lh hestar

LÉTT Á FÆTI

Góða skó er nauðsynle
gt að
eignast áður en
farið
stunda líkamsræk er að
tarstöðvarnar.

LÆRIR UM
LÍKAMANN

Margrét Guðmunds
dóttir
lærir alls konar
nudd
Nuddskóla Íslands. í
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ÚLFUR ÁRNASON
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MATUR
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ATVINNA

Úlfur Árnason
gleymir nammidögunum.

TILBOÐ

VINNUVÉLAR

O.FL.

FRÉTTABLAÐIÐ/A

Laugardaginn
26. janúar næstkoma
ndi frá kl 11:00
• Punktanu
til 15:00
dd, indverst
höfuðnudd
• Ilmolíunu
dd
Heilsusetu
r
heilsusetur.is Þórgunnu • Egilsgötu
30 101 Rvk
• sími 896-9653
• prema@m
media.is

Landsmót afkvæmahesta

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

www.birkiaska

.is

Sérblað frá Landssambandi
hestamannafélaga

heilsa nám
Nammi dálíti
ð vont

Í MIÐJU BLAÐSINS

LH HESTAR

UÐUNN

Neitar að borða pulsur
og drekkur ekki gos

Það eru ekki
margir krakkar
borða pulsur
sem harðneita
með öllu og
að
drekka ekki
Árnason, átta
gos. Úlfur
ára nemandi
í þriðja bekk
skóla, er hins
í Melavegar ekkert
hrifinn
drekkur ekki
gos. Hinir krakkarn af pulsum og
ekki alveg
ir í bekknum
eins duglegir
eru
að sögn Úlfs.
„Sumir
er dál

ömmu sinni
Úlfur nefnirþví mamma hans borði
ekki lambakjöt
krakkar væru líka fiskrétt sem
.
kannski ekki
hrifnir af.
hvar ég smakkaði
allir
„Keilusteik!
Ég man ekki
við pínu keilusteik hana fyrst en
og þá fannst einu sinni keyptum
vildi alltaf
mér hún sv
vera að bo
ð
i
óð

Fræðandi ferðalag um tímann
Amtsbókasafnið á
Akureyri er 180 ára.
TÍMAMÓT 18

Sonurinn heitir Illugi
Gunnarsson
Sonur Katrínar Jakobsdóttur og Gunnars Sigvaldasonar er
alnafni þingmannsins Illuga Gunnarssonar.
FÓLK 30

Hver er stefnan?
Sigmar B. Hauksson er ekki
bjartsýnn á framtíð Framsóknarflokksins ef Guðni Ágústsson er
sammála Bjarna Harðarsyni.
UMRÆÐAN 16

2008

• MENNING • LÍFSSTÍLL

Sjónvarpskonan
Brynja Þorge

irs
sér um Meistar
adeild VÍS

BLS. 6

Maggi Kjartans stjórnar
Brokkkórnum

Glúmur frá

Íslandsmótið
í tvennu lagi

Íslandsmó
t í hestaíþró
ttum verður haldið
í tvennu
lagi á þessu
ári eins og
undanfarin
ár. Hestamannaféla
gið Fákur
tók að sér
halda bæði
að
mótin
var sú að halda og fyrsta áætlun
þau á sömu
en á hvort
helgi,
á sínum velli.
LH sendi
Stjórn
fyrirspur
bað um rökstuðni n til Fáks og
ng fyrir breyttu
fyrirkomu
lagi. Eftir
að hafa farið
yfir málið
aftur var
tekin sú
ákvörðun
að halda mótið
í tvennu
lagi. Íslandsmó
t fullorðinn
ur því haldið
a verð24. til 27. júlí,
til stóð, en
eins og
Íslandsmó
t barna 14.
til 17. ágúst.
Stjórn LH
hefur staðfest beiðni
frá Fáki um
nýja dagsetningu.
Stóra-Ási,

sonur Hróðurs
Magnús Kjartanss
frá Refsstöðum
on hefur
. Hróður hefur
að sér að
sannað sig
stjórna Brokkkórtekið
sem afburða
kynbótahes
næsta eina
num
tur.
og hálfa árið
MYND/JENS
í fjarveru
EINARSSON
Gróu Hreinsdót
tur sem stjórnað
hefur kórnum
um árabil.
æfing með
Fyrsta
Óvenju margir
Magga
kl 20.00 í Fáksheimer annað kvöld
stóðhestar
standa nú vel
ilinu. Mikil
kynbótamati
stór verkefni
hvað afkvæmi
og 46 dæmd
eru fram undan og varðar.
afkvæmi;
hann vantar
kórnum og
Samúel Örn
Sex stóðhestar
aðeins
Erlingsson.
má þar nefna hjá
hátt yfir mörkum. fjögur og er
hafa áunnið
á Landsmót
söng
rétt til fyrstu
sér
Landsmótið
i hestaman
Roði frá Múla
MYND/JENS
verðlauna
er rétt yfir
2008 verður
EINARSSON
na næsta
sumar. Í Brokkkór
fyrir afkvæmi eins
lágmörkum
mót afkvæmahesta
og
num er hresst
með 119
stig en vantar
ef fram fer
fólk af báðum
kynbótamatinu. staðan er núna í
sem horfir.
ekki nema
Að vísu er
kynjum og
fimm afkvæmi, á 45
aðeins einn
á öllum
aldri, en ennþá
dæmd. Sær
hestur sem
Dynur hefur
þegar hefur
er pláss fyrir
frá Bakkakoti er með
verið nefndur
áunnið sér
raddir. Sjá
síðan eru þeir
129 stig og
rétt til heiðursverðlauna
www.123.is/brokkgóðar
en
36 afkvæmi
Huginn frá
og Markús
fyrir afkvæmi,
Haga,
- 16, Víkingur
frá Langholts
mákur frá
Kor„Ég hefði
parti 127
frá Voðmúlast 119
stig og 37
Flugumýri,
sett Þórarin
118 - 36, Töfri
afkvæmi.
sem einnig
öðum,
átti þann rétt
EymundsSveinn-He
son í topp tíu
frá Kjartanss
ar frá Þúfu
á LM2006
ef ég hefði
118 - 25, Smári
töðum,
á einnig möguleika rvog er nú
með 119 stig
tekið þátt
í valinu,“
frá Skagaströ
með 119 stig
og 61 dæmt
, er
segir
til
nd,
Samúel Örn
og
30,
afkvæmi.
114
36 dæmd afkvæmi.
En hvorki
og Tývar frá
lingsson, íþróttafré
Erfleiri né færri
Kjartansstöðum,
Þá má ekki
113 - 41. Þá
ttamaður
en fimm
hestar eiga
gleyma Dyn
meiru.“ Margir
eru nokkrir
með
Hvammi, með
möguleika
frá
yngri stóðhestar heitir
á vori komhestamenn
118 stig og
anda, þar
ósáttir við
voru
í fyrstu verðlaunin
46 dæmd
af eru fjórir
afkvæmi, en
val
á íþróttama
Aron frá Strandarh
synir Orra
hann hefur
frá Þúfu.
.
nni ársins og þeim
ekki
sýndur til
öfði er með
finnst hestaíþrót
stig og 11
fyrstu verðlauna verið
122
Heitastur
irnar fá litla
dæmd afkvæmi,
afkvæmi og
ter Hróður
athygli. Samúel
aðeins fjögur,
vantar
frekar er reiknað fyrir
frá Refsstöðum, sem
bendir á að
Þyrnir frá
að eigendur
nú er með
með
flest íþróttafól Örn
Þóroddsstöðum 117
hestsins velji
125 stig í
lifi þ ð
k u
19 S
f
þá

Landsmót afk
væmahesta

Hefði sett Þórarin í topp tíu

FYLGIR FRÉTTABLAÐINU Í DAG

SÖLVÍNA KONRÁÐS

Viðbrögð Bjarkar
skiljanleg
Sökuð um að ráðast á ljósmyndara
FÓLK 30

MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI
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Jósef Valgarð
formaður á
ný

Ný stjórn
var kjörin
á framhald
aðalfundi
Hrossaræktarsamt sAusturlands
aka
á dögunum.
stjórn skipa
Nýja
þeir Jósef
Valgarð
Þorvaldsson
formaður,
Gunnar
Jónsson
varaformaður,
Hallgríms
Jónas
son gjaldkeri,
Ragnar
Magnússon
ritari
Jónsson meðstjórn og Sigurhans
andi. Jósef
garð, eða
Valli á Víðivöllum Valog hann er
eins
kallaður, var
lengst af
formaður
HrAust en
formannaskipti urðu
í hittifyrra
þegar Guðröður Ágústsson
á Hryggste
bauð sig fram
kk
gegn honum.
asta aðalfundi
Á síðhafði Jósef
Valgarð
betur með
einu atkvæði.

Sími: 512 5000

í
Stjórnarflokkarnir Ofstækisöfl
forystu flokksins
ná saman um varnir
Sigurður Líndal átelur ráðherra:

Ríkisstjórnarflokkarnir hafa náð saman um frumvarp til laga um varnarmál.
Verkefni tengd NATO og ratsjáreftirliti heyra undir Varnarmálastofnun.
ALÞINGI Frumvarp til laga um varnarmál hefur verið samþykkt af ríkisstjórn og þingflokkum Samfylkingarinnar og Sjálfstæðisflokks.
Markmið þeirra eru öðru fremur að
afmarka valdheimildir stjórnvalda
sem varða varnarmál, greina á milli
varnartengdra og borgaralegra
verkefna sem við koma öryggisgæslu og innra öryggi ríkisins og
auðvelda lýðræðislegt eftirlit með
varnartengdri starfsemi.
Mælt verður fyrir frumvarpinu á
fimmtudaginn að sögn Ingibjargar
Sólrúnar Gísladóttur utanríkisráðherra. Hún segir fulla sátt innan
ríkisstjórnarinnar um lögin. Heildarkostnaður vegna Varnarmálastofnunar, sem verður með höfuðstöðvar

á öryggissvæðinu á Keflavíkurflugvelli, er áætlaður um 1,3 milljarðar á ári.
Samkvæmt efnisatriðum frumvarpsins mun íslenska ríkið starfrækja Varnarmálastofnun, undir
yfirstjórn utanríkisráðherra, sem
sér meðal annars um rekstur
íslenska loftvarnakerfisins, það er
fjarskiptastöðva og ratsjárstöðva
Atlantshafsbandalagsins, hérlendis.
„Haldið verður utan um allt sem
tengist veru okkar í NATO með sértækum hætti í Varnarmálastofnunni, þannig að hún tengist ekki
almannavörnum eða löggæslu með
neinum hætti. Ég hef þá sýn að
ráðuneyti eigi að vera stefnumarkandi og þess vegna tel ég verkefn-

unum er tengjast heræfingum og
varnarmálum almennt betur fyrir
komið hjá Varnarmálastofnun,“
segir Ingibjörg Sólrún.
Jón Gunnarsson, þingmaður
Sjálfstæðisflokksins, segist ekki að
öllu leyti sammála efnisatriðum
frumvarpsins en á því sé þó hægt
að byggja. „Ég hef haft efasemdir
um rekstur ratsjáreftirlitsins og
einnig umsjón með heræfingunum
nokkrum sinnum ári. Þetta tel ég
tiltölulega tilgangslaust innan sérstakrar stofnunar. En það á eftir að
koma reynsla á þessi mál og ef það
kemur í ljós að skynsamlegra sé að
haga málum með öðrum hætti
verður hægt að gera breytingar á
lögunum.“
- mh

Strákarnir á réttri leið

- bs/ sjá síðu 16.

Íslenska handboltalandsliðið vann
góðan fimm
marka sigur á
Tékkum í lokaleiknum fyrir EM
í Noregi.

Íslendingurinn í CSI:Miami:

Meðal bestu í
Hollywood
FÓLK Kvikmyndatökumaðurinn og

ÍÞRÓTTIR 26

VEÐRIÐ Í DAG
-3

-5
-6

1

-2

SNJÓKOMA EÐA ÉL Í dag verða
norðaustan 10-15 m/s á Vestfjörðum, annars hægari vindur. Snjókoma eða él víða um land. Hiti við
frostmark með ströndum sunnan
og vestan til, annars frost 1-8 stig,
kaldast til landsins.
VEÐUR 4

Þriðjudagur
Lestur meðal 18–49 ára
á höfuðborgarsvæðinu*
70%

Fréttablaðið

68%

60%

50%

30%

20%

10%

0%
%

Blaðið/24 stundir
Bl
Bla

36%

38%
Morgunblaðið

40%

SKOÐUN Sigurður Líndal lagaprófessor gagnrýnir Árna
Mathiesen, settan
dómsmálaráðherra,
harðlega fyrir að
skipa Þorstein
Davíðsson í embætti
héraðsdómara, í
grein í Fréttablaðinu í dag.
„Þegar gengið er
jafn gróflega í
SIGURÐUR
berhögg við álit
LÍNDAL
nefndarinnar og
naumast liggur
annað fyrir frá settum dómsmálaráðherra en orðafar sem hæfir
götustrákum er eðlilegt að menn
leiti skýringa á háttsemi ráðherrans jafnt sennilegum sem ósennilegum,“ skrifar hann meðal annars.
Sigurður segir að innan
Sjálfstæðisflokksins megi finna
„ofsatrúarhópa“ þar sem „valdboðið eitt er haft að leiðarljósi …“.
Hann bætir við: „Ég hélt reyndar
að þessi ofstækisöfl hefðu ekki
náð til forystu flokksins í Valhöll
en hér hefur mér skjátlazt.“

*Samkvæmt
kvæmt
mtt fjölmiðlakönnun
ffjö miðl
ðlakönnun
nun
n Capacent
pac
ac
acent
í ágúst–október
ágúst októ
ágú
ágúst–o
október
o
2007
200

VEL GERT PABBI Strákarnir okkar fara með sigurbros á vör til Noregs í dag eftir frækilegan sigur á Tékkum í gær. En þó þetta séu

strákarnir okkar eiga systurnar Helga Soffía og Stefanía Þóra meira í þeim en flestir aðrir. Helga Soffía hælir hér Ólafi Stefánssyni
föður sínum fyrir vasklega framgöngu meðan lítill stúfur leggur Sigfúsi Sigurðssyni línurnar fyrir næsta leik.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Íslensk ensímblanda drepur fuglaflensuveiruna í 99 prósentum tilvika:

Þorskensím drepur fuglaflensu
HUGVIT Efnablanda unnin úr þorsk-

innyflum drepur fuglaflensuveiru
af H5N1-stofni. Ensímblanda sem
íslenska fyrirtækið Ensímtækni
ehf. þróaði var notuð við tilraun
hjá veirurannsóknastofu í London, sem bar þennan athyglisverða
árangur. Kom í ljós að efnablandan drap fuglaflensuveiruna í 99
prósent tilvika án þess að skaða
heilbrigðar frumur.

Jón Bragi Bjarnason, prófessor
við Háskóla Íslands og forstjóri
Ensímtækni, segir hafa komið í
ljós að ensímið dræpi fuglaflensuveiruna á innan við fimm
mínútum. „Það sem er síðan
mikilvægt er að blandan drepur
ekki frumur manna eins og
margt af því sem er notað til að
drepa veirur, og efnið er það
skilvirkt að það telst sótthreins-

35.695 ÍSLENDINGAR
FENGU VINNING Í FYRRA!
¶KZgijbZÂd\[{ÂjÄgb^ÂV{]]^#^hZÂV]_{jbWdÂhbVcc^#

andi. Það eru meiri kröfur en
gerðar eru til lyfja í þessu samhengi.“
Jón Bragi segir að komið hafi í
ljós að ensímblandan dræpi
einnig inflúensuveirur. „Þetta
gæti því verið gagnlegt í vopnabúrinu til að berjast gegn þeim,
sérstaklega þeim nýju sem litlar
varnir hafa verið þróaðar gegn.“
- shá

leikstjórinn Egill Örn Egilsson
hefur verið tilnefndur til æðstu
verðlauna kvikmyndatökumanna
í Bandaríkjunum. Egill Örn er
kvikmyndatökumaður í sjónvarpsþáttunum CSI:Miami, sem
notið hafa mikill vinsælda vestan
hafs sem og hér á landi.
Þetta er annað árið í röð sem
Egill hlýtur þessa tilnefningu og
hann var að vonum glaður þegar
Fréttablaðið náði tali af honum.
„Í huga kvikmyndatökumanna
eru þetta stærri og virtari
verðlaun en Óskarinn sjálfur eða
Emmy.“ Egill er líkt og aðrir í
sjónvarpsiðnaðinum í verkfallsfríi en verkfall handritshöfunda
hefur sett alla framleiðslu úr
skorðum í Bandaríkjunum.
- fgg/sjá síðu 30
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SPURNING DAGSINS

Haraldur, eruð þið
með vírusvörn?
„Já, pottþétta.“
Landlæknisembættið hefur opnað heimasíðuna influensa.is þar sem finna má gagnlegar upplýsingar um inflúensuveiruna.
Haraldur Briem er sóttvarnalæknir.

Friðarviðræður:

Kjarnamálin
sett á dagskrá
ÍSRAEL, AP Samninganefndir Ísraela
og Palestínumanna áttu fund í gær
þar sem erfiðustu deiluefnin voru
á dagskrá, í samræmi við loforð
sem gefin voru í tengslum við
heimsókn George W. Bush
Bandaríkjaforseta á vettvang í
síðustu viku.
Tzipi Livni,
utanríkisráðherra og
formaður
ísraelsku
samninganefndarinnar, og
TZIPI LIVNI
Ahmed Kureia,
aðalsamningamaður Palestínumanna, hittust á hóteli í Jerúsalem
í tvo tíma. „Þau hófu að ræða
kjarnamálin,“ sagði talsmaður
ísraelska utanríkisráðuneytisins,
en þar með er átt við mál á borð við
landamæri palestínsks ríkis,
framtíðarstöðu Jerúsalem og
hlutskipti palestínsks flóttafólks.
- aa

Vísitala neysluverðs óbreytt:

Verðbólgan
mælist 5,9%
EFNAHAGSLÍF Vísitala neysluverðs

hækkaði um 0,28 prósent frá því í
desember í fyrra sem jafngildir
því að verðbólga mælist nú 5,9
prósent. Þetta er óbreytt staða á
milli mánaða. Sé húsnæðisverð
undanskilið vísitölunni er
verðbólga 2,5 prósent, samkvæmt
útreikningum Hagstofunnar.
Þetta er nokkuð í takt við spár
greiningardeilda viðskiptabankanna sem þó útilokuðu ekki að
verðbólga gæti farið niður í 5,5
prósent. Áhrif af útsölum í byrjun
árs og gjaldskrárhækkun hins
opinbera hafa mest áhrif á
verðbólgumælinguna nú. Auk
þess sem verð á matvöru,
húsnæðisliðir og kostnaður við
tómstundir heldur henni uppi. - jab
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Bæjarstjóri Kópavogs biðst afsökunar á reiðstígum á skógræktarlandi í Garðabæ:

Jólaleyfi alþingismanna lokið:

Gerðu reiðstíga í röngum bæ

Alþingi kemur
saman í dag

SVEITARSTJÓRNIR Bráðabirgðareiðleið
hestamanna úr Kópavogi var fyrir
mistök lögð yfir land Skógræktarfélags Garðabæjar.
Vegna uppbyggingar við hesthúsahverfi á Kjóavöllum var lagður
nýr reiðstígur framhjá framkvæmdasvæðinu til að tryggja
öryggi hestamanna. Stígurinn er í
Sandahlíð á austurmörkum svæðis
Skógræktarfélags
Garðabæjar,
meðfram bæjarmörkum Kópavogs
og Garðabæjar.
Skógræktarfólk í Garðabæ sagði
það vera miður að ráðist hefði verið
í þessar framkvæmdir án samráðs
við það eða bæjaryfirvöld í Garðabæ. „Svæði félagsins er skert með

þessari framkvæmd þar sem farið
er yfir vel gróna lyngmóa,“ sögðu
skógræktarmenn í mótmælabréfi
til bæjarráðs Kópavogs.
Gunnar I. Birgisson, bæjarstjóri
Kópavogs, útskýrir í bréfi til starfsbróður síns í Garðabæ, Gunnars
Einarssonar, að áður en reiðleiðin
hafi verið lögð hafi mörk bæjarfélaganna einmitt verið stikuð út til
að tryggja að stígurinn yrði innan
Kópavogs. Vegna misskilnings hafi
hann þó verið lagður í Garðabæ.
Gunnar segir starfsmenn Kópavogsbæjar munu fjarlægja stíginn
og lagfæra allt rask en biður um
frest til þess þar til skipulagi svæðisins er lokið.

SANDAHLÍÐ Bráðabirgðareiðleið í
Sandahlíð er ætlað að tryggja öryggi
hestamanna á meðan á uppbyggingu
stendur á Kjóavöllum. FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN

„Undirritaður biðst velvirðingar
á mistökum þessum og vonar að
þau eyðileggi ekki fyrir góðu samstarfi sveitarfélaganna,“ skrifar
Gunnar í Kópavogi til bæjarstjórans í Garðabæ.
- gar

Norskur ráðherra
hætt kominn í Kabúl
Norskur blaðamaður lést og starfsmaður norsku utanríkisþjónustunnar er alvarlega særður eftir árás talíbana á hótel í Kabúl. Utanríkisráðherra Noregs lá á
gólfinu í tíu mínútur áður en hann var færður í sprengjubyrgi hótelsins.
AFGANISTAN, AP Utanríkisráðherra
Noregs, Jonas Gahr Støre, slapp
ómeiddur þegar fjórir talíbanar
gerðu árás á hótel í Kabúl í Afganistan í gær þar sem hann var
staddur á fundi norska sendiráðsins. Blaðamaður norska Dagblaðsins og starfsmaður norsku utanríkisþjónustunnar
særðust
alvarlega þegar árásarmennirnir
réðust inn í anddyri hótelsins
vopnaðir handsprengjum, AK-47
rifflum og sprengjuvestum. Sjö
létust og fjórir særðust auk Norðmannsins. Skömmu eftir árásina
lýstu talíbanar yfir ábyrgð.
Þegar árásin hófst sat Støre
ásamt fleirum í
móttökusal hótelsins.
Var
öllum skipað að
leggjast á grúfu
á gólfið meðan
öryggisverðir
hótelsins börðust við árásarmennina í andINGIBJÖRG SÓLdyrinu. Norskir
RÚN GÍSLADÓTTIR
öryggisverðir
stóðu vopnaðir
og reiðubúnir að verjast árásarmönnunum ef þeir réðust inn í salinn. Støre lá í tíu mínútur áður en
farið var með hann og fleiri niður
í kjallara í sprengjubyrgi hótelsins, að því er fréttavefur Aftenposten greinir frá.
Ingibjörg Sólrún Gísladóttir
utanríkisráðherra hringdi í farsíma Støre í gær og talaði við
aðstoðarkonu hans meðan þau
voru enn í byrginu. „Við gátum
ekki talað lengi saman en hún
sagði bara að þetta hefði verið
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- ovd

Dæmd til sektargreiðslu:

Ung kona kýldi
strætóbílstjóra
DÓMSMÁL Tæplega þrítug kona í

Hafnarfirði hefur verið dæmd til
sektargreiðslu fyrir að kýla
strætóbílstjóra í andlitið. Hann
hlaut áverka við höggið.
Konan var á ferð í bíl sínum.
Henni mislíkaði aksturslag
bílstjórans og þegar hann
stöðvaði vagninn á stoppistöð fór
konan upp í vagninn. Hún hellti
sér yfir bílstjórann. Þegar hann
stóð upp úr sæti sínu kýldi hún
hann í andlitið. Bílstjórinn tók
hana þá upp, bar hana út úr
vagninum og setti hana þar niður.
Konan var dæmd til að greiða
30 þúsund krónur í sekt til
ríkissjóðs, auk tæplega tvö
hundruð þúsund króna í málskostnað.
- jss

VIÐ GRINDAVÍK Skafrenningur gerði

ökumönnum erfitt.

JONAS GAHR STØRE Á FLUGVELLINUM Í KABÚL Utanríkisráðherra Noregs slapp

naumlega þegar fjórir talíbanar gerðu árás á hótel í Kabúl í Afganistan í gær.
NORDICPHOTOS/AFP

dramatískt og skelfileg upplifun.“
Eftir árásina sagði Støre í samtali við norska ríkisútvarpið þetta
vera áfall fyrir friðargæslu í
Afganistan. Fimm hundruð norskir
friðargæsluliðar eru í Afganistan.
Ingibjörg Sólrún tekur undir þessi
orð Støre og segir þennan atburð
undirstrika hve hættulegt landið
sé.
Þrettán íslenskir starfsmenn
friðargæslunnar eru nú við störf í
Kabúl en enginn þeirra var staddur á hótelinu að sögn Ingibjargar
Sólrúnar. „Okkar fólk í Kabúl býr
og starfar á flugvellinum, sem er
vel varið svæði. Hótelið þar sem

árásin varð er hins vegar inni í
borginni og utan þessa öryggissvæðis.“
Ingibjörg segir að farið verði
yfir hvort grípa eigi til einhverra
aðgerða vegna árásarinnar. „Við
erum með vikulegt hættumat
þarna í gangi og oftar sé þess þörf.
Við munum auðvitað skoða í framhaldi af þessu hvort ástæða sé til
aðgerða en get ekkert sagt um það
á þessum tímapunkti.“
Þetta er fyrsta beina árásin sem
gerð hefur verið á hótel í Kabúl
síðan talíbanar voru hraktir frá
völdum árið 2001.
sdg@frettabladid.is

Kveikt var í bílunum í Vogum á Vatnsleysuströnd:

TIL HAMINGJU

ALÞINGI Alþingi kemur aftur
saman til fundar klukkan hálf
tvö í dag að loknu jólaleyfi
þingmanna. Á dagskrá þingfundar í dag eru meðal annars
óundirbúnar fyrirspurnir og
frumvarp félagsmálaráðherra
um jafna stöðu og jafnan rétt
kvenna og karla.
Þá eru einnig á dagskrá
frumvörp þingmanna Vinstrihreyfingarinnar – græns
framboðs um breytingar á
fæðingar- og foreldraorlofi og
frumvarp til breytinga á lögum
vegna réttar verkafólks til
uppsagnarfrests frá störfum.

Eldfimur vökvi notaður
Rannsókn lögreglunnar á Suðurnesjum í samvinnu
við bandaríska sérfræðinga hefur
leitt í ljós að eldfimum vökva var
hellt í einhvern hluta þeirra bíla
sem brunnu í Vogum á Vatnsleysuströnd 8. desember síðastliðinn.
Niðurstöður rannsóknarinnar staðfesta því að kveikt hafi verið í bílunum sem voru tíu talsins. Þeir
brunnu til kaldra kola.
Samkvæmt upplýsingum Fréttablaðsins er ljóst að fagmannlega
hefur verið staðið að verki. Bílarnir
voru flestir í dýrari kantinum.
Þarna var til dæmis stór Hummer,
tveir bílar af gerðinni BMW auk
Prowler og Dodge Charger. Ragnar
Magnússon veitingamaður, sem átti
bílana tíu, sagði við Fréttablaðið á
dögunum að upphaflega hefði hann
fengið þá flesta sem hluta af
greiðslu fyrir jarðarhluta á Mýrum
í Borgarfirði sem hann seldi í haust.

VÍKURFRÉTTIR/ÞORGILS

Illviðri á Suðurnesjum:

Grindavíkurvegur lokaðist
SAMGÖNGUR Mikill veðurhamur

gerði íbúum Suðurnesja erfitt
fyrir í gær. Lokaðist Grindavíkurvegurinn vegna ófærðar og sögðu
lögreglumenn erfiðlega ganga að
ryðja veginn vegna fjölda bíla
sem þar sætu fastir.
Þá var mjög þungfært innanbæjar í Grindavík. Voru
björgunarsveitarmenn í Þorbirni
að frá klukkan fimm í gærmorgun að aðstoða fólk sem hafði fest
bíla sína í snjónum.
Þá voru sjö umferðaróhöpp
tilkynnt til lögreglunnar og þurfti
meðal annars að loka Reykjanesbrautinni um tíma vegna slyss.
Þrír voru fluttir til skoðunar á
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja en
meiðsl þeirra reyndust minni
háttar.
- ovd

Starfsgreinasambandið:

LÖGREGLUMÁL

Árangurslítill
fundur með SA
KJARAMÁL „Það miðaði ósköp lítið
BRUNINN Í VOGUM Bílarnir sem kveikt

var í á Vatnsleysuströnd eru allir gjörónýtir eftir brunann.

Hann kveðst hafa verið með þá á
bílasölu en ákveðið að taka þá
þaðan, þrífa þá almennilega og taka
af þeim myndir fyrir áframhaldandi sölumeðferð. Því hafi þeir
staðið á planinu í Vogum.
Rannsókn málsins miðar vel,
samkvæmt upplýsingum Fréttablaðsins, en enginn hefur verið
handtekinn enn. Ekki náðist í
Ragnar Magnússon við vinnslu
fréttarinnar.
- jss

áfram,“ segir Kristján Gunnarsson, formaður Starfsgreinasambandsins, en samninganefndir
þess og stéttarfélaganna sem
mynda Flóabandalagið áttu
formlegan viðræðufund með
Samtökum atvinnulífsins í
húsakynnum ríkissáttasemjara í
gær.
„Við vorum aðallega að tala um
gildistíma næsta samnings og
komum við upp með hugmyndir
um skammtímasamninga til 12
eða 13 mánaða. Því var ekki tekið
með neinum húrrahrópum,“ segir
Kristján. Næsti fundur verður á
morgun.
- jse

ERTU Á LEIÐINNI Í AFMÆLI?

VERTU VISS UM AÐ KOMAST ALLA LEIÐ
MEÐ VEGAVERND SJÓVÁ
Í samvinnu við FÍB býður Sjóvá nú viðskiptavinum í Stofni ókeypis vegaaðstoð,
fyrst allra tryggingafélaga á Íslandi.
Hefti bíllinn för þína með bilunum, sprungnu dekki, bensín- eða straumleysi
geturðu hringt í 440 2222 og fengið aðstoð umsvifalaust.
Vegavernd Sjóvá er fyrir viðskiptavini í Stofni og er bundin við höfuðborgarsvæðið,
Reykjanesbæ, Selfoss og Akureyri.
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KAUP SALA

GJALDMIÐLAR
Bandaríkjadalur

63,59

63,89

124,72

125,32

94,64

95,16

Dönsk króna

12,709

12,783

Norsk króna

12,084

12,156

Sænsk króna

10,048

10,106

Japanskt jen

0,5899

0,5933

SDR

101,07

101,67

Sterlingspund
Evra

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
124,2274

Grímseyjarferjan Sæfari komin norður til Akureyrar í lokaendurbætur:

Götuhópur fíkniefnadeildar:

Bilun og veður töfðu Sæfara

Árásarmál sent
til saksóknara

Grímseyjarferjan
Sæfari kom til Akureyrar um
klukkan fimm í gær. Lagði hún af
stað frá Hafnarfirði seinni part
laugardags og sóttist ferðin norður
seint vegna veðurs og ofhitnunar í
legu um öxul frá vél að skrúfum.
Var því tekin sú ákvörðun að sigla
aðeins á annarri vél skipsins.
Að sögn G. Péturs Matthíassonar, upplýsingafulltrúa Vegagerðarinnar, er bilunin hluti af því
sem kom í ljós við reynslusiglingu
13. desember síðastliðinn. „Við
héldum að þetta yrði ekki vandamál en þetta er greinilega eitthvað
sem menn þurfa að skoða,“ segir
G. Pétur. Hann segir að hugsanSAMGÖNGUMÁL

lega þurfi að lyfta vélinni upp og
steypa undir hana til að rétta hana
af.
Til stendur að gera lokaendurbætur á Sæfara hjá Slippnum á
Akureyri en Slippurinn átti lægsta
tilboð í endurbæturnar upp á
tæpar þrettán milljónir. Setja þarf
nýja innganga á skipið, kælingu í
efri lest, gámafestingar á dekk og
skipta um stál í byrðingi auk fleiri
smærri verka. Er miðað við að
verkið taki þrjár vikur svo skipið
geti fljótlega hafið reglulegar siglingar
milli
Grímseyjar
og
Dalvíkur. Ekki er ljóst hvort bilunin hafi áhrif þar á.
Jón Halldór Gunnarsson er skip-

LÖGREGLUMÁL Rannsókn lögregl-

unnar á höfuðborgarsvæðinu á
máli fimm Litháa er réðust á
fjóra lögreglumenn aðfaranótt
föstudags er lokið. Málið hefur
verið sent til embættis ríkissaksóknara.
Lögreglumennirnir fjórir,
svokallaður götuhópur úr
fíkniefnadeild, voru við skyldustörf á Laugavegi þegar mennnirnir fimm réðust á þá. Málið
sem lögreglumennirnir voru að
vinna í var alls ótengt árásarmönnunum. Árásin var gróf og
þurfti að flytja alla lögreglumennina á slysadeild, tvo þeirra
með sjúkrabíl.
- jss

GRÍMSEYJARFERJAN SÆFARI Hugsanlega

þarf að lyfta vélinni.

stjóri á Sæfara og hafði G. Pétur
eftir honum að skipið reyndist
betur á sjó nú en þegar Jón sigldi
því frá Írlandi.
- ovd

Tafir á Keflavíkurflugvelli:

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

15. janúar 2008 ÞRIÐJUDAGUR

Tafir á flugi
vegna veðurs
FLUG Flugi Icelandair og Iceland
Express seinkaði lítillega í gær
vegna veðurs. Seinkanir voru þó
ekki verulegar; mest um tvær
klukkustundir á flugi til Lundúna.
„Það eru einhverjar seinkanir
en ekki neinar að ráði,“ segir
Matthías Imsland, framkvæmdastjóri Iceland Express, sem telur
farþega sýna seinkunum skilning.
„Þetta truflar okkur mjög lítið
núna.“
Guðjón Arngrímsson, upplýsingafulltrúi Icelandair, segir flugi
hafa seinkað lítillega í gærmorgun. „Þetta er kannski um klukkutíma seinkun.“ Hann bjóst ekki
við neinum stórtöfum.
- ovd

HJÁ KONUNGI Zapatero forsætisráðherra
(t.h.) fór í gær á fund Jóhanns Karls
konungs til að fá hann til að staðfesta
tilskipun um boðun kosninga.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Kosningar boðaðar á Spáni:

Naumur slagur
flokkafylkinga
SPÁNN, AP Spænsk stjórnvöld

staðfestu formlega í gær að kosið
yrði til þings í landinu 9. mars
næstkomandi. Eftir sérstakan
ríkisstjórnarfund þar sem lútandi
tilskipun var samþykkt fór Jose
Luis Rodriguez Zapatero með
hana á fund konungs til staðfestingar. Þar með hófst kosningabarátta sem þegar stefnir í að verða
naumur slagur milli flokkafylkinganna til hægri og vinstri.
Sitjandi ríkisstjórn Sósíalistaflokksins vonast eftir endurkjöri
en Lýðflokkurinn, sem missti
völdin í kjölfar hryðjuverkaárásanna í Madríd í mars 2004, vonast
til að komast aftur til valda.
- aa

DÓMSTÓLAR
E-töflusmyglari áfram inni
Gæsluvarðhald yfir þýskum manni
sem tekinn var 22. desember síðastliðinn með 23.000 e-töflur á Keflavíkurflugvelli var í gær framlengt um
sex vikur, eða til 25. febrúar.

ÍSAFJÖRÐUR
Vilja millilandaflugvöll
Ísfirðingar vilja að samgönguyfirvöld
geri Flugstoðum ohf. kleift að gera
úrbætur á flugvellinum vestra svo
hann verði millilandaflugvöllur. „Með
því móti verður Ísafjarðarflugvöllur
samkeppnishæfur við aðra flugvelli á
landinu,“ segir bæjarstjórnin.

LAUGAVEGUR 4 OG 6 Vinna við
niðurrif húsanna stöðvaðist í gær í
kjölfar ákvörðunar um skyndifriðun.
Öryggisgæsla verður sett á við húsin.

Tveggja vikna friðun
ákveðin á Laugavegi

Barnaníðingur í Noregi:

„Vasamaður“ í
barnavernd
NOREGUR Hinn hálfsextugi
Norðmaður sem í síðustu viku var
handtekinn grunaður um að vera
„vasamaðurinn“ svonefndi, sem
sakaður er um kynferðisbrot
gegn fjölda barna á síðustu
áratugum, var á tíunda áratugnum á launaskrá barnaverndaryfirvalda í Björgvin.
Bergens Tidende hefur eftir
fyrrverandi formanni akstursíþróttaklúbbs að maðurinn hafi
um nokkurt skeið verið einn af
þeim sem reglulega önnuðust
börn sem stuðningsaðilar á
vegum barnaverndaryfirvalda í
borginni. Maðurinn hafi þá verið
aðstoðarþjálfari í klúbbnum. - aa

Húsafriðunarnefnd greip til tveggja vikna skyndifriðunar á Laugavegi 4 og 6
til að stöðva niðurrif borgaryfirvalda. Spjót standa nú á menntamálaráðherra,
sem fær fjóra daga til að taka ákvörðun um það hvort húsin skuli friðuð.
SKIPULAGSMÁL Húsafriðunarnefnd

ákvað í gær að beita skyndifriðun á
Laugavegi 4 og 6. Friðunin gildir í
tvær vikur.
„Þetta var gert af því að þrátt
fyrir samþykkt nefndarinnar frá
áttunda janúar síðastliðnum að
leggja til við menntamálaráðherra
að friða húsin þá héldu menn áfram
að rífa,“ segir Nikulás Úlfar Másson, forstöðumaður Húsafriðunarnefndar.
Samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar við eigendur Laugavegar 4 og 6, Kaupang ehf., á borgin að vera búin að fjarlægja húsin í
síðasta lagi á föstudag. Á vegum
borgarinnar hefur Minjavernd hf.
unnið að því að taka niður viðbyggingar við upphaflegu húsin.
„Reykjavíkurborg sá sig knúna
til að halda þetta samkomulag og

áfram til ráðherra, sem hefur þá
samkvæmt þessu ekki nema rétt
rúmlega helgi til að ákveða hvort
þessi hús verða friðuð eða ekki,“
segir Nikulás og vísar þar til þess
að skyndifriðunin rennur út 28.
janúar. „Vissulega fær ráðherra
dálítið ströng tímamörk em menn
verða þá væntanlega að vinna
hraðar.“
Dagur B. Eggertsson borgarstjóri segir skyndifriðunina í gær í
rökréttu framhaldi af tillögu Húsafriðunarnefndar frá 8. janúar um
friðun húsanna. Nú verði að bíða
ákvörðunar menntamálaráðherra.
„Minjavernd mun nú ganga frá
svæðinu og ég hef óskað eftir því
að öryggisgæslufyrirtæki verði
fengið til þess að vakta húsin á
meðan þau eru á okkar ábyrgð,“
segir borgarstjóri. gar@frettabladid.is

til að koma í veg fyrir að húsin
yrðu hreinlega horfin af lóðunum
þegar komið væri að því að menntamálaráðherra tæki sína ákvörðun
urðum við að beita þessu ákvæði í
lögum um skyndifriðun,“ útskýrir
Nikulás. „Reykjavíkurborg var
búin að gefa það út að hún myndi
halda áfam að rífa þar sem Húsafriðunarnefnd hefði ekki skyndifriðað en nú verður alfarið að hætta
að rífa og tæta.“
Eftir að Húsafriðunarnefnd
ákvað 8. janúar að leggja til við
menntamálaráðherra að húsin á
Laugavegi 4 og 6 yrðu friðuð var
Reykjavíkurborg og húseigendunum gefinn frestur til 24. janúar til
að koma að sínum sjónarmiðum
áður en tillagan verður send Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur.
„Nefndin sendir málið síðan

GRINDAVÍK
Þorbjörn bjargar fiskunum
Björgunarsveitarmenn úr Þorbirni í
Grindavík komu í veg fyrir tugmilljóna
tjón í fiskeldisstöð Íslandsbleikju utan
við Grindavík í gær þegar þeir drógu
flutningabíla með súrefni fyrir stöðina
í gegnum ófærðina. Ekki mátti tæpara
standa því birgðir voru að klárast.

Sigurður Þ. Ragnarsson,
veðurfræðingur

HVÍTT YFIR AÐ LÍTA
Í dag má búast við úrkomu á hvítu formi víðast hvar. Núna með
morgninum verður
hún fremur lítil austan
til en færist svo í aukana síðdegis eða í
kvöld. Annars staðar
verður snjókoma eða
slydda en dregur heldur úr ofankomu suðvestan og vestan til
þegar líður á daginn.
Meiri snjór er í kortunum næstu daga, síst
þó reyndar í höfuðborginni og á Vesturlandi.
REYKJAVÍK Í DAG
Suðvestan og síðar
vestan átt, 5-8 m/s.
Snjókoma en él eftir
hádegi. Hiti við núllið.
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8-13 m/s norðan og vestan til, annars hægari.
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Hvöss norðanátt norðan til, annars hægari.

London
París
Amsterdam
Frankfurt
Berlín

13°C rigning
11°C rigning
11°C rigning
7°C skúrir
7°C hálfskýjað

Friedrichshafen
Lúxemborg
Alicante
Róm
Las Palmas

4°C léttskýjað
7°C alskýjað
16°C léttskýjað
15°C skúrir
20° C hálfskýjað

www.toyota.is

SUMIR NOTAÐIR BÍLAR
ERU EINFALDLEGA BETRI EN AÐRIR

ÍSLENSKA SIA.IS TOY 40656 01.2008

Núna bjóðum við 12 betri notaða bíla á sannkölluðum úrvalskjörum

Toyota Avensis EXE
2000 Bensín sjálfsk.
Á götuna: 05.04 Ekinn: 55.000 km
Verð: 2.190.000 kr. Skr.nr. DZ-652

Toyota Avensis Sol
1800 Bensín sjálfsk.
Á götuna: 06.06 Ekinn: 55.000 km
Verð: 2.180.000 kr. Skr.nr. RF-263

Toyota Land Cruiser 100
Navigation sóllúga, DVD, dráttarbeisli o.fl.
4700 Bensín sjálfsk.
Á götuna: 06.06 Ekinn: 65.000 km
Verð: 6.690.000 kr. Skr.nr. TN-532

Toyota RAV4 GX
2000 Bensín sjálfsk.
Á götuna: 05.06 Ekinn: 44.000 km
Verð: 2.730.000 kr. Skr.nr. DI-614

Toyota RAV4
2000 Bensín sjálfsk.
Á götuna: 10.04 Ekinn: 33.000 km
Verð: 2.190.000 kr. Skr.nr. UJ-960

Toyota Yaris T Sport Luna
1500 Bensín 5 gíra
Á götuna: 04.05 Ekinn: 41.000 km
Verð: 1.570.000 kr. Skr.nr. SM-373

Toyota Corolla W/G
1400 Bensín 5 gíra
Á götuna: 11.06 Ekinn: 12.000 km
Verð: 1.820.000 kr. Skr.nr. NT-928

Toyota Corolla
1400 Bensín 5 gíra
Á götuna: 06.06 Ekinn: 19.000 km
Verð: 1.620.000 kr. Skr.nr. DK-084

Toyota Yaris
1000 Bensín 5 gíra
Á götuna: 07.06 Ekinn: 50.000 km
Verð: 1.270.000 kr. Skr.nr. VF-306

Toyota Aygo
1800 Bensín 5 gíra
Á götuna: 11.06 Ekinn: 27.000 km
Verð: 1.290.000 kr. Skr.nr. DK-519

Toyota Corolla
1600 Bensín sjálfsk.
Á götuna: 07.06 Ekinn: 49.000 km
Verð: 1.450.000 kr. Skr.nr. VM-709

Toyota Yaris
1800 Bensín sjálfsk.
Á götuna: 05.06 Ekinn: 44.000 km
Verð: 1.330.000 kr. Skr.nr. PN-683

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.

Toyota Kópavogi
Nýbýlavegi 4
Kópavogur
Sími: 570-5070

BETRI NOTAÐIR BÍLAR
ÚRVALSBÍLL

GÆÐABÍLL

6

KJÖRKASSINN

47,6%
52,4%

Nei

Báðir spennar Sultartangavirkjunar bilaðir og virkjunin framleiðir ekki rafmagn:

Vetrarveiðar í Reykjavík:

Ástæður bilunar ókunnar

Þjófar veiða lax
í net í Korpu

ORKUMÁL Báðir spennar Sultartangavirkjunar biluðu í lok árs
2006 og ekkert rafmagn er þess
vegna framleitt í virkjuninni.
Ástæður bilunarinnar eru ókunnar en framleiðendur búnaðarins
sem og hönnuðir munu koma til
landsins vegna bilunarinnar. Talið
er raunhæft að gera við annan
spenninn fyrir lok febrúarmánaðar og virkjunin nái að framleiða
rafmagn á hálfum afköstum fram
í apríl. Þá er talið að viðgerðum
ljúki.
Þorsteinn Hilmarsson, upplýsingafulltrúi Landsvirkjunar, segir
að skýringar fyrir biluninni geti
verið af þrennum toga. „Þetta

Ná strákarnir okkar verðlaunasæti á Evrópumótinu í handknattleik?
Já
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SPURNING DAGSINS Í DAG:

Léstu sprauta þig við hinni
árlegu inflúensu?
Segðu skoðun þína á visir.is

SULTARTANGAVIRKJUN Framkvæmdir

hófust 1997, fyrri vél var ræst 1999 og
stöðin var komin í fullan rekstur árið
2000.

getur verið framleiðslugalli eða
hönnunargalli á því hvernig virkjunin tengist inn í raforkukerfið.

Einnig getur eitthvað hafa valdið
þessu, til dæmis eldingar svo eitthvað sé nefnt.“
Virkjunin framleiðir 120 megavött á fullum afköstum og því
hefur spennufallið valdið nokkurri röskun hjá stórnotendum,
eins
og
stóriðjuverunum
í
Straumsvík og á Grundartanga.
Þorsteinn segir að með því að
nýta varahluti úr öðrum spenninum í hinn þá verði líklega mögulegt að framleiða rafmagn á hálfum afköstum í febrúar. Viðgerð
lýkur að vonum í apríl. Hann segir
að spennarnir eigi að endast í 25
ár eða lengur.

LÖGREGLUMÁL Net með tveimur

dauðum löxum fannst fyrir
skömmu í neðanverðri laxveiðiánni Korpu í Reykjavík. Að því er
segir á vef Stangaveiðifélags
Reykjavíkur gengu lögreglumenn
fram á netið.
Í frétt Stangaveiðifélagsins er
minnt á að í haust sem leið hafi
borið á svæsnum veiðiþjófnaði í
Elliðaánum. Ljóst sé að óprúttnir
aðilar beini einnig spjótum sínum
að öðrum ám í höfuðborginni.
„Það er nýlunda að veiðiþjófnaður sé stundaður yfir vetrarmánuðina enda laxinn nánast
óætur með öllu og illa haldinn.“

- shá

- gar

Sprenging í fjölda
Burt úr bænum umsókna um áritun
flugfelag.is

Hópaferðir fyrir öll tilefni
GRÍMSEY
ÞÓRSHÖFN
ÍSAFJÖRÐUR
VOPNAFJÖRÐUR
AKUREYRI
EGILSSTAÐIR
GRÆNLAND
NARSARSSUAQ
CONSTABLE POINT

NUUK
KULUSUK

Upplýsingar:
Sími 570 3075
hopadeild@flugfelag.is

REYKJAVÍK

VESTMANNAEYJAR

FÆREYJAR

TIL HAMINGJU

SELFYSSINGAR!
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Réttur dagsins

Alls sóttu um 1.500 um vegabréfsáritun í sendiráði Bandaríkjanna hér á landi á
síðasta ári. Allir sem eru á sakaskrá þurfa að sækja um áritun, sem og þeir sem
hefur verið hafnað um áritun, eða hafa dvalist lengur í landinu en leyfilegt var.
UTANRÍKISMÁL Sífellt færist í aukana að Íslendingar sæki um vegabréfsáritun áður en haldið er til
Bandaríkjanna, og sprenging varð
á fjölda umsókna eftir að íslenskri
konu var vísað frá landinu með
harkalegum hætti í desember.
Alls sóttu um 1.500 um vegabréfsáritun í sendiráði Bandaríkjanna á Íslandi á síðasta ári, segir
Amiee R. McGimpsey, ræðismaður
Bandaríkjanna hér á landi. Af þeim
fjölda voru 1.299 íslenskir ríkisborgarar. Þar af sóttu um 370 um
ferðamannaáritun.
McGimpsey segir að afar fáum
sé neitað um ferðamannaáritun,
helst þeim sem hafi ítrekað komist
í kast við lögin. Hún segir ekki ljóst
hversu mörgum af þeim sem sóttu
um á síðasta ári hafi verið hafnað,
en segir það að öllum líkindum
innan við þrjú prósent.
Íslenskir ríkisborgarar hafa frá
árinu 1991 almennt ekki þurft að fá
vegabréfsáritun áður en þeir fara
sem ferðamenn til Bandaríkjanna.
Þá bættist Ísland í hóp þeirra tæplega þrjátíu landa sem eru á varanlegri undanþágu, segir McGimpsey.
Á þessu eru þó nokkrar undantekningar, eins og Erla Ósk Arnardóttir Lilliendahl fékk að reyna, og
sagt var frá í fjölmiðlum í desember. Henni var snúið við þegar hún
kom til New York þar sem hún
hafði mörgum árum áður dvalið
lengur í Bandaríkjunum en vegabréfsáritun hennar heimilaði.
Bandarísk stjórnvöld sögðust
um síðir harma illa meðferð á Erlu
á meðan hún var höfð í haldi, en
bentu á að hún hefði ekki lent í
vandræðum hefði hún sótt um
vegabréfsáritun.
Það getur tekið nokkra daga að
fá áritun til Bandaríkjanna.
Umsóknarferlið byrjar á vef sendiráðsins, en endar með viðtali við

FÁUM HAFNAÐ Ekki eru til nákvæmar tölur yfir fjölda íslenskra ríkisborgara sem
sóttu um ferðamannaáritun til Bandaríkjanna á síðasta ári en var hafnað, en Amiee
R. McGimpsey segir að öllum líkindum innan við þremur prósentum umsækjenda
hafnað.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

ÞURFA ÁRITUN
Íslenskir ríkisborgarar þurfa að
sækja um vegabréfsáritun áður en
þeir fara til Bandaríkjanna ef:
■ Þeir eru á sakaskrá hér á landi eða
í Bandaríkjunum.
■ Þeir hafa áður dvalið lengur en þeir
höfðu heimild til í Bandaríkjunum,
eða hafa brotið með öðrum hætti

fulltrúa sendiráðsins þar sem lögð
eru fram umbeðin gögn, svo sem
sakavottorð og vegabréf.
Hefðbundin ferðamannaáritun
kostar 131 dollara, 8.250 krónur, og
gildir venjulega í tíu ár frá útgáfu.
Handhafinn getur ferðast til og frá

gegn innflytjendalögum þar í landi.
■ Þeir hafa sótt um vegabréfsáritun
til Bandaríkjanna einhvern tímann
áður á lífsleiðinni og verið hafnað.
■ Þeir munu ekki ferðast með
viðurkenndum flugfélögum, heldur
til dæmis með einkaflugvélum eða
ákveðnum farþegaskipum.

Bandaríkjunum oft á því tímabili.
Með ferðamannaáritun getur fólk
dvalið sem ferðamenn í að hámarki
sex mánuði í senn, en sæki það ekki
um áritun má það einungis dvelja í
þrjá mánuði.
brjann@frettabladid.is

Ráðningar Össurar Skarphéðinssonar iðnaðarráðherra umdeildar:

Ársæll óskar eftir rökstuðningi
698

kr.
kg

25% afsláttur

Fiskibollur

STJÓRNSÝSLA Ársæll Harðarson
aðstoðarferðamálastjóri
hefur
óskað eftir rökstuðningi fyrir
ráðningu Össurar Skarphéðinssonar iðnaðarráðherra í embætti
ferðamálastjóra. Ólöf Ýrr Atladóttir líffræðingur var ráðin
ferðamálastjóri úr hópi fimmtíu
umsækjenda.
Í rökstuðningi Ársæls, sem
Fréttablaðið hefur undir höndum,
segir Ársæll að hann telji sig hæfari en Ólöf í mörgum þeim atriðum sem fram komu í starfsauglýsingu.
„Í frétta- og blaðaviðtölum við
yður virðist sem að í rökstuðningi
yðar með ráðningunni hafi sum

ÁRSÆLL
HARÐARSON

Vill að Össur
rökstyðji
ráðningu sína.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

atriði vegið mun meira en önnur
atriði, án þess að slíks sé getið
samkvæmt auglýsingu og ber að
útskýra það nánar,“ segir Ársæll
meðal annars í bréfinu.

Þá spyr Ársæll að því hvort
annað gildi um ráðningu í stöðu
ferðamálastjóra en ráðningu nýs
orkumálastjóra, þar sem vitnað
hefði verið til þess í tilfelli orkumálastjóra að ekki væri hægt að
sniðganga hæfasta umsækjandann með vísan til kynferðis. „Er
þá að lokum spurt hvort annað
gildi um ráðningu í stöðu ferðamálastjóra en gilti um ráðningu
orkumálastjóra, þegar þér segist í
fjölmiðlum, í tilfelli orkumálastjóra, ekki geta samkvæmt
stjórnarskrá og jafnréttisáætlun
ráðuneytisins, sniðgengið hæfasta
umsækjandann með vísan til kynferðis,“ segir Ársæll.
- mh
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Slökkt á NMT-símkerfinu í byrjun næsta árs og nýtt kerfi tekið í notkun:

Tafir á uppsetningu nýs kerfis
FJARSKIPTI Einhverjar tafir hafa

orðið á uppsetningu símkerfis sem
ætlað er að verða arftaki NMTkerfisins, en fyrirtækið sem
byggir upp nýja kerfið, Nordisk
mobiltelefon Island, telur að hægt
sé að standa við áætlanir.
„Þeir telja sig vera eitthvað á
eftir áætlun en að þeir séu í stöðu
til að vinna þær tafir upp,“ segir
Hrafnkell V. Gíslason, forstjóri
Póstog
fjarskiptastofnunar.
Stofnunin fær reglulegar stöðuskýrslur frá fyrirtækinu.
Áformað er að slökkva á NMTkerfinu í byrjun árs 2009, og þá á
nýja kerfið að vera tilbúið.
Aðspurður segir Hrafnkell að ekki

Kynntu þér málið á www.kristall.is

hafi verið rætt hvort NMT-kerfinu
verði haldið gangandi lengur verði
tafir á uppbyggingu nýs kerfis.
Síminn á helmings hlut í Nordisk mobiltelefon Island á móti
Nordisk mobiltelefon AB. Linda
Björk Waage, forstöðumaður
almannatengsla á samskiptasviði
Símans, segir að framkvæmdir
við nýja kerfið séu á áætlun.
Samkvæmt tilboði Nordisk
mobiltelefon Island í tíðniheimild
fyrir farsímakerfið er ráðgert að
fimmtíu sendar utan þéttbýlis
verði komnir upp 1. júní næstkomandi og fullri útbreiðslu verði náð
1. október. Tíðnisviðið sjálft verði
svo tekið í notkun 7. janúar 2009.

HRAFNKELL V.
GÍSLASON

LINDA BJÖRK
WAAGE

„Það eru einhverjir sendar
komnir upp, og þetta lítur út fyrir
að ætla að standast þær áætlanir
sem við lögðum upp með,“ segir
Linda.
- bj
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DALVÍKINGAR! Færeyingar að kjörSJÁLFSTÆÐISMÁL Á ÍS Höfnin í Þórshöfn. Flokkarnir sem nú skipa færeysku landstjórnina forðast að ræða sjálfstæðismálið í

kosningabaráttunni.
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NORDICPHOTOS/AFP

borðinu um helgina
Meðal mála sem borið hefur hæst í kosningabaráttunni fyrir lögþingskosningar í
Færeyjum á laugardaginn eru félags- og menntamál, en minna hefur borið á umræðu um sjálfstæðismálið. Eyjarnar eru nú í fyrsta sinn eitt kjördæmi í stað sjö.
FÆREYJAR Færeyingar ganga til

lögþingskosninga næstkomandi
laugardag. Meðal mála sem borið
hefur hæst í kosningabaráttunni
eru félags- og menntamál. Skoðanakannanir benda til að flokkarnir
þrír, sem staðið hafa að landstjórninni undanfarið kjörtímabil, haldi
meirihlutanum.
Á ýmsu hefur gengið í stjórnarsamstarfinu og í brýnu sló milli
Jafnaðarmannaflokks Jóannesar
Eidesgaard, lögmanns Færeyinga,
og Fólkaflokksins í nóvember síðastliðnum, er Eidesgaard rak fólkaflokksmanninn Jacob Vestergaard
úr embætti innanríkis- og samgöngumálaráðherra. Stjórn Fólkaflokksins ákvað þó að láta málið
ekki verða til þess að að slíta
stjórnarsamstarfinu. Nú vonast
formaður Fólkaflokksins, Jørgen
Niclasen, til að komast eftir kosningar í aðstöðu til að gera tilkall til
lögmannsembættisins, sem Eidesgaard gerir sér líka vonir um að
geta haldið.

SÓMABAKKAR

PANTA‹U Í SÍMA 565 6000 / FRÍ HEIMSENDING*

*Gildir a›eins ef panta› er fyrir meira en 3.000 kr.

Meginsamstarfsgrundvöllur
flokkanna þriggja – Jafnaðarmannaflokksins, Fólkaflokksins
og Sambandsflokksins – er annars
svipuð grundvallarafstaða til
sjálfstæðismálsins. Þeir vilja allir
fara sér hægar í þeim málum en
núverandi stjórnarandstöðuflokkar, einkum og sér í lagi Þjóðveldisflokkur Høgna Hoydal sem hefur
full sambandsslit frá Danmörku á
stefnuskránni.
Sjálfstjórnarmálin hafa annars
verið lítt áberandi í kosningabaráttunni.
Einungis
Þjóðveldisflokkurinn hefur reynt að halda

audunn@frettabladid.is

TIL HAMINGJU

HÚSVÍKINGAR!
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Nánari uppl‡singar á somi.is

JÓANNES
EIDESGAARD

því máli á lofti, og skýrist það af
því að kjósendur hinna flokkanna
eru flestir klofnir í afstöðu til
málsins.
Fréttavefur
grænlenska
útvarpsins, KNR, hefur eftir Össuri Wintereig, fréttastjóra færeyska útvarpsins, að færeyskir
stjórnmálamenn keppist nú meðal
annars við að lýsa því hvernig þeir
telji fært að fá ungt fólk, sem
hverfur til framhaldsnáms í Danmörku, til að snúa heim að námi
loknu. „Þessi vandi er nú orðinn
svo stór, að jafnvel stjórnmálamennirnir viðurkenna að til sérstakra ráðstafana þarf að grípa,“
segir Wintereig.
Fram til þessara kosninga var
Færeyjum skipt í sjö kjördæmi,
en nú hafa þau öll verið sameinuð
í eitt. Í fámennari byggðarlögum
hefur af þessum völdum gætt
áhyggna af því að fulltrúar fjölmennustu bæjanna sópi til sín
öllum þingsætunum.

Z\VgbZhi{gZnc^g
=_`gjcVg[g²^c\Vg[na\_V g\Z\cjba[^d\\²iV]Z^ahj ^ccVgd\ ^ccVc{cjhij#
Z^ghiVcYVk^]a^ g\aZ^_V[cihZbhdg\![g{k\\ji^a\gV[Vg#
=_`gjcVg[g²^c\Vg{ÞhaVcY^hiVcYV[gZbhi^g[ad``^{Va _Vkhj]kVkVgVgbZccijc
d\[V\bZcch`jhiVg[^ VghZbb^`aVg`g[jgZgj\ZgVg#
=_`gjcVg[g²^c\VgWVk^b^`^{aV\YV\h^chcckZ\cVk^kVgVcY^bVccZ`aj#
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Kærunefnd lausafjár- og þjónustukaupa með álit um eldhúsinnréttingu:

Ikea leggi til nýja hluti í innréttingu
NEYTENDAMÁL Kærunefnd lausafjár- og

Á FLEYGIFERÐ Japanskar konur fórna

höndum í rússíbanaferð þegar farartækið tekur eina dýfuna. Konurnar eru
klæddar í kimono, sem er japanskur
þjóðbúningur, í tilefni af hátíðarhöldum sem marka inngöngu þeirra í fullorðinna manna tölu við tvítugsaldur.
NORDICPHOTOS/AFP

þjónustukaupa hefur komist að þeirri
niðurstöðu að Ikea beri að leggja til nýjar
klæðningar á veggskápa í eldhúsinnréttingu,
hurðir og framhliðar á skúffum og skápum og
gufuvarnarlista fyrir uppþvottavél. Hluta af
nýju hlutunum beri eiganda innréttingarinnar
að greiða að hálfu.
Málavextir eru þeir að Guðjón Einarsson
keypti hvítsprautaða eldhúsinnréttingu hjá
Ikea í nóvember 2002. Í desember 2006
kvartaði hann við Ikea og vildi rifta kaupunum
og fá nýja innréttingu í stað þeirrar sem hann
keypti. Tíu ára ábyrgð var á innréttingunni.
Í rökstuðningi Guðjóns segir að innréttingin
hafi elst hratt og fljótlega hafi hún orðið mött,
skýjuð eða flekkótt. Málning hafi flagnað af
köntum. Þá sé hún gróft sprautuð á mörgum

ELDIST HRATT Hvítsprautuð eldhúsinnrétting, sem
keypt var hjá Ikea, eltist hratt. Tíu ára ábyrgð var á
henni. Ikea á að endurnýja hana og eigandi tekur þátt í
kostnaði að hluta.

Mannúðarsamtökin IceAid:

Breytingar á veðurfari á Norðurlöndum:

Hvorki skrifstofa
né starfsmaður

Óvenjuhlýtt á norðurslóðum í desember

SVEITARSTJÓRNIR Bæjarráð
Mosfellsbæjar hafnar ósk Glúms
Baldvinssonar um að bærinn
leggi þróunar- og
mannúðarsamtökunum IceAid til
starfsmann í hálfu
starfi og skrifstofu
með tölvu og síma.
Glúmur segist í
bréfi til bæjarstjórans hafa stofnað
IceAid árið 2005.
GLÚMUR
BALDVINSSON Samtökin hafi
þegar reist
munaðarleysingjahæli í Líberíu
og sinni nú verkefni varðandi
lyfjaframleiðslu fyrir sjúka í
Tansaníu. Meðal ærinna verkefna
fram undan sé að útvega Afríkubúum gervifætur og dreifa
einnota sprautum til heilbrigðisstofnana.
- gar

Desembermánuður
hefur verið óvenjuheitur á norðurslóðum. Í Lapplandi var meðalhitastigið 3-4 gráður og almennt
séð var upp undir níu stigum
hlýrra í norðurhluta Finnlands en
langtímameðaltalið segir til um,
að sögn finnska dagblaðsins
Hufvudstadsbladet.
Í Ivalo í Lapplandi var hitastigið
hæst 7,4 gráður sem er met á
þessum stað á þessum árstíma. Að
sögn finnsku veðurstofunnar
hefur aðeins fjórum sinnum verið
svo hlýtt í Sodankylä í Lapplandi
síðustu hundrað árin. Úrkoman
var einnig meiri en venjulega í
Lapplandi og þá fyrst og fremst
sem rigning. Í byrjun desember
var snjór um næstum allt Finn-

NORÐURLÖND

land en síðan hlýnaði í veðri.
Í Norður-Noregi var desembermánuður 2007 næstheitasti desembermánuður frá árinu 1900, segir á
fréttavef norska dagblaðsins Aftenposten. Hitastigið var almennt
óvenjuhátt í Noregi í fyrra og á
Svalbarða var mun heitara en
venjulega.
Í Osló var hitastigið 5,9 gráðum
hærra en meðaltalið frá árinu
1900. Aðeins árið 1967 var heitara
í desember en þá var 6,2 gráðum
heitara í desember en 30 ára meðaltalið segir til um. Í Osló var
einni og hálfri gráðu heitara en
venjulega í desember 2007.
Margar
norskar
veðurathugunarstöðvar skráðu úrkomumet í desember.
- ghs

áberandi stöðum. Vitnað er í húsasmíðameistara sem hafi séð greinilegan litamismun, þá
hafi málning máðst af hlutum og verði
einhverjum þeirra skipt út muni litamunur
alltaf sjást. Þá kemur fram að áberandi
litamismunur hafi verið á nýrri skúffuframhlið miðað við innréttinguna. Ikea telur
hinsvegar lélegri umgengni um að kenna.
Ekkert sé óeðlilegt við litamun.
Í álitsorði nefndarinnar kemur fram að
seljandi eigi rétt til úrbóta. Ikea beri að setja
upp nýja hluti en vilji eigandinn það ekki skuli
hann sjálfur sjá um það á sinn kostnað. Báðir
aðilar ætla að hlíta álitinu. Þórarinn Ævarsson,
framkvæmdastjóri Ikea, kveðst samt vera
ósáttur við það, litamunur hafi til dæmis ekki
sést þegar fulltrúi nefndarinnar skoðaði og það
sé Ikea í hag en ekki sé tekið tillit til þess. - ghs

SKURÐURINN Komið hafði verið fyrir niðurfalli og grafinn fráveituskurður frá plani

steypueiningaverksmiðjunnar Borgar þegar heilbrigðiseftirlitið skarst í leikinn.
MYND/HEILBRIGÐISEFTIRLITIÐ

TIL HAMINGJU

Gerðu fráveitulögn í óleyfi
frá steypustöð

HAFNFIRÐINGAR!
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Einingaverksmiðjan Borg hefur beðist afsökunar og
fyllt upp í frárennslisskurð sem grafinn var í óleyfi.
Borg fær frest til mánaðamóta til að rýma svæði
sem fyrirtækið fékk til bráðabirgða.

RV Unique örtrefjaræstikerfið
- hagkvæmt, vistvænt og mannvænt
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Rekstrarvörur

UMHVERFISMÁL Heilbrigðiseftirlitið
stöðvaði vinnu við frárennslislögn
frá Einingaverksmiðjunni Borg
og út í sjó á Kársnesi. Engin heimild var fyrir lögninni.
„Það var tiltekt á planinu og
þetta átti að vera svo rosalega fínt
hjá strákunum og þeir grófu
þennan skurð sen þeir áttu náttúrlega ekkert að gera,“ segir Þórhallur Barði Kárason, einn eigenda Borgar, sem beðið hefur
bæjaryfirvöld afsökunar og fyllt í
skurðinn. „Það safnast fyrir vatn
hérna á planinu og það átti að
keyra vatnið undir vegstæðið í
staðinn fyrir að það færi yfir það.
En það verður þá bara að vera
pollur,“ segir Þórhallur.
Kópavogshöfn kvartaði undan
Borg hinn 9. janúar síðastliðinn til
heilbrigðiseftirlitsins, sem sendi
mann á staðinn.
„Krafa er gerð til fyrirtækisins
að umræddar framkvæmdir verði
stöðvaðar nú þegar þar sem öll
fráveita í höfnina er háð tilskildum leyfum,“ skrifar heilbrigðiseftirlitið til Borgar.
Kópavogsbær hefur gefið Borg
frest til næstu mánaðamóta til að
rýma svæði sem fyrirtækið fékk í
fyrrasumar til afnota til bráðabirgða utan sinnar eigin lóðar.
Samkvæmt bréfi Kópavogsbæjar
til Borgar verður umrætt svæði
girt og tekið í notkun sem tollsvæði í næsta mánuði.

BORG Einingaverksmiðjan Borg er
umdeild í Kópavogi.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Þórhallur segir að eigendur
Borgar hafi vitað í hvað stefndi og
að þessi ákvörðun Kópavogsbæjar
valdi fyrirtækinu ekki óþægindum. „Við erum að leigja land undir
þetta í Hafnarfirði,“ segir hann.
Kvartað hefur verið undan
óþrifnaði frá steypustöð Borgar
sem nú hefur lofað að færa sem
mest af starfseminni frá suðurenda lóðarinnar til að lágmarka
óþægindi fyrir nágrannana.
Ágreiningur er milli Borgar og
Kópavogsbæjar um það hvort
fyrirtækinu sé heimilt að reka
steypustöð. Borg, sem telur sig
hafa slíka heimild meðfram leyfi
til reksturs steypueiningaverksmiðju, hefur nú sótt um sérstakt
leyfi fyrir steypustöðinni og bíður
það erindi afgreiðslu hjá byggingarnefnd Kópavogs.
gar@frettabladid.is
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Tilraunaverkefni Símans:

Meiri gagnahraði í 3G
FJARSKIPTI Póst- og fjarskipta-

Hugsaðu um heilsuna!

stofnun hefur úthlutað Símanum
tilraunaleyfi fyrir langdrægt 3G
farsímakerfi. Helstu kostir
kerfisins, umfram hefðbundin
langdræg GSM-kerfi, eru að það
dregur allt að 50 prósentum lengra
auk þess sem mögulegur gagnahraði er allt að þúsundfaldur.
Kerfið nýtir UMTS-staðlaða 900
MHz tíðni, þá sömu og hefðbundin
GSM-kerfi nota, í stað 2.100 MHz
tíðni en útbreiðslueiginleikar
lægri tíðni eru almennt betri.
Tilraunaverkefni Símans er í
samvinnu við Ericsson og áætlað
er að hefja tilraunir á Suðurlandi
í þessari viku.
- ovd

Gamla góða
Óskajógúrtin
– bara léttari

Frískandi, hollur
og léttur drykkur í dós
FIS Einkafélög eiga ekki að annast
skráningu fisa.

Umboðsmaður Alþingis:

Svalandi,
próteinríkur
og fitulaus

Ríkið annist
sjálft fisaskrá
STJÓRNSÝSLA Umboðsmaður

Alþingis segir það ekki standast
lög að fela fisfélagi að halda utan
um skráningu flugfisa ásamt
Flugmálastjórn.
Eigandi fisflugu kvartaði undan
því að Flugmálastjórn gerði honum
að skrá vél sína hjá Fisfélagi
Reykjavíkur, sem hann vildi alls
ekki vera meðlimur í. Eftir að
umboðsmaður hóf athugun gaf
ráðuneytið val um hvort menn
skráðu fis hjá félaginu eða hjá
Flugmálastjórn. Umboðsmaður
segir þetta hins vegar ekki heldur
standast. Flugmálastjórn eigi að
halda íslenska loftfaraskrá og geti
ekki falið einkafélagi að annast
skrána.
- gar

Silkimjúkt,
próteinríkt
og fitulaust

Fitusnauðar
og mildar ab-vörur

Átak ber árangur:

Slysum fækkar
á milli ára

– dagleg neysla stuðlar að bættri
heilsu og vellíðan

ÁTAKIÐ Stillum hitann hóflega,

sem er samstarfsverkefni
Orkuveitu Reykjavíkur, Forvarnahúss Sjóvár, byggingafulltrúans í
Reykjavík og lýtalækningadeildar
Landspítala – Háskólasjúkrahúss
og var ýtt úr vör síðastliðið vor,
hefur þegar borið árangur með
fækkun brunaslysa af völdum
heits vatns. Þetta er einróma mat
þeirra sem taka á móti fórnarlömbum brunaslysa á Landspítala
– Háskólasjúkrahúsi.
Áfram er unnið að átakinu með
eflingu fræðslu iðnaðarmanna og
almennings og auknu aðgengi að
tæknilegum úrlausnum í lagnabúnaði.
- vþ
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Meðan Clara Rojas var gísl FARC eignaðist hún barn sem var tekið af henni:

HELLUBÚAR!

Endurheimti son sinn eftir þrjú ár
KÓLUMBÍA, AP Eftir þriggja ára

aðskilnað fékk Clara Rojas að
faðma að sér son sinn sem hún
eignaðist meðan hún var í haldi
uppreisnarhópsins FARC í Kólumbíu. Barnsfaðir Rojas er úr
hópi uppreisnarmannanna.
Rojas var aðstoðarkona þáverandi forsetaframbjóðanda, Ingrid
Betancourt, þegar þeim var rænt
árið 2001. Árið 2004 eignaðist
Rojas soninn Emmanuel en hann
var tekinn frá henni átta mánuðum eftir fæðinguna. Síðar kom
bóndi drengnum í hendur félagsmálayfirvalda í Bógóta, höfuðborg Kólumbíu, án þess að upplýsingar fylgdu með um hver

;g{=ZaajZgZ``^WVgV]¨\iVÂ[VgV{C_{ajhaÂ^g
]ZaYjgZ^cc^\k^cc^c\h]V[VhaÂ^g#-)k^cc^c\h]V[Vg
=VeeYg¨ii^={h`aVch{hÂVhiV{g^WZgVÄZhhk^ic^#
¶KZgijbZÂd\[{ÂjÄgb^ÂV{]]^#^hZÂV]_{jbWdÂhbVcc^#



uppruni hans væri og var hann
settur á munaðarleysingjahæli.
Þar hefur hann verið undanfarin
tvö ár.
Í síðustu viku sleppti FARC
Rojas og fyrrverandi þingkonunni Consuelo Gonzalez. Nokkrum dögum áður hafði DNA-próf
leitt í ljós að drengurinn var í
raun sonur Rojas.
Rojas hefur lítið viljað gefa upp
um föður Emmanuels annað en að
hann hafi verið í hópi uppreisnarmannanna og að henni hafi verið
sagt að hann hefði látist. Hún
vissi ekki hvort hann hefði fengið
að vita að hann ætti son.
Emmanuel mun búa hjá móður

MÆÐGININ SAMEINUÐ Á NÝ Clara Rojas
faðmaði son sinn að sér þegar hún hitti
hann á munaðarleysingjahælinu.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

sinni meðan verið er að ganga frá
pappírum um að hann verði varanlega í hennar umsjá.
- sdg
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Stjórnmálakreppan í Belgíu:

H_{jjeeh`g^[i^g{
bdg\jcbVijg#^h

Ímyndarherferð
fyrirskipuð
BELGÍA, AP Utanríkisráðherra

Belgíu, Karel de Gucht, hefur
uppálagt utanríkisþjónustu
landsins að gera átak í því að
upplýsa umheiminn um að
belgíska ríkið sé ekki í þann
mund að sundrast.
Að systurflokkum úr hinum
flæmska norðurhluta og frönskumælandi suðurhluta landsins
skyldi ekki takast að mynda
ríkisstjórn eftir kosningar snemmsumars í fyrra vakti upp vangaveltur innan sem utan Belgíu um
að í klofning landsins stefndi.
Í desember var samið um
bráðabirgðastjórn undir forystu
Guy Verhofstadt. Sú stjórn hefur
hins vegar aðeins umboð til starfa
fram í mars. Þá er ætlast til að
flokkarnir sem fengu þingmeirihluta verði búnir að leysa
ágreining sinn.
- aa
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LEIKSKÓLAMATUR HÆKKAR Í VERÐI Foreldrar leikskólabarna í Hafnarfirði, Reykjavík

og Reykjanesbæ greiða hærra verð fyrir leikskólavistunina frá áramótum en í Kópavogi lækkar gjaldið ef matarverð er ekki tekið með í reikninginn. Verð á leikskólamat
hækkar í Kópavogi eins og svo víða. Myndin er úr safni.
FRÉTTABLAÐIÐ/ÚR SAFNI

Leikskólagjöld
voru lækkuð
í Kópavogi
Leikskólagjöld hækkuðu í Hafnarfirði, Reykjavík og
í Reykjanesbæ en lækkuðu í Kópavogi. Verð á mat
hækkaði á leikskólum víða. Raunlækkun, að mati
formanns Leikskólaráðs í Reykjavík.
SVEITARFÉLÖG Leikskólagjöld hækkuðu um 3,5 prósent í Hafnarfirði
um síðustu áramót. Systkinaafsláttur hélst hins vegar óbreyttur. Gjöld vegna heilsdagsskóla
hækkuðu um fjögur prósent frá
sama tíma. Verð á hádegismat í
grunnskólum bæjarins hækkar
um 3,5 prósent frá næstu mánaðamótum.
Leikskólagjöld lækkuðu úr 2.100
krónum á klukkustund í 1.788
krónur í Kópavogi um áramótin.
Mánaðargjald fyrir átta stunda
vistun á dag lækkar því úr 16.800
krónum í 14.300 krónur á mánuði.
Forgangsgjald lækkar en fæðisgjald hækkar um fimm prósent.
Heimgreiðslur til foreldra hækka
um 5.000 krónur á barn á mánuði
og fara úr 30 þúsund krónum í
35.000. Niðurgreiðsla á íþrótta- og
tómstundaiðkun hækkaði um 5.000
krónur í Kópavogi.
Á Akureyri hækkaði verð á fullu
fæði á leikskólum um fjögur prósent milli ára og varð 5.127 krónur
frá 1. janúar. Fæði í grunnskólum
hækkaði um sjö prósent og kostar
máltíð í áskrift nú 274 krónur.
Gjöld í tónlistarskóla hækkuðu
um fjögur prósent og gjaldskrá
heimaþjónustu hækkaði um 8,5
prósent. Í Reykjanesbæ hækkuðu

leikskólagjöld um 2,5 prósent,
fóru úr 2.160 í 2.200 krónur. Matur
á leikskólum hækkaði í verði um
2,5 prósent og verð á skólamáltíðum hækkaði um fimm krónur máltíðin. Grunnnám í tónlist hækkaði
í verði í Reykjanesbæ.
Í Reykjavík hækkuðu leikskólagjöld um 2,5 prósent frá áramótum, að sögn Sigrúnar Elsu Smáradóttur, formanns Leikskólaráðs.
Þar með hækkaði matarverð á
leikskólum einnig. Vistunargjöld
og síðdegishressing á frístundaheimilum og í frístundaklúbbum
hækkaði um 2,5 prósent.
„Í raun er þetta lækkun því að
verðbólgan hefur verið mun
meiri,“ segir Sigrún Elsa.
Niðurgreiðsla til íþrótta- og
æskulýðsstarfs í Reykjavík rúmlega tvöfaldaðist í ársbyrjun, fór
úr 12.000 í 25.000 krónur og fer í
40.000 um næstu áramót. Niðurgreiðslan gildir fyrir börn og unglinga fram að 18 ára aldri. Sigrún
Elsa bendir á að borgaryfirvöld
styrki líka íþróttafélögin, einstaka
klúbba, skátafélög og alls kyns
æskulýðsstarfsemi aðra.
Í Garðabæ hækkuðu niðurgreiðslur vegna íþrótta- og æskulýðsstarfs í 25 þúsund og gilda til
18 ára aldurs.
ghs@frettabladid.is

Atli Þór Samúelsson

Jón Ragnarsson

„Eftir Sölu-, markaðs- og rekstranámið hjá NTV
fór ég í Alþjóða Markaðsfræði hjá BA-West.
Langþráður draumur loksins orðinn að veruleika.
Hér í Esbjerg líður fjölskyldunni vel. Frábær skóli
og meiriháttar skemmtilegt nám.”

„Eftir að hafa menntað mig sem lífvörður í Bretlandi
fór ég Sölu- og markaðsnám hjá NTV. Nú er ég í Alþjóða
Markaðsfræði hjá BA-West í Esbjerg í Danmörku.
Í bekknum mínum eru nemendur frá 12 löndum sem
hlýtur að teljast gott í Alþjóða Markaðsfræði .”

Nám hjá NTV viðurkennt fyrir háskólanám í Danmörku
Einn af stærstu viðskiptaháskólum í Danmörku, Business Academy West (BAW) í Esbjerg, hefur gert samstarfssamning við NTV um að viðurkenna tveggja anna námsbrautir NTV sem inntökuskilyrði fyrir nám í skólanum.
Fjöldi íslenskra námsmanna stundar nú nám hjá BAW en skólinn býður meðal annars upp á:

Alþjóða Markaðsfræði*

Margmiðlunarhönnun*

Tölvunarfræði*

Stjórnunarfræði

Viðskiptafræði

* Val um kennslu á ensku eða dönsku.

Inntökuskilyrði fyrir nemendur NTV sem ekki hafa stúdentspróf, vegna inngöngu í BAW verða eftirfarandi:

Tungumálakunnátta
Fyrir enska námsbraut þarf ensku 303 eða
taka samsvarandi stöðupróf frá viðurkenndum
málaskóla. Fyrir danska námsbraut þarf
stúdentspróf í dönsku eða taka samsvarandi
stöðupróf hjá viðurkenndum málaskóla.

Starfsnám hjá NTV
a) Skrifstofu- og rekstrarnámi eða
Sölu-markaðs- og rekstrarnámi að
viðbættu bókhaldsnámi
b) Hafa lokið 72 kennslustunda viðbót í
námstækni, skýrslugerð og stærðfræði*

Viðbótarnám fyrir margmiðlunarhönnun
Þeir nemendur sem hyggja á nám í
margmiðlun hjá BAW þurfa auk þess
að ljúka öðru af eftirfarandi námskeiðum
hjá NTV: Auglýsingatækni eða Alvöru
vefsíðugerð

*Öllum fyrrverandi nemendum NTV, sem hafa lokið Skrifstofunámi, Sölu-, og
markaðsnámi, Rekstrarnámi eða Bókhaldsnámi, gefst nú kostur á að bæta við sig því
sem uppá vantar og opna með því dyr að áframhaldandi háskólanámi í Danmörku.

Allar nánari upplýsingar er að finna á: www.ntv.is

NÝI TÖLVU- OG VIÐSKIPTASKÓLINN – VIÐURKENNDUR EINKASKÓLI Á FRAMHALDSSKÓLASTIGI : HLÍÐASMÁRA 9 : KÓPAVOGI : SÍMI 544 4500 : WWW.NTV.IS
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HVAÐ ER AÐ FRÉTTA? HALLDÓR HALLDÓRSSON TÓNLISTARMAÐUR

„ ORÐRÉTT“

Vinnur að tónlist með 1985!

Líf á markaðstorginu

Mannalegir þorskar

„Þetta er fyrst og fremst
söluvara, líffræðilegar
upplýsingar sem settar eru á
markaðstorgið í þeirri von að
almenningur láti glepjast.“

„Þeir eru eins og menn, svo
stórir eru þorskarnir, allt uppí
10 kíló hver.“

JÓHANN ÁGÚST SIGURÐSSON,
PRÓFESSOR Í HEIMILISLÆKNINGUM,
UM ERFÐAKORTASÖLU ÍSLENSKRAR
ERFÐAGREININGAR.

BJARNI GYLFASON VÉLSTJÓRI Á
ÞORLEIFI EA 88 Í GRÍMSEY SEM ER
ÁNÆGÐUR MEÐ ÞORSKVEIÐINA Í
BYRJUN ÁRSINS.
Morgunblaðið 13. janúar 2008

Fréttablaðið 14. janúar 2008

nær og fjær

SJÓNARHÓLL
KJARAVIÐRÆÐUR

Menn sýni
stillingu
„Það er áhyggjuefni ef samningar
eru ekki í sjónmáli og skelfilegt
til þess að hugsa
ef allt fer í bál
og brand,“ segir
Teitur Björn
Einarsson, framkvæmdastjóri
TEITUR BJÖRN
fiskvinnslufyrirEINARSSON
tækisins EyrarFramkvæmdaodda hf. á Flatstjóri Eyrarodda.
eyri, um stöðu
kjaraviðræðnanna. „Menn verða að
sýna stillingu og gæta að langtímahagsmunum allra launþega, stóra
atriðið er að ná niður verðbólgu. Í
framleiðslugeiranum, sérstaklega í
sjávarútvegi, er síst
svigrúm til mikilla launahækkana
og menn verða að skoða af mikilli
skynsemi hvernig á að ná saman.
Það er rangt af forystu verkalýðsfélaganna að ætlast til að ríkið komi
hlaupandi undir bagga í kjaraviðræðum. Aðilar á vinnumarkaðinum
verða að ná sjálfir samkomulagi í
meginatriðum. Það er óeðlilegt að
verkalýðsfélögin séu að beita ríkið
þrýstingi til að breyta löggjöf til að
ná samningum í kjaraviðræðum.
Þá ættu verkalýðsfélögin frekar að
bjóða sig fram til Alþingis.“

„Það er allt að frétta hjá mér. Ég
og kærastan mín vorum að taka
niður gervijólatréð og seríurnar.
En við vorum að halda okkar
fyrstu jól saman, í íbúð okkar
að Álafossi í Mosfellsbæ,“ segir
Halldór Halldórsson, sem kunnur
er undir nafninu Dóri DNA, um
það sem hæst ber í fréttum af
honum sjálfum.
„Svo tekur maður bara
skammdegisþunglyndið með
trukki. Vinn tónlist með nýju
hljómsveitinni minni, 1985!,
en við erum einmitt að spila á
Organ hinn 24. janúar næstkomandi.
Svo held ég bara áfram að
telja mér trú um að ég sé ekki

HJÚKKUR BJARGA SÉR
■ Elstu ritheimildir sem til eru um
dömubindi eru frá
tíundu öld. Einnota
dömubindi komu
hins vegar fyrst á
markað í Þýskalandi og Bandaríkjunum á tíunda
áratug 19. aldar.
Fram að því notuðu
konur klúta eða
tuskur sem hægt var að nota aftur.
Hjúkrunarkonur fundu upp einnota
dömubindi. Þær sniðu grisju sem
þær settu á milli fóta sér þegar þær
voru á blæðingum. Notkun einnota
dömubinda varð þó ekki viðtekin
fyrr en löngu eftir að þær komu
á markað, því lengi höfðu margar
konur ekki efni á þeim.

Embættismenn í aðlögun
Oddný Sturludóttir, formaður menntaráðs Reykjavíkur, og Halldór Halldórsson, formaður Sambands
íslenskra sveitarfélaga,
tóku til máls á málþingi um
innflytjendamál. Bæði höfðu
þau reynslusögur að segja
frá því þegar þau voru innflytjendur; Oddný í Þýskalandi en Halldór á Ísafirði.
Oddný var við nám í Þýskalandi og
einsetti sér að læra tungumálið
sem fyrst og notaðist því ekkert
við enska tungu, sem hún hefur
gott vald á. En þetta jákvæða viðhorf til aðlögunar getur líka verið
dýrkeypt þótt venjulega náist
markmiðið um að læra tungumálið
á endanum.
„Fyrst um sinn hljómar útlendingur í nýju landi eins og liðlega
eins árs gamalt barn,“ sagði hún.
„Orðin sem koma út úr útlendingnum eru gjarnan stutt, stök, samhengislaus og óskýr. Og eins og
barnið langar útlendinginn oft að
leggjast á gólfið, baða út öllum
öngum og öskra af bræði yfir
skilningsvana veröld sem kveikir
ekki á því hvað téður útlendingur
er sniðugur, orðheppinn og gáfaður.
Ætli það sé ekki versta tilfinningin
sem fylgir því að brjóta nýtt land?
Ég tel mig vera nokkuð sniðuga

Nýsir hf., kt. 690191-1219, hefur gefið út
lýsingu vegna skráningar víxla sem OMX Nordic Exchange Iceland hf. hefur samþykkt.
Eftirfarandi víxlaflokkur hefur verið gefinn út:
Víxlaflokkur að fjárhæð kr. 1.000.000.000 var gefinn
út þann 26. október sl. og er auðkenni flokksins í
OMX Nordic Exchange Iceland hf. NYSI 08 0425.
Víxlarnir eru vaxtalaus eingreiðslubréf sem skulu
endurgreiðast þann 25. apríl 2008. Víxlarnir verða
teknir til viðskipta í OMX Nordic Exchange Iceland hf.
þann 15. janúar 2008.
Lýsingu þessa er hægt að nálgast, frá og með 15
janúar 2008, hjá útgefanda Nýsi hf., Reykjavíkurvegi
74, 220 Hafnarfirði, í ár frá birtingu lýsingarinnar og á
vefsetri útgefanda, www.nysir.is. Umsjónaraðili skráningarinnar er Kaupþing banki hf.

Reykjavík 15. janúar 2008

of gamall til þess að fara í
nám, ekki of latur til þess
að grenna mig og ekki of
seinn til þess að slá í gegn
með tímalausu meistaraverki.
Svo þarf maður að fara að
klambra saman stöffi í umsókn
í Listaháskólann, en ef allt
fer á besta veg mun ég nema
þar leikhúsfræði næsta haust.
Veturinn er ógeðslegur og ég
reyni að leiða hann hjá
mér næstu tvo mánuði,
svo kemur sumarið í
mars í mínum augum
og þá verður allt betra.
Og þá verður auðvitað
alveg hellingur að
frétta líka og svona.“

DÖMUBINDI

HALLDÓR HALLDÓRSSON OG ODDNÝ STURLUDÓTTIR Þau hafa komið ár sinni sæmilega fyrir borð en sú var tíðin að þau þurftu

að samlagast samfélaginu; Oddný sem Íslendingur í Þýskalandi og Halldór sem Inndjúpsmaður á Ísafirði.

konu, ég get verið orðheppin og
lunkin í tilsvörum og á gott með að
tjá mig. Ekkert af þessu átti við
mig fyrsta árið í Þýskalandi. Þjóðverjum þótti ég líklegast helst til
vitgrönn, takmörkuð og lítilfjörleg.“ En þessi reynsla varð ekki
aðeins til þess að hún lærði þýsku
heldur býr hún að henni þegar hún
stendur andspænis nýbúa sem á
erfitt með að tjá sig á íslensku.
Saga Halldórs er reyndar frá
íslenskri grundu þótt hann hafi

verið í hlutverki innflytjandans.
„Ég kem úr Inndjúpinu eins og það
er kallað,“ sagði Halldór. „En eins
og margir Inndjúpsmenn flutti ég
til Ísafjarðar þar sem atvinnutækifærin eru. Ég minnist þess að
þegar Ísafjörður tók á móti þrjátíu
flóttamönnum frá Júgóslavíu árið
1996 þá fylgdist þáverandi félagsmálaráðherra, Páll Pétursson, vel
með aðlögun þeirra og þegar þeir
höfðu dvalist á Ísafirði um nokkra
hríð hafði hann samband við einn

FRÉTTABLAÐIÐ/JÓN SIGURÐUR

innfæddan Ísfirðing og spurði
hvernig gengi hjá Júgóslövunum
að laga sig að samfélaginu. Hann
svaraði á þá leið að þær skæru sig
ekki jafn mikið úr og Inndjúpsmenn.“
Þó verður ekki annað séð en að
Inndjúpsmönnum hafi gengið
sæmilega að vinna sig til metorða
á Ísafirði en Halldór er nú bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar eins og
flestir vita.
jse@frettabladid.is

Menningarsjóður Hlaðvarpans styrkti nítján verkefni kvenna um tíu milljónir:

Menningarverkefni kvenna
styrkt um tíu milljónir króna
Nítján styrkir til menningarmála
kvenna, að upphæð tíu milljónir
króna, voru afhentir í fyrstu
afhendingu styrkja úr menningarsjóði Hlaðvarpans sem fram fór í
Iðnó síðastliðinn föstudag.
Helstu styrkþegar eru að þessu
sinni Miðstöð munnlegrar sögu,
Þóra Tómasdóttir og Krumma
film, Leikhópurinn Opið út og Start
Art sem hver um sig hljóta eina
milljón króna í styrki. Aðrar styrkupphæðir voru lægri.
Mikil þörf er talin á sjóði sem
þessum sem lýsir sér best í því að
á sjötta tug umsókna bárust og
námu styrkbeiðnir tæpum 600
milljónum króna.
Forsaga sjóðsins er að árið 1985
keypti hópur kvenna hús við Vesturgötu 3 í Reykjavík. Hlutafélag var
stofnað um húsakaupin og varðveislu þeirra og hlaut það félag
nafnið Hlaðvarpinn. Í húsunum fór

STYRKHAFAR HLAÐVARPASJÓÐSINS Samtals tíu milljónir til nítján verkefna.

fram ýmiss konar menningarstarfsemi eins og til dæmis leikhús, tónleika- og fundahald.
Viðgerðir á húsunum og rekstur
voru hins vegar þungur baggi og

svo fór að rekstri var hætt og húsin
seld en í lögum félagsins var
ákvæði um að andvirði húsanna
skyldi notað til styrktar á menningarverkefnum kvenna.
- ovd
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ANNA KRISTÍN JÓNSDÓTTIR Hættir sem

verkefnastjóri í HÍ.

Blaða- og fréttamannanám:

Anna Kristín
aftur í útvarp
FJÖLMIÐLAMÁL Anna Kristín
Jónsdóttir, verkefnastjóri í blaðaog fréttamennsku við Háskóla
Íslands, hyggst samkvæmt
heimildum brátt láta af því starfi.
Mun hún snúa aftur til starfa hjá
Ríkisútvarpinu og munu landsmenn heyra í Önnu Kristínu á
Morgunvaktinni á Rás 1.
Valgerður Jóhannsdóttir,
varafréttastjóri Sjónvarpsins,
gerir ráð fyrir að sækja um
stöðuna sem þá losnar. „En það er
náttúrlega ekkert öruggt í þeim
efnum þegar maður sækir um
starf. Ég verð hér áfram næstu
tvo mánuðina og svo verð ég með
annan fótinn uppi í háskóla,“
segir Valgerður, sem verið hefur
stundakennari í fjölmiðlanáminu.
- ovd

NÝTTU ÞÉR
STIGHÆKKANDI

VEXTI

Vaxtaþrep er sparnaðarreikningur sem býður
upp á háa og örugga ávöxtun.
HELSTU KOSTIR VAXTAÞREPS:

21 MILLJÓN SAFNAÐIST Sparisjóðurinn

stóð fyrir söfnun sem lauk á aðfangadag
jóla.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Söfnun Sparisjóðsins:

Styrkti ungmenni með
geðraskanir
STYRKUR Sparisjóðurinn veitti átta
félagasamtökum, sem starfa á
sviði barna og unglinga með
geðraskanir, samtals 21 milljón
króna. Félögin fengu að meðaltali
rúmlega 2,5 milljónir króna í sinn
hlut.
Peningarnir söfnuðust í
styrktarátaki Sparisjóðsins „Þú
gefur styrk“ en því lauk á
aðfangadag jóla. Til að taka þátt í
átakinu þurftu viðskiptavinir
Sparisjóðsins ekki að kosta neinu
til, heldur aðeins að velja eitt af
verkefnunum átta og gaf Sparisjóðurinn jafnharðan þúsund
krónur til þess verkefnis.
Viðskiptavinir voru þó hvattir til
að bæta við viðbótarframlagi.
Hæstan styrk hlaut ADHDfélagið, 4,1 milljón sem verður
varið til fræðslu, kynningar og
námskeiðahalds á landsbyggðinni.
- kdk

Trúarbragðadagatal 2008:

Ólíkar hátíðir í
sama dagatalinu

ÖRUGG OG GÓÐ
ÁVÖXTUN
STIGHÆKKANDI
VEXTIR
VEXTIR GREIDDIR
MÁNAÐARLEGA

LÁTTU
PENINGANA
ÞÍNA VINNA

TRÚMÁL Í tilefni Evrópuárs jafnra

tækifæra hefur félagsmálaráðuneytið nú gefið út trúarbragðadagatal 2008. Hér á landi hefur
verið unnið að tuttugu mismunandi verkefnum í tilefni Evrópuársins og er tilgangur þeirra að
vekja athygli á rétti hvers
einstaklings til jafnra tækifæra í
lífinu og að það sé hagur samfélagsins í heild að virðing sé borin
fyrir fjölbreytileikanum.
Í dagatalinu er getið 150
hátíðisdaga og fjölmargra
trúarbragða. Verður því dreift
endurgjaldslaust í skóla, öldrunarheimili og á fjölmenningarlega
vinnustaði en einnig má nálgast
það á slóðinni www.island.is - ovd

Kynntu þér málið á www.glitnir.is, í næsta
útibúi eða í þjónustuveri í síma 440 4000
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FRÁ DEGI TIL DAGS
greinar@frettabladid.is

Fiskveiðiréttindi og mannréttindi:

Þörf á yfirvegun
ÞORSTEINN PÁLSSON SKRIFAR

M

eirihluti Mannréttindanefndar Sameinuðu þjóðanna
hefur lýst þeirri skoðun að takmörkuð eignarréttindi
á veiðiheimildum með frjálsu framsali séu andstæð
mannréttindum. Sú niðurstaða stangast á við stjórnarskrá Íslands.
Mikilvægt er að ræða þetta álit og bregðast við því. Verði álit
meirihlutans túlkað á þann veg að breyta þurfi fiskveiðistjórnun í
grundvallaratriðum blasa við alvarlegar efnahagslegar og félagslegar þrengingar.
Ýmsir hafa óttast um hagsmuni sjávarútvegsins ef Ísland gerðist
aðili að Evrópusambandinu. Ef taka ætti mark á meirihluta mannréttindanefndarinnar fæli það í sér að við hefðum undirgengist
mun meira framsal á sjálfsákvörðunarrétti en þar er um að tefla.
Aðildin að Sameinuðu þjóðunum hefði þannig mun alvarlegri og
víðtækari áhrif á sjávarútveginn og sjávarplássin en Evrópusambandsaðild.
Núverandi fiskveiðistjórnunarkerfi með takmörkuðum eignarréttindum og frjálsu framsali var samþykkt á Alþingi 1991 af
Framsóknarflokknum, Alþýðuflokknum, Alþýðubandalaginu og
Borgaraflokknum. Sjálfstæðisflokkurinn var á móti.
Nú hagar hins vegar svo til að Sjálfstæðisflokkurinn einn er til
varnar fyrir kerfið. Allir aðrir flokkar hafa mismunandi og afar
ólík mótrök. Þar af leiðir að enginn hefur fengið hljómgrunn fyrir
öðrum lausnum sem nytu meirihlutastuðnings. Þau einu úr hópi
ráðherranna sem knúðu málið fram á sínum tíma og eru enn í pólitískum áhrifastöðum eru: Jóhanna Sigurðardóttir, Steingrímur
Sigfússon og Ólafur Ragnar Grímsson.
Breski fulltrúinn í mannréttindanefndinni, Sir Nigel Rodley,
bendir réttilega á í séráliti sínu að meirihlutinn virðist fyrst og
fremst byggja röksemdafærslu sína á því að fiskimiðin séu samkvæmt íslenskum lögum sameign þjóðarinnar. Öðru máli kynni
því að gegna ef svo væri ekki. Ráða má af þessu að leysa megi
málið með því einu að fella svokallað sameignarákvæði út.
Málsreifun breska fulltrúans bendir þannig til að meirihlutinn
byggi niðurstöðu sína á lögfræðilegri rökleysu. Hún vekur einnig
spurningu um hvort nefndin hafi farið út fyrir valdsvið sitt með
því að túlka samspil íslenskra lagaákvæða í stað þess að meta það
eitt hvort þau samræmist sáttmálanum.
Samfylkingin er eini stjórnmálaflokkurinn sem greint hefur frá
útfærðum tillögum um viðbrögð. Einn helsti forystumaður hennar
lýsti af þessu tilefni í sjónvarpi á sunnudag tillögu um að svipta
alla aflahlutdeild í þorski til þess að úthluta hugsanlegri aukningu
í tonnum þegar þar að kemur til annarra en þeirra sem stunda
veiðar í dag. Sviptingin tæki til smábátasjómanna sem keypt hafa
þorskveiðiheimildir til að bjarga atvinnu í litlum plássum.
Aflahlutdeildin er undirstaða lánstrausts í sjávarútvegi, ekki
síst hjá trillukörlum og minni útgerðum. Stærri útgerðir hafa
breiðari undirstöðu og eiga í einhverjum tilvikum hægara með að
bjarga sér. En víst er að margir munu ekki lifa þorskveiðiskerðinguna af nema á grundvelli þessa lánstrausts. Samfylkingin vill
nú kippa þessu lánstrausti undan smábátasjómönnum jafnt sem
öðrum. Afleiðingunum þarf ekki að lýsa.
Það gæti hins vegar reynst utanríkisráðherra þrautin þyngri að
skýra út fyrir mannréttindanefndinni að ráðstafanir af þessu tagi
feli í sér aukin mannréttindi. Ástæða er því til að hvetja til yfirvegaðri og ígrundaðri viðbragða.
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Svarti bletturinn

Ys og þys á Bessastöðum

Engin innistæða

Mikið var rætt um símhleranir á
dögum kalda stríðsins fyrir ári eða
svo. Ingibjörg Sólrún Gísladóttir hóf
til dæmis utandagskrárumræðu
um málið á þingi og sagði meðal
annars: „Þetta er svartur blettur á
sögu þjóðarinnar […] sem verður að
upplýsa.“ Eftir að hún komst í ríkisstjórn virðist hins vegar hafa sljákkað
í áhuga Samfylkingarinnar að upplýsa þennan „svarta blett á sögu
þjóðarinnar“. Ekki hefur
verið minnst á símhleranir
það sem af er þingi. Og
það þótt einn þingmanna
Samfylkingarinnar, Árni
Páll Árnason, gruni að
hann hafi sjálfur sætt
hlerunum á tímabili.

Það var annríki á Bessastöðum á
laugardag. Hvorki fleiri né færri en
fimm erlendir sendiherrar lögðu
leið sína þangað og afhentu forseta
lýðveldisins, herra Ólafi Ragnari
Grímssyni, trúnaðarbréf. Fyrstur
reið á vaðið Abdou Abarry, sendiherra Níger, fast á hæla hans fylgdi
Lubos Novi frá Tékklandi, Denis
Feldmeyer frá Sviss var
næstur í röðinni, þá var
röðin komin að Erwin
Kubesch frá Austurríki og
Hubert Wurtm, sendiherra Lúxemborgar, rak
lestina. Ólafur Ragnar
hefur getað sofið út á
sunnudag með góðri
samvisku.

Kortafyrirtækin viðurkenndu ólöglegt
samráð fyrir helgi. Eftir húsleit
Samkeppniseftirlitsins í júní 2006
ræddi Halldór Guðbjarnason, sem
þá var forstjóri VISA, við fjölmiðla
og mótmælti: „Mér fannst ég vera
staddur í ríki sem hefði eitthvað
annað réttarfar en við […] Við erum
sakaðir um að hafa misnotað markaðsráðandi stöðu okkar á þessum
færsluhirðingarmarkaði. Hvernig, hef
ég ekki hugmynd um.“ Ljóst er
að engin innistæða var fyrir
þessum orðum Halldórs. Fyrirtækið játaði brot og greiddi
385 milljónir króna í sekt.
bergsteinn@frettabladid.is

Gjör rangt − þol órétt?
M

orgunblaðið hefur undanfarið
gengið fram fyrir skjöldu til
að réttlæta skipun dómara við
Héraðsdóm Norðurlands eystra og
Héraðsdóm Austurlands sem
dómnefnd skv. 12. gr. laga nr.
15/1998 um dómstóla hafði talið
standa verulega að baki þremur
öðrum umsækjendum. Í leiðara
Morgunblaðsins 10. janúar sl. er
þeim ummælum dómnefndarinnar
hafnað, að tilvist nefndarinnar
setji veitingarvaldinu einhver
takmörk. Þetta sé einfaldlega
rangt, enda komi það hvergi fram í
neinum lagatexta, nefndin sé að
draga til sín vald sem hún hafi
ekki.
Nærtækast væri að líta á þessi
orð sem merkingarlaust rugl, en
ef taka á mark á þeim eru lög ekki
annað en tæki valds sem lýtur
engum takmörkunum. Hér skín í
taumlausa vildarhyggju þar sem
einungis er áskilið að lög séu sett
með formlega réttum hætti og
þeim beri að framfylgja með valdi
hvert svo sem efni þeirra er.
Valdboðið er sett í öndvegi; annað
látið víkja. Með þetta að leiðarljósi er alræði og geðþótta opnuð
leið og eru nærtækust dæmin frá
Þýzkalandi eftir 1930.
Eftir bitra reynslu á fyrri hluta
20. aldar hefur áherzlan í lögspeki
á síðari hluta aldarinnar færzt
sífellt meira í þá átt að gefa gaum
grunngildum þeim sem búa að
baki lögskipaninni og eru orðuð í
mannréttindaákvæðum stjórnskipunarlaga, í almennri löggjöf
og óskráðum meginreglum. Þetta,
ásamt því að skipta valdi milli
stofnana, miðar að því að takmarka vald, enda hefur reynslan
sýnt að fulltrúalýðræðið eitt veitir
ekki aðhald sem skyldi. Þessi
skipan mála er undirstaða
réttarríkisins og í eðli þess felst
þar af leiðandi, að vald er
takmarkað hvað sem bókstaf
einstakra laga líður.
Með því að setja ákvæði um
dómnefnd til að meta sérstaklega

SIGURÐUR LÍNDAL

Í DAG | Skipun héraðsdómara
hæfni umsækjenda um héraðsdómaraembætti umfram hin
venjulegu lágmarksskilyrði um
aldur, menntun, starfsreynslu,
óflekkað mannorð o. s. frv. hefur
löggjafinn leitazt við að tryggja
sjálfstæði dómsvaldsins og með
sérstöku óháðu hæfnismati reist
valdi ráðherra skorður þótt hún
bindi það ekki. Svigrúm ráðherra
merkir hins vegar ekki að hann
geti hundsað álit dómnefndar
gersamlega eins og settur
dómsmálaráðherra hefur gert,
enda missir ákvæðið þá marks og
verður dauður bókstafur.
Meðal þeirra grunngilda sem
móta eiga lög í réttarríki eru að
mælt sé fyrir um fyrirsjáanlegt
ferli sem þegnarnir geti treyst.
Vandaðir stjórnsýsluhættir eiga
síðan að vernda þær lögmætu
væntingar sem lögin vekja. Hér
merkir þetta að umsækjendur um
héraðsdómaraembætti mega
vænta þess að áliti dómnefndar sé
fyllsti gaumur gefinn, eða að
minnsta kosti, að það sé ekki
gersamlega hundsað eins settur
dómsmálaráðherra hefur gert.
Mér hefur hingað til skilizt að
Sjálfstæðisflokkurinn vilji standa
vörð um réttarríkið, reisa
ríkisvaldi skorður og tryggja
frelsi manna. Það hlýtur að
merkja, að því sé hafnað að lögin
séu ekki annað en tæki hins
óskoraða valds. Að vísu eru innan
flokksins ofsatrúarhópar sem
vandi er að skilgreina, en hafa
bersýnilega hreiðrað um sig í
ritstjórnarskrifstofu Morgun-

blaðsins. Þar er valdboðið eitt haft
að leiðarljósi ef það þjónar
æskilegum öflum innan þjóðfélagsins að mati blaðsins. Ég hélt
reyndar að þessi ofstækisöfl
hefðu ekki náð til forystu
flokksins í Valhöll, en hér hefur
mér skjátlazt. Varaformaður
flokksins hefur lýst eindregnum
stuðningi við geðþóttaákvörðun
setts dómsmálaráðherra. Röksemdirnar láta reyndar á sér
standa því að hún kýs að ræða
ætterni þess umsækjanda sem
skipaður var gegn hæfnismati
dómnefndarinnar. Þegar gengið er
jafn gróflega í berhögg við álit
nefndarinnar og naumast liggur
annað fyrir frá settum dómsmálaráðherra en orðafar sem hæfir
götustrákum er eðlilegt að menn
leiti skýringa á háttsemi ráðherrans jafnt sennilegum sem
ósennilegum. Varaformaðurinn er
rökþrota og reynir að drepa máli
á dreif í því skyni að vekja samúð
með hinum nýskipaða dómara.
Kjarni málsins snýst ekki um
persónu hans, þótt reynt sé að
beina umræðunni þangað, heldur
röksemdir dómnefndarinnar og
lagaskilning í anda réttarríkisins.
Dómnefndin hefur kosið að
starfa áfram í von um betri tíð og
uppsker fyrir það háðsglósur í
áðurnefndum leiðara Morgunblaðsins. „Nefndin hefur engin
rök fyrir máli sínu“ segir þar „og
framganga hennar er nefndarmönnum ekki til sóma. En þrátt
fyrir ítrekaðar athugasemdir ætla
þeir ekki að segja af sér!“ Þetta er
til marks um að ofsatrúaröfl
Morgunblaðsins telji sig nú hafa
náð tökum á Sjálfstæðisflokknum
og engra breytinga sé að vænta,
enda muni núverandi og upprennandi forystumenn í hlýðni standa.
Einu sinni var kjörorð Sjálfstæðisflokksins: „Gjör rétt – þol ei
órétt.“ Er kjörorðið nú: Gjör rangt
– þol órétt?
Höfundur er lagaprófessor.

Góður Guðni
TIL HAMINGJU
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árum sínum í stjórnmálum. Guðni ber
öllum vel söguna og sleppur meira að segja
Halldór Ásgrímsson fyrir horn. Eftir lestur
bókarinnar rann það upp fyrir mér að það
var miður að Guðni Ágústsson hefði ekki
ið áramót tíðkast að líta um öxl og
haft tök á því að stunda langskólanám, því
horfa yfir farinn veg. Árið 2007 rann
Guðni er góðum gáfum gæddur.
upp fyrir mér að ég hef verið flokksÍ bók þeirra félaga fjallar Guðni ekkert
bundinn Framsóknarmaður í 40 ár.
um erfiðleika Framsóknarflokksins eða
„Höfum við gengið til góðs, götuna fram
hvað þurfi að gera til að byggja flokkinn
eftir veg?“ spyr skáldið.
aftur upp. Líklegast er það skiljanlegt,
Því miður á það ekki við okkur,
mögulega gerir Guðni það síðar, í öðru bindi
Framsóknarmenn, því í síðustu kosningum upplifðum við mestu niðurlægingu í SIGMAR B. HAUKSSON æviminninga sinna.
Um áramót tíðkast einnig að hugsa fram á veginn
90 ára sögu flokksins. Flokkurinn hefur nánast
um komandi tíma. Eftir 40 ára starf innan Framekkert fylgi í þéttbýli eða á þeim svæðum þar sem
sóknarflokksins tel ég mig búa yfir talsverðri
um 70% þjóðarinnar búa. Við töldum jafnan að
reynslu. Þess vegna tel ég mig megnugan þess að
Framsóknarflokkurinn hefði um 20% kjörfylgi að
veita Guðna Ágústssyni, formanni Framsóknarjafnaði. Það er greinilega ekki svo lengur. Það var
flokksins, eftirfarandi ábendingu:
því með talsverðri eftirvæntingu sem ég las bók
Ef þú ert sammála skoðunum Bjarna Harðarsonar
Sigmundar Ernis Rúnarssonar, Guðni af lífi og sál,
alþingismanns, og ef þær eru ný stefna flokksog óska ég þeim félögum til hamingju með gott
forystunnar, eru engar líkur á að Framsóknarflokkverk. Bókin er afar vel skrifuð. Persóna Guðna
urinn muni ná neinni fótfestu hér í Reykjavík eða í
kemur vel fram og ljóðskáldið Sigmundur Ernir
þéttbýlinu þar sem um 70% þjóðarinnar býr.
hefur djúpa tilfinningu og skilning á manninum
Guðna. Að mínu mati er fyrri hluti bókarinnar
Höfundur er framsóknarmaður til 40 ára.
bestur, þar sem Guðni lýsir æsku sinni og fyrstu

UMRÆÐAN
Framsóknarflokkurinn

V

LÆRIR UM
LÍKAMANN

LÉTT Á FÆTI
Góða skó er nauðsynlegt að
eignast áður en farið er að
stunda líkamsræktarstöðvarnar.

Margrét Guðmundsdóttir
lærir alls konar nudd í
Nuddskóla Íslands.
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Úlfur Árnason
gleymir nammidögunum.

Laugardaginn 26. janúar næstkomandi frá kl 11:00 til 15:00
• Punktanudd, indverst höfuðnudd
• Ilmolíunudd
Heilsusetur Þórgunnu • Egilsgötu 30 101 Rvk
heilsusetur.is • sími 896-9653 • prema@mmedia.is

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

www.birkiaska.is

Nammi dálítið vont
Það eru ekki margir krakkar sem harðneita að
borða pulsur með öllu og drekka ekki gos. Úlfur
Árnason, átta ára nemandi í þriðja bekk í Melaskóla, er hins vegar ekkert hrifinn af pulsum og
drekkur ekki gos. Hinir krakkarnir í bekknum eru
ekki alveg eins duglegir að sögn Úlfs.
„Sumir eru dálítið duglegir, en borða samt mikið nammi
en mér finnst það dálítið vont, ég gleymi alveg nammidögunum og ég drekk heldur ekki gos,“ útskýrir Úlfur
en segist drekka vatn og sólberjasaft. Ágústa mamma
hans bætir því við að nokkur ár séu síðan Úlfur fór að
kvarta yfir magapínu eftir að hafa borðað unnar kjötvörur eins og pylsur og bjúgu og hann hafi þá tekið
mataræðið alveg í gegn sjálfur.
„Pabba mínum finnst nammi heldur ekki gott og ég
borða grænmeti og pasta og spagettí, stundum pítsu,
hún er góð,“ segir Úlfur, sem fær sér oft grænmetispítsu
eða pítsu með ananas. „Það er góður matur í skólanum,“
segir Úlfur „oft fiskur í matinn og stundum kjöt. Uppáhaldskjötið mitt er í karrí,“ segir hann og heldur áfram
að telja upp það sem honum finnst gott að borða.
„Uppáhaldsmaturinn minn er harðfiskur og pítsa,
spagettí carbonara og lambakjöt eða lambakótelettur
og líka íslensk kjötsúpa.“ Hana segist Úlfur fá hjá

ömmu sinni því mamma hans borði ekki lambakjöt.
Úlfur nefnir líka fiskrétt sem kannski ekki allir
krakkar væru hrifnir af. „Keilusteik! Ég man ekki
hvar ég smakkaði hana fyrst en einu sinni keyptum
við pínu keilusteik og þá fannst mér hún svo góð að ég
vildi alltaf vera að borða hana,“ útskýrir Úlfur en segist lítið hrifinn af bleikju.
Úlfur æfir karate hjá Þórshamri og er kominn með
appelsínugula beltið og segist vera nokkuð góður í
kata. „Ég kann tvær og ég er að fara að æfa þriðju,
stundum fer ég í kata-keppni og mér finnst það mjög
gaman, ég byrjaði pínu að æfa fótbolta en annan daginn þá hætti ég. Ég er bara alls ekki hrifinn af fótbolta,“
segir hann en bætir því við að hann fari oft á trampólínið hjá ömmu sinni og fósturafa í Skjaldfönn á Vestfjörðum. „Stundum er ég eina viku en einu sinni var ég
þrjár eða fjórar vikur, ég fer oft á trampólínið en
næstum því aldrei á veturna samt,“ segir hann. Spurður um hvað hann ætli að verða þegar hann verður stór
er Úlfur ekki alveg viss. „Kannski uppfinningamaður!
Finna upp einhvern veginn skrítið vélmenni með
geislahendi.“ Hann segist annars ekkert vera fyrir
tölvur. „Ég er ekki mjög hrifinn af tölvunni en fer
stundum í tölvuleiki, það er bara einn leikur sem ég er
hrifinn af sem ég man alls ekki hvað heitir en ég var að
byrja í honum þegar þú komst.“
heida@frettabladid.is

[
Næstu fyrirlestrar og námskeið
16. jan. Ævintýralíf
kl. 19:00 - 21:00
Benedikta Jónsdóttir heilsuráðgjaﬁ

17. jan. Heilsukostur - Matreiðslunámskeið
kl. 18.00 - 21.00
Meistarakokkar Maður lifandi

24. jan. Heilsukostur - Matreiðslunámskeið
kl. 18.00 - 21.00

www.madurlifandi.is

]

Þurrkaðir ávextir geta verið ágætis nasl á milli mála
þegar sætindaþörfin gerir vart við sig. Þeir eru náttúrulega
sætir, saðsamir og gómsætir.

Létt á fæti á nýju ári
Nýtt ár er gengið í garð með
fögrum fyrirheitum og Íslendingar flykkjast inn á líkamsræktarstöðvarnar.
Hreyfing er góð en miklu máli

skiptir að vita hvað maður er að
gera eða vera undir leiðsögn einhvers sem veit það svo líkamanum sé ekki misboðið á nokkurn
hátt. Eins eru góðir skór nauðsynlegir því ef fótabúnaðurinn er
ekki góður getur það valdið

ýmsum verkjum að æfingum
loknum.
Þessa dagana eru útsölur úti
um allt og því tilvalið að verða sér
úti um almennilega skó á góðu
verði áður en haldið er í ræktina.

Meistarakokkar Maður lifandi
Útilíf. 17.990 kr.

Adidas Concept Store. 6.594 kr.
Adidas Concept Store. 10.194 kr.

5PLEDGER 3TOFNUNIN ¹ ¥SLANDI HELDUR BYRJENDAN¹MSKEIÈ
Å HÎFUÈBEINA OG SPJALDHRYGGJARMEÈFERÈ #34)
6.OKTËBER
- 9. mars N¾STKOMANDI Å 2EYKJAVÅK
Sportland. 15.990 kr.

.¹MSKEIÈIÈ ER HALDIÈ ¹ 2ADISSON3!3 HËTEL 3ÎGU
(¹DEGISMATUR OG KAFÙVEITINGAR INNIFALIÈ Å N¹MSKEIÈSGJALDI
5PPLÕSINGAR OG SKR¹NING Å SÅMA   EÈA ¹ WWWUPLEDGERIS

Útilíf. 14.990 kr.

Reiki
Heilunar- og sjálfsstyrkingarnámskeið RVK
FYRIR BÆTTA LÍÐAN OG BETRI STJÓRN Á LÍFI ÞÍNU
Kvöld- og helgarnámskeið í boði,
næstu námskeið eru:

Sportland. 19.990 kr.

I. stig helgarnámskeið
9. – 10. febrúar
II. stig kvöldnámskeið
12. – 14. febrúar
Auktu styrk þinn
Sjálfstyrkingarnámskeið

23. – 24. feb. helgarn.

Guðrún Óladóttir

reikimeistari og hómópati
Pantanir í síma 553 3934,
milli kl. 10 og 13 virka daga.
Pantanir óskast staðfestar.

Borðaðu
þig granna(n)

Nánari upplýsingar
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Góður blýantur kemur sér oft vel við leik og störf og þá ekki síst í námi.
Maður veit aldrei hvenær þörf er á að punkta eitthvað merkilegt hjá sér
og þá er gott að hafa almennileg skriffæri við höndina.

Lærir inn á líkamann
Nám í Nuddskóla Íslands
er fjölbreytt og þar er tekið
fyrir allt er við kemur nuddi.
Margrét Guðmundsdóttir er
nemi við Nuddskólann og líkar
námið þar vel.
„Vanalega er nuddnámið tvær
annir eða eitt ár en ég er núna á
mínu öðru ári. Ég fékk að skipta
þessu á tvo vetur þar sem ég er
sjúkraliði og bætti þessu við þannig
að ég þurfti að taka nokkrar greinar í Fjölbrautaskólanum í Ármúla,“
segir Margrét en vanalega er það
inntökuskilyrði í Nuddskóla Íslands
að nemendur hafi lokið námi af
námsbraut fyrir nuddara við Fjölbrautaskólann í Ármúla eða samsvarandi námi úr öðrum skólum.
„Í náminu er farið í svæðanudd,
shiatsu-nudd, sogæðanudd, klassískt nudd, heildrænt nudd og
íþróttanudd. Þetta er heilmikið á
einum vetri þar sem skólinn er frá
fimm til níu þriðjudaga til miðvikudaga og svo er kennt aðra
hverja helgi og þá bætist við föstudagur og laugardagur frá níu til
hálffimm,“
útskýrir
Margrét
áhugasöm. Nemar útskrifast sem
nuddarar að námi loknu af nuddbraut Fjölbrautaskólans í Ármúla í
samstarfi við Nuddskóla Íslands
og hljóta þá útskriftarheitið heilsunuddari. Þá hafa nemendur lokið
bóklegum greinum af nuddbraut,
verklegum námsþáttum hjá Nuddskóla Íslands og starfsþjálfun á
viðurkenndum nuddstofum undir

Margrét er sjúkraliði en bætti við sig námi í Nuddskóla Íslands og líkar vel.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

handleiðslu viðurkennds nuddmeistara í Félagi íslenskra heilsunuddara.
„Fornámið á nuddbraut í Fjölbrautaskólanum í Ármúla er um
tvö ár og svo er farið í verklegt
nám í Nuddskólanum. Námið hentaði mér vel þar sem ég er með stórt
heimili og á fjóra stráka. Það er því
nóg að gera,“ segir Margrét kímin
og er afar ánægð með hversu vel
það fer saman að vinna við nudd og
reka heimili. „Ég fékk herbergi til
leigu í Nuddskólanum og vinn þar
á mánudögum og miðvikudögum
og aðra hverja helgi.“ Margrét er
ánægð með námið og segir að það
hafi í raun komið sér á óvart hversu

viðamikið það er. „Maður lærir svo
margt um líkamann. Vöðvafræðin
er erfið en skemmtileg og námið
mjög gefandi. Maður þarf að jarðtengja sig og vera meðvitaður um
að ganga ekki of nærri sér,“ segir
Margrét en það reynir vissulega á
nuddara í starfinu og því mikilvægt fyrir þá að huga líka að sjálfum sér. „Ég reyni að fara í ræktina
minnst tvisvar til þrisvar í viku og
svo fer ég sjálf í nudd. Til að geta
gefið öðrum þarf maður líka að fá
eitthvað sjálfur. Ég miða oft við um
það bil tíu nudd og þá fer ég sjálf í
nuddtíma,“ segir Margrét, sem
nýtur sín sem nuddari.
hrefna@frettabladid.is
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AFGREIÐSLAN ER OPIN:
VIRKA DAGA

Til sölu M.Benz árg 1994 Dísel. Ek 261
þ.km, topplúga, álfelgur mikið yfirfarinn
og heillegt eintak uppl. hjá Bílasölu
Íslands 510 4900.

BÍLAR &
FARARTÆKI

8–17

Pallbílar

95.000

MMc Lancer árg 1996 nýsk.08 ekinn
274,000 station uppl. í síma 895-8873

55.000

GM Chevrolet Suburban LT - K1500, árg.
2007, bensín, 7manna, leður og fl.o.fl.,
ek. 25 þús., dökkblár, bensíneyðsla 16
lítrar á 100km., verð kr. 5.900.000. Uppl.
í s. 821 6292 & 893 6292.

Til sölu Dodge Stratus árg. 12’01. Verð
850 þús. Áhv. 700 þús. Ek. 62 þús. míl.
Ssk. 2,4 bensín og dökkar rúður. Uppl.
í s. 821 4236.

Suzuki Baleno árg. 1997, ekinn 200 þ.
Þarfnast smá viðgerða, þó ökuhæfur.
Uppl. í síma 895 8873.

0-250 þús.
Til sölu er Volvo 850 ‘93 2.0 Ssk., Verð
130. Sk.’08. þús S. 868 8565.

1-2 milljónir
Toyota Previa 7 sæta. Árgerð 2002,
Ekinn 70þús. Tilboðsverð: yfirtaka á láni
og sölulaun. Verð 1,850,00

Bifreiðasalan
Tangarhöfða 2, 112 Reykjavík
Sími: 577 4400
www.bifreidasalan.is

Toyota Yaris árg. ‘06 ek. 59 þ. Verð 1150
þ. Yfirt. lán 18 þ. á mán. S. 699 7371.

Bílar til sölu

Subaru Legacy Lux Station, árg.’05 ek.
45 þús. km. Leður, Álfelgur, dráttarbeisli, hiti í sætum ofl. verð 2390þ.
Áhvílandi 1930þ. Afborgun 36þús. á
mán. Uppl. í s. 660 1334.

Subaru Impressa Turbo GT st, árg.’00.
Ný túrbína, blitz túrbo timer, nýjar 19“
álf. á nýjum dekkjum. Smurbók. STI
kíttaður og fullt af aukab. Eins og nýr að
innan. V. 1950 þ. Uppl. 824 4139.

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

MAZDA 3 árg. 01/06, ek. 56þ.km., 5
gíra 1.6L, Ný yfirfarið lakk, Góður bíll,
Verð 1.650 þ. áhv 1.200 þ. Nánari
uppl á www.arnarbilar.is rn: 120011 S.
567 2700

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

Árg. ‘02 ek. 99 þ. beinskiptur, 5 dyra
með dráttarbeisli og spoiler. Verð 790
þ. S. 894 3755.

Vörubílar

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

Nissan Patrol 44“. 11. 2004.
Leðurklæddur, ssk., topplúga, einn með
öllu tilbúinn á fjöll. Verð 6,8 millj. S. 862
5477 eftir kl. 17 sunnudag.

Til sölu Eurotrailer malarvagn, árg.
2004, dreginn 180 þús km, mest með
malbik. álfelgur, 1omm slitál í botni og
aukaslitplötur í hliðum. utanáliggjandi
gafl, seglyfirbreiðsla. Þyngd 5,4 t. Verð :
2,8 milj. S. 894 2097

VW Caddy árg. ‘07, ek. 9 þús. Yfirtaka
á 100% láni. Fyrirtaks vinnubíll. Uppl.
í s. 698 4762.

Til sölu Ford Edge sel Awd „07“ ek 1þ
m sjalsk,leður,rafm í sætum ofl, verð 4.3
bein sala uppl 8632105

YFIRTAKA!

DODGE DURANGO 4x4.SLT-HEMI.2005
Einn gullfallegur og vel búinn.
Td, leður,TV-DVD,rafmagn í öllu,litað
gler,7manna,17“vetrardekk,sk
09.Svartur.Ekinn
60þúskm.Ásett
3390þús. Fæst á yfirtöku á láni uppá ca
2.9. Uppl. í s. 867 8797

Volvo FH12 460 2000 ekin 325þ. þjónustaður af Brimborg og Siggavagn árg
1997 í góðu standi. Hvorutveggja í góðu
viðhaldi. Klárt í vinnu. uppl. 8945985

Hestaflutninga bíll

Dodge Caravan árg.’06. Til sölu gegn
yfirtöku á láni. Uppl. í s. 822 1736.

Lítið ek. Yfirtaka!

Huyndai Getz ‘05 ek. 28 þ. Gott lán í
ábyrgð. Uppl. í s. 695 2031.

M Benz ML 500 árg.’03 Ek. 35 þ. Eins og
nýr. Ásett verð 4,4. Áhv. 3,5. Ath skipti á
breyttum jeppa. Uppl. í s. 840 0818.

Isuzu Trooper. Árg ‘99. Ekinn 178 þús.
5g. 33“ dekk. Verð 950 þús. Uppl. í s.
868 8565. Ath. sk. á ód.

Mótorhjól
Renault Midliner S180,09 árg. 1997
ek. 248.997. 12 hesta bíll, nýsk. 08 allt
nýtt í bremsum mjög góður bíll. Verð.
1.450.000. Uppl. í s. 895 8873.

Ford F-350 Lariat árg. 2004 extra-cab,
6,0 diesel, innfl. af Brimborg, ek. 85 þús.
km., þjónustubók, verð kr. 2.580.000,100% lánað. Uppl. í s. 821 6292.

MMC L200 2,5 dísel *NÝR* ek. 0 km.
álfelgur. 31,5 „ dekk, flottur bíll verð
2.990 þ. Tilboð 2.660 100% lán mögulegt ATH skipti. Uppl. í s. 660 1334.

Toyota Corolla

Mazda 3, árg. 2007, ek.7þús.km, Verð
1990þús.kr. Gullfallegur bíll!!

100 bílar ehf
Funahöfða 1, 110 Reykjavík
Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.30 og
laugardaga 12-16
www.100bilar.is

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

Peugeot Boxer, diesel, pallbíll, árg.
2004, ek. 71 þus.km., álpallur, 100%
lánað, verð 1.590.000,- m.vsk. S. 821
6292.

Breiðan ehf
Sími: 821 6292

Arnarbílar ehf
Gylfaflöt 5, 112 Reykjavík
Sími: 567 2700
www.arnarbilar.is

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

Til sölu BMW 316 árg.’87, sk.’08. Einstakt
eintak. Tilboð. Uppl. í s. 691 1989.
VW Passat diesel, 4x4, árg. ‘05, ek. 99
þ. Verð 1890. Tilboð 1590 stgr. Uppl. í
s. 899 0407.

Lincoln Navigator

árg 2004 með öllu DVD topplúgu leðri
nýjar 24“ krom felgur og dekk pakki
uppá milljón ásett 5,4 ákv. 4,7 skoða
skipti á ód. uppl í síma 895-8873
Til sölu Subaru Legacy, árg. 2006. Ek.
57.000, blágrár, upphækkaður og með
dráttarkúlu. Leðurklæðning og topplúga.Staðg. 2.500.000. Uppl. 696 1544.

Til sölu Land Cruiser 100 Dísel, árg.
08/05 með nýjasta útlitinu. Ek. 44 þús.
Eins og nýr. Gylltur og ljóst leður. V. 6,5
mil. Uppl. í s. 896 9620.

Fornbílar

Jeppar

GASGAS 250 cc árg. 2005, nýlegur
stimpill, götuskráð, hjól í góðu standi.
Fæst á 100% láni, aðeins 11 þús. á
mánuði, eftirstöðvar aðeins 470 þús. ca.
uppl. í s. 660 1334.

Fjórhjól

Ótrúlegt verð 60 þ. út

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

Ódýr 4x4

Ford Explorer XLT, árg. 2006, ek. 40
þús.km., 7manna, 6cyl. sskj. Glæsilegur
bíll, verð kr. 2.980.000,- 100% lán,
mánaðargreiðsla kr. 45.000. Uppl. í s.
821 6292.

Suzuki Baleno 4x4 árg. ‘99, ek. 110 þús.
4 dyra, CD. V. 100 þús + lán 250 þús.
S. 691 9374.
M. Benz 300 E 4 MATIC Árg. ‘91
Ekinn 195 þús. km. Nýlegt 4 Matic
VERÐTILBOÐ S: 896-1067

Toyota Avensis station, árg. ‘04, ek.77þ.
Verð 1450þ., áhvílandi 600þ. Uppl. í s.
822 4592.

Toyota Land Cruiser 120 GX 33’’árg.’03.
Ek.107 þ.km.ssk. 2982cc. Dísel, dráttark.
filmur og reykl. V. 3.690 þ. S.6608848

Til sölu Lincoln Continent Town Car, árg.
‘79. Ek. 67þ. mílur. 8 sílindra vél. Bíllinn
er sérpantaður frá verksmiðju og í toppstandi. Ýmis skipti koma til greina. Sjón
er sögu ríkari. Uppl. í s. 697 9003.

Honda TRX 400, árg. 2006 og Honda
TRX 450R, árg. 2005. Topp hjól. S 898
2811.

lh hestar
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Jósef Valgarð
formaður á ný

Íslandsmótið
í tvennu lagi

Ný stjórn var kjörin á framhaldsaðalfundi Hrossaræktarsamtaka
Austurlands á dögunum. Nýja
stjórn skipa þeir Jósef Valgarð
Þorvaldsson formaður, Gunnar
Jónsson varaformaður, Jónas
Hallgrímsson gjaldkeri, Ragnar
Magnússon ritari og Sigurhans
Jónsson meðstjórnandi. Jósef Valgarð, eða Valli á Víðivöllum eins
og hann er kallaður, var lengst af
formaður HrAust en formannaskipti urðu í hittifyrra þegar Guðröður Ágústsson á Hryggstekk
bauð sig fram gegn honum. Á síðasta aðalfundi hafði Jósef Valgarð
betur með einu atkvæði.

Íslandsmót í hestaíþróttum verður haldið í tvennu lagi á þessu
ári eins og undanfarin ár. Hestamannafélagið Fákur tók að sér að
halda bæði mótin og fyrsta áætlun
var sú að halda þau á sömu helgi,
en á hvort á sínum velli. Stjórn
LH sendi fyrirspurn til Fáks og
bað um rökstuðning fyrir breyttu
fyrirkomulagi. Eftir að hafa farið
yfir málið aftur var tekin sú
ákvörðun að halda mótið í tvennu
lagi. Íslandsmót fullorðinna verður því haldið 24. til 27. júlí, eins og
til stóð, en Íslandsmót barna 14.
til 17. ágúst. Stjórn LH hefur staðfest beiðni frá Fáki um nýja dagsetningu.

Maggi Kjartans stjórnar
Brokkkórnum
Magnús Kjartansson hefur tekið
að sér að stjórna Brokkkórnum
næsta eina og hálfa árið í fjarveru
Gróu Hreinsdóttur sem stjórnað
hefur kórnum um árabil. Fyrsta
æfing með Magga er annað kvöld
kl 20.00 í Fáksheimilinu. Mikil og
stór verkefni eru fram undan hjá
kórnum og má þar nefna söng
á Landsmóti hestamanna næsta
sumar. Í Brokkkórnum er hresst
fólk af báðum kynjum og á öllum
aldri, en ennþá er pláss fyrir góðar
raddir. Sjá www.123.is/brokk

Samantha Leidesdorff heimsmethafi í
150 m skeiði.
MYND/EIRÍKUR JÓNSSONEINARSS

Heimsmet í
150 m skeiði
Hin danska Samantha Leidesdorff
setti heimsmet í 150 metra skeiði
á Mondrian vom Lucahof síðastliðið sumar, 13,75 sekúndur. Fyrra
metið átti Guðmundur Björgvinsson á Redda frá Lykkegarden,
13,8 sekúndur. Samantha er búsett í Þýskalandi og er kona hins
kunna hestamanns og reiðtygjaframleiðanda Herberts Ólasonar
(Kóka). Hún á að baki glæsilegan keppnisferil, einkum í fimmgangi og skeiði. Mondrian er ellefu vetra geldingur, undan Glitni
(Andra) frá Stóra-Hofi og Móniku
frá Keldudal. Íslandsmetið í 150
metra skeiði er 13.62 sekúndur.
Það setti Logi Laxdal á Þormóði
Ramma á Meistaramóti Andvara
2001. Svo virðist sem aldrei hafi
verið sótt um staðfestingu til FEIF
á því meti sem heimsmeti.

Glúmur frá Stóra-Ási, sonur Hróðurs frá Refsstöðum. Hróður hefur sannað sig sem afburða kynbótahestur.

MYND/JENS EINARSSON

Landsmót afkvæmahesta

Samúel Örn Erlingsson.
MYND/JENS EINARSSON

Óvenju margir stóðhestar
standa nú vel hvað afkvæmi
varðar.
Landsmótið 2008 verður mót afkvæmahesta ef fram fer sem horfir.
Að vísu er aðeins einn hestur sem
þegar hefur áunnið sér rétt til heiðursverðlauna fyrir afkvæmi, Kormákur frá Flugumýri, sem einnig
átti þann rétt á LM2006 og er nú
með 119 stig og 61 dæmt afkvæmi.
En hvorki fleiri né færri en fimm
hestar eiga möguleika á vori komanda, þar af eru fjórir synir Orra
frá Þúfu.
Heitastur er Hróður frá Refsstöðum, sem nú er með 125 stig í

kynbótamati og 46 dæmd afkvæmi;
hann vantar aðeins fjögur og er
hátt yfir mörkum. Roði frá Múla
er rétt yfir lágmörkum með 119
stig en vantar ekki nema fimm afkvæmi, á 45 dæmd. Sær frá Bakkakoti er með 129 stig og 36 afkvæmi
og Markús frá Langholtsparti 127
stig og 37 afkvæmi. Sveinn-Hervar frá Þúfu á einnig möguleika, er
með 119 stig og 36 dæmd afkvæmi.
Þá má ekki gleyma Dyn frá
Hvammi, með 118 stig og 46 dæmd
afkvæmi, en hann hefur ekki verið
sýndur til fyrstu verðlauna fyrir
afkvæmi og frekar er reiknað með
að eigendur hestsins velji þá leið
fyrst.

Sex stóðhestar hafa áunnið sér
rétt til fyrstu verðlauna fyrir afkvæmi eins og staðan er núna í
kynbótamatinu.
Dynur hefur verið nefndur en
síðan eru þeir Huginn frá Haga, 119
- 16, Víkingur frá Voðmúlastöðum,
118 - 36, Töfri frá Kjartansstöðum,
118 - 25, Smári frá Skagaströnd, 114
til 30, og Tývar frá Kjartansstöðum,
113 - 41. Þá eru nokkrir yngri stóðhestar heitir í fyrstu verðlaunin.
Aron frá Strandarhöfði er með 122
stig og 11 dæmd afkvæmi, vantar
aðeins fjögur, Þyrnir frá Þóroddsstöðum, 117 - 19, Stæll frá Miðkoti,
117 - 13, og Asi frá Kálfholti, 112 30.

Glæsileg reiðhöll á Grænhóli
Hestamiðstöðin á Grænhóli í
Ölfusi er án efa ein sú glæsilegasta á landinu. Hún var vígð með
pompi og prakt laugardaginn 29.
janúar síðastliðinn að viðstöddu
fjölmenni.
Gunnar Arnarson og Kristbjörg Eyvindsdóttir létu til skarar skríða á síðastliðnu ári og
reistu glæsilega reiðhöll á búi
sínu á Grænhóli í Ölfusi. Einnig
stækkuðu þau hesthúsið og nú
er hægt að hafa fjörutíu hross
á járnum á Grænhóli, þar af
tuttugu stóðhesta.
Fyrir þá sem ekki til þekkja
er rétt að geta þess að hross fjölskyldunnar eru kennd við Auðsholtshjáleigu í sömu sveit, en
sú jörð er einnig í þeirra eigu.
Hrossaræktarbúið Auðsholtshjáleiga hefur átta sinnum verið tilnefnt til ræktunarverðlauna ársins og þrisvar hlotið þann titil.
Nýja reiðhöllin er límtréshús
frá BM Vallá, klætt með hvítum
yleiningum. Þessi hús eru mjög
björt og hlýleg. Gólfflöturinn
er 20 sinnum 50 metrar og lítil

Hefði sett Þórarin í topp tíu
„Ég hefði sett Þórarin Eymundsson í topp tíu ef ég hefði tekið þátt
í valinu,“ segir Samúel Örn Erlingsson, íþróttafréttamaður með
meiru.“ Margir hestamenn voru
ósáttir við val á íþróttamanni ársins og þeim finnst hestaíþróttirnar fá litla athygli. Samúel Örn
bendir á að flest íþróttafólk upplifi það að finnast „sín grein“ sniðgengin. Það séu hins vegar margir að standa sig mjög vel og baráttan sé hörð. „Þórarinn lenti í tólfta
sæti, sem er mjög gott. Stigagjöfin er þess eðlis að það getur verið
tilviljun háð hvort menn lenda í
topp tíu eða fyrir utan.“
Sjá frétt á bls. 2

Æskan og
hesturinn á
DVD-disk

Þórdís Erla og Eyvindur Hrannar, Gunnarsbörn, vígðu höllina á glæstum gæðingum.
Hér eru þau ásamt foreldrum sínum, Gunnari og Kristbjörgu.
MYND/JENS EINARSSON

áhorfendastúka í öðrum enda
hallarinnar.
„Þetta mun gjörbreyta vinnuaðstöðunni,“
segir
Gunnar.
„Þetta þýðir einfaldlega að það
er hægt að taka upp reglulegan
vinnutíma, óháð veðri og vindum. Það næst ekki sambærilegur árangur í tamningum þegar
vinna þarf utan dyra í misjöfn-

um veðrum, til dæmis eins og
tíðin er búin að vera í haust, rok
og rigning flesta daga.“ Framkvæmdir við reiðhöllina á Grænhóli hófust í apríl á síðasta ári og
ljóst að ekki hefur verið slegið
slöku við. Gunnar segir kostnaðinn viðráðanlegan. „Við höfum
verið heppin. Hrossin hafa byggt
þetta yfir sig sjálf.“

Sýningin Æskan og hesturinn er
ein stærsta og best sótta reiðhallarsýningin á hverju ári. Sýningin
er haldin í mars ár hvert. Að sýningunni standa hestamannafélögin á suðvesturhorni landsins: Máni
í Keflavík, Sörli í Hafnarfirði, Sóti
á Álftanesi, Andvari í Garðabæ,
Gustur í Kópavogi, Fákur í Reykjavík og Hörður í Mosfellsbæ.
Nú hefur verið gefinn út DVDdiskur frá sýningunni 2007. Öll
sautján sýningaratriðin sem voru
á sýningunni eru á diskinum, sem
er rúmlega klukkustundar langur.
Hagnaður af sölu hans rennur til
æskulýðsstarfa félaganna. Diskurinn kostar þúsund krónur og
meðal annars er hægt að nálgast
hann á skrifstofu hestamannafélagsins Fáks (sími 898-8445).
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HELSTU SAMSTARFSAÐILAR LH ERU:

EFTIR HÖFÐINU
DANSA LIMIRNIR

Á

síðari árum hefur slysum sem tengjast hestum og reiðmennsku
fjölgað. Nú er sá árstími þegar flestir eru að taka hross á hús
og á sama tíma fjölgar einnig þeim slysum þar sem umferð bíla
og hrossa skarast. Skýringin er oftast sú sama hjá ökumönnum: „Ég sá
ekki manninn fyrr en of seint.“
Og skyldi engan undra. Þeir sem ekið hafa um lítt eða ekki upplýsta
vegi eða vegarslóða vita að nær ógjörningur er að sjá dökkklætt, gangandi fólk eða ríðandi fyrr en alveg er komið að því og þá getur því miður
verið of seint að bregðast við. Þess vegna er svo mikilvægt að sjást tímanlega, til þess að ökumenn geti gert viðeigandi ráðstafanir sem koma í
veg fyrir slys. Töfraorðið er: ENDURSKINSMERKI.
Þessi litla, ódýra og handhæga lausn gæti bjargað lífi þínu eða þinna
nánustu. Í sérverslunum fyrir hestamenn fást endurskins- og ljósmerki
í ágætu úrvali sem ætluð eru á bæði á hesta og knapa. Þegar ekið er
eftir óupplýstum vegi á 50 kílómetra hraða á klukkustund á ökumaðurinn enga möguleika á því að stöðva í tæka tíð ef ríðandi maður er ekki
með endurskinsmerki. Sá sem er með endurskinsmerki sést aftur á móti
100 til 110 metrum fyrr en hinn.
Notkun reiðhjálma hefur farið vaxandi undanfarin ár. Það er aftur á
móti áhyggjuefni að svo virðist sem hinn almenni hestamaður sé mun
ábyrgari í þeim efnum en þeir sem hafa hestamennskuna að atvinnu.
Það skýtur svolítið skökku við þar sem ætla má að tamningamenn, og
aðrir sem þjálfa hesta, séu í mikilli hættu af að detta af baki. Þekktir
hestamenn eru átrúnaðargoð og fyrirmyndir barna og unglinga sem eru
að byrja í hestamennskunni og því mikill ábyrgðarhluti að sýna gott fordæmi í þessu skemmtilega sporti – hvort sem um er að ræða endurskinsmerkja- eða hjálmanotkun – því eftir höfðinu dansa limirnir!

Ragnheiður Davíðsdóttir,
forvarnafulltrúi hjá VÍS.

Sýningaáætlun 2008
Sýningaáætlun kynbótahrossa hefur verið gefin út. Fyrsta kynbótasýning ársins
verður að venju á Sauðárkróki í lok apríl. Athygli vekur að kynbótasýning í Reykjavík er nú á dagskrá aftur eftir að hafa legið niðri í nokkur ár. Verður sú sýning 13. til
16. maí. Engin sýning er aftur á móti skráð í Kópavogi. Stærstu sýningarnar verða
að venju á Gaddstaðaflötum og í Hafnarfirði.

25.4-26.4
13.5-16.5
14.5-16.5
19.5-23.5
26.5-30.5
26.5-27.5
28.5-30.5
2.6 -6.6
9.6-13.6
2.6
3.6-4.6
5.6-6.6
10.6-13.6
30.6-6.7
14.8-15.8
18.8-22.8
27.8-29.8

Sauðárkrókur
Reykjavík
Eyjafjörður
Hella
Hella
Borgarfjörður
Sauðárkrókur
Hafnarfjörður
Hafnarfjörður
Hornafjörður
Fljótsdalshérað
Hvammstangi
Eyjafjörður
LM - Hella
Blönduós
Hella
Eyjafjörður/Skagafjörður

Það olli nokkrum vonbrigðum
hjá hestamönnum að Þórarinn
Eymundsson skyldi ekki vera
meðal tíu efstu í kjöri íþróttamanns ársins 2007. Létu menn
óspart í ljós skoðanir sínar á
vefmiðlum hestamanna.
„Það leikur enginn vafi á því í
hugum okkar hestamanna að reiðmennska er íþrótt sem á skilið
fulla athygli,“ segir Haraldur Þórarinsson, formaður LH. „Það er
líka skoðun margra annarra og því
til stuðnings má geta þess að það
gerist algengara með hverju árinu
að sveitarfélög og héraðssambönd
kjósi knapa sem íþróttamenn ársins á sínu svæði. Þórarinn Eymundsson er til að mynda íþróttamaður Skagafjarðar 2007 og Sigursteinn Sumarliðason íþróttamaður
Árborgar 2007.
Einnig má minna á að Ólafur
Rafnsson, forseti ÍSÍ, sá ástæðu
til, eftir veru sína á HM07, að
vekja athygli á hve heimsmeistaramót íslenska hestsins eru almennt vanmetin. Það mat sé byggt
á misskilningi og vanþekkingu. Ég
er ekki að gera lítið úr vali íþróttafréttamanna og tel víst að þeir hafi
vandað það vel. Ég hef þó vissar
efasemdir um að þeir meti hestaíþróttina að verðleikum,“ segir
Haraldur.
SIGURBJÖRN HAFÐI YFIRBURÐI
Það má hins vegar líka velta upp
þeirri spurningu hvort hestamenn séu ekki full hörundssárir í þessu tilliti og ofmeti árangur
sinna manna. Samúel Örn Erlingsson, íþróttafréttamaður á RÚV til
fjölda ára og formaður nefndar
um val á hestaíþróttamanni ársins, bendir á að árangur íslenskra
knapa hafi stundum áður verið
betri en nú.
„Árangur Þórarins Eymundssonar er glæsilegur, á því leikur
enginn vafi og að mínu mati hefði
hann átt að vera á meðal tíu efstu.
Hann hlaut tvo heimsmeistaratitla
og tvo Íslandsmeistaratitla á árinu,
auk nokkurra annarra verðlauna
og braut með því að vinna fimmgang og tölt á sama hesti í annað
sinn á Íslandsmóti. Stigagjöfin er
þess eðlis að það getur verið tilviljanakennt hvar í röðinni menn
lenda. Það er því ekkert hægt að
fullyrða um að þeir hafi hundsað
árangur Þórarins.
En til samanburðar þá var
Sigurbjörn Bárðarson, hestamaður og knapi, kjörinn íþróttamaður

Þórarinn Eymundsson og Olil Amble voru valin hestaíþróttamaður og hestaíþróttakona ársins af Landssambandi hestamannafélaga. Þórarinn á Krafti frá Bringu fyrir
MYNDIR/JENS EINARSSON
ofan og Olil á Suðra frá Holtsmúla að neðan.

ársins, árið 1993. Það ár vann hann
58 gullverðlaun, þar af þrjá heimsmeistaratitla, nokkra Íslandsmeistaratitla, auk fjölda annarra
titla og verðlauna á Suðurlandsmóti, íþróttamóti Fáks og fleiri
mótum. Afköstin voru gríðarleg
og árangurinn glæsilegur, um það
varð ekki deilt.“
ENGINN HESTABLAÐAMAÐUR
Það eru Samtök íþróttafréttamanna, SÍ, sem velja íþróttamann
ársins ár hvert. Rétt til að gerast
fullgildur félagi í samtökunum, og
hafa þar með kosningarétt í kjöri

íþróttamanns ársins, hafa þeir
sem sannarlega hafa fastráðningu
á fjölmiðli sem íþróttablaðamenn
og hafa aðalatvinnu af því starfi.
Full félagsaðild er þó háð samþykki tveggja þriðju hluta félagsmanna á aðalfundi eða félagsfundi.
Íþróttaljósmyndarar hafa til þessa
ekki fengið fulla aðild. Það er því
ekki hlaupið að því að fá inngöngu
í SÍ, en vafalítið myndi það styrkja
stöðu hestaíþróttarinnar í kjöri
íþróttamanns ársins ef hestablaðamenn ættu þar sæti. Eftir því sem
næst verður komist hefur enginn
slíkur sótt um inngöngu í SÍ.

Allir á sinn bás
Fjölmargir hestamenn sem keypt
hafa hlut í sameiginlegum hesthúsum hafa orðið fyrir óþægindum vegna þess að ekki hefur verið
hægt að skrá hlutann sem séreign.
Síðastliðið haust voru gerðar breytingar á lögum um eignaskiptayfirlýsingar á hesthúsum.
Þeir sem eiga hluta í hesthúsi,
eina eða fleiri stíur eða bása, geta
nú fengið sér fastanúmer og þinglýst sínum hluta sérstaklega. Þetta
kemur meðal annars í veg fyrir að
veð sé tekið í allri eigninni (öllu
hesthúsinu) og gerir einstaklingum einnig kleift að veðsetja sinn
hluta óháð samþykki annarra eigenda í húsinu.

Þetta vinalega hesthús í Gönguskörðum
í Skagafirði kærir sig örugglega kollótt
um hvort eða hvernig það er skráð hjá
fasteignamatinu.

„Hér er um mikla réttarbót að
ræða,“ segir Ragnar Tómasson
lögfræðingur, sem hefur um árabil rekist í þessu máli í kerfinu.
„Hesthús, eða öllu heldur hlutar í

þeim, hafa í áratugi gengið kaupum og sölum, oft án þess að fullnægjandi eigendaskipti hafi farið
fram. Það þekkja örugglega margir sem hafa keypt hesthús að það
þarf að fara að leita að fyrri eigendum til að loka málum svo hægt
sé að fá eignina skráða á viðeigandi hátt. Það vantar jafnvel eina
kynslóð inn í. Nú geta þeir sem
vilja snúið sér til löggiltra aðila,
látið teikna upp húsin og þinglýst
sínum hluta.“
Hægt er að finna allar upplýsingar um þessi mál á vef fasteignamats ríkisins, www.fmr.is,
undir skráning mannvirkja og þar
undir eignaskiptayfirlýsingar.

Funahöfða 1 - 110 Reykjavík - Sími 534 4433 - Fax 534 4430 - is-band@isband.is - www.isband.is

Nú með bakkmyndavél

Erum að afgreiða út síðustu nýju dísel pallbílana sem fást án hraðatakmarkara.
Eigum nokkra nýja Ford F350 King Ranch og Lariat einnig Dodge Ram Mega Cab Laramie
og Quad Cab Laramie
(Samkvæmt Evrópu reglugerð sem tók gildi 1 janúar 2008 fást þessir bílar ekki skráðir
nýir hér á landi þar sem hraðatakmarkari fyrir þessar bifreiðar er ófáanlegur)

Útsala – Útsala – Útsala
ótrúleg verðlækkun frá okkar lágu verðum á nokkrum nýjum 2007 bílum

Ford Edge SEL 4.690 stgr.

Charger R/T 4x4 4.690 stgr.

Explorer Eddie bouer lux 4.690 stgr.

Porsche Cayenne Turbo S 11.900 stgr.

Toyota Tundra Limited 5.150 stgr.

F150 King Ranch 4.150 stgr.

Stórlækkað verð á notuðum bílum

Cayenne turbo 8,690 þ.
tilb. 7,390 stgr.

Lexus GS 4x4 verð 5,890 þ.
tilb. 4,990 þ. stgr.

ML dísel 2 stk. 2007
verð tilb 6.390 þ. og 6.190 þ.
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Hafrar & bygg
Orðið gan er notað um hesta sem
eru ofreistir, með „snoppuna upp í
loftið“. Slíkur höfuðburður á hesti er
orðinn sjaldgæfur samhliða framförum í tamningu og þjálfun. Í íslenskri orðabók merkir gan flan
eða æðibunugangur. Er það náskylt kvenkynsorðinu gönur, sem
merkir afskeiðisflan, villigötur
eða ógöngur; að láta hlaupa með
sig í gönur. Að hugtakið hafi verið
yfirfært á hesta í áðurnefndu samhengi er líklegast vegna þess að
þegar hross hlaupa „gönuhlaup“
frjáls í náttúrunni, óttaslegin í æðibunugangi, reisa þau gjarnan hálsinn og teygja höfuðið upp og fram
(gana), meðal annars til að sjá og
heyra betur.
Orðið yfirlína er ekki til í íslenskri
orðabók, en er notað yfir tiltölulega
nýtt hugtak í hestamennsku. Þegar
talað er um yfirlínu hests er átt við
form hestsins: frá lend, um bak,
makka, og fram á snoppu; hvernig
hann ber eigin þunga og knapans uppi. Talað er um að hestur hafi
sterka yfirlínu þegar hann er orðinn það þjálfaður að hann getur
lækkað lendina með því að færa
meiri þunga á afturfætur og kreppt
þá um hækilinn, spennt bak- og
kviðvöðva og haldið bakinu uppi
(og látið það fjaðra undir knapanum), hvelft makkann og lyft framhlutanum (gengið upp í herðum
og aukið hreyfingar framfóta).
Burður er tískuorð í hestamennskunni. Sagt er að hestur sé kominn í
burð. Er þá átt við að hann sé orðinn nægilega þjálfaður til að forma
sterka yfirlínu. Í hefðbundinni
merkingunni er orðið burður oftast
notað um að bera eitthvað: Þetta
er mikill burður. Burðardýr hefur
bæði gamla og nýja merkingu.
Hestburður er það magn sem einn
hestur getur borið (af heyi, koffortum, og svo framvegis). Burður
á líka við um það þegar spendýr
(mörg hver, kvendýr) fæða af sér afkvæmi: sauðburður, Krists burður. Orðið er einnig notað í fleirtölu: Að hafa burði (til að bera
mikið). Hestamenn hafa hins vegar
fært orðið í eintölu til að túlka umrætt hugtak og hljóma setningarnar gjarnan á þessa leið: Hann er
bara ekki kominn í neinn burð, eða:
Hann er kominn í svo ofboðslegan burð. Væri kannski réttara
að segja: Hesturinn hefur enga
burði..., eða, hesturinn hefur
burði...?
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Reiðhöll rís á Flúðum
Framkvæmdir eru hafnar á
reiðhöll á Flúðum sem mun
rúma 150 manns í áhorfendabekki.
Fyrsta skóflustungan að reiðhöll
á Flúðum var tekin hinn 6. janúar. Reiðhöllin er á svokölluðum
Lambatanga, sem er skammt frá
verksmiðju Límtrés. Reiðhöllin er
22 sinnum 50 metrar að flatarmáli
og áhorfendabekkir verða fyrir
150 manns. Einnig verður í höllinni
hesthús fyrir um tíu til tólf hesta
og félagsaðstaða á efri hæð. Gert
er ráð fyrir löglegum keppnisvelli
með beinni braut við reiðhöllina
ásamt æfingavelli. Það er því ljóst
að hér er um mikið framfaraskref
að ræða fyrir Smárafélaga og aðra
hestamenn á svæðinu.
Að byggingunni standa Hestamannafélagið Smári, Hrossaræktarfélag Hrunamanna og Búnaðarfélag Hrunamanna ásamt sveitarfélögum Hreppa og Skeiða. Um
verkið sjá Límtré og Yleiningar
ásamt Gröfutækni ehf. sem sér um
jarðvinnu. Þorsteinn Loftsson húsasmíðameistari mun sjá um vinnu
við sökkla og aðra steypuvinnu.

Heiðursfélagar Hestamannafélagsins Smára tóku fyrstu skóflustunguna að reiðhöllinni. Frá vinstri: Jóhanna Bríet Ingólfsdóttir,
Haraldur Sveinsson, Rosemarie Þorleifsdóttir, Þorsteinn Vigfússon og Magnús Gunnlaugsson.
MYND/SIGURÐUR SIGMUNDSSON

Top Reiter opnar verslun
Feðgarnir Herbert Ólafsson
og Ásgeir Herbertsson hafa
opnað hestavörubúð á höfuðborgarsvæðinu.
Mikil samkeppni er á hestavörumarkaði á höfuðborgarsvæðinu.
Reiðtygja- og hestavöruframleiðandinn Top Reiter opnaði nýja
smásöluverslun í Ögurhvarfi 4
í desember og nú eru starfandi
fimm hestavörubúðir í Reykjavík.
Feðgarnir Herbert Ólason og
Ásgeir Herbertsson hafa framleitt reiðtygi undir vörumerkinu
Top Reiter í 22 ár. Þeir eru báðir
búsettir í Þýskalandi en framleiðslan fer nær öll fram í Póllandi.
Top Reiter er þekktast fyrir
hnakka og önnur reiðtygi og líklega framleiða þeir meira af reiðtygjum fyrir íslenska hesta en

Bjarni Þór Sigurðsson verslunarmaður og Ásgeir Herbertsson í hinni nýju verslun Top
Reiter í Ögurhvarfi 4.
MYND/JENS EINARSSON

nokkurt annað fyrirtæki í heiminum. Á síðari árum hafa þeir
feðgar bætt við fleiri vörutegundum í framleiðsluna, til að mynda

vönduðum reiðfatnaði.
„Við töldum að það væri pláss
fyrir okkur hérna heima,“ segir
Ásgeir. „Það gefur auga leið að

það vantaði ekki nýja verslun á
þennan markað, en við teljum að
okkar vörur eigi fullt erindi.
Við höfum lagt áherslu á það
síðari ár að auka gæði framleiðslunnar en halda verðinu niðri eins
og kostur er.
Við kaupum nær allt leður af
þekktum framleiðendum í Þýskalandi og Bretlandi. Efni í reiðfatnaðinn kaupum við meðal annars
frá Scholler í Austurríki, svokallað Softshell, sem er frábært efni
í reiðbuxur og annan reiðfatnað.
Það er mjög létt, hrindir frá sér
vatni og óhreinindi tolla illa við
það.
Einnig erum við með áspenntu
hlífarnar okkar í stöðugri þróun
og erum komnir með frábært efni,
sem bæði er níðsterkt og situr
mjög vel. En við erum með mörg
fleiri vörumerki en okkar eigin.
En aðalmarkmið okkar er að selja
gæðavöru á sanngjörnu verði.“

Ferskir vindar í Stormi
Ferskir vindar blása nú hjá Hestamannafélaginu Stormi á Vestfjörðum. Félagið vígði nýja reiðhöll í mars síðastliðnum, en það er
fyrsta reiðhöllin í „reiðhallarverkefni Guðna Ágústssonar“, sem
tekin var í notkun. Höllin var reist
á félagssvæði Storms, á Söndum í
Dýrafirði, sem er í um fimm mínútna akstri frá Þingeyri.
„Reiðhöllin hefur blásið nýju
lífi í félagslífið, á því leikur enginn vafi,“ segir Sigþór Gunnarsson, formaður Storms. „Aðstaða
sem þessi gjörbreytir öllu landslagi í félagsstarfi þar sem iðkun
áhugamálsins er eins háð veðri
og vindum og raunin er í hestamennskunni. Nú er loks hægt að
setja upp dagskrá sem er nokkuð öruggt að stenst. Við höfum

Ungir Stormsfélagar á reiðnámskeiði í nýju reiðhöllinni á Söndum.
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þegar haldið nokkur reiðnámskeið
í reiðhöllinni og önnur eru á dagskrá í vetur. Einnig er á dagskrá
að halda þar mót og sýningar, sem
er vel framkvæmanlegt, því höllin
er 20 sinnum 40 metrar að flatar-

máli, jafn stór og tamningagerði.“
Um áttatíu félagsmenn eru nú
í Stormi og eru þeir dreifðir um
Vestfirði, flestir á Bolungarvík en
líka á Tálknafirði, í Arnarfirði, á
Flateyri, Suðureyri og Þingeyri.

Við leggjum metnað okkar í að þjónusta hestamenn
með því að bjóða uppá úrval af gæðavörum
fyrir hesta og knapa.
Reiðtygi, hnakkar, skór, fatnaður, járningaráhöld, skeifur oﬂ. oﬂ.
Við höfum allt sem þarf til gæludýrahalds, hvort sem er fyrir hunda, ketti, ﬁska,
nagdýr, fugla eða hesta.
Við leggjum áherslu á gæðafóður fyrir hunda og ketti frá Eukanuba og Iams
ásamt á ýmsar sérvörur fyrir hunda og ketti eins og Puppyangel hundaföt.

Fiskislóð 18 · 101 Reykjavík · Sími 552 7400
Afgreiðslutími er virka daga frá 10.00 - 18.00 og á laugardögum frá 10.00 - 16.00

Hennar hátign - www.hatign.is

Aðeins það besta
fyrir knapa og hesta
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Hestamenn á netinu
FRÉTTAMIÐLAR:

www.eidfaxi.is
www.hestafrettir.is
www.847.is
www.horse.is
STOFNANIR:

www.feif.org
www.lhhestar.is
www.holar.is
www.worldfengur.is
www.tamningamenn.is
www.fhb.is
HROSSABÚ SÝNISHORN:

www.blesastadir.is
www.dalur.is
www.hest.is
www.fet.is
www.flagbjarnarholt.is

Hertar kröfur til
kynbótarhrossa
Ákveðin hafa verið einkunnalágmörk kynbótahrossa fyrir
Landsmót 2008. Kröfurnar
hafa verið hertar talsvert frá
því fyrir Landsmót 2006, eða
um fimm stig í hverjum flokki
einstaklingssýndra
kynbótahrossa. Einnig hafa lágmörk afkvæmasýndra stóðhesta verið
hækkuð um tvö stig í aðaleinkunn í kynbótamati. Engar kynbótahryssur verða sýndar með
afkvæmum á Landsmóti 2008.
Á síðastliðnu ári var tekin sú
ákvörðun í fagráði hrossaræktar að leggja þær af.

Lágmörk einstaklingssýndra
kynbótahrossa:
Stóðhestar 4 vetra 8,00.
Stóðhestar 5 vetra 8,15.
Stóðhestar 6 vetra 8,25.
Stóðhestar 7 vetra og eldri 8,30.
Hryssur 4 vetra 7,90.
Hryssur 5 vetra 8,05.
Hryssur 6 vetra 8,15.
Hryssur 7 vetra og eldri 8,20.
Lágmörk fyrir afkvæmasýnda
stóðhesta eru:
Heiðursverðlaun: 118 stig í kynbótamati og 50 dæmd afkvæmi
eða fleiri.
Fyrstu verðlaun: 118 stig í kynbótamati og 15 dæmd afkvæmi eða
fleiri/eða: 113 stig í kynbótamati
og 30 dæmd afkvæmi eða fleiri.
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Uppbygging á Varmalæk
Enginn bilbugur er á hestamönnum á
landsbyggðinni, þrátt fyrir misjafnt gengi
í kauphöllinni í Reykjavík. Hrossabændur,
félagasamtök og einstaklingar líta greinilega björtum augum til framtíðarinnar.
Á Varmalæk í Skagafirði er nú að rísa 1.100
fermetra hesthús og reiðhöll og gert er ráð
fyrir að hún verði komin undir þak í mars á
þessu ári. Húsið er byggt úr steinsteyptum
einingum frá Loftorku en þakið er frá Límtré.
Á Varmalæk búa þau Björn Sveinsson og
Magnea K. Guðmundsdóttir. Þar hefur lengi
verið rekin hestatengd ferðaþjónusta, en
einnig er bærinn þekktur fyrir góð hross sem
þaðan hafa komið. Má þar nefna stóðhestinn
Mökk frá Varmalæk, sem er einn af farsælustu stóðhestum í ræktun íslenskra hrossa.
Hann var seldur til Svíþjóðar ungur að árum.
Frægasti gæðingurinn sem alið hefur aldur
sinn á Varmalæk er þó án efa Hrímnir frá
Hrafnagili í Eyjafirði, en hann féll síðastliðið
haust.
Magnea segir að markmiðið með byggingu
hússins sé að efla enn frekar þann rekstur
sem fyrir er á Varmalæk, ferðaþjónustuna og
hrossaræktina, og skapa aðstöðu fyrir öfluga
hestamiðstöð. „Í húsinu verður reiðhöll og
pláss fyrir 20 reiðhross. Skammt frá húsinu

,ÅÚAND
(ESTAR OG -ENN
'¾LUDÕR OG HESTAR
&¹KASPORT !KUREYRI

Varmalækur er einn af mörgum bæjum
á Íslandi þar sem ábúendur hafa lagt niður
hefðbundinn búskap og snúið sér alfarið að
hrossabúskap. „Já, við erum ekki með neinn
annan búskap, bara nokkrar kindur sem við
köllum „spariféð“ okkar,“ segir Magnea.

Meistaradeild í hestaíþróttum
hefur verið starfrækt í nokkur ár
í Ölfushöllinni á Ingólfshvoli. Um
er að ræða röð móta sem dreifist á
vetrarmánuðina.
Hin kunna sjónvarpskona Brynja
Þorgeirsdóttir mun sjá um að
koma Meistaradeild VÍS á skjáinn í
Ríkissjónvarpinu í vetur. Þættirnir
verða sýndir að loknu hverju móti
deildarinnar, sem verða sjö talsins
og haldin með tveggja vikna millibili. Í þáttunum verður fjallað um
undirbúning keppninnar, keppnina
sjálfa og umræður eftir hvert mót.
Fyrsta mótið fer fram fimmtudaginn 31. janúar í Ölfushöllinni og
verður keppt í fjórgangi.
Margir af fremstu knöpum landsins etja kappi í deildinni líkt og undanfarin ár. Má þar
nefna sigurvegarana frá í fyrra
og hittifyrra, Viðar Ingólfsson

m(NAKKURINN "ARRI ER EINSTAKLEGA HESTV¾NN OG G¾DDUR
ÖEIM EIGINLEIKUM AÈ VERA B¾ÈI FR¹B¾R ÒTREIÈAR OG KEPPNIS
HNAKKURn

o
o
o
o

er hringvöllur og næst á dagskrá er að útbúa
það sem við kjósum að kalla þjálfunarlaug, en
þar verður aðstaða til að láta hross synda, en
við höfum einnig í hyggju að nýta laugina með
fjölbreyttari hætti. Það er nóg af heitu vatni á
Varmalæk og upplagt að nýta sér það.“

Brynja í Meistaradeild VÍS

5MSÎGN 3IGURBJÎRNS "¹RÈARSONAR m$IDDIn
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Björn Sveinsson og Magnea K. Guðmundsdóttir á skagfirskum gæðingum.

Brynja Þorgeirsdóttir, sjónvarpskona á RÚV.

MYND/JENS EINARSSON

og Atla Guðmundsson, en einnig
eru á meðal keppenda Sigurbjörn
Bárðarson,
Hinrik
Bragason,
Hulda Gústafsdóttir, Sigurður V.
Matthíasson, Sigurður Sigurðarson
og Þorvaldur Árni Þorvaldsson.
Keppendur eru tuttugu og fjórir og
fyrir utan að keppa hver við annan
taka allir þátt í liðakeppni undir
merkjum sex fyrirtækja. Þau eru
Blend, Frumherji, IB ehf., Málning
hf., Skúfslækur og Top Reiter.
Það er Örn Karlsson, eigandi
og staðarhaldari Ölfushallarinnar, sem er höfundur Meistaradeildarinnar. Hann hefur meðal
annars þróað nýjar keppnisgreinar sem hafa náð vinsældum, Smala, þar sem reynir á hraða
og fimi hests og knapa, og gæðingafimi, sem er sambland af fimiæfingum og gangtegundakeppni.
Að öðru leyti er keppt í hefðbundnum greinum hestaíþrótta.

Rifrildi undir folöldin
Verð á spónum hefur rokið upp úr öllu valdi síðastliðin misseri og eru spænir orðnir verulegur kostnaðarliður í hestahaldi.
Guðmundur Böðvarsson á Syðra-Seli í Hrunamannahreppi hefur brugðist við þessu með eigin
húsráði, ef svo má að orði komast. Hann einfaldlega
viðar að sér pappír frá nágrönnum sínum og rífur
hann svo niður í höndunum og notar síðan rifrildið
í undirburð.
„Ég geri þetta nú bara til þess að hafa eitthvað
að gera. Ég er hættur búskap og heilsan ekki upp á
marga fiska,“ segir Guðmundur. „Það er svo óhemjumikið af pappír sem berst inn á öll heimili í dag. En
ég fæ líka dagblöð úr versluninni á Flúðum og síðan
kemur vinur minn Sigurður Sigmundsson með pappír til mín. Ég er með fimm til sex folöld í stíu og nota
þetta undir þau, en moka undan þeim á hverjum degi.
Pappírinn þurrkar mjög vel og ég þarf engan spæni
meðan ég hef pappírinn,“ segir Guðmundur.
Hann neitar því þó ekki að vissulega væri gott að
hafa handhæga vél til að tæta niður pappírinn. Mörg

Guðmundur setur einn kassa á dag af pappírsrifrildi undir sex
MYND/JENS EINARSSON
folöld og þarf engan spæni.

heimili og fyrirtæki gætu framleitt mikið af „rifrildi“ með svoleiðis tæki. Er þeirri hugmynd hér með
komið á framfæri.

Allt fyrir

Glimmer hestar glóa bjart
DVD myndir í úrvali

Geysivinsælir hanskar frá Roeckl
Reiðhjálmar frá Casco verð frá 4900 KR

Nýtt Tölt skórnir komnir með og án stáltá á
frábæru verði 9900 Kr
Gallar og jakkar frá Soul horse

Saga Collection nýjar buxur nýtt snið,
nýtt efni Verð 9900 Kr

Ferðajárningatöng
Glæsilegt úrval af hnökkum, reiðtygjum
og fylgihlutum frá Benny´s Harmony

Gott úrval af bustum og
snyrtivörum frá Oster

" $ #
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Vélsleðar

Varahlutir í VW Golf, Polo og Yaris,
Renault Kangoo. Viðgerðir. Einnig airbag. Kaupi bíla. Uppl. í s. 554 1610 &
892 7852.

Til sölu disel vél

Om 366 Bens turbinuvél, ek. 50 þús. S.
566 7420 & 892 3102.

Viðgerðir
Bílaverkstæðið Skúffan.

Polari RMK 600 144“ árg. 2007, sama
og nýr. Ekki keyrður nema 300 km.
Ótrúlega skemmtilegur sleði. Verð
1290þ. Áhvílandi 1130þ. Uppl í síma
660 1334.

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

Búslóðaflutningar

Spádómar

Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl.,
píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj.
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is
Tökum að okkur alla búslóðaflutninga
og aðra flutninga. Góð þjónusta. Erum
með besta verðið. Uppl. í síma 899
2536 & 825 0083.

Húsaviðhald

3#!.)! 2 88
3KR¹ÈUR Å DESEMBER 
EKINN  KM+RANI ()!"  %
(I0RO 3TURTUPALLUR MJÎG VEL ÒTBÒINN BÅLL
6%2¨  MILLJ VSK

Vinnuvélar
Glerjun/gluggaviðgerðir!
Móðuhreinsun glerja

ÞJÓNUSTA

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

Hreingerningar

Verkfag ehf

Getum bætt við okkur verkefnum í
múr, málun, flot, flísalögnum, glerjun,
rennum, niðurföllum og fl. Inni sem úti.
Uppl. í s. 690 9855, Þórður.

3#!.)!   #,333)#
RGERÈ  EKINN  KM
$R¹TTARBÅLL ¹ LOFTFJÎRÈUM AÈ AFTAN
OPTICRUSE RETARDER LEÈURSTËLAR OG HITARI
FYRIR HÒS OG VÁL
6%2¨  MILLJ VSK

Pípulagnir

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

Flísalagnir

Getum bætt við okkur verkefnum í
múrverki og flísalögnum. Upplýsingar í
síma 663 5315.
Hreingerningar ehf. S: 868 5599

Bílaviðhald

Alspá
445 5000 & 823 8280

Miðlun, draumar, ráðgjöf, heilun, fyrirbænir NLP. Símaspá, einkat. og m., fl.
Vísa Euro Masters. Opið 12-24. www.
spamidlun.com
Nú færðu einkatíma hjá spákonunni
Sirrý í s. 552 4244 & 823 6393

Áramótaspáin þín.

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

3#!.)!  
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Spákona

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

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

Lyftarar

Óskaspá

Opið frá 17-23 alla daga. Sími 901 5060.
Geymið Auglýsinguna.

Iðnaður
Tökum að okkur flísa og parketlögn
vanir menn. Uppl. gefur Guðjón í s.
661 4832.

Garðyrkja

6/,6/ &-  
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8 VÎRUBÅLL GOTT ¹STAND
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Múrarar
892 1565 - Húseignaþjónustan - 552
3611. Lekaþéttingar - þakviðg. - múrviðg. - húsakl. -öll málningarvinna háþrýstiþv. - þakþéttiefni (500% teygjanl.)

Flísalagnir og Múrverk

Fagmennska í fyrirrúmi. Steinum fasteignir. S. 856 5060 eða murogtre@
murogtre.is

Tölvur
Tölvuþjónusta

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

Snyrting
Förðunar Tattú .....
Tek að mér að gera förðunar
tattú.. Varir - Augnabrýr Eyliner... Einnig smærri myndir..
Áhugasamir hafið samband í
síma 696 4519.. Þurý, ef það
eru einhverjar fyrirspurni
endilega hringi......

Hjólbarðar
2 stk. naglad. 155R13 á 4 þ. 2 stk.
155/70 13“ á 4 þ. 2 stk. 185/70 13“ á 4
þ. 2 stk. 165R13 á 4 þ. 4 stk. 185/65 15“
á álfelgum á 20þ. S. 896 8568.

Flísaleggjum, múrverk, spartl og margt
fleira. Hröð og góð þjónusta. S 847
2209
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RGERÈ  EKINN  TÅMA
 TONNA RAFMAGNSLYFTARI ÖREFALTMASTUR
OG SNÒNINGUR
6%2¨  VSK
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 KG FJÎLNOTA LYFTARI
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Varahlutir

#,!2+ -EGA !# 
RGERÈ  EKINN  TÅMA
 TONNA RAFMAGNSLYFTARI
6%2¨  ÖÒSUND VSK

Vélar ehf. Vatnagarðar 16

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

Bílapartar ehf
S. 587 7659.

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

Málarar
Sandspörtlun og málun

Mála stigahús, íbúðir eða blokkir. Uppl. í
s. 893 5537 Arnar málarameistari.
Málarameistari getur bætt við sig verkefnum. Uppl. í s. 896 6148.
Málarameistari getur bætt við sig verkefnum. Sími 697 3592

HEKLA
Klettagörðum 8-10
www.hekla.is/velasvid
Sölumaður 825-5736
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Rafvirkjun

Óskast keypt
Óska eftir að kaupa sólbekki nýlega 820 min. Upplýsingar í síma 697 6634.

KEYPT
& SELT

Nýleg þvottavél óskast keypt á verðbilinu 10-20 þús. Sími 869 4810.

Til sölu

Hljóðfæri

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

Árangur með Herbalife í 27 ár. Pantaðu
frían prufupakka. Edda Borg S. 8964662 www.lifsstill.is

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

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

Tölvur

Taktu þér tak! Með Herbalife nærðu
árangri og betri líðan. Erla Bjartmarz, s.
899 4183 www.eco.is
Lr-kúrinn er tær snilld. Léttist um 22 kg
á 6 mánuðum. www.dietkur.is Dóra
869-2024
Ertu matarfíkill? Þá er ,,Matarfíkn-leið
til bata með 12 spora kerfi OA samtakanna“ bók fyrir þig! Fæst í betri bókabúðum og á www.huxi.is

Fæðubótarefni

Við hjá K-Matt ehf höfum fengið blóðsykursmæla og strimla á frábæru verði
sem hefur ekki þekkst áður. Upplysingar
i sima 421 8999 eða k-matt@simnet.is .
Opnunartimi er a milli 9-11:30 og 13:1516:30 alla virka daga.
Á ýmsar stærðir af ísskápum á 8
og 10þ. Eldavél á 5þ. 28“ tv á 10þ.
Eldavélaháfur á 10þ. Flúorljós á 2þ. 14“
TV á 3þ. Þvottavél á 10þ. Uppþvottavél
á 10þ. Frystikista á 10þ. Glerborð á 5 þ.
Glerskápur á 3þ. S. 896 8568.

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

Stagg Þjóðlagagítar

Poki, Ól, Stilliflauta, Auka strengjasett,
eMedia tölvudiskur. Kr. 13.900 Fáanlegir
Litir: Viðarlitaður, Sunburst, Svartur,
Blár. Gítarinn Stórhöfða 27 S. 552 2125
www.gitarinn.is

Nudd
Vélar og verkfæri

Whole body massage Telepone 844
9083.
Nudd nudd nudd heilnudd. Uppl. í s.
616 6469.

Ýmislegt

Tjáðu þig!

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

Bloggaðu með
símanum!

Verslun
Súrefnismettunarmælar á frábæru verði.
Einnig höfum við aðgang að öllum
mögulegum vöruflokkum. Það sem við
eigum ekki reynum við að útvega. KMatt ehf. S. 421 8999 eða k-matt@
simnet.is Opið 09-11:30 & 13:15-16:30
alla virka daga.

Hvar sem er og
hvenær sem er!

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

HEIMILIÐ
Dýrahald
Til sölu 3 chihuahua hvolpar sem
vantar nýtt heimili upplýsingar í síma
8941525
Gefins 5 fallegir kettlingar. Á góð heimili.
Uppl. í s. 555 1686 e. kl. 18.

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR
Hestamennska
Tek að mér hross í hirðingu í vetur. Allar
Uppl. í s. 616 1569.

Viltu sei’eikkað?
Ný útlit · Myndaalbúm · Símablogg
Verðhrun!

Mikið úrval af fallegum fatnaði. Opið
10-18 og laugardag 11-16. Friendtex,
Faxafeni 10, Rvk S. 568 2870 www.
friendtex.is

HÚSNÆÐI
Húsnæði í boði

HEILSA
Stæsta bloggsamfélagið á Íslandi

Heilsuvörur

TIL SÖLU
Til leigu notaleg skrifstofa í Garðastræti
17, 101 Reykjavík. Aðgangur að sameiginlegu rými og eldhúsi. Gluggi að garði
í Grjótaþorpi. Möguleiki á háhraðatenginu beint í punkt. Upplýsingar í
861-6887.
Mjög gott herb. í 101 / Very good room
in 101. 48þ. S. 898 5179 e. kl. 17.
Langagerði 108 Rvk.

5-7 kíló á 9 dögum, 9 daga hreinsikúr
frá Aloe Vera. 14.690kr. S. 6978928
Sigga

Til leigu 28 fm. herb. Aðgangur að
setustofu-eldhúsi og baði. Fullbúið húsbúnaði og tækjum. Allt innifalið. Uppl. í
sima 898 2102 eftir kl.17:00.
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TIL SÖLU

SMÁAUGLÝSINGAR
Laus strax

Rafvirkjar

2 herbergja íbúð til leigu í Garðabæ
með sérinngangi. Íbúðin er nýlega tekin
í gegn og er á góðum og rólegum stað.
Leigan er 120 þús. á mánuði + trygging.
Allar frekari upplýsingar eru veittar í s.
693 4085.
3 herb íbúð við Smáralind í Kópavogi til
leigu með öllu, Uppl í s. 847 7147.
Óska eftir meðleigjanda í 3 herb. íbúð.
Allt fylgir. V. 70 þús. Uppl. í s. 662
4285.

Húsnæði óskast
Reglusamur maður, óskar eftir 2-3 herb.
íbúð miðsvæðis í Rvk. Björn Sími: 8968934

Geymsluhúsnæði
Til leigu sér geymslubil 7, 10 og 17 m2.
Einnig bretti. Búslóðir, fyrirtæki, iðnaðarmenn. Upphitað og vaktað. S. 564
6500. www.geymslaeitt.is

Óska eftir rafvirkja til starfa. Rafloft s.
896 2660.

Iðnaðarmenn

G.G. lagnir ehf óskum eftir pípulagningamönnum til viðgerða og viðhaldsvinnu, einnig verkamönnum. Uppl. í s.
660 8870, www.gglagnir.is.

Leikskólinn Ösp
Leikskólinn Ösp er þriggja
deilda leikskóli staðsettur í
Fellahverfinu.
Við leggjum áherslu á fjölmenningu og jákvætt viðhorf.
Okkur vantar frábæra kennara
til liðs við okkur.
Deildarstjóra ,
Leikskólakennara/leiðbeinendur,
-Þroskaþjálfa/sérkennara,
-Aðstoð í eldhús 50% staða,
-Skilastöðu.
Upplýsingar gefa Svanhildur
og Kristín í síma 557 6989 &
693 9819

Góð íslenskukunnátta!

Öflugt markaðsfyrirtæki óskar eftir
traustum starfsmanni 35 + ára í símasölu á skrifstofutíma. Þjálfun á staðnum.
Upplýsingar í síma 869 0291 Kristín.

Aktu Taktu

Aktu Taktu Leitar eftir rösku og áreiðanlegu starfsfólki í afgreiðslu. Um er
að ræða bæði fullt starf og hlutastarf.
Ef þig langar til að vinna á skemmtilegum og líflegum vinnustað þá gæti
þetta verið rétta vinnan fyrir þig. Góð
laun í boði fyrir rétta aðila. Umsóknir á
aktutaktu.is.
Helgarvinna Garðabær. Okkar bakarí
óskar eftir hressum strákum og stelpum til afgreiðslustarfa um helgar. Gæti
hentað skólafólki. Upplýsingar í síma
891 8258 eða 565 8070, Þóra.
Björnsbakarí-vesturbæ óskar eftir fólki
til afgreiðslustarfa. Helga gefur upplýsingar í síma: 699-5423

Bónstöð

Duglegur og reglusamur starfsmaður óskast á bónstöð. Verður að tala
íslensku og hafa hreint sakavottorð. S.
895 8873.

Atvinna óskast
2 ísl. kk. 16 og 19 ára óska eftir vinnu.
Uppl. í s. 848 3287.
21 árs kk óskar eftir vinnu við pípulagnir
eða smíðar. Uppl. í s. 616 9611.

ATVINNA

ATVINNA
Bakarí í Kópavogi

Atvinna í boði

Röskur og áreiðanlegur
starfskraftur óskast í bakarí
í Garðabæ. Vaktavinna virka
daga frá 06.30-13.00 & 13.0018.30 & aðrahvora helgi. Ekki
yngri en 20 ára.
Uppl. í s. 899 8212.

PÍPARAR

Erum með vana pípara á skrá sem
eru klárir til vinnu.
Kraftaﬂ ehf. S: 840-1616

(RAFNISTA 2EYKJAVÅK

Erum með vana smiði sem óska eftir mikilli vinnu.

!ÈHLYNNING

Upplýsingar í síma 840 1616

3TARFSFËLK ËSKAST Å AÈHLYNNINGU
VAKTAVINNA EÈA BARA VIRKA DAGA
3TARFSHLUTFALL OG VINNUTÅMI
SAMKOMULAG
%INNIG ERU Å BOÈI STUTTAR VAKTIR
'ËÈ ÅSLENSKA SKILYRÈI

Söluturninn Jolli
Hafnarfirði

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

Bakarí - kaffihús,
Skipholti
Starfskraftur óskast til
afgreiðslustarfa. Vinnutími
eftir hádegi og annan hvorn
laugardag. Góð laun í boði fyrir
rétta fólkið. Helst reyklaus.
Íslenskunnátta æskileg.
Upplýsingar í síma 820 7370.

TIL LEIGU

Kraftaﬂ ehf

TILKYNNINGAR

Efnistaka í Lambafelli
Kynning á tillögu að matsáætlun
Tillaga að matsáætlun vegna Efnistöku í
Lambafelli, í landi sveitarfélagsins Ölfus.
Jarðefnaiðnaður er framkvæmdaraðili
og Bölti ehf. hefur umsjón með mati á
umhverﬁsáhrifum framkvæmdarinnar.
Hægt er að skoða tillöguna á heimasíðu
Jarðefnaiðnaðar ehf. www.jei.is og á
Bókasafninu í Þorlákshöfn, Hafnarbergi
1, 815 Þorlákshöfn.

MIÐLUN • RÁÐGJÖF • FJÁRMÖGNUN

Fiskislóð 75 - 101 Reykjavík
Til leigu er 300 fm skrifstofuhúsnæði.
Frum

Vaktstjóri á Subway

Erum með vana múrara á skrá sem
eru klárir til vinnu.
Kraftaﬂ ehf S: 840-1616

Smiðir

5PPL Å SÅMA   OG ¹
HRAFNISTAIS

Subway óskar eftir jákvæðu og
duglegu fólki á besta aldri með
mikla þjónustulund. Um er að
ræða hlutastarf sem hentar vel
með skóla. Umsóknir fyllist út á
www.subway.is. Góð laun í boði
fyrir réttan aðila.
Nánari upplýsingar veitir Helga í síma 696-7005.
Aldurstakmark er 17 ár.

MÚRARAR

HRAFNISTA

Ert þú næturmanneskja?
Subway óskar eftir jákvæðu
og duglegu fólki með mikla
þjónustulund. Um er að ræða
fullt starf í næturvinnu, unnið 7
nætur og 7 nætur frí. Góð laun í
boði fyrir réttan aðila. Hægt er
að sækja um á subway.is.
Nánari upplýsingar veitir Helga í síma: 696-7005.
Aldurstakmark er 18 ár.

ATVINNA

Helgar og kvöldvinna.
Starfsfólk óskast í sal. Hentar
vel fyrir skólafólk.
Uppl. í síma 842 2800 og á
redchili@redchili.is og á www.
redchili.is

Um er að ræða gott skrifstofuhúsnæði á annari hæð með
góðum síma- og tölvulögnum. Stækkunarmöguleikar fyrir
hendi. Næg bílastæði.
Verð 1.400 kr. per fm á mánuði.
Upplýsingar veitir Jón Svan sölufulltrúi í síma 891 8803

Almenningi gefst kostur á að senda
athugasemdir við tillöguna til Bölta ehf,
netfang sigjak@simnet.is , heimilisfang
Lyngheiði 23 810 Hveragerði eigi síðar
en 31.janúar 2008.

Skúlagata 17 • 101 Reykjavík • Sími: 566 8800 • www.vidskiptahusid.is
Jón Sigfús Sigurjónsson hdl & lögg. fasteignasali

FÓSTBRÆÐUR
Á DVD
Mat á umhverﬁsáhrifum
FÓSTBRÆÐUR
Loksins á DVD!
Tryggðu þér allar
5 seríurnar!

Sveigjanleg dagvinna
Subway óskar eftir jákvæðu
fólki á besta aldri með mikla
þjónustulund. Um er að ræða
sveigjanlegan vinnutíma á daginn, 50-100% starf. Góð laun í
boði. Hægt er að sækja um á
subway.is.
Nánari upplýsingar veitir Helga í síma 696-7005.
Aldurstakmark er 18 ár.

Flutningabílstjóri
Starfskraftur með meirapróf óskast á flutningabíl í
Reykjavík. Framtíðarvinna í
boði.
Upplýsingar gefur
Jóhann í síma 894 0119.
Flutningaþjónusta JB ehf.

- Ákvörðun Skipulagsstofnunar um
matsskyldu framkvæmda

Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að eftirtaldar
framkvæmdir skuli ekki háðar mati á umhverﬁsáhrifum
samkvæmt lögum um mat á umhverﬁsáhrifum
nr. 106/2000 m.s.b.
Gerð öryggissvæðis við norðurenda Akureyrarﬂugvallar
Virkjun Svelgsár allt að 655 kW, Helgafellssveit
Ákvarðanirnar liggja frammi hjá Skipulagsstofnun,
Laugavegi 166, 150 Reykjavík. Þær er einnig að ﬁnna á
heimasíðu Skipulagsstofnunar: www.skipulag.is.
Ákvörðun Skipulagsstofnunar má kæra til umhverﬁsráðherra og er kærufrestur til 12. febrúar 2008.
Skipulagsstofnun

Hefur þú áhuga á heilbrigðum lífsstíl?
Opnum nýja Útilífsverslun í Holtagörðum í mars n.k.
og óskum því eftir að ráða nýja liðsmenn í eftirtalin störf:
Aðstoðarverslunarstjóri

Sölufulltrúar í sport-, útivistar-,
skó- og reiðhjóladeild

Starfssvið:
Aðstoðarmaður og staðgengill verslunarstjóra
Móttaka vöru og millifærslur
Sala og ráðgjöf til viðskiptavina
Hæfniskröfur:
Áhugi á útivist og/eða íþróttum
Snyrtimennska, samviskusemi, heiðarleiki og stundvísi
Jákvæðni og hæfni í mannlegum samskiptum
Reynsla af sölu- og afgreiðslustörfum er nauðsynleg

Deildarstjóri í reiðhjólaog línuskautadeild

Útilíf er öflugt smásölufyrirtæki á sviði íþrótta- og útivistar.
Fyrirtækið rekur í dag þrjár stórglæsilegar verslanir á höfuðborgarsvæðinu, í Glæsibæ, Kringlunni og Smáralind. Í mars
munum við opna fjórðu verslunina í Holtagörðum.

Áhugasamir fylli út starfsumsókn á www.utilif.is
Umsjón með ráðningu:
Guðmundur Björnsson – gudmundur@utilif.is
Ingibjörg Sverrisdóttir – ingibjorg@utilif.is
Hjá Útilíf fá nýir starfsmenn þjálfun til þess að takast á við starf
sitt og við veitum þeim grunnþekkingu og fræðslu um vörumerki
og deildir fyrirtækisins.

Útilíf er gæðafyrirtæki þar sem þjónusta við viðskiptavini er
í fyrirrúmi. Við leggjum áherslu á liðsheild í skemmtilegu og
eftirsóknarverðu starfsumhverfi þar sem samvinna er lykilatriði.

Lykillinn að velgengni í starfi hjá Útilíf eru framúrskarandi
þjónustuhæfileikar og góð mannleg samskipti. Við leggjum
metnað okkar í að mennta starfsfólk á þessum sviðum og auka
ánægju þeirra í starfi. Útilíf er reyklaus vinnustaður.

KRINGLUNNI SÍMI 545 1580

Reykjavíkurborg

Skrifstofustjóri borgarstjórnar
Borgarstjórinn í Reykjavík auglýsir stöðu skrifstofustjóra borgarstjórnar lausa til umsóknar

Hlutverk og ábyrgðarsvið:
Skrifstofustjóri borgarstjórnar er einn af æðstu embættismönnum

Borgarstjóri er yfirmaður skrifstofustjóra borgarstjórnar. Um laun og

Reykjavíkurborgar. Hann ber ábyrgð á þjónustu skrifstofunnar við

starfskjör skrifstofustjóra fer samkvæmt reglum um réttindi og

borgarstjórn, borgarráð, forsætisnefnd og ýmsar aðrar nefndir og ráð.

skyldur stjórnenda hjá Reykjavíkurborg og ákvörðun kjaranefndar

Í því felst m.a. móttaka og meðferð gagna, undirbúningur og

Reykjavíkurborgar.

framkvæmd funda, þ.m.t. ábyrgð á fundargerðum borgarstjórnar og
ráðgjöf til borgarfulltrúa, tilkynningar um afgreiðslu mála og

Umsóknum skal skila til skrifstofu borgarstjóra, merkt „Umsókn um

upplýsingagjöf til almennings. Skrifstofustjóri veitir nefndum og ráðum,

starf skrifstofustjóra“, eigi síðar en 1. febrúar nk.

sem og starfsmönnum þeirra, ýmsa ráðgjöf s.s. lögfræðilega ráðgjöf um
fundarsköp og stjórnkerfi Reykjavíkurborgar. Miðlæg umsjón styrkjamála

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í

hjá Reykjavíkurborg er á hendi skrifstofu borgarstjórnar, sem og

störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega

umsagnir um rekstrarleyfi veitingastaða.

samfélag sem borgin er.

Umsjón með framkvæmd almennra kosninga í Reykjavík er á verksviði
skrifstofu borgarstjórnar.

Upplýsingar um starfið veita Gunnar Eydal, fráfarandi skrifstofustjóri
borgarstjórnar, og Hallur Páll Jónsson, mannauðsstjóri

Hæfniskröfur:
• Embættispróf lögfræði.
• Þekking og reynsla á sviði opinberrar stjórnsýslu, einkum sveitarfélaga.
• Þekking á stjórnkerfi Reykjavíkurborgar æskileg.

Reykjavíkurborgar.
Borgarstjórinn í Reykjavík
Dagur B. Eggertsson

• Þekking og reynsla af stjórnun, stefnumótun, rekstri og mannaforráðum.
• Leiðtogahæfileikar, skipulagshæfni og frumkvæði.
• Lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum.
• Hæfni til að koma fram og tjá sig í tali og rituðu máli á íslensku, ensku
og einu norrænu tungumáli.

Símaver Reykjavíkurborgar 411 11 11, atvinnuauglýsingar má einnig
skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf

ÍSLENSKA / SIA.IS / UTI 40582 01/08

Hæfniskröfur:
Áhugi á hjólamennsku og jaðarsporti
Snyrtimennska, samviskusemi, heiðarleiki og stundvísi
Jákvæðni og hæfni í mannlegum samskiptum
Reynsla af sölu- og afgreiðslustörfum er kostur

GLÆSIBÆ SÍMI 545 1500

Hæfniskröfur:
Áhugi á útivist og/eða íþróttum
Snyrtimennska, samviskusemi, heiðarleiki og stundvísi
Jákvæðni og hæfni í mannlegum samskiptum
Reynsla af sölu- og afgreiðslustörfum er kostur

Einnig óskum við eftir að ráða starfsfólk
í hlutastörf um helgar og eftirmiðdaga
í allar deildir.
.

Starfssvið:
Sala og ráðgjöf til viðskiptavina
Umsjón með reiðhjóla- og línuskautadeildum Útilífs
Innkaup og eftirfylgni með vörum deildarinnar

SMÁRALIND SÍMI 545 1550

Starfssvið:
Sala og ráðgjöf til viðskiptavina
Tiltekt og áfyllingar í verslun
Afgreiðsla á kassa
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KAUPHÖLL ÍSLANDS [Hlutabréf]
OMX ÍSLAND 15
5.502
-1,21%
MESTA HÆKKUN
ATL. AIRWAYS
ALFESCA

+0,75%
+0,15%

Fjöldi viðskipta: 274
Velta: 26.836 milljónir

MESTA LÆKKUN
FLAGA
-19,75%
ICELANDIC GROUP -5,63%
ATORKA
-2,65%

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU: Atorka 9,20 -2,65% ... Bakkavör
51,40 -1,72% ... Eimskipafélagið 31,90 -0,31% ... Exista 15,15 -1,62%
... FL Group 11,16 -2,36% ... Glitnir 20,20 -0,49% ... Icelandair 26,85
-1,83% ... Kaupþing 737,00 -1,73% ... Landsbankinn 31,95 -0,78% ...
Marel 102,00 +0,00% ... SPRON 8,05 -2,54% ... Straumur-Burðarás
13,35 -0,15% ... Össur 94,00 -1,57% ... Teymi 5,77 -0,52%

Umsjón:

nánar á visir.is

Neysluvörur

SEÐLABANKINN Breytir reglum um veðhæfi til að auka aðgengi fjármálafyrirtækja að

lánsfé.

Aukið aðgengi
banka að lánsfé
Seðlabankinn hefur ákveðið
að rýmka reglur um veðhæf
verðbréf sem hægt er að fá
lán út á. Stóreykur möguleika fjármálafyrirtækja á
fjármögnun innanlands sem
kemur sér vel þegar dýrt er
að fá peninga að láni.
„Þetta er gert til að færa reglur
Seðlabankans nær því sem gerist
í nálægum löndum. Þannig verður
rekstrarumhverfi og samkeppnisstaða þeirra svipuð því sem
erlendir bankar búa við,“ segir
Sturla Pálsson,
framkvæmdastjóri alþjóðaog
markaðssviðs
Seðlabankans,
um nýjar reglur
um
veðhæfi
bréfa sem tilkynnt var um í
STURLA PÁLSSON
gær.
Samkvæmt nýju reglunum
verður íslenskum fjármálafyrirtækjum heimilt að leggja inn í
Seðlabankann erlend bréf í
erlendri mynt og svokölluð tryggð
skuldabréf sem tryggingu fyrir

lánum í íslenskum krónum. Þessi
aðgerð eykur til muna aðgengi
banka og sparisjóða að fjármagni.
Tryggð skuldabréf eru það sem
sumir hafa kallað skuldabréfavafninga, eins og íbúðalán banka
og sparisjóða til einstaklinga. Þau
lán nema yfir hundrað milljörðum
króna, sem verður þá hægt að
leggja sem veð inn í Seðlabankann.
Guðni Aðalsteinsson, framkvæmdastjóri fjárstýringa Kaupþings, segir þessa breytingu
Seðlabankans jákvæða fyrir allt
bankakerfið. Sérstaklega þá sem
ekki hafa haft aðgang að endurhverfum viðskiptum við erlenda
banka. Nú verði hægt að fá lán út
á íbúðabréf sem ekki var mögulegt.
Sturla Pálsson segir kjörin á
lánum frá Seðlabankanum byggjast á stýrivöxtum bankans, sem
séu 13,75 prósent. Guðni Aðalsteinsson gerir ráð fyrir að eitthvert álag leggist ofan á þá vexti.
Hins vegar séu kjörin mjög góð
miðað við það sem gerist annars
staðar. Tryggingarálag bankanna
hafi farið hækkandi vegna umróts
á alþjóðlegum lánamörkuðum.

Enn stækkar Neysluvörugeirinn
með skráningu
Nordic Service Partners
Við bjóðum Nordic Service Partners velkomið í Nordic Exchange.
Nordic Service Partners, NSP, er eitt stærsta fyrirtæki sinnar
tegundar í Svíþjóð, en félagið leggur áherslu á veitingahús með
hraðþjónustu. NSP Holding á og rekur um það bil 50 veitingahús
í Svíþjóð og Danmörku undir vörumerkjunum Burger King, Taco
Bar og Tasty Thai, auk fjögurra veitingamiðstöðva (e. food court).
NSP verður skráð í Nordic Exchange í Stokkhólmi þann 15. janúar.
Nordic Service Partners flokkast sem smærra félag og tilheyrir
Neysluvörugeiranum.

Iðnaður

Orkuvinnsla

Heilbrigðisgeiri

Nauðsynjavörur

Fjármálaþjónusta

Fjarskipti

Hráefni

Veitur

Upplýsingatækni

bjorgvin@frettabladid.is

Yfirtaka möguleg
Landsbankinn hefur augastað á Close Brothers.
Landsbankinn hefur tilkynnt um
hugsanlegt yfirtökutilboð Landsbankans og Cenkos Securities í
breska fjármálafyrirtækið Close
Brothers Group. Tilkynning
Landsbankans var birt í Kauphöllinni í gær.
„Gangi kaupin eftir hyggst
Landsbankinn festa kaup á
bankastarfsemi félagsins. Sá
hluti starfseminnar er vel fjármagnaður, en innlán nema 117
prósentum af útlánum,“ segir

greiningardeild bankans í Vegvísi.
Í tilkynningu bankans til Kauphallarinnar er jafnframt áréttað
að hann sé vel í stakk búinn til
fyrirtækjakaupa. Hinn 10. janúar segist bankinn hafa átt auðseljanlegar eignir upp á 8,9 milljarða evra, eða um 845 milljarða
króna, meðan langtímaskuldir
sem séu á gjalddaga á árinu nemi
einungis 800 milljónum evra, eða
um 76 milljörðum króna.
- óká

omxgroup.com/nordicexchange
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MARTIN LUTHER KING YNGRI,
MANNRÉTTINDAFRÖMUÐUR,
FÆDDIST ÞENNAN DAG ÁRIÐ 1929.

„Mig dreymir um að börnin
mín fjögur muni einhvern tíma
búa í landi þar sem þau verða
ekki dæmd af húðlit sínum
heldur vegna persónuleika.“
Martin Luther King var þekktasti
leiðtogi blökkumanna í Bandaríkjunum á sjötta og sjöunda áratug síðustu aldar. Hann fékk
friðarverðlaun Nóbels, þá yngstur
manna, árið 1964. Hann var myrtur í Memphis 4. apríl 1968.

timamot@frettabladid.is
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MERKISATBURÐIR

Elísabet krýnd drottning

1885 Wilson Bentley tekur

Á þessum degi árið 1559 var Elísabet Tudor krýnd drottning Englands í Westminster Abbey í London.
Hún var þá 25 ára, hálfsystir Maríu I
drottningar, sem hafði látist tveimur mánuðum fyrr. Elísabet var dóttir
Önnu Boleyn og Hinriks VIII sem
einnig var faðir Maríu.
Samskipti hálfsystranna voru stormasöm þau fimm ár sem María sat
á valdastóli. María var kaþólsk og
hugðist koma á kaþólskri trú að nýju
sem ríkistrú í Englandi.
Við það upphófst uppreisn mótmælenda og Elísabetu, sem var mótmælandi, var meðal annars kastað í Tower-fangelsið í London vegna
gruns um samsæri gegn systur sinni.
Eftir dauða Maríu voru nokkur plot

1935
1975

ELÍSABET Ríkti í mörg ár.

kaþólikka gegn Elísabetu en langflestir lávarðar voru samþykkir krýningu hennar enda flestir mótmælendatrúar og vonuðust eftir minni
afskiptum kirkjunnar undir hennar stjórn.
Eftir að Elísabet komst til valda lét
hún ganga til baka mörg af þeim
lögum sem María hafði komið á auk
þess sem hún endurreisti mótmælendatrú og kom föstu skipulagi á
ensku kirkjuna.
Elísabet varð þekkt sem Meydrottningin þar sem hún vildi ekki gifta sig.
Hún sat lengi við völd, allt til ársins 1603. England hafði á valdatíma
hennar vaxið og orðið að heimsveldi.
Hennar er því minnst sem eins af
merkari leiðtogum heims í sögunni.

1991

1994

2001
2007

fyrstu ljósmyndina af
snjókorni.
Mjólkursamsalan stofnuð.
Portúgal veitir Angóla
sjálfstæði.
Stöð 2 hefur beinar útsendingar frá gervihnattastöðinni CNN og þá einkum vegna Persaflóastríðsins. Þremur dögum síðar
sýnir Ríkissjónvarpið beint
frá SKY.
Minnihlutaflokkarnir í
borgarstjórn Reykjavíkur ákveða sameiginlegt
framboð í borgarstjórnarkosningunum undir nafni
R-lista.
Wikipedia, frjálst alfræðirit
á netinu, fer af stað.
Meðferðarheimilinu Byrginu er lokað.

AMTSBÓKASAFNIÐ Á AKUREYRI: 180 BÆKUR FYRIR 180 ÁR

Ástkær eiginkona mín og móðir okkar,

Hulda Björnsdóttir
Gnúpi, Grindavík,

lést á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja 12. janúar
síðastliðinn.
Tómas Þorvaldsson
Eiríkur Tómasson
Gunnar Tómasson
Stefán Þorvaldur Tómasson
Gerður Sigríður Tómasdóttir.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem heiðruðu minningu eiginmanns míns, föður
okkur, tengdaföður, afa og langafa,

Þorsteins Kristinssonar
endurskoðanda, Hafnarfirði,

sem var jarðsunginn 20. desember síðastliðinn,
og sýndu vináttu og veittu styrk á sorgarstundu.
Dagbjört Torfadóttir
Helga Björk Þorsteinsdóttir Kristinn Arnar Guðjónsson
Hörður Þorsteinsson
Sigrún Sæmundsdóttir
Kristinn Þorsteinsson
María Sverrisdóttir
barnabörn og langafabarn.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi og
langafi,

Þórður Jón Pálsson
kennari, Aflagranda 40, áður Melhaga 5,
Reykjavík,

lést á Landspítalanum við Hringbraut laugardaginn
12. janúar. Jarðarförin auglýst síðar.
Elín Þórðardóttir
Reinhold Kristjánsson
Steinunn Þórðardóttir
Hrafn Bachmann
Aðalsteinn Þórðarson
Guðrún Jóhannesdóttir
Kjartan Þórðarson
Helga Kristín Einarsdóttir
Gunnar Þórðarson
Hafdís Kjartansdóttir
barnabörn, barnabarnabörn og aðrir aðstandendur.

Fræðandi ferðalag um tímann
Amtsbókasafnið á Akureyri varð 180
ára í apríl á síðasta ári og hefur af
því tilefni verið safnað saman til sýningar hundrað og áttatíu bókum, einni
frá hverju starfsári safnsins á árunum
1827-2007.
„Amtsbókasafnið var stofnað af
Grími Jónssyni, amtmanni á Möðruvöllum, með aðstoð danskra yfirvalda
árið 1827 og er þetta næstelsta bókasafnið á landinu. Þetta var rétt eftir
enn einn brunann á Möðruvöllum og þá
sendi Grímur beiðnabréf til Danmerkur um að það yrði safnað bókum,“ útskýrir Hólmkell Hreinsson, amtsbókavörður og bætir við: „Tilgangur safnsins hefur alltaf verið að fræða og
skemmta og það er eitt sem hefur ekkert breyst þrátt fyrir að hundrað og
áttatíu ár séu liðin. Þó svo nú séu til
tölvur, DVD, geisladiskar og það allt er
tilgangurinn enn sá sami.“
Bókasafnið hefur verið í stöðugri
þróun frá upphafi. „Svona til að setja
hlutina í sögulegt samhengi þá var bókasafnið stofnað á þeim tíma sem menn
voru að leggja járnbrautir í Evrópu,
Bandaríkin voru ekki orðin almennilega til, þetta er sama ár og Kambsránið var framið á Suðurlandi og árið
áður en Natan Ketilsson var myrtur
af Friðriki og Agnesi,“ segir Hólmkell glettinn. „Við ætluðum að hafa
þessa afmælissýningu á síðasta ári en
þá var svo mikið af öðrum sýningum
að við ákváðum að bíða með þetta þar
til núna í janúar.“ Bækurnar voru valdar þannig að þær beri merki síns tíma
og lýsi tíðarandanum. „Við völdum til
dæmis bók um Heimaeyjargosið fyrir
árið 1973 og fyrir árið 1975 er bók um
jafnréttisbaráttu. Fyrir tímann kringum 1874 var bók valin um vesturfarir
og slíkt þannig að maður ætti að geta
stiklað á stóru í sögunni þegar sýningin er skoðuð,“ segir Hólmkell. Bókasýningin er því nokkurs konar ferðalag um tímann.
„Með sýningunni erum við að vekja
athygli á því hvað þetta er í raun gömul
stofnun þótt hún sé síung og svo viljum
við líka vekja athygli á því góða starfi
sem hér er unnið. Í fyrra settum við
upp tölur til gamans sem voru þannig
að ef allir sem komu á safnið á síðasta ári stæðu í einni röð þá næði hún
út í Ólafsfjörð og ef öllum útlánsbókum yrði staflað upp þá væri það hærra

Kristín Jóhannsdóttir,
Árskógum 6, Reykjavík,

lést 13. janúar á líknardeild LSH í Kópavogi.
Jóhann Sævar Erlendsson
Anna Rósa Erlendsdóttir
Kristín Erla Guðnadóttir
Arnar Páll Jóhannsson
Jóhann Baldur Jóhannsson
Magnea Mjöll Ingimarsdóttir.

Þuríður E. Baldursdóttir
Guðni Ágústsson
Brynjar Víðisson

um á Amtsbókasafnið fjölgað umtalsvert og nú getur fólk frekar „hangið“ á safninu, en það er
hann mjög ánægður með.
MYND/ÞÓRIR TRYGGVASON

en tvö hæstu fjöllin hér í kring samanlagt,“ segir Hólmkell kíminn.
Amtsbókasafnið hefur haldið nafni
sínu óbreyttu frá upphafi. „Þegar
þetta var stofnað voru tvö amtsbókasöfn, eitt að sunnan og vestan sem var
í Stykkishólmi og er enn þá til, og svo
var þetta fyrir Norður- og Austurland.
Ömtin voru danskar stjórnsýslueiningar sem voru lagðar niður fyrir löngu en
nafnið hefur hins vegar haldist, enda
finnst okkur það flott,“ segir Hólmkell
ánægður. Amtsbókasafnið á Akureyri
er frekar stórt bókasafn og fær marga
gesti. „Við erum eitt af tveimur söfnum

sem tökum til varðveislu allt sem gefið
er út á landinu en Landsbókasafnið er
hitt bókasafnið. Auk þess fáum við alla
tónlist sem er gefin út á geisladiskum.
Síðan er þetta mjög öflugt almenningsbókasafn en við fáum í kringum fjögur til fimm hundruð gesti á hverjum
degi og í fyrra lánuðum við út yfir tvö
hundruð þúsund bækur. Þótt við séum
að horfa um öxl núna og séum upptekin af því þá er bókasafnið líka orðið að
menningarmiðstöð með alla mögulega
hluti,“ segir Hólmkell stoltur af öflugri
starfsemi safnsins.
hrefna@frettabladid.is

Átak hjúkrunarfræðinga
GEFENDUR OG ÞIGGJENDUR

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

HANGIÐ Á BÓKASAFNI Hólmkell segir að með tilkomu nýs húsnæðis árið 2004 hafi heimsókn-

Konur úr Kvenfélagi Álftaness og
stjórnendur slysa- og bráðadeildar.

Góð gjöf
Kvenfélag Álftaness færði
slysa- og bráðadeild Landspítala góða gjöf á dögunum.
Um var að ræða DVD-diska
með barnaefni. Myndform
styrkti
kvenfélagskonur
með diskunum sem koma
sér afar vel fyrir þau börn
sem leita á deildina og þurfa
að stytta sér stundir.

Ungliðadeild Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga verður stofnuð í dag. Deildin
miðar að því að skapa skemmtilegan og líflegan vettvang fyrir unga hjúkrunarfræðinga alls staðar af landinu. Henni er ætlað
að efla stéttarvitund ungra hjúkrunarfræðinga og styrkja þá í að hafa áhrif á starfsumhverfi sitt og réttindi. Félagsskapurinn
er ætlaður þeim hjúkrunarfræðingum sem
luku námi í hjúkrunarfræði árið 2000 eða
síðar.
Stofnun deildarinnar er hluti af viðameiri dagskrá sem Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga stendur fyrir og hefst í dag
15. janúar en það er einmitt afmælisdagur
félagsins. Þá hefst til að mynda átak sem
miðar að því að veita innsýn í menntun og
störf hjúkrunarfræðinga.
Heimasíða Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga er www.hjukrun.is

HJÚKRUNARFRÆÐINGAR AÐ STÖRFUM Í dag hefst
átak Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga sem vill
vekja athygli á menntun og störfum hjúkrunarfræðinga.
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STUÐ MILLI STRÍÐA Andabæjar-útsölur
FREYR GÍGJA GUNNARSSON ER HLUTI AF NEYSLUSPRENGJU

Úrvals háþrýstitæki á góðu verði.

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

TIL HAMINGJU

BOLVÍKINGAR!
6aa^gk^iVVÂÄ^ÂZgjÂ{hi[Vc\cVhiV[a`aVcYh^ch!
ZcZgjÂÄ^Âa`V]Zeecjhi4&&)7dak`^c\Vg[Zc\j
k^cc^c\=VeeYg¨ii^={h`aVch[nggV#

Um leið og þrettándinn söng sitt
síðasta hófst þjóðin handa við að
taka niður allt
glingrið sem komið
hafði
verið
svo
haganlega fyrir í
tilefni
komu
hátíðar ljóss og
friðar. Jólatréð er háttað og hent
út á svalir enda barrnálarnar
ekki lengur jólalegar heldur bara
drasl sem á betur heima í ryksugupokanum. Jólakúlum, jólasveinum og öðru slíku skrauti er pakkað ofan í pappakassa og flutt
niður í geymslu.
Neyslusprengjan, sem þetta
árið var sérstaklega vel úttroðin

af dínamíti, sprakk með glæsibrag á aðfangadag. Og um leið og
gjafapappírinn þeyttist í allar
áttir þökkuðu höfuð fjölskyldunnar fyrir að jólin kæmu nú
bara einu sinni ári. En Kafteinn
Kapital hlustar ekki á slíkar
óskir heldur krefst þess að fá sitt
og vill lýðinn til liðs við sig. Og á
þeirri sömu stundu og síðasta
jólalagið glymur tekur við nýr
söngur; hinn taktfasti rokkslagari útsölunnar. Á hverri einustu
mínútu blasir við almúganum
gylliboð um hitt og þetta á einstöku tilboðsverði.
En íslenska þjóðin ætti ekki að
vera að barma sér yfir útsölum
eftir jól – hún er ekki ein í neyslugöngunni. Því í sjálfum Andabæ

neyddust íbúarnir til að glíma við
kaupæðið sem reið yfir þá, svona
skömmu eftir að síðasta munnbitanum af reykta kjötinu hafði
verið skolað niður með jólaölinu.
Sá mikli snillingur, Andrés
Önd, þóttist nú hafa ráð undir
rifi hverju og hvatti aðra íbúa til
að sniðganga jólin í desember
enda væri þeim betur komið
fyrir í janúar. Þá væri jú allt svo
ódýrt, jólagjafirnar nánast á
gjafverði. En buxnalausa öndin
mátti síns lítils. Enda boðskapur
jólanna fyrst og fremst sá að
sælla er að gefa en þiggja. Og
svo má náttúrlega ekki gleyma
því að það er miklu lengra á milli
útsalna og jólanna en jóla og
útsalnanna.

■ Pondus

¶KZgijbZÂd\[{ÂjÄgb^ÂV{]]^#^hZÂV]_{jbWdÂhbVcc^#



Eftir Frode Øverli

Nei, Jói. Langt
Neiii. Ég
síðan við sáumst held ég
síðast! Eigum við verði að
að fá okkur drykk? afþakka
það í þetta
skiptið.

Ekki segja mér
að þú hafir
fundið aðra?

Hvað get ég
sagt? Það
lítur út fyrir
það!

Þannig að allt
Fjandinn! Allt
sem við höfðum sem við deildum
saman að sælda var ein nótt
er merkingarlaust. og tveir kaldir
Allt sem við
Nonnabátar!
deildum?
Samanlagt
vorum við með 18
prómill í blóðinu!

■ Gelgjan
Hæ!

Það gera
það allir.

PERSEPO

Já, það er
það.

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Sara! Ert þú líka að
leita þér að
sumarstarfi
hér?

D:
OPNUNARMYN
LIS

Og nú er þetta
allt saman
gleymt og
grafið hjá þér?

Kaffigerð er eina
almennilega vinnan
sem maður fær innan
veitingahúsabransans.
Fyrir mörg okkar er það
skásti kosturinn...

... en fyrir aðra er það
æðsti draumurinn.

■ Handan við hornið

Umsókn?! Ég veit meira
um koffín en þú getur
nokkru sinni lært!!!

Eftir Tony Lopes

Kannt þú eitthvað á svona
steina?

■ Kjölturakkar

www.graenaljosid.is
www.af.is

GOTTFOLK

Ég vakna við lyktina af
rúsínubrauði, jarðarberjum með rjóma og
kakói.

Eftir Patrick McDonnell

Ég hleyp niður...

... og finn skál af
þurrmat.

■ Barnalán
Við erum loksins
búin að nefna
tvíburana!

Af hverju
pyntið þið
mig

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Er það?
Segðu mér
hvað þeir
heita.

Vilhjálmur.

Vilhjálmur
og hvað?

Vilhjálmur og Vilhjálmur.
Þeir eru eineggja tvíburar
svo við gáfum þeim nöfn
við hæfi.

Þetta er frábær lausn. Ég skil
ekki af hverju fleiri hafa ekki
gert þetta.
Hver veit?
Kannski kemst
þetta í tísku.

Hvor þeirra er
Vilhjálmur?
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ÍSFIRÐINGAR!
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LAURENT KORCIA Fiðlusnillingur sem leikur í Salnum annað kvöld.

Snillingar í Salnum
Hinn heimskunni franski
fiðluleikari Laurent Korcia
heldur tónleika í Tíbrá,
tónleikaröð Salarins, annað
kvöld kl. 20. Með honum
kemur fram Christian
Ihle Hadland, ungur en
margverðlaunaður norskur
píanóleikari.
Helga Þóra Björgvinsdóttir fiðluleikari varð þeirrar ánægju
aðnjótandi að fara á námskeið hjá
Laurent Korcia í frönsku borginni
Nice síðastliðið sumar. „Það var
alveg ótrúleg reynsla enda er
hann magnaður fiðluleikari. Ég
lærði mikið á námskeiðinu; hann
veitti mér tilsögn en það sem mér
þótti mest til koma var að heyra
hann leika. Hann leikur á Stradivarius-fiðlu og hefur stóran og
þykkan tón, hefur fullkomið vald
yfir hljóðfærinu og nýtur þess að
spila góða tónlist. Hann nálgast
tónlist á mjög sannfærandi og
fallegan hátt, þar að auki er hann
mikill og skemmtilegur karakter
og það var gaman að kynnast
honum og hvernig hann nálgast
hljóðfærið og tónlistina. Ég var í
það minnsta afskaplega innblásin
eftir námskeiðið.“
Helga Þóra býr í París og er þar
í tónlistarnámi. Hún segir Korcia

njóta
mikilla
vinsælda
og
virðingar í heimi klassískrar tónlistar í Frakklandi. „Hann er
stjarna í frönsku tónlistarlífi.
Maður fer vart inn í klassískar
tónlistarbúðir í París án þess að
upptökur með leik hans blasi við
manni á áberandi stað. Ég hef að
auki séð hann leika á tónleikum í
París og þar sér maður vel hvað
hann leikur tónlistina af mikilli
innlifun, þannig að það er ekki
undarlegt að hann njóti vinsælda.“
Þess má til gamans geta að Korcia
er tengdasonur leikarans geðþekka Gérard Dépardieu sem er
Íslendingum að góðu kunnur úr
kvikmyndum á borð við Maðurinn
með járngrímuna og myndunum
um Ástrík. Tengsl þessara listamanna hafa eflaust jákvæð áhrif
á vinsældir þeirra beggja.
Á efnisskránni annað kvöld eru
virtúósísk fiðlustykki eftir mörg
af helstu tónskáldum sögunnar, til
að mynda Robert Schumann, Antonín Dvorák, Johannes Brahms,
Béla Bartók, Claude Debussy og
Maurice Ravel. Hadland lætur
einnig ljós sitt skína og leikur einleiksverk eftir landa sinn, Grieg.
Hér er því á ferð einstakt tækifæri fyrir tónlistarunnendur til að
heyra þessa snillinga leika tónlist
á íslenskri grundu.
Miðaverð á tónleikana er 2.000
kr. og miða má nálgast hjá Salnum
í Kópavogi.
vigdis@frettabladid.is

Gítarnámskeið
Hefst 21. janúar

12 vikur - 40 mínútna tímar - 1 sinni í viku
Einkatímar: kr. 47.000Geisladiskur með upptöku nemanda í lok námskeiðs.
Hóptímar fyrir 6-9 ára: kr. 35.000Gítarskólinn er aðili að frístundakorti Í.T.R. www.itr.is
Öll stílbrigði !
Fyrir byrjendur á öllum aldri og lengra komna

Gítarkennsla er okkar fag !
Gítarskóli Íslands Síðumúla 29 Sími 581-1281
gitarskoli@gitarskoli.is
www.gitarskoli.is

Auglýsing um innlausnarverð
verðtryggðra spariskírteina ríkissjóðs
FLOKKUR

INNLAUSNARTÍMABIL

1989 2.fl. A 10 ár

15.1.2008 til 14.1.2009

INNLAUSNARVERÐ*)
Á KR. 10.000,-

kr.

51.378

11. janúar
19. janúar

Innlausn spariskírteina ríkissjóðs fer fram í afgreiðslu
Seðlabanka Íslands, Kalkofnsvegi 1, og bönkum og
sparisjóðum um land allt.
Reykjavík, 15. janúar 2008

25. janúar

SEÐLABANKI ÍSLANDS

TIL HAMINGJU

VESTMANNAEYINGAR!
ÌhÂVhiV{g^[Zc\j*(*KZhibVccVZn^c\Vgk^cc^c\=VeeYg¨ii^={h`aVch#
Hjb^g]VaYVÃ_Â]{iÂd[i{{g^#
¶KZgijbZÂd\[{ÂjÄgb^ÂV{]]^#^hZÂV]_{jbWdÂhbVcc^#

H V Í TA H Ú S I Ð / S Í A

*) Innlausnarverð er höfuðstóll, vextir, vaxtavextir og verðbætur.
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Páll Óskar og Jógvan hönd í hönd

> VISSIR ÞÚ?
Leikkonan Julia Roberts
heitir fullu nafni Julia Fiona
Roberts og gælunafn
hennar er Jules. Hún ætlaði upphaflega að verða
dýralæknir en lærði síðan
blaðamennsku áður en
hún sló í gegn á hvíta
tjaldinu.

allir þeir tónlistarmenn sem gefa vinnu
sína. Virðist ekki standa á því þegar mikið
liggur við.
Allur ágóði rennur óskiptur til Styrkarfélags krabbameinssjúkra barna.
Vanalega eru tónleikarnir
haldnir við lok hvers árs en
vegna snarbrjálaðs veðurs
þurfti að fresta tónleikunum
sem fyrirhugaðir
voru 30. desember
2007.
„Flestir sem
ætluðu að koma
fram hafa
staðfest að þeir
geti komið þótt
dagsetningin hafi breyst.
Ljóst mátti vera þegar þurfti
að fresta tónleikunum að

„Já, kannski ná þeir loks saman. En Páll
Óskar elskar Jógvan eins og kom skýrt
fram í X-factor þáttunum í
fyrravor,“ segir Einar Bárðarson,
umboðsmaður Íslands, og hlær.
Páll Óskar Hjálmtýsson og
sigurvegari úr X-factor,
færeyski folinn og stórsjarmörinn Jógvan, hafa nú bæst í
glæsilegan hóp tónlistarmanna
sem munu koma fram á
árlegum styrktartónleikum
Einars sem haldnir verða í
Háskólabíói á sunnudag, 20. janúar.
Einar segir þá koma hönd í hönd að
þessu þakkláta verkefni eins og
JÓGVAN Lætur það ekki trufla sig hið

minnsta þótt Páll Óskar hafi hvergi farið
leynt með aðdáun sína á sér í X-factor.

folk@frettabladid.is

einhverjar breytingar yrðu óumflýjanlegar. Enn hefur þó enginn afboðað heldur
þvert á móti eins og sjá má við þessa fínu
viðbót í hóp flytjenda,“ segir Einar.
Hann vill koma á framfæri þökkum
til miðaeigenda, þakkar þeim
umburðarlyndi og stuðning við gott
málefni. Frá því Einar kom
þessari hefð á hafa safnast 22
milljónir króna og er markmiðið
að hækka þá upphæð í 24
milljónir. Fyrstu tónleikarnir
voru haldnir árið 1998 og var
þá Jóhannes Jónsson
stórkaupmaður kynnir. - jbg
PÁLL ÓSKAR Helsta stjarna
dagsins í dag bætist í glæsilegan
hóp tónlistarmanna sem fram koma á
styrktartónleikum Einars.

Atonement og Sweeney bestar
LED ZEPPELIN Fundur seinna í mánuð-

inum.

Zeppelin fundar
Rokkheimurinn bíður gapandi eftir
fréttum af kommbakk-tónleikaferð
Led Zeppelin sem þykir líkleg eftir
að hljómsveitin spilaði í London í
desember. Í nýlegu viðtali við
Rolling Stone sagði bassaleikarinn
John Paul Jones að hljómsveitin
ætlaði að funda seinna í janúar.
„Það gæti verið gaman að spila
meira,“ sagði hann og hélt áfram og
lýsti kommbakk-deginum 10.
desember. „Ég sat og spilaði á
banjó allan daginn. Það róar mig.
Það eru alltaf svo rosalegar
væntingar gerðar til okkar. Hvað
okkur varðar var þetta þó bara
spurning um að fara upp á svið og
ljúka þessu af.“

Glamúrinn var víðs fjarri
þegar Golden Globeverðlaunin voru afhent
á hálftímalöngum blaðamannafundi í Hollywood.
Atonement og Sweeney
Todd voru kjörnar bestu
myndirnar.
Vegna verkfalls handritshöfunda,
sem hefur staðið yfir síðan 5. nóvember, var öllum hátíðarhöldum
aflýst. Þess í stað voru nöfn sigurvegaranna lesin upp á blaðamannafundinum, þar sem engin stjarna lét
sjá sig.

Depp verðlaunaður
Rómantíska myndin Atonement
hlaut Golden Globe-verðlaunin sem
besta dramamyndin og söngvamyndin Sweeney Todd eftir Tim

FRAMÚRSKARANDI SÖLUFULLTRÚAR

Burton var valin besta gaman- eða
söngvamyndin. Stjarna síðarnefndu
myndarinnar, Johnny Depp, fékk
jafnframt verðlaun sem besti aðalleikarinn í gaman- eða söngvamynd.
Margir óttast að fyrirkomulagið á
Óskarsverðlaununum í næsta mánuði verði með svipuðum hætti og á
Golden Globe. „Vonandi leysist úr
deilunni áður en Óskarsverðlaunin
verða haldin vegna þess að það yrði
mikil synd ef örlög þeirra yrðu þau
sömu,“ sagði Richard Zanuck, framleiðandi Sweeney Todd.

Julie og Daniel best
Daniel Day-Lewis var valinn besti
leikarinn í dramahlutverki fyrir
frammistöðu sína í There Will Be
Blood. Julie Christie var kjörin
besta leikkonan í dramamynd fyrir
hlutverk sitt í Away From Her og
hin franska Marion Cotillard, sem
túlkaði Edith Piaf í myndinni La Vie

ATONEMENT Keira Knightley og James McAvoy fara með aðalhlutverkin í Atonement.

En Rose, fékk verðlaun sem besta
leikkonan í gaman- eða söngvamynd.

Coen-bræður fengu verðlaun
Bræðurnir Joel og Ethan Coen voru
verðlaunaðir fyrir handrit myndarinnar No Country for Old Men og

Spánverjinn Javier Bardem var valinn besti aukaleikarinn fyrir hlutverk sitt í myndinni. Cate Blanchett
var jafnframt verðlaunuð fyrir
aukahlutverk sitt í Bob Dylan-myndinni I´m Not There. „Ég vildi óska
þess að ég hefði getað tekið á móti
verðlaununum,“ sagði Blanchett.

FRAMÚRSKARANDI ÁRANGUR

VELDU FRAMÚRSKARANDI
ÞJÓNUSTU FYRIR ÞIG
OG ÞÍNA FASTEIGN
Eignin þín fær athygli
Þú færð persónulega þjónustu

FRÍTT VERÐMAT

Við sýnum eignina fyrir þig

HRINGDU NÚNA!!!

Traust og örugg þjónusta

Óli Gísli

Hrönn

Bergrún Brá

Garðar

Sölufulltrúi
oligisli@remax.is

Sölufulltrúi
hronn@remax.is

Sölufulltrúi
bergrunbra@remax.is

Sölufulltrúi
gs@remax.is

822 8283

692 3344

698 7352

893 0082

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

Bergur
Steingrímsson
Löggiltur fasteignasali
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Berrassaður á netinu Eignuðust sín fyrstu börn
Erótískum ljósmyndum með sænska teknóboltanum Basshunter, sem hélt þrenna
tónleika á Íslandi fyrir rúmu ári, hefur verið
lekið á netið. Á myndunum sést hann stunda
bólfimi með hollenskri kærustu sinni, Emely,
auk þess sem fleiri koma þar við sögu.
Basshunter, sem heitir réttu nafni Jonas
Altberg, skammast sín ekkert fyrir myndirnar,
sem voru teknar heima hjá foreldrum hans.
„Það eina sem ég er ósáttur við er að það hefði
mátt vinna myndirnar betur í photoshop. Ég
hef mjög gaman af kynlífi. Mér finnst gaman
að nota líkamann til að gera það sem ég var
fæddur til að gera og ég er ekki þessi feimna
týpa,“ sagði hann í viðtali við heimasíðuna Pop
Justice. Tekur hann þó fram að hann hafi ekki
sett myndirnar á netið.
Basshunter á vinsælasta lag Bretlands um
þessar mundir, transslagarann Now You´re
Gone, og ætlar sér greinilega að njóta
frægðarinnar út í ystu æsar.

BASSHUNTER Danstón-

listarmaðurinn vinsæli
skammast sín ekkert fyrir
ljósmyndirnar.

Söngkonan Christina Aguilera og
sjónvarpsstjarnan Nicole Richie
eignuðust báðar sín fyrstu börn
um helgina. Aguilera, sem er 27
ára, eignaðist heilbrigða dóttur
ásamt eiginmanni sínum, Jordan
Bratman. „Þetta var mjög ánægjulegur og sérstakur dagur fyrir
mig og Jordan,“ sagði söngkonan
á heimasíðu sinni.
Aguilera, sem uppgötvaði
óléttu sína á tónleikaferð
sinni á síðasta ári, ætlar ekki
að fresta tónlistarferlinum
vegna barnsins heldur að
reyna að samræma hann
móðurhlutverkinu.
Nicole Richie, sem er
NICOLE RICHIE Nicole og rokk-

arinn Joel Madden eru yfir sig
ánægð með dótturina.

þekkt úr raunveruleikaþáttunum
The Simple Life, eignaðist dóttur
með rokkaranum Joel Madden úr
hljómsveitinni Good Charlotte.
Hefur hún verið nefnd Harlow
Winter Kate Madden. „Við erum
mjög ánægð með að hún sé bæði
heilbrigð og falleg,“ sagði Madden
eftir að nýi fjölskyldumeðlimurinn kom í heiminn.
Richie, sem er 26 ára,
viðurkenndi að hún væri
ólétt í ágúst á sama tíma
og hún átti yfir höfði sér
fangelsisdóm fyrir ölvunarakstur. Hún var
skömmu síðar dæmd í
fjögurra daga fangelsi
en afplánaði aðeins 82
mínútur áður en
henni var sleppt.

AGUILERA Christina Aguilera eignaðist
son með eiginmanni sínum, Jordan
Bratman.

þvílíkt forskot !
RYAN GOSLING Courtney Love vill

að Gosling leiki Kurt Cobain í nýrri
kvikmynd.

Vill Gosling
sem Cobain
Courtney Love, ekkja Kurts
Cobain, vill að Ryan Gosling, sem
sló í gegn í The Notebook, leiki
rokkarann í kvikmyndinni
Heavier Than Heaven. Love, sem
er aðstoðarframleiðandi myndarinnar, hefur einnig beðið Scarlett
Johansson um að leika hana
sjálfa.
„Það var orðrómur uppi um að
Kirsten Dunst yrði með en
Courtney hefur mikið dálæti á
Scarlett og hefur þegar sent
henni samningstilboð,“ sagði
heimildarmaður. „Hún vill að
bestu leikararnir leiki þau. Hún
verður á tökustað allan tímann og
vill gefa Scarlett og Ryan
ráðleggingar um hvernig þau eigi
að leika alræmdasta par rokksögunnar síðan Sid og Nancy voru og
hétu.“

RICKY GERVAIS Höfundur The Office

og Extras er að skrifa handritið að nýrri
kvikmynd.

Undirbúa
kvikmynd
Breski grínistinn Ricky Gervais
og Stephen Merchant, höfundar
sjónvarpsþáttanna The Office og
Extras, eru byrjaðir að skrifa
handritið að sinni fyrstu kvikmynd.
Myndin mun gerast á Englandi
en Gervais þykir ekki tímabært
að segja frá söguþræði hennar.
Einnig stendur til að búa til þriðju
útgáfuna af The Office fyrir
suður-amerískan markað.
Þættirnir Extras fengu Golden
Globe-verðlaunin fyrir skömmu
en í flokknum besti gamanleikarinn beið Gervais lægri hlut fyrir
David Duchovny úr Californication.

ég stofnaði reynsluáskrift á ordabok.is ...
þvílíkur vefur ! þvílíkt forskot !
ps.: ég er hætt að nota gömlu orðabókina
hans pabba

NÝTT Í BÍÓ!
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NÝTT Í BÍÓ!

EFTIR MAGNAÐRI SÖGU
STEPHEN KING

Gissur rifbeinsbrotinn og
Sigmundur Ernir í björtu báli

ÓTTINN BREYTIR ÖLLU!

"... TRÚLEGA BESTA
STEPHEN KING MYND
Í TÆPAN ÁRATUG."
T.V. - KVIKMYNDIR.IS

Jeppaklúbburinn NFS lagði
land undir fót um helgina
og lenti í margvíslegum ævintýrum. Þrátt fyrir nokkur
skakkaföll er mikil ánægja
ríkjandi með ferðina.

MISTRIÐ
FRÁ FRANK DARABONT, HANDRITSHÖFUNDI
OG LEIKSTJÓRA “THE GREEN MILE” OG
“ THE SHAWSHANK REDEMPTION”

11.-24. janúar í Háskólabíói

DAGSKRÁ OG MIÐASALA Á MIÐI.IS - ALLT UM MYNDIRNAR Á GRAENALJOSID.IS OG AF.IS - ALLAR MYNDIR MEÐ ENSKUM TEXTA

5%

SÍMI 564 0000

THE MIST
THE MIST LÚXUS
THE NANNY DIARIES
THE GOLDEN COMPASS
ALVIN & ÍKORNARNIR
ALVIN & ÍKORNARNIR
HITMAN
DUGGHOLUFÓLKIÐ

THE NANNY DIARIES
THE GOLDEN COMPASS
DUGGHOLUFÓLKIÐ
VONBRIGÐI kl. 6
PERSEPOLIS kl. 6

SÍMI 551 9000

16 LUST CAUTION
I´M NOT THERE
WE OWN THE NIGHT
10 RUN FAT BOY RUN

kl. 5.20 - 8 - 10.40
kl.5.20 - 8 - 10.40
kl. 5.40 - 8 - 10.20
kl. 5.30 - 8 - 10.30
kl. 4 - 6 ÍSLENSKT TAL
kl. 8 ENSKT TAL
kl. 10
kl. 3.45

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

kl.6 - 9
kl.6 - 9 ótextuð
kl.5.30 - 8 - 10.30
kl.5.30 - 8 - 10.10

16
12
16

SÍMI 462 3500

5%

SÍMI 530 1919
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16 LIONS FOR LAMBS
7 THE GOLDEN COMPASS
ALVIN & ÍKORNARNIR

12

kl. 8 - 10
kl. 6- 8
kl. 6 ÍSL. TAL

10

kl. 8 - 10.20
10
kl. 8 - 10.30
5%
7
kl. 6
FRÖNSK KVIKMYNDAHÁTÍÐ 11.-24. JANÚAR
MOLIERE kl. 10
LÖGMAÐUR HRYÐJUVERKANNA kl. 8
LOFAÐU MÉR kl. 10
TVEIR DAGAR Í PARÍS kl. 8
SÍÐASTI GEÐSJÚKLINGURINN kl. 6
FÆRÐ 5% ENDURGREITT EF ÞÚ BORGAR BÍÓMIÐANN
MEÐ KREDITKORTI TENGDU AUKAKRÓNUM!

„Rosalega gaman. 34 fullorðnir og
börn á 14 jeppum,“ segir Lára
Ómarsdóttir
upplýsingafulltrúi
jeppaklúbbsins NFS (Nú Ferðumst við saman) – jeppaklúbbur
sjónvarpsmanna á Stöð 2. Eitthvað
hefur gengið á því Lára er svo hás
að vart má skilja orð af því sem
hún segir. „Já, nei, það er aldrei of
gaman,“ segir Lára sem er
rúmliggjandi með hálsbólgu.
Klúbburinn góði lagði land undir
fót um helgina og var ætlunin að
fara í Landmannalaugar. Þangað
komust leiðangursmenn ekki
vegna mikilla snjóalaga og svellbunka. Fóru margir lítrar af olíu
við dekkjaspól í tilraun til að komast þangað upp eftir og hlaut formaður klúbbsins, Sigurður Þ.
Ragnarsson betur þekktur sem
Siggi stormur nýtt viðurnefni:
Siggi sífestir. „Þetta er þegar
maður er á oddinum og dregur
vagninn,“ segir Siggi sem fór fyrir
sínum mönnum. Fyrstur í skaflana. „Það voru níu sem festust
þannig að þetta fór fram úr mínum
björtustu vonum. Enda engin
almennileg jeppaferð nema menn
festi sig.“
Reyndar er uppi bullandi ágreiningur innan klúbbsins um ástæður
þess að Siggi festi sig svo mjög.
Lára er ekki á þeim buxum að taka
undir með formanni sínum:
„Ástæðan fyrir því að Siggi festi
sig er sú að hann kann ekki að
keyra. Bíllinn sem hann var á kostar 7 milljónir. Minn ekkert. Pabbi
fékk hann gefins. Toyota-drusla.
En ég fer lengra en Siggi.“
Kátir klúbbmeðlimir létu þetta

SJÓNVARPSSTJÖRNUR Í HÁSKA Gissur og Sigmundur Ernir lentu báðir í hremmingum
í annars bráðskemmtilegri jeppaferð NFS.

með að komast ekki upp í Landmannalaugar sem sagt ekki á sig
fá nema síður væri og var gist í
Hólaskógi, skála miklum sem er
ofan við Búrfell.
Fjórtán nýir meðlimir voru
teknir í klúbbinn, þeirra á meðal
Þórir Guðmundsson og Kristján
Már Unnarsson. „Kristján var
reyndar með einhverjar meiningar um að hann vildi ekki ganga í
klúbbinn en við tókum hann samt
inn í sérstakri vígsluhátíð, vissum
að þetta var bara bull í manninum
og ekki var hægt að senda hann í
bæinn eða hafa í útihúsinu. Það
var of kalt til þess,“ segir talsmaðurinn en ekki var um annað að
ræða en að einungis skráðir félagar væru hýstir í skálanum.
Lára segir að ferðin hafi í alla
staði verið ljómandi þó skakkaföll
hafi verið nokkur. Þannig duttu
margir illa á svellbunkum við

skálann, þeirra á meðal Gissur
Sigurðsson,
fréttahaukurinn
snjalli, sem rifbeinsbraut sig. En
lét það þó ekki á sig fá og mætti
keikur til vinnu að mánudagsmorgni eins og aðdáendur hans á
Bylgjunni gátu heyrt. Og Sigmundur Ernir Rúnarsson var
heppinn að sleppa heill.
„Já,“ segir Gissur. „Hann stóð
þarna nálægt bálkesti miklum
sem hlaðinn var. Í nýjum og fínum
stormgalla sem ekki reyndist
betur en svo að Simmi uppgötvar
sér til skelfingar að byrjar að
skreppa saman við hitann. Hann
stóð þarna skyndilega sem á korseletti væri.“
Lára bætir því við að það hafi
verið farið að loga í Sigmundi og
þurfti að slökkva í honum. „Brennan var rosalega flott, stór og
mikil.“
jakob@frettabladid.is

REYKJAVÍKAKUREYRIKEFLAVÍKSELFOSS
fyndnasta breska gamanmynd síðan

Bullandi snilld

„FOUR WEDDINGS AND A FUNERAL“

STÆRSTA ÆVINTÝRI VETRARINS
ER UM ÞAÐ BIL AÐ HEFJAST.

FRÁ LEIKSTJÓRA „WHAT ABOUT BOB“

mögnuð spennumynd

TÖFRAPRINSESSAN

ÁLFABAKKA
NAT. TREASURE 2

kl.5:30D - 8D - 10:30D

12

NAT. TREASURE 2

kl. 5:30 - 8 - 10:30

VIP

DEATH AT A FUNERAL
I AM LEGEND DIGITAL

kl. 6 - 8 - 10:10
kl. 6 - 8:20 - 10:30

7

TÖFRAPRINSESSAN ÍSL TAL
ENCHANTED M/- ENSK TAL

kl. 5:30
kl. 8 - 10:20

L

14

NATIONAL TREASURE 2

KEFLAVÍK
kl. 8 - 10:30
12

RUN, FAT BOY, RUN
kl. 8
BUTTERFLY ON A WHEEL kl. 10
AKUREYRI

L

12

16

L

NATIONAL TREASURE 2
ENCHANTED M/- Ensku TAL

BÝFLUGUMYNDIN M/- ÍSL TAL kl. 5:30
SIDNEY WHITE
kl. 8

L

I AM LEGEND

AMERICAN GANGSTER

16

NAT. TREASURE 2

kl. 8 - 10:30

12

kl. 8
kl. 10:20

10

7

THE GOLDEN COMPASS
SAW IV

kl. 10:30

KRINGLUNNI
DEATH AT A FUNERAL
kl. 6 - 8 - 10
NAT. TREASURE 2
kl. 8D - 10:30D

L

kl. 10:20
SELFOSS

L
16

16

12

I AM LEGEND
kl. 8 - 10
TÖFRAPRINSESSAN M/- ÍSL TAL kl. 5:50D

14

BEOWULF Síðustu sýningar

12

kl. 5:50(3D)

kl. 8 - 10:20
kl. 8

L

Sími: 553 2075

- bara lúxus

Teiknimyndin Persepolis er í raun
nokkrar myndir í einu. Sú fyrsta
fjallar um hvernig það er að vera
barn í Íran fyrir byltingu, þar sem
stjórnmálaástandið lekur inn í
leiki barnanna. Kostur teiknimyndaformsins er hvað það býður
upp á að færa allt nálægt áhorfandanum, í stað þess að framandi
umhverfið sé stöðugt að flækjast
fyrir. Líf miðstéttarfjölskyldu Satrapi er afar líkt okkar eigin, og því
finnur maður svo átakanlega til
með þeim þegar fyrst byltingin og
síðan stríðið skellur á. Ekki er
tekin bein afstaða með eða á móti
neinu þjóðfélagsskipulagi, eins og
myndin sjálf eru þau flest mismunandi grátóna fremur en svört
eða hvít. Frændi hennar berst
gegn valdníðslu keisarastjórnarinnar, og í kjölfar byltingarinnar
kviknar vonin. En brátt verður allt
helmingi verra þegar klerkarnir
taka við og Írakar gera innrás.
Stríðið geisar í bakgrunninum, og
birtist okkur í loftárásum og tilraunum stjórnarinnar við að skrá
börn í herinn.
Næsti hluti er líklega sá
skemmtilegasti, og fjallar um líf
Satrapi sem unglingsstúlku í Vín,
þar sem hún skyndilega þykir
áhugaverð fyrir að hafa alist upp í

stríðsástandi. Þegar hér er komið
við sögu höfum við þó fylgt henni
svo náið eftir að við skynjum
hennar ástand sem venjulegt en
friðinn sem óvenjulegan. Unglingsárum stúlku, með stöðugar
áhyggjur af útliti og tilraunir til
að eignast kærasta, hefur sjaldan
verið lýst á betri hátt. Við það bætast svo tilraunir hennar til að
skilja þýskumælandi menningu,
sem birtist henni í Derrick og Týrólasöng.
Síðasti hlutinn gerist svo aftur í
Íran, þar sem unglingar reyna að
skemmta sér undir vökulu auga
klerkana, og það að hlusta á rokktónlist eða sjást í partí með strákum getur haft skelfilegar afleiðingar í för með sér. Það er einmitt
hér sem rokktónlist táknar enn
uppreisn, meðan á sama tíma á
Vesturlöndum er hún hætt að
tákna nokkuð annað en neyslu.
Persepolis er stórskemmtileg
þroskasaga ungrar stúlku. En hún
er einnig mjög merkileg innsýn í
heimshluta sem er stöðugt í fréttum, en við vitum þó lítið um. Hugsanlegt er að það væri friðvænlegra í heiminum í dag ef það væru
fleiri myndir eins og Persepolis,
til móts við allar þær ótal myndir
um daglegt líf Bandaríkjamanna

KVIKMYNDIR
Persepolis
Leikstjórar: Vincent Paronnaud og
Marjane Satrapi.
Sýnd á franskri kvikmyndahátíð í
Háskólabíói.

★★★★★
Bæði frábær skemmtun fyrir áhorfendur og upplýsandi fyrir ástandið í
heiminum.

sem stöðugt er haldið að okkur.
Persepolis tekst því að skemmta
áhorfendum, jafnframt því sem
hún hefur ýmislegt að segja um
heimsástandið. Og hvað er hægt
að biðja um meira en það af einni
kvikmynd?

TIL HAMINGJU

BÚÐDÆLINGAR!
Viðskiptavinir, sem greiða
með korti frá SPRON, fá

20% afslátt
af miðaverði á myndina

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR
THE MYST
THE GOLDEN COMPASS
RUN FATBOY RUN
ALVIN OG ÍKORNARNIR - ÍSL TAL

kl. 8 og 10.30
kl. 5, 8 og 10.15
kl. 6, 8 og 10
kl. 6

16
10
L
L
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Valur Gunnarsson
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ARNÓR ATLASON: FER EKKI MEÐ ÍSLENSKA HANDBOLTALANDSLIÐINU Á EM VEGNA MEIÐSLA

> Theodór Elmar til Lyn
Landsliðsmaðurinn Theodór Elmar Bjarnason hefur
skrifað undir samning við norska úrvalsdeildarliðið
Lyn en hann hefur verið í herbúðum skoska liðsins
Glasgow Celtic undanfarið tvö og hálft
tímabil. Þetta kom fram á vefsíðunni
Fótbolti.net í gær. Theodór Elmar
er 21 árs og uppalinn í KR þar
sem hann lék allt þar til að hann
fór út til Skotlands. Theodór á
þrjá A-landsleiki að baki og var í
byrjunarliðinu í fyrsta landsleiknum undir stjórn Ólafs Jóhannessonar sem var gegn Dönum í
nóvember.

sport@frettabladid.is

Verður erfitt að kveðja strákana á flugvellinum
Arnór Atlason dró sig endanlega út úr íslenska landsliðshópnum í
gær. Hann er meiddur á liðþófa og þess utan er hann með trosnað
liðband. Það er því ekkert annað í stöðunni hjá honum en að fara í
aðgerð. Arnór hélt utan í morgun til Danmerkur þar sem hann
mun fá bót meina sinna.
„Þetta er alveg hrikalega svekkjandi og í raun alveg ferlegt.
Það fyrsta sem ég hugsaði var að ég verð á flugvellinum með
strákunum þegar þeir fara til Noregs en ég til Danmerkur. Það
verður mjög erfitt að kveðja þá og sjá á eftir þeim í vélina
til Noregs,“ sagði Arnór hundsvekktur við Fréttablaðið í
gær.
„Ég meiðist upprunalega í seinni leiknum við Ungverja
í lok október. Fer svo út í segulómun og annað, en þeir
sjá ekki neitt. Ég hvíli í nokkurn tíma og næ mér svona
þokkalegum. Ég byrjaði svo að spila úti og kenndi mér
einskis meins og ekki heldur á LK Cup með landsliðinu um
daginn. Svo sný ég aðeins upp á hnéð á æfingu þegar við
komum heim og þá er ég sendur aftur í myndatöku og þá
koma meiðslin í ljós. Þetta er mjög svekkjandi og sérstaklega

þar sem ef
ég hefði farið í rétta meðferð strax hefði
ég verið
klár í slaginn fyrir mánuði síðan,“ sagði
Arnór, sem
fann sig mjög vel á LK Cup og voru menn
að binda
væntingar við að hann yrði liðinu drjúgur í
Noregi.
„Það þurfti greinilega lítið til að ýfa upp meiðslin og ég er bara
það slæmur núna að ég get gleymt þessu móti, eins erfitt og það
nú er. Ég var að finna mig vel og leit björtum augum á mótið.
Var mjög bjartsýnn. Það er mjög erfitt að sætta sig við þetta
og
ég átti mjög erfitt með mig á leiknum gegn Tékkum
á sunnudag,“ sagði Arnór, sem vonast til þess að
komast í aðgerð sem fyrst og hann stefnir svo á að
koma til Noregs þar sem hann getur hvatt félaga
sína til dáða.
„Draumurinn okkar var að komast í undanúrslit
og eigum við ekki bara að segja að við sjáumst í
Lillehammer þar sem undanúrslitin og úrslitin verða
spiluð,“ sagði Arnór.

2 Strákarnir okkar eru á réttri leið

DAGAR

Í EM
Í HANDBOLTA

TÖLFRÆÐIN
Ísland-Tékkland

33-28 (15-12)

Mörk Íslands (skot): Hannes Jón Jónsson 7
(8), Ólafur Stefánsson 6/1 (9/2), Guðjón Valur
Sigurðsson 6 (10/1), Róbert Gunnarsson 4 (6),
Jaliesky Garcia 4 (8), Snorri Steinn Guðjónsson
3 (7), Alexander Petersson 2 (5), Ásgeir Örn
Hallgrímsson 1 (1), Vignir Svavarsson (1).
Varin skot: Birkir Ívar Guðmundsson 10/1 (29/5,
35%), Hreiðar Guðmundsson 8 (17/2, 47%)
Hraðaupphlaup: 11 (Guðjón 4, Ólafur 3, Alexand
er 2, Róbert, Hannes) Tékkar skoruðu 9 mörk.
Fiskuð víti: 3 (Vignir 2, Róbert).
Utan vallar: 8 mínútur (Tékkar í 12 mínútur)

FRÁBÆR INNKOMA Hannes Jón Jónsson

kom inn í seinni hálfleik og stal senunni
en hann skoraði þá 7 mörk úr 8 skotum.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Íslenska handboltalandsliðið fékk byr í seglin fyrir Noregsförina er það vann góðan fimm marka sigur á
Tékkum í Höllinni í gær í síðasta æfingaleiknum fyrir Evrópumótið. Liðið heldur utan til Noregs í dag.

HANDBOLTI
Strákarnir
okkar
kvöddu þjóðina með stæl í gær
þegar Tékkum var rúllað upp í
Höllinni, 33-28. Leikur íslenska
liðsins var betri og heilsteyptari
en á sunnudag og það er full
ástæða til bjartsýni fyrir EM þrátt
fyrir áföll síðustu daga.
Það er óhætt að segja að fyrri
hálfleikur í gær hafi verið mun
betri en á sunnudag. Strax frá upphafi var sóknarleikurinn mun hraðari, ákveðnari og markvissari.
Fyrri hálfleikur var frekar
kaflaskiptur, Ísland leiddi lengstum en missti forskotið niður jafnharðan. Illa gekk eins og oft áður
að nýta sér liðsmuninn er Tékkar
fengu brottvísanir.
Það var í raun ekki fyrr en
Jaliesky Garcia Padron datt í gírinn sem Ísland náði þriggja marka
forskoti sem liðið hélt til hálfleiks,
en staðan var 15-12 í leikhléi.
Birkir Ívar stóð í markinu og varði
ágætlega. 5-1 vörnin með Guðjón
fremstan gekk ágætlega en Íslendingar gáfu of mörg mörk með því
að vera seinir til baka.
Íslenska landsliðið byrjaði síðari hálfleikinn af gríðarlegum
krafti, komst fljótt í 19-13 og
Tékkar tóku leikhlé. Þeir skoruðu í
kjölfarið þrjú mörk í röð og maður
trúði því vart að liðið ætlaði enn og

ÞRUMUSKOT Snorri Steinn Guðjónsson skorar hér eitt af þremur mörkum sínum í gær.

aftur að klúðra niður forystu. Þá
kom Hannes Jón Jónsson og raðaði
inn mörkum og sá til þess að forskotið varð aftur drjúgt. Eftir það
leit íslenska liðið aldrei til baka og
landaði öruggum sigri, 33-28.
Hreiðar kom inn í markið, stóð
sig vel líkt og Birkir en það
ánægjulegasta við síðustu leiki er
hvað „aukaleikararnir“ eru að

koma sterkir inn. Í gær voru það
Vignir og Bjarni og núna kom
Hannes sterkur inn en hann átti
ótrúlega innkomu.
Ásgeir Örn er líka að leika vel
og sérstaklega gaman að sjá hann
svona öflugan í varnarleiknum
þar sem hann skilar hlutverki sínu
vel. Batamerki voru á leik Garcia
og er það vel. Breiddin er lífsnauð-

Demants ...
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henry@frettabladid.is

Roland fer ekki
með til Noregs

ÁRMÚLA 11 | Sími 568-1500 | Lónsbakka | Sími 461-1070 | www.thor.is
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synleg ætli liðið sér að ná markmiðum sínum á EM.
Strákarnir fengu svo sannarlega byr í seglin í gær og það er
gott að fara utan með fínt sjálfstraust og tvo sigra í farteskinu.
Vonandi verður framhald á næstkomandi fimmtudag er alvaran
byrjar gegn Svíum.

EM-hópur Alfreðs Gíslasonar:

... kjarnaborar: 42 - 400 mm
... slípibollar: 125 og 180 mm
... sagarblöð: 125 - 800 mm
Gæði og gott verð.

HORNFIRÐINGAR!

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

LIFÐI SIG INN Í LEIKINN Alfreð Gíslason sýndi nokkur tilþrif á hliðarlínunni þó að ekki

hafi verið mikið undir í gær, svona til þess að hita líka upp fyrir EM.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

HANDBOLTI Alfreð Gíslason valdi í
gær 16 manna hóp sem tekur þátt
í Evrópumótinu í Noregi sem
hefst á fimmtudaginn. Þeir
Roland Valur Eradze og Arnór
Atlason féllu úr landsliðshópnum
í gær. Roland er illa tognaður í
öxlinni og nær sér ekki í tíma.
Logi Geirsson lék ekki með í gær,
rétt eins og Einar Hólmgeirsson,
en meiðsli þeirra eru minniháttar
og þeir ættu að vera klárir í
leikinn gegn Svíum á fimmtudag.
Björgvin Páll Gústavsson,
markvörður Fram, og Arnór
Gunnarsson, hornamaður Vals,
eru varamenn komi eitthvað upp
á en Alexander Petersson hefur
verið meiddur.
- hbg

Alfreð Gíslason landsliðsþjálfari eftir leikinn í gær:

Hæfilega bjartsýnn
HANDBOLTI Alfreð Gíslason var
talsvert léttari í lund í gær en eftir
leikinn á sunnudag. Hann fór eftir
leik inn í klefa og tilkynnti sínum
mönnum hverjir færu með til Noregs í dag.
„Ég tek bara tvo markverði út
en Björgvin Gústavsson á að vera
klár í slaginn ef ég þarf að kalla á
hann en hann verður heima og
æfir með sínu liði. Sömu sögu er
að segja af Arnóri Gunnarssyni en
hann er líka til vara þar sem Bjarni
er ekki alveg heill,“ sagði Alfreð

en hann gerir ráð fyrir að hvíla
Sverre Jakobsson í fyrsta leiknum.
„Ég er mun ánægðari nú en eftir
fyrri leikinn. Það var margt
jákvætt í þessu og leikur liðsins
miklu heilsteyptari. Það er stígandi í þessu og ég er sáttur við
hversu vel vörn og markvarsla
gekk í dag. Ég er svona hæfilega
bjartsýnn í dag en það er ljóst að
við verðum að bæta okkar leik
fyrir fimmtudag ef við ætlum að
vinna Svía.“
- hbg

EM-HÓPUR ÍSLANDS:
Birkir Ívar Guðmundsson
mark
Hreiðar Guðmundsson
mark
Guðjón Valur Sigurðsson vinstra horn
Hannes Jón Jónsson
vinstra horn
Logi Geirsson
vinstri skytta
Jaliesky Garcia
vinstri skytta
Snorri Steinn Guðjónsson leikstjórn.
Ólafur Stefánsson
hægri skytta
Einar Hólmgeirsson
hægri skytta
Ásgeir Örn Hallgrímsson hægri skytta
Alexander Petersson
hægra horn
Bjarni Fritzson
hægra horn
Róbert Gunnarsson
lína
Sigfús Sigurðsson
lína
Vignir Svavarsson
lína
Sverre Jakobsson
vörn

DEKKJA- OG SMURÞJÓNUSTA

OPNUNARTILBOÐ
NÝTT
ÞJÓNUSTUBÍLL
PITSTOP
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Vanti þig aðstoð úti á
götu, við heimili þitt eða
vinnustað vegna þess að
dekk er loftlaust eða
sprungið, hafðu þá
samband og við mætum á
staðinn á fullbúnum
þjónustubíl Pitstop og
björgum málunum. Bíllinn
er einnig búinn tækjum til
að ná röngu eldsneyti af
bílum og til ýmissa
annarra skyndilausna.

Q Sérhönnuð þjónustustöð fyrir stór ökutæki
Q Aðstaða til þjónustu
við allar stærðir bíla

Líka fyrir
fólksbíla og
jeppa

Q Allar þjónustulínur
með gegnumakstri
Q Öll tæki ný og af
fullkomnustu gerð
Q Dekkjaþjónusta
Q Smurþjónusta

HRINGDU OG
VIÐ MÆTUM!

Q Ný dekk í öllum
verðﬂokkum meðal annars
frá Michelin, Hanksugi
og Taurus og sóluð dekk
meðal annars frá Vulkan

Síminn er:
568 2035 og 898 3031

Vörumerki sem framleidd eru af Michelin – þekktasta og virtasta dekkjaframleiðanda í heimi

Dugguvogi 10
Sími: 568 2020

Líttu inn á www.pitstop.is

Skeifunni 5
Sími: 568 2025

Við notum Shell Helix smurolíur

Hjallahrauni 4 Hfj.
Sími: 565 2121

Rauðhellu 11 Hfj.
Sími: 568 2035

~ Tilboð ~ Upplýsingar ~ Dekk ~ Felgur ~ Fróðleikur ~ Og fleira
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VIÐ TÆKIÐ VIGDÍS ÞORMÓÐSDÓTTIR FRÆDDIST UM GEÐHVÖRF
> Richard Gere

Kafað í sálarlíf Stephen Fry

Richard Gere hefur tekið að sér mörg
hlutverk í frábærum kvikmyndum í
gegnum tíðina. Hann sagði hins vegar
nei við aðalhlutverki í kvikmyndinni
Die Hard árið 1988. Bruce Willis
tók að sér hlutverkið
eins og flestir vita og
hafa verið gerðar fjórar
Die Hard-myndir allt í
allt. Richard Gere leikur
í kvikmyndinni Bee
Season sem er sýnd kl.
18 á Stöð 2 Bíó í kvöld.

Undanfarin tvö mánudagskvöld hefur Sjónvarpið
boðið upp á þætti sem ná að vera bæði skemmtilegir og átakanlegir í senn. Hinn geðþekki breski
leikari og grínisti Stephen Fry, flestum Íslendingum
að góðu kunnur sem Melchett-persónan í þáttunum
um Svörtu nöðruna sem voru á dagskrá Sjónvarpsins
fyrir mörgum árum, leiddi áhorfendur í allan sannleikann um geðhvarfasýki sína. Fry hefur víst upplifað
öfgakenndar geðsveiflur síðan hann var unglingur en
fékk aðeins nýlega sjúkdómsgreiningu á ástandi sínu.
Í kjölfar greiningarinnar greip hann óviðráðanleg þörf
til þess að veita almenningi nauðsynlega hjálp og
fræðslu með því að búa til vandaða sjónvarpsþætti
um þessa geðvá.
Þættirnir reyndust hæfileg blanda af fræðsluefni og
djúpköfun í sóðalegustu persónulegu leyndarmál frægs einstaklings. Fry sýndi áhorfendum staðinn þar sem hann reyndi að fremja
sjálfsmorð, skólann sem hann var rekinn úr og fangelsið þar sem

EKKI MISSA AF

SJÓNVARPIÐ

16.35 Leiðarljós
17.20 Táknmálsfréttir
17.30 Ofurþjarkinn og apahersveitin
17.51 Hrúturinn Hreinn
18.00 Geirharður bojng bojng (3:26)
(Gerald McBoing Boing Show)
Liverpool - Luton

SÝN

18.25 Nægtaborð Nigellu (13:13) (Nigella Feasts) Bresk matreiðsluþáttaröð þar
sem eldhúsgyðjan Nigella Lawson snarar
fram girnilegum krásum. e.

19.00 Fréttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
20.15 Veronica Mars (1:20) (Veronica
Mars III) Bandarísk spennuþáttaröð um
unga konu sem er slyngur spæjari. Aðalhlutverk leikur Kristen Bell.

20.00

Flight Plan STÖÐ 2 BÍÓ

21.00 Merkin skipta máli (Varumärkt för
livet) Sænsk heimildamynd um fólk sem lifir
og hrærist í heimi vörumerkjanna.

▼

22.00 Tíufréttir
22.25 Lögmál Murphys (4:6)
(Murphy’s Law IV) Breskur spennumyndaflokkur um rannsóknarlögreglumanninn
Tommy Murphy og glímu hans við glæpamenn. Meðal leikenda eru James Nesbitt,
Claudia Harrison og Del Synnott. Atriði í
þáttunum eru ekki við hæfi barna.

20.15

Amazing Race

STÖÐ 2

23.20 Glæpurinn (13:20) (Forbrydelsen:
Historien om et mord) e.

geggjuð grínmynd með þeim Wayansbræðrum, Marlon og Shawn.

15.30 Sjáðu
15.55 Shin Chan
16.15 Ginger segir frá
16.38 Justice League Unlimited
17.03 Skjaldbökurnar
17.28 The Bold and the Beautiful
17.53 Nágrannar
18.18 Ísland í dag og veður
18.30 Fréttir
18.50 Ísland í dag
19.25 Simpsons (17:21)
19.50 Friends 4 (14:24)
20.15 Amazing Race (7:13) Kapp-

▼

00.20 Kastljós
00.55 Dagskrárlok

07.00 Stubbarnir
07.25 Tommi og Jenni
07.50 Kalli kanína og félagar
08.00 Kalli kanína og félagar
08.05 Kalli kanína og félagar
08.10 Oprah
08.50 Í fínu formi
09.05 The Bold and the Beautiful
09.25 Wings of Love (102:120)
10.10 Homefront (11:18) (e)
10.55 Freddie (3:22)
11.25 Örlagadagurinn (1:30)
12.00 Hádegisfréttir
12.45 Nágrannar
13.10 Eldsnöggt með Jóa Fel (e)
13.40 White Chicks (Hvítar gellur) Kol-

hlaupið mikla er hafið í tíunda skiptið.

STÖÐ 2 BÍÓ
06.00 Flightplan
08.00 The Sisterhood of the Travel-

22.00

ing Pants
High School Reunion

SKJÁREINN

10.00 The Full Monty
12.00 Bee Season
14.00 The Sisterhood of the Traveling Pants

▼

16.00 The Full Monty
18.00 Bee Season (Stafsetning)
20.00 Flightplan Aðalhlutverk: Jodie

Foster, Peter Sarsgaard.

22.25

Lögmál Myrphy‘s

SJÓNVARPIÐ

22.00
00.00
02.05
04.00

Intimate Strangers

21.05 NCIS (18:24) Fjórða þáttaröð eins
vinsælasta spennuþáttar í Bandaríkjunum.
21.50 Kompás Skemmtilegur og fræðandi
fréttaskýringaþáttur sem markaði tímamót í
íslensku sjónvarpi.

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

23.10 Prison Break (7:22) (Fangelsisflótti) Þriðja serían af þessum vinsælasta
spennuþætti Stöðvar 2.
23.55 The Closer (6:15) Þriðja sería
þessa geysisterka spennuþáttar.

00.40 Medium (17:22) (Miðillinn)
01.25 White Chicks
03.15 Anacondas: The Hunt For the

Monsieur N

Blood Orcid

State Property

04.50 Fréttir og Ísland í dag
05.45 Tónlistarmyndbönd frá Popp TíVí

Intimate Strangers

17.40 Spænsku mörkin Öll mörkin
frá síðustu umferð í spænska boltanum.
Íþróttafréttamenn Sýnar kryfja öll umdeildustu atvikin ásamt Heimi Guðjónssyni.

18.25 World Supercross GP (Angel Stadium, Anaheim, California) Sýnt frá World
Supercross GP sem fór fram á Angel Stadium í California.

19.20 Veitt með vinum (Eystri Rangá)
Eystri Rangá hefur verið ein aflahæsta á
landsins undanfarin ár og gjöful með eindæmum. Með í för var Pétur Jóhann Sigfússon, leikari og skemmtikraftur.

19.50 Liverpool - Luton FA Cup Bein
útsending frá leik Liverpool og Luton í
ensku bikarkeppninni.
21.50 Barcelona - Sevilla Útsending frá
leik í spænsku bikarkeppninni. Leikurinn var
í beinni útsendingu á Sýn Extra kl 19:55
23.30 PGA Tour 2008 - Hápunktar Farið
er yfir það helsta sem er að gerast á PGA
mótaröðinni í golfi.

00.25 Ultimate Blackjack Tour 1 Sýnt
frá Ultimate Blackjack Tour þar sem margir
af slyngustu spilurum heims mæta til leiks.

01.20 Liverpool - Luton FA Cup Út-

þáttur Hlunkurinn og vitleysingurinn Jim
er ótrúlega vel giftur og á undarlega vel
heppnuð börn. Sprenghlægilegir þættir fyrir
alla fjölskylduna með hinum íturvaxna Jim
Belushi í aðalhlutverki.

21.00 Queer Eye Að þessu sinni heimsækja hinir fimm fræknu kokk sem vinnur
á fínu veitingahúsi í New York. Hommarnir fimm skipta um ham í þessum þætti og
taka við hlutverkum hvers annars.
22.00 High School Reunion - NÝTT
Bandarísk raunveruleikasería þar sem 17
fyrrum skólafélagar koma aftur saman tíu
árum eftir útskrift og gera upp gömul mál.
Það gengur á ýmsu þegar þessi skrautlegi
hópur hittist á ný.

sending frá leik Liverpool og Luton í ensku
bikarkeppninni.

22.50 The Drew Carey Show
23.15 C.S.I. New York (e)
00.15 The Dead Zone (e)
01.10 NÁTTHRAFNAR
01.10 C.S.I. Miami Bandarísk sakamála-

14.40 Man. Utd. - Newcastle Útsend-

sería um Horatio Caine og félaga hans
í rannsóknardeild lögreglunnar í Miami.
Sveitin rannsakar dauða skólanema sem
voru í Miamií vorfríi. Annar var unglingsstúlka sem fannst látin á ströndinni. Hún var
hálsbrotin og tannaför fundust á fótleggjum
hennar. Hinn er ungur maður sem finnst
á botni sundlaugar við mótel. Hann virðist
hafa dáið áður en hann lenti í vatninu.

ing frá leik Man. Utd og Newcastle í ensku
úrvalsdeildinni.

16.20 Everton - Man. City Útsending
frá leik West Ham og Fulham í ensku úrvalsdeildinni sem fór fram laugardaginn 12.
janúar.
18.00 Premier League World
18.30 Coca Cola mörkin
19.00 Sunderland - Portsmouth Útsending frá leik Sunderland og Portsmouth
sem fór fram laugardaginn 12. janúar.

20.40 Bolton - Blackburn Útsending
frá leik Bolton og Blackburn sem fór fram
sunnudaginn 13. janúar.
22.20 English Premier League Ný og
hraðari útgáfa af þessum vinsæla þætti þar
sem öll mörkin og helstu atvik umferðarinnar eru sýnd frá öllum mögulegum sjónarhornum.
23.15 Chelsea - Tottenham Útsending
frá leik Middlesbrough og Liverpool í ensku
úrvalsdeildinni sem fór fram laugardaginn
12. janúar.

TIL HAMINGJU

HRÍSEYINGAR!
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07.30 Dýravinir (e)
08.00 Dr. Phil (e)
08.45 Vörutorg
15.45 Vörutorg
16.45 Charmed (e)
17.45 Dr. Phil
18.30 The Drew Carey Show (e)
19.00 Ertu skarpari en skólakrakki? (e)
20.00 According to Jim - Tvöfaldur loka-

▼

mánudagskvöldi.

SKJÁREINN

▼

16.05 Sportið Endursýndur þáttur frá

19.50

hann afplánaði dóm fyrir þjófnað. Við fylgdum honum
eftir þar sem hann skiptist á sjúkdómssögum við aðra
geðhvarfasjúklinga og fengum að vera viðstödd þegar
hann gekk einn um ströndu, horfði út á haf og velti
fyrir sér örlögum sínum. Inn í þessa hópferð um sálarlíf
Fry var reglulega skotið almennum en vongóðum
fróðleiksmolum frá sérfræðingum sem starfa á sviði
geðrannsókna.
Vel má vera að Stephen Fry sé frægur maður, en
þrátt fyrir það er hann ekki laus við siðmenntun. Hann
menntaði sig við Cambridge-háskóla og lék Oscar
Wilde í kvikmynd um líf skáldsins. Því virðist ekki hið
minnsta sóðalegt að velta sér upp úr geðveiki hans.
Þegar Britney Spears verður batnað og þátturinn þar
sem Dr. Phil lætur hana fá það óþvegið verður tekinn
til almennra sýninga hérlendis getum við bókað að það verður
ekki hjá Sjónvarpinu. Það verður á Skjá einum, og þótt enginn vilji
viðurkenna það munum við öll horfa á hann.

01.55 Ripley’s Believe it or not!
02.40 The World’s Wildest Police Videos

03.30 Vörutorg
04.30 Óstöðvandi tónlist

SJÓNVARP NORÐURLANDS
12.15 Samantekt helstu frétta vikunnar á N4. Endursýnt á klukkutíma fresti til
10.15 á sunnudag.

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.
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Í KVÖLD
STÖÐ 2 KL. 20.55
Kompás
Rússland er á ný rísandi
veldi. Pútín forseti notar
olíupeningana til að
styrkja herinn, meðal
annars til að senda
herskip og flugvélar á
gamlar slóðir. Á sama
tíma vilja Rússar fá að
taka fullan þátt í alþjóðlegu viðskiptakerfi. Þeir
vilja meðal annars selja
Íslendingum þyrlur, en
þykjast mæta undarlegum mótþróa.
Rússneskar flugvélar
hafa margoft flogið inn í íslenska lofthelgi á síðustu mánuðum. Er nýtt kalt
stríð í uppsiglingu í íslenskri lofthelgi?

16.00 Hollyoaks (101:260)
16.30 Hollyoaks (102:260)
17.00 The George Lopez Show (7:18)
17.30 Johnny Zero (11:13)
18.15 Lovespring International (3:13)
18.35 Big Day (3:13)
19.00 Hollyoaks (101:260)
19.30 Hollyoaks (102:260)
20.00 The George Lopez Show (7:18)
(e)

20.30 Johnny Zero (11:13) Hörkuspennandi þáttur um fyrrum fanga sem er fastur á
milli tveggja heima þegar bæði lögreglan og
glæpagengið úr hverfinu reyna að fá hann
til liðs við sig. 2004. Bönnuð börnum.

21.15 Lovespring International (3:13)
Nýr léttgeggjaður gamanþáttur sem gerist
hjá stefnumótaþjónustu.

21.35 Big Day (3:13) Ný gamanþáttaröð
sem fjallar á stórskemmtilegn hátt um hinar
mörgu spaugilegur hliðar á undirbúningnum
fyrir stóra brúðkaupsdaginn.

22.00 Side Order of Life (11:13) (Líf í
hjáverkum) Side Order of Life fjallar um
Jenny sem er á þrítugsaldri. Hún vaknar upp
við þann vonda draum að hafa aldrei látið
verða að því að lifa lífinu til fulls. En þegar
besta vinkona hennar veikist ákveður hún
loksins að hefja nýtt líf. 2007.
22.45 Special Unit 2 (3:19) (SU2) Gamansamir bandarískir spennuþættir þar sem
við fylgjumst með sérdeild sem rannsakar allra óvenjulegustu málin sem lögreglan
þarf að hafa afskipti af.

23.30 Tónlistarmyndbönd frá Popp TV

20.00 Hrafnaþing Fiskveiðipólitíkin verður
í brennidepli og meðal gesta Arthur Bogason leiðtogi trillukarla,sem lögðu ríkisstjórnina á vettvangi SÞ 12-6. Skoðum hvort Einar
K á heimangengt úr þinginu.

21.00 Hvernig er heilsan? Guðjón Bergmann ætlar í vetur með aðstoð sérfræðinga að leiða okkur í einhvern sannleika um
hvernig við getum passað heilsuna.
21.30 Kristinn H. Gunnarsson og Lúðvík
Kaaber brjóta Mannréttindanefndarúrskurðinn til mergjar.

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

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

SVT 1
11.00 Rapport 11.05 Argument 12.45 Hon dansade en sommar 14.30 Andra Avenyn 15.00
Rapport 15.10 Gomorron Sverige 16.00 Extra
16.30 Krokomax 17.00 Bolibompa 17.10 Småkryp
17.20 Tippe 17.30 Julkalendern: En riktig jul 17.45
Philofix 18.00 Lilla Aktuellt - kortnyheter 18.05
Grand Prix 18.30 Rapport med A-ekonomi 19.00
Andra Avenyn 19.30 Mitt i naturen 20.00 Plus
20.30 Toppform 21.00 Hart’s War 23.00 Rapport

▼
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VIÐ MÆLUM MEÐ

Merkin skipta máli
Sjónvarpið kl. 21.00
Sænsk heimildamynd um fólk sem
lifir og hrærist í heimi vörumerkjanna
og aðferðirnar sem fyrirtæki beita til
að styrkja vörumerki sín. Í myndinni
er athugað hvernig ólík fyrirtæki
byggja upp vörumerki sín og reyna
að festa þau í sessi. Nú þarf nýjar
aðferðir til að ná til ungu kynslóðarinnar sem hefðbundnar auglýsingar
höfða ekki til lengur. Í samkeppninni
dugir ekki lengur að hafa sem hæst
og fá frægt fólk til að auglýsa vöruna,
heldur hvísla menn heldur og beita
úthugsaðri
aðferðum.
Skyggnst er bak
við tjöldin hjá
fyrirtækjum sem
fara nýjar leiðir í
auglýsingum.

RÁS 1 FM 92,4/93,5
06.50 Bæn
07.05 Morgunvaktin
09.05 Okkar á milli
09.45 Morgunleikfimi
10.15 Heima er best
11.03 Samfélagið í nærmynd
12.00 Fréttayfirlit
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir
12.50 Dánarfregnir og auglýsingar
13.00 Vítt og breitt
14.03 Stef
15.03 Útvarpssagan: Stúlka með fingur
15.30 Dr. RÚV
16.13 Hlaupanótan

17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir
18.24 Auglýsingar
18.25 Spegillinn
18.50 Dánarfregnir og auglýsingar
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.00 Leynifélagið
20.30 Hundur í útvarpssal
21.00 „Þá uxu blóm í öllu sem mig
dreymdi”
22.12 Orð kvöldsins
22.18 Fimm fjórðu
00.07 Útvarpað á samtengdum rásum til
morguns

FM 90,9 Talstöðin FM 99,4 Útvarp Saga FM 98,9 Bylgjan FM 95,7 FM957 / Topp
tónlistarstöðin FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp FM 102,9 Lindin /
Kristilegt efni FM 96,7 Létt Bylgjan / Tónlist og afþreying FM 105,5 Útvarp Boðun
/ Kristilegt efni FM 88,5 XA-Radíó / 12 spora efni FM 97,7 X-ið / Enginn viðbjóður

BESTI BITINN Í BÆNUM
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Sonur Katrínar heitir Illugi Gunnarsson
„Á Asia de Cuba í London
er hægt að fá besta mohito
sem ég hef nokkurn tímann
smakkað. Maturinn þar er líka
rosalega fjölbreyttur og góður.
Sjávarkjallarinn er æðislegasti
staðurinn sem ég hef farið á hér
heima.“
Rakel Magnúsdóttir, söng- og sjónvarpskona.
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LÁRÉTT
2. andlegt áfall 6. í röð 8. kúgun 9.
gums 11. öfug röð 12. skraut 14. tipl
16. skóli 17. sigti 18. einkar 20. vörumerki 21. afkvæmi.
LÓÐRÉTT
1. elds 3. tveir eins 4. dans 5. málmur
7. baknaga 10. samstæða 13. hækkar
15. illt umtal 16. mas 19. 950.
LAUSN

LÓÐRÉTT: 1. báls, 3. oo, 4. skottís, 5.
tin, 7. baktala, 10. par, 13. rís, 15. last,
16. mal, 19. lm.

LÁRÉTT: 2. lost, 6. áb, 8. oki, 9. lap,
11. on, 12. skart, 14. trítl, 16. ma, 17.
sía, 18. all, 20. ss, 21. lamb.

„...fyrst á visir.is“

...ég sá það á visir.is
sir.is

„Mér finnst þetta bara hið ágætasta mál. Vona bara að strákurinn
dafni vel enda skiptir það mestu
máli,“ segir þingmaðurinn Illugi
Gunnarsson sem eignaðist alnafna
um helgina. Sá kemur kannski úr
heldur óvæntri átt því hann er
sonur Katrínar Jakobsdóttur, þingkonu Vinstri grænna, og Gunnars
Sigvaldasonar. Illugi vissi þó að
strákurinn var ekki nefndur í höfuðið á honum þótt hann og Katrín
hefðu stjórnað sjónvarpsþætti á
Skjá einum fyrir nokkrum árum.
Katrín sjálf gerði sér fyllilega
grein fyrir því að hún hefði gefið
færi á nokkrum vel völdum fimmaurabröndurum með nafngiftinni
þegar Fréttablaðið náði tali af
henni. Ekki síst í ljósi þess að aðrir

og ekki síður þekktir sjálfstæðismenn eru Gunnarssynir og -dætur.
„Ég hef fengið nokkra tölvupósta
um það hvort næsta barn verði
ekki skírt annaðhvort Kjartan
eða Þorgerður Katrín,“ segir
Katrín og þótti tilhugsunin
augljóslega nokkuð skondin,
að eiga tvo syni; þá Illuga og
Kjartan Gunnarssyni.
Hins vegar segir þingkonan
að Illuga-nafnið sé fengið úr

Grettissögu en Illugi var bróðir
heljarmennisins og reyndist
honum vel. „Maðurinn minn
valdi þetta og þótt ég hefði
reynt að segja honum að þetta
gæti þýtt nokkur vel valin
skot þá stóð hann fastur á
sínu og fannst slíkt einfaldlega ekki nægjanlega góð
ástæða,“ segir Katrín og
bætir því reyndar við að
þau hafi snemma ákveðið
að velja nafn úr bókmenntasögunni.
Og
þegar læknirinn hafi
lýst hvítvoðungnum sem
nokkuð fornsagnarlegum þá hafi Illuga-nafnið
snemma
komið
til
greina.
- fgg

ÚR GRETTISSÖGU

Katrín segir að
strákurinn sé
skírður í höfuðið
á Illuga,
bróður
Grettis, sem
reyndist
honum
ákaflega vel.

EIGNAÐIST NAFNA

Illugi Gunnarsson
eignaðist nafna um
helgina en sá kom úr
nokkuð óvæntri átt;
nefnilega úr röðum
Vinstri grænna.

BJÖRK GUÐMUNDSDÓTTIR: SÖKUÐ UM AÐ RÁÐAST Á LJÓSMYNDARA

FRÉTTIR AF FÓLKI

Sálfræðingur segir viðbrögð Bjarkar skiljanleg

Eiríkur Jónsson, ritstjóri
Séð og heyrt, lenti
í skondnu atviki
þar sem hann lét
vinnuvikuna líða
úr sér í heitum potti
Vesturbæjarlaugar.
Þar hittir hann fyrir
Jónas Freydal
listaverkahöndlara.
Þeir kasta kveðju
hvor á annan og
Eiríkur tekur til
þess hversu himinninn sé tilkomumikill og spyr Jónas hvort hann
gæti málað slíkan himin. Nei, segir
Jónas.

Íslenska söngkonan Björk Guðmundsdóttir var í gær sökuð um að
hafa ráðist að ljósmyndaranum
Glenn Jeffrey á flugvellinum í
Auckland á Nýja-Sjálandi. Frá
þessu var greint á yfir þrjú hundruð fréttasíðum á netinu í gær.
Jeffrey var fremur aumur í samtali við fréttavef New Zealand Tribune og sagði Björk hafa ráðist að
sér að ástæðulausu. „Ég var bara
að mynda hana þegar hún kom og
vonaðist til að myndirnar yrðu góð
kynning fyrir tónleikana. Ég tók
fjórar myndir og fór síðan en þá
réðst hún aftan að mér og reif bolinn minn,“ segir Jeffrey í samtali
við vefinn. Fram kom þó að hvorki
Jeffrey né blaðið hygðust leggja
fram kæru. Í kringum þrjú hundruð fréttir voru skrifaðar á netið um
málið og hefur það vakið gríðarlega mikla athygli en svokölluð
paparazza-stétt ljósmyndara hefur
ósjaldan þótt einum of aðgangshörð að einkalífi stjarnanna.
Fréttablaðið hafði samband við
sálfræðinginn Sölvínu Konráðs og
hún segir að löng og ströng ferðalög reyni mikið á sálarlífið. Björk
hefur verið á stöðugu ferðalagi um
heiminn í að verða eitt ár. Sölvína
segir að þegar við bætist stöðugt
áreiti frá fjölmiðlum og ljósmyndurum sem víli ekki fyrir sér að
virða óskir fólks að vettugi þá geti
kveikurinn orðið ansi stuttur. „Ég
skil vel að Björk skuli hafa gripið
til þessa ráðs. Ég hefði gert hið
sama ef ég hefði verið í hennar
sporum,“ segir Sölvína.
Einar Örn Benediktsson, einn
nánasti samstarfsmaður Bjarkar
hér á landi, segir að engrar yfirlýsingar sé að vænta úr herbúðum
Bjarkar vegna málsins. Enda sé
frásögn ljósmyndarans Jeffrey

KRÓGUÐ AF Björk Guðmundsdóttir lét ljósmyndarann Glenn Jeffrey ekki komast upp
með neitt múður og er sögð hafa rifið bolinn hans.
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frekar mikil einföldun. Einar hafði
aflað sér upplýsinga um atvikið og
segir að ljósmyndarinn hafi elt
Björk og framkvæmdastjóra tónleikaferðalagsins á röndum á flugvellinum. Hann hafi ekki orðið við
óskum þeirra um að þau væru ekki
mynduð og króað Björk af úti í
horni. „Og þegar fólk er komið út í
horn, eftir 27 tíma flug milli Íslands

og Nýja-Sjálands, þá er því einfaldlega nóg boðið,“ segir Einar.
Þetta er ekki í fyrsta skipti sem
Björk sinnast svona illilega við
fjölmiðla en fyrir tólf árum lét hún
taílenska sjónvarpskonu finna til
tevatnsins eftir að her ljósmyndara hafði gert aðsúg að söngkonunni og syni hennar.

Bætist nú góður hópur í pottinn.
Þótt Eiríkur sé ekki með gleraugun þekkir hann að þar fer fyrir
Daði Guðbjörnsson, listmálarinn
vörpulegi, þó ekki sé hann með
hattinn sinn eins og jafnan. Daði
fer umsvifalaust að tjá sig við
Eirík og viðstadda um
fréttir Fréttablaðsins af
Þorvaldsverkum
og spyr hvað þessi
Jónas þykist eiginlega
vera. Hann sé sekari
en sektin sjálf
og hafi sloppið
billega sem
sakborningur í
málverkafölsunarmálinu.
Eiríkur maldar
í móinn: Þótt
Jónas hafi verið fundinn sekur á
Mokka hafi dómstólar ekki tekið í
sama streng. „Ókunni maðurinn“
blandar sér í umræðuna, talar um
sjálfan sig í 3. persónu og kemur
upp úr dúrnum að hann
býr yfir
viðamikilli þekkingu
á málinu. En það var
ekki fyrr en hann
fer að vitna í dagsetningar í dómsal
að Daði kveikti á
perunni með
að þarna var
Jónas sjálfur lifandi
kominn.
- jbg
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Egill Örn aftur tilnefndur
TIL HAMINGJU
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Kvikmyndatökumaðurinn og leikstjórinn Egill Örn
Egilsson, eða Eagle Egilsson eins og hann heitir upp á
ensku, hefur verið tilnefndur til helstu verðlauna
kvikmyndatökumanna fyrir verk sín í sjónvarpsþáttunum CSI: Miami. Samtök kvikmyndatökumanna í
Bandaríkjunum, ASC, útnefna árlega bestu verkin í
sínum flokki og að sögn Egils þykja þau merkilegri
fyrir þann hóp heldur en Óskarinn sjálfur eða
Emmy.
„Þetta er engin vinsældakosning heldur hrein og
klár fagverðlaun,“ segir Egill en hann var staddur úti
í búð í Los Angeles þegar Fréttablaðið náði tali af
honum. Og var að kaupa sér mjólk eins og reyndar
annar merkur kappi sem beið eftir að röðin kæmi að
sér, sjálfur John Goodman.
Þetta er annað árið í röð sem Egill Örn er tilnefndur til þessara verðlauna og hann var að vonum ákaflega upp með sér. Egill bíður annars eins og aðrir í
afþreyingariðnaðinum milli vonar og ótta eftir einhverju bitastæðu verkefni, enda hefur verkfall handritshöfunda sett allt úr skorðum. „Öll sjónvarpsframleiðslan er stopp og það er engin þáttaröð í
framleiðslu,“ segir Egill sem hefur því rifjað upp
gamla takta í tökum á auglýsingum. Og var einmitt
að fara að taka upp glæsilega sjónvarpsauglýsingu

VIRTUR Egill Örn Egilsson, til hægri á myndinni, hefur getið sér
gott orð í kvikmynda- og sjónvarpsborginni Los Angeles. Hér er
hann ásamt kvikmyndatökumanninum Michael Ballhaus.

fyrir bandaríska bílaframleiðandann Chevrolet.
Verðlaunin verða afhent 26. janúar og hyggst Egill
bjóða mömmu sinni, Sigríði Lúthersdóttur, út til sín
en hún dvaldi hjá honum yfir jólin.
- fgg

SÍMANÚMER FRÉTTABLAÐSINS: 512 5000, fax: 550 5099 Ritstjórn: 512 5313, fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is
DREIFING: dreifing@posthusid.is Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is Veffang: visir.is

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 512 5000



BAKÞANKAR
Karenar D.
Kjartansdóttur

Raunir Britneyjar

Í

gamla daga, áður en tilveran varð
þægileg og hlutirnir að mestu einnota, þótti fínt að fara í ægilega langa
ástarsorg. Helst átti hún að endast
fólki ævina og á dánarbeði átti fólk
svo að minnast unglingsástarinnar,
sem aldrei varð. Þetta þótti mér ákaflega fallegt fyrirbæri þegar ég var
barn og skildi vel hvers vegna fólk
hafði rifið Raunir Werthers unga úr
verslunum, hvers vegna Jónas Hallgrímsson hafði orðið drykkjumaður
og hvers vegna ekkert hafði blessast
í lífi Skáld-Rósu. Í þá daga velti ég
því einnig fyrir mér hvers vegna
samtímaskáldin ortu ekki á jafn rómantískum nótum og meistarar fortíðarinnar.

Á þeim árum var ég einnig innilega
skotin í rauðhærðum bekkjarbróður
mínum. Ég sá fyrir mér að minning
mín um hann yrði sem rauður
þráður í skrifum mínum síðar á lífsleiðinni, þegar ég væri orðin fræg
og sérvitur skáldkona. Framtíðarsýn mín um ódauðlega ást í garð
rauðhaussins gekk ekki eftir. Hann
er að vísu einn af „vinum“ mínum á
Facebook-síðunni minni en lengra
nær það ekki. Kannski væri minning mín um hann merkilegri ef þetta
hefði verið ást í meinum, sem einmitt var algengt minni í rómantískum bókmenntum fortíðarinnar. Nú,
eða ef ég hefði hann ekki daglega
fyrir augunum á Facebook.
ÞAÐ

er erfitt að fyllast ódauðlegum söknuði vegna manns sem
starfar í veitingabransanum eða
einhverju álíka hversdagslegu. Þá
er betra að lifa í óvissunni um örlög
fólks. Kannski hann hafi orðið ljóðskáld, fundið upp stoðtæki sem
hjálpar einfættum börnum eða grafi
áveitur einhvers staðar í Afríku?

REYNDAR sýnist mér að Britney
stalla mín Spears sé að blása glæðum í síðrómantík samtímans. Hún
vakti strax vonir hjá mér eftir að
hafa greint frá því að hún væri
sannfærð um að meyjar eins og hún
ættu að bíða með kynlíf þar til þær
hittu hinn eina rétta. Þetta fallega
og gamaldags viðhorf snart mig svo
að ég rifjaði upp gömul ástarljóð
með tár á hvarmi. En eins og glöggir
lesendur slúðurdálka hafa eflaust
komist að stóð Britney ekki alveg
undir væntingum mínum. Þó verðskuldar ekkert stjörnuhrap jafn
mörg tár og hennar. Britney gæti
sómað sér vel sem fallin kona í gotneskri skáldsögu; hún er konan sem
aldrei hefur náð sér eftir að hún
glataði fyrstu ástinni, Justin
Timberlake. Og því er hún dæmd til
að tærast upp með harmkvælum og
í vesöld, hamstola af harmi. Margir
segja í fávisku sinni að þessi fagri
listamaður
sé
holdgervingur
úrkynjunar samtímans en sannleikurinn er sá að það er Britney sem
heldur uppi merkjum gamalla gilda
samfélagsins.

GÓÐAN DAG!
Í dag er þriðjudagurinn
15. janúar, 15. dagur ársins.
Sólarupprás
Reykjavík
Akureyri

10.56
11.02

Hádegi

Sólarlag

13.37
13.21

16.18
15.42
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