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Birna Halldóra Ólafsdóttir hefur alla tíð haft 
yndi af fallegum fötum. Það hefur hún meðal 
annars frá móður sinni og eldri systurbáðar eru s k

ömmu minni en hana nota ég eingöngu við mjö
leg tækifæri “ segir hú

Ættardjásn 
á herðunum

Birna notar minkaskinnsslána ein-göngu við hátíðleg tækifæri en hún var upphaflega í eigu móðurömmu hennar.
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SKART FYRIR JÓLINAlls konar fylgihlutir eru fá-anlegir í verslunum bæjarins sem geta lífgað upp á jóladressið.
TÍSKA 2 

ÍSBJÖRN Í STOFUNARoss Lovegrove hefur hannað sófa sem klæddur er gæru-skinni og kallast Barbarella.
HEIMILI 9

VEÐRIÐ Í DAG

BIRNA HALLDÓRA ÓLAFSDÓTTIR

Notar minkaskinnsslá 
ömmu sinnar um jólin
tíska • jól • heimili

           Í MIÐJU BLAÐSINS

NORÐURLAND

Hernaðarlistir, 
jafnrétti og flugvélar 
Sérblað um Norðurland

FYLGIR FRÉTTABLAÐINU Í DAG

Styðja við jákvæða 
hegðun
Oddeyrarskóli á Akureyri er 50 ára.

TÍMAMÓT 40
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Sjötug flugvél lifnar viðUngir fluggarpar sýna á Flugsafni Akureyrar.    
BLS. 6

  BT bæklingur fylgir    Fréttablaðinu í dag
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Snemma
á föstudags-
morgni

www.postur.is

Á morgun er síðasti 
öruggi skiladagur 
fyrir jólakort 
til Evrópu

Ný snyrtivörulína
Þuríður Stefánsdóttir 
hefur hannað nýja 
íslenska förðunar-
línu.

FÓLK 54

Fordæmalaus dómur
Þjálfari kvennaliðs Stjörnunnar, 
fékk þyngsta dóm 
sem leikmaður 
eða þjálfari 
hefur fengið 
fyrir ummæli í 
fjölmiðlum.

ÍÞRÓTTIR 60

MANNLÍF Hefð hefur skapast fyrir 
því síðustu árin að sjö ára bekkur í 
Melaskóla heimsæki félagsmiðstöð 
eldri borgara á Aflagranda á 
aðventunni þar sem vel er tekið á 
móti börnunum.

Sigurður Guðmundsson tækni-
fræðingur, sem nú er níræður, 
hefur frá upphafi gefið öllum 
börnunum pappírsstjörnur sem 
hann býr til sjálfur. Sigurður lærði 
að gera stjörnurnar, sem hægt er 
að hengja á jólatré, þegar hann var 
þrettán ára gamall og lá á spítala. 
Stjörnurnar sem hann hefur gefið 
eru nú orðnar ansi margar og 
prýða fjölda jólatrjáa í Vesturbæn-
um. - gun / sjá allt í miðju blaðsins

Börn heimsækja eldri borgara:

Pappastjörnur í 
Vesturbænum

JÓLASTJÖRNUR Sigurður Guðmunds-
son gefur sjö ára börnum í Melaskóla 
stjörnur sem hann býr til sjálfur. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

ÚTGÁFA Aldrei hefur verið jafn 
blómleg útgáfa á íslensku efni á 
DVD og í ár. 

Sjónvarpsserían Næturvaktin 
var til að mynda gefin út á 
mánudaginn, strax að loknum 
síðasta þætti á Stöð 2, og er hún 
farin að nálgast gullsölu. Mýrin 
hefur selst í tæpum tíu þúsund 
eintökum og er reiknað með að 
slagurinn standi milli þeirra 
tveggja í jólaflóðinu. Þá hafa 
þættir á borð við Venna Páer, 
Sigtið, Tekinn og Fóstbræður mælst 
vel fyrir. - fgg/sjá síðu 70

Blómleg DVD-jól:

Aldrei fleiri ís-
lenskir titlar

Hvöss sunnanátt vestanlands, 
en hægari austantil. Hiti 1-3 stig 
Sunnanlands en annars frost. Úr-
koma fyrri partinn og aftur í kvöld.
  VEÐUR 4
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PERSÓNUVERND Íslensk erfðagrein-
ing (ÍE) fær ekki heimild í nýrri 
rannsókn til að tengja saman gögn 
um 85 þúsund Íslendinga úr 66 
eldri rannsóknum. Persónuvernd 
hefur hafnað umsókn fyrirtækis-
ins.

„Þetta hefur engin áhrif á okkur, 
við höfum ekki haft þetta leyfi. 
Þetta breytir engu um það sem við 
erum að gera,“ segir Kári Stefáns-
son, forstjóri ÍE.

Rannsókn ÍE átti að snúast um 
leit í erfðamengi tengda orsökum 
sjúkdóma og einkenni þeim tengd, 
að því er fram kemur í úrskurði 
Persónuverndar. 

Þar segir að ÍE hafi ekki ætlað 

að leita eftir samþykki þátttak-
enda í þessari tilteknu rannsókn.

Heimild Persónuverndar er háð 
því að brýnir almannahagsmunir 
mæli með vinnslunni. Í úrskurðin-
um segir að þrátt fyrir að brýnir 
hagsmunir séu í húfi sé eðli rann-
sóknanna, umfang þeirra og 
vinnsluaðferðir með þeim hætti 
að einstaklingarnir hafi brýna 
hagsmuni af því að réttindi þeirra 
og frelsi séu tryggð.

Kári segir ÍE hafa heimildir til 
að samkeyra umrædd gögn, en þá 
þurfi að aftengja þau persónu-
auðkennum. Því sé hægt að vinna 
allar þær rannsóknir sem fyrir-
tækið vilji gera tengdar þessum 

gögnum, en það verði erfiðara og 
tímafrekara.

„Ég er hissa á því að Persónu-
vernd hafi hafnað þessu, því þetta 
eru allt einstaklingar sem hafa 
veitt okkur heimild til að nota upp-
lýsingarnar við rannsóknir á 
mörgum sjúkdómum,“ segir Kári.

Hann segist hafa efasemdir um 
að Persónuvernd geti synjað því 
að veita leyfi fyrir rannsókninni, 
vísindasiðanefnd hafi til að mynda 
veitt sitt samþykki. 

Kári tekur fram að ÍE hafi 
fengið fjölmargar synjanir frá 
Persónuvernd í gegnum tíðina og 
alltaf unnið sig í gegnum það, enda 
gott samstarf þar á milli. - bj

ÍE bannað að tengja 
persónuupplýsingar
Persónuvernd hefur synjað Íslenskri erfðagreiningu um leyfi til að tengja 
saman í nýrri rannsókn upplýsingar um 85 þúsund Íslendinga úr 66 eldri rann-
sóknum. Forstjóri ÍE segist hissa á þessari niðurstöðu en segir hana litlu breyta.

MENNTAMÁL Tveir þingmenn í suðurkjördæmi hafa 
fengið sent erindi frá Gísli Óskarssyni, frétta-
manni og kennara við barnaskólann í Vestmanna-
eyjum. Erindið er vegna forvarnarfræðslu sem 
fram fór í skólanum á föstudag en þar fræddu 
fulltrúar Alnæmissamtaka Íslands fjórtán og 
fimmtán ára nemendur um alnæmi og öruggt 
kynlíf.

Fyrirlesturinn fór fyrir brjóstið á Gísla, sem 
sagðist í samtali við Fréttablaðið þekkja muninn á 
fræðslu og innrætingu sem ætti ekki erindi inn í 
skólann. Segir hann að fyrirlesararnir hafi meðal 
annars sagt drengjunum að prófa að fróa sér í 

smokk vildu þeir vita hvernig það væri að sofa hjá 
stelpu. Þá hafi mikilvæg gildi  

eins og fjölskyldan ekki verið rædd. 
Gísli kvaðst hafa tekið niður fjölda athugasemda 

meðan á fyrirlestrinum stóð sem hann sendi til 
þingmannanna Árna Johnsen og Guðna Ágústsson-
ar auk Landlæknisembættisins sem styrkir 
fræðsluna.

Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins sáu aðrir 
kennarar skólans ekki ástæðu til að kvarta undan 
fyrirlestrinum né þeir nemendur sem sátu hann. 
Alnæmissamtökin heimsækja á ári hverju fjöl-
marga grunnskóla með fræðslu af þessu tagi. - þo

Þingmenn fá erindi vegna fræðslu um alnæmi í barnaskóla Vestmannaeyja:

Kennari ósáttur við forvarnafræðslu

Gróska á gömlum merg
Þegar Maó hófst handa, 

gat nýfæddur Kínverji 
vænzt þess að verða 
fertugur líkt og 

nýfæddur Íslend-
ingur um 1890.

Í DAG 32

SLÖSUÐ EFTIR UMFERÐARSLYS Alvarlegt umferðarslys varð á Njarðarbraut í Reykjanesbæ á fimmta tímanum í gær þegar jeppa-
bifreið skall framan á fólksbifreið og valt á annan bíl. Kona sem ók fyrri fólksbílnum slasaðist í slysinu og var flutt á Landspítalann 
í Fossvogi. Líðan hennar var stöðug í gærkvöldi og var hún ekki talin alvarlega slösuð. MYND/VÍKURFRÉTTIR/ELLERT
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2.890,-
IKEA STOCKHOLM skál 
Ø42 ryðfrítt stál

VIÐSKIPTI Tólf mánaða verðbólga 
mælist nú 5,9 prósent, sam-
kvæmt mælingu Hagstofu 
Íslands. Vísitala neysluverðs 
stendur nú í tæpum 282 stigum, 
hefur hækkað um 0,68 prósent 
frá því í nóvember. 

Fram kemur í Vegvísi Lands-
bankans að verðbólga sé alla 
jafna ekki mikil í desember, 
hækkun vísitölunnar nú sé sú 
mesta síðan árið 1989. Þá var 
ársverðbólgan rúmlega 25 
prósent.

Hækkunin er að stórum hluta 
rakin til aukins kostnaðar við 
bifreiðar, hærra eldsneytisverðs 
og dýrari bíla.
   Þá hefur matur og drykkur 
hækkað í verði. Þá jókst 
húsnæðiskostnaður milli 
mánaða, bæði vegna hækkunar 
vaxta og markaðsverðs hús-
næðis.  - óká

Verðbólga í 5,9 prósent:

Mesta hækkun 
síðan árið 1989 

Valtýr, er lóðabrask á Litla-
Hrauni?

„Það er allavega ekkert lóðarí á 
staðnum.“

Þyngstu lóðin í lyftingasal fangelsisins á 
Litla-Hrauni hafa verið fjarlægð. Íþrótta-
fulltrúi fangelsisins segir að reynt sé að 
beina föngum að fjölbreyttari heilsurækt 
en kraftlyftingum. Valtýr Sigurðsson er 
forstjóri Fangelsismálastofnunar.

IÐNAÐUR Samkvæmt áfangaskýrslu Fjórðungssam-
bands Vestfjarða er ekkert því til fyrirstöðu að byggja 
olíuhreinusunarstöð í Arnarfirði eða Dýrafirði.

„Þetta er frábær jólagjöf fyrir Vestfirðinga,“ segir 
Ragnar Jörundsson, bæjarstjóri í Vesturbyggð.

Fjórðungssambandið kynnir niðurstöður skýrslunn-
ar á Ísafirði í dag. Tveir staðir eru taldir koma til 
greina; Hvesta í Arnarfirði og Hólar og Sandar í Dýra-
firði.

„Ég get ekki séð nokkurn skapaðan hlut í þessari 
skýrslu sem væri fyrirstaða í málinu,“ segir Ragnar, 
sem kveður málið hafa verið skoðað með tilliti til 
umhverfis, fornminja, dýra- og plöntulífs, sjávardýpt-
ar, ölduhæðar, veðurfars og samfélags.

Það er fyrirtækið Íslensk hátækni sem gengst fyrir 
því að olíuhreinsunarstöð verði reist hérlendis. 
Forsvarsmenn fyrirtækisins eru Ólafur Egilsson og 
Hilmar Foss. Verkefnið mun kosta um eða yfir 300 
milljarða króna og stöðin hreinsa um átta milljónir 
tonna á ári. Sagt er að um 500 manns fái þar vinnu. 
Ekki hefur verið gert uppskátt um bakhjarla tvímenn-
inganna en rætt er um að það séu bæði rússneskir og 
bandarískir aðilar.

„Nú er það í höndum Íslenskrar hátækni að velja 
staðinn. Við viljum endilega fá stöðina í Arnarfjörð-
inn,“ segir Ragnar og upplýsir að vonast sé til að 
stöðin fari í umhverfismat eftir áramót og að hafist 
verði handa við að reisa hana á síðari hluta ársins. 
Vinna við bygginguna mun taka um fjögur og hálft ár.

 - gar

Fjórðungssamband segir ekkert til fyrirstöðu olíuhreinsun á Vestfjörðum:

Fá olíuhreinsunarstöð í jólagjöf

ARNARFJÖRÐUR Bæjarstjórinn í Vesturbyggð er bjartsýnn á að 
olíustöð rísi á Vestfjörðum og vonast til að hún verði rétt við 
Bíldudal í Arnarfirði.

NEYTENDUR Leikfangaverslunin 
Just4kids hefur ákveðið að mæta 
samkeppni á leikfangamarkaði 
með því að fara í verðstríð við 
Toys „R“ Us.

Í tilkynningu frá fyrirtækinu 
segir að Just4kids hafi frá fyrsta 
degi heitið því að vera ávallt með 
lægsta verðið á markaðnum og 
nú muni verðið lækka um 30 til 
80 prósent.

„Við vorum lægri en Toys „R“ 
Us í Kópavogi í síðustu könnun. 
Núna erum við miklu frekar 
komin í samkeppni við Toys „R“ 
Us í Minneapolis,“ segir Elías 
Þorvarðarson, framkvæmda-
stjóri Just4kids.

Toys „R“ Us og Just4kids eru 
stærstu leikfangaverslanir lands-
ins. - þo

Verðlækkanir í Just4kids:

Stríð á leik-
fangamarkaði

DÓMSMÁL Landamæraverðir á 
Keflavíkurflugvelli stöðvuðu 27 
ára karlmann með falsað vegabréf 
á leið hans úr landinu síðastliðinn 
föstudag. Maðurinn hefur setið í 
gæsluvarðhaldi síðan en það 
rennur út á morgun. Að sögn Eyj-
ólfs Kristjánssonar hjá lögreglunni 
á Suðurnesjum verður ákæra gefin 
út á hendur manninum áður en 
gæsluvarðhaldið rennur út. Líklegt 
er að dómur gangi í málinu innan 
skamms, jafnvel á morgun.

Í vegabréfi mannsins kom fram 
að hann væri sjö árum yngri en 
hann raunverulega er og ítalskur 
að uppruna, en í reynd er hann 
brasilískur.

Maðurinn hafði komið hingað til 
lands undir því yfirskini að hann 
væri knattspyrnumaður. Sam-
kvæmt upplýsingum frá Knatt-
spyrnusambandi Íslands spilaði 
hann aldrei skráðan kappleik hér á 
landi en hann æfði til skamms tíma 
með íþróttafélaginu Stjörnunni í 
Garðabæ. Það hafði ekki milli-
göngu um komu mannsins hingað 
til lands. 

Samkvæmt upplýsingum frá 

Eysteini Haraldssyni, fyrrverandi 
formanni meistaraflokksráðs 
Stjörnunnar, var aldrei samið við 
leikmanninn heldur fékk hann ein-
ungis að koma á æfingar í skamm-
an tíma. 

Maðurinn hafði framvísað föls-
uðu vegabréfi hér á landi þegar 
hann fékk kennitölu og einnig 
þegar hann stofnaði reikninga í 
banka. Í heild er maðurinn 
grunaður um fjórþætt skjalafals-
brot. Hann kom til landsins í vor.

Brot af þessu tagi eru litin alvar-
legum augum. Nýlega var pólskur 
karlmaður dæmdur í Héraðsdómi 
Austurlands í sex mánaða óskil-
orðsbundið fangelsi fyrir skjala-
fals og skjalabrot. Sá hafði starfað 
og búið hér á landi undir fölsku 
nafni frá því í maí í fyrra. 

Rannsókn leiddi í ljós að hann 
hafði ekki tekið út refsingu sína í 
Póllandi fyrir minni háttar brot þar 
í landi.  magnush@frettabladid.is 

Ákærður fyrir að vera 
með falsað vegabréf
Landamæraverðir stöðvuðu 27 ára karlmann með falsað vegabréf síðastliðinn 
föstudag. Hann hafði verið hér á landi undir því yfirskini að hann væri knatt-
spyrnumaður. Ákæra verður gefin út áður en gæsluvarðhald rennur út á morgun.

DÓMSALUR Í HÉRAÐSDÓMI REYKJANESS Manninum verður birt ákæra áður en 
gæsluvarðhald rennur út. Málið verður tekið fyrir í Héraðsdómi Reykjaness á 
morgun. Ströng viðurlög eru við því að vera með falsað vegabréf en pólskur karl-
maður var nýlega dæmdur í sex mánaða óskilorðsbundið fangelsi. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

FÓLK Tímaritið Nýtt líf hefur valið 
Freyju Haraldsdóttur konu ársins 
2007. 

Freyja hefur frá fæðingu glímt 
við mikla fötlun og hefur vakið 
verðskuldaða athygli fyrir 
baráttu sína fyrir fordómalausu 
samfélagi. Fyrir þá baráttu hlaut 
hún einmitt samfélagsverðlaun 
Fréttablaðsins fyrr á þessu ári. 

Í umsögn Nýs lífs segir að 
Freyja sé „baráttukona með ríka 
réttlætiskennd sem hefur helgað 
líf sitt því að breyta viðhorfum til 
fólks með fötlun og stuðla að því 
að samfélagið geri ráð fyrir 
öllum“. - þo

Nýtt líf velur konu ársins:

Baráttukonan 
Freyja heiðruð

FREYJA HARALDSDÓTTIR Freyja hefur 
breytt viðhorfi fólks til fatlaðra.

FRÉTTABLAÐIÐ/VÖLUNDUR

Strangt vegabréfaeftirlit er á Keflavíkurflugvelli. Reglulega koma upp mál þar 
sem vegabréf reynast fölsuð en við því eru ströng viðurlög. Reynt er að klára 
málin á sem skemmstum tíma. Þegar menn eru teknir á Keflavíkurflugvelli 
eru mál þeirra oftar en ekki kláruð innan tveggja vikna. Málin geta verið 
flókin í vinnslu ef kemur í ljós að menn hafa dvalið hér og starfað undir 
fölsku nafni í nokkurn tíma. Þá þarf að rannsaka málin í samráði við yfirvöld 
í öðrum löndum og það getur verið tímafrekt.

STRANGT EFTIRLIT MEÐ VEGABRÉFUM

VIÐSKIPTI Ásgeir Ebenezersson 
athafnamaður sakar Björgólf 
Guðmundsson, Samson Properties 
og Landsbankann um að hafa 
stolið af sér hugmynd að uppbygg-
ingu á svæði við Barónsstíg.

Samson kynnti nýverið fyrir-
hugaða bygginu verslunarmið-
stöðvar þar, ásamt íbúðarhúsnæði 
og bílakjallara. Ásgeir segir að frá 
því að hann hafi farið með sínar 
hugmyndir til Landsbanka árið 
2003 og þar til í fyrra, hafi hann 
talið Landsbankann ætla að 
fjármagna framkvæmdirnar með 
sér. Nú ætli félag aðaleiganda 
bankans að hirða af honum 
hugmyndina. - kóþ / sjá síðu 22

Ásgeir Ebenezersson:

Sakar Samson 
um þjófnað

MANNRÉTTINDI „Þetta átti bara að 
vera smá verslunarferð fyrir 
jólin,“ segir Erla Ósk Arnardóttir 
Lillien dahl, 33 ára markaðs- og 
sölustjóri, sem var handtekin við 
komuna til New York á sunnudag 
og haldið í hlekkjum fram á þriðju-
dag.

Við komuna var henni sagt að 
þar sem hún hefði fyrir tólf árum 
dvalið lengur í Bandaríkjunum en 
vegabréfsáritun hennar leyfði, 
yrði henni vísað úr landi. „Fyrstu 
fimm tímana var ég bara að vona 
að þetta væri að verða búið,“ segir 
Erla. „Mér var sagt að það væri að 
koma að því og ég trúði því.“

Í tíu tíma þurfti Erla að dúsa í 

yfirheyrsluherbergjum flugvallar-
ins. „Þetta voru endalausir listar af 
spurningum,“ segir Erla. „Ég var 
spurð hvað foreldrar mínir gerðu, 
hvar þau væru búsett, hverrar 
trúar ég væri, hvort ég hefði verið 

þekkt undir öðru nafni og hvort ég 
væri á blæðingum. Þeir lögðu 
mikla áherslu á réttar dagsetning-
ar um blæðingarnar.“

Eftir yfirheyrslurnar var hún 
flutt í hlekkjum klukkutíma leið til 
fangelsis í New Jersey. Þar var hún 
yfirheyrð aftur og fékk fyrstu mál-
tíðina í fjórtán tíma. Á þriðjudags-
morgun var hún svo flutt á flug-
völlinn aftur, leidd hlekkjuð í biðsal 
Icelandair og losuð úr handjárnun-
um í landganginum. Erla leitar nú 
réttar síns hjá utanríkisráðuneyt-
inu. „Það furðulega við þetta er að 
mér var tilkynnt að ég mætti alveg 
koma aftur til Bandaríkjanna 
seinna,“ segir Erla.  - sgj

Íslensk kona var stöðvuð á flugvelli í New York og haldið í á annan sólarhring:

Yfirheyrð um tíðahring sinn

ERLA ÓSK Erla segist hafa verið andlega 
og líkamlega að þrotum komin eftir 
meðferðina.

Ekið á Hreindýr í Lóni
Aflífa þurfti hreindýr sem varð fyrir 
flutningabíl við Svínhóla í Lóni í gær-
kvöld. Að sögn lögreglu er nokkuð 
um hreindýr við veginn á þessim 
slóðum og því vissara að fara varlega.

LÖGREGLUFRÉTTIR

SPURNING DAGSINS
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Öll jólainnkaupin á einum stað
Það er upplagt að klára öll jólainnkaupin í Kringlunni þar sem úrvalið 
er fjölbreytt og gott. Þú finnur auk þess allt sem þarf í hátíðarmatinn. 
Komdu og ljúktu jólaundirbúningnum á þægilegan hátt.

Barnagæsla Ævintýralands er opin til 22 

Opið til 22

Nýtt kortatímabil

öll kvöld til jóla 
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VINNUMARKAÐUR Forysta Alþýðu-
sambands Íslands, ASÍ, afhenti 
ríkisstjórninni í gær kröfugerð 
gagnvart stjórnvöldum. ASÍ vill 
að tekinn verði upp sérstakur 
mánaðarlegur 20 þúsund króna 
persónuafsláttur sem fari lækk-
andi frá 150 þúsund króna tekjum 
og fjari út við 300 þúsund krónum 
á mánuði. Framkvæmdin á per-
sónuafslættinum verði svipuð og 
með barnabæturnar þannig að 
staðgreiðslukerfinu verði ekki 
raskað.

ASÍ vill einnig að skerðingar-
mörk barnabóta verði hækkuð í 
150 þúsund krónur á hvern full-
orðinn. Tekjutenging vegna ann-
ars og þriðja barns lækki um eitt 
prósentustig. 

Skerðingarmörk vaxtabóta 
verði hækkuð og sömuleiðis húsa-
leigubætur. ASÍ leggur einnig 
áherslu á að stefnt verði að því að 
ekki verði fleiri en tíu prósent á 
vinnumarkaði án viðurkenndrar 
starfs- eða framhaldsmenntunar 
árið 2020. Þetta hlutfall er nú 
fjörutíu prósent. Framlög til 
starfsmenntunar og fullorðins-
fræðslu verði aukin í 500 milljónir 
á ári sem er nánast hrein hækkun 
á framlögum ríkisins.

Í kröfugerðinni er lögð fram 
krafa um að tryggt verði að lág-
marksviðmið í velferðarkerfinu 
verði á hverjum tíma skilgreind út 
frá tekjudreifingu 25 ára og eldri 
og miðist við helming af meðal-
tekjum þeirra. Samkvæmt þessu 
yrðu lágmarksbætur 150 þúsund 
krónur og með tekjuþróunartrygg-
ingu. Grunnatvinnuleysisbætur 
verði 150 þúsund og hámarks-
bætur verði 270 þúsund á mánuði.

Ólafur Darri Andrason, hag-
fræðingur ASÍ, áætlar að persónu-
afslátturinn kosti ríkissjóð um 14 
milljarða. Barnabæturnar kosti 
um tvo milljarða og vaxtabæturn-

ar 3 til 3,5 milljarða. Samtals sé 
þetta um 20 milljarðar en nettó-
áhrifin á ríkissjóð verði um 14 
milljarðar. 

„Við tökum því auðvitað vel að 
það sé leitað til okkar með við-
ræður. Næsta skref verður að fara 
yfir þetta vel og vandlega og 
reikna út og velta fyrir sér hvað 
gengur upp og hvað ekki, hvað er 
eðlilegt að við blöndum okkur í og 
hvað ekki,“ segir Geir H. Haarde 
forsætisráðherra og vill ekki áætla 
hvenær afstaða ríkisstjórnarinnar 
liggur fyrir.

Félagsmálaráðherra hefur sagt 
að bæta þurfi húsnæðismál hinna 
lægstlaunuðu. Ekki er tæpt á því í 
kröfugerð ASÍ. 

Forsætisráðherra vill ekki segja 
hvort búast megi við aðgerðum í 
húsnæðismálum og þá hvenær.

 ghs@frettabladid.is

Kristín Gísladóttir sjúkraþjálfari aðstoðar við val 
á réttri dýnu alla fimmtudaga á milli kl. 16 og 18.

Opið virka daga: 10-18    
Reykjavík: Mörkin 4, s: 533 3500

Tekjulágir fái aukaafslátt
Forysta ASÍ vill að tekinn verði upp sérstakur mánaðarlegur persónuafsláttur upp á tuttugu þúsund 
krónur fyrir þá tekjulægstu. Skerðingarmörk barnabóta verði hækkuð þannig að fleiri fái þær.

FARA VANDLEGA YFIR MÁLIÐ Forysta Alþýðusambandsins hitti ríkisstjórnina í Ráð-
herrabústaðnum í gær og afhenti sameiginlega kröfugerð ASÍ gagnvart stjórnvöldum. 
Geir H. Haarde forsætisráðherra segir að næsta skref verði að fara vandlega yfir 
plaggið og reikna út hvað gangi upp og hvað ekki. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Ingibjörg Sólrún Gísladóttir utan-
ríkisráðherra fagnar því að aðildar-
félög ASÍ stilli saman strengi 
sína og setji fram hugmyndir að 
því hvernig verkalýðshreyfing, 
atvinnurekendur og stjórnvöld geti 
saman unnið að því að jafnvægi 
sé í efnahagsmálum og hið félags-
lega kerfi sé þróað.

„Við eigum eftir að fara yfir 
þetta og sjá hvað þetta kostar, 
hvaða áhrif það myndi hafa, bæði 
á ríkisfjármálin og efnahagsmálin. 
Aðalatriðið er að það er algjörlega 
nauðsynlegt að þessir aðilar stilli 
saman strengi og gangi í takt. 
Það er farsælasta leiðin til að ná 
jafnvægi í efnahagsmálin og halda 
aftur af verðbólgu.“ - ghs

Nauðsynlegt 
að ganga í takt

Vegna frétta sem birtust í vikunni 
um höfnun Fjarskiptasjóðs á tilboði 
svissneska símfyrirtækisins Amitelo 
í rekstur GSM-kerfis skal áréttað að 
fyrirtækið tengist ekki IceCell, hinu 
svissneska símafyrirtækinu sem 
hyggst koma upp þjónustu hérlendis.

ÁRÉTTING

ÁHRIF SKATTATILLAGNA ASÍ
Dæmi 1
Hjón með samtals 300 þúsund í mánaðartekjur og tvö börn, 8 og 10 ára.

 Að óbreyttu Tillaga ASÍ Ávinningur
Skattskyldar tekjur 300.000 300.000 
Greiddur skattur -39.066 0 39.066
Laun eftir skatta 260.934 300.000 39.066

Skattaávinningur á ári   468.795

Barnabætur á ári 239.595 315.967 76.372

Samtals á ári   545.167

Dæmi 2
Hjón með samtals 500 þúsund í mánaðartekjur og tvö börn, 8 og 10 ára

 Að óbreyttu Tillaga ASÍ Ávinningur
Skattskyldar tekjur 500.000 500.000 
Greiddur skattur -110.506 -102.506 8.000
Laun eftir skatta 389.494 397.494 8.000

Skattaávinningur á ári   96.000
Barnabætur á ári 95.595 195.967 100.372
Samtals á ári   196.372

LÖGREGLUMÁL Ragnar Magnússon 
veitingamaður, sem átti bílana tíu 
er brunnu í Vogum á Vatnsleysu-
strönd um síðustu helgi, kveðst 
upphaflega hafa fengið þá flesta 
sem hluta af greiðslu fyrir jarðar-
hluta á Mýrum í Borgarfirði sem 
hann seldi í haust. Hann kveðst 
hafa verið með þá á bílasölu en 
ákveðið að taka þá þaðan, þrífa þá 
almennilega og taka af þeim 
myndir fyrir áframhaldandi sölu-
meðferð. Því hafi þeir staðið á 
planinu í Vogum.  

Sumir bílanna sem brunnu voru 
nýlegir en aðrir eldri árgerðir.

„Einn þeirra kom til landsins 
fyrir fimm mánuðum,“ segir 

Ragnar. „Hinir voru löngu komnir.“ 
Ragnar kveðst ekki vilja greina 
frá nafni kaupanda jarðarpartsins 

á Mýrum því óþarfi sé að draga 
nöfn fleira fólks en orðið sé inn í 
þetta leiðindamál.

„Það er þegar búið að taka mig 
af lífi í fjölmiðlum og það er sorg-
legt að þetta fari að koma illa niður 
á konu minni og börnum.“

Lögreglan á Suðurnesjum heldur 
rannsókn á tildrögum brunans 
áfram af fullum krafti. Hún vinnur 
nú meðal annars að því að taka 
sýni úr flökunum sem síðan verða 
send í rannsókn til að ganga úr 
skugga um hvort eldfimum vökv-
um hefur verið hellt yfir þá eða 
ekki. Enginn hefur verið handtek-
inn né er grunaður um íkveikju 
enn sem komið er. - jss 

BRUNNU BÍLARNIR Sumir voru nýlegir, 
aðrir af eldri árgerðum.

Ragnar Magnússon veitingamaður:

Fékk bílana upp í jarðarpart
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UMFERÐ Útiloka á sauðfé og annan 
búfénað frá tilteknum þjóðvegum 
um Þingvallasveit.

Bláskógabyggð vill semja við 
Vegagerðina um „friðun þjóðvega 
í Þingvallasveit fyrir lausagöngu 
búfjár“. Valtýr Valtýsson 
sveitarstjóri segir ætlunina að 
bæta öryggi vegfarenda og 
búfénaðarins með bættum og 
nýjum girðingum og vörsluhlið-
um. Segist hann vonast til að 
málið verði rætt við fulltrúa 
Vegagerðarinnar í þessum 
mánuði.  - gar

Samkomulag í burðarliðnum:

Búfé útlægt af 
þjóðvegum í 
Þingvallasveit 

KINDUR Í VEGI Friða á þjóðvegi í Þing-
vallasveit fyrir búfénaði. Þessar kindur 
eru úr Mývatnssveit.

Festist á lokuðum vegi
Björgunarsveitin á Hólmavík aðstoð-
aði í gær ökumann Subaru-fólksbif-
reiðar sem festi sig í snjó á Þorska-
fjarðarheiði. Ökumaður hafði hunsað 
viðvaranir Vegagerðarinnar um að 
heiðin væri lokuð.

LÖGREGLUFRÉTTIR

LÖGREGLAN Rannsókn á meiðyrð-
um og hótunum í garð ungs 
manns vegna hunds sem hvarf og 
fannst aftur mun nú aftur komin í 
hendur yfirvalda á Akureyri, 
samkvæmt heimildum blaðsins.

Jón Snorrason aðstoðarlög-
reglustjóri lýsti því yfir í 
Fréttablaðinu í september að 
Lúkasarmálið færi „alls ekki í 
einhvern stjórnlausan sendingar-
feril milli embætta“. Þá hafði 
málið verið sent til sýslumanns á 
Akureyri, eftir að það var kært í 
Reykjavík.

Sýslumaður sendi það svo aftur 
suður og nú síðast sendi Reykja-
víkurembættið það norður. - kóþ

Lúkasarmálið flækist um:

Í annað sinn til 
Akureyrar 

GENGIÐ 12.12.2007

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

 118,6159
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

 61,04  61,34

 124,82  125,42

 89,69  90,19

 12,02  12,09

 11,224  11,29

 9,495  9,551

 0,5494  0,5526

 96,69  97,27

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 
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Hann er kominn, bíllinn sem er að slá í gegn í 
Evrópu, Skoda Fabia. Auðvitað skiptir útlitið ekki öllu en 

það er það fyrsta sem hrífur. Ríkulegur staðalbúnaðurinn lætur 

þér líða eins og heima hjá þér. Handhæg tenging fyrir ipodinn 

gefur rétta tóninn, hitinn í sætunum yljar, flott hönnunin gleður 

augað og sex loftpúðar og ESP stöðugleikakerfi veita 

öryggistilfinningu.

Komdu og eigðu stefnumót við Skoda Fabia. 
Þú finnur strax að leitinni er lokið.
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HUGSAÐU VEL UM HÚÐINA

ÞÚ FÆRÐ DECUBAL
Í NÆSTA APÓTEKI HEILBRIGÐISMÁL „Þetta var reynt í 

Finnlandi og þeim sem lifðu af 
hjartastopp fækkaði mikið. Hér 
myndi það samsvara sjö mannslíf-
um. Að lágmarki,“ segir Bjarni 
Þór Eyvindarson, læknir við Land-
spítalann.

Bjarni vísar til þess að yfir-
stjórn Landspítalans hyggst hætta  
að bjóða upp á læknisþjónustu í 
neyðarbíl Landspítala og slökkvi-
liðs.

Starfsfólk bílsins þjónar þeim 
sem veikjast skyndilega utan spít-
ala, til dæmis í heimahúsum, og 
kemur að um hundrað endurlífg-
unum á ári. Í stað læknanna á 
sjúkraflutningafólk að fram-

kvæma endurlífganir. Með þessu 
á að spara þrjátíu milljónir króna.

„Það er verið að skera niður 
þjónustu til veikustu einstakling-
anna,“ segir Bjarni. Nánast alls 
staðar í Evrópu séu læknar með í 
för í neyðarútköllum. Bandaríkja-
menn hafi hins vegar kosið að láta 
sjúkraflutningamenn eina um 
endur lífgun. 

„Þeir tímdu bara ekki að hafa 
lækna á bílunum, enda eru Amer-
íkanar ekki hátt á listanum yfir 
endurlífganir,“ segir Bjarni. Þetta 
sé spurning um hvernig mannslíf 
eru verðlögð.

„Auðvitað bætir þetta ekki þjón-
ustuna, það segir sig sjálft,“ segir 

Magnús Pétursson, forstjóri Land-
spítalans. „En það er mjög sterk 
fullyrðing að með þessu séu 
mannslíf lögð í hættu.“             - kóþ

Læknir við Landspítalann óttast mjög niðurskurðaráætlanir spítalans:

Sparnaður upp á sjö mannslíf

BJARNI ÞÓR EYVINDARSON Segir 
skelfilega reynslu af sparnaði við svona 
neyðarþjónustu í Finnlandi. 

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA 

LÖGREGLAN Þýfi sem tekið var úr 
Austurbæjarskóla á föstudags-
kvöld fannst við húsleit í Reykja-
vík í gær. 

Óprúttnir innbrotsþjófarnir 
höfðu annað hvort læðst inn fyrr 
um kvöldið eða haft lykil að 
húsinu, því engin ummerki voru 
um eiginlegt innbrot. Bar 
glæpurinn merki atvinnu-
mennsku. Meðal horfinna muna 
voru skjávarpar og fartölvur.

Guðmundur Sighvatsson, 
skólastjóri Austurbæjarskóla, 
hvatti skólaræningjana til að 
skila þýfinu í Fréttablaðinu í gær 
en lögreglan á höfuðborgarsvæð-
inu varð fyrri til að nappa þá.  - kóþ

Þjófnaður í Austurbæjarskóla:

Þýfið fannst 
við húsleit 

KJARAMÁL Fimmtán rafvirkjar af þeim sautján sem 
starfa á Landspítalanum hafa sagt upp störfum. 
Rafvirkjarnir eru allir sérhæfðir í störfum innan 
spítalans og getur tekið langan tíma að þjálfa nýja 
menn til að gegna stöðum þeirra. Uppsagnirnar gætu 
því haft víðtækar afleiðingar innan spítalans. 

Uppsagnir rafvirkjanna tóku gildi 1. desember og 
losna samningar þeirra í byrjun mars. Guðmundur 
Gunnarsson, formaður Rafiðnaðarsambandsins, segir 
þá tvo rafvirkja sem ekki sögðu upp ætla að hætta 
fljótlega sökum aldurs. „Búnaðurinn á spítalanum er 
mjög viðkvæmur og flókinn. Það segir sig sjálft að 
það þarf sérmenntaða menn til að fást við rafkerfi 
spítala. Sérfræðiþekkingin er ekki metin að verðleik-
um og hafa þeir því ákveðið að fara til starfa annars 
staðar,“ segir Guðmundur. Hann bendir á að miðað við 
launakönnun sem Capacent Gallup gerði fyrir 
Rafiðnaðarsambandið í ágúst ættu meðal dagvinnu-
laun rafvirkja á Landspítalanum að vera um 330 
þúsund á mánuði. Fréttablaðið hafði samband við 
Hafstein Guðmundsson, einn þeirra sem sagt hafa 
upp, og sagði hann að eftir 46 ára starf sem rafvirki 
fengi hann 213 þúsund og 211 krónur sem dagvinnu-
laun. Hann sagðist vita til víðtækrar óánægju meðal 
rafvirkja spítalans vegna kjaramála en ítrekaði að 
ekki væri um skipulagða hópuppsögn að ræða og 

Rafiðnaðarsambandið hefði ekki haft milligöngu um 
málið. „Það segir hver og einn upp á sínum forsend-
um,“ sagði hann. 

Aðalsteinn Pálsson, framkvæmdastjóri tækni og 
eigna Landspítalans, segir aðdragandann hafa verið 
óánægju rafvirkja með kjör. Spítalinn fari eftir 
gildandi kjarasamningum en rafvirkjar miði við 
launaskrið sem hafi orðið í samfélaginu. „Það er 
alvarleg staða komin upp en við vinnum eins og við 
getum að því að finna lausn á þessu máli og tryggja 
öryggi inni á spítalanum,“ segir Aðalsteinn. 

„Framkvæmdastjórinn sýnir feikilega mikið 
ábyrgðarleysi í þessu máli því spítalinn mun ekki fá 
annað en lærlinga á þessum kjörum og þá tekur um 
þrjú ár að þjálfa upp í störf inni á spítalanum,“ segir 
Guðmundur. karen@frettabladid.is 

Landspítalinn að 
verða rafvirkjalaus
Nær allir rafvirkjar Landspítalans hafa sagt upp starfi sínu. Uppsagnirnar eru 
taldar geta haft víðtækar afleiðingar innan spítalans. Formaður Rafiðnaðar-
sambandsins sakar forsvarsmann spítalans um „feikilegt ábyrgðarleysi“.

GÆTI HAFT VÍÐTÆKAR AFLEIÐINGAR Rafvirkjar sjá ekki um viðgerðir á viðkvæmum lækningartækjum en hins vegar sjá þeir til 
þess að þau fái straum til að geta starfað.   FRÉTTABLAÐIÐ/ÚR SAFNI

Það segir sig sjálft að það 
þarf sérmenntaða menn 

til að fást við rafkerfi spítala. 

GUÐMUNDUR GUNNARSSON

Auglýsingasími

– Mest lesið

Telur þú að maðkar séu í 
mysunni vegna sölu á ríkis-
eignum á Keflavíkurflugvelli?
Já   49,8%
Nei   50,2%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Telur þú rétt að takmarka 
þyngd lyftingalóða í líkams-
ræktarsölum fangelsa?

Segðu þína skoðun á visir.is

ORKUMÁL Breytt hönnun á fyrirhuguðum virkjunum í 
neðri hluta Þjórsár hefur það í för með sér að 
flatarmál uppistöðulóna minnkar um fjórðung. Í stað 
23,8 ferkílómetra verða lónin um 18 ferkílómetrar, um 
fjórðungi minni.

„Nú er verið að vinna að nánari hönnun á 
virkjunum, og sú vinna miðar meðal annars að því að 
lágmarka rask en halda orkugetu virkjananna,“ segir 
Þorsteinn Hilmarsson, upplýsingafulltrúi Landsvirkj-
unar. Þrjár virkjanir og þrjú lón eru fyrirhuguð. Það 
lón sem minnkar mest er Heiðarlón, neðsta og stærsta 
lónið. Áður stóð til að það yrði 12,5 ferkílómetrar, en 
það verður 9 ferkílómetrar samkvæmt nýrri hönnun. 
Hin lónin áttu að vera samtals 11,3 ferkílómetrar en 
verða 9 ferkílómetrar.

Þessu samhliða verður yfirborðshæð Heiðarlóns 
lækkuð úr fyrirhuguðum 51 metra yfir sjávarmáli í 50 
metra hæð, eins og greint hefur verið frá.

Þorsteinn segir að jafnframt sé nú ætlunin að hlaða 
upp tvo grjótgarða við austurströnd Heiðarlóns. Þeir 
muni koma í veg fyrir að vatn setjist í lægðir í 
landinu. Með þessu og öðrum aðgerðum muni 
einungis þrír af átján ferkílómetrum lónanna verða 
utan núverandi árfarvegs. - bj

Hönnun virkjana í neðri hluta Þjórsár breytt og uppistöðulón minnkuð:

Lónin minnka um fjórðung

ÞJÓRSÁ Grjótgarðar verða hlaðnir við austurströnd Þjórsár til 
að koma í veg fyrir að vatn setjist í lægðir.

KJÖRKASSINNVEISTU SVARIÐ?
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ELDSVOÐI „Ég hlýt að hafa rekið 
mig í takkann á eldavélinni þegar 
ég fór út og þannig hefur kviknað 
í,“ segir Íris Gústafsdóttir hár-
greiðslumeistari. Íbúð hennar við 
Eiðistorg á Seltjarnarnesi stór-
skemmdist í bruna í gærmorgun. 
Hún er nú heimilislaus ásamt 
þremur börnum sínum en nokkra 
mánuði getur tekið að tæma íbúð-
ina og gera hana íbúðarhæfa.

Tilkynning um eldinn barst 
klukkan 9.53 í gærmorgun og var 
slökkvilið komið á staðinn fjórum 
mínútum síðar. Eldurinn var slökkt-
ur fljótlega en töluverðan tíma tók 
að reykræsta íbúðina og fyrir-
byggja að reykurinn bærist í aðrar 
íbúðir í fjölbýlishúsinu. Íbúðin er 
stórskemmd eftir eldsvoðann.

„Óhöppin gera ekki boð á undan 
sér, maður heldur alltaf að þetta 
komi bara fyrir aðra en mann 
sjálfan,“ segir Íris, sem er ánægð 

með snörp viðbrögð slökkviliðsins. 
„Þetta kemur líka á mjög slæmum 
tíma, rétt fyrir jólahátíðina.“

Hún segist nú vera heimilislaus 
þar sem pakka þurfi öllu úr íbúð-
inni, tæma hana og hreinsa. 
Nokkrir mánuðir geti liðið þar til 
hægt sé að flytja inn í íbúðina aftur. 
„Sem betur fer á ég góða nágranna-
konu sem á lausa íbúð á sjöttu hæð 
hússins sem ég bý í og er búin að 
bjóða mér að vera í henni,“ segir 
Íris. „Fyrst um sinn verð ég samt 
hjá móðursystur minni sem er með 
gistiheimili.“

Spurð um tryggingamál segist 
Íris sem betur fer tryggð í bak og 
fyrir. „Ég hef of oft lesið fréttir um 
fólk sem lendir í einhverju svona 
og þá endar hún alltaf á því að það 
er ótryggt. Ég ætlaði ekki að lenda 
í því og er þess vegna með allt 
mjög vel tryggt.“ 

 salvar@frettabladid.is

Rakst í takka 
og kveikti í
Íbúð Írisar Gústafsdóttur hárgreiðslumeistara 
skemmdist illa í eldsvoða í gærmorgun. Íris er nú 
heimilislaus þar til íbúðin verður tæmd og hreinsuð. 
„Maður heldur alltaf að þetta komi bara fyrir aðra.“

ÓNÝTT Eins og sjá má er allt eldhúsið ónýtt eftir brunann. Upptök eldsins voru hjá 
eldavélinni í horninu.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

ALÞINGI Stjórnarandstaðan mótmælti 
harðlega frumvarpi ríkisstjórnarinnar 
um flutning almannatrygginga undir 
félagsmálaráðuneytið á þingi í gær.

Gagnrýnin felst í því að samkvæmt 
frumvarpinu verður sett á fót ný 
stofnun undir yfirstjórn heilbrigðisráð-
herra, sem annast þá málaflokka 
almannatrygginga sem áfram heyra 
undir heilbrigðisráðherra. Lög um 
þessa stofnun hafa ekki verið sam-
þykkt.

„Þarna er verið að gera tilraun til 
þess að setja stjórn og forstjóra í 
stofnun sem á ekki að ræða á Alþingi 
fyrr en í vor og á ekki að taka til starfa 
fyrr en í haust,“ sagði Álfheiður 

Ingadóttir, þingmaður Vinsti grænna. 
„Þetta er svo illa unnið að það er ekki 
boðlegt að afgreiða það að okkar mati.“ 
Ögmundur Jónasson, samflokksmaður 
hennar, kallaði frumvarpið „óútfylltan 
tékka, undirritaðan af Samfylkingunni“.

„Þetta er ljótt mál, sem mun senni-
lega kosta skattgreiðendur milljarð,“ 
sagði Guðni Ágústsson, formaður 
Framsóknarflokksins. „Ég lýsi van-
trausti á Sjálfstæðisflokkinn.“

Varaformaður Framsóknarflokksins, 
Valgerður Sverrisdóttir, tók í sama 
streng. „Að mati okkar framsóknar-
manna hefði verið skynsamlegra að 
sameina þessi ráðuneyti, heilbrigðis- og 
tryggingamála,“ sagði Valgerður.  - sgj

Stjórnarandstaðan segir heilbrigðisráðherra fá óútleystan tékka fyrir nýja stofnun:

Segja frumvarpið ekki vera boðlegt

Á ÞINGI Þingmenn Framsóknarflokksins, auk Vinstri grænna, sögðu 
að frumvarpið væri gallað.

JAFNRÉTTI Kjarakannanir Starfs-
mannafélags Reykjavíkurborgar 
(STRV) og SFR leiða í ljós að 
síðarnefnda félagið ofmetur 
kynbundinn launamun í kjara-
könnun sinni.

Félögin notast við ólíkar 
aðferðir við að greina ólík störf. 
Hjá Reykjavíkurborg er notast 
við starfsmat og fá störfin 
tölugildi í stað starfsheitis. SFR 
notar hins vegar Ístarf-flokkunar-
kerfi til þess að leiðrétta fyrir 
áhrifum starfs á laun.

Munurinn á aðferðum félag-
anna reyndist ekki mikill. Sé 
stuðst við niðurstöður Félagsvís-
indastofnunar, sem framkvæmdu 
kjarakönnun STRV, er munur á 
kynbundinn launamunur meðal 
starfsmanna borgarinnar 14,9 
prósent en séu notaðar aðferðir 
Capacent fyrir SFR reynist 
munurinn vera 15,8 prósent.  - eb

Munur á kjarakönnunum:

Launamunur 
kynja ofmetinn 

1. Hver er aðal hvatamanneskj-
an fyrir stofnun Mænuskaða-
stofnunar Íslands?

2. Hver er sterklega orðaður 
við landsliðsþjálfarastöðuna í 
Englandi?

3. Hvaða rokksveit kom saman 
á tónleikum í London eftir tæp-
lega þriggja áratuga hlé?

SVÖRIN ERU Á BLS. 70

VEISTU SVARIÐ?



Apple IMC

Apple IMC | Humac ehf.
Laugavegi 182
105 Reykjavík
Sími 534 3400
www.apple.is

Kringlunni
103 Reykjavík
Sími 534 3400
www.apple.is

MacBook Pro
– hraðvirkasta fartölvan fyrir Vista*

*Skv. mælingum PC World: pcworld.com/article/id,136649-page,3-c,notebooks/article.html

Ótrúlegt en satt, en hraðvirkasta 
PC-fartölvan er Makki.
Vertu velkominn í hópinn 
– hvort sem þú vilt nota Windows 
eða Mac OS X þá er næsta tölvan 
þín frá Apple.

Mac Book Pro
15,4” skjár / 2,2 GHz
Intel Core 2 Duo / 120 GB / 2 GB
1440 x 900 px / 128 MB skjákort
8x SuperDrive / iSight / Fjarstýring

199.990,-

Mac Book Pro
15,4” skjár / 2,4 GHz
Intel Core 2 Duo / 160 GB / 2 GB
1440 x 900 px / 256 MB skjákort
8x SuperDrive / iSight / Fjarstýring

249.990,-

Mac Book Pro
17” skjár / 2,4 GHz Z0ED
Intel Core 2 Duo / 160 GB / 2 GB
1680 x 1050 pixlar / 256 MB skjákort
8x SuperDrive / iSight / Fjarstýring

279.990,-
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Rekstrarvörur
- vinna með þér  

Réttarhálsi 2 • 110 Reykjavík
Sími: 520 6666 • Fax: 520 6665

sala@rv.is • www.rv.is

Einar Kristjánsson,
framreiðslumaður
sölumaður hjá RV

Ferkantaður diskur, 25cm
3 stk 3.185 kr.

Opnunartími í 

verslun RV í desember:

Mánudaga til föstudaga

frá kl. 8:00 – 18:00

Laugardaga 

frá kl. 10:00 – 16:00

Á tilboði í desember 2007
- Valdar gerðir af Pillivuyt postulíni

NOREGUR, AP Um 4.000 tonn af olíu 
láku í Norðursjó við vesturstönd 
Noregs í gær eftir bilun í búnaði 
þegar verið var að flytja olíu frá 
olíuborpallinum Statfjord Alpha 
um borð í olíuflutningaskipið 
Navion Britannia. Er þetta annað 
versta mengunarslys sem orðið 
hefur við olíuvinnslu við Noreg.

Olíulekinn varð um 200 metra 
frá landi og sögðu stjórnvöld að 
miðað við sjávarstrauma og 
vindspár sé lítil hætta á að olían 
nái landi. Sérútbúin skip voru 
strax send á vettvang til að 
hreinsa upp olíu eins og hægt 
var.

Olíuborpallurinn er í eigu 
norska olíufyrirtækisins Statoil-

Hydro sem norska ríkið er ráð-
andi hluthafi í. Talsmaður Statoil-
Hydro, Vegar Stokset, sagði um 
alvarlegan leka að ræða en að 
ströndin væri ekki í hættu vegna 
þess hve lekinn varð langt frá 
landi.

Yfirmaður hjá norsku land-
helgisgæslunni, Tor Christian 
Sletner, sagði StatoilHydro með 
góða viðbúnaðaráætlun til að 
bregðast við svona aðstæðum. 
„Umfang eyðileggingarinnar 
gæti verið allt frá litlu, varla 
neinu, upp í tiltölulega mikið ef 
talsvert magn nær landi.“

Stærsta olíuslys við Noreg varð 
árið 1977 þegar 10.700 tonn af 
olíu láku í sjóinn. sdg@frettabladid.is

Umhverfisslys
í Norðursjó
Þúsundir tonna af olíu láku í sjóinn við olíuborpall 
um 200 kílómetra fyrir utan strönd Noregs. Bilun 
varð þegar verið var að flytja olíu um borð í skip.

OLÍULEKINN Á myndinni er afmarkað svæðið þar sem olían lak í sjóinn og hvert 
hana rak svo í átt frá olíuborpallinum. NORDICPHOTOS/AFP

BRETLAND, AP Gordon Brown, 
forsætisráðherra Bretlands, sagði 
að herir Bretlands og bandalags-
þjóða í Afganistan, væru að sigra 
uppreisnarmenn í landinu. Hann 
hvatti jafnframt fyrrverandi 
talibana í Afganistan til að hafna 
ofbeldi og taka aukinn þátt í að 
móta nýtt samfélag í ræðu á 
breska þinginu í gær.

„Ef þeir eru reiðubúnir til að 
hafna ofbeldi, lúta stjórnar-
skránni og virða grundvallar 
mannréttindi, þá er staður fyrir 
þá í samfélagi laga og hagkerfi 
Afganistan,“ sagði ráðherrann.

Hann sagði að bresk stjórnvöld 

myndu ekki koma beint að 
viðræðum við talibanana, en 
sagðist styðja umleitanir Hamid 
Karzai, forseta Afganistan. - sgj

Forsætisráðherra Bretlands:

Segir sigur vísan í Afganistan

GORDON 
BROWN
Heimsótti 
nýlega 
Afganistan.
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ÖRYGGISMÁL Jón Viðar Matthías-
son, slökkviliðsstjóri á höfuð-
borgar svæðinu, segir að nú hilli 
loks undir úrbætur í flugelda-
geymslum eftir svarta skýrslu 
um málið um síðustu áramót. 
Ástandið þá var talið óviðunandi 
vegna nálægðar sprengjulagera 
við aðra byggð. Jón segir að eftir 
tafir sé kominn skriður á 
flugeldageymslu fyrir Lands-
björg í Grófarhverfi í Hafnar-
firði. Landsbjörg er stærsti 
innflytjandi flugelda á Íslandi. 
„Sú geymsla er að rísa og það er 
sérstaklega hannað hús fyrir 
þetta, þannig að það er bjart fram 
undan í þessum efnum,“ segir 
slökkviliðsstjóri.  - gar

Flugeldageymslurnar:

Eru enn í ólagi 
en lausn fundin

JÓN VIÐAR MATTHÍASSON Væntanleg 
flugeldageymsla er til framtíðar segir 
slökkviliðstjóri höfðuborgarsvæðisins.

DÓMSMÁL Fyrrverandi eigendur 
Bræðranna Ormsson þurfa að 
greiða nýjum eigendum rúmar 
sautján milljónir í bætur vegna 
endurálagningar skattyfirvalda. 
Samkvæmt dómi Héraðsdóms 
Reykjavíkur þótti ljóst að seljend-
urnir hafi vitað af því að vafi ríkti 
um skattalega meðferð viðskipta-
vildar.

Bræðurnir Ormsson skiptu um 
eigendur árið 2004, þegar hópur 
fjárfesta keypti öll hlutabréf þess 
fyrir 644 milljónir króna. Ríkis-
skattstjóri sendi fyrirtækinu til-
kynningu síðla árs 2005 um að fyr-
irhugað væri að endurákvarða 
opinber gjöld félagsins fyrir árin 

2000 til 2004. Fyrningar af við-
skiptavild vegna kaupa á bréfum í 
fjórum hlutafélögum hefðu verið 
færðar ranglega í skattskilum. 

Nýir eigendur höfðuðu mál á 
hendur þeim gömlu vegna þessa 
og kröfðust bóta.

Í niðurstöðu Héraðsdóms 
Reykjavíkur segir að ekki verði 
séð að seljendurnir hafi vísvitandi 
blekkt kaupendurna, en hins vegar 
teljist það á ábyrgð þeirra að hafa 
ekki upplýst kaupendurna um vaf-
ann sem lék á skattalegri meðferð 
viðskiptavildar. Því voru nýju eig-
endunum dæmdar 17,3 milljónir í 
bætur, auk 1,3 milljóna í sakar-
kostnað.  - sþs

Fyrrverandi eigendur létu kaupendur ekki vita af vafa um skattalega meðferð viðskiptavildar:

Dæmdir til að greiða 17 milljónir í bætur

BRÆÐURNIR ORMSSON Nýju eigendurnir höfðuðu mál á hendur þeim gömlu vegna 
endurálagningar skattyfirvalda.

„Rjóminn er ómissandi 
í góða matargerð“

Gerðu það gott með rjóma!
uppskriftir á www.ms.is       

Gunnar Karl
Landsliðskokkur

MALASÍA, AP Lögreglan í Malasíu 
handtók um tuttugu manns sem 
reyndu að mótmæla við þinghúsið 
í höfuðborginni Kúala Lúmpúr á 
þriðjudag. Var þetta ein af 
nýlegum tilraunum til mótmæla í 
Malasíu sem eru fátíð þar í landi.

Einn helsti stjórnarandstöðu-
leiðtogi Malasíu, Anwar Ibrahim, 
var handtekinn í gær eftir að 
hann kom til landsins. Ibrahim 
var sleppt skömmu seinna en 
atburðir síðustu daga hafa aukið á 
ótta um að stjórnvöld séu að 
herða aðgerðir gegn stjórnarand-
stöðunni.  - sdg

Tuttugu manns handteknir:

Tilraun til mót-
mæla í Malasíu

ÁTÖK VIÐ ÞINGHÚSIÐ Lögreglan kom í 
veg fyrir mótmæli í höfuðborginni Kúala 
Lúmpúr. NORDICPHOTOS/AFP

JAPAN, AP Japönsk stjórnvöld 
greindu í fyrsta sinn opinberlega 
frá nöfnum þriggja dæmdra 
morðingja sem teknir voru af lífi 
fyrir skömmu. Er þetta í sam-
ræmi við nýja stefnu um að 
aflétta leynd á aftökum í Japan.

Japan er eitt fárra iðnvæddra 
ríkja þar sem dauðarefsing 
tíðkast og hefur ítrekað sætt 
gagnrýni mannréttindasamtaka 
fyrir leynd á aftökum.

Fram til ársins 1998 birtu 
stjórnvöld aðeins tölur um fjölda 
aftaka árlega. Síðan þá hafa 
upplýsingar um fjölda aftaka 
verið veittar daginn eftir hverja 
þeirra. - sdg

Greint frá nöfnum líflátinna:

Leynd aflétt á 
aftökum í Japan

Háttsettur líbanskur hershöfðingi, 
Francois al-Hajj, lést í bílspreng-
ingu í Líbanon í gær. Hajj var talinn 
líklegur eftirmaður Michel Suleiman, 
hershöfðinga og yfirmanns líbanska 
hersins, sem hefur verið nefndur sem 
mögulegt forsetaefni.

LÍBANON

Hershöfðingi myrtur
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GIRNILEGIR VEISLUBAKKAR
MEÐ LITLUM FYRIRVARA

554 6999 |  www.jumbo.is

BLANDAÐUR
BAKKI 3.580 kr.

SAMLOKU-
BAKKI 2.890 kr.

TORTILLA
& PÓLARBRAUÐ

3.480 kr. FONDU
SÚKKULAÐIBAKKI

2.950 kr.FONDU
SÚKKULAÐIBAKKI

2.9500 kkrr.rr

32
BITAR

10
MANNS

36
BITAR

36
BITAR

Kryddaðu eldhúsið
með heimilistækjum
frá Siemens.

Nóatúni 4 · Sími 520 3000
www.sminor.is

Espressó-kaffivélar,
bjóðum upp á mikið úrval.
Tilvalin jólagjöf handa
heimilisfólkinu.

Heimilistæki, stór og smá,
ljós, símar, pottar og
pönnur.

INDÓNESÍA, AP Þórunn Sveinbjarnar-
dóttir umhverfisráðherra ávarp-
aði loftslagsþing Sameinuðu þjóð-
anna á Balí í Indónesíu á lokadegi 

þess í gær. Hún 
hvatti til sam-
stöðu og dugnað-
ar í baráttunni 
gegn gróður-
húsaáhrifunum.

„Þjóðir heims-
ins eyða yfir 60 
þúsund milljörð-
um á ári í varnar-
mál. Við þurfum 
að leggja meira í 

baráttuna gegn loftslagsbreyting-
um,“ sagði Þórunn. Markmið ráð-
stefnunnar er að undirbúa nýtt 
samkomulag um loftslagsmál, sem 
taki við af Kyoto-bókuninni sem 
rennur út árið 2012.

„Fátækt fólk mun finna mest 
fyrir loftslagsbreytingum,“ sagði 
Þórunn. „Sjötíu prósent þess eru 

konur. Innan við sjötti hver ræðu-
manna á þessu þingi er kona. Þátt-
taka kvenna er nauðsynleg ef við 
ætlum að ná árangri.“

Bandaríkin hafa ekki staðfest 
Kyoto-bókunina og eitt helsta 
markmið ráðstefnunnar hefur 
verið að fá fulltrúa þeirra til við-
ræðna. Á ráðstefnunni höfnuðu 
þeir þeim áætlunum sem lengst 
ganga.

„Við verðum að tryggja að 
Bandaríkin, stærsta hagkerfi 
heims, sem losar gróðurhúsaloft-
tegundir í meiri mæli en nokkurt 
annað ríki, helsta tækniveldi 
heims, taki þátt í næsta samkomu-
lagi sem gildir frá 2012,“ sagði 
Susilo Bambang Yudhoyono, full-
trúi Indónesíu.

Bandarísk stjórnvöld segjast 
hins vegar vinna markvisst að 
framgangi umhverfisvænna orku-
gjafa, þó að umheimurinn hafi 
veitt því litla eftirtekt.  - sgj

Umhverfisráðherra ávarpaði loftslagsþingið í Balí:

Verja þarf meira fé 
í umhverfismál

ÞÓRUNN SVEIN-
BJARNARDÓTTIR

SNIGLAHRAÐI Aðgerðarsinnar á Balí brugðu á leik og hvöttu Sameinuðu þjóðirnar til 
að taka ekki á málunum á hraða snigilsins. NORDICPHOTOS/AFP

MENNING „Það kemur líklega í ljós 
á morgun hvort ég kemst heim um 
jólin,“ segir Þórarinn Ingi Jónsson 
listnemi, sem kærður hefur verið 
fyrir óspektir á almannafæri 
vegna listaverks í sprengjulíki 
sem hann skildi eftir á listasafni í 
miðborg Toronto, þar sem hann 
nemur vídeólist. 

„Mér hefur verið ráðlagt af lög-
fræðingi að tala ekki við fjölmiðla, 
þar sem allt sem ég segi virðist 
vera notað gegn mér. Ég get því 
ekki tjáð mig frekar um þetta 
mál,“ segir Þórarinn, sem hefur 
verið rekinn úr listaháskólanum.

Listakonan Steinunn Þórarins-
dóttir, móðir Þórarins, hvatti í vik-
unni félagsmenn Sambands 

íslenskra myndlistarmanna til 
þess að senda stuðningsyfirlýs-
ingu við Þórarin til lögfræðings 
hans í Kanada.  - eb

Þórarinn Ingi Jónsson, listnemi í Kanada:

Sagt að ræða ekki við fjölmiðla

SPRENGJA Þórarinn segist fá að vita 
á morgun hvort hann komist heim í 
jólafrí.
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FRAKKLAND, AP Franskir þingmenn 
eru á meðal þeirra sem hafa stigið 
fram og gagnrýnt heimsókn 
Moammar Gaddafí Líbíuforseta til 
Frakklands. Á þriðjudag heimsótti 
Gaddafí franska þjóðþingið í París.

Nicolas Sarkozy Frakklandsfor-
seti þá ákvörðun að bjóða Gaddafí í 
heimsókn með því að segja það 
skyldu Frakklands að hvetja ríki 
heims til ábyrgðar á alþjóðavett-
vangi. Sarkozy vísaði í það að 
Gaddafí hefði formlega fordæmt 
hryðjuverk og tekið ákvörðun um 
að hætta við þróun kjarnorku-
vopna.

Gaddafí hafði óskað eftir því að 
fá að ávarpa þingheim úr ræðustól 

þingsins, en varð að láta sér nægja 
að hitta þingmenn á aðsetri forseta 
neðri deildar þingsins. Um áttatíu 
þingmönnum var boðið, einkum 
nefndarformönnum og flokksleið-
togum, en meirihluti sýndi and-
stöðu sína við heimsókn Gaddafís 
með því að mæta ekki.

Þingmenn jafnt hægri- sem 
vinstriflokka gagnrýndu heimsókn 
hans í þinghúsið. Jafnvel margir 
þingmenn í Íhaldsflokki Sarkozys 
forseta voru ósáttir.

„Þinghúsið er ekki hvaða bygg-
ing sem er,“ sagði Jean-Marc Ayr-
ault, þingflokksformaður sósíal-
ista, heldur „hluti af langri 
mannréttindahefð.“ - gb

Heimsókn Gaddafís til Frakklands harðlega gagnrýnd:

Franskir þingmenn lýstu andúð sinni

MÓTMÆLI GEGN GADDAFÍ Lögreglan í París reynir að fjarlægja mótmælendur frá 
samtökunum Blaðamenn án landamæra. NORDICPHOTOS/AFP

SJÁVARÚTVEGUR Einar K. Guð-
finnsson sjávarútvegsráðherra 
hefur skipað tvær nýjar nefndir 
um fiskeldismál. Annars vegar 
er það nefnd um aðgerðir til 
eflingar þorskeldis hér á landi. 
Nefndinni er sérstaklega ætlað 
að kanna möguleika á byggingu 
og starfrækslu seiðaeldisstöðvar 
sem þjónað gæti allri matfisk-
framleiðslu í landinu. 

Hins vegar er það nefnd sem 
kanni forsendur kræklinga-
ræktar. Þeirri nefnd er ætlað að 
kanna stöðu greinarinnar og 
möguleika hennar, með tilliti til 
bæði líffræðilegra og rekstrar-
legra forsendna og umhverfis-
þátta. Er nefndinni ætlað að 
koma með tillögur að þeim 
aðgerðum sem hægt væri að 
grípa til hjá hinu opinbera til að 
treysta almennar rekstarfor-
sendur greinarinnar.   - shá

Nefndarskipan:

Fiskeldi skoðað 
ofan í kjölinn

ÞORSKELDI Tvær nýjar nefndir taka út 
þorskeldi og kræklingarækt.

FRÉTTABLAÐIÐ/SVAVAR

SKIPULAGSMÁL Eigandi einbýlis-
hússins á Laufásvegi 73, Þor-
steinn Jónsson, hefur nú sent inn 
nýja og breytta umsókn til 
skipulagsyfirvalda í Reykjavík 
um að fá að endurbæta og stækka 
húsið. Þorsteini hafði áður verið 
synjað um stækkun vegna 
andstöðu forsetaembættisins sem 
sagði öryggi gesta í bústað 
embættisins handan götunnar 
ógnað. Þorsteinn hefur nú meðal 
annars fallið frá því að fá að 
byggja tvöfalt bílskýli í því horni 
lóðar sinnar sem er nær forseta-
bústaðnum og biður um að fá að 
stækka og endurnýja gamlan 
bílskúr sem stendur við hitt 
götuhorn lóðarinnar.  - gar

Húseigandi á Laufásvegi:

Ný tillaga um 
stækkun húss

LAUFÁSVEGUR Öryggi gesta yfirvalda 
hefur áhrif á skipulagsmál.

LAS VEGAS, AP Lögreglan í Las 
Vegas leitar tveggja byssumanna 
sem skutu á hóp ungmenna sem 
stigu úr úr skólabíl í úthverfi 
borgarinnar á þriðjudag. Sex 
ungmenni urðu fyrir skoti og eru 
tveir sautján og átján ára piltar 
alvarlega slasaðir.

Lögreglan telur að árásin 
tengist slagsmálum í Mojave-
miðskólanum en þar höfðu þrír 
unglingspiltar verið handteknir 
fyrr um daginn. Fjögur ungmenn-
anna, þau sem slösuðust minna, 
eru nemendur við skólann en ekki 
hefur verið upplýst hvort 
piltarnir sem slösuðust mest séu 
einnig nemendur skólans. - þo

Árás við skólabíl í Las Vegas:

Sex ungmenni 
urðu fyrir skoti

SMÁRATORG 3, 200 KÓPAVOGUR. sími 5500 800SMÁRATORG 3, 200 KÓPAVOGUR. sími 5500 800
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Það er opið ennlengur en venjulegaí desember. Kynntuþér málið á
www.toysrus.is

Það er opið ennlengur en venjulegaí desember. Kynntuþér málið á
www.toysrus.is

181300/01

XPV SUPER TERRANATOR
Fjarstýrð. Keyrðu í gegnum hvað sem er, jafnvel vatn og snjó. 
Með rafhlöðum og hleðslutæki. 15 km/t. 7 aðgerðir. Veldu á 

milli 27 MHz og 40 MHz. 35 sm. Okkar eðlilega lágvöruverð 
er 6.999,-

2.999,-
ÞÚ SPARAR 700,-

450745

AQUA DOODLE
TEIKNIMOTTA
Með vatnsteiknipenna.
Okkar eðlilega
lágvöruverð er
3.699,-

4.899,-
ÞÚ SPARAR 1.000,-

5.999,-
ÞÚ SPARAR 1.000,-

10,5 m

540128

SUPER RACING 3800
Kappakstursbraut með 
háhraða beygjum og 
2 lykkjum. Innifalið 2 
breytar, 2 handstjórntæki 
og 2 Mercedes Benz CLK. 
Brautarlengd: 10,5 m. 
Mælikvarði 1:43. 
Venjulegt lágvöruverð 
okkar er 5.899,-

4.999,-
ÞÚ SPARAR 1.500,-

411207

BELLINO BARNALEIKFIMI OG LEIKTEPPI
Með 4 mjúkum dýrum með mismunandi 

hljóðum. 95 x 140 sm. Okkar
eðlilega lágvöruverð

er 6.499,-
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JESÚS Eitt stærsta Jesúlíkneski í Asíu 
gnæfir yfir borgina Manado á norður-
hluta Sulawesi-eyju á Indónesíu. 
Meirihluti íbúa Manado er kristinn en 
meirihluti Indónesa er íslamstrúar. 
Styttan er þrjátíu metrar á hæð.

NORDICPHOTOS/AFP

ÞÝSKALAND, AP Þýski utanríkis-
ráðherrann Frank-Walter 
Steinmeier boðaði staðgengil 

sendiherra 
Simbabve á sinn 
fund á þriðjudag 
til að koma því á 
framfæri að 
ummæli af því 
tagi sem full trúar 
Simbabvestjórn-
ar hefðu látið 
hafa eftir sér um 
Angelu Merkel 

kanslara væru „algerlega 
ólíðandi“. 

Í málgagni Simbabvestjórnar, 
The Herald, var Merkel sögð 
vera „eftirlegukind nasista“ og 
upplýsingamálaráðherrann 
Sikhanyiso Ndlovu sakaði hana 
um „kynþáttahatur af verstu 
gerð“. Tilefnið er að á evrópsk-
afríska leiðtogafundinum í 
Lissabon um helgina gagnrýndi 
hún meðferð Roberts Mugabe 
Simbabveforseta á eigin þegnum.   
 - aa

Eftirmál ESB-Afríkufundar: 

Þýska stjórn for-
dæmir ummæli

ANGELA MERKEL

FINNLAND Bæjaryfirvöld í Nokia í 
Finnlandi hafa skrifað bréf til 
ríkisstjórnarinnar og óskað eftir 
fjárhagslegri aðstoð vegna 
neyðarástands sem skapaðist í 
bænum vegna vatnsmengunar, að 
sögn finnska dagblaðsins 
Helsingin Sanomat. Frárennslis-
vatn komst í drykkjarvatn 
Nokiabúa og olli veikindum hjá 
stórum hluta bæjarbúa. 

Í bréfi sínu til Matta Vanhanen 
forsætisráðherra og Jyrki 
Katanen fjármálaráðherra segir 
Markku Rahikkala bæjarstjóri að 
tjónið sé gríðarlegt. Trygginga-
félög muni bæta það að ein-
hverju leyti en meira þurfi til. 
Lífið í Nokia er nú að komast í 
samt lag.  - ghs

Vatnsmengun í Nokia:

Ríkið veiti fjár-
hagsaðstoð

SVEITARSTJÓRNIR Ístak hefur látið 
vinna drög að nýju deiliskipulagi á 
Tungumelum í Mosfellsbæ vegna 
námuvinnslu sinnar þar. Eins og 
kom fram í Fréttablaðinu var 
vinnsla fyrirtækisins stöðvuð 
þegar uppgötvaðist að starfsemin 
var komin út fyrir þau mörk sem 
tilgreind eru í námuleyfinu. 
Skipulagsnefndin sem beðin hefur 
verið um að taka afstöðu til nýrrar 
afmörkunar svæðisins ákvað á 
síðasta fundi að fara áður í 
skoðunarferð um svæðið.  - gar

Yfirvöld í Mosfellsbæ:

Fara á vettvang 
á Tungumelum

TUNGUMELAR Ístak sprengdi kletta án 
leyfis segir Mosfellsbær.

ALÞINGI „Nú skal kennsluborðum 
kristninnar velt og hún gerð 
brottræk úr helgidómi íslenskra 
menntastofnana,“ sagði Guðni 
Ágústsson, formaður Framsóknar-
flokksins, á Alþingi í gær. Þing-
maðurinn fór fyrir utandagskrár-
umræðu um stöðu þjóðkirkjunnar, 
kristni og kristnifræðslu.

Guðni gagnrýndi að í nýju 
frumvarpi um grunnskólann væri 
fellt burt orðalag um kristið sið-
gæði. Hann gagnrýndi einnig 
kröfur um að fermingarfræðsla 
fari ekki fram á skólatíma. „Þessa 
óþarfa umræðu ber að kveða 
niður strax,“ sagði Guðni. „Um og 
yfir 80 prósent landsmanna til-
heyra þjóðkirkjunni. Um 95 pró-
sent landsmanna tilheyra kristn-
um söfnuðum.“

Séra Karl V. Matthíasson, þing-
maður Samfylkingarinnar, sagði 
að ekki væri skynsamlegt að 
kveða niður raddir sem töluðu 
gegn þjóðkirkjunni. „Það væri 
ekki í kristnum anda,“ sagði Karl.

Björn Bjarnason, dóms- og 
kirkjumálaráðherra, sagði hinn 
kristna arf vera þjóðinni mikils 
virði. „Slitni tengsl skóla og hins 
kristna menningararfs er vá fyrir 
dyrum,“ sagði Björn. „Það yrði 
íslensku þjóðinni til varanlegs 
tjóns ef hætt yrði að leggja rækt 
við hinn kristna arf.“

Björn segist ekki hafa komið að 
gerð frumvarpsins. „Málið er nú 
komið til Alþingis og Alþingi 
hefur aldrei brugðist hinum 
kristna málstað,“ sagði Björn. 
„Ég tel að menn lesi of mikla 

Ráðherra segir vá fyrir dyrum 
slitni tengsl skóla og kristni
Formaður Framsóknarflokksins gagnrýnir að orðalag um kristið siðgæði verði fellt úr grunnskólalögum. 
Hann segir umræðuna óþarfa. Ráðherra segir vá fyrir dyrum ef tengsl skóla og kristins arfs slitni.

KRISTILEGT SIÐGÆÐI Þingmenn voru almennt sammála um mikilvægi kristninnar í þjóðfélaginu í utandagskrárumræðu á Alþingi. 

Við verðum að gera 
greinarmun á fræðslu og 

trúboði.

ÞORGERÐUR KATRÍN GUNNARSDÓTTIR 
MENNTAMÁLARÁÐHERRA

merkingu úr að orðin kristilegt 
siðgæði séu ekki í lögum um 
grunnskóla.“

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir 
menntamálaráðherra segir að 
nefnd sem vann að endurskoðun 
grunnskólalaga hafi verið meðvit-
uð um að breytingin gæti orkað 

tvímælis. „Niðurstaðan varð sú að 
ekki væri stætt á öðru en að leggja 
til breytingu. Við erum síður en 

svo að úthýsa kristninni,“ sagði 
Þorgerður.

„En við verðum að gera greinar-
mun á fræðslu og trúboði. Ferm-
ingarfræðsla getur ekki orðið hluti 
af skóladagatali og skyldunámi,“ 
bætti Þorgerður við.

Kristinn H. Gunnarsson, þing-
maður Frjálslyndra, sagði það 
vera afskræmingu á trúfrelsinu að 
bera að jöfnu þjóðkirkjuna og 
önnur trúfélög, vegna stærðar 
hennar. „Kristnin á ekki að sitja 
við sama borð og önnur trúarbrögð 
sem fáir aðhyllast,“ sagði Krist-
inn.   steindor@frettabladid.is

GUÐNI ÁGÚSTSSON BJÖRN BJARNASON
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NEYTENDUR Aukning hefur orðið á 
sjálfsinnritun Icelandair í 
Leifsstöð. Í tilkynningu flug-
félagsins segir að þriðji hver 
farþegi innriti sig sjálfur í flug og 
sé það sérstaklega vinsælt meðal 
þeirra sem fljúga mest.

Eitt og hálft ár er síðan 
sjálfsinnritunarstöðvarnar voru 
teknar í notkun. Í vélunum nægir 
að stimpla inn bókunarnúmer og 
renna í gegn greiðslukortinu og 
tekur innritunin hálfa mínútu. - eb

Innritun á Leifsstöð:

Þriðji hver inn-
ritar sig sjálfur

ALMENNINGSÍÞRÓTTIR Íbúar í Foss-
vogi hafa afhent Degi B. Egg-
ertssyni borgarstjóra undir-
skriftalista með nöfnum hátt í 
þrjú þúsund íbúa sem vilja sund-
laugarbyggingu í Fossvogsdal.

Í tilkynningu frá talsmönnum 
áhugahóps um sundlaugina segir 
að borgarstjóri hafi verið 
jákvæður á fundinum og skýrt 
frá því að komið hefði verið á fót 
nefnd sem eiga myndi formlegar 
viðræður við Kópavogsbæ um 
málið. Kópavogsbær hefur 
einnig fyrir sitt leyti skipað í hóp 
til að ræða við Reykvíkinga um 
málið.

„Það er því afar jákvætt að 

málið skuli vera komið á svo 
góðan rekspöl nú. Þá þykir sýnt 
að stuðningur íbúa við byggingu 
laugarinnar er mikill og ætti því 
fátt að vera því til fyrirstöðu að 
nú, 30 árum eftir að Fossvogur-
inn byggðist upp, fái hverfið loks 
sundlaug,“ segir í tilkynningu 
áhugahópsins.

Komið hefur fram hugmynd 
um að láta græn sjónarmið ráða 
við hönnun sundlaugarinnar. 
Þannig verði til dæmis ekki 
almenn bílastæði við laugina 
heldur myndu gestir koma sér 
þangað gangandi eða hjólandi. 
Borgarstjórinn mun hafa tekið 
vel í slík sjónarmið. - gar

Íbúar í Fossvogi skiluðu þrjú þúsund undirskriftum með áskorun til borgarstjóra:

Telja sundlaug loks vera í sjónmáli

BORGARSTJÓRI FÆR UNDIRSKRIFTIR Dagur B. Eggertsson tók á móti áskorun áhuga-
hóps um sundlaug í Fossvogi.

SKIPULAGSMÁL Fyrirhugað hverfi í 
Urriðaholti hlaut 2. sætið í 
úrslitum alþjóðlegra lífsgæða-
verðlaunanna LivCom að því er 
segir í tilkynningu frá bæjaryfir-
völdum í Garðabæ.

„LivCom-verðlaunin eru veitt 
með stuðningi Umhverfisstofnun-
ar Sameinuðu þjóðanna,“ segja 
Garðbæingar um verðlaunin sem 
afhent voru í London fyrr í 
vikunni. „Urriðaholt hlaut 2.  
sætið í sínum flokki vegna 
áherslu skipulagsins á lífsgæði 
með fjölbreyttri byggð, áherslu á 
samfélagsumgjörð, góða nýtingu 
landrýmis, samspil byggðar og 
verndun umhverfis,“ segir í 
tilkynningu.  - gar

Lífsgæðaverðlaun í London:

Urriðaholt fékk 
önnur verðlaun

URRIÐAHOLT Áhersla á vistvæna byggð.

SVEITARSTJÓRNIR Umhverfisnefnd 
Álftaness vill að sveitarfélagið 
tileinki sér svokallað grænt 
skrifstofuhald. Segir umhverfis-
nefndin að í því felist meðal 
annars innkaup á umhverfis-
merktum pappír, að allt prentefni 
sé prentað á umhverfismerktan 
pappír, pappírsnotkun minnkuð 
eins og hægt sé, sorp frá öllum 
stofnunum sveitarfélagsins sé 
flokkað, að notuð séu umhverfis-
merkt hreinsiefni og minna af 
þeim. Tillaga um þetta verður 
lögð fyrir bæjarstjórn.  - gar

Umhverfismál á Álftanesi:

Leggja til grænt 
skrifstofuhald

Á ÁLFTANESI Umhverfisnefnd vill græna 
stefnu. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

BRUSSEL, AP Samtök útlægra Írana 
halda því fram að ekki sé rétt að 
Íransstjórn hafi árið 2003 hætt að 
vinna að því að koma sér upp 
kjarnorkuvopnum eins og fullyrt 
er í bandarískri leyniþjónustu-
skýrslu. 

Mohammad Mohadessin, 
talsmaður Þjóðarráðs íranskrar 
andspyrnu (NCRI), sagði í 
Brussel á þriðjudag að samtökin 
hefðu fyrir því áreiðanlegar 
heimildir að klerkastjórnin hefði 
árið 2003 aðeins gert stutt hlé á 
kjarnorkuvígvæðingaráætlun 
sinni og hafist handa við hana af 
fullum krafti aftur árið eftir.  
  - aa

Íranskir útlagar: 

Kjarnorkuvíg-
væðingu ei hætt



nær og fjær

„ORÐRÉTT“
Minna má nú heyra Blessað sé auðvaldið

Ósanngjarnt

Vaknað við blá ljós

Foreldrar barnanna í leik-
skólanum Tjarnarborg eru 
eflaust farnir að hlakka til 
jólanna enda eiga þeir von 
á góðum gjöfum frá börn-
um sínum sem hafa teiknað 
myndir af Ólafi Ragnari 
Grímssyni, forseta Íslands, 
og forsetafrúnni Dorrit 
Moussaieff ásamt íslensku 
sauðkindinni.

Þau voru stolt af verkum sínum 
þegar blaðamanni bauðst að kíkja 
á þau. „Hérna er mín mynd,“ sagði 
einn listamannanna og benti á 
mynd af Dorrit með kórónu en 
Ólafi aðeins með sína ljósu lokka. 
„Hann geymir sína kórónu heima,“ 
útskýrði listamaðurinn ungi þegar 
spurt var af hverju Ólafur Ragnar 
væri berhöfðaður.

Þau kunnu deili á forsetahjón-
unum og þótti ekkert undarlegt að 
forsetafrúin væri ekki fædd á 
Íslandi enda voru þarna heims-
borgarar innan um eins og tví-
burabræðurnir Antoine Svavar og 

Lucas Snær Liebing en faðir 
þeirra er franskur og tala þeir því 
reiprennandi frönsku og kunna 
líka ýmislegt fyrir sér í ensku.

Einnig er íslenska sauðkindin 
þeim kunnug þó ekki hafi þau öll 
séð hana með berum augum. 
Aðspurð hvort þau myndu vilja 
verða forsetar þegar þau verða 
stór svöruðu þau neitandi. „Það er 
ekkert gaman að þurfa að vita 
allt,“ sagði Rebekka Rut Kristj-
ánsdóttir til frekari úrskýringar.

Forsetahjónin í jólapak 



Annað bindi af Sögu Bolungarvíkur er 
komið út en fyrra bindið var útgefið fyrir 
tveimur árum. Í þessu bindi er saga 
staðarins rakin frá því 1920 þar til Bolungar-
vík fékk kaupstaðarréttindi árið 1974. 

„Þetta er mikil uppgangssaga,“ segir 
Anna Guðrún Edvardsdóttir, forseti 
bæjarstjórnar, en Guðfinna M. Hreiðars-
dóttir, formaður sögufélags Ísfirðinga, 
afhenti henni fyrsta eintakið í gær í 
Einarshúsi í Bolungarvík.

Söguritarinn sjálfur, Jón Þ. Þór, gat ekki 
verið viðstaddur en eftir að hafa ritað sögu 

Bolungarvíkur brá hann sér til Kaupmanna-
hafnar til að rita sögu borgarinnar.

Spurð hvort bókin sé ekki óþægileg 
áminning til Bolvíkinga um að bærinn megi 
muna sinn fífil fegurri svarar hún: „Það 
þarf ekki að vera því hér er gott að búa og 
fólk er bjartsýnt. Hins vegar líður varla sá 
dagur að við erum minnt á það að við búum 
við viðkvæmt ástand eins og gengur og 
gerist í flestum byggðum sem treysta að 
miklu leyti á sjávarútveg.“

Það er Sögufélag Ísfirðinga sem gefur 
bókina út.

Enn er fífillinn fagur

kana
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FRÉTTASKÝRING
KLEMENS ÓLAFUR ÞRASTARSON
klemens@frettabladid.is

> Ógiftar konur, skráðar í sambúð:

HEIMILD: HAGSTOFA ÍSLANDS

Jólaverslunin 
virðist standa 
með miklum 
blóma þessa 
dagana enda 
aðeins rúm 
vika til jóla. 
Hvernig 
gengur 
jólaverslunin? 
Ég fór af stað 
fyrstu vikuna 
í desember 
og kíkti þá í 
Smáralind, 

Kringluna, á Laugaveginn og í Húsa-
smiðjuna og stærstu staðina og þá 
var mér sagt að jólaverslunin hefði 
byrjað vel. Í Kringlunni og Smáralind 
höfðu mælst auknar heimsóknir 
miðað við sömu helgi í fyrra en 
ekki lágu fyrir neinar sölutölur frá 
einstaka verslunum. 
Hvað þýðir það? Það er erfitt að 
segja. Á þessari stundu er ekki hægt 
að segja hvort jólaverslunin verði í 
heildina meiri en í fyrra en viðskipt-
in eru augljóslega fyrr á ferðinni. 
Maður veltir fyrir sér hvort verslunin 
dreifist betur en í fyrra en svo getur 
verið að verslunin verði jöfn og 
þétt alveg til jóla. Rannsóknarsetur 
verslunarinnar hefur spáð því að 
aukningin verði tæplega 9,5 prósent 
frá því sem var í fyrra. 
Er það samt ekki mikil aukning? 
Það er aukning en samt minni 
aukning en var milli áranna þar á 
undan. Samkvæmt því er kannski 
að hægjast eitthvað á aukningunni 
en samt er ennþá aukning. 
Á hvaða sviðum er mesta aukn-
ingin? Rannsóknarsetrið telur að 
mikil verslun verði í leikföngum 
vegna aukinnar samkeppni á 
leikfangamarkaði og svo er líka talið 
að aukning verði í íþróttavörum og 
rafmagnsvörum. 

SPURT & SVARAÐ
JÓLAVERSLUNIN

Byrjaði vel í 
desember
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KRISTÍN HULDA 
GUÐMUNDSDÓTTIR
Markaðsstjóri SVÞ.

Fyrir nokkrum mánuðum töldu fáir að Mike 
Huckabee, fyrrverandi ríkisstjóri í Arkansas, 
ætti nokkurn möguleika á útnefningu 
Repúblikanaflokksins sem frambjóðandi 
þeirra í forsetakosningunum sem fram 
fara í Bandaríkjunum eftir tæpt ár. Nýlegar 
kannanir sýna hann á gífurlegri siglingu, 
með sextán prósentustiga forystu á næsta 
frambjóðanda í Iowa, ríkinu þar sem fyrstu 
forkosningarnar fara fram.

Hver er Mike Huckabee?
Mike Huckabee er 52 ára gamall, fæddur 
og uppalinn í Arkansas-ríki. Hann var vígður 
til prests í söfnuði baptista og hefur haft 
íhaldssöm kristileg gildi í hávegum frá upp-
hafi stjórnmálaferils síns. Hann er einnig 
mikill áhugamaður um tónlist og leikur á 
bassa í rokksveitinni Capitol Offense. Árið 

1996 varð hann ríkisstjóri í Arkansas og 
gegndi því embætti þar til fyrr í ár.

Hver eru stefnumál Hucka-
bees?
Huckabee segist sjálfur vera 
íhaldsmaður. Hann styður 
dauðarefsingar, er andvígur 
fóstureyðingum, giftingum 
samkynhneigðra og 
hertri vopnalöggjöf. 
Hann styður stríðið 
í Írak og dregur 
þróunarkenningu 
Darwins í efa. Mesta 
áherslu hefur hann 
lagt á að vernda 
landamærin 
við Mexíkó gegn 

ágangi ólöglegra innflytjenda. Hefur hann 
meðal annars fengið leikarann Chuck 

Norris til að lýsa yfir stuðningi við sig og 
þá stefnu sína.

Hvað segja andstæðingar hans?
Andstæðingar Huckabees hafa gagnrýnt 

íhaldssamar skoðanir hans. Fyrr á 
stjórnmálaferli sínum lýsti hann 

því yfir að konur og sam-
kynhneigðir ættu ekki að 
fá að gegna hermennsku. 
Árið 1992 lét hann hafa 
eftir sér að best væri að 
setja alnæmissjúklinga 
í sóttkví. Segja demó-
kratar að hann sé ekki í 
tengslum við almenning 
í Bandaríkjunum.

FBL-GREINING: MIKE HUCKABEE

Íhaldsmaðurinn skýst upp í könnunum

Fyrir fjórum árum fór 
Ásgeir Ebenezersson niður 
í Landsbanka til að kynna 
hugmyndir að nýrri versl-
unarmiðstöð sem næði frá 
Skúlagötu til Laugavegs. 
Vel var tekið í hugmyndina. 
Nú ætlar félag eins eigenda 
bankans að byggja þar. 

„Það tók langan tíma fyrir mig að 
viðurkenna þetta fyrir sjálfum 
mér, en nú er ljóst að Björgólfur og 
hans félag, Samson Properties, 
hafa stolið þessari hugmynd minni 
frá A til Ö,“ segir Ásgeir Ebenez-
ersson athafnamaður, sem hefur í 
fórum sínum fjögurra ára gamlar 
teikningar að verslunarmiðstöð, 
sem átti að ná frá Skúlagötu að 
Laugavegi.

Samson Properties, félag 
Björg ólfsfeðga, kynnti nýverið 
ekki alls ólíkar hugmyndir.

Áform Ásgeirs voru kynnt 
Reykjavíkurborg í apríl 2003. Hann 
segir að formanni skipulagsráðs og 
skipulagsstjóra hafi litist vel á hug-
myndina og hún var send áfram í 
kerfinu.

Í ágúst 2003 svarar Jóhannes S. 
Kjarval, hverfisarkitekt hjá skipu-
lagssviði, Ásgeiri. Í bréfi Jóhannes-
ar er Ásgeiri uppálagt að „skýra 
þátt stærsta núverandi eiganda, 
þ.e. Landsbankans“.

Ásgeir segir svo frá: „Ég fór með 
hugmyndina í Landsbankann í maí 
2003. Ég skildi eftir gögnin og var 
skömmu síðar boðaður á fund hjá 
fyrirtækjasviði bankans. Þar var 
mér sagt að Landsbanka litist vel á 
verkefnið. Ég þyrfti að fjármagna 
tuttugu prósent, en bankinn myndi 
koma með afganginn.“ Samkomu-
lagið var munnlegt.

Líður nú og bíður. Árið 2004 var 
Ásgeir „búinn að fá annan fjár-
mögnunaraðila og beið eftir því að 
Skipulagssjóður seldi lóðir sínar á 
svæðinu. Mér skildist að þær yrðu 
auglýstar.“

Batt vonir við nýjan meirihluta
Snemma árs 2005 segist Ásgeir 
hafa hitt Halldór Kristjánsson, 
bankastjóra Landsbankans, og 
fengið hjá honum staðfestingu á 
að samkomulagið stæði. Halldór 
hafi vísað á Landsafl, fasteigna-
félag Landsbanka. Þar hafi verið 
ákveðið að bíða niðurstöðu borgar-
stjórnarkosninga, „vegna 
aðgerðaleysis R-lista“. Þeir hafi 
bundið vonir við að hugsanlegur 
nýr meirihluti myndi selja eignir 
á reitnum.

Skipulagssjóður borgarinnar átti 
þá margar fasteignir á svæðinu. 

Stóð á tímabili til að selja þær í 
almennri sölu.

Kristín Einarsdóttir, fram-
kvæmdastjóri Skipulagssjóðs, 
kannast við hugmyndir Ásgeirs. 
Hún hefur enga skýringu á hvers 
vegna fór sem fór, en hugmynd-
irnar hafi ekki náð fram að ganga. 

Upphaflega hafi lóðakaup á reit-

unum verið gerð með íbúðarhús-
næði í huga en ekki verslun.

„Þetta strandaði ekkert sérstak-
lega hjá Skipulagssjóði. Við héld-
um bara okkar striki að kaupa 
þessar eignir. Um tíma stóð til að 
bjóða þær út, en síðan [í september 
2006] var ákveðið að ganga til við-
ræðna við Samson.“

Það hafi verið gert í ljósi þess að 
Samson var þá með ráðandi hlut 
eigna á svæðinu og lauslegar hug-
myndir að uppbyggingu. Hvort 
þær hafi verið sömu tillögur og 
Ásgeir var með segist Kristín ekki 
þess umkomin að meta það.

Bréf til Björgólfs
Mánuði eftir að borgin gekk til við-
ræðna við Samson sendi Ásgeir 
Björgólfi bréf. Hann þóttist sjá að 
hann hefði tapað leiknum og lauk 
bréfinu á þeim orðum að honum 
„þætti vænt um að fá að vera með í 
spilinu“. Björgólfur hefur ekki 
svarað bréfinu.

Ásgeir segist orðlaus yfir fram-
komu Björgólfs, sem hann kynntist 
fyrst árið 1966. „Og ég held að fólk 
með góðar hugmyndir ætti að vara 
sig á Landsbankanum.“

Ekki einstök hugmynd
Ásgeir Friðgeirsson, talsmaður 
Björgólfs Guðmundssonar og Sam-
son Properties, segist aldrei hafa 

séð hugmyndir nafna síns, en í tví-
gang rætt við hann um þær.

Hann þvertekur fyrir að hug-
myndin hafi síast úr Landsbanka 
til Samson Properties.

„Við höfðum ekki hugmynd um 
að þetta hefði verið í Landsbankan-
um og það er mjög alvarleg ásökun 
að halda því fram að bankinn hafi 
brugðist trúnaði.“

Í ársbyrjun 2006 hafi félög boðið 
Samson eignir á reitunum til kaups. 
Samson hafi þá leitað til innlendra 
sem erlendra sérfræðinga eftir 
hugmyndum að uppbyggingu. 
Endan leg hugmynd Samson hafi 
komið frá erlendum hönnuðum. 
Ekki komi til greina að þeir hönn-
uðir hafi fengið sendar hugmyndir 
Ásgeirs Ebenezerssonar til að 
byggja á.

Ásgeir Ebenezersson hafi ein-
faldlega ekkert haft fram að færa í 
verkefnið, hvorki fjármagn né fer-
metra.

„En ég skil vonbrigði mannsins 
mætavel. Því miður var þetta farið 
of langt af stað þegar hann kom til 
okkar. Þetta er góð hugmynd, en 
augljóslega ekki einstök.“

Björgólfur stal hugmynd minni

ÁSGEIR EBENEZERSSON

KRISTÍN 
EINARSDÓTTIR

ÁSGEIR 
FRIÐGEIRSSON

1. ÍBÚÐARBLOKKIR VIÐ SKÚLAGÖTU 2. VERSLUNARMIÐSTÖÐ BARÓNSREITSMEGIN 3. GÖNG YFIR HVERFISGÖTUNA
4. VERSLUNARMIÐSTÖÐ MILLI LAUGAVEGS OG HVERFISGÖTU 
Teikning Samson Properties gerir ráð fyrir hringflæði, tveimur göngum yfir Hverfisgötu, en hin fyrir einföldum göngum.     
Báðar tillögurnar gera ráð fyrir miklum bílastæðakjallara.

HUGMYND ÁSGEIRS EBENEZERSSONAR FRÁ ÁRINU 2003 HUGMYND SAMSON PROPERTIES, KYNNTAR ÁRIÐ 2007

LAUGAVEGUR

HVERFISGATA

SKÚLAGATA



50PT85

50” Plasma Sjónvarp
Upplausn 1366x768
Skerpa 15.000:1
Birtustig 1500
Svartími 0,001 ms
2 Stafrænir 
sjónvarpsmóttakarar
100Hz
160GB harðurdiskur

42PT85

42” Plasma Sjónvarp
Upplausn 1024x768
Skerpa 15.000:1
Birtustig 1500
Svartími 0,001 ms

42PC52

42” Plasma Sjónvarp
Upplausn 1024x768
Skerpa 15.000:1
Birtustig 1500

42LF75

42” LCD Sjónvarp
Upplausn 1920x1080 
Full HD
Skerpa 10.000:1

32LB75

32” LCD Sjónvarp
Upplausn 1366x768
Skerpa 8.000:1
Birtustig 500
Svartími 8ms
Stafrænn móttakari

26LC55

26” LCD Sjónvarp
Upplausn 1366x768
Skerpa 800:1
Birtustig 500
Svartími 3ms
Stafrænn móttakari

22LS4R

22” LCD Sjónvarp
Upplausn 1680x1050
Skerpa 3.000:1
Birtustig 300
Svartími 5ms

20LS5R

20” LCD Sjónvarp
Upplausn 640x480
Skerpa 3000:1
Birtustig 450
Svartími 8ms

19LS4R

19” LCD Sjónvarp
Upplausn 1440x900
Skerpa 3.000:1
Birtustig 300
Svartími 5ms

42LY95

42” LCD Full HD sjónvarp
Upplausn 1920x1080 
Full HD
Skerpa 5.000:1

42LT75

42” LCD Sjónvarp
Upplausn 1366x768
Skerpa 8.000:1
Birtustig 500

42LC51

42” LCD Sjónvarp
Upplausn 1366x768
Skerpa 5.000:1
Birtustig 450
Svartími 5ms

47LY95

47” LCD Full HD sjónvarp
Upplausn 1920x1080 
Full HD
Skerpa 5.000:1

2 Stafrænir 
sjónvarpsmóttakarar
100Hz
160GB harðurdiskur

Svartími 0,001ms
100Hz

Birtustig 500
Svartími 5ms
Stafrænn móttakari

Birtustig 500
Svartími 8ms
Stafrænn móttakari

Svartími 5ms
2 Stafrænir móttakarar
160gb diskur

Birtustig 500
Svartími 8 ms
Stafrænn móttakari

15.des laugardagur 11:00-18:00
16.des sunnudagur 11:00-16:00

17.des mánudagur 09:00-20:00
18.des þriðjudagur 09:00-20:00

19.des miðvikudagur 09:00-20:00
20.des fi mmtudagur 09:00-21:00

21.des föstudagur 09:00-21:00
22.des laugardagur 10:00-22:00

23.des sunnudagur 10:00-22:00
24.des mánudagur 10:00-12:00



Gallery Kynnisferðir, Nordica hotel

2006
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HEIMILD: HAGSTOFA ÍSLANDS 

Birna Varðardóttir er 
nemandi í áttunda bekk í 
Ingunnarskóla í Grafarvogi. 
Í Ingunnarskóla eru prófin 
í janúar og því er skóladag-
urinn hefðbundinn fram í 
miðja næstu viku. „Fljótlega 
verðum við með kynn-
ingu þar sem við kynnum 
foreldrum og systkinum það 
sem við höfum verið að 
gera í hverju fagi fyrir sig í 
skólanum í vetur. Svo er bara 
verkefnavinna fram undan,“ 
segir Birna. 

„Við erum alltaf í hópa-
verkefnum eða einstaklings-
verkefnum í samfélagsfræði, 
náttúrufræði og fleiri fögum. 

Þar erum við að vinna plaköt 
og svo erum við að taka upp 
í Windows Movie Maker og 
erum að gera alls konar þætti, 
powerpoint og svo gerum við 
náttúrulega ritgerðir.“ 

Íslenskan er uppáhalds-
fag Birnu. „Ég hef svo mikla 
tilfinningu fyrir málinu og mér 
finnst gaman að skrifa ritgerðir 
og skáldsögur. Ég er komin á 
undan í íslensku þannig að ég 
er í öðru námsefni en hinir í 
bekknum. Ég er í málfræði og 
síðan skilum við reglulega staf-
setningu og ritgerðum. Flestir, 
sem ég er með, eru í áttunda 
bekkjar námi en ég er í níunda 
og tíunda bekkjar námi. Á 

næsta ári tek ég bókmenntir og 
fleira og útskrifast síðan ári fyrr 
úr grunnskóla.“

Birna er langhlaupari hjá 
Bootcamp og FH. Hún æfir 
fimm til sex sinnum í viku og 
hefur sett stefnuna á að hlaupa 
hálft maraþon í mars. Hún á 
besta tíma telpna 13-14 ára í 10 
kílómetra hlaupi árið 2007. Hún 
segist alveg hafa tíma til að æfa 
svona mikið með skólanum. 
Þetta sé bara spurning um að 
skipuleggja sig. Áður hafi hún 
æft skauta og sund en núna 
hafi hún fundið sig í hlaupun-
um. „Hitt sportið átti ekki alveg 
við mig en nú er ég komin á 
flottan stað,“ segir hún. 

Kjarni málsins

> Hlutfall tvítugra einstaklinga sem eru stúdentar.

Ágústa Guðmarsdóttir 
sjúkraþjálfari lauk nýverið 
meistaraverkefni um vinnu-
umhverfi leikskólastarfs-
manna í Reykjavíkurborg. 
Í ljós kom að margt mátti 
betur fara, enda hávaðinn 
mikill, vinnuhæð of lág og 
byrðar þungar.

„Í ljós kom að hávaði var mjög 
mikill; meiri en miðað er við að 
hann sé að hámarki í verksmiðj-
um,“ segir Ágústa.

Í tíu mælingum af fjórtán fór 
meðaltalshávaðinn yfir 85 desibel 
(dB). Hvell hljóð mega ekki mæl-
ast hærri en 110 desibel, en 13 af 
14 mælingum fóru í 112-125 dB. 
„Þetta þýðir að starfsmenn á leik-
skólum eru alltaf að vinna í 
hávaða. Við skoðuðum því ýmsa 
möguleika á úrbótum, svo sem 
hljóðeinangrandi plötur í loftin, 
lampa sem sýna hversu mikill 
hávaði er í herberginu og dúka á 
borð,“ segir Ágústa. Hún athugaði 
einnig byrðar leikskólakennara, 
sem reyndust of þungar, og vinnu-
hæð þeirra, sem reyndist of lág.

„Við tókumst á við þann vanda 
með fræðslu um líkamsbeitingu 
og nýjum vinnutækjum, svo sem 
vinnustólum á hjólum, hærri 
vinnuborðum og stólum fyrir 
börnin.“

Starfsmenn leikskólanna svör-
uðu spurningum um heilsu sína, 
vinnuumhverfi, félagsleg sam-
skipti og andlega og líkamlega 
líðan. 

„Í ljós komu allt of mikil álags-
einkenni til dæmis frá hrygg, hálsi 
og herðum. Um sjötíu prósent 
starfsmanna fundu til í einu eða 
fleiri svæðum í líkamanum. Kjara-

viðræður leikskólakennara árið 
2001 höfðu einnig áhrif á starfs-
umhverfið, því þá sömdu þeir um 
hærri laun gegn því að sjá um 
fleiri börn. Ég held að það hafi 
verið stærstu mistök sem gerð 
hafa verið, því fleiri börn auka 
tímapressu og hávaða.“

„Það er ekki nóg að senda starfs-
menn í sjúkraþjálfun og til lækna, 
því þá eru bara færri eftir á leik-
skólanum, sem veldur streitu og 
samviskubiti. Fyrirbyggjandi 
aðgerðir eru vænlegri til árangurs 
en viðgerðarþjónusta.“

Ágústa segir ýmsar úrbætur 
hafa verið gerðar en margt megi 
þó gera betur og mikilvægt er að 
fylgja eftir þeim árangri sem 
náðst hefur.  eva@frettabladid.is

Hávaðasamir leikskólar

ÁGÚSTA GUÐMARSDÓTTIR Starfsmenn leikskóla vinna stöðugt í hávaða sem veldur 
streitu í starfi. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

HÁVAÐAMÆLIR Hávaðamælir sýnir 
hversu mikill hávaði er inni í herberginu. 
Gult ljós táknar 80 desibel og rautt tákn-
ar 85 desibel.

NEMANDINN: BIRNA VARÐARDÓTTIR GRUNNSKÓLANEMI

Nú er ég komin á flottan stað 
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Nýr orðleikur kemur út fyrir jólin. Hallgrímur 
Axelsson verkfræðingur þýddi Orðaskak úr ensku.

„Spilið gengur út á að búa til íslenskt orð. Þetta er 
ekki krossgáta í anda Scrabble, heldur býr hver til 
sitt orð. Aðrir geta síðan rænt orðinu og breytt því,“ 
segir Hallgrímur. 

Orðaskak er upphaflega bandarískt spil en hefur 
komið út í mörgum löndum víðs vegar um heiminn 
og hlotið ófá verðlaun.

„Börnum frá átta ára gengur mjög vel að spila 
spilið. Ég hef spilað með yngri börnum en þá skipt-
um við gjarnan í lið og höfum einn stálpaðri krakka 
með.“

Hallgrímur segir kostinn við spilið vera að það 
þjálfi fólk íslensku máli og svo sé ákveðin spenna í 
því, þeir sem séu útsjónarsamir að smíða íslensk 
orð vinni gjarnan spilið.

Fjölskyldufyrirtæki Hallgríms, Orðaskipti, gefur 
spilið út. Hallgrímur starfaði áður sem verktaki en 
söðlar nú um. 

„Ég á þrjá syni sem eru með í þessu. Vonandi 
munum við gefa fleiri spil út. Það er til barnaútgáfa 
af þessu spili sem við gefum vonandi út á næsta 
ári.“

Hallgrímur segir viðmiðunarverð Orðaskaks út 
úr búð vera tæpar fimm þúsund krónur og það sé nú 
fáanlegt í fjölmörgum verslunum víða um land. - eb

Nýr orðaleikur kemur út fyrir jólin:

Fjölskylda gefur út Orðaskak

HALLGRÍMUR AXELSSON Leikreglur Orðaskaks eru þannig 
að allir leikmenn draga einn staf. Sá fyrsti setur sinn staf í 
borðið og reynir að búa til orð. Ef það er hægt er það sett 
á plastskinnu og sá sami heldur áfram meðan hann getur 
búið til ný orð. Næsti leikmaður getur rænt orðinu og býr 
hann þá til nýtt orð úr stöfunum. Sá vinnur sem fyrstur 
getur myndað sex orð.

Stjórnun innan heilbrigðisþjónust-
unnar er ný námsleið í diplómu- og 
meistaranámi í heilbrigðisvísindum við 
Háskólann á Akureyri. Að námsleiðinni 
standa heilbrigðisdeild og viðskipta- og 
raunvísindadeild. Námið hefst á vorönn 
2008. Mögulegt er að ljúka 15 eða 30 
eininga diplómunámi og 60 eininga 
meistaranámi í heilbrigðisvísindum 
með áherslu á stjórnun innan heilbrigðisþjónustunnar.

Umsækjendur þurfa að hafa lokið BS-námi á sviði heilbrigðisvísinda og er 
umsóknarfrestur til 2. janúar.

■ Háskólinn á Akureyri

Nýtt nám í stjórnun í heilbrigðisþjónustu

Dagur B. Eggertsson borgarstjóri tekur í dag skóflustungu að nýbyggingu 
Sæmundarskóla við Gvendargeisla í Grafarholti. Sæmundarskóli var áður hluti 
af Ingunnarskóla en varð sjálfstæður grunnskóli í janúar síðastliðnum. Í dag 
stunda 192 börn nám í bráðabirgðahúsnæði skólans en nýja byggingin mun 
rúma um 420 nemendur. Gert er ráð fyrir að skólahúsið verði tilbúið í byrjun 
ársins 2010. Íbúar í eystri hluta Grafarholts eiga skólavist í Sæmundarskóla. 
Athöfnin hefst klukkan 14.30 og að sjálfsögðu munu nemendur aðstoða borgar-
stjórann við moksturinn.

■ Sæmundarskóli

Skóflustunga að nýbyggingu

Árni Björnsson þjóðháttafræðingur heldur fyrirlestur í Aðalstræti 16 á Land-
námssýningunni, klukkan þrjú á laugardaginn, um jól í heiðnum sið. Staðurinn 
hæfir umræðuefninu vel því fastlega má gera ráð fyrir því að þar hafi verið 
haldin jól í heiðni. Áætlað er að fyrirlestur Árna 
taki um klukkustund en þá tekur Ari Trausti Guð-
mundsson jarðeðlisfræðingur við og fræðir fólk 
um landnám Íslands, eldgos og aldursgreiningar. 
Þá les hann úr skáldsögunni Land þagnarinnar 
en sögumaður þar er einmitt eldfjallafræðingur. 
Því næst les Bjarni Gunnarsson úr nýútkominni 
ljóðabók sinni, Blóm handa pabba. Aðgangur að fyrirlestrinum og upplestrun-
um er ókeypis og öllum heimill.

■ Landnámssýning í Reykjavík

Jól í heiðni, eldgos og blóm handa pabba

Grunnskólakennarar í Reykjavík, sem vilja efla þekkingu sína 
á jafnréttisfræðslu, geta á næsta ári sótt sér símenntun á því 
sviði. Þetta var samþykkt á fundi menntaráðs í vikunni.

Í greinargerð meirihluta menntaráðs segir meðal annars 
að jafnréttisfræðsla í skólum sé afar mikilvæg og er vísað 
því til stuðnings í rannsókn sem gerð var fyrr á árinu sem 
sýndi að bakslag hafði orðið í jafnréttisbaráttunni þar sem 
hugmyndir ungmenna um jafnréttismál, sem og náms- og 
starfsval, eru nú mun íhaldssamari en var fyrir um áratug.  
Lagt er til í samþykktinni að slík símenntun verði metin 

til eininga og að kennsluafsláttur verði veittur að námskeiðum loknum. 
Námskeiðin hefjast strax næsta haust. 

■ Menntasvið Reykjavíkur:

Jafnréttisfræðsla efld í grunnskólum

Tillaga sem nefnist Bræðingur varð hlutskörpust í samkeppni sem Mosfellsbær 
efndi til um hugmyndafræði og hönnun Krikaskóla í Mosfellsbæ. Höfundar 
tillögunnar voru Einrúm arkitektar, Arkiteó, Suðaustanátta, VSB, Helgi Grímsson, 
Andri Snær Magnason og Sigrún Sigurðardóttir. Í umsögn dómnefndar sagði 
meðal annars að skólastefnan væri kenningarlega vel undirbyggð og setti skóla 
og einstaklinga í eftirtektarvert samhengi við samfélagið, með áherslu á að litlar 
pollagallamanneskjur í litlum skóla geta breytt heimsmynd mannanna. Gert er 
ráð fyrir að Krikaskóli verði fyrir um 200 börn og að skólastarf hefjist þar á skóla-
árinu 2007 til 2008. Áformað er að nýtt húsnæði skólans verði tekið í notkun í 
upphafi skólaárs 2009 til 2010.

■ Bræðingur í Krikaskóla í Mosfellsbæ

Pollagallamanneskjur breyta heiminum

Eftir Ólöfu frá Hlöðum liggur mikið safn verka, jafnt birtra 
sem óbirtra. Á þessu ári eru 150 ár liðin frá fæðingu skáld-
konunnar og í tilefni þess flytur Helga Kress, prófessor í 
almennri bókmenntafræði við Háskóla Íslands, opinberan 
fyrirlestur um ævi og verk Ólafar á vegum Hugvísindastofn-
unar og Rannsóknastofu í kvenna- og kynjafræðum. Fyrirlest-
urinn verður fluttur í Hátíðasal Háskóla Íslands í dag klukkan 
tólf um hádegi og nefnist hann „Hugsað, skrifað, elskað, ort“: 
Um ævi og verk Ólafar Sigurðardóttur frá Hlöðum.

■ Skáldkonan Ólöf frá Hlöðum

Nokkur smákvæði og fjöldi óbirtra verka
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Blu-ray og HD DVD diskar verða 
eflaust í pökkum margra tækni-
áhugamanna um jólin. Áður en 
farið er af stað í innkaup er rétt að 
fara yfir hvað þarf til þess að spila 
þessa háskerpudiska, og hvers 
vegna þeir eru betri en DVD.

Helsti munurinn á háskerpudisk-
um, eins og Blu-ray og HD DVD, og 
venjulegum DVD-diskum er gæði 
myndarinnar. Háskerpudiskarnir 
rúma margfalt meira af gögnum en 
DVD-diskar og geta því geymt 
kvikmyndir í hærri upplausn. Allar 
útlínur verða skýrari og litir dýpri.

Nauðsynlegt er að hafa háskerpusjónvarp til þess 
að geta notfært sér þá kosti sem háskerpudiskarnir 
hafa fram yfir DVD-diskana. Með háskerpusjón-

varpi er átt við sjónvarp, oftast 
flatskjá, sem er merkt „HD-ready“ 
og birtir mynd í einhverri af 
eftirfarandi upplausnum: 720p, 
1080i eða 1080p.

Síðast en ekki síst þarf spilara 
sem les háskerpudiska, en gamli 
DVD-spilarinn er einskis nýtur í 
það hlutverk. 

Ódýrasti spilarinn fyrir Blu-ray 
diska er PlayStation 3 leikjatölvan, 
sem kostar rétt um fjörutíu þúsund 
krónur. HD DVD spilarar kosta í 
kringum fimmtíu þúsund krónur, 

en þess utan er hægt að kaupa viðbót við Xbox 360 
leikjatölvuna á tuttugu þúsund sem gerir henni 
kleift að lesa slíka diska.
  - sþs

Helsti munurinn á háskerpudiskum, eins og Blu-ray og HD DVD, og DVD-diskum:

Margfalt hærri upplausn

Þótt skortur sé á jólatrjám í 
Evrópu eru innflutt jólatré 
í verslunum á Íslandi ekki 
dýrari en í fyrra. Lækkanir 
á virðisaukaskatti 1. mars 
síðastliðinn hafa þar áhrif.

„Flestir sem flytja inn jólatré á 
Íslandi skipta við einhvern ákveð-
inn ræktanda og fá sín tré þrátt 
fyrir skortinn. Það hefur því ekki 
verið erfiðara fyrir okkur að 
útvega tré nú frekar en undanfar-
in ár,“ segir Gísli Hinrik Sigurðs-
son, framkvæmdastjóri Garð-
heima. 

Um nokkurra ára skeið hefur 
verið nokkur skortur á jólatrjám, 
einkum frá Danmörku. Gísli segir 
að innkaupsverð jólatrjánna hafi 
hækkað en sú hækkun skili sér þó 
ekki til neytenda þar sem inn-
flutningstollur á jólatrjám hafi 
verið felldur niður með breyting-
um á virðisaukaskatti 1. mars síð-
astliðinn. „Þetta kemur því á sama 
stað niður og verðið er mjög svip-
að og í fyrra,“ segir Gísli en bætir 
því við að hlutfallslega hækki 
íslensk jólatré meira á milli ára 
en þau erlendu þótt lítið sé. 

Kristinn Einarsson, fram-
kvæmdastjóri Blómavals, tekur í 
sama streng og segir að verðið í 
Blómavali sé svipað og í fyrra. 
Hann spáir því að nóg verði af 
trjám fyrir jólin en hvetur fólk þó 
til þess að vera snemma á ferðinni. 
„Það er betra að kaupa tréð 
snemma og láta það standa úti á 
svölum eða í bílskúrnum heldur en 
að koma að tómum kofanum á Þor-
láksmessu,“ segir Kristinn.

Ásgerður Einarsdóttir, umsjón-
armaður jólatrjáasölu Flugbjörg-
unarsveitarinnar í Reykjavík, 
segir að ekki hafi reynst erfitt að 
útvega tré og að pantað hafi verið 
meira til jólanna nú en í fyrra. „Ég 
hef orðið vör við hækkun í sumum 
flokkum og það er erfiðara að 
útvega stærri tré. Verðið breytist 
ekki mikið hjá okkur milli ára. 
Lægri trén eru á sama verði og í 

fyrra en stóru trén hækka örlítið 
einfaldlega vegna þess að það það 
er erfiðara að útvega þau,“ segir 
Ásgerður.  

Reikna má með að fyrir jólin 
seljist um 40.000 jólatré, þar af 

um 10.000 íslensk tré. Þau hafa 
hækkað örlítið milli ára, þannig 
kostar nú 4.900 krónur að höggva 
sitt eigið jólatré í Heiðmörk en í 
fyrra kostaði slíkt 4.500 krónur. 
 thorgunnur@frettabladid.is

Skortur á jólatrjám 
hefur lítil áhrif á verð

TRÉ TIL SÖLU Það var glatt á hjalla í jólatrjáasölu Flugbjörgunarsveitarinnar við Flug-
vallarveg þegar ljósmyndari Fréttablaðsins leit þar við.   FRÉTTABLAÐIÐ/VÖLUNDUR

Misjafnt er hvernig skila- og skiptireglur verslanir hafa 
eftir jólavertíðina. Flestar verslanir taka við vörum ef 
þær eru heilar og ekki of langt um liðið frá kaupunum. 
Algengt er að vörur séu merktar með gjafa- eða skipti-
miða og má þá skipta þeim eða skila í ákveðinn tíma 
eftir jól. Gott er að fylgjast með því í jólavertíðinni hvort 
ekki sé örugglega settur slíkur miði á þær jólagjafir sem 
keyptar eru. Það tryggir möguleika þess sem gjöfina fær á 
að skila eða skipta ef hann þarf á því að halda eftir jól. 

■ Jólaverslun

Fylgist með skiptimiðanum

Útgjöldin

> Verð á jólakökum

HEIMILD: HAGSTOFA ÍSLANDS.

„Bestu kaupin mín voru íbúðin mín,“ segir 
Gunnar Lárus Hjálmarsson tónlistarmaður, 
betur þekktur sem Dr. Gunni, en hann 
heldur úti umfangsmiklum neytenda-
vef á heimasíðu sinni. „Ég rétt náði að 
kaupa hana áður en geðveikin skall á 
þjóð félaginu. Hún var frekar ódýr 
þá, miðað við það sem var í gangi, 
enda hafði hún ekki verið gerð 
upp. Það þurfti að skipta um 
gólfefni og mála. Þetta er 130 
fermetra íbúð í Vesturbænum 
keypt á 15,6 milljónir árið 
2004. Nú tæplega fjórum 
árum síðar hefur hún meira 
en tvöfaldast í verði. Það væri 
hægt að fá svona 35 milljónir fyrir 
hana. Þannig að það er alltaf inni í 
myndinni að selja og hefja nýtt líf 

úti á landi í ódýrara húsnæði, en konan vill ekki 
heyra á þetta minnst. Það væri hægt að lifa á 

mismuninum í nokkur ár.“
Verstu kaupin segir Gunnar vera Elvis 

Presley-sólgleraugu, sem hann keypti á 
heimasíðunni Elvis.com. „Þetta voru van-

hugsuð netkaup. Gleraugun kostuðu bara 
þúsundkall, en voru send með rándýrri 
Federal Express-sendingu, sem kostaði 
svona 5.000 kall. Ofan á það bættist 
tollur og virðisaukaskattur, þannig 
að gleraugun kostuðu svona 10.000 
krónur að lokum. Þetta voru bara 
plastgleraugu eins og fást í Kolaport-
inu. Konan var lengi að tala um þessi 
gleraugu og alltaf þegar hún vildi 

kaupa eitthvað sem ég vildi ekki, þá 
sagði hún bara „Elvis Presley-sólgler-
augun“. Þá gat ég lítið sagt.“

NEYTANDINN: DR. GUNNI TÓNLISTARMAÐUR

Elvis-sólgleraugu á tíu þúsund kall
■ Geir Jón Þórisson yfirlögregluþjónn 
mælir með klassískri tónlist til að 
halda innbrotsþjófum í skefjum.

„Ég kann ekki svo 
mörg húsráð þar sem 
konan mín sér nær 
alveg um allt slíkt en 
þó kann ég nokk-
ur ráð til að halda 
innbrotsþjófum frá 
á nóttunni en það 
er náttúrlega í fyrsta lagi að loka vel 
öllum gluggum með hespum en 
síðan læt ég tónlist á. Það má reyndar 
ekki vera nein popptónlist, það gæti 
jafnvel dregið athygli þeirra að, en 
hins vegar held ég að það gefist vel 
að spila klassíska tónlist, það fælir þá 
bara.“ 

GÓÐ HÚSRÁÐ 
KLASSÍK FÆLIR 
INNBROTSÞJÓFA

J

Þvottavél verð frá kr.:

99.900

Íslenskt stjórnborð
Íslenskar leiðbeiningar

Stórt hurðarop
20 ára ending

Eirvík kynnir 
sportlínuna

frá Miele

Miele gæði

TILBOÐ
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Umsjón: nánar á visir.is 

KAUPHÖLL ÍSLANDS [Hlutabréf]

OMX ÍSLAND 15 Fjöldi viðskipta: 330

6.590 +0,09% Velta: 3.490 milljónir

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU: Atorka 10,00 +0,40% ... Bakkavör 
59,50 +0,34% ... Eimskipafélagið 36,55 +0,14% ... Exista 23,30 
-0,21% ... FL Group 15,45 +0,00% ... Glitnir 23,25 +0,00% ... Ice-
landair 27,35 +0,37% ... Kaupþing 900,00 +0,33% ... Landsbankinn 
36,95 +0,41% ... Straumur-Burðarás 15,65 -1,26% ... Össur 99,00 
-0,50% ... Teymi 5,98 -0,17%

MESTA HÆKKUN
SPRON 2,47%
EIK BANKI 1,33%
LANDSBANKINN 0,41%

MESTA LÆKKUN
FÖROYA BANKI 1,58%
AIR ATLANTIC 1,53%
STRAUMUR-BURÐA. 1,26%

Gengi hlutabréfa í bandarísku flug-
rekstrarsamstæðunni AMR, móður-
félagi flugfélagsins American 
Airlines, féll um rúm níu prósent á 
bandarískum hlutabréfamarkaði á 
þriðjudag og fór lægst í 17,60 dali á 
hlut. Viðlíka gengi á bréfum félags-
ins hefur ekki sést síðan í nóvem-
ber fyrir rúmum tveimur árum. 
Fallið var síður en svo einsdæmi á 
bandarískum hlutabréfamarkaði 
en gekk lítillega til baka í gær. 

FL Group flaggaði tæpum sex 
prósenta hlut í AMR í lok síðasta 
árs en þá stóð það í 30 dölum á hlut. 
Það hækkaði talsvert í byrjun árs 
og stóð í methæðum, 40,66 dölum á 
hlut, um miðjan janúar. FL Group 
bætti við hlut sinn á sama tíma og 
stóð uppi með rúm níu prósent í 
samstæðunni á vordögum. Gengi 
félagsins lækkaði hins vegar á sama 
tíma og hafði á þriðjudag fallið um 

56 prósent frá hæsta gildi.
FL Group seldi stærstan hluta 

bréfanna um síðustu mánaðamót 
en heldur eftir um 1,1 prósenti. 
Markaðsvirði hans hleypur á um  
þremur milljörðum króna, miðað 
við markaðsverðmæti AMR við 
lokun markaða á þriðjudag.   - jab

INNRITUN Í FLUG AMERICAN AIRLINES 
Gengi bréfa FL Group í AMR brotlenti 
í sínu lægsta gildi á þriðjudag. Slíkur 
verðmiði á hlutabréfum AMR hefur ekki 
sést í rúm tvö ár. FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

Skörp dýfa hjá AMR
Gengi hlutabréfa AMR lækkaði um rúm níu prósent.

Til stendur að stofna sér-
staka stórfyrirtækjaein-
ingu hjá Ríkisskattstjóra. 
Þar fari fram álagning, 
þjónusta og sérstakt eftir-
lit með skilgreindum hópi 
stærri fyrirtækja. Hug-
myndin með þessu er að 
auka þjónustu skattyfir-
valda með stærstu fyrir-
tækjum landsins, að því er fram 
kemur í leiðara Skúla Eggerts 
Þórðarsonar, ríkisskattstjóra, í 
nýjasta tölublaði Tíundar, frétta-
bréfi Ríkisskattstjóra.

Stórfyrirtækjum á að verða 
auðveldara að fá úrlausn tiltek-
inna álitamála og upplýsingar 
um túlkun laga og reglna hjá 
skattyfirvöldum. Þetta sé í sam-

ræmi við þróun erlend-
is.

Skúli segir að 
stærstu fyrirtækin 
hérlendis starfi í mun 
flóknara og snarpara 
umhverfi en áður. Þá 
sé rekstur stórs hluta 
þeirra í öðrum löndum 
og samskipti séu oftast 

um jafnvel einvörðungu yfir 
landamæri. 

Ekki kemur fram í leiðaran-
um hvaða fyrirtæki sé um að 
ræða, en benda má á að fjár-
málastofnanir greiða næstum 
helming fyrirtækjaskatts hér 
á landi. Þá eru raunar fleiri en 
fjármálafyrirtæki í hópi þeirra 
stærstu.  - ikh

Skoða stórfyrirtæki

SKÚLI EGGERT 
ÞÓRÐARSON

20 STÆRSTU  
1 Kaupþing

 2  Landsbanki Íslands
 3  Avion Group
 4  Icelandic Group
 5  Bakkavör Group
 6  Glitnir 
 7 Hagar 
 8  Exista
 9  FL Group
 10  Actavis Group
 11  Baugur Group
 12  Alfesca
 13  Samskip
 14  Straumur - Burðarás
 15  Norvik
 16  VÍS
 17  Milestone
 18  Alcan á Íslandi
 19  Egla
 20  Síminn
Heimild: Frjáls verslun. 300 stærstu.

Björgólfur Thor Björgólfsson er 
harðorður í garð stjórnar finnska 
símafyrirtækisins Elisa í viðtali 
við dagblaðið Financial Times.

„Þeir haga sér eins og skrif-
finnar,“ er haft eftir Björgólfi í 
blaðinu. Félagið sé rekið þannig 
að það standi í stað. Stjórnin 
ráðleggi þeim að rugga ekki 
bátnum. „En það er kominn tími 
til að taka í taumana,“ segir 
Björgólfur Thor.

Stjórn Elisa hefur tekið fálega í 
hugmyndir fyrirtækis Björgólfs, 
Novators, um breytingar á 
félaginu. Novator, sem er 
langstærsti einstaki hluthafinn, 
hefur krafist hluthafafundar til 
þess að knýja á um þær.  - ikh

Harðorður 
í garð Elisa

Seðlabankar í Bandaríkjunum, Kanada, Englandi og 
Sviss, auk evrópska seðlabankans, tóku höndum saman 
í gær og ákváðu að dæla allt að 40 milljörðum dala, 
rúmum 2.400 milljörðum íslenskra króna, inn á fjár-
málamarkaði í formi skammtímalána til að draga úr 
lausafjárkreppunni. Ákvörðunin er talin viðbrögð við 
gremju bandarískra fjárfesta með vaxtaákvörðuna 
bandaríska seðlabankans á þriðjudag. 

Gengi hlutabréfa tók snarpa dýfu og dró hlutabréfa-
vísitölur vestra niður um rúm tvö prósent skömmu 
eftir að bandaríski seðlabankinn lækkaði stýrivexti um 
25 punkta á þriðjudag. Stýrivextir þar í landi standa 
eftirleiðis í 4,25 prósentum. 

Flestir höfðu reiknað með þessari niðurstöðu en 
aðrir bjuggust við allt að 50 punkta lækkun þrátt fyrir 
almennt ágætar fréttir af bandarísku efnahagslífi upp 
á síðkastið. Lækkunin dró flesta fjármálamarkaði víða 
um heim með sér í kjölfarið, þar á meðal Úrvalsvísitöl-
una, sem lækkaði um 0,78 við opnun viðskipta í gær. 
Hún jafnaði sig lítillega eftir því sem leið á daginn. 
Svipaða sögu að segja um þróunina á öðrum mörkuð-
um. - jab

Dæla fjármagni á markaðinn
Seðlabankar Bandaríkjanna, Evrópusambandsins og fleiri landa tóku í gær 
höndum saman um aðgerðir til að vinna á móti lausafjárkreppunni.

ÚR BANDARÍSKU KAUPHÖLLINNI Fjárfestar voru fremur ósáttir 
við 25 punkta lækkun stýrivaxta í Bandaríkjunum á þriðjudag. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/AFP
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Óþörf umræða?
Staða kristni í skólakerfinu og á 
Íslandi var rædd á þingi í gær að 
frumkvæði Guðna Ágústssonar, 
formanns Framsóknarflokksins. Guðni 
telur að kirkjan eigi í vök að verjast 
sem aldrei fyrr. Það beri þjóðmála-
umræða síðustu vikna vott um og 
þá umræðu eigi að kveða niður sem 
fyrst. Séra Karl V. Matthíasson, sem 
seint verður kallaður erindreki trúleys-

ingja, tók hins vegar í 
taumana og benti for-
manninum á að það 

væri ekkert sérstak-
lega kristilegt að 
ætla að kveða 
niður gagnrýni 
sem beindist 
gegn þjóðkirkj-
unni. 

Evrópusambandið? 
Guðni sté þá tvíefldur aftur í pontu 
og bryddaði upp á þeirri nýstárlegu 
kenningu að sú „atlaga“ sem gerð 
hefði verið að kristni hér á landi væri 
runnin undan rifjum Evrópusam-
bandsins. „Ef Evrópusambandið 
ætlar nú að reka guð út úr þjóð-
sögnum og krossinn af fánanum 
er til lítils að taka mark á því,“ 
sagði formaðurinn. „Ég vil 
leggja til að menntamála-
ráðherra, kirkjumálaráð-
herra og biskup hittist og 
ræði þetta mál sín á milli.“  
 
Brúnaðar kartöflur?
Umræðan um „harða atlögu 
að þjóðsöngnum“ hefur nú náð 
nýjum hæðum. Sannleikurinn 
er sá að enginn hefur lagt til að 

guði verði úthýst úr þjóðsöngnum. 
Þessi umræða, sem nú er komin í 
fullkomnar ógöngur, á rætur að rekja 
til þess að formaður Vantrúar sagði 
aðspurður í viðtali við Fréttablaðið að 

sér þætti þjóðsöngurinn ekki boð-
legur fyrir sitt leyti. Í sömu andrá 
tók hann skýrt fram að hann ætl-

aði ekki að berjast fyrir því að 
þjóðsöngnum yrði breytt. 

Hvernig í ósköpunum 
tókst Guðna að flækja 
Evrópusambandið inn 
í þetta mál? Að lokum 

lagði formaður Fram-
sóknarflokksins til að fólk 
ræktaði guðsótta sinn 
með því að borða meira 

af lambasteik og brúnuðum 
kartöflum.

bergtsteinn@frettabladid.is
Á 

liðnu vori var gerður samningur um yfirfærslu á 
vatnsréttindum ríkissjóðs í Þjórsá til Landsvirkj-
unar. Gera átti út um endurgjaldið á síðari stigum. 
Í reynd var um að ræða tilfærslu á eignarréttindum 
innan ríkiskerfisins. Ríkisendurskoðun hefur komist 

að þeirri niðurstöðu að gildi samningsins sé eftir fjárreiðulögum  
háð samþykki Alþingis.

Svipað mál kom upp í aðdraganda kosninganna 1991. Þá 
gleymdi landbúnaðarráðherrann að setja fyrirvara um sam-
þykki Alþingis við kaup á búrekstri sem nauðsyn þótti að ákveða 
í skyndi.

Eðlilegt hefði verið að leggja Þjórsársamninginn fyrir Alþingi 
án tafar eða gera nýjan endanlegan samning með ákvæðum um 
endurgjald. Það á hins vegar ekki að gera. Þess í stað er boðað að 
málið verði leyst þegar og ef Landsvirkjun fær virkjunarleyfi. 
Hvað felst í þessu?

Svarið er: Óvissa um stefnu ríkisstjórnarinnar varðandi virkj-
unaráformin í Þjórsá og þá nýsköpun í atvinnumálum sem þau 
miða að með orkufrekum hátækniiðnaði eins og netþjónabúum. 
Það eru vond skilaboð einmitt á þeim tíma þegar útlit er fyrir að 
mikil þörf verði fyrir nýsköpun af því tagi.

Eftir þessa niðurstöðu er Landsvirkjun í lausu lofti. Hún getur 
ekki byggt neinn rétt á samningi sem ekki er bindandi. Vandi 
Landsvirkjunar felst í gamaldags lögbundnum leikreglum sem 
enn taka mið af úreltri hugmyndafræði um sjálfvirkt eignarnám 
ef samningar takast ekki milli orkufyrirtækja og handhafa lands 
og orkuréttinda. 

Samkvæmt gildandi lögum fellur virkjanaleyfi niður ef samn-
ingar takast ekki innan níutíu daga eftir að það hefur verið gefið 
út. Nú segir ríkisstjórnin að samningar um vatnsréttindi og land-
not eigi ekki að hefjast fyrr en þessi frestur byrjar að líða. Engin 
leið er að setja frjálsu samningaferli og þinglegri meðferð svo 
þröngar skorður. 

Vitaskuld getur svo farið að samningar náist ekki við þá land-
eigendur sem fara með um það bil fimm hundraðshluta vatns-
réttindanna á móti ríkinu. Þá verður að sæta því. En það á ekki 
að vera skálkaskjól fyrir rétt stjórnvöld til að komast hjá því að 
sýna á spilin. Reyndar er eðlilegast að fyrst liggi á borðinu hvað 
skattborgararnir vilja fá fyrir nýtingu þessara réttinda.

Aukheldur er úrelt að gera út um verð orkuréttinda eftir að 
ákvörðun hefur verið tekin um að virkja og samningar hafa verið 
gerðir um raforkuverð jafnvel til langs tíma. Þetta á sérstaklega 
við um verð á þeim orkuréttindum sem ríkið ræður sjálft yfir í 
umboði skattborgaranna.

En hér er unnt að fara tvær leiðir. Í sjálfu sér er engin nauð-
syn að yfirfæra vatnsréttindin og þau landnotkunarréttindi sem 
ríkið á til Landsvirkjunar. Iðnaðarráðherra getur sjálfur samið 
við þá sem sitja ríkisjarðirnar um landnotkun. Síðan getur hann 
á þeim grundvelli samið við Landsvirkjun um afnotarétt að landi 
og verð fyrir nýtingu vatnsréttindanna. 

Trufli náttúruverndarsjónarmið þau nýsköpunaráform sem 
hér eru í húfi á að segja það tæpitungulaust. Vera má að vírus 
einhvers konar samviskuveiki valdi ráðherrum Samfylkingar-
innar óþægindum enda koma þeir nýir að málinu. Það er hins 
vegar ekki gild afsökun fyrir loðinni afstöðu.

Þjórsársamningarnir:

Samviskuveiki?
ÞORSTEINN PÁLSSON SKRIFAR

Bændur rækta landið, verka-
menn sækja auð í fjöll og 

mýrar, handverksmenn búa til 
nýtan varning, og kaupmenn 
koma honum til fólksins. Þess er 
engin þörf að bíða eftir tilskipun-
um frá ríkisvaldinu: hver maður 
vinnur sitt verk fyrir sjálfan sig. 
Ódýr varningur flæðir þangað 
sem mest fæst fyrir hann, en dýr 
varningur fær menn til að leita 
sér heldur að ódýrari vöru. Þegar 
hver og einn stundar iðju sína 
handa sjálfum sér, alveg eins og 
vatnið rennur niður fjallshlíðina 
dag og nótt, mun framleiðslan 
skila sér til fólksins ótilkvödd.“ 
Hver skyldi hafa skrifað þetta? 
Adam Smith? Nei, höfundurinn 
heitir Sima Qian og var kínversk-
ur sagnfræðingur, hann dó árið 90 
fyrir Krists burð. Þannig var 
skrifað í Kína röskum átján 
hundruð árum áður en Adam 
Smith birti Auðlegð þjóðanna 
1776. Texti Kínverjans lýsir 
glöggum skilningi á gangverki 
markaðsbúskapar eins og Smith 
átti eftir að lýsa því í höfuðriti 
sínu fyrstur manna í okkar heims-
hluta. 

Tvær bommertur
Kínverjar stunduðu markaðs-
búskap um aldir og tóku ekki að 
dragast aftur úr Evrópu í 
efnalegu tilliti fyrr en á fjórtándu 
öld. Keisarinn lokaði Kína fyrir 
erlendum viðskiptum 1433. 
Kínverjar höfðu þá staðið feti 
framar en Evrópa í þúsund ár og 
urðu nú á nokkrum öldum að 
einni fátækustu þjóð heimsins. 
Valdataka Kínverska kommún-
istaflokksins 1949 bætti gráu ofan 
á svart, ef frá er talin skrykkjótt 
framsókn kommúnista í heil-
brigðis- og menntamálum. Maó 
formaður stýrði landinu með 
harðri hendi 1949-76. Þegar Maó 
hófst handa, gat nýfæddur 
Kínverji vænzt þess að verða 
fertugur líkt og nýfæddur 
Íslendingur um 1890. Þegar Maó 

dó í embætti (enginn þorði að 
stugga við honum lifandi), hafði 
meðalævi Kínverja lengzt í 65 ár. 
Háskólastúdentum fjölgaði úr 
röskum hundrað þúsundum 1949 í 
tæpa milljón 1960, en þeim 
fækkaði síðan í fimmtíu þúsund 
1970. Kínverjar liðu miklar 
hörmungar og mannfall af 
völdum „Stóra stökksins fram á 
við“ 1958-60, þegar Maó ætlaði að 
breyta Kína úr bændasamfélagi í 
iðnríki, og menningarbyltingar-
innar 1966-76, þegar hann setti 
landið allt á annan endann af 
innanflokksástæðum. 

Ástandið fyrir byltingu
En hvernig var umhorfs í Kína 
fyrir byltinguna 1949? Nær er að 
spyrja um ástandið fyrir innrás 
Japana 1937, því að hún setti strik 
í reikninginn og henni lauk ekki 
fyrr en með ósigri Japana í 
heimsstyrjöldinni 1945. Árin eftir 
1930 stunduðu nær níu af 
hverjum tíu Kínverjum landbún-
að á móti fjórum af hverjum tíu 
nú. Iðnaður var þó umtalsverður 
og viðskipti, einkum í Sjanghæ, 
sem hafði breytzt úr fámennu 
fiskiþorpi árið 1000 í líflega 
viðskiptamiðstöð og heimsborg, 
en það kom ekki að öllu leyti til af 
góðu af sjónarhóli Kínverja. 
Ósigrar Kínverja fyrst fyrir 
Bretum og Frökkum í ópíumstríð-
unum 1839-42 og 1856-60 og síðan 
fyrir Japönum 1895 neyddu þá til 
að opna Sjanghæ fyrir sigurveg-
urunum. Upp á þau býti breyttist 
Sjanghæ í heimsborg, og þangað 

streymdi framkvæmdafé að utan 
í stríðum straumum: þarna voru 
sterkir bankar, kauphöll og 
hvaðeina líkt og í Hong Kong, 
sem laut stjórn Breta frá 1842. 
Þegar kommúnistar tóku völdin í 
Kína 1949, skrúfuðu þeir fyrir 
uppganginn í Sjanghæ, en Hong 
Kong dafnaði á móti meðal 
annars fyrir tilstilli margra 
flóttamanna frá meginlandinu og 
frjálslegra búskaparhátta. 
Gróskan í Hong Kong sýndi 
umheiminum, hvers markaðs-
búskapur er megnugur í höndum 
Kínverja. Þjóðartekjur á mann í 
Hong Kong sigldu fram úr 
tekjum á mann á Bretlandi 1992. 
Meðalævi Kínverja í Hong Kong 
fór fram úr meðalævi Breta 1975. 
Nýfætt barn í Hong Kong getur 
nú vænzt þess að ná 82 ára aldri á 
móti 81 ári á Íslandi, 79 árum á 
Bretlandi og 72 á meginlandi 
Kína. Hong Kong er nú mitt á 
milli Ítalíu og Þýzkalands á 
lífskjaralista Þróunarstofnunar 
Sameinuðu þjóðanna.

Taflið snýst við
Maó formaður féll frá 1976. Deng 
Xiaoping tók árið eftir við 
völdum í Kommúnistaflokknum 
og hófst þegar handa um stór-
felldar efnahagsumbætur. 
Misheppnaður áætlunarbúskapur 
að sovézkri fyrirmynd var látinn 
víkja fyrir markaðsbúskap með 
gamla laginu, fyrst í landbúnaði 
1978 og síðan smám saman í 
iðnaði, verzlun og þjónustu. Kína 
var opnað á ný fyrir erlendum 
viðskiptum og fjárfestingu og 
einkaframtaki, enda þótt Komm-
únistaflokkurinn haldi enn fast í 
sjálftekið einkaleyfi sitt til 
landsstjórnarinnar. Lífskjara-
munurinn á Hong Kong og Kína 
var fimmtánfaldur 1976, þegar 
Maó féll frá. Munurinn er nú 
fimmfaldur, og hann heldur 
áfram að minnka. Sjanghæ hefur 
aldrei verið glæsilegri. Gróskan 
stendur á gömlum merg.   

Gróska á gömlum merg

UMRÆÐAN
Menntamál

Í upphafi aðventunnar voru birtar niður-
stöður alþjóðlegrar samanburðarrann-

sóknar sem Ísland tók þátt í á síðasta ári. 
Um er að ræða svonefnda PISA-rannsókn. 
Sem kunnugt er voru niðurstöður hennar 
vonbrigði enda er staða íslenskra nem-
enda þar lakari á öllum sviðum en var í 
sambærilegri könnun frá árinu 2000. Sér-
stakt áhyggjuefni eru niðurstöður varð-
andi lesskilning og stærðfræði því þar er 
að ræða grunnfög. Nú er það svo að skoð-
anakannanir sem þessi eru á engan hátt óumdeildar 
en hana ber samt sem áður að taka alvarlega.

Fyrir skemmstu var frá því skýrt að Ísland væri 
komið í efsta sæti þjóða heims þar sem lífsgæði 
eru mest og best samkvæmt einkunnagjöf Samein-
uðu þjóðanna. Menntakerfið okkar er gott og það 
hefur m.a. fleytt okkur í þetta sæti. Menntakerfinu 
má ekki hraka því þá föllum við niður þennan lista. 
Menntunin er enda undirstaða framfara og 
íslenska menntakerfið hefur lengi verið grunnstoð 
íslensks samfélags. 

Ljóst er af niðurstöðum þessarar nýju 
rannsóknar að við erum að dragast aftur 
úr á þessu sviði. Enn á ný vil ég ítreka að 
engin töf má verða á úrbótum í þessu 
máli. Strax verður að hefjast handa og 
setja fyrir lekann með þeim hætti að 
tryggt verði að íslenskt menntakerfi 
verði aftur í fremstu röð. Forgangsatriði 
er að hækka laun og aðbúnað hinna góðu 
kennara landsins. 

Menntamálaráðherra má ekki bregðast 
illa við þegar rætt er um fjöreggið heldur 
taka ábendingum vinsamlega og vinna 
með öllum sem málið varðar, bæði 
menntasamfélaginu en ekki síst okkur 

sem sitjum á Alþingi og erum boðin og búin til 
aðstoðar í því starfi. Ég vil því að við sameinumst 
öll um hið verðuga markmið að reisa menntakerfið 
aftur til vegs og virðingar svo það sé samboðið 
bókmenntaþjóðinni og mæti þörfum margbreyti-
legs nútímasamfélags.

Ekkert aðalatriði er í málinu að Sjálfstæðis-
flokkurinn hefur farið með menntamálin í 16 ár en 
það er hins vegar staðreynd.

  Höfundur er alþingismaður.

Staðan í menntamálum 

HÖSKULDUR 
ÞÓRHALLSSON 

Í DAG | 
ÞORVALDUR GYLFASON

Kína 
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UMRÆÐAN 
Efnahagsmál

Þjóðarskútan veltur í 
öldurótinu, brimskafl-

inn og skerjaslóð er fram-
undan. Hvað ætlar skip-
stjórinn á skútunni að 
gera? Hann heldur um 
stýrið og hefur þann kost 
að venda og sigla skút-
unni frá aðsteðjandi hættu 
og fara á lygnari sjó. Veð-
urspáin er slæm, það er varað við 
stormi. Eins og er virðist skips-
stjórinn ekki ætla að gera neitt, 
getur verið að hann ætli að sjá til 
hvort veður breytist og sjórinn 
verði lygnari? Það er vá fyrir 
dyrum, heill áhafnarinnar er í veði 
og hún verður að treysta á skip-
stjórann. Mun hann standa undir 
ábyrgðinni og hafa getuna til að 
stýra skútunni heilli í höfn?

Kæruleysi skipstjórans
Þessi myndlíking getur vel verið 
lýsing á stöðu þjóðarbúsins um 
þessar mundir.  Það eru óvissutím-
ar í efnahagsmálum, flestir sér-
fræðingar vara við útlitinu og 
hvetja ríkisstjórnina til efnahags-
legra aðgerða. Forsætisráðherr-
ann er skipstjórinn og hann ber 
ábyrgð á efnahagsmálum í ríkis-
stjórninni. Þrátt fyrir aðvörunar-
orð úr öllum áttum sýnir ríkis-
stjórnin enga tilburði til aðgerða 
til að hafa áhrif á efnahagsþróun-
ina. Það er mjög alvarlegt og 
hreint með ólíkindum að Sjálf-
stæðisflokkurinn skuli leyfa sér 
að sýna af sér það ábyrgðarleysi 
sem við blasir í efnahagsstjórn-
inni. Fjárlög næsta árs fela í sér 
gríðarlega aukin ríkisútgjöld frá 
fjárlögum 2007, það felur í sér olíu 
á eld þenslunnar og er þvert á 
ákall greiningaraðila og Seðla-
bankans. Seðlabankinn er skilinn 
eftir einn á báti með peningamála-
stefnuna og vaxtaákvarðanirnar 
einar að vopni gegn verðbólgunni. 
Sjálfstæðisflokkurinn segir pass 
og ætlar greinilega að sjá til og 
vonast eftir því að veðrið lægi. 
Skipstjórinn virðist ekki ætla að 
taka mark á slæmri veðurspá.

Lausatök í ríkisfjármálum
Framsóknarflokkurinn er eini 
flokkurinn sem hefur í umræðum 
um fjárlög næsta árs og um efna-
hagsmálin talað fyrir aðhaldi í 

ríkisfjármálum. Það er 
mikið í húfi og hreint 
með ólíkindum að ríkis-
stjórnin skuli skella 
skollaeyrum við öllum 
rökstuddum aðvörunum 
varðandi útlitið í efna-
hagsmálum. Það er ekki 
nóg að guma af góðum 
afgangi fjárlaga, eins og 
Samfylkingin gerir, og 
halda að það sé hinn eini 
sanni mælikvarði. Það er 
út af fyrir sig gott að 

mikill tekjuafgangur sé í fjárlög-
um, hins vegar er það þróun ríkis-
útgjalda sem skiptir höfuðmáli. 
Það eru augljós lausatök í ríkis-
fjármálunum um þessar mundir. 

Halda mætti að ríkisstjórnin hafi 
það markmið að þurfa að takast á 
við meiri vanda í efnahagsmálum 
síðar á kjörtímabilinu í stað þess 
að sýna fyrirhyggju og ábyrgð við 
núverandi aðstæður.

Eitt í dag, annað á morgun?
Mætur maður sagði oft að það sé 
ekki hægt að gera allt fyrir alla, 
alls staðar og alltaf með auknum 
ríkisútgjöldum. Því fylgir mikil 
ábyrgð að fara með ríkisfjármálin 
og það er að mörgu leyti ekki auð-
veldara að halda þétt um ríkissjóð 
á tímum aukinna ríkistekna en á 
samdráttartímum. Ríkisstjórnin 
verður að taka mark á aðvörunum 
við núverandi aðstæður. Í þeim 

efnum eru kröfurnar gerðar á 
Sjálfstæðisflokkinn, það er ekki 
raunhæft að gera slíkar kröfur á 

Samfylkinguna vegna þess að síðan 
hún komst í ríkisstjórn hefur hún 
ekki sýnt nokkra tilburði til efna-

hagslegrar ábyrgðar. Á síðasta 
kjörtímabili hvatti Samfylkingin í 
stjórnarandstöðu til aðhalds og 
gagnrýndi þáverandi ríkisstjórn 
ítrekað fyrir lausatök og krafðist 
aukins aðhalds í ríkisfjármálum. 
Samfylkingin starfar ekki í þeim 
anda nú þegar flokkurinn er kom-
inn til valda í ríkisstjórn. Það er 
nefnilega rétt sem einn þingmanna 
flokksins sagði á sumarþingi eftir 
kosningar að það sem Samfylking-
in sagði fyrir kosningar ætti ekki 
lengur við vegna þess að nú er 
flokkurinn kominn í ríkisstjórn. 
Það hefur að sönnu verið leiðarljós 
þess flokks síðustu mánuði.

Höfundur er alþingismaður.

Þjóðarskúta í ólgusjó efnahagsmála

MAGNÚS 
STEFÁNSSON

Fjárlög næsta árs fela í sér 
gríðarlega aukin ríkisútgjöld 
frá fjárlögum 2007, það felur í 
sér olíu á eld þenslunnar og er 
þvert á ákall greiningaraðila 
og Seðlabankans.

Oprah hefur talað
Walter Cronkite sjónvarpsþulur 
sagði Bandaríkjunum 1968, að 
stríðið gegn Víetnam væri hrunið. 
Skömmu síðar gafst Lyndon B. John-
son forseti upp á pólitík. Nú hefur 
sjónvarpsstjarnan Oprah Winfrey 
sagt Bandaríkjunum, að stríðið gegn 
Írak sé hrunið. Gerði það á frægum 
stuðningsfundi með Barack Obama 
forsetaframbjóðanda. Miðjufólkið 
trúði í gamla daga á Cronkite og nú 
á Oprah. Það hefur fattað, að stríðs-
andstaða jafngildi ekki landráðum. 
Það hefur fattað, að ríkisstjórnin er 
að kollvarpa bandarísku þjóðfé-
lagi. Fyrir tilstilli Oprah Winfrey eru 
repúblikanar á leið í langa útlegð frá 
völdum.
Jónas Kristjánsson
jonas.is

Alvarlegt mál
Það var alveg agalega skemmtilegt 
að ungur maður á Akranesi blekkti 
starfsmenn Hvíta hússins í nafni 
forseta Íslands og væri því sem næst 
búinn að fá forseta Bandaríkjanna 
í símann á fölskum forsendum. 
Gaman að fá hann í viðtal. Skemmti-
legur strákur. 

Það var stóralvarlegt mál þegar 
ungur maður á Akranesi tók upp á 
því að blekkja fréttamenn til að taka 
viðtal við rangan mann. Þar var hann 
að draga FRÉTTAMENN á asnaeyr-
unum, upptekna menn, fulltrúa 
almennings. 
Vefþjóðviljinn
andriki.is

AF NETINU
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UMRÆÐAN
Trúmál

Að undanförnu hafa þjónar kirkjunnar, 
með biskup Íslands í fararbroddi, 

beint harðri gagnrýni að trúleysingjum og 
öðrum þeim sem telja tímabært að draga 
úr kristnu trúboði í grunnskólum landsins 
og samhliða því auka veg hlutlausrar 
lífsskoðanafræðslu. Svo langt hefur 
biskupinn gengið að kalla þennan mál-
flutning hatramman. Í stað þess að gjalda 
líku líkt þá langar mig nota þetta tækifæri 
til þess að þakka biskupi fyrir nýtt svar á tru.is þar 
sem hann sýnir í hnotskurn af hverju ég vil halda 
kristnu trúboði utan grunnskólanna. 

Nýlega sendu nemendur í 4. og 5. bekk grunn-
skólans á Drangsnesi eftirfarandi spurningu inn á 
tru.is: „Eru til englar og getur Guð sent þá til 
hjálpar mönnunum?“. Biskupinn tók að sér að 
svara spurningunni og eftir nokkrar málalengingar 
kemst hann að kjarna svarsins: „Já, Guð getur sent 
engla sína til hjálpar mönnunum. Hann lætur 
verndarengla sína vaka yfir okkur á nótt sem degi. 
Það er mikilvægt að hryggja þá ekki né styggja. 
Englar Guðs eru yfirleitt ósýnilegir.“ 

Á yfirborðinu hljómar þetta svar mjög fallega en 
undir þessu meinleysislega yfirborði kraumar eitt 
erfiðasta vandamál þeirra sem trúa á persónuleg-
an, almáttugan og algóðan guð: Illskuvandamálið, 
sem hinn kunni bandaríski trúvarnarmaður 
William Lane Craig kallaði í nýlegri bók „rothöggs-

röksemd“ trúleysingja gegn guðshugmynd 
kristinna manna. Lítum nánar á málið. Ung 
og saklaus börn deyja á hverjum degi út 
um allan heim. Hér á landi er þetta sem 
betur fer ekki daglegur viðburður en í ljósi 
svars biskups þá hljóta eftirfarandi 
spurningar að vakna: Hvað hafa ung börn, 
sem á hverju ári deyja úr hörmulegum 
sjúkdómum eða farast í slysum, gert á hlut 
hins persónulega, almáttuga og algóða 
guðs, sem réttlættir að enginn „verndar-
engill“ bjargi lífi þeirra? Hvað gerðu þau 
til þess að „hryggja þá“ og „styggja“? 
Hvernig getur guð kristninnar, sem skv. 

biskupi ræður yfir her „verndarengla“, leyft aðra 
eins illsku og þjáningar? Með þessar spurningar í 
huga er ekki að undra að einn helsti Biblíusérfræð-
ingur heimsins, Bart D. Ehrman, mun í upphafi 
næsta árs senda frá sér bókina God’s Problem: 
How the Bible Fails to Answer Our Most Important 
Question – Why We Suffer. 

Hefðbundna skýringin á illskuvandamálinu er að 
vegir guðs séu órannsakanlegir eða að ákveðinn 
hörmulegur atburður sé hluti af einhverri áætlun 
guðs sem sé hulin okkur mönnunum. Hvað sem 
þessum sýndarskýringum líður þá hefur biskupinn 
með svari sínu opinberað illskuna sem er innifalin í 
hinum kristna hugmyndaheimi, sem sumir telja svo 
fullkominn að ekki megi fjarlægja vísanir í hann úr 
landslögum. Öll siðferðisleg kerfi sem maðurinn 
hefur búið sér til glíma við miserfið vandamál og 
er illskuvandamál kristninnar eitt þeirra. Þetta tel 
ég vera ærna ástæðu til þess að dregið verði úr 
vægi kristinna „fræða“ í grunnskólum landsins á 
kostnað hlutlausrar lífsskoðanafræðslu þar sem 
fjallað er jafnt um kosti og galla þeirra siðferðis-, 
trúar- og lífsskoðanakerfa sem maðurinn hefur í 
gegnum aldirnar búið til. 

Höfundur er 
vísindasagnfræðingur.

Illskuvandamál kristinnar trúar 

Hvað sem þessum sýndarskýringum líður þá 
hefur biskupinn með svari sínu opinberað 
illskuna sem er innifalin í hinum kristna hug-
myndaheimi...

STEINDÓR J. 
ERLINGSSON

LÁRA HANNA 
EINARSDÓTTIR

Siðlaust og jafnvel 
kolólöglegt líka 
UMRÆÐAN 
Orkumál

Orkuveita Reykjavíkur 
(OR) og Sveitarfélagið 
Ölfus (SÖ) gerðu sam-
komulag í apríl 2006 
þar sem OR kaupir 
blygðunarlaust loforð 
um, að framkvæmda-
leyfi verði veitt fyrir 
virkjunum og greitt 
fyrir flýtimeðferð gegn 
því að OR kosti ýmsar fram-
kvæmdir í Ölfusi. Samkomulag-
ið er gert löngu áður en lögbund-
ið ferli hófst við umhverfismat 
og breytingu aðalskipulags. 
Samkomulagið er metið á 500 
milljónir sem greiðast úr vasa 
Reykvíkinga, eigenda OR. 
Matsupphæðin er úr fundargerð 
Ölfuss dags. 28. apríl 2006.

Í kvöldfréttum Sjónvarps 
nýverið gagnrýndi umhverfis-
ráðherra sveitarstjórnir fyrir 
að taka ekki nægt tillit til nátt-
úruverndar við skipulags-
ákvarðanir. Hún sagði náttúr-
unni of oft fórnað fyrir 
atvinnusjónarmið. Ráðherra 
sagði einnig: „Ég fæ ekki séð 
hvernig fyrirtæki, hvort sem 
það er ríkisfyrirtæki eða annað, 
geti lofað þjónustubótum sem 
eru í raun á hendi ríkisins.“ Hér 
lofar opinbert fyrirtæki í eigu 
Reykvíkinga sveitarfélagi ljós-
leiðara, hesthúsum, raflýsingu 
og fleiru til að horft verði fram-
hjá skaðsemi framkvæmda og 
ferlinu flýtt.

Þegar er vitað um gríðarlega 
lyktarmengun sem hlýst af 
virkjanaæðinu. Ólíft getur orðið 
í Hveragerði 70 daga á ári. 
Reykvíkingar finna þegar tölu-
verða lyktarmengun og magn 
brennisteinsvetnis hefur farið 
yfir hættumörk þótt aðeins sé 
búið að reisa tvær virkjanir af 
fimm eða sex. Virkjanirnar 
endast aðeins í 40 ár, nýting er 
einungis 12-15% og eingöngu á 
að framleiða rafmagn, ekki heitt 
vatn. Þetta er fullkomin rán-
yrkja.

Hér er stuttur útdráttur úr 
nokkrum greinum samkomu-
lagsins. Dæmi hver fyrir sig 
hvort þetta sé bara siðlaust eða 
hvort þetta sé ólöglegt í þokka-
bót. En varla getur þetta talist 
eðlileg meðferð á fjármunum 
Reykvíkinga:
2. grein
Bæjarstjórn Ölfuss veitir fram-
kvæmdaleyfi og greiðir fyrir 
skipulagsmálum eins hratt og 
unnt er vegna umræddra fram-
kvæmda enda byggi þær á 
lögum um mat á umhverfis-
áhrifum fyrir hvern áfanga og 
viðkomandi verkþætti. OR 
greiðir SÖ skv. 11. grein fyrir 
aukið álag og vinnu sem fram-
kvæmdirnar kalla á hjá sveitar-
félaginu. Þetta gerir sveitar-
félaginu kleift að hraða öllum 
umsögnum og leyfisveitingum 
sem þörf er á.
3. grein
OR sér um og ber allan kostnað 
af hugsanlegum málaferlum og 
skaðabótakröfum sem rekstur 
og framkvæmdir tengdar OR 
leiða til, sama hvaða nafni þær 
nefnast. Þetta á einnig við um 
hugsanleg skaðabótamál á 
hendur SÖ sem rekja má til 
virkjunarframkvæmda og orku-

vera á Hellisheiði.
4. grein
...sérstök ráðgjafa-
nefnd sem skipuð verði 
um uppgræðsluverk-
efni skili tillögum til 
beggja aðila um upp-
græðslu í SÖ... Miðað 
er við að OR verji til 
þessa verkefnis 12,5 
milljónum á ári fram 
til 2012... Þá mun OR 
leggja að auki til starf 
unglinga til landbóta í 

sveitarfélaginu...
5. grein
Vegna framkvæmda OR tekur 
hún að sér að byggja upp nýja 
fjárrétt og hesthús við Hús-
múla sem notuð er til smölunar 
á afrétti Ölfusinga skv. fyrir-
liggjandi teikningum. OR ann-
ast viðhald þessara mann-
virkja...
6. grein
OR gerir SÖ tilboð í lýsingu 
vegarins um Þrengsli, frá Suð-
urlandsvegi í Þorlákshöfn fyrir 
14 milljónir á ári... Innifalin er 
lýsing á veginum... allur fjár-
magnskostnaður, orka og við-
hald er innifalið í tilboðinu...
9. grein
Á árinu 2008 hafi OR lokið lagn-
ingu ljósleiðara um þéttbýli í 
Þorlákshöfn og fyrir árið 2012 
verði lagningu ljósleiðara lokið 
um aðgengilegan hluta dreif-
býlis Ölfuss skv. nánara sam-
komulagi er liggi fyrir áramót 
2006/2007.
11. grein
...umsvif og álag á bæjarstjórn 
og bæjarstjóra Ölfuss mun 
fyrirsjáanlega aukast meðan 
framkvæmdir við virkjanir á 
Hengilssvæðinu standa yfir... 
Samkomulag er um að OR 
greiði SÖ fyrir þann kostnað 
sem af þessu hlýst með fastri 
heildargreiðslu, kr. 7,5 milljón-
ir á ári árin 2006 til 2012... Þess-
ar greiðslur verða notaðar til að 
kappkosta við að afgreiðsla 
umsagna og leyfa verði eins 
hröð og hægt er. 

Ég kref Orkuveitu Reykja-
víkur svara við því, hvernig 
hún telur sig þess umkomna að 
gefa Sveitarfélaginu Ölfusi 
hálfan milljarð af fjármunum 
Reykvíkinga. OR er opinbert 
fyrirtæki í eigu skattgreiðenda 
og þeir eiga heimtingu á skýr-
um svörum.

Einnig vil ég vita nákvæm-
lega í hvað gjafaféð sem þegar 
hefur verið reitt af hendi hefur 
farið. Sveitarstjóri Ölfuss á að 
gefa skýringar á hverri einustu 
krónu.

Meirihluti sveitarstjórnar 
Ölfuss er skipaður 4 einstakl-
ingum með 495 atkvæði á bak 
við sig. Athugasemdir við 
fyrirhugaða Bitruvirkjun voru 
um 700. Ákvörðun um virkjanir 
á Hellisheiði og Hengilssvæð-
inu snertir um 200.000 manns í 
formi spilltrar náttúru, lyktar-, 
loft- og sjónmengunar og alla 
landsmenn í formi ofurþenslu, 
verðbólgu og vaxtahækkana. 
Ég lýsi eftir lýðræðinu í þessum 
gjörningi.

Höfundur er þýðandi, leiðsögu-
maður og einn eigenda Orku-

veitu Reykjavíkur. Samkomulag-
ið er birt í heild sinni á 

larahanna.blog.is.

Stofnfjáraukning hjá Byr sparisjóði.
Útboðinu lýkur föstudaginn
14. desember kl. 16.00

Nú stendur yfir aukning stofnfjár um kr. 23.726.114.700 með útboði þar sem 

stofnfjáreigendum er boðið að skrá sig fyrir nýju stofnfé. Nafnverð nýs stofnfjár í 

útboðinu er kr. 12.200.000.000 og er verð hvers stofnfjárhlutar kr. 1,94476350. 

Útboðslýsing er aðgengileg á vef sparisjóðsins, www.byr.is, og í útibúum 

sparisjóðsins.

Áskriftartímabilinu lýkur föstudaginn 14. desember 2007 kl. 16.00. 

Stofnfjáreigendur eiga kost á að skrá sig rafrænt fyrir nýju stofnfé, á vef spari-

sjóðsins undir slóðinni www.byr.is. Stofnfjáreigendum gefst einnig kostur á að skrá 

sig fyrir nýju stofnfé með því að fylla út áskriftarblað og skila því undirrituðu í útibú 

Byrs áður en áskriftartímabilinu lýkur, kl. 16.00 föstudaginn 14. desember 2007. 

Áskriftir sem sendar verða til Byrs í pósti verða ekki teknar gildar í útboðinu.

Ef stofnfjáreigandi nýtir að engu leyti rétt sinn til kaupa á nýju stofnfé í útboðinu

mun eignarhlutur hans í sparisjóðnum þynnast um 86,20% að því gefnu að allt 

stofnfé sem boðið er til sölu í útboðinu seljist. Eindagi áskrifta er 21. desember 2007.
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Panasonic DMCLS75
Stafræn MYNDAVÉL með 7,2 milljón punkta 
upplausn, Venus Engine II, LUMIX DC Vario linsu, 
3x Optical og 4x Digital Zoom, 5.8 - 17.4mm 
linsu með MEGA OIS hristivörn, 2.0” LCD skjá, 
hreyfimyndatöku og rauf fyrir SD/SDHC kort.

Panasonic NVGS60
Digital TÖKUVÉL með 2,5” skjá, 800.000 punkta 
upplausn, 30x Optical og 1000x Digital Zoom, Color 
Night view, Pure Colour Engine, EIS titringsdeyfi, 
Snapshot, DV útgangi og vefmyndavél.

Panasonic DMCFX12
Stafræn MYNDAVÉL með 7,2 milljón punkta 
upplausn, Venus Engine II, LUMIX DC Vario linsu, 3x 
Optical og 4x Digital Zoom, 5.8 - 17.4mm linsu með 
MEGA OIS hristivörn, 2.5” LCD skjá, hreyfimyndatöku 
og rauf fyrir SD/SDHC kort. 27MB innra minni.

Panasonic SDRH20
Digital TÖKUVÉL með 30GB hörðum diski, 800.000 
punkta upplausn, 32x Optical og 1000x Digital 
Zoom, Color Night view, MEGA O.I.S titrings-
deyfi, kyrrmyndavél, 2.7” LCD breiðskjá, Dolby 
Digitalhljóðupptöku og USB 2.0. 512MB SD kort fylgir.

Panasonic DMCTZ3
Stafræn MYNDAVÉL með 7,2 milljón punkta 
upplausn, Venus Engine II, LEICA DC Vario linsu, 10x 
Optical og 4x Digital Zoom, 4.6 - 46mm linsu með 
MEGA OIS hristivörn, 3” LCD skjá, hreyfimyndatöku 
og rauf fyrir SD/SDHC kort. 27MB innra minni.

Panasonic SDRH250
Digital TÖKUVÉL með 30GB hörðum diski, 3CCD 
1/6” upptökuflögum með 800.000 punkta upplausn 
hver, Leica Dicomar Linsu, 10x Optical og 700x 
Digital Zoom, Color Night view, MEGA O.I.S titrings-
deyfi, kyrrmyndavél, 2.7” LCD breiðskjá, Dolby Digital 
hljóðupptöku og USB 2.0. 512MB SD kort fylgir.

Panasonic DMCFX100
Stafræn MYNDAVÉL með 12,1 milljón punkta 
upplausn, Venus Engine II, LEICA DC Elamrit linsu, 3.6x 
Optical og 4x Digital Zoom, 6.0 - 21.4mm linsu með 
MEGA OIS hristivörn, 2.5” LCD skjá, hreyfimyndatöku 
og rauf fyrir SD/SDHC kort. 27MB innra minni.

Panasonic HDCSD5
HÁSKERPU TÖKUVÉL með Full HD upplausn (1920 
x 1080), 3CCD 1/6” upptökuflögum með 560.000 
punkta upplausn hver, Leica Dicomar Linsu, Viera Link, 
10x Optical og 700x Digital Zoom, Color Night view, 
Advanced O.I.S titringsdeyfi, 2.7” LCD breiðskjá, Dolby 
Digital hljóðupptöku og USB 2.0.Tekur á SD/SDHC kort.

7.2
MILLJÓN
PUNKTA

7.27.2

12.1
MILLJÓN
PUNKTA

6
MILLJÓN
PUNKTA

Panasonic DMCLS60
Stafræn MYNDAVÉL með 6,0 milljón punkta upplausn, Venus Engine II, LUMIX 
DC Vario linsU, 3x Optical og 4x Digital Zoom, 5.8 - 17.4mm linsu með MEGA 
OIS hristivörn, 2.0” LCD skjá, hreyfimyndatöku og rauf fyrir SD/SDHC kort.
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TILBO‹     14.990

SanDisk 8GB SD 
kort fylgir frítt!

EUROPEAN COMPACT CAMERA
PANASONIC DMC-TZ3

7.

3

Myndavélar sem 
hugsa fyrir okkur!
Intelligent Auto
Panasonic Lumix myndavélar með 
Intelligent Auto framkvæma allt 
það flókna og tæknilega á meðan 
þú slakar á við myndatökur! Með 
Intelligent Auto möguleikanum 
sameinar Panasonic fjórar tækni-
nýjungar sem tryggir að þú gerir 
aldrei mistök.
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Virði menntunar 
UMRÆÐAN
Kjör kennara 

Menntamálaráð-
herra boðar nú 

breytta tíma með 
breyttri samfelldri 
menntastefnu þar sem 
hann (hún) talar um 
meistaranám og að það 
muni boða hærri laun til 
kennara. 

Samkvæmt kjarasamningi 
Kennarasambands Íslands (KÍ) 
og Launanefndar sveitarfélaga 
(LN) hækkar leiðbeinandi, grunn-
skólakennari, umsjónarkennari, 
sérkennari eða námsráðgjafi um 
tvo launaflokka hafi hann tvöfalt 
B.ed./BA/BS-próf eða MA/MS-
próf. 

Ég er menntaður íþróttakenn-
ari frá Laugarvatni og er því með 
B.ed.-próf þaðan. Ég settist aftur 
á skólabekk árið 2002 er ég hóf 
nám í viðskiptafræðum við Við-
skiptaháskólann á Bifröst. Árið 
2004 lauk ég diplómagráðu sem 
rekstrarfræðingur þaðan, en það 
er 60 eininga nám á háskólastigi. 
Hefði ég tekið 3ja árið, sem er 30 
eininga nám, hefði ég útskrifast 
sem viðskiptafræðingur, sem er 
BS-gráða og þá hefði ég ekki 
staðið í þessum skrifum. Ég hins 
vegar sótti um að fara beint í 
meistaranám og fékk samþykki 
fyrir því, þar sem ég hafði kenn-
aramenntun fyrir. Ég hef lokið 30 
einingum af meistaranámi frá 
Bifröst. Ég hef fengið og látið í 

hendur LN staðfestingu 
frá Viðskiptaháskólnaum 
á Bifröst þess efnis að 
gæði þess náms sem ég 
nam á Bifröst séu fylli-
lega jafngild gæðum BS–
gráðu og virði mitt því 
sambærilegt virði ein-
stakings með BS–gráðu.

Samkvæmt réttu ætti 
ég því að fá greidda 
þessa tveggja launa-
flokka hækkun sem mér 

ber fyrir skólaveturna 2005-2006 
er ég kenndi á Flúðum og 2006–
2007 er ég kenndi á Blönduósi. Ég 
kenndi stærðfræði þessa tvo 
vetur og ég efa það að ég hafi 
verið ráðinn vegna íþróttakennar-
menntunar minnar frá Laugar-
vatni. Það lítur því út fyrir að ég 
hafi verið ráðinn vegna viðskipta-
fræðimenntunar minnar frá Bif-
röst en LN neitar að greiða mér 
sanngjörn laun fyrir mín störf. 

Það sem ég hafði því upp úr 
krafsinu fyrir að auka menntun 
mína var ca 3 ár í námi með litlar 
tekjur og aukin námslán. Ég þarf 
nú að borga 100.000-150.000 í 
námslán næstu 30 árin eða svo og 
hef engar tekjur á móti. Ég fæ 
sömu laun fyrir að kenna í grunn-
skóla og ég hafði fyrir. Ég er verð-
mætari fyrir grunnskólana en ég 
var þar sem hæfni mín hefur 
aukist en þeir greiða mér ekki 
laun fyrir aukna hæfni. Ég sit því 
uppi með að minnka raunvirði 
menntunar minnar fyrir mig, þar 
sem nettótekjur vegna menntun-
ar hafa lækkað allverulega, óþökk 
sé launanefnd íslenskra sveitar-
félaga.

Ég get því ekki séð annað en að 
aukin menntun muni bara fela í 
sér aukinn kostnað fyrir kennara, 
því eins og sést á mínu dæmi hér 
leitar LN allra leiða til þess að 
greiða fólki ekki fyrir aukna 
menntun. 

Höfundur er kennari sem flúið 
hefur grunnskólakennslu.

ÁSGEIR H. 
AÐALSTEINSSON 

Samkvæmt réttu ætti ég því 
að fá greidda þessa tveggja 
launaflokka hækkun sem 
mér ber fyrir skólaveturna 
2005-2006 er ég kenndi á 
Flúðum og 2006–2007 er ég 
kenndi á Blönduósi.

UMRÆÐAN 
Kjör aldraðra 

Lífeyrissjóðirnir voru 
stofnaðir til að búa í haginn 

fyrir sjóðsfélaga til að njóta á 
elliárunum. Ekki til að létta á 
útgjöldum fyrir ríkissjóð. 
Ríkissjóður notar lífeyrissjóð-
ina eins og tæki sem rænir og 
skerðir lífeyrissjóðsgreiðslur 
hjá elli- og örorkubótaþegum, 
strax á fyrstu krónu sem þeir fá 
úr lífeyrissjóði. Þar eru engin frítekjumörk eins og 
svo margir halda. 

Við búum í velferðarþjóðfélagi en það er 
þjóðinni til skammar hvernig ríkisstjórnin hefur í 
mörg ár verið í stríði við eldri borgara og öryrkja 
þessa lands. Það er margbúið að benda á ósann-
gjarnar skerðingar á lífeyristekjur, aukalífeyris-
sparnað og margt fleira sem ekki verður rakið hér. 
Hugsa sér að skattleysismörk eru 30% undir reikn-
uðum fátækramörkum Félagsvísindastofnunar 
Háskóla Íslands, fátækramörkin ættu að vera 
samkvæmt þeirra útreikningum 130 þúsund kr. á 
mánuði.

Margir stjórnmálamenn sögðu bæði í ræðu og 
riti fyrir kosningar að lífeyrissjóðskerfið væri það 
besta í heimi. En fyrir hverja? Ekki fyrir þá sem 
þeim voru ætlaðir, ekki fyrir fólkið sem hefur 
greitt í sjóðina frá upphafi. Eru það bara alþingis-
mennirnir sem eiga rétt á áhyggjulausu ævi-
kvöldi?! eigum við bara að horfa á og sleikja sárin, 
því við vorum ekki nógu vel vakandi fyrir okkur 
sjálf? Er ekki kominn tími til að verkalýðshreyf-
ingin og lífeyrissjóðirnir láti heyra í sér um þessi 
mál, áður en ríkið er búið að þjóðnýta lífeyrissjóð-
ina?

Nú hefur ný ríkisstjórn tekið við völdum og er 
búin að lögbinda það að 70 ára og eldri megi vinna 
eins og þeir vilji án skerðinga á bótagreiðslum og 
67-70 ára megi vinna fyrir 25 þúsund krónurá 
mánuði án skerðingar.

Hvers eigum við að gjalda sem erum á lífeyris-
bótum í dag og höfum greitt í lífeyrissjóð hátt í 40 
ár? Það er verið að hegna okkur sem greiddum í 
lífeyrissjóð. Við fáum lægri heildargreiðslur en 
þeir sem aldrei hafa greitt í lífeyrissjóð. Það sést 
best á þeim dæmum sem hér fylgja á eftir. 
Auðvitað á ekki að skerða tekjurnar frá lífeyris-
sjóði. Til hvers vorum við að greiða í almennu 
lífeyrissjóðina í öll þessi ár? Dæmin hér á eftir 
sýna vel hvernig farið er með okkur í dag. Hæstu 
greiðslur sem einstaklingur getur fengið greitt frá 
Tryggingastofnun í dag eru 126.537 kr. á mánuði.

Hér eru dæmi um tvo ellilífeyrisþega sem búa 
einir. A hefur greitt í lífeyrissjóð í 35 ár og fær 80 
þús. kr. á mánuði frá lífeyrissjóði. B hefur aldrei 
greitt í lífeyrissjóð en vinnur nú fyrir 80 þús.kr.á 
mánuði. Hér eru sýnd dæmi sem sýna hvað þessir 
einstaklingar fá til viðbótar frá Tryggingastofnun. 

Hér sést vel hvað skerðingin er mikil á launatekj-
um sem koma frá lífeyrissjóði.

Hér eru dæmi um tvenn hjón önnur hjónin hafa 
greitt í 35 ár í lífeyrissjóð en hin ekki.

Hér koma svo dæmi um 67 ára einstaklinga. A- 
fær kr. 25 þúsund lífeyrissjóðstekjur, B-hefur ekki 
greitt í lífeyrissjóð,en vinnur fyrir 25 þúsund á 
mánuði.

Hér eru aðeins sýnd sex dæmi sem sýna glöggt 
óréttlætið. Það er ekki sama hvaðan tekjurnar 
koma. Skerðingin er mest ef tekjurnar koma frá 
lífeyrissjóðum. Það skal tekið fram að í öllum 
dæmunum er um heildartekjur að ræða – þarna á 
eftir að taka skatt. Skattleysismörkin eru í dag 90 
þúsund kr. 

Þetta er ekki eina skerðingin í bótakerfinu því 
þegar kemur að því að reikna desember og 
orlofsuppbót þá er líka hægt að sjá óréttlætið þar. 
Desemberuppbótin er reiknuð 30% á tekjutrygg-
ingu en orlofsuppbótin er reiknuð 20% á heimilis-
uppbót. Hjón fá ekki orlofsuppbót af því þau fá 
ekki heimilisuppbót.    

Ég treysti nýrri ríkisstjórn til að lagfæra þennan 
óskapnað sem greiðslur lífeyrisbóta eru komnar í 
og vinda ofan af vitleysunni. Er ekki kominn tími 
til að Samtök atvinnulífsins, verkalýðshreyfingin, 
lífeyrissjóðirnir og ríkisstjórnin fari að tala saman? 
Það er nauðsynlegt að hægri höndin viti hvað sú 
vinstri er að gera.  

Höfundur er formaður félags eldri borgara á 
Suðurnesjum. Grein þessi birtist í blaðinu í gær en 
fyrir mistök féllu skýringardæmin niður. Greinin er 

því birt aftur. 

Til hvers að borga í lífeyrissjóð?

GUÐRÚN E. 
ÓLAFSDÓTTIR 

Dæmi A: 70 ára maður býr 
einn. Launatekjur frá líf-
eyrissj. 80 þús.á mánuði.
Ellilífeyrir  kr.24.831
Tekjutrygging  kr.46.582
Heimilisuppbót  kr.13.740
Samtals  kr.   85.153

Dæmi B: 70 ára maður býr 
einn. Vinnur fyrir 80 þús.
á mánuði.
Ellilífeyrir   kr.24.831.
Tekjutrygging   kr.59.366.
Heimilisuppbót  kr.17.510.
Samtals   kr.  101.707 

Dæmi C: Hjón 70 ára fá 
hvort um sig 80 þús.kr.frá 
lífeyrissjóði á mánuði: 
Ellilífeyrir  kr.24.831
Tekjutrygging  kr.46.582
Heimilisuppbót   0
Samtals  kr.71.413

Dæmi D: Hjón 70 ára hafa 
aldrei greitt í lífeyrissjóð. 
Vinna hvort um sig fyrir 
80 þúsund á mánuði. 
Ellilífeyrir  kr.24.831
Tekjutrygging  kr.66.078
Heimilisuppbót  0
Samtals  kr. 90.909

Dæmi F: B-býr einn. Vinn-
ur fyrir 25 þúsund á mán-
uði.
Ellilífeyrir  kr. 24.831
Tekjutrygging  kr. 78.542
Heimilisuppbót  kr. 23.164
Samtals    kr. 126.537

Dæmi E: A- býr einn fær 
25 þúsund kr. í launatekj-
ur frá lífeyrissjóði.
Ellilífeyrir   kr. 24.831
Tekjutrygging  kr. 78.542
Heimilisuppbót  kr. 20.219
Samtals    kr. 113.604

Heiðurslaun
Enn er Alþingi að garfa í heiðurslaun-
um listamanna. Núna á að hækka 
þau úr 125 þúsundum í 150 þúsund 
á mánuði. Vonandi gagnast sú hækk-
un útvöldum listamönnum – lista-
fólki, svo að maður sé korrekt – til að 
geta einbeitt sér betur að listinni. Jón 
Nordal (81) fær meiri tíma frá brauð-
stritinu til að semja tónverk. Matthías 
Johannessen (77) getur ort fleiri ljóð 
per mánuð. Guðmunda Elíasdóttir 
(87) getur sungið meira en ella. Erró 
(75) getur keypt sér snúða.
Hér vakna þó spurningar eins og 
endranær.

Er það sérstakur heiður að vera á 150 
þúsund króna launum? Meiri heiður 
en að vera t.d. á eftirlaunakjörum 
þingmanna og ráðherra, sem Alþingi 
ákveður líka?
Hlynur Þór Magnússon 
hlynur.eyjan.is

Hvar er Björn?
En það hefur vakið athygli margra, 
hversu Björn hefur lítið haft sig í 
frammi nú síðustu daga í einhverju 
heitasta pólitíska deilumáli sem nú er 
uppi. Sérstaklega er þetta athyglisvert, 
þegar haft er í huga að Björn Bjarna-

son er ráðherra kirkjumála og ætti 
þess vegna að vera öðrum fróðari um 
þau mál. Þegar svo við bætist að um 
fyrrverandi menntamálaráðherra er 
að ræða, er eiginlega alveg magnað 
að Björn skuli ekkert hafa tjáð sig 
um þau áform ráðherra menntamála 
að afnema markmið um kristilegt 
siðgæði úr námsskrám leikskóla og 
grunnskóla.

Er þetta þó ekki akkúrat vettvang-
urinn og málið, þar sem Björn Bjarna-
son hefði átt að taka til varna?
Björn Ingi Hrafnsson 
eyjan.is/bjorningi
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Birna Halldóra Ólafsdóttir hefur alla tíð haft 
yndi af fallegum fötum. Það hefur hún meðal 
annars frá móður sinni og eldri systur sem 
báðar eru smekkkonur. 

„Ég myndi segja að ég væri með frekar klassískan 
smekk,“ segir Birna. „Ég klæðist nær alltaf einhverju 
svörtu og vel oftast frekar stílhrein föt. Ég nota svo 
töskur og skó til að lífga upp á þau,“ bætir hún við. 

Birna er þegar búin að velja jóladressið í ár og 
fyrir valinu varð kjóll sem hún keypti á Tenerife í 
haust. „Pilsið er plíserað en að ofan er hvítur toppur 
með graffítímunstri og á hálsmálinu eru kósar. Það 
má segja að kjóllinn sé pínulítið rokkaður og kannski 
ekki alveg dæmigerður fyrir minn stíl. Við hann ætla 
ég að nota minkaskinnsslá sem er ættargripur frá 

ömmu minni en hana nota ég eingöngu við mjög hátíð-
leg tækifæri,“ segir hún.

Birna viðurkennir að hún sé pínulítið veik fyrir 
merkjavöru. „Ég vil frekar versla sjaldan en kaupa 
þá vandaðar flíkur. Mér finnst það miklu skemmti-
legra,“ segir hún. Birna vann um tíma hjá Sævari 
Karli og þar kynntist hún hinum ýmsu merkjum. „Ég 
hef alltaf verið hrifin af Prada, Dolce & Gabbana og 
Roberto Cavalli svo eitthvað sé nefnt en kaupi þó að 
sjálfsögðu annars konar föt. Svo er ég líka sjúk í tösk-
ur og hef meira að segja gert mér ferð til London til 
að kaupa mér Gucci-tösku,“ segir hún og hlær. 

Þá segist Birna versla mikið á netinu. „Ég fer inn á 
hinar ýmsu síður og hef keypt allt frá skartgripum 
upp í yfirhafnir.“ Hún er einnig liðtæk við saumavél-
ina og segist ekki hika við að breyta flíkum ef hún 
telur þörf á.  vera@frettabladid.is

Ættardjásn 
á herðunum

Birna notar minkaskinnsslána ein-
göngu við hátíðleg tækifæri en hún 
var upphaflega í eigu móðurömmu 
hennar.
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SKART FYRIR JÓLIN
Alls konar fylgihlutir eru fá-
anlegir í verslunum bæjarins 
sem geta lífgað upp á 
jóladressið.
TÍSKA 2 

ÍSBJÖRN Í STOFUNA
Ross Lovegrove hefur hannað 
sófa sem klæddur er gæru-
skinni og kallast 
Barbarella.
HEIMILI 9

Vatnagörðum 24 - 26 • Sími 520 1100 • www.bernhard.is

Bernhard ehf. er eini viðurkenndi
innfl utnings- og umboðsaðili
á Fly-Racing búnaði á Íslandi
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Það má skreyta fleira en 
jólatréð og nú fer í hönd helsti 
sparifatatími ársins. Allir 
dagar eru sunnudagar og fólk 
vill skarta sínu fegursta í jóla-
boðunum.

Svartar perlur og stórir lokkar eru 
nauðsynlegir í skartgripaskrín-
inu fyrir jólin og ekkert skemmti-
legra en að draga á sig háa hanska 
og sveiflast um í jólaboðunum með 
síðar festar og perlusaumuð veski. 
Kóróna má spariútlitið með hár-
skrauti og demba sér svo í sam-
kvæmið eins og filmstjarna á 
rauðum dregli.  - rt

Skreytt með jólaskarti

Fjaðurskreytt 
hárspöng í 

anda Audrey 
Hepburn fæst 
í Sigurboganum 

Laugavegi. 2.500 
krónur.

Í frostinu er gott að draga á sig hlýja 
leðurhanska og punta þá upp 
með perluarmbandi. Hanskarnir 
fást í Monu á Laugavegi fyrir 8.900 
krónur og perluarmbandið fæst í 
Sigurboganum á 3.900 krónur.

Satínklæddar hárspangir í öllum 
litum kóróna jólahár-

greiðsluna. Þær fást í 
Skarthúsinu fyrir 500 
krónur stykkið og fást 
ýmist skreyttar steinum 
eða slaufum.

Eldrautt og jólalegt veski og síð 
perlufesti eiga vel við í 

fjöskylduboðin. Fást í 
versluninni 1928 á 
Laugavegi. Veski 
1.900 krónur. Háls-
festi 990 krónur.

Fallegir gulleyrnalokkar 
í anda Coco Chanel 
fást í Skarthúsinu 
fyrir 990 krónur.

Þung 
margföld 

perlufesti 
með grænum 

steinum. Eva 
Laugavegi, 
7.990 krónur.

Hægt er að líta út 
eins og kvikmynda-

stjarna með slæðu um hárið 
eða bundna í hnút um hálsinn. 

Svört slæða úr Sigurboganum 
kostar 4.900 krónur.

Rauður er litur jólanna og því um að gera að skarta rauðum 
flíkum eða fylgihlutum yfir hátíðarnar.

Þægilegur, saumlaus og fallegur fatnaður. S. Gunnbjörnsson ehf.

Nýtt á Íslandi!   NO STRESS

SÚKKULAÐIVAX

HAFRAVAX

SÚKKULAÐISTRIMLAR
F. ANDLIT OG LÍKAMA

ATH. Súkkulaðivax hentar vel fyrir viðkvæma líkamshluta
ÚTSÖLUSTAÐIR: Apótek og snyrtivöruverslanir

Háreyðingavax sem hægt er að hita í örbylgjuofni 
og einnig vaxstrimlar

Mörkinni 6, Símí 588-5518
Opið virka daga frá kl. 10-18 og laugardaga frá kl. 10-16

Kringlunni Sími: 553 5020
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Í vor- og sumartísku Yves Saint 
Laurent er horfið aftur til fyrri 
hluta síðustu aldar.

Óhætt er að segja að vor- og sum-
arlína tískhönnuðarins Yves 
Saint Laurent dragi dám af 
fjórða áratug síðustu aldar, 
þegar þokkagyðjurnar Marlene 
Dietrich og Katherine Hepburn 
drottnuðu á hvíta tjaldinu. 

Vatnsgreitt hár, vesti, mittis-
háar og næstum herralegar 
buxur, breið belti og stórar 
hálsfestar voru á meðal þess sem 
sýningarstúlkur spígsporuðu í á 
tískusýningu Laurent í París. Það 
er því um að gera að athuga 
hvort amma gamla 
eigi ekki 
eittvað sem 
er hægt að fá 
lánað fyrir 
næsta sumar. 
 - rve

Vatnsgreitt 
hár og vesti

Skemmtilega 
óþekk
ILMURINN FUNNY! FRÁ MOSCHINO 
SKILUR EFTIR SIG GIRNILEGA, ORKU-
GEFANDI, ÖRVANDI, SKEMMTILEGA 
OG EILÍTIÐ ÓÞEKKA ANGAN.

Moschino-ilmvötnin hafa frá upp-
hafi verið upplífgandi, hótfyndin og 
ungæðingsleg og enn og aftur hafa 
þessi einkenni verið framkölluð í 
umbúðum Funny! sem er nýjasti 
ilmur Moschino. Flaskan er ljósblá 
og lokuð með silfurhjarta, en blái 
liturinn vísar til tærs vorhimins með 
hjartalaga bleikum skýjum, glitr-
andi bakgrunni og silfurstöfum.

Hjarta Funny! er umvafið mun-
úðarfullu jasmínblómi sem bland-
ast fínlegri bóndarós. Fjóla eykur 
enn á kvenleika ilmsins, en 
ávaxtakeimur er í toppnótunni. 

Bleikur pipar, ósæt 
appelsína og rifsber 
gera angan Funny! 

bæði aðlaðandi, for-
vitnilega og ferska, 

en grunnur-
inn byggist 
á hlýju amb-
ers, bland-
aðs mosa, se-
drusviðar og 
moskusilms.  
 - þlg

Úr háborg tískunnar
BERGÞÓR BJARNASON SKRIFAR FRÁ PARÍS

Hún fékk bók en greifinn 
nál og tvinna
Þar sem ég sit við tölvuna og hugsa heim, hlustandi á uppáhalds-
jólaplötuna mína með Diddú (Man ég þá er hátíð var í bæ, þvílík 
della þessi texti annars), þá finn ég til með þeim sem eiga jóla-
gjafirnar eftir. Ég byrja yfirleitt að versla í janúar enda vissara 
að hafa tíma fyrir sér þegar þarf að finna 25 hugmyndir, jafnvel 
tvisvar á ári ef afmæli eru talin. En er ekki ótrúlega erfitt að 
finna eitthvað sniðugt handa herrum? Þrátt fyrir að þeir séu nú 
farnir að nota meira af kremum og öðrum snyrtivörum og fylgj-
ast sífellt betur með tískunni eru hugmyndirnar ekki svo margar. 
Hvað ætli ég sé oft búinn að gefa bróður mínum, föður og mági, 
bindi í jólagjöf? Þeir munu sjálfsagt bráðlega halda sýningu sem 
mun hafa yfirskriftina „Bindi í tuttugu ár!“ svo mörg eru þau 
orðin. 

En stundum koma tískusveiflur okkur til bjargar. Í ár er það 
einhver tískuskríbentinn sem ákvað að í vetur skyldu það vera 
hnepptar peysur sem yrðu ómissandi. Sniðug lausn í gjafamál-
unum, ekki satt? Það er nefnilega þannig í vetur að flíkin sem 
hefur slegið öllum öðrum við er hneppta jakkapeysan í öllum 
litum og efnum, jafnt einlit sem marglit, með tíglamunstri, í 
angóraull eða kasmír og svo mætti áfram telja. Verðið er eins 
mismunandi og gerðirnar. Til dæmis er hægt að finna hnepptar 
peysur á 29 evrur hjá Delaveine og H&M, á 49,90 hjá Zöru en 
upp í 500 evrur hjá Hermès, allt eftir því hversu flottar þær eiga 
að vera. Flestar eru þær þó líkar hverri annarri og erfitt að sjá 
mun á peysu frá Prada eða Gap.

Hins vegar er alltaf áhugavert að velta sér fyrir uppruna 
hverrar flíkur því tískusagan er eins og hver önnur sagnfræði, 
oft nátengd atburðum líðandi stundar. Hvaðan kemur litli svarti 
kjóllinn? Hver hannaði smókinginn? Eða rykfrakkann sem var 
gerður fyrir skotgrafir fyrra stríðs og fékk þess vegna nafnið 
„trench-coat“ (trench=skotgröf).

Jakkapeysan eða cardigan sem er 
nafn hennar jafnt á ensku sem á 

frönsku, á sér langa sögu. Nafn-
ið kemur einmitt frá greif-

anum af Cardigan í 
Wales-héraði á Bret-

landi. Það var á 
fyrri hluta 19. 

aldar sem 
greifinn af 

Cardigan 
var í 

breska 
hernum og 
fannst hann 
vera aðþrengdur 
í peysunni sem fylgdi 
einkennisbúningnum. 

Hann tók sig til og risti 
peysuna í sundur með sverði (í þeirri sveit hefur líklega verið 
sungið á jólum: „hún fékk bók og hann fékk nál og tvinna“), 
saumaði svo fyrir endana. Þetta þótti þessi fína hugmynd og 
seinna bættust tölurnar við. 

Og nú 170 árum seinna bjargar greifinn af Cardigan jólunum. 
Þetta er yndislegt líf. Bara hægt að fara að baka piparkökur 
enda jólaglögg á sunnudag.  bergb75@free.fr  

Útskriftakjólar

Ótrúlegt úrval af 
útskriftarkjólum

Verð frá 7990

Kringlunni Sími: 553 5020
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Klassísk form fá nýtt líf með framandi 
leðri og ríkmannlegum litum.

Veski er ekki sama og veski enda geta konur 
ávallt á sig veski bætt eins og dæmin sanna. 
Klassísk form ráða ríkjum þetta árið þótt 
lífgað sé upp á þau með framandi leðri og 
skærum litum. Hér eru nokkrar reglur fyrir 
þær sem vilja tolla í veskjatískunni:

1. Fylgdu litareglunni: Veldu veski ávallt í stíl 
við fötin sem þú ætlar að vera í.

2. Krókódílaáferð á leðrinu er inni.
3. Risastórar útgáfur af klassískum veskjum 

gefa sérvitringslegt heildarútlit sem 
sumum líkar.

4. Stórar höldur gera hvunndagsfatnaðinn 
stællegan. 

5. Glingur, skraut og mismunandi leðuráferð 
gefa veskinu sérhannað útlit.

solveig@frettabladid.is

Krókódíll í veskjaformi

Veski úr fram-
andi skinnum 
eru inni líkt 
og þetta eftir 
Frakkann Jean 
Paul Gaultier.

Skærir litir verða áberandi 
á næstunni. Þetta veski 
sást á tískusýningu Elie 
Saab.

Veskið á ávallt 
að vera í stíl 
við fötin.

Hilton-systur eru örugglega með tískuna á hreinu.

Auglýsingasími

– Mest lesið

FÓSTBRÆÐUR
Á DVD

FÓSTBRÆÐUR
Loksins á DVD!
Tryggðu þér allar 
5 seríurnar!



[ ]Jólapakkar geta verið mikið fyrir augað ef vel er gert. 
Gaman er að láta hugmyndaflugið reika og útbúa fallega og 
skemmtilega jólapakka. 

Öll sjö ára börn í Melaskóla fá stjörnu að gjöf 
frá Sigurði Guðmundssyni tæknifræðingi þegar 
þau heimsækja eldri borgarana á Aflagranda.

Í Melaskóla hefur skapast sú hefð að sjö ára bekkur 
heimsæki félagsmiðstöð eldri borgara á Aflagranda 
á aðventunni. Fréttablaðið fékk að fylgjast með slíkri 
stund einn daginn er hófst á því að Magdalena Thor-
oddsen, fyrrverandi blaðamaður, sagði börnunum frá 
bernskujólum sínum á Patreksfirði. Börnin röðuðu 
sér á gólfið kringum hana og hlustuðu andaktug. 
Þegar hún lýsti því að jólagjafirnar sem hún hefði 
fengið sem barn hefðu einkum verið spil og snúin 
kerti heyrðist þó raulað í hópnum „kert‘og spil, 
kert‘og spil, í það minnsta kert‘og spil. Að sjálfsögðu 
var það svo sungið fullum hálsi af öllum á eftir.

Næst var komið að hinum níræða Sigurði Guð-
mundssyni að gefa hverju barni stjörnu sem hann 
hafði sjálfur gert. „Ég var á spítala þegar ég var 13 
ára og þá var þar strákur sem kenndi mér að búa til 
svona stjörnu,“ útskýrði hann og fræddi börnin 
aðeins um sína skólagöngu. Þar kom fram að hann 
þurfti að labba 45 mínútur í skólann daglega einn 
veturinn. Að sögustund lokinni var sest að borðum 

þar sem börnin gæddu sér á kakói og kökum. 
Þessar samverustundir Melaskólabarna og eldri 

borgara komust á í kringum aldamótin síðustu. 
Sigurður er búinn að gefa ótal stjörnur gegnum árin 
þannig að þær prýða orðið fjölda jólatrjáa í Vesturbæ 
Reykjavíkur. gun@frettabladid.is 

Hvítar stjörnur á hvert jólatré

Stjörnuna lærði Sigurður að búa til þegar hann lá á spítala 
sem unglingur.

Börnin eru sæl og glöð með stjörnuna frá Sigurði sem hefur búið til í kringum hundrað þetta árið. „Þetta er mín dægradvöl,“ 
segir hann. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Auglýsingasími

– Mest lesið

Hlýlegar jólagjafir
HEIMATILBÚNAR JÓLAGJAFIR HITTA 
OFTAST Í MARK.

Hugurinn er það sem gildir þegar 
kemur að því að gefa jólagjafir og 
ef gjafirnar eru heimatilbúnar efast 
enginn um umhyggjuna að baki 
þeim. Heimaprjónaðir vettlingar 
eru til dæmis jólagjöf sem hlýjar 
flestum jafnt um hjartarætur og 
hendur. - eö

Rauðarárstíg 1  •  sími 561-5077
opið     laugardag 10:00-18:00 

 sunnudag 13:00-17:00

Mini hafrafitness

Holtagarðar & Smáralind & Kringlunni

Nú er Jói Fel byrjaður að undirbúa jólin. 
Leggjum mikinn metnað í að vera með 

ferskt og gómsætt bakkelsi á boðstólnum 
fyrir viðskiptavini okkar.
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Þeim sem eru einmana í að-
draganda jóla getur verið mikil 
sálubót í samtali við aðra 
manneskju þótt ókunnug sé. 
Hjálparsími Rauða krossins er 
opinn allt árið um kring. 

Hjálparsíminn með númerið 1717 
er rekinn af Reykjavíkurdeild 
Rauða krossins með fulltingi Sím-
ans. Þar svara sérþjálfaðir sjálf-
boðaliðar. „Alltaf kemur mér á 
óvart hversu vel gengur að fá 
sjálfboðaliða á símavaktirnar á 
aðventunni og hátíðum. Það bara 
veitir mér trú á mannkynið,“ 
segir Elva Dögg S. Leifsdóttir, 
verkefnastjóri Hjálparsímans. 
Hún segir símtölum ekki fjölga á 
aðventunni en umræðuefnin 
breytast. Kvíði, þunglyndi og 
streita séu meira áberandi á 
þessum árstíma en öðrum, sem og 
fjárhagsáhyggjur. En hvað getur 
starfsfólk Rauða krossins gert 
gegnum símann?

„Einkenni Hjálparsímans er 
sálrænn stuðningur sem við reyn-
um að veita eins og hægt er. Við 
fáum töluvert af hringingum 
vegna samskiptamála og sorgar. 
Ef fólk hefur upplifað skilnað eða 
ástvinamissi á árinu eru jólin erf-
iður tími. Þá er það okkar að 
hlusta og sýna skilning og benda 
á hvar hægt er að leita sér aðstoð-
ar. Okkar sími er oft fyrsta leið til 
að opna á erfið mál. Við bendum 
til dæmis á sálfræðinga, fjöl-
skylduráðgjöf og presta. Eigin 
skyldfólki má líkja við félagslegt 
net ef erfiðleikar steðja að. Oft 
lítur fólk fram hjá því, telur sig 
vera að íþyngja því og er hrætt 

við að trufla. En þar getur verið 
góðan stuðning að fá. 

Einnig höfum við tekið saman 
lista yfir þá sem veita þjónustu 
sérstaklega fyrir jólin og gefum 
upplýsingar um hvar einstæðing-
ar geta sótt jólamat og hvar er 
hægt að sækja um styrki og þess 
háttar. Það er fólki til hjálpar sem 
er í mikilli fátækt og einsemd.“

Elva Dögg segir fólk á öllum 
aldri hringja í hjálparsímann, allt 
frá tíu ára til einmana eldra fólks. 
„Það er sérstaða okkar Íslendinga 
að hafa sameiginlega línu fyrir alla 
aldurshópa sem er opin allan sólar-
hringinn.“ Aðspurð segir hún mest 
hringt á kvöldin frá átta til ellefu. 
„Eftir lokun hefðbundinnar 
þjónustu á heilsugæslunni og víðar 

aukast hringingar hjá okkur. Svo 
fækkar þeim á nóttunni en þá eru 
samtölin oft alvarlegri,“ lýsir hún. 

 Sjálfboðaliðarnir koma úr 
ýmsum áttum að sögn Elvu 
Daggar. Margir þeirra eru sér-
fræðingar á sínu sviði og allir 
fara í gegnum nokkur námskeið 
hjá Reykjavíkurdeild Rauða 
krossins áður en þeir geta hafið 
störf. „Það eru námskeið í viðtals-
tækni og sálrænum stuðningi og 
fræðsla um geðraskanir, þung-
lyndi og kvíða,“ segir hún og 
bætir við að fljótlega eftir áramót 
verði boðið upp á slík námskeið. 
„Ef áramótaheitið verður sjálf-
boðavinna þá verður tekið hér vel 
á móti fólki,“ segir hún glaðlega.  
 gun@frettabladid.is

Veitir mér trú á mannkynið

Elva Dögg er verkefnastjóri Hjálparsíma Rauða krossins. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Tilvalið í Jólakökubaukana
HÁLFMÁNAR.

340 g kartöflumjöl
200 g hveiti
200 g sykur
1 tsk. lyftiduft
1 tsk. hjartarsalt
200 g smjörlíki
6 msk. mjólk
2 tsk. vanilla
2 egg
þykk sulta
Deigið hnoðað, látið standa í um 15 mínútur á borði. 
Flatt út og skorið undan glasi. Sléttfull teskeið af sultu 
er sett á hverja köku. Kakan brotin saman og börmun-
um þrýst saman með fingurgómunum eða gaffli. Hálf-
mánarnir bakaðir mjög ljósir við 200 gráðu hita.

A WATCH YOU CAN
COUNT ON. UP TO 1/1000

OF A SECOND.

A WATCH YOU CAN
COUNT ON. UP TO 1/1000

OF A SECOND.

THE NEW G-7700 WITH 1/1000-
STOP WATCH AND DUAL DISPLAY

TOUGH TESTED BY EXPERTS:
THE G-SHOCK TOUGH TEST TEAM.

TICKS JUST LIKE YOU. autumn
w i n t e r ’07 g-shock.eu

Ensk ávaxtakaka

Holtagarðar & Smáralind & Kringlunni

Nú er Jói Fel byrjaður að undirbúa jólin. 
Leggjum mikinn metnað í að vera með 

ferskt og gómsætt bakkelsi á boðstólnum 
fyrir viðskiptavini okkar.

NÆTURVAKTIN
Á DVD

NÆTUR-
VAKTIN
allir 12 þættirnir 
á 2 diskum troðfullir af 
aukaefni; tilurð þáttanna 
/ upptökur frá spunum, 
gerð næturvaktarinnar 
og yfirlestur 
(commentary)
frá höfundum 
og aðalleikurum.

Eigum við 
að ræða 

það eitthvað?
2

DVD

Pósthúsið - S: 585 8300 - www.posthusid.is

Nú þegar farið er að myrkva úti viljum við vinsamlega minna
íbúa á að hafa kveikt á útiljósum við heimili sín til að
auðvelda blaðberum Fréttablaðsins aðgengi að lúgu.

Munum eftir útiljósunum !

Fyrirfram þakkir, dreifing Fréttablaðsins

Auglýsingasími

– Mest lesið



FIMMTUDAGUR  13. desember 2007 7

Fyrir komandi jól ákvað mark-
aðsráð Salzburgar í Austur-
ríki í samvinnu við dýragarð 
borgarinnar, dótaminjasafnið 
og þjóðleikhúsið að setja á fót 
sjálfshjálparnámskeið fyrir 
börn sem hræðast þarlenda 
jólagrýlu meira en góðu hófi 
gegnir. 

Krampus heitir hann sem ásækir 
óþekku börnin. Hann skilur eftir kol 
til viðvörunar heima hjá þeim eða, 
þegar í harðbakkann slær, bindur 
hann þau á höndum og fótum með 
stálkeðjum og slær þau í rassinn 
með birkivendi. 

„Upplifðu Krampus“ heitir nám-
skeiðið þar sem börnin læra að 
þekkja fyrirbærið og þeim er kennt 
að komast yfir hræðsluna. Með því 
að föndra, dansa og klappa dýrum 
minnkar smám saman fjarlægðin 
við hinn hyrnda, ófrýnilega og loðna 
Krampus. 

Í dýragarðinum skoða þau horn á 
dýrum, í dótaminjasafninu er þeim 
kennd saga Krampusar og þau látin 
smíða sína eigin Krampus-grímu og 
í þjóðleikhúsinu fá þau að klæða sig 
í Krampus-búning og hlaupa um. 

Námskeiðið var haldið í fyrsta 
skipti nú í haust og varð geysivin-
sælt. Sjö hundruð krakkar tóku þátt 
og verður því haldið áfram um sinn 
þótt Krampus sé farinn að hlaupa 

um götur að hræða mann og annan.
Uppeldisfræðingarnir einblína á 

jákvæðar hliðar grýlunnar: að 
Krampus reki burt illa anda með 
sínu ljóta útliti og bjöllum og strjúki 
fólki með birkivendi til að stuðla að 
frjósemi. 

Markmið námskeiðsins er að upp-
ræta hræðslu í hjörtum barnanna. 
Hins vegar á enn eftir að koma í ljós 
hvort Krampus fækki ferðum sínum 
til óþekkra barna með vönd sinn og 
keðjur. - nrg

Krampushræðslan 
kveðin niður

Krampus á samkvæmt gömlum sögnum 
að slá börn með birkivendi.

Gyllta jólaskrautið frá Georg 
Jensen ber með sér glæsi-
leika.

Jólaóróar frá Georg Jensen eru 
orðnir á þriðja tuginn. Sá fyrsti 
var búinn til 1984 og síðan hafa 
komið nýjar útfærslur ár hvert. 
Oftast birtast þeir upp úr pásk-
um. Fjölmargir safna þessum 
gripum og þeir eru vinsælir til 
gjafa einkum um þetta leyti. 
Sumir leyfa þeim að hanga uppi 
allt árið en aðrir taka þá bara 
fram fyrir jólin. Órórana er 
hægt að nota á marga vegu og 
borðarnir sem fylgja eru 
ármerktir. Þeir eru til í tveimur 
stærðum og er sá minni flottur á 
jólatréð.  - gun

Gyllt og 
glæsilegt

Þessi myndarlegi geithafur frá árinu 
1991 er einn óróanna góðu.

Kerti og tölvuspil
TÍMARNIR BREYTAST OG MENNIRNIR 
MEÐ.

Í gamla daga létu börnin sér 
nægja kerti og spil en í dag dugar 
ekkert minna en tölvuspil. Á vef-
síðunni leikjanet.is er hægt að 
spila fjölda jólaleikja. Leikurinn 
Ævintýraálfurinn 2 gengur út á að 
safna sem flestum smákökum. Í 
Merry Chrismash þurfa leikmenn 
að svara spurningum um jólin  
og í Gift Wrapped er keppt í að 
rífa gjafapappírinn utan af jóla-
pökkunum á sem stystum tíma. 
Þetta eru bara nokkrir af þeim 
jólaleikjum sem boðið er upp á 
og um að gera fyrir tölvuáhuga-
fólk að kynna sér málið. - öhö

Jól í dós
MALT OG APPELSÍN ER ÓRJÚFAN-
LEGUR HLUTI AF JÓLABORÐHALD-
INU.

Mikilvægt er að 
hella fyrst app-
elsíninu í glas-
ið og svo malt-
inu. Ef gert er 
öfugt freyðir upp 
úr glasinu út á 
borð. Hægt er 
að kaupa tilbúna 
blöndu í dósum 
til hægðarauka. 
 - rt

Enn betra golf 3

Enn betra golf
Eftir

Arnar Má Ólafsson

landsliðsþjálfara og

Úlfar Jónsson

margfaldan

Íslandsmeistara

og golfkennara

Eftir Arnar Má Ólafsson

landsliðsþjálfara og

Úlfar Jónsson

margfaldan Íslandsmeistara

GOLF
ENN BETRAN

N
BETRA

G
O

LF
Arnar M

ár Ó
lafsson og Ú

lfar Jónsson

11/20/07   11:46:42 PM

Jólabók golfarans!

Borgartúni 23 · 105 Reykjavík · Sími: 512 7575 - www.heimur.is

eftir Arnar Má Ólafsson og Úlfar Jónsson

Fæst í helstu bókabúðum og víðar!

Verð kr. 3.490,- m/vsk

Jólagjöf fyrir þá 
sem „eiga allt“

Gefðu hlýju og samveru um jólin! 
Allir kunna að meta það að hafa tækifæri á að komast í gott 
frí í sólina eða annað. Gjafabréf Heimsferða er jólagjöf, sem 
er í senn hagnýt, skemmtileg og sveigjanleg og felur í sér 
hlýju og samveru með sínum nánustu. Lágmarksupphæðin 

er 3.000 kr. en annars ræður þú upphæðinni.

Nánar á www.heimsferdir.is og í síma 595 1000.
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Housestyle og Greengate eru 
dönsk vörumerki á heimilis-
vörum eftir unga hönnuði og 
eru nýlega komin á markað.

„Þetta eru vandaðar vörur og 
áherslan í hönnuninni er á mýkt, 
einfaldleika og afslappað and-
rúmsloft. Allar tilheyra þær 
hinum skandinavíska lífsstíl sem 
er að taka við af naumhyggjunni 
að hluta til,“ segir Kristjana 
Jenný Ingvarsdóttir í heildversl-
uninni Serica um nýju vörurnar 
frá House style og Greengate. 
Hún segir þær auðveldlega geta 
blandast saman við bæði gamalt 

og nýtt á heimilum og tekur fram 
að þær séu ekki unnar í barna-
þrælkun. „Það er sérstaklega 
tekið fram af eigendum,“ segir 
hún. 

Meðal þess sem um ræðir eru 
sloppar, handklæði, teppi, púðar 
og dúkar. Einnig borðbúnaður 
eins og bollar, könnur og glös. 

Greengate-vörurnar eru nú 
þegar komnar í verslanir og fást 
hjá Snúði og Snældu á Selfossi og 
Pipar og salt við Klapparstíg í 
Reykjavík en Housestyle er rétt 
að nema land. Frekari upplýsing-
ar er hægt að fá á vefnum www.
serica.is. 
 gun@frettabladid.is

Kanna og krús frá Greengate.

Einfaldleiki og afslöppun

Glervörur frá Housestyle. Blátt í eldhúsið. Tilheyrir Housestyle-
línunni.

Púðar og sessur punta upp á heimilið. 
Frá Housestyle.

Gull er að komast í tísku aftur. Víða sjást þess merki í hönnun 
og húsbúnaði, og má til að mynda sjá ljósakrónur með gyllingu 
og ýmiss konar smáhluti eins og glös, kertastjaka og fleira.

Villeroy & Boch / kringlunni  / 533 1919

GLÆSILEGT OG VANDAÐ
pottasett FRÁ Provance

TILBOÐSVERÐ

17.900 kr. 
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Sjötug flugvél lifnar við
Ungir fluggarpar sýna á Flugsafni 
Akureyrar.    BLS. 6
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Gallerí Ráðhús á Akureyri hóf 
nýlega göngu sína þar sem 
akureysk list fær að njóta sín 
í beinni útsendingu á bæjar-
stjórnarfundum.

„Hugmyndin að Gallerí Ráðhús er 
upphaflega frá Þórgný Dýrfjörð 
hjá Akureyrarstofu og er fram-
tak bæjaryfirvalda til samstarfs 
við myndlistamenn bæjarins. Við 
verðum með tvær sýningar ár-
lega og annars vegar verk eftir 
unga akureyska myndlistarmenn 
og hinsvegar verk eftir bæj-
arlistamann ef sá sem verður 
fyrir valinu er myndlistarmaður. 
Annars vel ég myndlistarmann 
úr röðum fyrri bæjarlistamanna 
svo þetta er svolítill leyndardóm-
ur í kringum næstu sýningu,“ 
segir Jóna Hlíf Halldórsdóttir, 
myndlistarkona og sýningastjóri 
Gallerí ráðhúss sem er staðsett 
í fundarherbergi bæjarstjórnar 
Akureyrar á fjórðu hæð í ráðhúsi 
Akureyrar. 

„Þetta er örlítið óhefðbundið 
gallerí því það er ekki hægt að 

hengja hvað sem er á veggina. 
Verkin verða að vera mynd-
ræn og falleg og geta ekki verið 
mjög ofbeldishneigð eða pólit-
ísk. Annars er aldrei að vita nema 
Hlynur Hallsson fái að koma með 
einhver hápólitísk spreyverk eftir 
nokkur ár þegar allir hafa vanist 
þessu,“ segir Jóna Hlíf hlæjandi. 

Gestir geta komið á opnanir hjá 
galleríinu en geta einnig komið 
við í ráðhúsinu til að skoða verk-
in þegar fundarherbergið er ekki 
í notkun. „Allar helstu ákvarð-
anir bæjarins eru teknar í þessu 
herbergi og svo sjónvarpar norð-
lenska stöðin N$ einnig mikil-
vægum fundum í beinni og þar er 
líka hægt að sjá listina,“ útskýrir 
Jóna Hlíf.  

Myndlistarmaðurinn Baldvin 
Ringsted var fyrstur til að sýna 
í galleríinu en hann útskrifaðist 
nýlega úr myndlistarnámi í Skot-
landi þar sem hann er búsettur. 
Baldvin er upprunalega frá Ak-
ureyri og er nú gestakennari við 
Myndlistarskólann á Akureyri. 
Jóna Hlíf lauk einnig nýlega mast-
ersgráðu í myndlist frá Skotlandi 

og er einnig sýningarstjóri í gall-
erí Veggverk og ein af stofnend-
um gallerí Box bæði á Akureyri. 
Að sögn Jónu Hlífar er menning-
arlífið á Akureyri í miklum blóma 
og gallerí Ráðhús bara eitt fram-
tak bæjaryfirvald í viðleitni sinni 
til samstarfs við listamenn bæjar-
ins. „Við erum með fjöldann allan 
af galleríum, Listasafnið á Akur-
eyri sem er að gera stórgóða hluti 
auk þess sem er verið að byggja 
stærðarinnar Menningarhús,“ 
segir Jóna Hlíf og nefnir einnig 
nýlegan styrktarsamning sem 
Saga Capital fjárfestingabanki 
gerði á dögunum  við menninga-
smiðjuna Populus Tremula í lista-
gilinu á Akureyri.

„Framtak Saga Capital er virki-
lega aðdáunarvert og ég vona bar 
að fleiri fjármálastofnanir og 
auðjöfrar verði duglegir við að 
styðja menningargrasrótina til 
að halda uppi skemmtilegu menn-
ingarlífi hérna á Akureyri,“ segir 
Jóna Hlíf. Nánari upplýsingar er 
að finna á: www.jonahlif.com og 
www.akureyri.is

rh@frettabladid.is

Bæjarlist í beinni útsendingu
Leyndarmál ríkir enn um næsta myndlistarmann sem fær að sýna í Gallerí Ráðhúsi að sögn Jónu Hlífar Halldórsdóttur.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Boðið er upp á fjölbreytta dagskrá í 
Mývatnssveit fyrir jólin. Jólasveinarnir 
verða alla daga í Dimmuborgum milli 
klukkan 13 og 15 og um helgar 
heimsækja þeir þjónustuaðila í 
sveitinni. Boðið er upp á jólahlaðborð 
í Sel Hóteli um helgar og á sunnu-
dögum eru sérstök fjölskyldujóla-
hlaðborð. Skíðasvæðið í Kröflu er 
opið laugardaga og sunnudaga milli 
klukkan 12 og 16 ef veður og 
aðstæður leyfa. Auk þess eru 
jarðböðin opin daglega, Vogafjós fær 
jólasveina í heimsókn á mjaltatíma, 
Dyngjan handverkshús býður upp á 
úrval af fallegu handverki og í 
upplýsingamiðstöðinni Mývatnsstofu 
er boðið upp á ljósmyndasýningu frá 
aðilum í samtökunum „Christmas 
Cities Network“, en Mývatnssveit er 
ein af jólaborgunum.  

Á laugardaginn verða tónleikar 
með Túpilökunum í Skjólbrekku 
klukkan tíu að kveldi og á Þorláks-
messu verður skötuveisla í Hótel 
Reynihlíð. Þann 28. desember verður 

síðan spilakvöld í Hótel Reynihlíð. 
Aðventutilboð er á gistingu í 
sveitinni og má þar nefna Hótel 

Reykjahlíð, Sel Hótel, Gistiheimilið 
Vogum og Gistiheimilið Eldá. Það er 
því af nógu að taka.  - hs 

Mývatn sveipað jólaljóma

Sérkennilegt landslag og vetrarbirta í Mývatnssveit eru eins og úr öðrum heimi og er 
því kjörið að eiga þar lítið jólaævintýri. Boðið er upp á aðventutilboð á gistingu.
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Innst í Skíðadal kúrir bærinn 
Klængshóll þar sem heimafólk 
býður upp á heilsutengda 
ferðaþjónustu og mat úr 
lífrænu hráefni.

„Við erum með sértæka ferða-
þjónustu sem skiptist í tvennt. Á 
veturna, eða frá mars og fram í 
maí, erum við með þjónustu fyrir 
fjallaskíðahópa sem hafa komið 
hingað frá árinu 1999. Þetta eru 
mest erlendir gestir en á tveim-
ur síðustu árum hafa Íslendingar 
einnig bæst í hópinn. Þarna tökum 
við á móti fólki og bjóðum upp á 
mat, gistingu og kósíheit í öllum 
hornum. Þessir hópar eru með 
eigin leiðsögumenn, dvelja í svona 
viku og nota fjöllin hérna í kring. 
Þetta er fólk sem vill ekki sjá 
skíðalyftur, heldur þrammar upp 
sín fjöll og lætur sig húrra niður,“ 
segir Anna Dóra Hermannsdóttir 
jógakennari sem rekur heilsu-
tengda ferðaþjónustu á Klængs-
hóli í Skíðadal. 

Hún er sjálf fædd og uppalin 
á bænum og hefur rekið ferða-
þjónustuna frá árinu 2002 ásamt 
manni sínum Erni Arngrímssyni, 
sem vinnur einnig við höfuðbeina- 
og spjaldhryggsmeðferð.

„Ég hef ferðast mikið um heim-
inn síðastliðin tuttugu ár, bæði af 
ævintýramennsku og við störf og 

nám. Þar á meðal dvaldi ég í ár á 
jógasetri í Bandaríkjunum og kom 
heim með jógakennararéttindin 
í farteskinu og er búin að koma 
mér vel fyrir hérna á æskuheimil-
inu. Það má segja að ég sé búin að 
loka hringnum,“ segir Anna Dóra, 
og bætir því við þau Örn stefni nú 
að því að stokka upp í ferðaþjón-
ustunni sem er í boði á Klængs-
hóli á sumrin. 

„Við ætlum að færa okkur 
meira yfir í heilsutengdan geira. 
Þá getur fólk komið hingað og 
fengið þjónustu á borð við jóga, 
hugleiðslu og höfuðbeina- og 
spjaldhryggsmeðferð ásamt öðru 
sem er gott fyrir bæði líkama 
og sál,“ segir Anna Dóra, en 
ásamt Klængshóli reka þau Örn 
einnig jógasetur á Húsabakka í 
Svarfaðardal og ætlunin er að 
tengja þá starfsemi við ferða-
þjónustuna á Klængshóli.  

Einnig tekur Anna Dóra fram 
að göngufólk sé sérstaklega vel-
komið eins og áður, en Anna Dóra 
hefur starfað við gönguleiðsögn 
um margra ára skeið og er Trölla-
skaginn allur paradís göngufólks.

„Markmiðið er að fá til okkar 
nuddara og fólk með spennandi 
heilsutengda fyrirlestra ásamt 
því sem ég mun áfram bjóða jóga. 
Einnig verður Örn áfram  með höf-
uðbeina- og spjaldhryggsjöfnun,“ 
útskýrir Anna Dóra, sem segir 

eftirspurn eftir heilsutengdri 
ferðaþjónustu í streitulausu um-
hverfi sífellt vera að aukast.

„Ró og friður ásamt heilsu-
samlegu mataræði er ofarlega á 
lista hérna hjá okkur á Klængs-
hóli. Við erum innsti bær í Skíða-
dal og því nánast engin umferð, 

auk þess sem farsímasamband er 
af skornum skammti. Við notum 
jurtir og grös í matseldina og 
getum því boðið fæði sem er að 
miklum hluta af lífrænum toga og 
við höfum fengið vottorð um það 
frá Vottunarstöðinni Túni,“ segir 
Anna Dóra. 

Ferðaþjónustan á Klængshóli 
er opin frá mars og fram í sept-
ember en að sögn Önnu Dóru er 
fólki velkomið að hafa samband 
ef það hefur áhuga á gistingu 
yfir langa helgi á veturna. Allar 
nánari upplýsingar er að finna á 
www.skidadalur.is. rh@frettabladid.is

Endurnærandi ferðaþjónusta  

Anna Dóra Hermannsdóttir og Örn Arngrímsson bjóða upp á heilsutengda ferðaþjónustu í sveitasælunni á Klængshóli í Skíðadal.
FRÉTTABLAÐIÐ/HEIDA.IS 

Aðventuævintýri er heiti á jóla-
dagskrá sem hófst á Akureyri um 
síðustu helgi, en þetta er í fyrsta 
sinn hún fer fram.

„Við leituðum til Akureyringa 
eftir skemmtiatriðum og öðrum 
uppákomum og auðvitað stóð ekki 
á því. Við náum engan veginn yfir 
allar tillögurnar sem bárust,“ 
segir Hulda Sif Hermannsdótt-
ir, verkefnastjóri Akureyrarstofu 
um Aðventuævintýri, jóladagskrá 
sem fer nú í fyrsta sinn fram á Ak-
ureyri og hófst um síðustu helgi.

Aðventuævintýrið er hugs-
að sem fastur árlegur viðburð-
ur þar sem alls kyns uppákomur 
verða í boði, allt frá jólamarkaði 
þar sem handverk heimamanna 
verður haft til sölu, og upp í tón-
listarviðburði, á borð við aðventu-
tónleika Sinfóníuhljómsveitar 
Norðurlands. Það er jafnframt 
hugsað sem fyrsti liður af nokkr-
um árlegum viðburðum.

„Við ætlum að ramma inn nokk-
ur tímabil á árinu,“ segir Hulda. 
„Aðventan býður svo sannarlega 

upp á það, en páskarnir verða 
næstir. Hugmyndin býður upp á að 
vera víkkuð í samvinnu við kaup-
menn og aðra á svæðinu og svo 
verður utanbæjarmönnum boðið 
að vera með í framtíðinni. Við 
reiknum með að geta boðið upp á 
enn fleiri viðburði þegar menn-
ingarhúsið verður opnað 2009. 
Almenningi var einmitt boðið að 
skoða afmörkuð svæði hússins um 
síðustu helgi, meðal annars stóra 
salinn, og er óhætt að segja að það 
hafi verið mikil upplifun.“ 

Aðventuævintýrið fór vel af 
stað um síðustu helgi að sögn 
Huldu, sem reiknar með að að-
sóknin aukist næstu daga enda 
dagskráin stútfull. Hún nefnir þar 
ýmsa viðburði en sérstaka athygli 
vekur Kóradagurinn mikli, en þá 
munu kórar flytja sígild jólalög og 
þar með syngja jólin inn eins og 
heimamenn orða það.

Allar nánari upplýsingar um 
dagskrána er að finna www.akur-
eyri.is/adventuaevintyri.

- rve

Ævintýrið er hafið
Ekki er annað að sjá á þessari mynd en að yngsta kynslóðin hafi skemmt sér konung-
lega á Aðventuævintýrinu.  MYND/RAGNHILDUR AÐALSTEINSDÓTTIR 
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TF-ZZZ er glæsileg vél og gefst Akureyringum og gestum bæjarins kostur á að skoða hana á Flugsafni Íslands.

Á Flugsafni Íslands á Akureyri 
er að finna Erco Ercoupe frá 
árinu 1941. Félagarnir Sverrir 
Gunnarsson og Þrándur 
Kristjánsson hafa gert vélina 
upp og gefst gestum safnsins 
kostur á að skoða hana.

„Ég og Þrándur félagi minn sáum 
þessa vél auglýsta fyrir bráð-
um fimm árum. Við ákváðum að 
kaupa hana, en henni hafði ekki 
verið flogið um nokkurt skeið. 
Við drógum vélina inn í bílskúr og 
dunduðum okkur við að gera hana 
upp í einn vetur en fengum síðan 
flugvirkja með okkur í að setja 
hana saman,“  segir Sverrir Gunn-
arsson, annar eigandi TF-ZZZ. 
Vélin er af gerðinni Erco Ercoupe 
og er að verða 70 ára gömul.

„Ég er búinn að vera að fljúga í 
fimm ár. Ég er lærður flugmaður 
og hef verið að kenna flug. Það var 
þessi flugáhugi sem olli því að ég 
fór út í þetta verkefni.“

Ástand vélarinnar var slakt 
þegar þeir félagar eignuðust 
hana og því var mikil vinna fyrir 
höndum við að koma henni í flug-
hæft ástand.

„Það var sums staðar komin 
tæring í málminn og málningin 
var illa farin. Þá þurftum við einn-
ig að bæta hana með varahlut-
um. Það vill svo vel til að það er 
fyrirtæki sem framleiðir vara-
hluti í svona vélar og það sparaði 
okkur mikla vinnu að geta keypt 
þá með svo auðveldum hætti. Svo 
fór flugvirki yfir mótorinn og kom 
honum í gott stand.“

Vélin er nú komin til Akureyr-
ar en eigendur hennar eru báðir 
búsettir í Reykjavík. Vélin er þar 
til sýnis fyrir gesti Flugsafns Ís-
lands, sunnan við Akureyrarflug-
völl.

„Við ákváðum að hafa vélina 
til sýnis á Flugsafninu. Hún á vel 
heima þar og gaman að fólk geti 
skoðað hana.“

 hnefill@frettabladid.is

Gefa Akureyringum og gestum 
bæjarins kost á að skoða vélina

Um það bil að leggja í hann. Eigendurnir stoltir af vél sinni, fyrsta sumarið.

Þrándur og Sverrir, eigendur vélarinnar sem sést í bakgrunninum ásamt Willys-árgerð 46.

Sverrir nýlentur eftir flug.

TF-ZZZ kemur inn til lágflugs.
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...þína peninga
Við fjárfestum ekki fyrir eigin reikning í 
stökum bréfum, sinnum hvorki útlána-
starfsemi né fyrirtækjaráðgjöf og erum 
óháð stærri fjármálafyrirtækjum. Við 
leggjum hins vegar allt okkar kapp 
á sérhæfða og vandaða þjónustu á 
sviði eignastýringar. Árangurinn sést 
meðal annars á því að 94% íslenskra 
fagfjárfesta telja stýringu okkar á 
innlendum skuldabréfum vera „yfir 
meðallagi“ eða „framúrskarandi“.
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Listagyðjan hefur komið sér 
þægilega fyrir í Herhúsinu á 
Siglufirði þar sem hún veitir 
listamönnum frá öllum heims-
ins hornum innblástur.

„Gestavinnustofan í Herhúsinu 
tekur á móti listamönnum allan 
ársins hring. Hingað koma tón-
listarmenn, myndlistarmenn, 
kvikmyndagerðarfólk og rithöf-
undar frá öllum heimsins horn-
um,“ segir Ásta Júlía Kristjáns-
dóttir, einn af stofnendum Her-
húsfélagsins á Siglufirði.

Herhúsið var byggt árið 1914 
af Hjálpræðishernum og þar voru 
um árabil haldnar samkomur 
fyrir sjómenn og heimafólk á 
Siglufirði. Saga hússins er ná-
tengd sögu bæjarins og bernsku-
minningum margra bæjarbúa. 
Árið 1980 dró mjög úr starfsemi 
Hjálpræðishersins og vorið 1999 
gaf Hjálpræðisherinn nýstofnuðu 
Herhúsfélagi húsið. 

„Stofnendur Herhúsfélagsins 
höfðu sameiginlegan áhuga á list-
um, sögu og menningu bæjarins 
og á gömlum húsum,“ segir Ásta 
Júlía en auk hennar voru stofn-
félagar Hálfdán Sveinsson, Arn-
þór Þórsson, Brynja Baldurs-
dóttir, Guðný Róbertsdóttir og 
Örlygur Kristfinnsson. 

„Við höfðum horft upp á allt 
of mörg gömul hús hverfa og 
vildum sporna við þessari þróun. 

Örlygur og Guðný höfðu reynslu 
af því að gera upp Róaldsbrakka 
(Síldarminjasafnið) og Sæby-
húsið. Ég og Hálfdán vorum 
ásamt öðrum að gera upp Græna 
húsið svonefnda á sama tíma. 
Þessi tvö síðastnefndu hús eru 
í sömu götu og Herhúsið. Við 
ræddum hvort ekki væri hægt að 
finna húsinu eitthvert hlutverk 
og fengum þá hugmynd að útbúa 
þar gestavinnustofu fyrir lista-
menn,“ segir Ásta Júlía, en núna 
eru tæplega hundrað félagsmenn 
í Herhúsfélaginu.

Síðan í mars á síðasta ári hafa 
tæplega þrjátíu listamenn dvalið 
í húsinu og Ásta segir félagið 
hafa fengið sterk viðbrögð frá 
dvalargestum. „Listamönnunum 
líður mjög vel hér og það er 
mikið tala um kyrrðina og frið-
inn í bænum ásamt góðum anda í 
húsinu,“ útskýrir Ásta Júlía sem 

segir íslenska listamenn sækja 
árið um kring í húsið en þó mest 
á sumrin.

„Þegar við kynntum húsið fyrir 
erlendum listamönnum fundum 
við mikinn áhuga þar og núna er 
húsið bókað fram á sumar, fyrir 
utan desember og apríl mánuð 
segir Ásta Júlía sem úthlutar 
sumarmánuðunum í febrúar 
ásamt stjórn félagsins. 

Eftir dvölina fer félagið fram 
á að listamennirnir kynni sig og 
verk sín en Ásta Júlía segir það 
þó ekki skilyrði. „Sumir eru hér í 
hugmyndavinnu, við ritstörf eða 
að taka myndir og fullvinna ekki 
verkin sín á dvalartímanum. Hins 
vegar finnst okkur það kostur, ef 
listamaðurinn er tilbúinn til að 
kynna verk sín þegar við fáum 
marga umsækjendur,“ segir Ásta 
Júlía, sem er sjálf aðflutt í bæinn 
og starfar sem lyfjafræðingur.

„Þegar ég flutti til Siglufjarð-
ar fyrir fjórtán árum kom mér á 
óvart hversu sterk hefð er fyrir 
skapandi starfi og menningu í 
bænum. Hér eru flutt frumsam-
in skemmtiatriði við ýmis tæki-
færi og tónlistin skipar stóran 
sess. Hér eru fimm kórar og um 
tíu prósent af rúmlega þrettán-
hundruð íbúum bæjarins stunda 
nám við tónlistarskólann,“ segir 
Ásta Júlía og nefnir auk þess við-
burði á vegum Þjóðlagaseturs og 
Ljóðahátíðar auk árlegrar mynd-
listarsýningar í Síldarminjasafn-
inu. „Hér er ekkert spáð í hvort 
það sé „markaður“ fyrir eitthvað. 
Menn framkvæma bara hlut-
ina ánægjunnar vegna og af ein-
skærri ástríðu og það er gaman 
að taka þátt í því,“ segir Ásta 
Júlía. Sjá nánar: www. herhusid.
com

rh@frettabladid.is

Hernaðarlistir í hjarta Siglufjarðar

Einskær ástríða bæjarbúa einkennir menningarstarfið á Siglufirði að sögn þeirra Guðnýjar Róbertsdóttur og Ástu Júlíu Kristjánsdóttur sem reka gestavinnustofu fyrir lista-
fólk í Herhúsinu á Siglufirði.
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Vaxtarsamningur Eyjarfjarðar 
er samstarfsverkefni opinberra 
aðila og einkaaðila sem miðar 
að eflingu atvinnulífs við Eyja-
fjörð. Verkefnið fór af stað árið 
2004 og vindur vel áfram.

„Upphaf verkefnisins má rekja til 
þess að Alþingi ákvað að efla Eyja-
fjarðarsvæðið sem mótvægi við 
höfuðborgarsvæðið með áætlana-
gerð. Gerð var skýrsla um áætlun-
ina og út frá henni var ákveðið að 
setja á laggirnar Vaxtarsamning, 
samstarfsverkefni opinberra aðila 
og einkaaðila um að byggja upp at-
vinnulíf í Eyjafirði. Samningurinn 
var síðan undirritaður í júlí 2004.“

Þetta segir Hjalti Páll Þórarins-
son, starfsmaður hjá Atvinnuþró-
unarfélagi Eyjafjarðar, um tildrög-
in að Vaxtarsamningi Eyjafjarðar, 
verkefni sem byggir á svokölluðu 
klasasamstarfi þar sem fyrirtæki 
á sama sviði og svæði starfa saman 
þótt þau eigi í samkeppni. Atvinnu-
þróunarfélagið stýrir verkefn-
inu en auk þess koma margir að 
því, þar á meðal iðnaðarráðuneyt-
ið, Háskólinn á Akureyri, KEA og 
sveitarfélög við Eyjafjörð. 

„Ákveðið var að einblína á 

fjögur aðalsvið í þessu verkefni, 
það er að segja ferðaþjónustu, 
heilsugeirann, matvælafram-
leiðslu og menntun og rannsókn-
ir,“ segir Hjalti og bætir við að 
klasastjórar, sem séu eins konar 
umsjónarmenn, hafi verið ráðn-
ir fyrir klasana til að draga lykil-
fólk í hverri atvinnugrein að borð-
inu og búa til forystuhópa utan um 
þá sem stýrðu vinnunni.

„Hlutirnir fóru á skrið í ársbyrj-
un 2005 og hafa gengið eins og í 
sögu eftir það,“ segir Hjalti. „Auð-
vitað hefur maður rekið sig á ýmsa 
annmarka eins og gerist í þróunar-
starfi. En ég held að segja megi 
núna eftir tímabilið að árangur-
inn af samningnum hafi verið ótví-
ræður.“

Hjalti nefnir sem dæmi að 
mörg góð verkefni hafi komið út 
úr samningnum, bæði á þessu ári 
og eins í fyrra, sem séu svæð-
inu til framdráttar. „Til dæmis 
RES-orkuskólinn, sem tók form-
lega til starfa í maí árið 2007, og 
er starfræktur hér við Háskólann 
á Akureyri,“ bendir hann á. „Þar 
er áhersla lögð á vistvæna orku-
gjafa, sem eru mikið hitamál í dag, 
og er námið kennt á meistarastigi. 
Nemendur eru flestir erlendir, 

mestmegnis frá Evrópu en einnig 
Bandaríkjunum.“

Félagasamtökin Matur úr hér-
aði er annað verkefni sem Hjalti 
nefnir til sögunnar, en samtökin 
stóðu síðast í október að sýning-
unni Matur-INN 2007 á Akureyri, 
sem talið er að 10.000 manns hafi 

sótt. „Þetta er félag framleiðenda, 
vinnslustöðva og veitingahúsa á 
svæðinu sem halda á lofti hráefni 
sem hér er framleitt. Samstarfið 
hófst með sýningunni Matur 2006 
í Kópavogi og vegna þess hversu 
vel gekk hélt það áfram og er allt-
af að eflast. Þetta tvennt er aðeins 

brot af verkefnunum sem hafa 
komið út úr Vaxtarsamningi Eyja-
fjarðar.“

Að sögn Hjalta rennur samning-
urinn út um næstu áramót og er nú 
unnið að endurnýjun hans. Hann 
efast ekki um að fengin reynsla 
muni þar nýtast mönnum vel. -rvew

Keppinautar snúa bökum saman

Hjalti Páll Þórarinsson, starfsmaður hjá Atvinnuþróunarfélagi Eyjafjarðar, segir mörg góð verkefni hafa kom út úr Vaxtarsamn-
ingi Eyjafjarðar. FRÉTTABLAÐIÐ/HEIDA.IS

„Stemningin hefur verið mjög góð 
síðustu daga,“ segir Jón Halldórs-
son, umsjónarmaður skíðasvæð-
isins á Dalvík, sem var opnað 1. 
desember. „Það mættu reynd-
ar ekki margir fyrsta daginn en 
aðsókn hefur aukist eftir það. 
Hér mætir daglega fjöldi manns, 
stundum yfir hundrað, mestmegnis 
eru þetta krakkar á æfingum en 
fullorðnum fjölgar hratt.“

Snjórinn er sérstaklega fram-
leiddur fyrir skíðasvæðið á Dal-
vík og þótt liðin séu þrjú ár frá 
því að það var fyrst gert vekur 
uppákoman alltaf jafn mikla 
athygli að sögn Jóns.

„Alls kyns spurningar vakna, 
eins og hvort þetta sé gervisnjór. 
Þetta er í raun bara venjulegur 
snjór búinn til úr vatni og nær að 
tala um tilbúinn snjó. Hann er að 
vísu þéttari en sá venjulegi, sem 
sést af því að það eru 400 kíló 
af snjó framleidd á rúmmetra, 
meðan 170 kíló af náttúrulegum 
snjó þekja rúmmetra.“

Jón segir að snjórinn virki því 
harður en sé engu að síður mjúk-
ur þegar menn renna sér eftir 
honum. Hann bendir á að það sé 
algengur misskilningur að menn 
slasi sig frekar í hörðum snjó, en 
í rauninni stafi þeim meiri hætta 
af þeim mjúka. Að auki sé tilbúni 
snjórinn opnari svo að rigningin 
hripar bara í gegnum hann.

Á Jóni er þó ekki annað að heyra 
en tilbúni snjórinn njóti jafn mik-
illa vinsælda og sá náttúrulegi og 
til marks um það segir hann bros-
andi börn hafa hópast í brekkuna 
þegar lyftan var opnuð.

En skyldi Jón sjálfur, sem sér-
legur umsjónarmaður svæðisins, 
finna fyrir auknum vinsældum á 
þessum árstíma? „Ég veit nú ekki 
með það,“ svarar Jón hógværð-
in uppmálið en viðurkennir þó 
að ýmis viðurnefni hafi fest við 
hann, meðal annars snjómaður-
inn, en öll séu þau búin til í mesta 
bróðerni. 
 - rve

Dalvík býður á skíði

Jón segir að margir hafi lagt í sjóð svo hægt sé að halda skíðasvæðinu opnu, þar á 
meðal Samherji sem rekur stóra vinnslustöð á Dalvík.SKÍÐI OG BRETTI

FRÁBÆR TILBOÐ Í GANGI NÚNA

99.000
Göngu- og hlaupaband, 
auðvelt að leggja saman.

KETTLER RUN ME!

109.000

HAMMER CHICAGO 
BIO FORCE

KETTLER FITMASTER

Boxsett - púði, hanskar, 
sippuband og teljari. 

Æfi ngastöð sem 
notar ekki lóð 
og því alveg 
hljóðlaus. 
Minna álag 
á liðamót.

10.800

5.900

69.000

Þú getur 
þjálfað
allan
líkamann 
í þessari 
stöð

Í miklu
úrvali

FRÁ 690

SIPPUBÖND

FINNLO AB-DOMINOX

Frábært 
tæki til 
að þjálfa 
maga-
vöðvana. 

SENDUM Í 
PÓSTKRÖFU
UM LAND 
ALLT

P
IPA

R
  •  S

ÍA
  •  72287

TILBOÐ 36.160

24.900

45.200

12.900

21.900

karla og konur, 

dempari 
að framan 
og í hnakk.

og dempara.

Dúkkusæti 
og karfa 

NORCO RIVET FREESTYLE

GIANT SEDONA DX
VIVI SWEETY 14”

NORCO 24”

HARROWS PÍLUR
6.400

21.000

3.700

Offi  cial 
Competition

KETTLER CUP

KETTLER HANDLÓÐ
alhliða æfi ngin!

FRÁ 990

Barnahjól 

ára.

11.500

NORCO ZX-50 16”

börn á
aldrinum 

6.900

ÞRÍHJÓL - TRANSPORTER



Akureyri  - Grindavík - Mjódd Reykjavík - Salahverfi Kópavogi - Höfn

full búð af frábærum tilboðum
Birt með fyrirvara um prentvillur
Tilboðin gilda: 13.–16. desember eða á meðan birgðir endast
www.netto.is

Berjadagar í Nettó

Bláber
199 kr/pk

Jarðarber
199 kr/pk

Vínber, græn
299 kr/kg 

Hindber
199 kr/pk

Rifsber
199 kr/pk

Vinber, rauð
700 gr askja

199 kr/pk

Brómber
199 kr/pk
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Jafnréttisstofa á Akureyri 
vinnur nú að tilraunaverkefni 
um jafnréttisfræðslu í leik- og 
grunnskólum. Markmiðið er að 
gera bæði fullorðna og börn 
meðvituð um jafnrétti kynj-
anna á hinum ýmsum sviðum 
lífsins.

„Verkefnið er tvíþætt, og felst 
í heimasíðu sem er hugsuð sem 
gagnagrunnur og vettvangur fyrir 
þá sem starfa við jafnréttismál 
og fræðslu og þá sem eru að leita 
upplýsinga almennt og svo er það 
tilraunaverkefni í leik- og grunn-
skólum á Akureyri, í Reykja-
vík, Kópavogi, Hafnarfjarðarbæ, 
Mosfellsbæ og á Álftanesi,“ segir 
Hjálmar Sigmarsson, sérfræðing-
ur Jafnréttisstofu, en hann er full-
trúi stofunnar í stýrihóp verkefn-
isins ásamt fulltrúum frá Félags-
málaráðuneyti, Reykjavíkurborg, 
Kópavogsbæ, Hafnarfjarðarbæ 
og Akureyrarbæ. 

Í fyrstu verður verkefnið reynt 
í ár og að sögn Hjálmars er ráðn-
ing verkefnastjóra næst á dag-
skrá. Að árinu loknu verður síðan 
framhaldið skoðað.

„Hugmyndin kom upprunalega 
frá jafnréttisfulltrúum Hafn-
arfjarðabæjar og Reykjavíkur-
borgar sem voru meðal þeirra sem 
stóðu fyrir ráðstefnu um kynlega 

skóla fyrr á þessu ári. Félagsmála-
ráðuneytið kom inn í verkefnið og 
lét meðal annars þýða danska síðu 
um jafna framtíð stelpna og stráka 
í fyrra,“ segir Hjálmar og bendir 
á vefsíðuna: http://jafnretti.felags-
malaraduneyti.is 

„Í kjölfarið var ákveðið að þróa 
þetta verkefni og bjóða fleirum til 
samstarfs. Aðalmarkmið fræðsl-
unnar er að ungt fólk taki eigin 
ákvarðanir um eigin framtíð á 
sínum forsendum. Til að mynda 
varðandi menntun, atvinnu, áhuga-
mál og annað. Einnig að unga fólkið 
sé meðvitað um staðalímyndir, 
ásamt foreldrum og kennurum, og 
hvernig kynbundið starfsval hefur 
áhrif á atvinnulífið í heild,“ segir 
Hjálmar sem vonast einnig eftir 
aukinni umræðu um mikilvægi 
jafnréttisfræðslu á öllum skóla-
stigum í kjölfarið. 

Mörg sveitarfélög hafi sýnt 
verkefninu áhuga að sögn Hjálmars 
og með tímanum er stefnt á fjöl-
breytta þátttöku frá ólíkum lands-
hlutum. Þó munu áherslur vera 
ólíkar milli skólanna og fyrst um 
sinn verður verkefnið reynt í 
einum leik- og grunnskóla í hverju 
sveitarfélaganna sem taka þátt. 
Einnig verður aðgengi og efnis-
tök vefsíðunnar hannað með tilliti 
til þarfa ólíkra notenda, bæði fyrir 
nemendur, foreldra og kennara. 

„Á heimasíðunni verður ýmis-
legt fræðsluefni, greinar og 

vef tenglar. Einnig verður hún notuð 
til að safna upplýsingum og reynslu-
sögum, enda er eitt af markmiðum 
verkefnisins að þróa aðferðir og 
safna frekari reynslu. Einnig er 
það markmið verkefnisins að skapa 
vettvang fyrir þá sem hafa áhuga á 

jafnréttisfræðslu og vilja tryggja 
stoðir jafnréttisumræðunnar í 
menntakerfinu. Enda sýna rann-
sóknir að starfsval unglinga er oft á 
tíðum mjög kynbundið og hefur það 
áhrif á atvinnulífið. Þess vegna er 
mikilvægt að brjóta upp kynjaðar 

staðalímyndir um störf og mennt-
un því samfélag og atvinnulíf sem 
einkennist af jafnrétti er betra í alla 
staði,“ segir Hjálmar. 

Sjá nánari upplýsingar hjá Jafn-
réttisstofu: www.jafnretti.is

rh@frettabladid.is

Jafnréttisfræðsla á leið í skólann

Staðalímyndir og áhrif kynbundis starfsvals á atvinnulífið er meðal þess sem krakkar fá að kynnast í nýju verkefni Jafnréttisstofu, 
að sögn Hjálmars Sigmarssonar sérfræðings.   FRÉTTABLAÐIÐ/HEIDA.IS



Barnafatnaður
Jakkaföt
Stakir jakkar
Frakkar
Buxur
Skyrtur
Bindi
Bolir
Peysur
Kápur
Blússur
Pils
Kjólar
Toppar
Sokkar
Hanskar
Treflar
Vettlingar
Húfur
Nærfatnaður

Spiderman
bakpokar

Spiderman
sundpokar

Flónels náttföt
á börn og fullorðna

Hlýir inniskór
Loðfóðraðir

Fleece sett stráka/stelpu

Húfa, trefill hanskar.

Sokkabuxur á börnin
6 mánaða-12 ára

Vönduð jakkaföt
landsins mesta úrval

4.900,-

990,-

Opið virka daga 12-18     laugardaga og sunnudaga 12-16

500,-

Verð frá

200,-

700,-

400,-

400,-
Stakir jakkar

3.900,-

Skyrta og bindi

1.000,-

(og settu í skóinn)
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Möguleikamiðstöðin Rósen-
borg hefur komið sér vel fyrir í 
Barnaskólanum á Akureyri. Þar 
hittast bæjarbúar á öllum aldri 
og leggja stund á tómstundir 
og ýmsa símenntun.

„Í Rósenborg fer fram mjög fjöl-
breytt starfsemi. Hér má finna 
tómstundaframboð fyrir alla 
aldurshópa, námskeiðahald fyrir 
grunnskólabörn auk þess sem 
félagsmiðstöð unglinga úr þrem-
ur grunnskólum bæjarins heldur 
til hér og alls kyns klúbbastarf-
semi tengd félagsmiðstöðvunum. 
Síðan er hér einnig „Húsið“ sem 
er upplýsinga- og menningarmið-
stöð fyrir ungt fólk á aldrinum 
16-25 ára og æfingastarfsemi 
hljómsveita,“ segir Katrín Rík-
arðsdóttir, jafnréttisráðgjafi og 
framkvæmdastjóri samfélags- og 
mannréttindadeildar Akureyrar-
bæjar, sem er í forsvari fyrir starf-
semi Rósenborg.

Þeir sem sækja námskeiðin eru 
þó ekki bara börn og ungt fólk því 
í Rósenborg er einnig Handverks-
miðstöðin Punkturinn þar sem bæj-
arbúum á öllum aldri gefst kostur 
á að læra handverk. Einnig nefn-
ir Katrín, Menntasmiðju kvenna 
og Menntasmiðju unga fólksins 
auk Alþjóðastofu sem er  upplýs-
ingaþjónusta fyrir útlendinga og 
heldur einnig til í Rósenborg. 

„Samfélags- og mannréttinda-
deild Akureyrarbæjar var stofn-
uð fyrir um það bil ári þegar sett 
voru undir einn hatt tómstunda- 
og æskulýðsmál, menntasmiðj-
ur, Alþjóðastofa, forvarnamál og 
jafnréttismál. Rósenborg sem 
slík var hins vegar tekin í notkun 
árið 2005 og smám saman fluttust 
þangað verkefnin sem við hýsum 
í dag og voru að lokum samein-
uð í einni deild,“ segir Katrín. 
Barnaskóli Akureyrar var áður 
í Rósenborgarhúsinu sem var 
tekið í notkun 1930 og stendur við 
Eyrarlandsveg á Akureyri. 

Nafnið Rósenborg vísar hins 
vegar í hús sem stóð við skólann 
fyrir ótal árum. Húsið reisti kona 
að nafni Rósa sem bjó þar með 
systur sinni sem hét Elínborg og 
þaðan kom nafnið. Undirtitill-
inn „möguleikamiðstöð“ er hins 
vegar hugarsmíð Þórgnýs Dýr-
fjörð, framkvæmdastjóra Akur-
eyrarstofu. 

Katrín segir aðsókn í húsið 
gríðarlega góða og það sé gaman 
hve fjölbreytt starfsemi þrífist 
saman. 

„Hér getur oft verið mikið líf og 
fjör á göngunum, ekki síst þegar 
við erum með íslenskunámskeið 
fyrir útlendinga, félagsmiðstöðin 
með opið hús og hljómsveitir við 
æfingar allt á sama tíma,“ segir 
Katrín hlæjandi og segir nýjustu 
tilraun Rósenborgar snúast um 

að bjóða unglingum úr þremur 
grunnskólum bæjarins að sækja 
félagsmiðstöð í Rósenborg. 

„Þessi tilraun gerir það að verk-
um að okkur tókst að ráða fag-
menntaðan starfsmann í fullt starf 
til að stýra félagsmiðstöðinni og 
höfum nú tækifæri til að bjóða 
unglingunum miklu fjölbreyttari 

þjónustu sem samanstendur af 
opnum húsum og klúbbastarfi af 
ýmsu tagi,“ segir Katrín. 

Fram undan er skipulagning á 
starfsemi fyrir vorönn og Katrín 
segir að markmiðið sé að bjóða 
enn frekara starf þar sem kyn-
slóðir geta mæst. 

„Á góðum degi slagar fjöldi 

gesta upp í hundrað manns. Hing-
að koma foreldrar, ömmur og afar 
með börnum og unglinga sem er 
sú þróun sem við viljum sjá. Að 
hægt sé að flétta saman tilboð 
fyrir fjölskylduna svo fjölskyldan 
geti átt sér sameiginlegt áhuga-
mál ,“ segir Katrín.

 rh@frettabladid.is

Kynslóðir mætast í borg rósanna

Talið frá vinstri: Bergljót Jónasdóttir, forstöðumaður tómstunda, Kristbjörg Magnadóttir, forstöðumaður handverksmiðstöðvar, 
Katrín Björg Ríkarðsdóttir framkvæmdastjóri samfélags- og mannréttindadeildar og Kristján Bergmann Tómasson forstöðumað-
ur upplýsinga- og menningarmiðstöðvar ungs fólks.

Jahti Jakt grá

 kr.  6900
North Ice Vida

 kr.  6900
North Ice Vida ljósblá

 kr.  6900

North Ice Wilma

 kr.  6900

Jahti Jakt Camo 

 kr.  8500
North Ice Óðinn

 kr.  8500

Frábær jólagjöf
 Vatns og vindheldir Softshell fl ísjakkar frá 

fi nnsku Jahti Jakt og North Ice

Icefi n
 Nóatúni 17   •  s:5343177

Opið í desember frá 10-18mán til fös 11-16 laug og sunnud
 www.icefi n.is

North Ice Winter: Úlpa, buxur „superdry“ nærföt,
flís millilag, húfa, lúffur og trefill kr. 19.500.
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Casio EX1080
MYNDAVÉL með 10.1 millj. punkta uppl., EXILIM Engine 2.0, 
BESTSHOT, Face Detection function, Anti-Shake DSP, 2.6" LCD skjá, 
3x Optical og 4x Digital Zoom, 7.39 - 23.7mm linsu, You Tube Capture 
Mode, hreyfimyndatöku, Innovative H.264 Movies, 15MB innra 
minniu, rauf fyrir SD/MMC kort og rafhlöðu sem dugar 370 skot.

TILBO‹

FULLT VER‹  3.995

TILBO‹

FULLT VER‹  5.995

TILBO‹

FULLT VER‹  4.995

TILBO‹

FULLT VER‹  7.995

VERÐ

FRÁBÆRT VER‹

TILBO‹

FULLT VER‹  22.995

TILBO‹

FULLT VER‹  22.995

Casio CTK591
HLJÓMBORÐ með ásláttarnæmni, 5 áttundum, 61 
nótu, 128 hljóði (MIDI samhæfð) og 110 ryþmum, 
24 nótna pólifóníu, 3ja þrepa kennslukerfi, píanó 
stillingu, 100 innbyggðum lögum, „Sing along“ 
möguleika og míkrafóntengi.

Melissa 646045
BLANDARI sem hakkar, blandar, hrærir, sker 
og mylur. Getur komið í sta› fjölda tækja.

TILBO‹

FULLT VER‹  32.995

VERÐ

FRÁBÆRT VER‹

TILBO‹

FULLT VER‹  6.995

VERÐ

FRÁBÆRT VER‹

TILBO‹

FULLT VER‹  9.995

MÁ HENGJA Á VEGG
Philips MCD288
Míkró DVD DivX HLJÓMTÆKI me› 100w RD-klassa MS 
magnara, fjölkerfa DVD spilara, Dolby Digital, 2 hátölurum 
og bassaboxi, Digital Sound Control og Dynamic Bass 
Boost, útvarpi me› stö›vam., Scart, SVHS og CVBS tengi, 
Digital Coaxal og USB tengi, Aux inn og heyrnartólstengi.

TILBO‹

FULLT VER‹  44.995

Casio EXZ75
Stafræn MYNDAVÉL með 7.2 milljón 
punkta upplausn, BESTSHOT sem 
gerir einfalt a› taka myndir vi› öll 
skilyr›i og Antishake DSP hristivörn.

FINNDU BESTU GJÖFINA

VERÐ

FRÁBÆRT VER‹

DeLonghi ESAM3400 RAPIDO
Fullkomin 1,8l Espresso KAFFIVÉL sem malar baunir eftir 
lagar kaffi. Með gufu fyrir flóaða mjólk og heita drykki. 
Með Cappucino System sem blandar gufu, lofti og mjólk. 
Með 2 kötlum, skjá og minni sem geymir stillingar.

MEÐ CAPPUCINO SYSTEM

TVEIR KATLAR
MALAR BAUNIR

TILBO‹

Melissa 635085
1800w HÁRBLÁSARI 
með ION tækni sem afrafmagnar, 2 hröðum og 
köldum blæstri. SLÉTTUJÁRN með keramik húð og 
80°- 230°C stilli. Keramik KRULLUJÁRN með 33mm 
breidd og stiglausum hitastilli. Hárbursti fylgir.

Philips XL3401B
Þráðlaus DECT SÍMI með stórum og áberandi 
tökkum, stórum LCD skjá, 3 beinvalstökkum, 
hágæða hljómburði, handfrálsum möguleika, 
12 tímum í notkun og 6+ í bið. Sýnir númer 
sem hringir. Fjölradda hringitónar.

MEÐ 
EXTRA 
STÓRUM 
TÖKKUM 
OG SKJÁ

Philips DVP3142
Fjölkerfa DVD DivX SPILARI með 
Progressive Scan, Dolby Digital, 
Scart (með RGB), Component og 
CVBS tengi, Digital Coaxial tengi ofl.

Exido 246023
350w BLANDARI með 
2 hröðum og púls, 
1,5 lítra glerkönnu og 
hnífum úr ryðfríu stáli.

VERÐ

Ideline 743179
800w HEILSUGRILL með 6 hitastillingumþ. 
Safnar fitu og safa í bakka. Silfurlitað.

Melissa 643043
BRAUÐVÉL með 12 bökunarstillingum, 
3 skorpust. Tímastillir fyrir „bökun yfir 
nótt“. Heldur heitu í 60 mín. eftir bakstur.

Philips HTS3154
HEIMABÍÓKERFI með fjölkerfa DivX DVD spilara, 300w 
(4x37.5w og 2x75w RMS) Digital magnari, 5 litlum hátölurum 
og bassaboxi, spilar DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD og 
DivX 3.11/4.x/5.x/6.0/Ultra, CD, CD-R/RW, MP3/WMA og JPEG, 
Dolby Digital, DTS og Dolby Pro-Logic II, FM útvarpi með 40 
stöðvaminnum, SCART (með RGB), USB tengi ofl.

TILBO‹

FULLT VER‹  19.995

Exido 243003
Tveggja sneiða stál BRAU‹RIST.

Philips MCM138D
Míkró SAMSTÆÐA með MP3 geisla-
spilara, iPod vöggu, FM útvarpi með 
stöðvaminnum, Digital Sound Control, 
Dynamic Bass Boost, klukku og vekjara 
og fjarstýringu. Spilar CD og CD-R/RW. 
Ath. iPod fylgir ekki með!

MEÐ iPOD VÖGGU

Lenco SCD24
Líti› og nett FER‹ATÆKI me› 
útvarpi og geislaspilara.

TILBO‹

FULLT VER‹  4.995

VERÐ

FRÁBÆRT VER‹

TILBO‹

FULLT VER‹  12.995

Panasonic NNE205W
19 lítra og 800W ÖRBYLGJUOFN með 
5 styrkstillingum og afþýðingu. Stærð 
(bxhxd mm) 45,5x26x31,5sm.

ILBO‹

Philips 
HD5405 
Vöndu› Café 
Gourmet 
KAFFIVÉL.

VÉLIN 
S†‹UR 
VATNI‹

Melissa 646036
180w TÖFRASPROTI með  2 
skálum, ryðfríum hnífum og 2 
hröðum. Auðvelt að hreinsa.

MultiMixer

EYRARVEGI 21 SELFOSSI SÍMI 480 3700 G

VERÐ

FRÁBÆRT VER‹

10 MILLJÓN 
PUNKTA 

UPPLAUSN

FLOTT NÝ 
SVÖRT LÍNA

 4 TÆKI 
Í EINUM 
PAKKA
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Hvað slær klukkan?
ALLTAF Á SLAGINU.

Gott er að hafa veggklukku á áberandi stað á heimilinu sér í lagi þar sem 
margir eru í heimili og því margar stundaskrár að fara eftir. Það einfaldar 
hlutina að geta bara kíkt á vegginn inni í stofu eða eldhúsi til að vita hvað 
tímanum líður og ekki spillir fyrir að auðvelt er að verða sér úti um stællegar 
klukkur sem geta verið hið mesta stofustáss. Báðar klukkurnar sem hér eru 
fást í Saltfélaginu.

- hs

Loðinn félagi
LÍKT OG AÐ LIGGJA Í BANGSAFAÐMI.

Til að hámarka þá vellíðunartilfinningu sem maður fær við að leggjast í 
mjúkan sófa er nú hægt að fá hann ennþá mýkri. Ross Lovegrove hefur 
hannað eins konar pelssófa sem klæddur er gæruskinni. Sófinn kallast Bar-
barella og er hannaður fyrir Moooi. Hann fæst í nokkrum stærðum og má til 
að mynda nálgast hann hjá Normann Copenhagen í Danmörku. Annars er 
ekki útilokað að finna megi sófann brátt hér á landi þar sem finna má vörur 
frá Moooi til dæmis í Saltfélaginu. 

- hs

Allt á ferð og flugi
HREYFANLEGT MATARBORÐ.

Það má spyrja sig hversu skyn-
samlegt þetta matarborð sé en 
ljóst er þó að skemmtanagildi 
þess er töluvert. Stólarnir eru allir 
á hjólum og eru festir við borð-
ið í miðju. Borðið gæti komið sér 
vel fyrir þá alla lötustu til dæmis 
á jólahlaðborði. Þá þurfa sessu-
nautar hins vegar að vera samtaka 
í því að ýta sér að matarborðinu 
og ljóst er að einhver þyrfti að 
stjórna umferðinni. Fyrirhöfnin 
yrði vísast til töluverð og þá verða 
menn bara að spyrja sig hvort þeir 
kjósi frekar hagkvæmni og fágun 
eða óbeisluð skemmtilegheit. - hs

Tindrandi kerta-
ljós
BIRTA OG YLUR ER HÚMAR AÐ.

Nú er tími kertaljósanna þar sem 
skammdegið er upp á sitt svartasta 
og njóta hlýleg ljósin sín enn betur 
ef kertin eru í fallegum stjaka. Oft 
má skreyta veisluborð með fallegum 
kertum í kertastjökum og ef maður 
finnur góðan stjaka fyrir fjögur kerti 
má nota hann fyrir aðventuljósin. 

Tvöfaldi kertastjakinn 
sem við sjáum hér er 
frá R.O.O.M. og er úr 
messing. Hann fléttast 
fallega saman og er í senn 
fínlegur og heillandi. Gyllti 
trjábolurinn er fyrir fjögur 
kerti og gæti til dæmis 
nýst vel fyrir aðventuljósin. 
Hann hefur tilvísun í nátt-
úruna en er þó afar glæsi-
legur með öllu gullinu. 
Stjakinn fæst einnig með 
álhúð og hægt er að snúa 
honum við og nota hann 
líka á þann vegu. Hann er 

frá Pols Potten sem er 
hollenskt fyrirtæki.
 - hs

Náttúruleg nautn
KAFFI OG KRÚS.

Þetta fallega drykkjarmál er gert úr keramiki og viði 
eins og kannan úr sama setti. Þetta tesett kallast 
Warm og er frá finnska hönnunarfyrirtækinu Ton-
fisk Design en þessar vörur fást í Tekk Company. 
Hönnunin er afar skandinavísk og einföld en minn-
ir þó líka á japanska naumhyggju. Setja má alla ker-

amikhlutina í uppþvottavél 
og örbylgjuofn en viðinn er 
best að þrífa með rökum klút 
og auðvelt er að renna honum 
af keramikhlutunum. Einstak-
lega stílhrein hönnun sem ber 
þó með sér náttúrulega hlýju sem 
kemur frá viðnum og korklokinu. 
 - hs

w w w . u n i k a . i s

Fákafeni 9    Sími: 568 6700
opið mán-fös. 10-18

Glæsileg húsgögn

Úrval af kertum

Unika fyrir þig

Fallegu Lin Utzon 
ljósakúlurnar 10 cm 
á jólatilboði 

2 fyrir 1 
jólagjöfin í ár

Opið til kl 22.00 alla daga 
frá og með laugardeginum 15. des.

Nýtt
kortatímabil



BÍLAR &
FARARTÆKI

Dodge Ram 2500 Mega Cab Laramie 
40“ (270424) ‘07, dísel, ssk, ek. 5 þús 
mílur, 40“ breyttur, loftpúðafjöðrun, 
leður, grind og kastarar, ofl. Ásett verð 
6.790 þús.

Lexus RX 300 (270387) 10/03, bens-
ín, ssk, ek. 55 þús km, leður, litað 
gler, xenon, ofl. Ásett verð 3.390 þús. 
Áhvílandi 2.900 þús. 43 þús per mán.

Ford F-150 Lariat (134984) ‘04, bensín, 
ssk, ek. 121 þús km, leður, lok á palli, 
tvöfalt púst, ofl. Ásett verð 2.490 þús. 
Áhvílandi 2.450 þús. 36 þús per mán.

Toyota Land Cruiser 90 LX 33“ (111044) 
1/98, dísel, 5 gíra bsk, ek. 199 þús km, 
33“ dekk, dráttarkr, ofl. Ásett 1.590 þús. 
Áhvílandi 1.260 þús. TILBOÐ Yfirtaka + 
60 þús kr.

Lexus IS 200 (133963) 4/01, bensín, 
ssk, ek. 120 þús km, leður, 17“ álfelgur, 
loftkæling, filmur, ofl. Ásett verð 1.550 
þús. Áhvílandi 1.520 þús. Fæst á yfir-
töku + 30 þús kr.

Volvo S 60 2.0T (133932) 2001, bensín, 
ssk, ek. 133 þús km, leður, topplúga, 
17“ álfelgur, rafmagn í flestu, ofl. Ásett 
verð 1.490 þús. Áhvílandi 1.200 þús. 26 
þús per mán.

Toyota Selfossi
Fossnes 14, 800 Selfoss

Sími: 480 8000
http://www.toyotaselfossi.is

VW Touareg V-6, 2003, 48þ.km. ssk, 
topplúga. Verð 3.790.000.- tilboð 
3.390.000.- stgr

Volvo V70 4WD, 6/00, álfelgur, 102þ.
km. Tilboð 1.490.000.- stgr

Jeep Grand Cherokee Limited, 12/06, 
12þ.km. Verð 4.850.000.-

Cadillac Escalade, 2004, 18þ.km, DVD, 
leður. Verð 4.800.000.- stgr

Toyota yaris Luna, 1/01, 82þ.km. 
1300cc, 5 dyra. Tilboð 630.000.- stgr

Bílasalan Planið
Breiðhöfða, Reykjavík

Sími: 517 0000
www.planid.is

JEEP GRAND CHEROKEE DÍSEL 3.0L 
CDR Ssk, Nálægðarskynjarar, Leður, 17“ 
Álfelgur, Glæsilegur bíll, Verð 5.250 þ. 
áhv 3.909 þ. Nánari uppl á www.arnar-
bilar.is rn: 140196 S: 567 2700

DODGE NITRO R/T NÝR BÍLL 4.0L Ssk, 
Leður, Nálægðarskynjarar, Dráttarkrókur, 
Flottur bíll, Verð 4.250 þ. áhv 3.735 þ. 
Nánari uppl á www.arnarbilar.is rn: 
140197 S:567 2700

Arnarbílar ehf
Gylfaflöt 5, 112 Reykjavík

Sími: 567 2700
www.arnarbilar.is

Nýjir Suzuki Grand Vitara Luxury diesel á 
góðu verði. Eigum til nokkra nýja diesel 
bíla með öllum aukabúnaði til sýnis og 
sölu á Bílasölu Reykjavíkur S. 587 8888 
& 860 1998.

Bílasala Reykjavíkur
Bíldshöfða 10, 112 Rvk.

Sími: 587 8888
www.br.is

Ford F150 Lariat, árg. 2005, ek. 25 þús. 
km, Topplúga, leður ofl. Verð 3590 þús. 
kr. Sjón er sögu ríkari !!

MMC Pajero TDI, árg. 2001, ek.100þús.
km, Filmur, dráttakúla hiti í sætum og fl. 
Verð 1800þús.kr, áhv.1700þús.kr. Fæst á 
Yfirtöku+Sölulaun!!

100 bílar ehf
Funahöfða 1, 110 Reykjavík

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.30 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

VW GOLF COMFORTLINE 8V, árg.’99. Ssk. 
Ek. 102 þ.km. Verð 590 þús. Áhvílandi 
270 þús. Ný Tímareim. Rnr. 104165 . Til 
sölu og sýnis hjá Heimsbílum, Kletthálsi 
2, s. 567-4000. Sjá fleiri myndir www.
heimsbilar.is

Heimsbílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 567 4000
Til sýnis og sölu á 

Heimsbílum Kletthálsi 2 S: 
567-4000. Sjá fleiri myndir á 

www.heimsbilar.is
www.heimsbilar.is

 Bílar til sölu

Subaru Legacy station árg. 02 ek. 100 
þ.km. Fæst gegn yfirtöku bílaláns, 950 
34 þ. á mán. Uppl. í s. 89 28477.

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

Splúnkunýr 2008 Toyota Landcruiser 
200 um 2 milljónum undir listaverði! 
Láttu okkur spara þér sporin og millj-
ónirnar. Eitt símtal og þú færð betra 
tilboð í lúxusbíla hjá okkur t.d. í nýjan 
Porsche eða Mercedes Benz. 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 CX 7 ‘07 nýr. AWD loaded. 
Tilboðsverð 3,7 m. Uppl. Bílasala 
Reykjavíkur 587 8888.

Splunkunýjar felgur og dekk undan 
Land Cruiser 120 VX 2008. Lookið svart 
crome. Verð 80 þús. Uppl. í s. 861 
7600.

Ath. öll skipti
Cadillac Fleedwood árg ‘86, 4 dyra, 
innfluttur á þessu ári. Grár á litinn, pluss, 
rafmagn í öllu, ryðlaus bíll, ek. aðeins 
67000 mílur frá upphafi, skoð. ‘08. ATH. 
ÖLL SKIPTI! VERÐ 1.150.000 kr. Uppl. í 
s. 861 7600.

BMW X3 2.5 árgerð 2005 ekinn 22 þ km 
sjálfskiptur leður samlitur kastarar 17“ 
álfelgur spólvörn ný heilsársdekk verð 
4.250.000 Tilboð 3.890.000- ath skipti 
uppl í síma 897-5270

M Benz Sprinter flokkabíll sk. 08 ek. 
20.000 fínn bíll. Verð 1.690 þús. Sími 
820 4340.

Vel með farinn Nissan Terrano II SE, TDI 
árg 99 ek.165.000 ssk, topplúga, álfelg-
ur, dráttarkúla, 35“ breyttur á nýlegum 
dekkjum. Verð 1.050.000. gsm 663 
0876 (Theodór).

Dawoo Nubira árg ‘99, ek. 132 þús. SSk, 
rafmagn í rúðum. Góður bíll. Verð 240 
þús. Uppl. í s. 659 3459

Gegn yfirtöku á láni
Ford Escape ‘05, ek. 60 þús. Sjsk, 
svartur með topplúgu og leðri. Uppl. í 
s. 824 3185.

Ótrúlegt verð 50 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 50 þ. 
út. Áhv. rúml. 1.6 mil. S. 691 9374.

Subaru Legacy St. árg. ‘99 Ssk. 4x4, 
heilsársdekk, vel með farinn bíll, einn 
eigandi, V. 630 þ. S. 896 4071 & 892 
9077 e. kl. 14.

 0-250 þús.

Til sölu Chrysler Cirrus 2,5 V6 árg 1996, 
Rafm í öllu hraðastillir Vel með farinn 
Nýlega upptekin sjálfskipting. Ekinn 120 
þús km. Verð aðeins kr. 200 þús staðgr. 
S. 690 6465.

Til sölu Toyota Corolla 1.3 ssk árg.97 
ekinn 133 þús km. Verð 250 þús. Uppl. 
í 897 9342

Bens 230E árg.’92, blár. Sko.’08. Ek. 290 
þús. Verðhugmynd 100-150 þús. Uppl. í 
s. 847 2175.

Fyrstur kemur fyrstur fær 200þús kr 
Alfa Romeo árg 1999 Ný tímareim Lítur 
vel út - Þarfnast smálagfæringa sími 
6904045

 250-499 þús.

ALVÖRU ÚTSALA
Til sölu VW Golf 1,6 sjálfskiptur, árg. 
‘98. ekinn 90.000 km. Nýskoðaður, 
vetrar- og sumardekk. Verð 290.000. 
S. 898 2111.

Toyota Yaris árg.’00. Ek. 95 þús. 
Beinsk. Ný vetrardekk á felgum fylgja. 
Verðtilboð. Uppl. í s. 821 9812.

 500-999 þús.

Til sölu Skoda Fabia 1.4 2000 árgerð 
ek 91þús. Bíllinn er nýyfirfarinn og í 
toppstandi. Sumar og vetrardekk. Verð 
200þús út + yfirtaka á láni. Uppl í s: 
860-0007

 1-2 milljónir

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

Draumur hesta og jeppamanna alvöru 
bíll Cruser 80 árg.92 ek. 220 þ nú loks-
ins til sölu. 896 6248

Toyota Yaris Sol 1300 2005 ek 
64.000km Listav 1.170.000 fæst á 
150.000 + yfirtaka á 900.000 hagstæðu 
láni S:8208482

 2 milljónir +

Toyota Land Cruiser 120 VX Dísel 8/03 
ek. 80 Þús. „33 breyttur með öllu, ásett 
verð 4250 þús. Uppl, í 898 8370.

Nissan Terrano 2003, ekinn 90 þús., 
Diesel, sjálfsk.toppl.krókur,auka vetrar-
dekk á felgum, Luxury útgáfa. lánsloforð 
1778 þús. útborgun 422 þús. kr. uppl 
8245810

Mercedes Bens ML500 árg. 2002, ek. 
70 þús. Verð 3 millj. stgr. Áhv. 2,7 millj. 
Ath. bíll upp á tæpar 4 millj! Uppl. í s. 
897 0934, Helgi.

 Bílar óskast

Skoðaður sjálfskiptur japanskur bíll ósk-
ast fyrir minna en 120 þús. Uppl. í s. 
845 0463.

 Jeppar

Til sölu toyota LandCruiser GX 120, 
árg, 02/06 disel, sjsk ek.37Þ, „33 dekk, 
krókur, spoler,húddhlíf, filmur, fallegur 
og vel með farin bíll verð 4,990 þús ath 
skipti uppl. s 660 1303

[ ALLAR SMÁAUGLÝSINGAR VIKUNNAR Á visir.is ]
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SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 512 5000 
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SMÁAUGLÝSINGAR

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

Touareg V8
VW Touareg V8 4,2 Svartur árg. 2004 
ek. 84 þ. Leður, xenon ljós, rafmagn í 
sætum, topplúga og.fl. Flottur bíll. Fæst 
á góðu verði. Uppl. í s. 659 4567.

Lexus GX 470
Árg ‘03. Ek. 29 þús M. V8 4,7. Verð 4,3 
millj. Skipti skoðuð. Uppl. í s. 822 7441

Nissan Navara ‘02 35“ breyttur disel 
fæst á góðu verði uppl 6620500

 Pallbílar

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

Ford F-150 ‘04 ek. 100 þús. Bíll með 
öllu og meira til. 20“ felgur, ný dekk ofl. 
Áhv. 2.200.000. Verð 2.990.000. ATH 
skipti. S. 897 7575.

 Vörubílar

Til sölu Hiab vörubílskrani 195, árg. ‘96. 
Uppl. í s. 892 3793.

 Vélsleðar

Polaris 500 XC SP 11/2000 ekinn 3500 
mílur,svartur og rauður,lýtur vel út í 
góðu lagi,verð 330.000. sími 8630149

Polaris Indi 600 xlt. Nýuppgerður, svart-
ur, árg. ‘97. Með kerru. Tilboð óskast. 
Uppl. í s. 846 2608.

 Vinnuvélar

 Lyftarar

 Bílaþjónusta

 Hjólbarðar

2 stk. nagladekk 165R 13“ á 4 þ. 2 stk. 
185/70 13“ á 2 þ. S. 896 8568.

 Varahlutir

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 

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

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

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

Varahluti í Lancer 1600 St. árg. ‘99 
Civic sedan árg. ‘95 og Legacy árg. ‘92. 
Accent ‘95. S. 896 8568.

ÞJÓNUSTA

 Jólaskemmtanir

Erum með skemmtilegustu jólasveina 
landsins, sjáum um jólaskemmtanir frá 
a til ö. Hafðu samband í S. 692 6020 & 
692 6010, gryla@jolasveinarnir.is

Jólasveinaþjónusta
Vantar þig jólasvein við komum í 
heimahús, jólaböll, húsfélög og aðrar 
samkomur. Margra ára reynsla. Uppl. í 
síma 820 7378.

Hohohóóó!! Jólasveinar ath! Ef Grýla 
klikkar á gallanum þá reddum við 
ykkur. Pantið tímanlega. S. 895 0307. 
Grímubúningaleigan- www.veislu-
mynd.is

 Hreingerningar

Hreingerningar ehf. S: 868 5599

Hreingerningar - Bónun - Bónleysing 
Flutningsþrif - Þrif eftir iðnaðarmenn 
thvegillinn.is - Stofnað 1969 Traustir og 
vanir menn

Tek að mér jólaþrif í heimahúsum. 
Einnig fyrirtækja og fluttningsþrif. Uppl. 
í s. 848 7367, Ástu- svæði.

Ertu að flytja? Og búin á því? Láttu mig 
um þrifin. Föst verðtilb. Flutningsþrif 
Bergþóru, s. 699 3301.

Heimaþrif, flutningsþrif, 
sumarbústaðir!

Getum bætt við okkur nokkrum verk-
efnum í desember. Föst verðtilboð, 
sendu okkur email með upplýsingum 
og lýsingu á hvað þú hefur í huga og 
haft verður samband um hæl. soffiar@
simnet.is

 Ræstingar

 Garðyrkja

 Málarar

Sandspörtlun og málun
Mála stigahús, íbúðir eða blokkir. Uppl. í 
s. 893 5537 Arnar málarameistari.

 Búslóðaflutningar

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

892 1565 - Húseignaþjónustan - 552 
3611. Lekaþéttingar - þakviðg. - múrv-
iðg. - húsakl. -öll málningarvinna - 
háþrýstiþv. - þakþéttiefni (500% teygj-
anl.)

Magnhús ehf
Alhliða viðhald fasteigna, innan og utan. 
S. 847 6391 & 891 9890.

Glerjun/gluggaviðgerðir!
 Móðuhreinsun glerja 

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

Tek að mér allt alm. viðhald húsa, 
s.s. málun, múrun, flísa- & parketlagnir 
og trésmíði, nýsmíði á gluggum og 
ísetningu. Föst tilboð eða tímavinna. 
S. 616 1569.

Pípulagnir
Getum bætt við okkur verkefnum í 
pípulögnum. Upplýsingar í síma 663 
5315 & 699 6069.

Tek að mér alla almenna viðhaldsvinnu. 
Þór Simi 6911567

Parket og smíðar.is
parketlagnir/stlípun, glerjun/glugga-
skipti og allt húsaviðhald. Uppl. í s. 
896 9819.

Smiður getur bætt við sig verkefnu.
m parket, innrettingar osfrv. Vönduð 
vinnubrögð. Uppl. í s. 845 5805.

 Stífluþjónusta

 Tölvur

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

 Spádómar

Alspá 
 445 5000 & 823 8280

Miðlun, draumar, ráðgjöf, heilun, fyrir-
bænir 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
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Kraftvélar ehf. ///  Dalvegi 6-8 ///  201 Kópavogi
Sími 535 3500 ///  Fax 535 3501 ///  www.kraftvelar.is

Kraftvélar – umboð 
fyrir vandláta.

Höfum til sölu
Komatsu CK25 
Skriðstýrð smáskófla.

TIL SÖLU

TIL SÖLU
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Dulspekisíminn 908 6414 
& 553 5395

Spennandi tími fram undan? Spák. Yrsa: 
símaspá, draumaráðningar, fjarheilun, 
Visa/MC. Símatími 10-24 alla daga. 
Hringdu núna!

Spásími Daddýar 846 
6364.

Allan daginn, alla daga.

 Skemmtanir

Hljóðkerfi fyrir ræður, diskótek, jóla-
sveininn og hljómsveitir. Góð verð og 
uppsetning. S. 866 6386. Hljodkerfi.is. 
fender57@simnet.is

 Rafvirkjun

RafList
Löggildir rafverktakar
Getum bætt vid okkur allri 

almennri raflagnavinnu, nýlagn-
ir, vidhaldsvinna,

og fagleg raðgjöf.
Uppl. í s. 823 8860 & 861 9116.

KEYPT
& SELT

 Til sölu

Til sölu 12 volta leiðiskrossar með raf-
geymi, einnig 24 volta og 32 volta 
vandaðir díóðuljósakrossar á leiði. 
Smásala. Vélaverkstæði JS. Vesturhrauni 
3. Garðbæ. S. 554 0661, 897 4996 & 
699 2502.

NÍNA FÍNA, íslensk hönnun. Flískjólar, 
flíspeysur og flíshúfur á börn og full-
orðna. ninafina.is

Á ýmsar stærðir af ísskápum á 8 og 10þ. 
Nýr stálísskápur 2 m, á 40 þ. Eldavél á 
5þ. Eldavélaháfur á 10þ. Flúorljós á 2þ. 
14“ TV á 3þ. Þvottavél á 10þ. Glerskápur 
á 3þ. Barstólar á 3þ. Chicco barnavagn 
á 5þ. Frystiskápur á 10 þ. S. 896 8568.

Þvottavélar
Til sölu nokkrar yfirfarnar þvottavélar, 
uppþvottavélar og ísskápar. Tökum bil-
aðar upp í. Einnig varahlutir í þvottavél-
ar. S. 847 5545.

Lagertilboð
Rafmagn batterís bílar frá 4ra-9 ára kr. 
12.995. Rafmagns batteríshjól frá 3ja-6 
ára, kr. 8.995. Infrarexlampi á tilboði 
kr. 4990. Erum að taka niður pantanir 
núna á netlagerinn.is og einnig pantanir 
í s. 865 4015.

Ódýri jólamarkaðurinn Ánanaustum 1, 
gegnt gamla Ellingsen húsinu. Opið alla 
daga fram að jólum. 20% afsláttur til 
örorku og lífeyrisþega.

Glæsilegur ísbjarnarfeldur m/ upp-
stoppuðum haus og öllum klóm. S. 
694 1808.

Ofn, sambyggð þvottavél og þurkari n.l. 
Böffet f. 1875 og marmaraþvottab. f. 
1880. Tilboð í s. 660 6660 Dóra.

 Gefins

Rúmlega 1 árs svört og hvít, geld, blíð 
og yndisleg læða fæst gefins á gott 
heimili vegna fluttninga. Áhugasamir 
hafið samband í síma 696 4519.

 Óskast keypt

saumavél! studdu við bakið á ungum 
og upprennandi fatahönnuði. 8232687

Óska eftir að kaupa notaðann i phone 
síma. Ágústa 8486680

 Hljóðfæri

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

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

Stúdío monitorar/hátalar-
ar til sölu!

Event ASP 8 stúdío monitorar/hátalarar 
með innbyggðum mögnurum, keyptir í 
Tónastöðinni á 140 þús. Tilboð óskast: 
gbjarnason@gmail.com

 Verslun

Vönduð, sérlega mjúk leðurstígvél, með 
skinnfóðri.Litir. Svart og brúntStærð-
ir: 36 - 41Verð: 15.500.- Misty skór, 
Laugavegi 178, sími 551 2070

 Sjónvarp

Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til elli/
öryrkja. Sækjum. Litsýn, Síðumúli 35. 
S. 552 7095.

 Tölvur

Mac Pro Intel turn til 
sölu!

Mac Pro 2,0 GHz Xeon, 2 gig í minni, 
Airport og Bluetooth, 250 GB harður 
diskur, Nvidia Gforce 7300 GT skjákort. 
Er í ábyrgð til 15.sep. ‘08, keypt 15.sep. 
‘06 á 275 þús. MacFróðir menn segja 
mér að ég geti selt tölvuna á 220- 230 
þús. Tilboð óskast: gbjarnason@gmail.
com

 Vélar og verkfæri

Útskurðarjárn, stök og í settum frá 
Flexcut. Ásborg, vélar+verkfæri. 
Smiðjuvegi 11 S. 564 1212

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

JÓLAÚTSALA Á JÁRNAKLIPPUM 16mm 
á 50þús. og 22mm á 75þús. MÓT, 
Bíldshöfða 16, S:544 4490

 Til bygginga

Ný mótaborð til sölu 1.545 kr./m2 
m/vsk. Uppl. í s. 847 3798 Halldór og 
ulfurinn.is

HEILSA

 Heilsuvörur

Árangur með Herbalife í 27 ár. Pantaðu 
frían prufupakka. Edda Borg S. 896-
4662 www.lifsstill.is

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

Taktu þér tak! Með Herbalife nærðu 
árangri og betri líðan. Erla Bjartmarz, s. 
899 4183 www.eco.is

LR-Henningskúrinn og þú kemst í jóla-
kjólinn. Anna Snyrtifræðingur, S. 699 
7379.

 Fæðubótarefni

Léttari og hressari með Herbalife. www.
dagamunur.is Ásta s. 891 8902.

Viltu léttast? Eða þyngjast? Prófaðu 
Herbalife! Ólöf 861 5356, olsiar@hot-
mail.com

 Nudd

Heilnudd. Uppl. í s. 857 1356.

Jólatilboð !! Viltu heilnudd ? Hafðu sam-
band við Lilý í síma 869 6914.

Nudd nudd nudd heilnudd. Uppl. í s. 
616 6469.

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Ökukennsla

Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf 
og akstursmat. Kenni á BMW 520D. S. 
893 1560 og 587 0102, Páll Andrésson.

HEIMILIÐ

 Húsgögn

Einstök húsgögn til sölu, henta bæði 
úti og inni. Úthöggvin úr heilli trjárót. 
Einnig gömul húsgögn, fást ódýrt og 
gefins. Uppl. í s. 893 8886

1 árs gömul hillusamstæða úr Tekk, 
mjög vel með farin. H: 227cm, B: 236 
cm. Upphaflegt verð 220 þús., selst á 
100 þús. Hafa samband við Hörpu í s. 
856 6131.

2 nýir svefnsófar góðir fyrir krakka til 
sölu. Uppl. í s. 862 6672.

Fjarstýrður stillanlegur Queen size rúm-
botn til sölu. Verð 48 þús. Sími 695 
6913.

 Barnavörur

Til sölu Kerra, ömmustóll, öryggishlið, 
göngugrind, lítið notað allt frá baby 
sam. Uppl. í síma 866 2748

 Dýrahald

Hundagalleríið auglýsir
Smáhundar til sölu. Kíktu á 
heimsíðu okkar: www.dals-

mynni.is
Sími 566 8417 og www.dals-

mynni.is

Jólatilboð á Fuglabúrum 21.000.- , 
Snyrtiborðum 8500.- og Hundabælum 
21,000.- Erum með ódýrustu 
Gæludýravörurnar á Íslandi Skoðið á 
www.liba.is

Amerískir Cocker Spaniel hvolpar til 
sölu. Tegundin hentar mjög vel sem 
heimilshundar, Kátir og miklar félags-
verur. Nánari uppl gefur Karen í s.661 
9876 og á www.draumora.com

Gefðu voffa hollt og gott í jólagjöf. 
Please Pet, 100% náttúrulegt hundana-
mmi og hunda bitafiskur. Fæst í bónus. 
www.please.is

3 mán. Papillion tík til sölu. Ættbókafærð 
hjá íshundum. Uppl. í s. 863 8596.

Gullfallegir loðnir hvítir Chihuahua 
hvolpar til sölu. Heilsufarskoðaðir og 
ættbókafærðir frá Íshundum. Uppl. í s. 
690 8091.

Kassavanir kettlingar fást gefins. Uppl. í 
s. 856 2754.

Vegna flutnings fást kisurnar okkar gef-
inas á góð heimili, hann 4 ára svartur 
og loðinn, hún 2 ára og 3 lit. Uppl. í s. 
690 0519 Lilja.

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

 Vetrarvörur

S N J Ó B R E T T A P A K K I . 
Bretti,byndingar,skór og föt selst vegna 
flutnings á 30.000kr upls.6611850

 Fyrir veiðimenn

 Hestamennska

Hnakkar, taumar, múlar, höfuðleður, 
ábreiður ofl. Hestavörur á frábæru verði. 
Tito.is - Súðavogi 6.

Fiskbúðin Lækjar

gö
tu

220 Hafnarfirði S-5655488

220 HafnarfirðiLækjargötu 34bFiskbúðin Sími-5655488

ÚRVALS HUMAR.

FERSKUR FISKUR.

SIGINN FISKUR.

KÆST SKATA.

TIL SÖLU
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HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

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

4 herb. íbúð í timburhúsi v/Hverfisgötu. 
Leiga 110 þús. á mán. Uppl. í s. 533 
4141.

Rúmgott og bjart 15 fm herb. í kjallara 
til leigu í Fífuseli. Með aðgangi að 
baðherb. Sjónvarpstengi. Reykl. Laust 
nú þegar. Áhugasamir hafi samb. í s. 
899 0312.

Atvinnuhúsnæði í 
Hafnarfirði

Til leigu 142 fm iðnaðarhús með mikilli 
lofthæð í Steinhellu 5 Hfj. Uppl. í s. 897 
0934, Helgi.

Laus strax!
Flott 3ja herb. 114 fm íbúð í 
Fossvoginum. Leigist á 170 þús. á mán. 
Uppl. í s. 897 0934, Helgi.

Til leigu á Arnarnesi
Falleg og rúmgóð 3ja herb. neðri sér-
hæð. Íbúðin er 121,6 fm með innbyggð-
um bílskúr 18,3 fm, samtals 139,9 fm. 
Leigist á 190 þús. á mán. Uppl. í s. 897 
0934, Helgi.

Spánn
Falleg, vel staðsett 4herb.íbúð við 
Torrevieja til leigu. Ca.113 fm, sund-
laug í garði, solarium, stutt í þjónustu. 
Laust frá byrjun jan og fram á sumar. 
Uppl.693 7585 eða saio@internet.is.

Til leigu 2 íbúðir önnur er 105 fm og hin 
er 70 fm, fullbúnar húsbúnaði. Lausar 
um áramót. Uppl. í s. 862 6672.

Ný 4 herb. íbúð í Kórahverfi til leigu 
timabundið, er laus. Uppl. í s. 866 2416 
& 555 3318.

Til leigu 3ja herbergja risíbúð í 101. 
Leiga 110.000.- á mánuði, tveir mán-
uðir greiðist fyrirfram. íbúðin er laus. 
Einungis reglufólk kemur til greina. 
Sími:8256110

Falleg og björt 2. herbergja íbúð í 
Hafnarfirði til leigu frá áramótum og 
fram á haust. Þvotthús í íbúð + stórar 
svalir. 100 þús + rafmagn asdisar@
hotmail.com

 Húsnæði óskast

Reglusamur og ábyrgur karlmaður óskar 
eftir 3ja herbergja snyrtilegri íbúð til 
leigu. Meðmæli og skilvísum greiðslum 
heitið. Uppl. í s. 692 1522 og 512 5432.

 Fasteignir

Til leigu 4 herb. íbúð að Öldugranda. 
Uppl i síma 8675460 eða hronn60@
simnet.is

 Atvinnuhúsnæði

Um það bil 200 fm skrifstofu- og lager 
húsnæði til leigu á svæði 101. Einnig 
160 fm lagerhúsnæði upp á höfða. 
Uppl. í s. 844 1011.

 Geymsluhúsnæði

Búslóðageymsla Olivers geymir búslóðir 
innsiglaðar í plasti á brettum. Starfað í 
20 ár. Geymt í vöktuðu og upphituðu 
húsnæði. S. 567 4046 & 892 2074. 
Sækjum og sendum búslóðirnar.

Geymsluhúsnæðið 
Auðnum II, 190 Vogar.

Tjaldvagnar, fellihýsi, bílar, bátar ofl. 
Uppl. í s. 864 3176 & 895 3176.

 Bílskúr

Bílskúr til sölu í Hafnarfirði, ekki til íbúð-
ar. S. 858 6438.

ATVINNA

 Atvinna í boði

Veitingahús
Íslenskumælandi starfsfólk ósk-

ast. Æskilegur aldur 30+.
Upplýsingar í síma 894 0292.

Veitingahúsið Nings
Óskar eftir að ráða starfsfólkí 
fullt starf, um er að ræða 15 

vaktir í mánuði. Einnig vantar 
okkur starfskraft í dagvinnu 

frá kl. 10-17. Aukavinna í boði 
ef vill.

Upplýsingar í síma 822 8835 
og einnig inn á www.nings.is

Starfsmaður í verslun
Select Bústaðavegi og 

Select Smáranum
Vilt þú takast á við áhugavert 

starf og starfa með góðu fólki? 
Afgreiðsla í verslun, þjónusta 

við viðskiptavini og önnur 
tengd störf. Í boði er vaktavinna 

virka daga og þriðju hverja 
helgi.

Nánari upplýsingar gefur 
Heiðbjört í síma 444 3000, 

Jóhanna stöðvarstjóri á 
Bústaðavegi, í síma 552 7616, 
eða Sigurborg stöðvarstjóri 
í Suðurfelli, í síma 557 4060. 

Umsóknareyðublöð eru á 
næstu Shell/Select stöð eða á 

www.skeljungur.is.

Starfsmaður í verslun
Select Suðurfelli

Vilt þú takast á við áhugavert 
starf og starfa með góðu fólki? 
Afgreiðsla í verslun, þjónusta 

við viðskiptavini og önnur 
tengd störf.Í boði hlutastörf 
aðra hvora helgi, frá 11:30 til 

19:30
Nánari upplýsingar gefur 

Heiðbjört í síma 444 3000 eða 
Sigurborg, stöðvarstjóri, í síma 
557 4060. Umsóknareyðublöð 
eru á næstu Shell/Select stöð 

eða á www.skeljungur.is.

Hrói Höttur
Hringbraut 119. Óskar eftir 

starfsfólki í sal,útkeyrslu og 
grill. Um er að ræða bæði dag, 

kvöld og helgarvinnu.
Upplýsingar í síma 844 6292, 
Eva, milli kl. 14 eða sendið 

umsókn á eva@hroi.is

Nonnabiti
Starfskraftur óskast til starfa, 
ekki yngri en 18 ára, reyklaus. 

We need more pepole, full time 
and part time, in down town 

fastfood. No smoking.
Interested please call 846 3500 

& 898 5956.

Starfsfólk óskast
Okkur vantar starfsfólk í heils-
dags og/eða hálfsdagsstarf til 
lagerstarfa. Viðkomandi verður 

að hafa bílpróf.
Nánari upplýsingar í síma 568 

7170 eða í versluninni.

Veitingahúsið Nings
Óskar eftir glaðlegu og bros-

hýru starfsfólki í sal í kvöld- og 
helgarvinnu.

Upplýsingar í síma 822 8835 
og einnig inn á www.nings.is
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Veitingahúsið Nings
Óskar eftir glaðlegum og bros-

hýrum bílstjórum í kvöld og 
helgarvinnu.

Upplýsingar í síma 822 8835 
og einnig inn á www.nings.is

Þjónustumiðstöð 
Laugardals og Háaleitis
Þjónustumiðstöð Laugardals 
og Háaleitis leitar að áhuga-
sömu starfsfólki til starfa við 

félagslega heimaþjónustu. Auk 
stuðningsþjónustu er um að 

ræða þróunarverkefni með það 
að markmiði að auka virkni 

notenda. Starfið sem er undir 
handleiðslu félagsráðgjafa 
krefst færni í mannlegum 

samskiptum. Um er að ræða 
dagvinnu sem hlutastarf eða 

fullt starf.
Ef þú hefur áhuga hafðu sam-
band við Eldey Huld Jónsdóttur 
félagsráðgjafa í síma 562 2712, 
netfang eldey.huld.jonsdottir@

reykjavik.is

Sótthreinsun og þrif ehf. Starfsmann 
með bílpróf vantar. Óskum eftir hraust-
um starfsmanni 17 ára eða eldri í vinnu 
við háþrýstiþvott og sótthreinsun. Þarf 
að hefja störf sem fyrst. Umsóknir og 
umsögn um reynslu berist til: sott-
hreinsun@sotthreinsun.is - www.sott-
hreinsun.is

Starfskraftur vantar í afgreiðslu um 
kvöld og helgar. Ekki yngri en 18 ára. 
Pizza King. S. 864 7318.

Vantar aðstoð við bókhald strax. 
Viðkomandi þarf að kunna á DK. 
Vinsamlegast sendið svar á kbok@int-
ernet.is og haft verður samband.

Bílstjórar óskast í vinnu, bæði hálfan 
daginn f.h. og allan daginn. Nánari 
upplýsingar í síma 5677040. We are 
looking for drivers. Further information 
in tel. 5677040.

Óska eftir dulegri konu í ræstingar virka 
daga 8-16 frá og með 2 janúar. Uppl. í 
s. 898 6262.

Kvöld-og helgarþjónusta.Starfsmenn 
vantar á stuttar vaktir um kvöld og 
helgar við félagslega heimaþjónustu 
hjá Félagsmiðstöðinni Aflagranda 
40.Vinnutími 18-22 aðra hverja viku.
Nánari upplýsingar gefur Helga 
Eyjólfsdóttir sími 4112700.

Snjómokstur
Menn óskast í vinnu við snjómokstur á 
traktorum. Vinnuvélapróf æskilegt, en 
ekki skilyrði. Ef vinnuvélapróf er ekki til 
staðar, þá reddum við prófi. Uppl. í s. 
899 6151 eða toggi@gardlist.is

 Atvinna óskast

Óska eftir vinnu í Hafnarfirði. Frá 8-12 
fyrir hád. Hörkudugleg og íslensk. Get 
byrjað í jan. Uppl;699-3434

TILKYNNINGAR

 Ýmislegt

Ugla Stefánsdóttir er 12 ára í dag, kveðja 
frá Pabba

SKEMMTANIR

ATVINNA

FASTEIGNIR

SMIÐIR
Erum með vana smiði á skrá sem 

eru klárir til vinnu.
Kraftafl  ehf S: 840-1616

PÍPARAR
Erum með vana pípara á skrá sem 

eru klárir til vinnu.
Kraftafl  ehf S: 840-1616

Múrarar
Erum með vana múrara sem óska 

eftir mikilli vinnu.
Upplýsingar í síma 840 1616.

Kraftafl  ehf

KÓPAVOGSBÆR  

UNGLINGASMIÐJAN
• Kópavogsbær óskar eftir að ráða 

starfsmenn í nýtt úrræði sem kallast 

UNGLINGASMIÐJAN. 

UNGLINGASMIÐJAN er samstarfsverkefni 
félags- og fræðslusviðs bæjarins. 
Markmið UNGLINGASMIÐJUNNAR er að 
styðja við unglinga í vanda á þeirra heima-
slóðum og byggja þá upp til virkrar og 
ábyrgrar þátttöku í daglegu lífi. Í því felst 
ákveðin meðferðarvinna og náin samvinna 
við foreldra eða forráðamenn unglinganna, 
starfsfólk skóla og aðra þá meðferðaraðila 
sem tengjast unglingnum. 
• Leitað er að starfsfólki með háskóla-

menntun á sviði félagsvísinda til að vera 

umsjónaraðilar unglinganna.

• Þekking og reynsla í meðferðarvinnu er 

æskileg en ekki nauðsynleg.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum við-
komandi stéttarfélags og Launanefndar sveit-
arfélaga.
Nánari upplýsingar veitir Berglind Gunnarsdóttir 
í síma 554-2902 eða Hildur Jakobína Gísladóttir í 
síma 570-1400.
Umsóknarfrestur er til 28. desember nk. 

Umsóknum skal skilað til Félagsþjónustunnar, 
Fannborg 4, 200 Kópavogur. 

Einnig er hægt að sækja
 um á www.job.is.

www.kopavogur.is - www.job.is

Fr
um

Gullengi 6 
OPIÐ HÚS í dag 13. des. kl. 18:00-18:30

Nýja glæsilega 132 fm íbúð á annari hæð í þriggja hæða fjölbýli
við Gullengi. Eignin skiptist í 4. svefnherbergi, stofu, eldhús,
baðherbergi og þvottahús. Sameiginlegur garður með leiktækj-
um. Sér inngangur af svölum. Verð 33.9 milljónir.
Guðmundur s: 697 8600 sýnir eignina.

.is

Lágmúli 7, sími 535_1000

Þorlákur Ó. Einarsson, lögg. fasteignasali
Þórhildur Sandholt, lögfr. og lögg. fast.sali

Fr
um

Lautasmári 33
OPIÐ HÚS í dag 13. des. kl. 18:00-18:30

Falleg 4ra herb. 98 fm  íbúð á 2. hæð miðsvæðis í Kópavogi.
Íbúðin skiptist í forstofu/hol, stofu, eldhús, 3 svefnherb., bað-
herb. og þvottahús/geymslu. Öll helsta þjónusta í gögnufæri.
Verð 26.9 milljónir.
Reynir s: 822 8452 sýnir eignina.

.is

Lágmúli 7, sími 535_1000

Þorlákur Ó. Einarsson, lögg. fasteignasali
Þórhildur Sandholt, lögfr. og lögg. fast.sali

Fr
um

Kjartan
Kópsson
sölufulltrúi

Ingvi
Rúnar

sölufulltrúi
ingvi@thingholt.is

GSM 896 0421 

Þórarinn 
Kópsson

lögg. fast.sali

Svanur
Jónsson

sölufulltrúi
svanur@thingholt.is

GSM 692 2507

Skipholt 15 • www.thingholt.is
Traust fasteignasala í 30 ár

Við seljum!

Vegna mikillar sölu undanfarið vantar
allar gerðir af eignum á söluskrá okkar. 
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SKIPALÓN 4-8 - HFJ. 
Stórglæsilegar 2ja-4ra herb. íbúðir í
lyftuhúsi fyrir 50 ára og eldri á góðum
útsýnisstað á Hvaleyrarholti. 
Hágæðainnréttingar frá Agli Árnasyni
Uppþvottavél og ísskápur fylgir
Granít á borðum og sólbekkjum
Bílageymsla
Arinn og tvö baðherb. í stærri íbúð-
um
Tvennar svalir á stærri íbúðum
Afnotaréttur af 55 fm samkomusal
Golfvöllur í göngufæri
Afhending í mars-apríl 2008
Verð frá 18,5 millj. 7133

DREKAVELLIR 11 - HFJ. 

Glæsilegar 151-157 fm 4ra herb. raðhúsaíbúðir með opnu bílskýli. Húsin eru á þrem-
ur hæðum. Tvennar svalir í suður og norður á 2. og 3. hæð. Fullbúið að utan og fok-
helt að innan. Verð frá 31,0 millj. 7123

FURUÁS 2 -6 - HFJ. 

Falleg 240 fm raðhús m/bílskúr á FRÁBÆRUM ÚTSÝNISSTAÐ. Möguleg 6 sv.herb.
Möguleg aukaíbúð. Fullbúin að utan og fokheld að innan. Verð frá 39,0 millj. 6891

KVISTAVELLIR 2-8 - HFJ. 

Falleg 191,3 fm raðhús m/bílskúr. 4 sv.herb. Afhendist fullbúið að utan og fokhelt að
innan. Verð frá 28,9 millj. 6781

KVISTAVELLIR 56-64 - SKIPTI MÖGULEG 

Glæsileg og sérlega vel skipulögð 222 fm raðhús m/bílskúr. 4-5 sv.herb. Afhendist full-
búið að utan og fokhelt að innan. Verð frá 33,6 millj. 6616

FLATAHRAUN - HFJ 

Glæsilegar 2ja-4ra herb. íbúðir m/stæði í bílageymslu í 5 hæða lyftuhúsi á frábærum
stað. Afh. við kaupsamn. Allt að 90% lán. Verð frá 23,9 millj. 6344

BJARKARÁS - GBÆ 

Sérlega glæsilegar og rúmgóðar lúxusíbúðir á frábærum útsýnisstað efst í Ásahverf-
inu. AÐEINS 6 ÍBÚÐIR EFTIR. 6212

NORÐURBAKKI -1 OG 3 - HFJ. 
Glæsilegar 2ja-4ra herb. íbúðir
m/stæði í bílageymslu á frábærum
stað við sjávarsíðuna í miðbæ Hfj.

• Vandaðar innréttingar frá InnX og
tæki frá Miele 

• Granítborðplötur

• Sameiginlegt garðsvæði á milli
húsanna

• Sjónvarpsdyrasími

• Þakgarður   6649

NORÐURBAKKI 5 - HFJ.

Sérlega vandaðar 3ja og 4ra herb. íbúðir m/stæði í bílageymslu í glæsilegu lyftuhúsi á
frábærum stað í miðbæ Hfj.

• Vandaðar innréttingar og tæki frá EGG

• Gólfhiti m/hitastýringu í hverju rými

• Extra lofthæð

• Flísalagðar svalir og timburverandir

• Sjónvarpsdyrasími

• Þakgarður   6928

SELT



FIMMTUDAGUR  13. desember 2007 37

Valdhroki bæjaryfirvalda á Akureyri 
UMRÆÐAN
Skipulagsmál 

Í tengslum við yfirlýs-
ingu skipulags- og 

byggingarfulltrúa Akur-
eyrarbæjar í frétt í aðal-
fréttatíma sjónvarpsins 
þann 27.11.2007 vill 
Svefn og heilsa ehf. taka 
eftirfarandi fram:

Það er rangt er kom 
fram í máli skipulags- 
og byggingarfulltrúa Akureyrar-
bæjar að bærinn sé „bitbein“ 
tveggja aðila sem eru að deila. 
Stöðvun framkvæmda við Gler-
ártorg hafði ekkert með deilu á 
milli tveggja einkaaðila að ræða. 
Hið rétta er að niðurstaða 
úrskurðarnefndar skipulags- og 
byggingarmála, þar sem bygg-
ingarleyfi fyrir framkvæmdum á 
Gleráreyrum 1 var fellt úr gildi, 
tengist einvörðungu deilum bæj-
aryfirvalda og Svefns og heilsu.  

Aðdragandi málsins er sá að 
SMI ehf. (Glerártorg) gerði til-
lögu að nýju deiliskipulagi á Gler-
áreyrum í samráði við bæjaryfir-
völd á Akureyri er síðar var 
samþykkt í bæjarstjórn. Augljóst 
er að SMI sem er samkeppnisað-
ili Svefns & heilsu gerir deili-
skipulagið eingöngu með eigin 
hagsmuni að leiðarljósi og ekkert 
er tekið tillit til hagsmuna Svefns 
& heilsu á svæðinu. Bæjaryfir-
völd hafi við þessa vinnu virt að 
vettugi hagsmuni Svefns & heilsu 
og látið hjá líða að reyna að ná 
sátt sem allir lóðarhafar á svæð-
inu gátu sætt sig við. Slík vinnu-
brögð eru varhugaverð, ekki síst 
í ljósi þess að deiliskipulagið 
byggði á hagsmunum SMI ehf.

Þrátt fyrir að það væri hafið 
yfir vafa að Svefn og heilsa ætti 

bæði lóðarréttindi og 
mannvirki á umræddu 
svæði, sem m.a. áttu að 
víkja þegar hið nýja 
skipulag kæmi til fram-
kvæmda, þá hefur Akur-
eyrarbær ítrekað reynt 
að fá málum vísað frá 
úrskurðarnefnd í skipu-
lags- og byggingarmál-
um á þeim forsendum að 
félagið eigi ekki hags-
muna að gæta á svæð-
inu. Þannig hafa bæjar-

yfirvöld ítrekað reynt að komast 
hjá því að málið yrði tekið til efn-
islegrar meðferðar á æðra stjórn-
sýslustigi. Í slíkum málatilbúnaði 
endurspeglast valdhroki bæjar-
yfirvalda, ekki síst í ljósi þeirrar 
staðreyndar að á sama tíma átti 
að hefja niðurrif á eigum félags-
ins á svæðinu. 

Svefn & heilsa hafði að sjálf-
sögðu áhuga á því að nýta eignir 
sínar á svæðinu til uppbyggingar 
á frekari rekstri félagsins enda 
um að ræða besta verslunarsvæð-
ið á Akureyri – þau sjónarmið 
félagsins hafi hins vegar ekki átt 
upp á pallborðið hjá bæjaryfir-
völdum og ekki verið talin þess 
verðug að sæta skoðun. Svefn og 
heilsa telur það jákvætt að versl-
unarmiðstöðin á umræddu svæði 
skuli stækkuð, en að slíkt skuli 
gert á kostnað samkeppnisaðila 
með því að taka eignarnámi hús-
næði sem nauðsynlegt er rekstri 
þeirra, er hins vegar alvarlegur 
hlutur.

Svefn og heilsa telur að auðvelt 
hefði verið að koma í veg fyrir 
hagsmunaárekstra ef bæjaryfir-
völd hefðu tekið í taumana og 
sinnt starfi sínu. Deiliskipulag 
svæðisins hefði átt að vera meira 
í höndum bæjaryfirvalda, sem 
taka hefðu mátt betur tillit til 

annarra hagsmunaaðila á svæð-
inu. Svefn og heilsa átti ekki ann-
arra kosta völ en að verjast hinu 
nýja deiliskipulagi í þeim tilgangi 
að reyna að tryggja sem best 
rekstrargrundvöll félagsins á 
svæðinu. Við samþykkt nýs deili-
skipulags fólst sú afstaða bæjar-
yfirvalda að láta rekstrarhags-
muni Svefns og heilsu sig litlu 
varða og vildu frekar taka þann 
kost að svipta félagið umráðum 
eigna sinna með eignarnámi, þar 
sem engir samningar urðu á milli 
aðila um uppkaup á eignum 
félagsins. 

Svefn og heilsa hefur ítrekað 
þurft að láta til sín taka vegna 
ákvarðana Akureyrarbæjar í 
tengslum við framkvæmdir á 
Gleráreyrum, í þeim tilgangi að 
verja eignarréttindi sín fyrir 
ágangi bæjaryfirvalda. Hefur 
félagið þurft að leita sér lög-
fræðiaðstoðar í þeim tilgangi að 
gæta réttar síns og fá felld úr 
gildi leyfi til niðurrifs, sem bygg-
ingaryfirvöld hafa seint og um 
síðir fallist á. Þá hafa bæjaryfir-
völd verið treg til að grípa inn í 
ólögmætt niðurrif á svæðinu á 
þann hátt er skipulags- og bygg-
ingarlög gera ráð fyrir. 

Slík vinnubrögð bera þess 
merki að bæjaryfirvöld á Akur-
eyri virðast ekki hika við að 
tryggja hagsmuni eins aðila þó í 
því felist að réttindi annarra séu 
fótum troðin – í því felst alvar-
leiki málsins öðrum þræði frem-
ur. Framgangur bæjaryfirvalda á 
Akureyri í máli þessu, þ.m.t. 
framkoma í garð félagsins, hefur 
leitt til þess að ákveðið hefur 
verið að hætta rekstri þess í 
núverandi mynd. 

Höfundur er eigandi 
Svefns og heilsu. 

SIGURÐUR 
MATTHÍASSON 

UMRÆÐAN
FJölmiðlar

Nú eru „drukknir sjó-
menn“ alveg hættir 

að sjást í fyrirsögnum 
íslenskra dagblaða. Menn 
„af erlendu bergi brotnir“ 
eða bara Pólverjar eða Lit-
háar eru teknir við. „Utan-
bæjarmenn“ fremja þó 
enn afbrot á Akureyri. 

Nú hef ég upplifað hvort 
tveggja: að vera „drukkinn sjómað-
ur“ og „utanbæjarmaður“ á Akur-
eyri. Ég komst aldrei í kast við 
lögin og get ekki sagt að á þessum 
æviskeiðum hafi ég fundið fyrir 
áberandi mikilli glæpahneigð. Ekki 
einu sinni þegar ég var „drukkinn 
utanbæjarsjómaður“ á Akureyri. 

Ef ég skil hlutverk blaðamanna 
rétt, þá er það tvíþætt: Annars 
vegar að lýsa einstökum staðreynd-
um sem skipta máli um atburði og 
hins vegar að draga fram undir-
liggjandi þætti eða þann lærdóm 
sem draga má af einstökum atburð-
um. Hvað er verið að segja okkur 
með fréttaflutningi af þjóðerni 
afbrotamanna? Framdi hann afbrot-
ið vegna þess að hann er frá Pól-
landi? Hvers vegna skiptir þessi 
tiltekni eiginleiki mannsins svona 
miklu máli? Meira máli en að hann 
gangi með gleraugu, starfi í bygg-
ingariðnaði, sé samkynhneigður 
o.s.frv.? Hvaða undirliggjandi þætti 
er verið að greina með því að draga 
fram þjóðerni afbrotamanna? 
Hvaða lærdóm er verið að hvetja 
fólk til að draga af því? 

Þegar ég hugsa aftur til sjó-
mannsáranna og þeirra starfs-
bræðra minna sem rötuðu í frétt-
irnar vegna afbrota, þá stendur það 

upp úr að þeir hafi verið 
virkir alkar. Það átti að 
minnsta kosti við um þá 
sem ég þekkti. Það liggur 
í eðli sjúkdómsins að virk-
ir alkar eru líklegir til að 
vera til vandræða þegar 
þeir eru undir áhrifum. 
Fyrirsagnirnar hljómuðu 
þó aldrei þannig að virkur 
alkóhólisti hafi verið 
handtekinn vegna óláta í 
miðbæ Reykjavíkur. Þeir 
voru sjómenn, það var 

skýringin á hegðun þeirra. 
Ég fullyrði að með því að leggja 

áherslu á atvinnu mannanna hafi 
fjölmiðlar verið að flytja rangar 
fréttir. Fjölmiðlar voru að draga 
fram þátt í persónugerð mannanna 
sem engu skipti um þau afbrot sem 
þeir voru viðriðnir. Það var ekki 
sjómennskan, heldur alkóhólism-
inn sem varð þeim að falli. Frétta-
flutningurinn varð villandi af þeim 
sökum. Af forystugrein Frétta-
blaðsins á mánudaginn má ráða að 
fjölmiðlamenn séu í naflaskoðun 
vegna birtingar þjóðernis afbrota-
manna. 

Í leiðinni mætti taka margs konar 
aðra umræðu. Dæmi: Skv. fréttum 
hefur fólki sem tekur geðlyf á 
Íslandi fjölgað undanfarið. Vænt-
anlega hefur afbrotum, sem þetta 
fólk er viðriðið, fjölgað eitthvað 
líka. Það mætti taka til umræðu 
hvort rétt sé að fjalla um hvort 
brotamaður sé á geðlyfjum eða 
ekki, þegar fréttir eru fluttar af 
afbrotum. Starfsmönnum í bygg-
ingariðnaði hefur sömuleiðis snar-
fjölgað. Væri rétt að draga fram 
hvort þeir séu líklegri til að keyra 
fullir en aðrir? 

Höfundur er rekstrarhagfræðingur.

Drukknir sjómenn 
og utanbæjarmenn

GRÍMUR 
SÆMUNDSSON

ASKJA · Laugavegi 170 · 105 Reykjavík · Sími 590 2100 · www.askja.is · ASKJA er viðurkenndur sölu- og þjónustuaðili Mercedes-Benz á Íslandi.
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Einstakt tækifæri 
til að eignast Mercedes-Benz  á  ótrúlegu verði

Bílarnir eru allir vel útbúnir með ýmsum aukabúnaði og eru sem nýir 
– hafa aðeins verið notaðir í tengslum við erlenda viðburði í Reykjavík.

Getum boðið þessa glæsilegu bíla til afgreiðslu strax. 

E200 K
verð: 5.580.000
tilboðsverð: 4.740.000

E350
verð: 8.670.000
tilboðsverð: 7.260.000

E280 4MATIC
verð: 6.570.000
tilboðsverð: 5.590.000

ML 350
verð: 7.500.000
tilboðsverð: 5.850.000

GL 450
verð: 10.200.000
tilboðsverð: 8.200.000

E200 K
verð: 6.230.000
tilboðsverð: 5.290.000

C200K
verð: 5.330.000
tilboðsverð: 4.550.000

E350 4MATIC
verð: 7.270.000
tilboðsverð: 6.180.000

C200K
verð: 4.090.000
tilboðsverð: 3.050.000
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HANNES HAFSTEIN RÁÐHERRA 
ANDAÐIST ÞENNAN DAG ÁRIÐ 1922

„Gleðin er vængjaður fugl 
sem er frjáls og fjötrast ei 

lætur í harðlæstu búri.“

Hannes Pétursson Hafstein var 
skáld, sýslumaður Ísfirðinga, al-
þingismaður og fyrsti ráðherra 

Íslands.

Oddeyrarskóli fagnaði hálfrar aldar 
afmæli um síðustu helgi. Gefið var út 
blað sem var samvinnuverkefni kenn-
ara og nemenda og dagskrá sem nem-
endur fluttu á sal var þeim öllum til 
sóma, að sögn Helgu Hauksdóttur 
skólastjóra. Meðal skemmtiatriða var 
ljóðalestur tveggja drengja úr fjar-
lægum löndum, annar las á filippísku 
tungumáli og hinn á pólsku og síðan 
útskýrðu þeir efni ljóðanna á íslensku. 
Virðing, vinátta, víðsýni eru einkunn-
arorð skólans og hann er líka leiðtoga-
skóli í foreldrasamstarfi. Til vitnis um 
það eru gestastólar í öllum stofum sem 
ætlaðir eru foreldrum og öðrum gest-
um. 

Foreldrar á Oddeyrinni höfðu lengi 
barist fyrir að fá skóla þangað. „Í 
fyrstu álmunni sem opnuð var hér í 
desember 1957 voru fjórar kennslu-
stofur og kennarastofa en nemend-
urnir 237,“ lýsir Helga. „Það varð að 
þrísetja skólann og kenna í kennara-
stofunni en kennararnir komu saman 
í skrifstofu skólastjórans í frímínút-
um. Svo var næsta álma tekin í notk-
un 1962. Síðan hefur verið byggt við 
skólann smám saman. Árið 1995 kom 
íþróttahúsið og 2001 fengum við enn 

eina nýja álmu. Þar er starfsmanna-
aðstaða, nýtt bókasafn, tölvuver og 
kennslustofur.“ 

Helga segir barnafjöldann á eyrinni 
standa nokkuð í stað. „Nemendur hafa 
verið 210 til 220 síðustu sjö árin. Nú er 
þetta einsetinn skóli með samfelldri 
stundaskrá og þægilegur við að eiga.“ 
Helga tók við stjórninni 2001. „Hér 
hafa bara verið fjórir skólastjórar öll 
þessi fimmtíu ár, að mér meðtalinni,“ 
segir hún. Fyrst var Eiríkur Sigurðs-
son frá 1957 til 1967. Svo Indriði Úlfs-
son frá 1967 til 1995. Úlfar Björnsson 
var frá 1995 til 2001 og þá tók ég við. 
Starfsmenn eru 45 og nemendur 210 
svo hér er ekkert létt að tínast í fjöld-
ann og það er góður andi sem ríkir inn-
anhúss.“ 

Þruman er eitt af þeim verkfærum 
sem Helga segir notaða við skólann og 
útskýrir hvað það er. „Þruman er hluti 
af hvatningakerfi. Við styðjum við góða 
hegðun með jákvæðum hætti. Bendum 
á það sem vel er gert og hvetjum til 
góðra verka í stað þess að velta okkur 
upp úr því sem er gert rangt. Erum að 
reyna að segja ekki „ekki“ og „þetta er 
bannað“ heldur „Ég sé að þú kannt regl-
una um að setja skóna sína upp í hillu“ 

svo tekið sé dæmi. Börnin safna þrum-
um sem er merki með eldflaug á. Í eld-
flauginni býr kraftur og í þessu sam-
hengi kraftur til góðra verka.“  

Ein af skrautfjöðrum skólans er for-
eldrasamstarfið að sögn Helgu. Það 
byggist meðal annars á því að kenn-
arar heimsækja nemendur áður en 
þeir mæta í 1. bekk. „Þannig hefjum 
við samskiptin á persónulegum og 
jákvæðum nótum,“ útskýrir hún. „Svo 
förum við aftur í heimsókn þegar barn-
ið er að færast upp í unglingadeild. Þá 
er rætt um óskir, væntingar og stöðu 
barnsins félagslega og námslega.“

Skólabókasafnið er opið einu sinni í 
viku milli 16.30 og 17.30. „Þá koma for-
eldrar og krakkar saman og láta sér 
líða vel,“ lýsir Helga og segir oft 15 
til 40 manns skrifa sig í gestabókina. 
„Það er teflt, púslað og lesið og í mat-
salnum eru snúðar og kex á boðstólum 
með drykkjum. Þar myndast oft kaffi-
húsastemning. Við höfum þetta svona í 
nóvember og svo aftur frá því í janúar 
fram að páskum. Þetta er hugsað sem 
gæðastund.“

Við þökkum Helgu fyrir spjallið og 
óskum skólanum til hamingju með 
áfangann.  gun@frettabladid.is

ODDEYRARSKÓLI Á AKUREYRI : FIMMTÍU ÁRA AFMÆLI FAGNAÐ Á DÖGUNUM 

Styður við jákvæða hegðun

MEÐAL NEMENDA Helga Hauksdóttir skólastjóri ásamt nemendum sjöunda bekkjar í Oddeyrarskóla á Akureyri.   MYND/ÞÓRARINN TORFASON 

timamot@frettabladid.is

Fimmtíu ár eru í dag 
liðin frá einstæðu björg-
unarfreki sem unnið var 
við Látrabjarg. Breskur 
togari Dhoon að nafni 
strandaði á skeri um 
100 metrum undan 
bjarginu daginn áður í 
aftakaveðri. Fimmtán 
menn voru um borð. Þrír þeirra 
fórust fyrstu nóttina, skipstjór-
inn, stýrimaðurinn og einn há-
seti. Þeir höfðu misst kjark-
inn er þeir sáu í hvert óefni var 
komið og hölluðu sér að flösk-
unni. Það varð þeim dýrkeypt. 
Bátsmaðurinn Albert Head tók 
að sér stjórn á mannskapnum 
og sýndi ráðsnilld og þrek. 

Fimmtán menn frá 
Hvallátrum og næstu 
bæjum undir forystu 
Þórðar Jónssonar á 
Látrum unnu mikið 
þrekvirki er þeim tókst 
að bjarga mönnunum 
tólf þrátt fyrir klaka-
bólstra í berginu og ill-

viðri. Flestir fóru niður á Flaug-
arnef, um 150 m neðan við 
bjargbrún, þaðan sigu nokkrir 
niður 80 m standberg og skutu 
línu út í skipið úr fjörunni. Eftir 
henni voru skipverjar dregnir 
í land og hífðir upp bjarg-
ið í áföngum. Á þriðja degi frá 
strandi skipsins komust þeir til 
bæjar á Látrum og voru hólpnir.   
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Einstætt björgunarafrek

Móðir okkar, tengdamóðir og amma, 

María Sigurðardóttir
viðskiptafræðingur,

verður jarðsungin frá Dómkirkjunni, föstudaginn 
14. desember klukkan 15.00.

Rannveig Rist    Jón Heiðar Ríkharðsson 
            Guðbjörg Rist Jónsdóttir
            María Rist Jónsdóttir
            Hólmfríður Vigdís Rist Jónsdóttir
Bergljót Rist   Sveinn Atli Gunnarsson
            Hekla Rist
            Kolka Rist

Innilegar þakkir til allra er sýndu okkur 
samúð og hlýhug við andlát og útför ást-
kærrar eiginkonu minnar, móður okkar, 
tengdamóður, ömmu og langömmu,

Maggýar 
Lárentsínusardóttur
Skólastíg 23, Stykkishólmi.

Sérstakar þakkir til starfsfólks Sjúkrahússins í 
Stykkishólmi fyrir frábæra umönnun.

Ágúst Bjartmars
Petrína Bjartmars
Kristján Bjartmars
Lárentsínus Ágústsson   
og fjölskyldur.

Ástkær eiginmaður, faðir, tengdafaðir og 
afi,

Gunnlaugur Magnússon
Hornbrekkuvegi 12,  Ólafsfirði,

verður jarðsunginn frá Ólafsfjarðarkirkju laugardaginn 
15. desember klukkan 11.00.

Guðlaug R. Gunnlaugsdóttir
Ingi Vignir Gunnlaugsson Ása Jóhanna Ragnarsdóttir
Róslaug Gunnlaugsdóttir Helgi Sigurður Þórðarson
og afabörn.

Okkar ástkæri,

Eiríkur Þórðarson
Gullsmára 5, Kópavogi,

lést sunnudaginn 9. desember. Útförin fer fram frá 
Fossvogskirkju þirðjudaginn 18. desember kl. 13.00.
Hjartans þakkir til alls starfsfólks deildar A6 á  
Landspítalanum í Fossvogi fyrir góða umönnun og 
hlýlegt viðmót.

Þórdís Sigurðardóttir
Sæmundur Eiríksson
Guðrún Sigríður Eiríksdóttir Steinn G. Ólafsson
Herbert Eiríksson Soffía Björnsdóttir
Stefanía Eiríksdóttir Þorsteinn G. Guðnason
Hrafnhildur Eiríksdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Alúðarþakkir sendum við öllum þeim sem 
sýndu okkur samúð og vinarhug við andlát 
og útför föður okkar, tengdaföður, afa og 
langafa,

Ásgeirs Sæmundssonar 
rafmagnstæknifræðings,  Fornhaga 11, 
Reykjavík.

Sæmundur Ásgeirsson Steinunn Jóhannsdóttir 
Ásdís Ásgeirsdóttir Helgi Árnason 
Haukur Ásgeirsson Ásdís Pálsdóttir
Anna Guðný Ásgeirsdóttir Bjarni Á. Friðriksson
Hafdís Ásgeirsdóttir 
Gyða Ásgeirsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn. 

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma 
og systir,

Katrín Bílddal
varð bráðkvödd á dvalarheimilinu Grund þann 
7. desember.  Hún verður jarðsungin frá 
Kópavogskirkju þriðjudaginn 18. desember kl. 15.00. 
Blóm og kransar afþakkaðir en þeim sem vilja minnast 
hennar skal bent á Bergmál, Líknar- og vinafélag, 
reikningur: 0117-26-1616 kt: 490294-2019.

Sigurður Valgeir Jósefsson            María Halldórsdóttir
Eugenia Björk Jósefsdóttir            Ársæll Óskarsson
Þorgrímur Dúi Jósefsson               Erna Björg Bjarnadóttir
                      Heiðdís Halla Sigurðardóttir
                      Jósef Fannar Sigurðsson
                      Ástrós Eva Ársælsdóttir
                      Alex Daniel Dúason
                      Valgerður Bílddal

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma 
og langamma,  

Guðný Kristrún Níelsdóttir
áður til heimilis á Stýrimannastíg 14, 
Reykjavík,

sem lést á hjúkrunarheimilinu Sóltúni þriðjudaginn 
4. desember verður jarðsungin frá Dómkirkjunni 
fimmtudaginn 13. desember kl. 15.00. 
Þeim sem vilja minnast hinnar látnu er bent á KRAFT, 
félag ungs fólks sem greinst hefur með krabbamein og 
aðstandenda þeirra, s: 540 1990.

Páll Stefánsson Halldóra Viktorsdóttir
Soffía Stefánsdóttir Georg Ólafsson
Hildur Stefánsdóttir Sigurgeir Kjartansson
börn og barnabörn.
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Samstarfsaðilar ÍSAGA – endursala á AGA Gasol:

ÍSAGA ehf.

Breiðhöfða 11, 110 Reykjavík.

Sími 577 3000, Fax 577 3001.

Afgreiðslan

Breiðhöfða 11

er opin virka daga

8 til 17

* Kópavogsbraut 115, Kópavogi

Heimsendingar alla daga

fram að jólum frá 10 til 22

Mundu að panta!

Þú færð allar nánari upplýsingar um AGA Gasol hylkin, 

þrýstiminnkara, slöngur og sérlausnir hjá umboðsmönnum 

okkar og í þjónustuveri ÍSAGA í síma 577 3000.

fyrir jólin

800-5555
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■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Kjölturakkar Eftir Patrick McDonnell

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Hún er 
aftur í 
dái, já?

Var einhver 
tímarammi á 

þessu?
Gjarn-

an.

Palli, viltu fara 
út með ruslið 

fyrir mig?

Komdu, 
Jói!

Er 
mögulegt 
að halda 
fólki í dái? 
Gegn lítilli 
greiðslu?

Í einhvern 
tíma já! 

Hversu lengi 
er erfitt að 

segja!

Þá er það stóra 
spurningin... 
verður hún 
lengi í dái?

Svo þetta er 
bara eitthvað 

sem hún hefur 
borðað!

Hóst

Nei, nei! Sparkið var saklaust! 
En greining á innihaldi maga 
hennar leiddi í ljós nepalska 
nýrnakássu sem hefði getað 

útrýmt risaeðlunum!

Almáttugur! 
Var það sparkið 
mitt sem gerði 

útslagið?

Á morgun kemur 
Hans afi.

Hvar á 
hann að 

sofa? Það er 
glatað!

Ég vil líka 
hrókerast!

Ég er kom-
inn aftur!

Lalli!

Mjási!

Hva...

Fuglar búa ekki í 
húsum! Á köldum 
vetrum fljúgum 

við suður á hlýjar 
strandir!

Af hverju hefur 
okkur ekki dottið 

það í hug!?

Arrrgh! 
Kemur ekki 

Herra 
Fullkominn!

Aftur!?! Ég hélt að þú 
hefðir bara verið inni í 

allan vetur.

Það þarf að hrókera aðeins, en hann 
og amma verða í okkar rúmi, pabbi 
og ég sofum á svefnsófanum inni í 
stofu, Solla kemst inn í sitt herbergi 

og þú og Lóa verðið um kyrrt.

Einu sinni dvaldi ég til 
skamms tíma á Ind-
landi og kynntist þar 
hópi Íslendinga sem 
hafði skuldbundið sig 
til þriggja mánaða 
vinnu í landinu.

Án þess að ætla að 
útlista nákvæmlega um hvað vinn-
an snerist minnti hún að mörgu 
leyti á góðan fiskveiðitúr, þar sem 
unnið var myrkranna á milli og 
stundum við heldur ómannúðlegar 
aðstæður. Velflest vissi fólkið þó 
að hverju það gekk í upphafi og því 
óhætt að segja að enginn hafi verið 
narraður út í þetta verk.

Vinnan var með því fáa sem sam-
einaði þennan sundurleita hóp 
fólks, sem þarna var samankomið 

af heldur misjöfnum ástæðum. 
Sumir vildu rétta við fjárhaginn, 
öðrum stóð ekki annað til boða 
innan fyrirtækisins sem það starf-
aði hjá og einhverjir voru komnir 
til að kynnast þeirri fjölbreyttu 
menningu sem Indverjar státa af.

Þessar ólíku forsendur urðu til 
þess að fólkið var missátt við dvöl-
ina á Indlandi, þar sem flest var 
frábrugðið því sem það þekkti. 
Þannig undu sumir hag sínum vel 
og nýttu hvert tækifæri til að kynn-
ast betur landi og þjóð, á meðan 
aðrir fundu nýju vistarverunum 
flest til foráttu og héngu á barnum 
til að drekkja sorgum sínum.

Í nokkur skipti magnaðist gremj-
an svo heiftarlega upp að bölsýnis-
mennirnir létu hana bitna á heima-

mönnum, sem höfðu unnið sér lítið 
annað til saka en að vera gestrisnin 
uppmáluð. Þessum herramönnum 
þótti lítið til fólksins koma og virt-
ist standa á sama um mannorð sitt. 
Þeir óttuðust heldur ekki afleiðing-
ar gjörða sinna þar sem þeir töldu 
sig hvort sem er ekki eiga endur-
kvæmt til landsins.

Hópurinn allur fékk síðan að 
gjalda fyrir framkomu mannanna 
þegar starfsmenn hótelsins hótuðu 
að henda fólkinu út. Til allrar lukku 
varð ekki af því, en eftir sátu 
heimamenn með ljóta mynd af 
íslensku þjóðinni, fyrir atbeina 
þessara fáu svörtu sauða. Sem 
kenndi mér að dæma aldrei heilu 
hópana eftir nokkrum galla-
gripum.

STUÐ MILLI STRÍÐA Svartir sauðir skemma fyrir öðrum
ROALD VIÐAR EYVINDSSON HEFUR HORFT UPP Á ÓSÆMILEGA HEGÐUN LANDA SINNA Í ÚTLÖNDUM

SKRUDDA
Eyjarslóð 9 - 101 Reykjavík

s. 552 8866 - skrudda@skrudda.is
www.skrudda.is

Einhver magnaðasta 
glæpasaga sem ég 

hef lesið lengi ... 
sambland af veruleika 

og skáldskap og 
einhver best skrifaða 
flétta í þeim dúr sem 

ég hef kynnst.

– Matthías Johannessen, 
matthias.is

glæpasaga sem ég
Einhver magnaðasta 

l é

Enn einn gæðakrimminn 
um Rebus 

lögregluforingja.

Enginn skrifar áhrifameiri 
sögur en Rankin; með 
hugarflugi sínu skapar 
hann Edinborg á sama 

hátt og Balzac skóp París 
í verkum sínum. 

– Times Literary Supplement

Bókin fær algerlega fjórar 
stjörnur í mínum kladda og 
ég mæli með henni í hvaða 

jólapakka sem er.

– Kolbrún Skaftadóttir, 
Pennanum

Hvað fær ungan mann til að 
til að fylla bakpokann sinn 

af byssum, fara í skólann og 
drepa 10 manns? 

Í þessari æsispennandi 
sögu veltir Jodi Picoult m.a. 
upp spurningum um sekt, 

samvisku og baráttu 
við ofurefli.

Hver myrti Gunnar 
Tryggvason leigubílstjóra?

Hvers vegna var hann myrtur?

Hvað fór úrskeiðis við 
rannsóknina?

ÆSISPENNANDI FRÁSÖGN

AF EINU EINKENNILEGASTA

MORÐMÁLI SÍÐARI TÍMA!



JÁ NÚ ER GAMAN!

41.495 kr. 27.720 kr.
ALLT Á ÞESSARI SÍÐU KOSTAR SAMTALS:

7.990 kr.
TOYS”R”US: 8.990 kr.

2.490 kr.
TOYS”R”US: 5.999 kr.

7.980 kr.
TOYS”R”US: 11.999 kr.

7.980 kr.
TOYS”R”US: 11.999 kr.

1.280 kr.
TOYS”R”US: 2.499 kr.

Við brúna hjá IKEA
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menning@frettabladid.is

Kl. 17. 15
Gísli Þór Ólafsson les upp úr nýrri 
ljóðabók sinni, Aðbókinni, á 
síðasta Skáldaspírukvöldinu fyrir 
jól í dag kl. 17.15 á Amtsbókasafn-
inu á Akureyri. Aðbókin er önnur 
ljóðabók Gísla og hefur að geyma 
skarpar, hnitmiðaðar og kómískar 
ljóðlínur sem margir geta eflaust 
fundið samhljóm með. 

Elskulegi bangsinn Paddington 
hefur glatt margar kynslóðir 
barna síðan hann kom fyrst 
fram á sjónarsviðið árið 1958. 
Það vita þó allir að hann hefur 
lengi haft einstakt lag á að 
koma sér í vandræði og verður 
engin breyting þar á í nýrri bók 
um kappann sem kemur út 
næsta sumar í tilefni af fimmtíu 
ára afmæli hans.

Paddington er búsettur í 
Englandi þrátt fyrir að vera 
upprunalega frá Perú. Michael Bond, höfundur 
Paddington-bókanna, segir að nýju sögurnar 
endur spegli að mörgu leyti þær breytingar sem 
átt hafa sér stað í ensku samfélagi á þeim fimm-
tíu árum sem liðin eru frá því að björninn vinalegi 
birtist fyrst. Paddington sjálfur býr reyndar yfir 
þeim öfundsverða eiginleika að eldast ekki, en 
samfélagið sem hann býr í hefur aftur á móti 

tekið breytingum sem samsvara 
raunveruleikanum. Því er staða 
Paddingtons sem innflytjanda 
tekin til skoðunar í nýju bókinni. 
Umræða um innflytjendamál 
hefur verið afar áberandi í Eng-
landi undanfarin ár, en var varla 
til staðar fyrir hálfri öld. 

Í nýju bókinni lendir Padding-
ton í því að innkaupakerran hans 
hverfur á dularfullan hátt. Hann 
tilkynnir hvarfið til lögreglunnar 
en tekst að koma sér í klandur 

með því að segja lögreglunni frá uppruna sínum. 
Lögreglan tekur bangsann vinalega því til yfir-
heyrslu til þess að fá úr því skorið hvort hann hafi 
öll tilskilin leyfi til búsetu í landinu. 

Bond vill þó ekki meina að hann sé í sögunni 
að reyna að koma á framfæri skoðun sinni um 
stöðu innflytjenda í Englandi, enda væri slíkt 
óviðeigandi í barnabók.   - vþ

PADDINGTON Á næsta ári kemur 
út ný bók um bangsann.

Paddington í yfirheyrslu
> Ekki missa af...
Upplestri Önnu Margrétar Stef-
ánsdóttur úr ljóðabók hennar 
Engilinn minn í Dómkirkjunni 
í Reykjavík í kvöld kl. 20.30. Í 
bókinni fjallar Anna um afar 
persónulega lífsreynslu og veitir 
innsýn í sorgarferli þess sem 
misst hefur barn. Ljóðin lýsa 
á einlægan hátt innri átökum 
höfundar sem tekst að lokum 
að ná sátt og horfa með bjart-
sýni fram á veginn.

KÓR LANGHOLTSKIRKJU Syngur jólasöngva um helgina. MYND/SIGFÚS PÉTURSSON

Jólasöngvar Kórs Lang-
holtskirkju fara fram í þrí-
tugasta skipti nú um helg-
ina. Fyrstu jólasöngvarnir 
fóru fram í Landakotskirkju 
1978 og voru þá nýmæli 
hérlendis. Þessi siður hefur 
nú öðlast miklar vinsældir 
sem sést best á þeim fjölda 
jólatónleika sem fara fram 
um land allt í ár.

„Það er komin hefð fyrir þessum 
tónleikum og við verðum vör við 
að fólk kemur aftur ár eftir ár. 
Þetta eru ákaflega skemmtilegir 
tónleikar og það myndast alltaf 
mikil og góð stemning,“ segir Jón 
Stefánsson, kórstjóri og organisti 
í Langholtskirkju. 

Tónleikarnir verða með hefð-
bundnu sniði í ár, enda þarf að 
fara varlega í allar breytingar á 
efnisskrá og formi tónleika sem 
hafa fest sig svo rækilega í sessi. 
Þó verður boðið upp á frumflutn-
ing á jólalagi sem Glenn Miller 
gerði vinsælt á sínum tíma. Lagið 
er byggt á stefi úr 6. sinfóníu 
Tsjaí kovskíjs, en Jón útsetti lagið 
sérstaklega fyrir tónleikana. 
Björn Ingiberg Jónsson syngur 
einsöng í laginu, en hann gerði 
jafnframt við það íslenskan texta.

Margir góðir hljóðfæraleikarar 
koma fram með kórnum. Má þar 

nefna Hallfríði Ólafsdóttur og 
Örnu Kristínu Einarsdóttur sem 
leika á flautur, Moniku Abendroth 
sem leikur á hörpu og Láru Bryn-
dísi Eggertsdóttur sem leikur á 
orgel. Um létta djasssveiflu sjá 
Kjartan Valdemarsson á píanó, 
Gunnar Hrafnsson á bassa og 
Pétur Grétarsson á trommur. Enn 
eru ónefnd þau Bragi Bergþórs-
son og Ólöf Kolbrún Harðardóttir 
sem syngja einsöng. 

Að vanda verður tónleikagest-
um boðið upp á heitt súkkulaði og 
piparkökur. Jón segir vera komna 
langa hefð fyrir þessum veiting-
um. „Árið 1980 héldum við jóla-
tónleikana í fyrsta skipti í Lang-
holtskirkju, en hún var þá enn í 
byggingu og til að mynda ekki 
búið að setja í hana glugga. Kór-
inn söng þá eins og hann gat í 
kuldanum og svo var öllum smal-
að inn í safnaðarheimilið og þar 
boðið upp á heitt súkkulaði og pip-
arkökur til að ylja mannskapnum. 
Þrátt fyrir að það séu löngu komn-
ir gluggar í kirkjuna höfum við 
haldið í þennan góða og hlýlega 
sið.“

Aðsóknin að jólatónleikum Kórs 
Langholtskirkju hefur verið afar 
góð alveg frá upphafi og hefur 
iðulega selst upp á þá.

Tónleikarnir fara fram í Lang-
holtskirkju annað kvöld kl. 20 og 
kl. 23 og svo aftur á laugardags-
kvöld kl. 20 og 23.

 vigdis@frettabladid.is

Hefð á jólum

Myndlistarmaðurinn, rithöfund-
urinn og háskólakennarinn dr. 
Enrique del Acebo Ibáñez verður 
með stutta kynningu á verkum 
sínum sem hanga uppi á kaffistofu 
Café Cultura í Alþjóðahúsinu við 
Hverfisgötu í kvöld kl. 18. Kynn-
ingin fer fram á spænsku og 
ensku.

Á sama stað munu liggja frammi 
eintök af nýútkominni bók hans, 
Félagsfræði rótfestunnar: Kenn-
ingar um uppruna og eðli borgar-
samfélagsins, en bókin kom út í 
íslenskri þýðingu nú í vikunni. 
Argentínsk stemning svífur svo 
yfir vötnum fram á kvöld í 
Alþjóðahúsinu þar sem tangó-
kennsla og dans hefst kl. 20. - vþ

Argentínsk myndlist

Ljóðskáldin Sigurður Pálsson og Óskar Árni Óskars-
son lesa upp og kynna nýjar tónskreyttar ljóðaútgáf-
ur í bókaversluninni Iðu, Lækjargötu 2a, í kvöld kl. 
20.30. Auk þeirra kemur saxófónleikarinn Jóel 
Pálsson fram og leggur til tónskreytingar. 

Ljóðaútgáfurnar samanstanda af prentútgáfu af 
ljóðunum og geisladiski sem inniheldur lestur 
skáldanna og viðeigandi tónskreytingar. Jóel Pálsson 
lagði til tónskreytingar við ljóð Sigurðar Pálssonar, 
en Sunna Gunnlaugsdóttir píanóleikari skreytti ljóð 
Óskars Árna. 

Áður hafa komið út í sömu ritröð ljóð Gyrðis 
Elíassonar með tónskreytingum Kristins Árnasonar, 
ljóð Ingibjargar Haraldsdóttur með tónskreytingum 
Tómasar R. Einarssonar, ljóð Aðalsteins Ásbergs 
Sigurðssonar með tónskreytingum Sigurðar Flosa-
sonar, ljóð Sigurbjargar Þrastardóttur með tón-
skreytingum Eðvarðs Lárussonar og ljóð Braga 
Ólafssonar með tónskreytingum eftir Matthías 
Hemstock. - vþ

Ljóð tónum skreytt

SIGURÐUR PÁLSSON Les upp ljóð sín í Iðu í kvöld. 

ALÞJÓÐAHÚSIÐ Býður upp á sýningu á 
argentínskri myndlist.

FÖST. 14. DES. 2007

OPIÐ FRÁ KL. 21.00 // MIÐAVERÐ KR. 2000 // ALDURSTAKMARK 20 ÁRA 

OPIÐ FRÁ KL. 23.00 // MIÐAVERÐ KR.1500 // ALDURSTAKMARK 20 ÁRA 

NÝDÖNSK

STÓRVIÐBURÐUR!

LAUG. 15. DES.2007

STÓRVIÐBURÐUR!

SENUÞJÓFARNIR

ÁSAMT DANÍEL ÁGÚST

MEGAS &
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Einstök mamma er ljúf barnasaga 
sem snertir málefni sem ekki 
hefur verið áður fjallað um í bók 
af þessu tagi á Íslandi. Bókin sam-
anstendur af stuttum frásögnum 
af atvikum í lífi lítillar stúlku, sem 
litast af þeirri staðreynd að móðir 
hennar er heyrnarlaus. Með sög-
unni vekur Bryndís lesendur til 
meðvitundar um að rétt eins og 
börn eru mismunandi eru foreldr-
ar það líka. Hún vill um leið vekja 
athygli á stöðu barna sem eiga for-
eldra, sem ekki hafa náð sama 
valdi á þjóðtungunni og þau sjálf. 
Stúlkan í sögunni heitir Ásdís og 
segir lesendum frá því hvernig 
var heima hjá henni þegar hún var 
lítil stelpa, eða rétt um 1970. 

Í bókinni eru myndir eftir Mar-
gréti E. Laxness. Myndirnir flétt-
ast inn í textann, en eru ekki á 
afmörkuðum svæðum og þeim 
fylgir gjarnan texti, þýðing á tákn-
um sem fram koma á myndunum, 
hugsanir þeirra sem á myndunum 
eru eða það sem þeir segja. Mynd-
irnar eru í ágætum takti við sög-
una sjálfa, ljúfar og ríkar af lát-
bragði og táknmáli.

Við lestur bókarinnar komst ég 
ekki hjá því að hugsa að það væri 
leiðinlegt að börn skuli ekki geta 
skroppið í tímavél og skrifað 
bækur um sinn samtíma. Sögur 
eins og þær sem Bryndís sendir 
hér frá sér koma á markaðinn að 
minnsta kosti þrjátíu árum of seint 
til þess að börn sem búa við sömu 
aðstæður geti samsamað sig full-
komlega sögupersónunum. Börn 
heyrnarlausra foreldra í dag búa 
að mestu leyti við aðrar aðstæður 
en börnin sem sagt er frá í sög-
unni. Þeirra foreldrar þurfa ekki 
að berjast fyrir því að fá bílpróf 
og geta pantað táknmálstúlk við 
aðstæður eins og foreldraviðtöl. 
Krakkarnir í sögunni kynnast 
stúlku sem á móður sem ekki talar 
íslensku. Sú stúlka er í sömu spor-
um og þau, hún er túlkur fyrir 
móður sína. Það hefði vel mátt 
gera meira úr þeim þætti sögunn-
ar. Konurnar tvær, rétt eins og 
börnin, mætast á jafnréttisgrund-
velli, þrátt fyrir gjörólíkar aðstæð-
ur. Sagan af einstakri móður 
Bryndísar og þeirri upplifun að 
vera dóttir hennar, er mikilvæg 

heimild um sögu heyrnarlausra á 
Íslandi og barna þeirra. 

Einstök mamma er hugljúf og 
fræðandi barnasaga sem vekur 
lesandann til íhugunar um fjöl-
breytileika mannlífsins.

Hún er góð viðbót við sögur til 
þess að lesa með krökkum og vekja 
þá til umhugsunar um mismun-
andi kjör barna. Hildur Heimisdóttir 

Barn heyrnar-
lausrar móður

BRYNDÍS GUÐMUNDSDÓTTIR

BÓKMENNTIR
Einstök mamma
Bryndís Guðmundsdóttir
Myndskreytingar: Margrét Laxness

★★★★
Hugljúf og fræðandi barnabók byggð 
á endurminningum höfundar

MARGRÉT J. PÁLMADÓTTIR Kórar hennar halda tónleika um helgina.

Aðventan er mikil gósentíð fyrir 
unnendur kórtónlistar þar sem 
hverjir jólatónleikarnir reka aðra. 
Á laugardag láta glæsilegir kvenna-
kórar undir stjórn hinnar skeleggu 
Margrétar J. Pálmadóttur að sér 
kveða þegar þeir koma fram á jóla-
tónleikum sem bera yfirskriftina 
„Heilagt englalið“.

Á tónleikunum koma fram rúm-
lega 200 söngkonur á öllum aldri úr 
Stúlknakór Reykjavíkur, Gospel-
systrum Reykjavíkur og Vox Fem-
inae. Fluttar verða margar af helstu 
jólaperlum tónbókmenntanna undir 
styrkri stjórn Margrétar.

Einsöngvari með kórunum er 

sópransöngkonan Hanna Björk 
Guðjónsdóttir, Ástríður Haralds-
dóttir leikur á orgel og Hjörleifur 
Valsson og Helga Steinunn Torfa-
dóttir leika á fiðlur. Eins og sjá má 
á þessari upptalningu eru meðleik-
arar kóranna ekki af lakara taginu 
og því má gera ráð fyrir vandaðri 
kvöldstund í félagsskap tónlistar-
fólksins.

Tónleikarnir fara fram í Hall-
grímskirkju á laugardagskvöld og 
hefjast kl. 20.30. Miðaverð er 3.000 
kr. við inngang en 2.500 kr. í for-
sölu. Forsala miða fer fram í Domus 
Vox, Laugavegi 116, og í síma 511 
3737.   - vþ

Konur á öllum aldri

Arnljótur Þórir, 22ja ára, hefur 
misst móður sína í bílslysi, tekist 
að barna Önnu sem elur honum 
myndarlega dóttur, Flóru Sól, veit 
ekki hvað hann vill þó hann hafi 
staðið sig vel í skóla en bregður á 
að taka afleggjara frá garðyrkju-
konunni móður sinni, fara með í 
erlendan blómagarð og gera hann 
aftur að einum fallegasta garði í 
heimi. Staðurinn er ótiltekið 
klaustur á pílagrímsleið – og úr 
verður hans eigin pílagrímsför til 
að komast yfir móðurmissinn auk 
þess sem hann fær óvænt tæki-
færi til að spreyta sig á föðurhlut-
verkinu.

Afleggjarinn eftir Auði A. Ólafs-
dóttur skiptist í þrjá hluta sem 
fjalla um brottför og ferðina í 
klaustrið, garðvinnuna þar og 
óvænta sambúð með barnsmóður-
inni og dóttur þeirra. Það er fullt 
af hnyttnum lýsingum í bókinni 
eins og hæfir vel 1. persónu frá-
sögn Arnljóts. Þegar hann kveður 
kaldranalegt landið þar sem 
honum þykir vænt bæði um staði 
og fólk „er það best geymt á frí-
merki“. (Bls. 23) Á áfangastaðn-
um, pínulitlu þorpi, er „aðeins eitt 
af hverri sort, eitt gistiheimili, eitt 
veitingahús, einn rakari...“ en 
margar kirkjur. „Allt er þúsund 
ára nema fólkið.“ (Bls. 121) Heil-
agur Jósef er bara „fósturpabbi“ 
meðan Arnljótur á barn sem líkist 
honum. (Bls. 196)

Hlýjan í lífi hans hefur stafað 
frá móður hans og minningin um 
slysið og hana gengur í gegnum 
alla bókina og markar líka sam-
skiptin við hitt kynið. Ferðin í suð-
rænan rósagarð með afleggjara af 
sjaldgæfri rós án þyrna sem móð-
irin ræktaði er aðferð hans til að 
gera upp ævi móðurinnar – þar 
vinnur hann að áhugamálinu sem 
þau áttu saman. 

Pabbi hans glímir við sorgina 
með því að fylgja uppskriftum 
látnu eiginkonunnar og leitar 
huggunar hjá vinkonu hennar. 
Samband feðganna einkennist af  
„er ekki“-spurningum pabbans – 
spurningar sem bjóða ekki upp á 
neinar samræður enda er Arnljót-
ur ekki maður langra samræðna. 
Arnljótur vill heldur ekki verða 
karlmaður eins og pabbinn, frekar 
garðyrkjumaður eins og mamma.

Það er margt vel séð í bókinni 
en líka ýmislegt sem dregur úr að 
glöggt auga skili sér í grípandi 
frásögn. Samræðurnar eru keim-
líkar og marka því ekki persón-
urnar. Arnljóti finnst sjálfum hann 
vera breyttur frá því hvernig hann 
var fyrir þremur árum og jafnvel 
einu og hálfu ári – fólk breytist 
mikið á árunum í kringum tvítugt 
auk þess sem hann hefur reynt 
margt – en breytingar skila sér 
ekki í þeirri upplifun sem textinn 
veitir. 

Arnljótur glímir við kynhvötina 
sem virðist fara að ónáða hann 
alvarlega eftir bottlangaskurð, 
botnar ekkert í kvenfólki og er 
ekkert nær skilningi á því fyrir-
bæri í lokin. Það eru hlýjar lýsing-
ar á undrun Arnljóts yfir ‘afleggj-
aranum’, dótturinni sem í hans 
augum er „holdgert kæruleysi“ 
hans (bls. 107) en um leið krafta-
verk – hann notar þetta orð án 
þess að höfundur hafi stílbrögð og 
mál á takteinunum til að gera þá 
upplifun og söguna hrífandi. Sagan 
er í hreyfingarlausri einvídd. 

Lýsingarnar á lífinu í þorpinu 
sem virðist vera í Miðjarðarhafs-
landi – gat ekki neglt landið óyggj-
andi niður, og kannski ekki mein-
ingin – eru grunnar. Séra Tómas 
talar í delfískum setningum og 
vitnar í bíómyndir í kippum eftir 
áratuga horf en verður ekki trú-

verðugur fremur en klæðaburður-
inn: ég hef aldrei rekist á kaþólsk-
an prest í kaðlapeysu þó ég segi 
ekki að það sé óhugsandi að þeir 
klæðist öðru en prestkuflinum. 
Biblíunöfnum, rósinni og gælu-
nöfnum Arnljóts er stráð um text-
ann en virka ekki á þennan les-
anda sem vel hugsuð atriði.

Skáldsaga er fyrirbæri sem 
lýtur sínum eigin lögmálum og allt 
í textanum þarf á einhvern hátt að 
þjóna tilgangi sögunnar. Það er 
nóg af áhugaverðum atriðum í 
‘Afleggjaranum’, líka hugljúf saga 
en það þyrfti að grisja betur til að 
sagan næði krafti og afli.

 Sigrún Davíðsdóttir

Óspíraðir afleggjarar

BÓKMENNTIR
Auður A. Ólafsdóttir
Afleggjarar

★★★
Hugljúf saga til að grisja
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Höfundasmiðja Íslenska dans-
flokksins og útvarspsþátturinn 
Hlaupanótan á Rás 1 standa fyrir 
óvenjulegum gjörningi á morgun 
þegar flutningi dansverksins Einn 
þáttur mannlegrar hegðunar verð-
ur útvarpað beint. 

Við fyrstu sýn kann að virðast 
sem útvarpsmiðillinn og danslist-
in geti vart átt samleið á annan 
hátt en þegar tekin eru létt spor 
heima í eldhúsi við ljúfa tóna ljós-
vakans. Því er flutningur dans-
verks í útvarpi óumdeilanlega 
spennandi upplifun, jafnt fyrir 
áhugafólk um dans og fjölmiðlun, 
og eiga aðstandendur gjörn-
ingsins hrós skilið fyrir frum-
leika og áræði.

Höfundur verks-
ins er hin unga og 

efnilega Margrét Bjarnadóttir, en 
dansarar í verkinu eru Aðalheiður 
Halldórsdóttir, Tanja Friðjóns-
dóttir og Lovísa Ósk Gunnarsdótt-
ir. Hljóðmeistari útvarpsins er 
Páll Sveinn Guðmundsson.

Auk þess að hlýða á flutning 
verksins í útvarpinu stendur 
áhugasömum til boða að vera við-
staddir herlegheitin. Flutningur 
verksins fer fram á Markúsar-
torginu í Útvarpshúsinu, Efstaleiti 
1, á morgun kl. 16.13 stundvíslega 
og er aðgangur ókeypis og allir 
velkomnir.   - vþ

Mannleg hegðun

Mikil bók að vöxtum, rösklega 
sextíu ljóð í sex afmörkuðum 
köflum sem bera lýsandi heiti; 
Himinn, Vegir, Leiðarstef, Til þín, 
Flæði og Heimur – þar sem meg-
inþemu hvers kafla eru þessi í 
sömu röð; orð/ljóð/skáld, uppruni/
æska, almætti/trúarjátning/frels-
un, ást/ástvinamissir/aðskilnað-
ur/sorg, tími/tákn, ég um mig. 
Þungamiðja bókarinnar er þung-
bær sorg og sú leið sem skáldið 
(skáldið=ljóðmælandinn, sem 
hvergi fer leynt með að hann er 
höfundurinn sjálfur í raunveru-
leikanum) velur til að mæta sorg-
inni og yfirvinna – í tilbeiðslu og 
ljóði. 

Þar er fólginn bæði áhrifamátt-
ur bókarinnar og afmörkun; ein-
læg persónuleg reynsla með 
grimma rót í raunveruleika sem 
jafnframt er einstaklingsbundin 
og allt að því einkamál þeirra 
nafngreindu einstaklinga sem 
hlut eiga að máli. Að baki þessar-

ar bókar er raunverulegur harm-
ur sem stendur höfundi hennar 
svo nærri að ljóðin sjálf – ekki 
aðeins yrkisefni þeirra og erindi 
heldur sjálf forsenda þeirra, til-
urð og markmið (sem ljóðin sjálf 
fara hvergi leynt með) – eru vís-
vitandi leið hans til að takast á við 
sorgina og „sætta sig“ við harm-
inn, einlæg og barnsleg bæn til 
himnaföður að „ryðja sorg úr 
hjartaborg“ (höfundar), þar sem 
ljóðið sjálft er lóðið á vogarskál-
ina. Ljóðin þjóna því mjög per-
sónulegu erindi og afmörkuðum 
viðtökum, líkt og flöskuskeyti í 
leit að heimahöfn, eru öðrum 
þræði hugskeyti til látins ástvin-
ar – „til þín eru ljóðin sveigð að 
tónum“ (57) – og eiga þá líf sitt 
undir því að lesandinn, ekki 
aðeins skynji, heldur upplifi í 
eigin kroppi þá útrás (kaþarsis) 
sem ljóðin veita skáldi sínu.

En það ræðst, einsog alltaf, 
ekki af því hvað ljóðin mæla held-
ur hvernig þau mæla – „fegurð og 
yndi skáldskapar er ekki að finna 
í viðfangsefninu sem slíku heldur 
þeirri meðferð er það hlýtur í 
skáldverkinu“ (Kr. Árnason í 
orðastað Ara). Og aftur reisa efn-
istökin úrlausninni skorður og 
þrengja ráðrúm ljóðanna til 
áhrifa; eintal og bæn eru barns-
leg tjáning sem krefur skáldskap-
inn um ytra meinlæti og jafnvel 
einskonar sjálfsafneitun sem 
óhjákvæmilega slævir bit stíl-
vopnsins og meinar ljóðunum að 
njóta eigin ágæta og sýna af sér 
mikla sjálfsdáð þótt sjálf orðfórn-
in sefi sál og létti sorg – biðji 
drottin dáða. Í Skilningi (72) segir 
berum orðum; „yfir öllu lífsundr-
inu vakir eilífur andi meðan þú 
og ég getum horft og hlustað án 
þess að skilja nokkurn skapaðan 
hlut“ – undir þeirri tiltrú er hlut-
skipti ljóðsins æðiþröngt og and-
inn „meðferðinni“ þrándur í 
götu.   

Vissulega eru þó víða fallegir 
ljóðrænir sprettir í þessari engil-
björtu bók og himinlifandi skáld-
skapur. Tærar myndir og frumleg 
öguð málbeiting þar sem efni-
skjarninn umfaðmar eigið form 
og gerist ósjálfrátt talsmaður 
þess, með óskert umboð, að orða 
sjálfur framhaldið. Heilsteyptar 
líkingar og kenningar með lýta-
lausum nýgervingum og næm 
náttúruskynjun sem tónelskt 
skáldið fellir áreynslulaust í takt-
fastan sveitarbrag. Einstaka sinn-
um fellur höfundur þó um eigið 
kolluprik eða álpast oní stuðla-
gröf og lesandinn fær þá á sinnið 
að umgjörðin hafi keflað hann um 
hríð og ráði för er hún „mælir 
fyrir margfaldri dagsláttu í mýr-
lendi hugans“ (76), sem dæmi.  

Hjartahlý bók og hjartnæm en 
ákallið of einstaklingsbundið og 
játningin of ber til að sigra hjarta 
dómarans.  Sigurður Hróarsson 

Flöskuskeyti í leit að heimahöfn

ÚTVARPSHÚSIÐ Dansi 
verður útvarpað úr 
Efstaleiti.

MARGRÉT BJARNADÓTTIR Ungur og framtakssamur danshöfundur.

VIGDÍS GRÍMSDÓTTIR Les úr sögunni 
um Bíbí Ólafsdóttur á Gljúfrasteini á 

sunnudag.

Síðustu upplestrar aðventunnar á Gljúfrasteini 
fara fram á sunnudaginn kemur. Höfund-
arnir sem lesa úr bókum sínum að þessu 
sinni eru þau Jón Kalmann Stefánsson 
sem les úr skáldsögunni Himnaríki og 
helvíti, Vigdís Grímsdóttir sem les úr 
Sögunni um Bíbí Ólafsdóttur, Pétur 
Gunnarsson sem les úr ÞÞ í fátækraland-
inu og Ólafur Ragnarsson sem les úr Til 
fundar við skáldið Halldór Laxness. Ólafi til 
fulltingis í lestrinum verður leikarinn Guð-
mundur Ólafsson. Lesturinn hefst kl. 16 og er 
aðgangur ókeypis og öllum opinn.  - vþ

Síðasti upplesturinn

BÓKMENNTIR
Hjartaborg
Aðalsteinn Ásberg Sigurðsson

★★★

Hjartahlý bók en ofljós

BÓKMENNTIR Aðalsteinn Ásberg Sig-
urðsson rithöfundur og útgefandi sendir 
frá sér sína sjöundu ljóðabók, auk ljóða-
safns, þýðinga, ljóða í ljósmyndabók og 
barnaljóða. 

7. og 8. des uppselt

30. des

Gefum góðar stundir
Gjafakort í Þjóðleikhúsið er frábær jólagjöf 

fyrir alla fjölskylduna!

ÞJÓÐLEIKHÚSIÐ

www.leikhusid.is

Gjafakort fyrir tvo á 
Skilaboðaskjóðuna og 
geisladiskur á kr. 5.500

Jólatilboð
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Tækniundri James Cameron, 
Avatar, hefur verið frestað um 
sex mánuði af kvikmyndaveri 
Fox. Og í staðinn fyrir að verða 
sumarsmellur verður myndin 
hugsuð til að taka jólin með 
trompi árið 2009. Myndin á að 
þykja mikið brautryðjendaverk í 
vinnslu kvikmynda og 
samkvæmt fregnum af 
gerð myndarinnar mun 

hún gjörbylta kvikmyndagerð í 
heild sinni en hún verður öll í þrí-
vídd. 

Ólíkt því sem flestir gætu talið 
er Cameron ekkert ýkja ósáttur 
með þessa ráðstöfun enda var 
sami háttur hafður á með Titanic. 
Hún átti upphaflega að vera 
frumsýnd að sumarlagi en var 
síðan seinkað fram að jólum. 

Ævintýri þeirrar myndar ættu 
flestir að þekkja en því lauk 
með einni eftirminnileg-
ustu setningu Óskarsverð-

launahátíðarinnar: „Ég er 
konungur heimsins.“
Annars hefur Fox ekki undan 

við að fresta kvikmyndum og 
hefur framhaldsmyndunum 
Night at the Museum og þriðju 
Ísaldar-myndinni einnig verið 
slegið á frest og er reiknað með 
því að þær verði frumsýndar árið 
2009.

> FRUMSÝNDAR UM HELGINA
Alvin and the Chipmunks: Jason Lee 
úr My Name Is Earl leikur umboðs-
mann hinna hæfileikaríku íkorna 
sem slá í gegn með söng og dans.
Run Fat Boy Run: Simon Pegg og 
Thandie Newton leika aðalhlut-
verkin í þessari gamanmynd um 
mann sem stingur af úr sínu 
eigin brúðkaupi en hleypur 
síðan maraþon til að vinna 
eiginkonuna sína aftur.

bio@frettabla-

Þær verða sífellt meira krassandi, 
kjaftasögurnar í kringum 22. Bond-
myndina. Á vef Empire-kvikmyndatíma-
ritsins er tilkynnt að svissneski leikarinn 
Anatole Taubman hafi verið ráðinn 

nánasti aðstoðarmaður illmennisins í 
myndinni, en það verður leikið af 
hinum franska Mathieu Almaric. 
Taubman gaf þetta til kynna í sjónvarps-
viðtali og lét hafa eftir sér að það 
væri eins og að leika til úrslita 
í Meistaradeildinni í 
knattspyrnu að leika í 
Bond.

En það sem vekur einna 
mestu athyglina er að 
Taubman sagðist þurfa að 
leggja á sig mikla þjálfun 
og að hann þyrfti að læra 
töluvert mikið af texta, 

nokkuð sem aðstoðarmenn þrjótanna hafa ekki þurft að leggja 
á sig hingað til heldur hefur þess einfaldlega verið krafist að 
þeir gætu sett upp illan svip og veitt James Bond verðuga 
samkeppni. 

Þessi tíðindi hafa reynst vatn á myllu Bond-samsæriskenn-
ingasmiða, sem eru víst á hverju strái, og þeir spá því að 

Almaric sé hluti af sömu glæpasamtökum og Mr. 
White sem fékk að finna til tevatnsins í 
Casino Royal. Og að þessi samtök séu ansi 
alþjóðleg og að yfirmaður þeirra sé enginn 
annnar en Ernst Blofeld, höfuðandstæðing-

ur MI6. Bond 22 fer í tökur í næsta mánuði 
og mun Daniel Craig að sjálfsögðu verða í 
hlutverki Bond.

Bond að fara að kljást við Blofeld

FÆRIST NÆR BLOFELD Bond-spekingar 
eru sannfærðir um að verið sé að búa til 
leit að Ernst Blofeld í Bond 22.

Heimildarmynd eftir Óskarsverð-
launahafann Errol Morris um Abu 
Ghraib verður frumsýnd á kvik-
myndahátíðinni í Berlín sem hald-
in verður í byrjun febrúar. Morris 
hlaut Óskarinn fyrir Fog of War 
árið 2004 og að þessu sinni beinir 
hann sjónum sínum að þessu mikla 
hneyksli sem reið yfir bandaríska 
herinn fyrir þremur árum. Reikna 
má með að mynd Morris hljóti 
mikla athygli enda vöktu ógeð-
felldar myndir úr fangelsinu mik-
inn óhug og spurningar um veru 
herliðs í Írak en á ljósmyndunum 
mátti sjá bandaríska hermenn 
niður lægja íraska fanga. Ellefu 
þeirra voru síðar dæmdir fyrir 
óskapnaðinn. 

En það er ekki bara heimildar-
mynd Morris sem vekur athygli 
því kvikmynd Pauls Thomas And-
erson, There Will Be Blood, verður 
einnig frumsýnd en hún skartar 
sérvitringnum Daniel Day-Lewis í 
aðalhlutverki. Myndin fjallar um 
olíubransann á upphafsárum þess 
í Bandaríkjunum. Til gamans má 

geta að Paul Dano leikur einnig í 
myndinni en hann verður væntan-
lega í aðalhlutverki í næstu kvik-
mynd Dags Kára, Good Heart.

Af öðrum myndum sem vafalítið 
eiga eftir að vekja athygli á hátíð-
inni er Gardens of the Night, nýj-
asta mynd Johns Malkovich, og þá 
eiga stuttmyndir Isabellu Rossell-
ini um kynlíf skordýra eflaust eftir 
að trekkja að.

Abu Ghraib á Berlín

HNEYKSLI Abu Ghraib var mikið 
hneykslismál og á Berlínarhátíðinni 
verður frumsýnd heimildarmynd um 
fangelsið.

Börnin trúa á jólasveininn, 
trúa því að hann komi með 
eitthvað fallegt handa þeim 
í skóinn. Og Hollywood 
trúir líka á jólasveininn, 
í það minnsta þegar hann 
græðir peninga fyrir stóru 
kvikmyndaverin.

Um helgina verður frumsýnd enn 
ein jólasveinamyndin þegar Fred 
Clause verður tekin til sýningar. 
Fred þessi er bróðir jólasveinsins 
og á lítið sameiginlegt með hinni 
gjafmildu fjölskyldu sinni. Hann 
starfar við innheimtu og kýs því 
frekar að hirða hluti af fólki frek-
ar en að gefa þá. En þegar Fred er 
gripinn við þjófnað kemur bróðir 
hans á hreindýrunum og bjargar 
honum úr klípunni með einu skil-
yrði þó; Fred þarf að vinna í verk-
smiðjunni á hjara veraldar.

Coca Cola-sveinninn
Þrátt fyrir að hinir séríslensku 
jólasveinar séu þrettán, þjófóttir 
bræður og eigi tröllskessu fyrir 
mömmu hefur engum í Bandaríkj-
unum dottið í hug að festa þá á 
filmu. Þótt saga þeirra sé vissu-
lega merkileg og ekki algengt að 
menn eigi sér dvalarstað í fjöllun-
um hefur kvikmyndagerðin frá 
því um miðja síðustu öld aðallega 
snúist um hinn feitlagna, 
skeggjaða og útitekna Coca Cola-
jólasvein sem á heima á Norður-
pólnum og er með heilan her 
dverga til að framleiða leikföng 
handa smáfólkinu. 

En saga jólasveinsins á hvíta 
tjaldinu hefst reyndar langt fyrir 
tíma markaðsvæðingar banda-
ríska gosdrykkjaframleiðandans 
og endurnýtingar hans á teikning-
um Thomas Nast. Við upphaf 20.
aldar voru gerðar nokkrar stutt-
myndir um jólasveininn sem gaf 
krökkum í skóinn og hvarf síðan 
jafnharðan upp um skorsteininn. 
D. W Griffith gerði þannig mynd 
um börn sem hugðust klófesta 
þennan gjafmilda karl þegar hann 
kæmi til þeirra á jólanótt en með 
litlum árangri. Og landkönnuður-
inn Frank E. Kleinschmidt gerði 
25 mínútna langa kvikmynd um 
jólasveininn í Alaska þar sem 
hann hlúði að hreindýrum sínum 
og rabbaði við eskimóa.

Vantrú og efasemdir
Jólasveinamyndir leitast við að 
útskýra leyndarmálin á bak við 
söguna, hvernig í ósköpunum hann 
fari að því að dreifa gjöfum til 
allra barna í heiminum og viti 
jafnframt hver þeirra séu góð og 
hver óþekk og ekki hvað síst; 
hvernig hreindýrin geti flogið með 
vagninn hans. Allt hefur þetta 
verið skilmerkilega skjalfest í 
kvikmyndunum frá Hollywood. 
Flugkrafturinn kemur frá stjörnu-
ryki, jólasveinninn er með njósn-
ara frá Timbuktu til New York og 
svo eru það dvergarnir sem sjá 
um að framleiða gullin handa 
krökkunum í risastórri og full-
kominni verksmiðju.

En blessaði jólasveinninn hefur 
einnig þurft að kljást við vantrú 
og efasemdir barna um að hann sé 
til. Kannski ekki skrítið þegar 

verslunarmiðstöðvar eru fullar af 
rauðklæddum og horuðum jóla-
sveinum með skeggið niður á 
nafla. Í kvikmyndinni Miracle on 
34th Street frá árinu 1947 lék 
Natalie Wood hina ungu Susan 
Walker sem neitaði að trúa því að 
roskni maðurinn sem móðir 
hennar hafði ráðið til að leika Kris 
Kringle væri í alvörunni jóla-
sveinninn holdi klæddur. Myndin 
var síðar endurgerð árið 1994 og 
þá þurfti Richard Attenborough 
að ganga í gegnum alvöru, banda-

rísk réttarhöld til að sanna tilvist 
sína sem jólasveinninn.

Illmenni og óþokki
Og þótt flestir álíti sem svo að jóla-
sveinninn hafi alltaf verið til þá 
þurfti handlagni heimilisfaðirinn 
Tim Allen að taka við af þeim 
gamla í Santa Claus eitt, tvö og 
þrjú. Allen óx skegg og fitnaði 
meira en góðu hófi gegnir og varð 
síðan að sannfæra son sinn um 
örlög sín. Í framhaldsmyndunum 
þurfti hann síðan að leita að hinni 
einu sönnu ást og kljást við Jack 
Frost til að bjarga jólahaldinu.

En jólasveinninn hefur ekki allt-
af verið góður. Og hefur átt undir 
högg að sækja. Grinch reyndi 
þannig að stela jólunum og Jack 
Skellington í Martröð Tim Burton 
fyrir jólin dreymdi um það eitt að 
vera jólasveinn. Að öllum líkind-
um er það hins vegar Billy Bob 
Thornton sem hefur verið hvað 
mesti skúrkurinn í rauðu fötunum. 
Bad Santa verður seint sökuð um 
að vera „jólaleg“ útfærsla á karlin-
um í rauða búningum enda er per-
sóna Billy Bob, Willie, virkur alkó-
hólisti sem nýtir hvert tækifæri til 
að komast yfir konur og rænir 
verslunarmiðstöðvarnar sem hann 
vinnur hjá. Sagan er reyndar 
byggð á annarri goðsögn sem virð-
ist lifa góðu lífi þar vestra en 
ósjaldan hefur þeim brugðið fyrir, 
ógæfumönnum í rauða búningin-
um sem segja hó, hó, hó og betla 
peninga á götum stórborganna.

Jólasveinninn í öllum myndum

BRÓÐIR JÓLASVEINSINS Vince Vaughn leikur bróður jólasveinsins sem hefur valið sér 
eilítið öðruvísi starfsframa en hinir í fjölskyldunni.

SANNUR JÓLASVEINN Tim Allen verður Kris Kringle eða Santa Claus fyrir röð tilviljana 
og þarf því að halda verksmiðjunni gangandi og kljást við óvini starfsins.

ÞRJÓTUR Billy Bob Thornton er ákaflega 
fráhrindandi sem jólasveinninn í Bad 
Santa.

Cameron frestað

Eins og fram hefur komið í fjöl-
miðlum eru handritshöfundar í 
Hollywood enn í verkfalli. Þrátt 
fyrir að einhverjir hafi fyllst bjart-
sýni í síðustu viku um að deilan 
myndi leysast hefur heldur betur 
dregið fyrir sólu og er verkfallið 
sagt vera í enn meiri hnút en áður. 

Þar sem stórar verðlaunahátíðir 
á borð við Golden Globe og Óskar-
inn nálgast óðum eru framleið-
endur þeirra farnir að 
ókyrrast því ef verkfallið 
dregst á langinn gætu stór-
stjörnurnar afbókað komu 
sína til stuðnings við 
verkfallsbaráttu 
handritshöfund-
anna. 

Leikarar hafa 
sýnt verkfalli 
handritshöf-
unda mikinn 
skilning og 
rætt á opin-

skáan hátt um málefni þeirra. 
Í kvikmyndatímaritinu Variety 

er haft eftir framleiðanda að leik-
arar á borð við George Clooney 
hafi verið mjög sýnilegir í verk-
fallinu og  meira að segja lagt pen-
inga í verkfallssjóðinn. „Og þeir 
myndu ekki vilja ganga til liðs við 
sjónvarpsframleiðendur, svarna 
andstæðinga verkfallsins,“ segir 

framleiðandinn við blaðið og því 
gæti Kodak-höllin verið hálf-
tóm þegar Óskarinn verður 
afhentur í byrjun næsta árs.

Stjörnulaus Óskar

GALLHARÐUR STUÐNINGS-
MAÐUR George Clooney hefur 
sýnt stuðning sinn í verki og 
lagði meðal annars fjármagn í 
verkfallssjóð handritshöfunda.

FRESTAÐ Tækni-
undri James 
Cameron, 
Avatar, hefur 
verið frestað 
um hálft ár.
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Hvaða matar gætirðu síst verið án? 
Skyrs, pönnukaka, fisks, grænmetis og banana.
Besta máltíð sem þú hefur fengið: 
Ég flokka hluti ekki undir best og verst en eitt af því 
eftirminnilegasta sem ég hef borðað er rússnesk kjöt-
súpa, matreidd handa mér af heimamanni í Síberíu 
og skolað niður með rússneskum vodka og kampa-
víni. Hrísgrjónagrauturinn hennar ömmu Ástu var líka 
snilld, sakna hans mikið. 
Er einhver matur sem þér finnst vondur? 
Mér finnst sagógrautur ógeðslega vondur. Enn verra 
var að ég fékk ekki að standa upp frá borðinu í 
leikskólanum fyrr en ég kláraði af disknum. Sat því 
oft löngum stundum og starði á glæru kekkina fljóta 
í mjólkinni.
Leyndarmál úr eldhússkápnum: 
Frosin engiferrót sem ég ríf út á súpur. 

Hvað borðar þú til að láta þér líða betur? 
Ég fæ mér kreistan gulrótarsafa eða appelsínusafa á 
hverjum morgni og tek auðvitað lýsi. Ef ég er slöpp 
borða ég hreina engiferrót og drekk kókóssafa. 
Þetta virkar því ég verð bara eiginlega aldrei veik. 
Hvað áttu alltaf til í ísskápnum? 
Filmur, mjólk, lýsi og allskonar sósur.
Ef þú yrðir föst á eyðieyju, hvað tækirðu með 
þér? 
Veitingastaðinn Ban Thai.
Hvað er það skrítnasta sem þú hefur 
borðað? 
Mér hafa verið boðnir steiktir kakkalakk-
ar en ég afþakkaði.

MATGÆÐINGURINN ÁSTA KRISTJÁNSDÓTTIR LJÓSMYNDARI

Kókossafi og engifer til varnar veikindum 
> Rjómaís

Þegar ítalski landkönn-
uðurinn Marco Polo sneri 
heim frá Kína árið 1295 tók 
hann með sér kínverska upp-
skrift að eftirrétti sem kall-
aðist mjólkurís. Evrópubúar 
skiptu út mjólk fyrir rjóma 
og rjómaísinn sló í gegn.

Bergþór Ólafsson, eigandi 
líkamsræktarstöðvarinnar 
Árbæjarþrek, hefur gaman 
af því að baka og býður hér 
lesendum upp á ilmandi 
eplaböku.

„Ég baka töluvert en tek þetta í 
skorpum. Vilborg frænka kenndi 
mér að baka þegar ég var í sveit 
hjá henni, og ég bakaði mikið sem 
unglingur,“ segir Bergþór. Hann 
segist helst baka eplabökur, brún-
kökur og tebollur. „Núna er ég 
reyndar að æfa mig í að baka 
pönnukökur og snúa þeim við í loft-
inu. Ég ætlaði meira að segja að 
keppa í pönnukökubakstri í sumar 
en það skaraðist við keppni í 
hlaupi,“ segir Bergþór og segist 
jafnvel geta hugsað sér að læra 
bakstur.

Bergþór er ekki alveg viss hvað-
an meðfylgjandi uppskrift kemur. 
„Annað hvort frá mömmu eða 
Mæju mágkonu. Örugglega Mæju, 
hún bakar svo geðveikar kökur.“

1. Hrærið sykri, smjöri, eggjum, 
hveiti og lyftidufti saman. Setjið 
þriðjung deigsins í botninn á 
háu kringlóttu móti. Munið að 
smyrja formið vel og strá 
jafnvel hveiti yfir. 

2. Flysjið og brytjið eplin, og 
dreifið bitunum yfir deigið. 

3. Skerið súkkulaðið í litla bita og 
stráið því yfir eplin, ásamt smá 
kanilsykri.

4. Setjið restina af deiginu yfir 
eplin og hyljið þau alveg. Deigið 
er stíft og best að dýfa sleif í 
heitt vatn til að dreifa deiginu. 

5. Bakið við 150-170 gráður neðst í 
ofninum í allt að klukkutíma. 
Fylgist með bökunni, hún á að 
vera ljósbrún að ofan.

„Hjá mér tekur þetta klukku-
tíma en ég er með gamlan ofn án 
blásturs, svo kannski þarf ekki 
svo langan tíma. Eplabökur á þó 
að baka eins lengi og hægt er svo 
þær verði ekki blautar,“ segir 
Bergþór. „Best er að borða kökuna 
volga með ís eða rjóma og kaldri 
mjólk.“

En mælir íþróttamaðurinn með 
svona sætindum? „Það er hluti af 
því að láta sér líða vel að borða 
góðan mat, en auðvitað í hófi,“ 
segir Bergþór. „Ég borða oftast 
hollan mat en er líka sælkeri. Of 
margir úða í sig óhollustu í of 
miklu magni og ætla svo að redda 
sér með stuttu heilsuátaki. Ég 
mæli frekar með því að gera dag-
lega hreyfingu að sjálfsögðum 
hluta lífsins og einblína ekki á 
vigtina heldur þjálfunina sem 
hreyfing gefur.“  
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Eplabaka eftir æfingu
Í LAGI AÐ BORÐA SÆTINDI Í HÓFI Bergþór Ólafsson hefur gaman af því að baka, en hann lærði kökubakstur í sveit hjá frænku 
sinni á árum áður. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Mörgum þykir ómissandi að 
drekka heita jólaglögg á köldu 
aðventukvöldi enda fátt sem 
kemur meiri yl og jólaskapi í 
kroppinn. Glögg má upprunalega 
rekja til þýska orðsins glühwein 
sem breiddist út um allan heim en 
þróaðist þó nokkuð á leið sinni. 
Svíar hafa líklega haldið heiðri 
glaggarinnar hvað hæstum, en þar 
er eflaust til sérstök uppskrift á 
hverju heimili.

Áður var glöggin talsvert dauf-
ari en við þekkjum í dag, en rauð-
vín var þá þynnt til helminga á 
móti vatni. Glöggin varð sterkari 
þegar menn komust að því að 
brenndur sykur bætti bragðið. 
Áfengið þurfti að vera minnst 20% 
til þess að sykurinn brynni áður 
en honum var blandað saman við. 
Talsvert af áfenginu hverfur þó 
við þessa aðferð og í dag styrkja 
menn glöggina án þess að brenna 
sykurinn.

Aragrúi ólíkra uppskrifta að 
glögg er til en netsíðan cocktail.is 
býður upp á eina ofureinfalda. 

Áfengið er hitað í potti og látið 
malla, ekki sjóða, við meðalhita í 
klukkutíma. Sykurinn er síðan 
leystur upp í víninu, og negulnögl-
um, kanilstöngum, kardimommu 
og engiferrót bætt út í. Margir 
taka hýðið af appelsínuberki og 
bæta því sömuleiðis út í. 

Kælið í hálftíma og sigtið svo 
frá. Nú má bæta við rauðvíni, 
sykri, áfengi eða kryddi eftir 
smekk. Mörgum þykir gott að 
bragðbæta með púrtvíni, koníaki, 
Armagnac eða Grand Marnier. 
Hitið aftur og berið fram með rús-
ínum og heslihnetum eða pipar-
kökum. 

Jólaglögg á aðventu

JÓLAGLÖGG Víða um Norðurlönd er heit 
og ilmandi jólaglögg ómissandi þáttur 
jólahaldsins.

Ebba Guðný Guðmundsdóttir 
sendi nýlega frá sér bókina Hvað 
á ég að gefa barninu mínu að 
borða? Bókin er ætluð sem leiðar-
vísir fyrir foreldra sem eru að 
byrja að gefa börnum sínum fasta 
fæðu.

„Ég held og vona að þörf sé 
fyrir svona bók, ég hefði þurft 
hana þegar dóttir mín fór að borða 
fasta fæðu. Maður er eins og auli 
fyrst og veit ekkert,“ segir Ebba. 
Í bókinni er meðal annars fjallað 
um hvenær börn mega byrja að 
borða vissar fæðutegundir og 
hvernig best sé að framreiða mat-

inn fyrir þau, ásamt einföldum 
uppskriftum og nytsömum fróð-
leik.

„Fólk er orðið hálfringlað og 
fær sífellt nýjar upplýsingar og 
ráðleggingar. Að útbúa matinn 
sjálfur er miklu auðveldara og 
skemmtilegra en fólk heldur,“ 
segir Ebba og bætir við að óhætt 
sé að gefa börnunum keyptan mat 
með. „Krukkumatur bragðast þó 
alltaf eins sem getur gert börnin 
dyntótt. Einn kosturinn við heima-
gerðan mat er fjölbreytt bragðið,“ 
segir Ebba. „Matseldinni fylgir 
svo óumflýjanlega ást og 

umhyggja, og börnin fá ferska og 
næringarríka fæðu.“   - eá

Heimagert fyrir börnin

HVAÐ Á ÉG AÐ GEFA BARNINU MÍNU 
AÐ BORÐA? Bók Ebbu Guðnýjar 
Guðmundsdóttur er leiðarvísir handa 
foreldrum barna sem eru að byrja að 
borða fasta fæðu. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

FÓSTBRÆÐUR
Á DVD

FÓSTBRÆÐUR
Loksins á DVD!
Tryggðu þér allar 
5 seríurnar!

EPLABAKA
250 g sykur
150 g smjör
3 egg
230 g hveiti 
1 tsk. lyftiduft
2 epli
150 g suðusúkkulaði
Kanilsykur

JÓLAGLÖGG
1 lítri rauðvín 
15 cl ákavíti eða vodki
10 stk. kanilstangir 
2 tsk. kardimomma 
5 stk. negulnaglar 
5 sneiðar engiferrót 
225 g sykur



ítölsk matargerðarlist
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folk@frettabladid.is

> VISSIR ÞÚ?

Amy Winehouse fékk sér sitt fyrsta 
húðflúr af mörgum þegar hún var að-
eins fimmtán ára gömul, litla teikni-
myndafígúru á bakið. Að hennar 
sögn gerðu foreldrar hennar sér 
grein fyrir því að þau kæmu 
engum vörnum við. „Þau vissu 
að ég myndi gera það sem mér 
sýndist og þar með var málið úr 
sögunni,“ segir Amy.

Olsen-tvíburarnir Mary-Kate og 
Ashley eru ekki ofarlega á 
vinsældalista dýra vernd-
unar samtakanna PETA. 

Leikkonurnar hafa áður 
sætt harðri gagnrýni fyrir að 

klæðast pelsum og feldi og 
nota sömu efni í tískulínu sinni. 

Línan ber heitið The Row, en 
henni hefur verið vel tekið af 
mörgum tískuunnendum. Gagnrýn-
in hefur hins vegar ekki borið 
mikinn árangur og hefur PETA nú 
opnað sérstaka heimasíðu tvíburun-
um til handa. Ekki er þó hægt að 

segja að hún sé þeim til heiðurs. 
Á síðunni gefur að líta teiknaðar 

myndir af tvíburunum, en þar ganga 
þær undir nöfnunum Hairy-Kate og 
Trashley Trollsen. Lesendum gefst 

kostur á að senda tvíburunum 
sérstakt bréf, þar sem þær eru 
beðnar um að hætta notkun felda og 
pelsa í bæði tískulínu sinni og 
daglegu lífi. Þá er hægt að kaupa boli 
með teiknaðri mynd af systrunum í 
blóði drifnum pelsum og feldskóm.

Enn hafa engin viðbrögð við 
síðunni borist úr herbúðum tvíbur-
anna. Síðuna má skoða á www.peta2.
com/trollsens. 

PETA gagnrýnir Olsen-systur

HAIRY-KATE OG TRASHLEY Dýraverndunar-
samtökin PETA gagnrýna tvíburasysturnar 

Mary-Kate og Ashley Olsen harðlega á nýrri 
heimasíðu.

NORDICPHOTOS/GETTY

J.K. Rowling hefur lagt lokahönd 
á fyrstu bókina sem hún sendir frá 
sér síðan Harry Potter-ævintýrinu 
lauk svo eftirminnilega fyrr í ár. 
Bókin heitir The Tales of Beedle 
the Bard, en á hana er minnst í síð-
ustu bókinni um Harry Potter. 
Bókin er handskrifuð og mynd-
skreytt af Rowling, en hún kemur 
einungis út í sjö eintökum – jafn 
mörgum og bækurnar um Harry 
Potter urðu. 

Ein bók verður boðin upp hjá 
Sotheby’s í London í vikunni en 
ágóði af sölu hennar mun renna til 
góðgerðasamtakanna Children’s 
Voice. Inngangur fremst í bókinni 
útskýrir hvað verður um hinar, en 
þær „verða gefnar þeim sem hafa 
tengst Harry Potter-bókunum 
hvað mest síðustu sautján árin“. 
Rowling færir kaupanda bókar-
innar einnig persónulegar þakkir: 
„Til þess sem nú á bókina, takk 
fyrir – og megi gæfan fylgja þér.“

Beedle boðinn upp

SJÖ EINTÖK J.K. Rowling sendir frá sér 
bókina The Tales of Beedle the Bard í 
einungis sjö eintökum. Eitt þeirra verður 
selt.

„Við höfum alltaf litið á það þannig 
að þeir sem hafa verið gæfu aðnjót-
andi í lífinu eiga að gefa til baka,“ 
segir Steinunn Camilla úr stúlkna-
sveitinni Nylon, en eins og fram 
hefur komið í fjölmiðlum hefur 
sveitin ákveðið að gefa samtökun-
um Blátt áfram allan ágóða af safn-
plötu sinni, Best of Nylon. 

„Út af því hvað við höfum verið 
heppnar í gegnum tíðina þá höfum 

við velt fyrir okkur hvernig við 
gætum gefið til baka. Okkur lang-
aði til að gefa til Blátt áfram. Það er 
svolítið tabú málefni. Það er eins og 
það megi ekki hjálpa nema að hafa 
lent í einhverju sjálfur. Okkur 
finnst frábært hjá öllum þeim sem 
hjálpa til og þótt við höfum verið 
heppnar langaði okkur að gefa þess-
um samtökum ágóðann,“ segir hún. 
„Það eru sautján prósent barna 
undir átján ára aldri sem lenda í 
þessu. Þetta er allt of algengt í sam-
félaginu og við viljum vekja athygli 
á þessu,“ segir Steinunn en Blátt 
áfram vinna að því að efla forvarnir 
gegn kynferðisofbeldi á börnum.

Í lok mánaðarins syngur Nylon á 
jólatónleikum til styrktar krabba-
meinssjúkum börnum sem umboðs-
maður þeirra, Einar Bárðarson, 
hefur staðið fyrir undanfarin ár. Á 
næsta ári er ferðinni síðan heitið til 
Bretlands þar sem þær ætla að 
halda áfram að koma sér á fram-
færi.  - fb 

Nylon gegn barnaníði

NYLON Stelpurnar styrkja Blátt áfram.

Þuríður Stefánsdóttir hefur 
hannað nýja íslenska förðun-
arlínu sem hún segir henta 
öllum konum. Línan verður 
fáanleg á heimasíðunni mak-
euptime4u.is.

Þuríður, sem oftast er kölluð Þura, 
er menntaður förðunar- og snyrti-
fræðingur og hefur lengi starfað 
sem slíkur. „Ég kenndi förðun í 
mörg ár og síðastliðið eitt og hálft 
ár hef ég unnið við að þróa snyrti-
vörulínu fyrir erlent fyrirtæki,“ 
útskýrir Þura, sem nú ýtir nýrri 
íslenskri förðunarlínu úr vör. „Ég 
veit ekki um aðra íslenska línu sem 
stendur, ekki eftir að Rifka hætti,“ 
segir Þura.

Eigin lína Þuru, sem hefur feng-
ið nafnið Makeuptime4u, verður 
eingöngu seld á netinu til að byrja 
með. „Það ættu allar konur að geta 
fundið eitthvað við sitt hæfi þarna,“ 
segir Þura. „Línan er svo passlega 
stór. Konur verða ekkert ruglaðar í 
ríminu af að skoða hana. Það er allt 
til alls, en ekkert aukavesen. Það 
er bara mjög þægilegt að vinna 
með hana,“ bætir hún við. 

Vefsíðan opnaði í gær, en þá 
höfðu þegar borist nokkrar pantan-
ir. „Já, við erum strax farin að 
selja. Fólk virðist hafa komist í að 
panta þó að við værum ekki búin að 
opna síðuna formlega,“ segir Þura 
hlæjandi, en hún og eiginmaður 
hennar, Rúnar Arnarson, sjá sjálf 
um fyrirtækið eins og er. Í verslun-
inni er einnig hægt að nálgast aðrar 
vörur, svo sem upphitaðan augn-
hárabrettara og gerviaugnahár. Á 
síðunni verður svo einnig að finna 
ýmiss konar fróðleik og fyrir-
spurnahorn. 

Línunni verður ýtt opinberlega 
úr vör á föstudaginn, með opnunar-
teiti á Apótekinu. „Eftir það förum 
við á fullt og verðum til dæmis með 
námskeið fyrir konur,“ segir Þura, 
sem er vongóð um að viðskipti á 
netinu gangi vel. „Það er alltaf að 

færast í aukana að fólk versli á 
vefnum, og við bindum vonir okkar 
líka við fólk úti á landi,“ segir Þura, 
en hún segist hafa passað upp á að 
myndir á síðunni séu eins nákvæm-

ar og hægt sé. „Þær eiga að gefa 
hárrétta mynd af litum og slíku,“ 
segir Þura. „Nú hlakka ég bara til 
að sjá hvernig þetta fer af stað,“ 
bætir hún við. sunna@frettabladid.is

Ný íslensk snyrtivörulína

ÍSLENSKAR SNYRTIVÖRUR Þuríður Stefánsdóttir hefur kennt snyrtingu og förðun í 
mörg ár. Nú ýtir hún úr vör nýrri íslenskri förðunarlínu. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

KRINGLUNNI OG SMÁRALIND

pils
5.990

eyrnalokkar
2.790

sokkabuxur
2.490

kjóll
13.990

skór
4.990

hringur
1.090

veski
3.490

toppur
5.490
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Árið 2007 var ár lögbrota og 
gleðskapar hjá þeim Lindsay 
Lohan, Paris Hilton, Britney 
Spears, Amy Winehouse og 
Nicole Richie þótt sú síðast-
nefnda virðist hafa fundið 
beinu brautina. Stelpurnar 
hljóta að teljast umtöluðustu 
Hollywood-stjörnur ársins 
enda hefur blanda æsku, 
ríkidæmis og frægðar sjald-
an klikkað þegar kemur að 
því að vekja umtal.

Lindsay Lohan
Janúar: Biður fatafellur afsökunar 
á að  hafa kallað þær hórur í tölvu-
pósti sem lak til fjölmiðla. Fer í 
meðferð aðeins tveimur vikum 
eftir botnlangauppskurð.

Febrúar: Skellir sér á djammið 
degi áður en 30 daga áfengismeð-
ferð hennar átti að ljúka.

Maí: Handtekin fyrir ölvunar-
akstur ellefu dögum eftir aðra 
áfengismeðferð sína.

Júlí: Aftur tekin fyrir ölvunar-
akstur og fyrir að hafa kókaín 
undir höndum.

Október: Sættist við föður sinn 
meðan hún var í sinni þriðju með-
ferð í Utah.

Paris Hilton
Janúar: Vefsíðan parisexposed.
com opnuð með dagbókarfærslum, 
heimavídjóum og persónulegum 
skjölum Parísar.

Maí: Dæmd til 45 daga fangelsis-
vistar fyrir að aka um með útrunn-
ið ökuskírteini.

Júní: Sleppt úr fangelsi eftir aðeins 
þrjá daga. Síðan send þangað aftur 
til að ljúka við afplánunina.

Október: Frestar ferð sinni til 
Rúanda þrátt fyrir að hafa heitið 
því að leggja góðgerðamálum lið 
eftir fangelsisvistina.

Nóvember: Málar bæinn rauðan í 
Kóreu þar sem hún endurnýjaði 
samning sinn sem talskona Fila.

Britney Spears
Febrúar: Rakar af sér hárið og 
skráir sig í meðferð – tvisvar. 
Ákveður hins vegar að fara ekki 
fyrr en í þriðju tilraun. Eyðir mán-
uði á meðferðarheimili.

Maí: Heldur tónleika í nokkrum vel 
völdum klúbbum með döprum 
árangri.

Júní: Rífst opinberlega við mömmu 
sína.

Ágúst: Fyrrverandi eiginmaður 
Britneyjar, Kevin Federline, sæk-

ist eftir fullu forræði yfir sonum 
þeirra. Dómarinn í málinu segir að 
Britney misnoti bæði áfengi og eit-
urlyf í tíma og ótíma.

September: Kemur fram á MTV-
hátíð. Það sem átti að vera mikið 
„kombakk“ verður hneyksli á allra 
vörum sökum ömurlegrar frammi-
stöðu poppstjörnunnar.

Amy Winehouse
Maí: Giftist Blake Fielder-Civil 
eftir að hafa verið trúlofuð honum 
í mánuð.

Júní: Kemst á „topp tíu“ á Bill-
board listann með lag sitt 
„Rehab“.

Ágúst: Þjáist af ofþreytu og aflýsir 
öllum bókunum, meðal annars á 
verðlaunahátíð MTV. Sést skömmu 
seinna á götum Lundúna útötuð í 
blóði og með skurði á handleggj-
um.

Október: Handtekin fyrir að hafa 
maríjúana í vörslu sinni.

Nóvember: Kallar áhorfendur á 
tónleikum „apapíkur“ eftir að þeir 

púa á hana. Tileinkar fangelsuðum 
eiginmanni sínum eitt lag.

Desember: Fer í göngutúr um götur 
Lundúna í brjóstahaldara og galla-
buxum einum fata. Tilnefnd til sex 
Grammy-verðlauna. Mamma 
hennar skrifar opið bréf og segist 
vilja dóttur sína aftur.

Nicole Richie
Júlí: Dæmd til fjögurra daga fang-
elsisvistar fyrir ölvunarakstur. Til-
kynnir í sama mánuði að hún sé 
komin fjóra mánuði á leið.

Ágúst: Fer í fangelsi og situr inni í 
82 mínútur.

September: Ákveður að hætta að 
drekka og fer á námskeið um skað-
semi áfengis.

Nóvember: Gefur allar gjafir 
ófædds barns síns til góðgerða-
mála.

Desember: Heldur óvænta veislu 
fyrir 100 ungar mæður á heilsu-
gæslustöð í Hollywood og gefur 
þeim gjafir fyrir jafngildi 12,5 
milljóna króna.  

„Við ákváðum að virkja listræna 
hlið starfsfólks verslana á Lauga-
veginum í tilefni af því að Lista-
háskólinn er að flytja niður í bæ,“ 
segir Anna Rakel Róbertsdóttir, 
nemandi á fyrsta ári í grafískri 
hönnun í Listaháskóla Íslands. 
Hún fór ásamt tveimur bekkjar-
systrum sínum, Kötlu Rós Völu-
dóttur og Hildu Björgu Stefáns-
dóttur, búð úr búð á Laugavegi í 
þeim tilgangi að fá starfsfólk til 
þess að teikna eitthvað úr 
umhverfi sínu á stuttum tíma. 

„Þetta var skólaverkefni sem 
var frjálst að öðru leyti en því að 
við áttum á einhvern hátt að gefa 
af okkur, sýna verkið utan skólans 
og höfðum aðeins tvo daga,“ segir 
Anna Rakel. „Við fengum frábær-
ar viðtökur þótt sumir hafi haft 
áhyggjur af því að þeir væru ekki 
nógu flinkir að teikna. Fólk átti 
líka að skrifa eina setningu á 
annað blað – einhver hlý skilaboð 
sem myndu fá fólk til að brosa. 
Svo skönnuðum við þetta inn og 
bjuggum til tvö veggspjöld, annað 
með setningum og hitt með mynd-
um. Þau voru hengd upp til sýnis í 

glugga á Prikinu og allir þeir sem 
tóku þátt fengu boðskort. Auk þess 
tókum við ferlið upp, klipptum 
það til og bjuggum til myndband. 
Þess ber að geta að Pixel styrkti 

gerð verkefnisins, án þeirra hefð-
um við ekki getað gert þetta.“ 

Anna Rakel segir að bæði mynd-
irnar og setningarnar hafi verið 
afar mismunandi. „Einn teiknaði 
jólatré og annar hundinn sinn. Af 
setningum má nefna „Pabbi, ég 
elska þig“, „Knúsa gamalt fólk“ og 
„Faðmlag er góð æfing fyrir 
brjóstvöðvana, best að gera nóg af 
því“.“ Verkefnið vakti mikla lukku 
og nú eru stelpurnar önnum kafn-
ar við að búa til póstkort úr verk-
unum sem þær ætla að selja í betri 
verslunum á Laugavegi til styrkt-
ar Mæðrastyrksnefnd. -sók

Listamenn virkjaðir á Laugavegi

SÝNDU Á PRIKINU Þær Hilda Björg, 
Anna Rakel og Katla Rós framan við 
veggspjaldið á Prikinu.

MIÐBÆJARTEIKNINGAR Teikningar 
afgreiðslufólksins á Laugavegi voru bæði 
fjölbreyttar og skemmtilegar.

Vandræðakvendi ársins 2007

PA
R

IS H
ILTO

N

NICOLE RICHIE

AMY WINEHOUSEBRITNEY SPEARS

Sendu sms BTC KUV
á númerið 1900

og þú gætir unnið! 
Vinningar eru  DVD myndir,

varningur tengdur myndinni
og margt fleira!
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EKKI BORGA MEIRA 
EN ÞÚ ÞARFT!

17.795 kr. 15.820 kr.
ALLT Á ÞESSARI SÍÐU KOSTAR SAMTALS:

Við brúna hjá IKEA

980 kr.
TOYS”R”US: 2.999 kr.1.495 kr.

TOYS”R”US: 3.699 kr.

1.295 kr.
TOYS”R”US: 1.599 kr.

3.590 kr.
TOYS”R”US: 4.999 kr.

4.980 kr.
TOYS”R”US: Ekki til

3.480 kr.
TOYS”R”US: 4.499 kr.



58  13. desember 2007  FIMMTUDAGUR

SÍMI 462 3500SÍMI 530 1919

SÍMI 551 9000SÍMI 564 0000
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DUGGHOLUFÓLKIÐ kl. 6 - 8 
RUN FATBOY RUN kl. 8 - 10
HITMAN kl. 6 - 10

7
16
16

16
14

14

SAW 4   kl.5.50 - 8 - 10
BUTTERFLY ON A WHEEL   kl.5.45 - 8 - 10.15
DAN IN REAL LIFE  kl.5.45- 8 - 10.15
LA VIE EN ROSE/LÍF RÓSARINNAR    kl.6- 9

DUGGHOLUFÓLKIÐ   kl. 4 - 6 - 8 - 10
BEE MOVIE ÍSL. TAL   kl. 4 - 6 - 8
HITMAN    kl. 8 - 10.10
HITMAN LÚXUS   kl. 5.50 - 8 - 10.10
DAN IN REAL LIFE  kl. 8 - 10.15
WEDDING DAZE    kl. 3.40 -  5.50
ÆVINTÝRAEYJA IBBA 600 KR. kl.  4
THE HEARTBREAK KID    kl.  10

DUGGHOLUFÓLKIÐ kl. 6 - 8 - 10
BUTTERFLY ON A WHEEL kl. 5.45 - 8 - 10.15
ACROSS THE UNIVERSE kl. 5.20 - 8 - 10.40
RENDITION kl. 8 -10.30
VEÐRAMÓT SÍÐUSTU SÝN. kl. 5.40

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

Regnboganum merktar með rauðu

NÝTT Í BÍÓ!

 FÆRÐ 5% ENDURGREITT EF ÞÚ BORGAR BÍÓMIÐANN
MEÐ KREDITKORTI TENGDU AUKAKRÓNUM!

5%

5% 5%

Hvað myndir þú gera til að vernda
fjölskyldu þína?

Pierce Brosnan heldur hjónunum Gerald Butler 
og Maria Bello í heljargreipum!

En ekki er allt sem sýnist í þessari mögnuðu 
spennumynd!

Magnaður spennutryllir sem 
gerður er eftir hinum frábæru 

tölvuleikjum!

5%

- bara lúxus
Sími: 553 2075

SAW IV kl. 8 og 10 16
BEE MOVIE - ENSKT TAL kl. 6 L
BEE MOVIE - ÍSLENSKT TAL kl. 6 L
HITMAN kl. 8 og 10 16
MR. WOODCOCK kl. 10 L

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR

„Við byrjuðum í Berlín og spiluð-
um þar á Kesselhaus. Þaðan fórum 
við til Austurríkis með rútu og 
spiluðum í Vín og enduðum svo í 
Sviss,“ segir Ívar Kristján Ívars-
son, gítarleikari hljómsveitarinn-
ar Wulfgang, sem er á tónleika-
ferðalagi ásamt fjórum öðrum 
skandinavískum hljómsveitum 
undir yfirskriftinni Polar Zoo. 
„Þetta er svona farand-festival 
sem miðar að því að kynna rokk-
músík frá Norðurlöndunum. Það 
er ein hljómsveit frá hverju Norð-
urlandanna. Sá sem skipuleggur 
túrinn fann okkur á MySpace, 
hafði samband og spurði okkur 
hvort við hefðum ekki áhuga á að 
vera með. Það er alveg ótrúlegt 
hvað MySpace er að gera góða 
hluti fyrir hljómsveitir.“ Ívar 
segir að danska sveitin Kashmir 

sé líklega þekktasta nafnið sem 
tekur þátt í túrnum en sveitin var 
til að mynda valin besta hljóm-
sveit Danmerkur fyrir þremur 
árum. „Skipuleggjendur greiða 

ferðir, uppihald og um 1.500 evrur 
í laun – við hefðum gert þetta 
frítt,“ segir Ívar og hlær.

Wulfgang hefur áður spilað utan 
landsteinanna og nú er útlit fyrir 
að útrás þeirra haldi enn áfram. 
„Við spiluðum á nokkrum tónleik-
um í London fyrir nokkru og nú er 
útlit fyrir að við förum til Banda-
ríkjanna að spila eftir áramótin. 
Þar var gerð heimildarmynd sem 
inniheldur nokkur lög frá okkur 
og aðstandendur hennar vilja fá 
okkur út til þess að kynna mynd-
ina.“ Auk þess eru Wulfgang-menn 
í viðræðum við aðila í Þýskalandi 
um dreifingarsamning. „Það er 
allt á byrjunarstigi enn þá. En við 
reiknum líka með að láta í okkur 
heyra á Íslandi á næstunni enda 
búnir að vera í pásu í dálítinn tíma 
til að semja nýtt efni.“  - sók

Wulfgang á MySpace-túr

BERLÍN, VÍN OG ZÜRICH Hljómsveitin 
Wulfgang er á tónleikaferðalagi með 
fjórum öðrum skandinavískum sveitum. 
Verkefnið fengu þeir fyrir tilstilli 
MySpace.

Orðrómur er uppi um að meðlimir 
Led Zeppelin ætli að halda þrenna 
tónleika í Madison Square Garden 
í New York á næsta ári. „Einn af 
þeim byrjaði að tala um þrenna 
tónleika þeirra í Garden,“ sagði 
heimildarmaður. „Þeir virtust 
hafa áhuga á því. Þetta er einn 
besti tónleikastaður heimsins. Ég 
er ekki í vafa miðað við viðbrögð 
þeirra baksviðs eftir tónleikana að 
þeir eigi eftir að spila þar á næsta 
ári fyrir fullu húsi.“

Zeppelin hélt þrenna tónleika í 
Madison Square Garden árið 1973 
sem voru teknir upp og gefnir út í 
tónleikamyndinni The Song 
Remains the Same. 

Auk tónleikanna í New York 
hafa verið uppi vangaveltur um að 
Zeppelin ætli að spila á tvennum 
tónleikum á Wembley í London á 
næsta ári.

Plötur Zeppelin og ýmis varn-
ingur tengdur sveitinni hafa selst 
eins og heitar lummur eftir endur-
komutónleika sveitarinnar í Lond-
on á mánudagskvöld. Safnplatan 
Mothership er orðin söluhæsta 
plata vikunnar í Bretlandi auk 
þess sem sala á mynddisknum The 
Song Remains the Same hefur 
aukist um 500 prósent.

Robert Plant, Jimmy Page og 
John Paul Jones stigu á tónleikun-
um saman á svið í fyrsta sinn síðan 
1988. Á trommunum var Jason 
Bonham, sonur upphaflega tromm-
arans, Johns, sem lést árið 1980. 
Lagði Zeppelin upp laupana í kjöl-
farið.

Orðrómur um fleiri tónleika

LED ZEPPELIN Orðómur er uppi um 
þrenna tónleika Zeppelin í Madison 
Square Garden á næsta ári.

NORDICPHOTOS/GETTYIMAGES

Valtýr Bergmann sigraði 
í barþjónakeppni á Kaffi 
Sólon. Hann er á leiðinni 
til Finnlands þar sem hann 
keppir í alþjóðlegri bar-
þjónakeppni.

„Þetta er bara spurning um að 
detta niður á góða samsetningu á 
drykk,“ segir Valtýr Bergmann 
veitingastjóri á Sjávarkjallaran-
um en hann sigraði nýverið í bar-
þjónakeppninni Finlandia Vodka 
Cup á Kaffi Sólon. Valtýr bar sigur-
orð af tuttugu keppendum með 
drykk sinn „Spassimongó“ auk 
þess sem hann fékk verðlaun fyrir 
fagleg vinnubrögð. Hann mun því 
verða fulltrúi Íslands í alþjóðlegri 
keppni Finlandia sem fram fer í 
Lapplandi í febrúar.

„Ég er í stjórn Barþjónaklúbbs 
Íslands og reyni að taka þátt í eins 
mörgum svona keppnum og ég 
get. Árið 2003 vann ég þessa sömu 
keppni og fór þá til Finnlands í 
úrslitakeppnina. Það var gríðar-
lega gaman, bæði að fá tækifæri 
til að hitta barþjóna alls staðar að 
til að bera saman bækur sínar og 
að fá að njóta alls þess sem Finn-
land hefur upp á að bjóða. Aðal-
atriðið er bara að hafa gaman af 
þessu.“ Valtýr segir að þetta sé í 
tíunda skipti sem Finlandia standi 
fyrir slíkri keppni á alþjóðavett-
vangi og að hún verði veglegri 
með hverju árinu. Þetta er í sjötta 
skipti sem undankeppni er haldin 
hér á landi. „Í fyrra var úrslita-
keppnin úti haldin á bar sem er 
byggður úr ís. Hann er í norður-
hluta Lapplands. Mig grunar að 
þetta verði svipað í ár.“

Til Finnlands í barþjónakeppni

SPASSIMONGÓ
4 cl  Finlandia Mango
1 cl  Drambuie
1,5 cl Pisang ambon de Kuyper

Drykkurinn hristur, settur í glas og fyllt upp með Burn-orkudrykk.
Skreyting: Ferskir ávextir/grænmeti

Á BARNUM Valtýr Bergmann hefur starfað sem þjónn í tæp fimmtán ár en hann 
er í dag veitingastjóri á Sjávarkjallaranum.  FRÉTTABLAÐIÐ/VÖLUNDUR
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Breski plötusnúðurinn Nick 
Warren þeytir skífum á Nasa 
föstudagskvöldið 28. desember. 
Warren er ákaflega þekktur 
plötusnúður sem hefur spilað með 
kunnum köppum á borð við Sasha 
og Digweed auk hljómsveitar-
innar Massive Attack.

Warren hefur á ferli sínum sett 
saman sex Global Underground-
plötur sem eru tileinkaðar Prag, 
Brasilíu, Búdapest, Amsterdam, 
Reykjavík, Sjanghæ og nú síðast 
París. Einn heitasti plötusnúður 
Íslands, Danni Bigroom, sér um 
að hita upp fyrir Warren. Miðar í 
forsölu kosta 2.000 krónur og fer 
miðasalan fram í búðunum 
Mohawks og Skór.is.

Nick Warren 
þeytir skífum

NICK WARREN Breski plötusnúðurinn 
Nick Warren þeytir skífum á Nasa 28. 
desember.

Rokksveitin Helgi og hljóðfæra-
leikararnir heldur aðventutón-
leika á Græna hattinum á 
Akureyri 14. desember. Á 
efnisskránni verða lög af nýjustu 
plötu sveitarinnar, Veislan á 
Grund, í bland við eldri slagara.

„Við reiknum með að hin 
sígilda jólaplata „Ég veit hvað þú 
gerðir um síðustu jól“ verði 
leikin niður í öreindir,“ segir 
söngvarinn Helgi Þórsson. „Svo 
reiknum við auðvitað með að 
spila nýja jólalagið „80 kvenna 
jól“ svona rúmlega hundrað 
sinnum yfir kvöldið,“ segir Bobbi 
Brynjólfsson gítarleikari. 
Tónleikarnir hefjast á Græna 
hattinum kl. 22 en húsið verður 
opnað kl. 21. Aðgangseyrir er 
1.000 krónur.

Spila lög af 
nýrri plötu

HELGI OG HLJÓÐFÆRALEIKARARNIR 
Rokkararnir halda aðventutónleika á 
Akureyri 14. desember.

Bandaríska hljómsveitin Rage 
Against the Machine verður 
aðalnúmerið á tónlistarhátíðinni 
Pinkpop í Hollandi næsta sumar. 
Rokkararnir í Foo Fighters ætla 
einnig að spila á hátíðinni.

Þeir félagar í Rage Against the 
Machine hafa verið mjög 
eftirsóttir af tónleikahöldurum 
síðan þeir komu aftur saman á 
Coachella-hátíðinni í Bandaríkj-
unum í fyrra. Sveitin hefur þegar 
boðað komu sína á Big Day Out-
hátíðina sem verður haldin í 
Ástralíu og Nýja-Sjálandi í byrjun 
næsta árs auk þess sem fleiri 
tónleikar eru fyrirhugaðir á 
næsta ári. 

Rage spilar í 
Hollandi

Barnalánið í Hollywood virðist 
síst í rénun, en tímaritið People 
greindi frá því í gær að leikkonan 
Jessica Alba ætti nú von á barni 
með kærasta sínum. „Ég get 
staðfest að Jessica og Cash eiga 
von á barni í byrjun sumars,“ 
sagði talsmaður leikkonunnar, 
Brad Cafarelli. 

Alba, sem er tuttugu og sex ára 
gömul, hefur átt í sambandi við 
Cash Warren frá árinu 2004, 
þegar þau hittust við tökur á 
myndinni The Fantastic Four, en  
Warren var þar aðstoðarmaður 
leikstjóra kvikmyndarinnar. Alba 
er þó kannski hvað þekktust fyrir 
hlutverk sitt í myndinni Sin City, 
en nú er unnið að gerð Sin City 2. 
Barnið verður fyrsta barn bæði 
Alba og Warren.

Alba er ólétt

FJÖLGAR MANNKYNINU Jessica Alba 
á von á barni með kærastanum Cash 
Warren. Það mun koma í heiminn í vor 
eða sumar. NORDICPHOTOS/GETTY

RAGE AGAINST THE MACHINE Banda-
rísku rokkararnir ætla að spila í Hollandi 
á næsta ári.

Franskur doktorsnemi í tölvunarfræði 
hefur gert helstu stærðfræðinga veraldar 
agndofa með því að reikna þrettándu rót af 
200 stafa tölu í huganum – og á aðeins 70 
sekúndum. 

„Þetta snýst ekki einungis um stærðfræði. Þetta 
er ákveðin tækni sem maður notar til að tvinna 
saman stærðfræði og minni,“ sagði hinn 27 ára 
gamli stærðfræðisnillingur Alexis Lamaire, 
spurður um aðferðina sem hann notaði við að 
reikna hið ótrúlega stærðfræðidæmi á mánudag. 
Þetta mun vera stærsta tala sem reiknuð hefur 
verið í huganum frá upphafi.

Fyrir þá sem ekki vita er rétt að taka fram að 
þrettánda rót gengur út á að finna tölu sem 
samsvarar upphaflegri tölu ef hún er margfölduð 
með sjálfri sér þrettán sinnum. Og þegar talan er 
með 200 tölustafi, eins og í dæminu sem Lamaire 
fékk, þá geta svörin orðið um 393 trilljón 
talsins. Lamaire, eða „hin mennska 
reiknivél“, eins og hann er kallaður nú 
um stundir, fann rétta svarið á 70 
sekúndum. 

„Þetta var með ólíkindum. Hann settist 
niður og það hefði mátt heyra saumnál 
detta í salnum. Allt í einu stóð hann upp 
og var þá búinn að skrifa svarið niður. Ég 
hef aldrei séð neitt þessu líkt,“ segir Jane 
Wess, forstöðumaður Vísindasafnsins í 
London, þar sem gjörningurinn fór fram. 

Lamaire hefur í mörg ár rannsakað 
þrettándu rót stærðfræðinnar og gerir 
daglega æfingar sem ganga út á að bæta 
minnið og æfa heilann  í að svara slíkum 
dæmum. Sérfræðingar hafa ráðlagt honum 
að leggja ekki of mikið á heilann á sér því 
annars eigi hann á hættu að verða sjálfhverf-
ur. „Svona þrautir krefjast gríðarlegrar 
einbeitingar og  álagið á heilann er mikið. Við 
of mikið álag geta afleiðingarnar orðið 
alvarlegar,“ segir Bernard Mazoyer, heilasér-
fræðingur við háskólann í Caen. 

Reiknaði 200 talna dæmi í 
huganum á 70 sekúndum 

MENNSKA REIKNIVÉLIN Alexis Lamaire hefur rannsakað 13. rót 
stærðfræðinnar í mörg ár og gerir daglega æfingar til að þjálfa 
heilann og bæta minnið.

DÆMIÐ SEM 
LAMAIRE FÉKK:
Hver er þrettánda rótin af:

836895668823695693983732866
222564522472678046649383667
749735755815730350757040896
252880238578315683768029349
382010563433638555959315144
5041514949070 94190977044493
05660268402771869624155 
688082648640933?

Rétta svarið, sem Lamaire fann 
á 70 sekúndum:
2391481494636373.
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Helgi Valur Daníelsson samdi í gær við hið sterka sænska lið 
Elfsborg. Samningur Helga Vals við félagið er til þriggja ára. 
Fréttablaðið náði tali af Helga í gær þegar hann var nýbúinn 
að skrifa undir samninginn í gær eftir að hafa gengist undir 
ítarlega læknisskoðun.

„Þetta er mikill léttir. Það er ekki hægt að neita því. Ég er 
bara virkilega ánægður með að allt hafi gengið eftir,“ sagði 
Helgi Valur en það getur oft reynst æði erfitt fyrir leik-
menn að komast að hjá sterku liði eftir að hafa fallið 
niður í kjallarann líkt og Helgi Valur lenti í með Öster, 
sem féll fyrst úr úrvalsdeild og síðan úr 1. deildinni.

„Ég var farinn að verða nokkuð órólegur enda ekki 
mörg spennandi lið sem voru að sýna mér áhuga 
framan af. Svo kom Elfsborg inn í myndina á seinni 
stigum og var klárlega mest spennandi liðið sem sýndi 
mér áhuga. Ég er því ákaflega kátur að við skyldum 
hafa náð saman. Ég lít á þennan samning sem annað 
tækifæri fyrir mig sem ég ætla mér að nýta,“ sagði Helgi 
Valur, sem er sáttur við samninginn sem hann fékk hjá 

liðinu. „Þetta er töluvert betri samningur en ég var með hjá Öster. 
Ég er samt engin stórstjarna og fæ því samning í samræmi við 
það.“ Helgi Valur settist niður með þjálfara liðsins í gær og var 
mjög jákvæður eftir það spjall.

„Það var þjálfarinn sem lagði mikla áherslu á að fá mig til liðsins 
en ekki einhverjir stjórnarmenn. Hann sagðist hafa séð marga leiki 

með Öster og vissi því hvað hann væri að fá. Það er mjög 
öflugt að finna að þjálfarinn hafi trú á manni,“ sagði Helgi 

en Elfsborg er eitt af stóru liðunum í Svíþjóð. Það varð 
í fjórða sæti á síðustu leiktíð en var meistari árið þar á 
undan.

„Að hafa fengið þennan samning sýnir að árin 
tvö hjá Öster voru ekki alveg til einskis. Þó að liðinu 
hafi gengið skelfilega finnst mér persónulega að ég 
hafi tekið miklum framförum og í raun var ég alltaf 
sáttur við mína spilamennsku hjá liðinu,“ sagði Helgi 
Valur en hann er þriðji Íslendingurinn sem spilar með 

Elfsborg. Kristján Jónsson lék með því fyrstur leiktíðina 
1996-97 og Haraldur Ingólfsson á árunum 1998-2000.

HELGI VALUR DANÍELSSON:  SAMDI VIÐ SÆNSKA ÚRVALSDEILDARFÉLAGIÐ ELFSBORG TIL ÞRIGGJA ÁRA

Lít á þetta sem nýtt tækifæri fyrir mig

HANDBOLTI Dómur aganefndar 
HSÍ yfir Aðalsteini Eyjólfssyni 
er án fordæma hér á landi og sá 
þyngsti sem þjálfari eða leik-
maður hefur hlotið fyrir ummæli 
í fjölmiðlum. HSÍ fór þá leið í 
fyrsta skipti í gær að birta rök-
stuðning aganefndarinnar. Hann 
er svohljóðandi:

„AE tjáði sig mjög um allt sem 
við kom leiknum. Ekkert af því 
hefur hann viljað draga til baka 
þrátt fyrir að hafa fengið tæki-
færi til þess, heldur frekar ítrek-
að fyrri umsagnir. 

Vó hann þar mjög að æru dóm-
ara, svo nærri að það gæti varð-
að við íslenska meiðyrðalöggjöf. 
Jafnframt vændi hann HSÍ og 

dómaranefnd um spillingu. Það 
verður að teljast mjög alvarlegt 
þegar þjálfari fer slíkum orðum 
um handknattleikshreyfinguna. 

Líta verður á að þjálfarar jafnt 
sem leikmenn liða í efstu deild 
eru fyrirmyndir barna og ungl-
inga og bera ábyrgð sem slíkir. 
Jafnframt er ljóst að órökstuddar 
dylgjur í fjölmiðlum um dómara 
og stjórnendur handknattleiks-
hreyfingarinnar skaða hreyfing-
una verulega útávið.

Niðurstaða aganefndar er að 
Aðalsteinn Eyjólfsson er úrskurð-
aður í bann til 1. febrúar 2008 og 
til greiðslu sektar að upphæð kr. 
50.000.“  

  - hbg

Dómur aganefndar yfir Aðalsteini Eyjólfssyni:

Ummælin gætu varðað 
íslenska meiðyrðalöggjöf

HANDBOLTI Aganefnd HSÍ kvað í 
gær upp dóm yfir þjálfurum Fram 
og Stjörnunnar vegna ummæla 
þeirra í kjölfar leiks Fram og 
Stjörnunnar í N1-deild kvenna. 
Einar Jónsson, þjálfari Fram, var 
áminntur og fékk ávítur frá aga-
nefndinni en Aðalsteinn Eyjólfs-
son, þjálfari Stjörnunnar, fékk 
mjög þungan dóm; bann til 1. 
febrúar á næsta ári sem og 50 þús-
und króna sekt. Aðalsteini var 
brugðið þegar Fréttablaðið heyrði 
í honum þegar dómurinn lá fyrir.

Hvað með ummæli Viggós og 
fleiri?
„Ég er hreinlega orðlaus. Ég átti 
alls ekki von á þessu. Þarna er 
verið að vega að mínum starfs-
rétti og mínu lífsviðurværi enda 
má ég ekki einu sinni stýra ungl-

ingaflokknum sem ég þjálfa. Það 
verður athyglisvert að vita hvaða 
forsendur eru fyrir þessum dómi 
enda hafa menn eins og Viggó Sig-
urðsson og fleiri látið ýmislegt 
misjafnt flakka í fjölmiðlum án 
þess að fá slíka refsingu.“ 

Greinilega nóg að segja „sorrí“
„Ég spyr að því hvað var verra við 
þessi ummæli en mörg önnur 
ummæli?“ sagði Aðalsteinn sem 
er heldur ekki sáttur við hversu 
vægan dóm kollegi hans Einar 
fékk: „Það virðist vera nóg að 
segja „sorrí“ og þá eru það ávítur 
í stað lengri dóma. Það er greini-
lega í lagi að nota hin ýmsu blóts-
yrði og sparka í dauða hluti.“

Einar dró ummæli sín í garð 
dómaranna til baka en Aðalsteinn 
gerði það ekki. Hann hefur áður 
ítrekað að hann standi við orð sín 
um dómgæsluna en hann segist 
sjá eftir ákveðnu orðalagi eins og 
að hafa kallað þjálfara Fram og 
dómarana „drykkjufélaga“. 

Aðalsteinn er einnig ósáttur við 

vinnubrögð fjölmiðla í þessu máli.
„Ég spyr mig að því hvort fjöl-

miðlar séu að setja mig í bann með 
því að klippa út úr mínum viðtöl-
um þannig að viðtölin virki sölu-
vænni á almenning? Ég útskýrði 
mín ummæli við flesta fjölmiðla 
en það hafa ekki margir birt það,“ 
sagði Aðalsteinn, sem hefur að 
öllum líkindum ekki sagt sitt síð-
asta í málinu.

Ósáttur við vinnubrögð aganefndar 
HSÍ
„Ég ætla að skoða málið með 
mínum lögfræðingi. Það er að 
segja hvaða heimildir séu fyrir 
þessu banni. Ég er líka ósáttur við 
vinnubrögð aganefndar. Dómur-
inn er dæmdur að mér fjarver-
andi, ég er ekki kallaður fyrir dóm 
og fæ ekki að sjá sönnunargögn 

gegn mér né bera fyrir mig vörn-
um gagnvart þeim sönnunargögn-
um sem komið hafa fram,“ sagði 
Aðalsteinn, sem er á því að málið 
hafi skaðað mannorð hans.

Fjölmiðlar sett málið fram á 
einsleitan hátt
„Það er ljóst að dómstóll göt-
unnar er búinn að dæma út 
frá þeim hlutum er hafa 
komið fram. Fjölmiðlar 
hafa sett málið fram á 
einsleitan hátt og tekið 
afstöðu í málinu. Fjöl-
miðlarnir sem hafa 
fjallað um 
málið hafa 

einblínt of mikið á orðin í stað 
aðalatriðanna. Ég er mjög 
svekktur og sár og maður hlýtur 
að spyrja sig að því hvort allur 
tíminn og fyrirhöfnin sem maður 
setur í handboltann sé þess virði 
þegar svona mál koma 
upp,“ sagði Aðalsteinn 
Eyjólfsson.

henry@frettabladid.is

Mun leita aðstoðar lögfræðings
Aðalsteinn Eyjólfsson, þjálfari kvennaliðs Stjörnunnar, fékk í gær þyngsta dóm sem aganefnd HSÍ hefur 
veitt þjálfara eða leikmanni fyrir ummæli í fjölmiðlum. Aðalsteinn má hvorki þjálfa meistara- né ungl-
ingaflokk Stjörnunnar til 1. febrúar. Hann segir vegið að starfsrétti sínum og mun tala við lögfræðing.

HANDBOLTI Í kjölfar hasarsins í 
kringum kvennaleik Fram og 
Stjörnunnar sem fram fór í 
Safamýri á dögunum hefur stjórn 
HSÍ bókað að þeim tilmælum 
verði komið til dómaranefndar 
HSÍ að hún verði með eftirlit á 
leikjum liðanna í óákveðinn tíma.

Breytingu mátti sjá á þeim 
málum á þriðjudag þegar 
formaður dómaranefndar, Guðjón 
L. Sigurðsson, var mættur í 
eftirlit hjá Stjörnunni er liðið lék 
gegn Haukum.   - hbg

Stjórn HSÍ:

Vill eftirlit hjá 
Stjörnunni og 
Fram

EINAR JÓNSSON Þjálfari Fram verður 
undir eftirliti í næstu leikjum en hann 
játaði að hafa gengið of langt með 
hegðun sinni í leiknum gegn Stjörnunni.

> Ragna úr leik á Ítalíu

Badmintonkonan Ragna Ingólfsdóttir féll úr keppni á 
alþjóðlegu móti á Ítalíu í gær. Ragna byrjaði daginn á því 
að leggja eistnesku stúlkuna Kati Tolmoff í tveim lotum, 
21-17 og 21-15. Hún mætti síðan hinni ensku Elizabeth 
Cann, sem er önnur besta einleikskona Englendinga, 
í sextán manna úrslitum og tapaði þá í 
tveim lotum, 21-18 og 21-14. Cann er átján 
sætum ofar en Ragna á heimslistanum 
og því var viðbúið að leikurinn yrði henni 
erfiður.

HANDBOLTI Þorsteinn Rafn 
Johnsen, formaður handknatt-
leiksdeildar Stjörnunnar, var enn 
að kynna sér dóm aganefndar 
þegar Fréttablaðið ræddi við 
hann í gær en hann sagði þó 
eftirfarandi:

„Ég sé ekki annað en aðeins 
sum gögn séu skoðuð af aga-
nefndinni og ég skil það ekki 
alveg. Hann er í staðinn dæmdur 
á viðtölum. Mér finnst fáránlegt 
að þjálfari Fram fái aðeins 
skammir. Er sem sagt í lagi að 
segja og gera hvað sem er og ef 
menn biðjast síðan afsökunar er 
allt í himnalagi? Eru það skilaboð-
in? Auðvitað er ég ekki sáttur við 
ummæli Aðalsteins enda voru þau 
yfir strikið. Fyrst háttnefnd 
aganefnd ákveður samt að hengja 
hann svona þá hefði hún vel mátt 
kalla hann fyrir nefndina. Það er 
bara verið að drepa hann með 
þessu enda grafalvarlegt mál þar 
sem handboltinn er hans lifi-
brauð,“ sagði Þorsteinn ákveðinn. 
 - hbg

Þorsteinn Rafn Johnsen:

Verið að drepa 
Aðalstein

ÞORSTEINN RAFN Harðorður út í aga-
nefnd HSÍ og hennar vinnubrögð.

AÐALSTEINN EYJÓLFSSON Er svekktur 
og sár yfir þungum dómi aganefndar 
yfir sér. Hann var dæmdur í bann til 
1. febrúar á næsta ári.  

MYND/ALEKSANDAR DJOROVIC
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FÓTBOLTI Fátt virðist nú koma í veg 
fyrir að Ítalinn Fabio Capello verði 
næsti þjálfari enska landsliðsins  í 
knattspyrnu. Hinn 61 árs gamli 
Capello státar af frábærum 
árangri með öllum þeim liðum 
sem hann hefur stýrt en hann 
hefur hlotið gagnrýni fyrir að 
spila leiðinlegan fótbolta.

Fabio Capello flaug til London í 
gær til þess að hefja viðræður við 
Brian Barwick stjórnarformann 
og Sir Trevor Brooking, yfirmann 
knattspyrnumála, hjá enska knatt-
spyrnusambandinu, en Capello 
hafði áður lýst yfir miklum áhuga 
á starfinu í fjölmiðlum. 

„Starf landsliðsþjálfara enska 
landsliðsins er stórkostleg áskor-
un,“ sagði Capello, sem hefur náð  
frábærum árangri með lið sín. 

Capello hefur þó orð á sér fyrir 
að vera harður í horn að taka og 
frekar strangur. Enn fremur hefur 
Capello verið gagnrýndur fyrir að 
láta lið sín spila agaðan og fremur 
varfærnislegan fótbolta. Ruud 
Gullit, núverandi stjóri LA Galaxy, 
sem lék undir stjórn 
Capello hjá AC 
Milan, lýsir 
honum sem 
mjög 
varnar-
sinn-
uðum 
knatt-
spyrnu-
stjóra. 

„Hann 
spilar ekki 
upp 

á fegurð knattspyrnunnar, svo 
mikið er víst. Þú sérð hann heldur 
ekki brosa mikið og þú vilt ekki fá 
hann upp á móti þér. Hann veit 
nákvæmlega hvað hann vill hverju 
sinni og ef þú gefur eitthvert 
merki um að þú viljir ekki spila 
fyrir hann, þá ertu út úr myndinni 
eins og skot,“ segir Gullit, sem 
telur að ef Capello verði ráðinn 
muni hann leggja mikla áherslu á 
vörn liðsins. 

„Capello er eins og flestir 
ítalskir þjálfarar og vill fyrst og 
fremst að vörnin sé sterk og 
liðið geti varið heiður sinn. 

Þegar menn eru góðir í þeirri 
vinnu verður mjög erfitt að sigra 
þá og oft vinna þeir leiki án þess 
að lið þeirra sé að spila sérstak-
lega vel. Árangur hans er hins 
vegar öllum ljós.“  - óþ

Allt bendir til þess að Fabio Capello verði ráðinn nýr þjálfari enska landsliðsins:

Spilar árangursríkan fótbolta

SIGURVEGARI  
Fabio Capello.

NORDICPHOTOS/GETTY

ÞJÁLFARAFERILL CAPELLO:
1991-1996: Vinnur fjóra deildartitla
á fimm árum með AC Milan. Vinnur
einnig Meistaradeildina og Super-bik-
arinn með liðinu.
1996-1997: Vinnur deildartitil með 
Real Madrid árið 1997.
1998: Tekur við AC Milan en er rekinn
eftir tímabilið.
1999-2004: Vinnur deildartitil með 
Roma árið 2001.
2004-2006: Vinnur tvo deildartitla 
með Juventus sem eru síðar dæmdir
af liðinu í dómarahneykslinu fræga.
2006-2007: Vinnur deildartitil með 
Real Madrid árið 2007 og er síðar 
rekinn.
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13. DESEMBER

ÍÞRÓTTIR FATLAÐRA Íþróttasamband 
fatlaðra tilkynnti í gær val á 
íþróttamanni og íþróttakonu árs-
ins úr röðum fatlaðra. Enn fremur 
var svokallaður Guðrúnarbikar 
afhentur.

Jóhann Rúnar Kristjánsson, 
borðtennismaður úr íþróttafélag-
inu Nesi í Reykjanesbæ, var val-
inn íþróttamaður ársins 2007. 
Jóhann Rúnar hefur æft borð-
tennis í um tíu ár og er sem stend-
ur í 14. sæti á styrkleikalista 
alþjóðaborðtennisnefndar fatl-
aðra í sínum fötlunarflokki og 
stendur í mikilli baráttu að halda 
velli þar. 

Jóhann stefnir á Ólympíumót
„Þessi verðlaun, íþróttamaður 
ársins, eru bæði mikill heiður og 
einnig góð hvatning fyrir mig í 
baráttunni við að vinna mér 
keppnisrétt á Ólympíumótinu 
2008. En næsti liður í baráttunni 
er mót á milli jóla og nýárs í Chi-
cago í Bandaríkjunum og eftir 
það mót fer að skýrast hvernig 
styrkleikalistinn mun líta út fyrir 
mótið og líklega þarf ég að hækka 
mig um eitt sæti þar til þess að 
verða öruggur,“ segir Jóhann 

Rúnar, sem er þakklátur bæði 
fjölskyldu og vinnuveitanda fyrir 
að hafa staðið við bakið á sér. 

„Lykillinn að árangri er náttúr-
lega að leggja hart að sér og vera 
með gott fólk í kringum sig og ég 
gæti vitanlega ekki staðið í þessu 
nema vera með góða fjölskyldu á 
bak við mig, auk skilningsríks 
vinnuveitanda,“ segir Jóhann 
Rúnar og hlær, en hann hefur 
unnið hjá Verkalýðs- og sjó-
mannafélagi Keflavíkur í átta ár.

Karen Björg Gísladóttir, sund-
kona úr sundfélaginu Firði í Hafn-
arfirði, var valin íþróttakona árs-
ins 2007. Karen Björg hefur æft 
sund undanfarin 6-7 ár og hefur 
tekið miklum framförum og þykir 
einstaklega efnileg. Karen Björg 
fór á kostum á Norðurlandamóti 
fatlaðra sem haldið var hér á 
landi í lok október og vann þar 
fimm gullverðlaun í öllum þeim 
greinum sem hún tók þátt í. Þrátt 
fyrir mikla fjölhæfni kveðst 
Karen Björg þó best kunna við 
skriðsundið. 

Karen sátt með árangurinn
„Mér finnst skemmtilegast að 
synda skriðsund og gildir þá einu 
hvort um 50 eða 100 metra sund 
sé að ræða. Ég hef verið að æfa 
vel undanfarið og er í mjög góðu 
formi. Mér gekk rosalega vel á 
Norðurlandamótinu um daginn og 
ætla bara að halda áfram að standa 
mig vel. Það var mjög skemmti-
legt að hafa fengið þessi verðlaun 
og þau hvetja mig áfram,“ segir 
Karen Björg ánægð.

Jón Oddur Halldórsson sprett-
hlaupari og Kristín Rós Hákonar-
dóttir sundkona voru sérstaklega 
heiðruð í gær og verðlaunuð með 
eignarbikar fyrir framúrskar-
andi árangur þeirra á síðasta ári, 
þegar þau voru valin íþróttafólk 
ársins úr röðum fatlaðra.

 Þar að auki hlaut Margrét 
Kristjánsdóttir, íþróttafélaginu 
Ösp, Guðrúnarbikarinn fyrir frá-
bært starf í þágu fatlaðs íþrótta-
fólks. Bikarinn er gefinn af Öss-
uri Aðalsteinssyni, til minningar 
um eiginkonu hans, Guðrúnu 
Pálsdóttur, og var veittur í sjö-
unda sinn í gær.  omar@frettabladid.is 

Jóhann og Karen sköruðu fram úr
Jóhann Rúnar Kristjánsson og Karen Björg Gísladóttir voru valin íþróttamenn ársins úr röðum fatlaðra, 
en verðlaunin voru veitt við hátíðlega athöfn í gær. Einnig voru Jón Oddur og Kristín Rós heiðruð fyrir að 
hafa verið valin íþróttamenn ársins í fyrra. Margrét Kristjánsdóttir hlaut Guðrúnarbikarinn í þetta sinn.

GUÐRÚNARBIKARINN Margrét Kristjáns-
dóttir hjá Ösp hlaut verðlaun fyrir gott 
starf í þágu fatlaðra. FRÉTTABLAÐIÐ/VÖLUNDUR

ÍÞRÓTTAFÓLK ÁRSINS Jóhann Rúnar Kristjánsson borðtennismaður og Karen Björg 
Gísladóttir sundkona voru valin íþróttamaður og -kona ársins 2007 úr röðum fatlaðra 
við hátíðlega athöfn Íþróttasambands fatlaðra í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/VÖLUNDUR

SKÍÐI Björgvin Björgvinsson 
endaði í 28. sæti í svigi í Evrópu-
bikarnum í Obereggen á Ítalíu í 
gær. 

Björgvin fann sig ekki í fyrri 
ferðinni en náði tólfta besta 
tímanum í seinni ferðinni en hann 
kom rúmum þremur sekúndum á 
eftir Svíanum Andre Myhrer sem 
vann keppnina. 

Björgvin náði ekki að klára í 
svigkeppninni í Bad Kleinkirch-
heim um helgina en næsta mót 
hjá Björgvini verður í svigi í 
Heimsbikarnum á sunnudag.  - óój

Björgvin Björgvinsson:

Tólfti besti tím-
inn í seinni ferð

ENDAÐI VEL Björgvin Björgvinsson var 
að keppa á Ítalíu í gær.

FÓTBOLTI Varnarmaðurinn 
Kristján Valdimarsson hefur 
skrifað undir nýjan þriggja ára 
samning við Fylki.

Kristján er uppalinn Fylkis-
maður en lék með Grindavík 
sumarið 2006. Hann snrri svo 
aftur á heimaslóðir fyrir síðasta 
sumar þar sem hann blómstraði í 
stöðu miðvarðar og var einn 
albesti leikmaður Fylkis.

Það var því mikið kappsmál 
fyrir Fylki að tryggja sér 
þjónustu varnarmannsins áfram 
sem félagið hefur nú gert.  - hbg

Kristján Valdimarsson:

Framlengir við 
Fylki

KRISTJÁN VALDIMARSSON Áfram í 
Árbænum. 
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KÖRFUBOLTI Íslandsmeistarar KR-
inga hafa verið með hæsta fram-
lagið frá bekknum af öllum liðum 
Iceland Express deild karla en níu 
umferðir eru búnar af deildinni í 
vetur. KR hefur fengið flest stig 
(20,5) og flest fráköst (8,9 í leik) 
frá varamönnum sínum og þá hafa 
varmenn liðsins skilaði flestum 
framlagsstigum í leik. 

Besta dæmið um mikilvægi 
varamannabekksins fyrir KR-liðið 
hefur komið í tveimur síðustu 
leikjum, sem KR hefur unnið báða 
með aðeins einu stigi. Sá fyrri var 
í deildinni í Hveragerði 2. desem-
ber þar sem KR var fimmtán stig-
um undir, 33-18, eftir fyrsta leik-
hluta. Benedikt Guðmundsson 
fékk 26 stig frá varamönnum 
sínum í öðrum leikhluta sem KR 
vann 36-15 og kom sér aftur inn í 
leikinn, KR vann á endanum 91-
90 og það var varamaðurinn 
Darri Hilmarsson sem skoraði 
síðustu þrjú stig liðsins þar af 
sigurstigið á vítalínunni sex 
sekúndum fyrir leikslok. 
Varamenn KR enduðu með 
39 stig gegn aðeins 5 stigum 
hjá varamönnum KR.

Sá seinni var í 16 liða 
úrslitum bikarsins gegn 
Grindavík á sunnudags-
kvöldið. KR var komið 
sex stigum undir þegar 
sex mínútur eftir 
en tveir þrist-
ar frá vara-
mannin-
um 

Brynjari Þór Björnssyni og fjögur 
stig frá Fannari Ólafssyni spiluðu 
lykilihlutverk í að landa sigrinum 
en Fannar skoraði sigurkörfuna 
átta sekúndum fyrir leikslok. KR 
vann leikinn 104-103 og varamenn 
liðsins unnu baráttuna við bekk 
Grindvíkinga með miklum yfir-
burðum 37-9.

Það er margt sam-
eiginlegt með þess-
um leikjum. Í þeim 
báðum kemur vara-
maður 
sjóð-

heitur inn í annan leikhluta, 
Brynjar skoraði 18 stig í 2. leik-
hluta í Hveragerði og Darri skor-
aði 13 stig í 2. leikhluta gegn 
Grindavík. Í báðum leikjum eru 
það síðan varamenn sem tryggja 
sigurinn á lokasekúndum leiksins 
og þegar heildarstigaskor af 
bekknum er skoðað kemur í ljós 
að varamenn KR skoruðu 76 stig 
gegn 14 í þessum tveimur naumu 
sigrum. 

Þegar tölfræði er skoðuð yfir 
flest stig varamanna liðs í einum 
leik kemur í ljós að KR-ingar eiga 
þrjá af sex bestu leikjunum í 

vetur en ekki þó tvo þá hæstu. ÍR-
ingar fengu 45 stig frá bekknum í 
fyrsta leik gegn Þór á Akureyri og 
Keflvíkingar fengu 45 stig frá 
bekknum gegn sama Þórsliði 
fimmtán dögum síðar. 

KR-ingar hafa mest fengið 44 
stig frá bekknum og enn komu 
Þórsararnir þar við sögu en Akur-
eyringar voru þá búnir að láta 
varamenn mótherja sinna skora á 
sig 170 stig í fyrstu fjórum leikjun-

um. Lærisveinar Hrafns Kristj-
ánssonar hafa tekið sig á eftir 
það og varamenn mótherj-
anna hafa aðeins skorað 59 
stig í síðustu fimm deildar-
leikjum þar af aðeins 13 
stig í síðustu tveimur. 

Hér til hliðar má finna 
lista yfir besta 

árangur 
vara-
manna 
liðanna 

í Iceland 
Express 

deild karla 
í vetur. 

 ooj@frettabladid.is

Bekkur KR-inga sá besti í deildinni
Benedikt Guðmundsson, þjálfari KR, hefur fengið 267 stig og 116 fráköst frá varamönnum í vetur. Vara-
menn KR skoruðu 62 stigum fleira en varamenn Hamars og Grindavíkur í eins stigs sigrum KR. 

SIGURKARFA GEGN GRINDAVÍK
Fannar Ólafsson hefur byrjað á bekknum í síðustu 
leikjum og var með 10 stig og sigurkörfuna gegn 

Grindavík.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

ERTU TILBÚINN AÐ FARA INN Á? Bene-
dikt Guðmundsson getur óhræddur kall-
að á menn af bekknum hjá KR-liðinu. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Flest stig frá bekk:
1. KR 267 (20,5 í leik)
2. Keflavík 236 (18,2)
3. Njarðvík 211 (16,2)
4. Grindavík 195 (15,0)
5. ÍR 164 (12,6)
6. Fjölnir 163 (12,5)
7. Snæfell 160 (12,3)
8. Stjarnan 158 (12,2)
9. Hamar 135 (10,4)
10. Þór Ak. 122 (9,4)
11. Tindastóll 85 (6,5)
12. Skallagrímur 81 (6,2)

Flest fráköst frá bekk:
1. KR 116 (8,9)
2. Keflavík 107 (8,2)

3. ÍR 82 (6,3)
4. Þór Ak. 80 (6,2)
4. Fjölnir 80 (6,2)
6. Stjarnan 79 (6,1)

7. Grindavík 78 (6,0)
8. Njarðvík 72 (5,5)
9. Snæfell 68 (5,2)
10. Hamar 44 (3,4)
11. Skallagrímur 42 (3,2)
12. Tindastóll 22 (1,7)

Hæsta framlag frá bekk:
1. KR  23,3
2. Keflavík 20,2
3. Njarðvík 18,8
4. Grindavík 16,0
5. ÍR 13,7
6. Fjölnir 12,0
7. Snæfell 11,3
8. Stjarnan 11,2
9. Þór Ak. 8,3
10. Skallagrímur 6,5
11. Hamar 6,2
12. Tindastóll 3,7

FRAMLAG FRÁ BEKKNUM Í 1. TIL 9. UMFERÐ Í ICELAND EXPRESS DEILD KARLA:

BESTU OG VERSTU VARA-
MANNABEKKIRNIR
Á toppnum
Flest sóknarfráköst Keflavík, 44
Flestar þriggja stiga körfur KR, 30
Flest fengin víti Keflavík, 87
Flestar stoðsendingar Keflavík, 66
Flestir stolnir boltar Keflavík, 40
Flest varin skot Njarðvík, 17
Flestar villur KR, 107
Besta skotnýting Njarðvík 44,9%
Besta vítanýting Stjarnan, 85,2%
Besta 3ja stiga skotn. Njarðvík 39,7%

Á botninum
Fæst sóknarfráköst Tindastóll, 7
Fætar 3ja stiga körfur Tindastóll, 5
Fæst fengin víti Skallagrímur, 14
Fæstar stoðsendingar  Hamar, 
 Tindastóll 12
Fæstir stolnir boltar  Hamar, 
 Tindastóll 12
Fæst varin skot  Snæfell, Þór, 
 Tindastóll 2 
Fæstar villur Hamar 36
Versta skotnýting Þór Ak. 33,1%
Versta vítanýt. Skallagrímur, 28,6%
Versta 3ja stiga skotn. Tindast., 15,6%

KÖRFUBOLTI Það verða stórleikir í 
Njarðvík og Stykkishólmi í átta 
liða úrslitum Lýsingarbikars 
karla en dregið var í bæði karla- 
og kvennaflokki í gær. 

Njarðvíkingar drógust á móti 
Íslandsmeisturum KR og þá fá 
Snæfellingar Keflavík í heima-
sókn.  Báðir leikir liðanna til 
þessa í vetur hafa verið æsi-
spennandi og mikil veisla fyrir 
áhorfendur. KR vann eins stigs 
sigur á Njarðvík í DHL-Höllinni í 
nóvember  og Keflavík vann 
Snæfell í framlengingu í Hólmin-
um í október. 

Í hinum leikjunum tekur Skalla-
grímur á móti bikarmeisturum ÍR 
og Fjölnir fær Þór úr Þorlákshöfn 
í heimsókn en Þórsliðið er eina 
liða í átta liða úrslitunum sem er 
ekki í Iceland Express-deildinni. 
Skallagrímsmenn eiga harma að 
hefna gegn ÍR-ingum sem unnu 
þá Kanalausir fyrr í vetur. 

Hjá konunum er stærsti 
leikurinn milli Grindavíkur og 
KR í Grindavík en þar fara liðin 
sem hafa veitt Keflavík mesta 
keppni það sem af er í vetur. Þá 
mætast einnig Valur-Keflavík, 
Haukar-Hamar og Snæfell-Fjölnir 
en í síðasta leiknum mætast efsta 
liðið í 1. deild og neðsta liðið í 
úrvalsdeildinni. 

Leikirinir í átta liða úrslitunum 
fara fram helgina 11. til 13. 
janúar - óój

Lýsingarbikarinn í körfu:

Spennandi leik-
ir fram undan

STÓRLEIKUR Brenton Birmingham og 
Skarphéðinn Freyr Ingason fá að glíma í 
bikarnum. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

KÖRFUBOLTI Njarðvíkingar geta 
verið ánægðir með dráttinn í átta 
liða úrslitum Lýsingarbikars 
karla þó svo að þeir hafi fengið 
Íslandsmeistara KR-inga sem 
hafa unnið þá fjórum sinnum í 
röð. 

Njarðvíkingar fengu nefnilega 
loksins heimaleik í Ljónagryfj-
unni en áður en þeir komu upp úr 
vasanum í gær voru þeir búnir 
að dragast tólf sinnum í röð á úti-
völl í bikarnum. Síðasti heima-
leikur Njarðvíkur í bikarkeppn-
inni var gegn Hamri í átta liða 
úrsltum 8. janúar 2004.

Síðan þá er Njarðvíkurliðið 
búið að spila tvo bikarleiki í 
Keflavík, Stykkishólmi og 

Ásgarði auk þess að spila tvo 
bikar úrslitaleiki en hefur hins 
vegar aldrei fengið heimaleik á 
þessu fjögurra ára tímabili fyrr 
en liðið datt loksins í lukkupott-
inn í gær. 

Árangur Njarðvíkurliðsins í 
þessum tólf útileikjum er ekki 
slæmur en liðið hefur unnið tíu 
af þessum tólf leikjum en tapaði 
fyrir ÍR í Seljaskóla í 32 liða 
úrslitunum í fyrra og svo í Kefla-
vík í undanúrslitaleiknum 2006.

 - óój

FJÓRTÁN ÚTILEIKIR Í RÖÐ 
Í BIKARNUM
2004
17. janúar Snæfell 74-69 sigur
7. febrúar Keflavík (bik.ú.) 74-93 tap
29. nóvember ÍS 130-81 sigur
8. desember Stjarnan 115-63 sigur
2005
9. janúar Keflavík  88-85 sigur
23. janúar Breiðablik 113-76 sigur
13. feb. Fjölnir (bik.ú.)  90-64 sigur
10. desember Fjölnir-b 103-52 sigur
2006
8. janúar Þór Þorl.,  97-76 sigur
22. janúar Snæfell  98-94 sigur
5. febrúar Keflavík  85-89 tap
25. nóvember ÍR  68-71 tap
2007
25. nóvember Valur-b  94-46 sigur
9. desember Stjarnan  104-86 sigur

Dregið í átta liða úrslit Lýsingarbikarsins í gær:

Fyrsti heimaleikur 
Njarðvíkur í 4 ár

LOKSINS HEIMALEIKUR Teitur Örlygs-
son og lærisveinar hans í Njarðvík 
mæta KR í Ljónagryfjunni í 8 liða 
úrslitum bikarsins. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

KÖRFUBOLTI Leiðir tveggja erlendra 
leikmanna KR sem hafa yfirgefið 
félagið á þessu tímabili hafa legið 
upp á Sauðárkrók. 

Leikmennirnir, sem eru þeir 
Samir Shaptahovic og Phillip 
Perry, mæta báðir með liði 
Tindastóls í DHL-Höllina í kvöld 
þegar liðin mætast í 10. umferð 
Iceland Express-deildarinnar. 

Shaptahovic er með 17 stig, 6,3 
stoðsendingar og 43,5 prósenta 
þriggja stiga skotnýtingu með 
Tindastól í vetur. Hann kom til KR 
í haust en var síðan látinn víkja 
fyrir Avi Fogel sem hefur spilað 
vel í stöðu leikstjórnanda hjá KR. 

Perry, sem kom til að spila með 
Bumbunni í bikarnum, lék sinn 
fyrsta leik með Tindastól um 
síðustu helgi þegar hann var með 
10 stig í tapi gegn Keflavík.

Þeir Shaptahovic og Perry ætla 
sér örugglega að sýna Benedikt 
Guðmundssyni og lærisveinum 
hans af hverju þeir misstu þegar 
þeir létu þá félaga fara. - óój

Erlendir fyrrverandi KR-ingar:

Mæta aftur í 
DHL-Höllina

AÐ SPILA VEL Samir Shaptahovic er að 
gera góða hluti á Króknum.

FRÉTTABLAÐIÐ/RÓSA

SENDU SMS JA ACF
Á NÚMERIÐ 1900 OG
ÞÚ GÆTIR UNNIÐ! 

Vinningar eru Bíómiðar fyrir tvo, DVD 

myndir, varningur tengdur myndinni 
og margt fleira!
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JÓLAMYNDIN Í ÁR!
STÓRSKEMMTILEG GAMANMYND FYRIR ALLA FJÖLSKYLDUNA!

SÝND MEÐ ÍSLENSKU OG ENSKU TALI.
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Kvennadeild Iceland Express
KR-Keflavík 90-81
Stig KR: Monique Martin 65 (11 fráköst),
Hildur Sigurðardóttir 6 (15 frák., 9 stoðs.), 
Sigrún Ámundadóttir 5 (12 frák., 4 varin), Sigur-
björg Þorsteinsdóttir 4 (7 frák.), 
Guðrún Gróa Þorsteinsdóttir 4 (6 stoðs.), Helga 
Einarsdóttir 3 (8 frák.), GUðrún Ósk 
Ámundadóttir 3 (3 stoðs., 3 varin),
Stig Keflavíkur: Kesha Watson 27 (11 stoðs., 7 
stolnir, 7 frák.), Ingibjörg Elva Vilbergsdóttir 17 (9 
frák.), Rannveig Randversdóttir 14, Margrét Kara 
Sturludóttir 12 (12 frák.), Pálína Gunnlaugsdóttir 
9 (6 frák., 4 stoðs.), Marín Rós Karlsdóttir 2.
Haukar-Grindavík 80-99
Hamar-Valur 63-68

Enski deildarbikarinn:
West Ham-Everton 1-2
1-0 Carlton Cole (12.), 1-1 Leon Osman (40.), 1-2
1-2 Yakubu (88.).

Meistaradeild Evrópu:
E-riðill:
Rangers-Lyon 0-3
0-1 Sidney Govou (16.), Karim Benzema (85.), 
0-3 Karim Benzema (88.).
Barcelona-Stuttgart 1-1
0-1 Antonio da Silva (3.). 1-1 Giovani (36.). 2-1 
Samuel Eto‘o (57.). 3-1 Ronaldinho (67.). Eiður
Smári Guðjohnsen var í byrjunarliði Barcelona,
en var tekinn út af á 52. mínútu.

LOKASTAÐA E-RIÐILS:
Barcelona 6 4 2 00 12-3 14
Lyon 6 3 1 2 11-10 10
Rangers 6 2 1 3 7-9 7
Stuttgart 6 1 0 5 7-15 3

F-riðill:
Roma-Man. Utd. 1-1
0-1 Gerrard Pique (34.), 1-1 Mancini (71.).
Sporting-Dynamo Kiev 3-0
1-0 Anderson Polga (35.), 2-0 Joao Moutinho
(67.), 3-0 Liedson (89.).

LOKASTAÐA F-RIÐILS:
Man. Utd. 6 5 1 0 13-4 16
Roma 6 3 2 1 11-6 11
Sporting 6 2 1 3 9-8 7
Dynamo Kiev 6 0 0 6 4-19 0

G-riðill:
PSV-Inter 0-1
0-1 Julio Ricardo Cruz (64.).
Fenerbahce-CSKA Moskva 3-1
0-1 sjálfsm. (30.), 1-1 Alex (32.), 2-1 Ugur Boral 
(45.), 3-1 Ugur Boral (90.).

LOKASTAÐA G-RIÐILS:
Inter 6 5 0 1 12-4 15
Fenerbahce 6 3 2 1 8-6 11
PSV 6 2 1 3 3-6 7
CSKA Moskva 6 0 1 5 7-14 1

H-riðill:
Arsenal-Steaua 2-0
1-0 Abou Diaby (8.), 2-0 Nicklas Bendtner (42.),
2-1 Dorel Zaharia (69.).
Slavia-Sevilla 0-3
0-1 Luis Fabiano (66.), Fredi Kanoute (69.), 0-3
Daniel Alves (87.).

LOKASTAÐA H-RIÐILS:
Sevilla 6 5 0 1 14-7 15
Arsenal 6 4 1 1 14-4 13
Slavia 6 1 2 3 5-16 5
Steaua 6 0 1 5 4-10 1

ÚRSLITIN Í GÆR

FÓTBOLTI Teitur Þórðarson, 
fyrrverandi þjálfari KR, var í gær 
kynntur sem nýr knattspyrnu-
stjóri kanadíska liðsins Vancouver 
Whitecaps sem leikur í USL-
deildinni. Teitur skrifaði undir 
tveggja ára samning og lýsti yfir 
ánægju sinni með þetta einstaka 
tækifæri á heimasíðu liðsins. 

„Ég er mjög spenntur fyrir 
þessu starfi hjá Whitecaps og er 
sáttur með þá framtíðarsýn og 
þær hugmyndir um uppbyggingu 
sem forráðamenn liðsins hafa 
talað um. Þetta er spennandi 
verkefni,“ sagði Teitur. - óþ 

Kanadíska USL-deildin:

Teitur tekur við 
hjá Whitecaps

SPENNTUR Teitur bíður spenntur eftir að 
sanna sig. MYND/WHITECAPSFC.COM

FÓTBOLTI Mikið var um dýrðir í gærkvöldi 
þegar lokaumferð riðlakeppni Meistaradeild-
ar Evrópu fór fram. Lyon og Fenerbahce 
tryggðu sér síðustu lausu sætin í sextán liða 
úrslitunum.

Barcelona var þegar búið að tryggja sér 
efsta sæti E-riðils þegar liðið mætti Stuttgart 
á Nývangi. Eiður Smári Guðjohnsen var í 
byrjunarliði Barcelona í leiknum. Barcelona 
vann öruggan sigur, 3-1. 

Það var öllum ljóst að sæti í sextán liða 
úrslitum Meistaradeildarinnar væri í húfi 
þegar Rangers og Lyon mættust í stórleik 
kvöldsins á Ibrox vellinum í Glasgow. Gest-
irnir í Lyon byrjuðu leikinn af miklum krafti 
og Sidney Govou fékk dauðafæri strax á 
fjórðu mínútu. Rangers, sem nægði jafntefli í 
leiknum, fékk einnig sín færi á upphafsmín-
útunum, en það voru aftur á móti Frakkarnir 
sem opnuðu markareikninginn. Áðurnefndur 
Govou skoraði markið af stuttu færi eftir 
góðan undirbúning Karim Benzema, sem var 
mjög líflegur í leiknum. Skotarnir virtust 
talsvert slegnir út af laginu við markið og 
þurftu í flýti að breyta leikskipulagi sínu og 
reyna að sækja meira. Staðan var enn 0-1 
þegar flautað var til hálfleiks og Lyon var 

nær því að bæta við marki en Rang-
ers að jafna leikinn.

Benzema fór á kostum
Rangers beit loks frá sér í byrjun 
seinni hálfleiks og Lyon bjargaði 
eitt sinn naumlega á línu, en heilt 
yfir náðu Skotarnir ekki að skapa 
sér nógu góð færi þrátt fyrir að 
vera meira með boltann. Það voru 
svo Frakkarnir sem nýttu sín færi 
og kláruðu leikinn á lokakaflanum. 
Benzema stal senunni og skoraði tvö 
mörk seint í leiknum og tryggði 0-3 
sigur Lyon og sæti í sextán liða úrslit-
um.

Manchester United var þegar öryggt 
með toppsæti F-riðils þegar liðið mætti 
Roma á Ólympíuleik-
vanginum í Róm, en 
Roma var einnig 
öruggt í sextán liða 
úrslitin. Sir Alex 
Ferguson, stjóri 
United, notaði tæki-
færið til þess að hvíla nokkra lykilmenn liðs-
ins og gefa ungum leikmönnum möguleika á 

að sanna sig. United skoraði 
eina mark fyrri hálfleiks og 

þar var Gerard Pique að verki 
með laglegu skallamarki eftir 

hornspyrnu. Rómverjar jöfnuðu 
svo metin í seinni hálfleik með 
marki Mancini og þar við sat.

Fenerbahce fór áfram
Í G-riðli stóð baráttan á milli PSV og Fen-
erbahce um sæti í sextán liða úrslitum, 
en vonir PSV lágu í því að vinna Inter 
og treysta á að CSKA Moskva myndi 
leggja Fenerbahce að velli í Tyrklandi. 
Það er skemmst frá því að segja að 
þetta var ekki kvöld PSV, þar sem liðið 
tapaði örugglega gegn Inter á sama 
tíma og Fenerbahce vann í Tyrklandi.

Arsenal og Sevilla voru þegar búin 
að tryggja sig upp úr H-riðli, en topp-
sæti riðilsins var enn óráðið. Arsenal 
átti ekki í erfiðleikum með Steaua á 

Emirates-vellinum og vann þægilegan 
2-1 sigur. Sevilla vann sinn leik einnig, 

0-3, en öll mörkin komu í seinni hálfleik.
  omar@frettabladid.is 

Benzema stal
senunni á Ibrox
Átta leikir fóru fram í lokaumferð riðlakeppni Meistara-
deildar Evrópu í gærkvöldi og helst ber að nefna að 
Lyon og Fenerbahce tryggðu sér síðustu lausu sætin í 
sextán liða úrslitum keppninnar, en Rangers og PSV sátu eftir. 
Stórliðin Barcelona, Arsenal og Sevilla unnu sína leiki en Roma 
og Manchester United gerðu jafntefli.

MARKAVEISLA Eiður Smári Guðjohnsen og félagar í Barcelona fagna hér fyrsta marki 
sínu í gær í 3-1 sigri liðsins. Ronaldinho var gríðarlega öflugur í leiknum og skoraði 
eitt og lagði upp annað. NORDICPHOTOS/AFP

FÖGNUÐUR Leikmenn Arsenal fagna hér marki Danans Nicklas Bendtner í gærkvöldi, 
en þrátt fyrir sigurinn varð Arsenal að sætta sig við annað sætið í H-riðli á eftir 
Sevilla. NORDICPHOTOS/GETTY

MARKASKORARI Benzema var hetja Lyon 
og skoraði tvö mörk. NORDIC PHOTOS/GETTY

KÖRFUBOLTI Nýliðar KR skutu 
Keflavík úr toppsætinu með glæsi-
legum 91-80 sigri í leik liðanna í 
DHL-Höllinni í toppslag Iceland 
Express deildar kvenna í gær-
kvöldi. 

Bandaríski leikmaður KR, Mon-
ique Martin, var gjörsamlega 
óstöðvandi frá fyrstu mínútu, 
skoraði 17 fyrstu stig KR-liðsins í 
leiknum og endaði með 65 stig, 
sem er nýtt met í efstu deild 
kvenna. Enginn leikmaður hafði 
áður náð að skora 60 stig í leik en 
eftir 25 stig í fyrsta leikhluta 
stefndi í met frá upphafi leiks. 
KR-liðið keyrði upp hraðann með 
góðum árangri eins og 28 hraða-
upphlaupsstig liðsins bera merki 
um.

Það var ótrúlegt að fylgjast með 
Martin, sem ætlaði augljóslega að 
sýna Keshu Watson og öðrum að 
hún væri besti leikmaður deildar-

innar. Martin nýtti 24 af 37 skotum 
sínum og 12 af 13 vítum en hún 
hitti úr 7 af 10 þriggja stiga skot-
um sínum. Keflavíkurliðið gaf 
henni hins vegar ítrekað allt of 
mikinn tíma  og þessi frábæri leik-
maður þurfti ekki að láta segja sér 
það tvisvar.

Keflavíkurkonur átti góðan 
endasprett og bjargaði andlitinu 
undir lokin en liðið vann lokaleik-
hlutann með 11 stigum, 30-19, og 
kom muninum niður í ellefu stig. 
KR-konur þurftu hins vegar bara 
þrjú stig til þess að komast á topp-
inn því Keflavík hafði unnið fyrri 
leikinn með þremur stigum. 

Þetta var sjötti sigur KR-liðsins 
í röð og sá níundi í tíu leikjum frá 
því að liðið tapaði Kanalaust með 
þremur stigum fyrir Íslandsmeist-
urum. KR-liðið er borið uppi af 
Martin og Hildi Sigurðardóttur 
sem stjórnar leik liðsins með 

glæsibrag. Hildur hitti ekki vel en 
tók 15 fráköst og gaf 9 stoðsend-
ingar. Aðrar í liðinu spila flotta 
vörn og berjast fyrir hverjum 
lausum bolta og með liðsvörn eins 
og í gær eru nýliðunum allir vegir 
færir í vetur. Sigrún Ámunda dóttir 
(12 fráköst, 4 varin) og Guðrún 
Gróa Þorsteinsdóttir (6 stoðsend-
ingar) voru frábærar í vörninni og 
Guðrún Ósk Ámundadóttir átti 
góða innkomu af bekknum.

Watson var með 27 stig og 11 
stoðsendingar hjá Keflavík en féll 
engu að síður í skuggann af stór-
leik Martin. Ingibjörg Elva Vil-
bergsdóttir hitti úr 5 af 8 þriggja 
stiga skotum og var með 17 stig en 
lítið gekk hjá öðrum leikmönnum 
liðsins.  - óój

Nýliðar KR komnir á toppinn í Iceland Express-deild kvenna eftir frábæran sigur gegn Keflavík í gærkvöld:

Keflavík kunni engin ráð gegn Monique 

BARÁTTA KR-stúlkur náðu að stoppa sigur-
göngu Keflavíkur og eru sjálfar komnar á 

topp deildarinnar.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM



Burstað gylltBurstað stál Antík

Gólflampar

Kristalsljós

3 ljósa kr. 12.990,-
5 ljósa kr. 14.990,-
7 ljósa kr. 16.990,-

Gólflampar verð frá 7995,-

Opið Laugardaginn 15. des frá 10 -18 og Sunnudaginn 16. des frá 11-18
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EKKI MISSA AF

▼

▼

SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

SJÓNVARP NORÐURLANDS
12.15 Samantekt helstu frétta vikunn-
ar á N4 . Endursýnt á klukkutíma fresti til 
10.15 á sunnudag.

STÖÐ 2 BÍÓ
06.00 The United States of Leland
08.00 Friday Night Lights
10.00 The Producers
12.10 The Hitchhiker´s Guide...
14.00 Friday Night Lights
16.00 The Producers

18.10 The Hitchhiker´s Guide...
20.00 The United States of Leland 
 Stjörnum prýdd kvikmynd með verðlauna-
leikurunum Don Cheadle, Ryan Gosling, 
Kevin Spacey og Michelle Williams.

22.00 Scary Movie 3
00.00 Dog Soldiers
02.00 Hard Cash
04.00 Scary Movie 3

15.50 Kiljan  e.

16.35 Leiðarljós
17.20 Táknmálsfréttir
17.30 Bella, Boris og Berta  (3.3)

17.55 Stundin okkar
18.20 Svona var það  (13.22) e.

18.45 Jóladagatal Sjónvarpsins - Jól á 
leið til jarðar
19.00 Fréttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
20.10 07/08 bíó leikhús  Í þættinum er 
púlsinn tekinn á kvikmynda- og leikhúslífinu. 

20.45 Bræður og systur (19.23) Banda-
rísk þáttaröð um hóp systkina, viðburðaríkt 
líf þeirra og fjörug samskipti.

21.30 Trúður  (7.10) Dönsk gaman-
þáttaröð um uppistandarann Frank Hvam 
og líf hans. Höfundar og aðalleikarar þátt-
anna eru þeir Frank Hvam og Casper Chris-
tensen sem hafa verið meðal vinsælustu 
grínara Dana undanfarin ár.

22.00 Tíufréttir
22.25 Soprano-fjölskyldan  (21.21) Loka-
þáttur myndaflokksins um mafíósann Tony 
Soprano og fjölskyldu hans. Aðalhlutverk 
leika James Gandolfini, Edie Falco, Jamie 
Lynn Siegler, Steve Van Zandt, Michael Imp-
erioli, Dominic Chianese, Steve Buscemi og 
Lorraine Bracco. Atriði í þáttunum eru ekki 
við hæfi barna.

23.30 Aðþrengdar eiginkonur  (70.70) 
e.

00.15 Kastljós
00.45 Dagskrárlok

07.00 Innlit / útlit  (e)

08.00 Dr. Phil  (e)

08.45 Vörutorg
16.00 Vörutorg
17.00 7th Heaven  (e)

17.45 Dr. Phil
18.30 The Drew Carey Show  (e)

19.00 Dýravinir  (e)

19.30 Game tíví  (11.12)

20.00 Rules of Engagement - lokaþátt-
ur  Bráðfyndin gamanþáttaröð um skraut-
legan vinahóp með ólíkar skoðanir á ástinni 
og samböndum. Það er komið að lokaþætti 
fyrstu þáttaraðar og gamlir bolir koma upp á 
milli Jeff og Audrey.

20.30 30 Rock  (13.21) Bandarísk gaman-
sería þar sem Tina Fey og Alec Baldwin fara 
á kostum í aðalhlutverkunum. Það er Valent-
ínusardagurinn og og Liz og samstarfsfólkið 
hennar ákveða að vinna alla nóttina að 
næsta þætti. Liz fær blóm frá leyndum aðdá-
anda, það hitnar í kolunum á skrifstofunni og 
Jack vill skemmta sér með Tracy til að fagna 
því að skilnaðurinn er frágenginn.

21.00 House  (15.24) Bandarísk þáttaröð 
um lækninn skapstirða dr. Gregory House 
og samstarfsfólk hans. Píanósnillingur með 
dularfull veikindi sem gætu dregið hann til 
dauða. House telur að lykillinn að ráðgátunni 
gæti falist í fortíðinni. Sjálfur býr House yfir 
leyndarmáli og þegar það kemur upp á yfir-
borðið fer samstarfsfólkið að hafa áhyggjur.

22.00 C.S.I. Miami  (7.24) Bandarísk 
sakamálasería um Horatio Caine og fé-
laga hans í rannsóknardeild lögreglunn-
ar í Miami.

23.00 The Drew Carey Show
23.30 America’s Next Top Model  (e)

00.30 Backpackers  (e)

00.55 NÁTTHRAFNAR
00.56 C.S.I. Miami
01.45 Ripley’s Believe It or not!
02.30 Trailer Park Boys
02.55 Vörutorg
03.55 Óstöðvandi tónlist

07.00 Stubbarnir
07.25 Jesús og Jósefína  (13.24) (e)

07.45 Kalli kanína og félagar
08.10 Studio 60  (17.22)

08.55 Í fínu formi
09.10 The Bold and the Beautiful
09.30 Wings of Love  (84.120)

10.15 Commander In Chief  (11.18)

11.15 Veggfóður  (12.20)

12.00 Hádegisfréttir
12.45 Nágrannar
13.10 Wings of Love  (5.120)

13.55 Wings of Love  (6.120)

14.40 Osbournes 3  (9.10)

15.05 Pirate Master  (8.14)

15.55 Nornafélagið
16.15 Doddi litli og Eyrnastór
16.38 Magic Schoolbus
17.03 Jesús og Jósefína  (13.24) (e)

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 The Simpsons  (6.22) (e)

19.50 Næturvaktin  (4.13) 2007.

20.20 Eldsnöggt með Jóa Fel  (8.10) 
Það er komið að hinum árlega og sívin-
sæla kökuþætti en þar er bakarameistarinn 
sannar lega á heimavelli. 

20.55 Two and a Half Men  (17.24) 

21.20 Til Death  (17.22) 2006.

21.45 Numbers  (9.24) Bræðurnir Charlie 
og Don Eppes snúa aftur í þessari hörku-
spennandi þáttaröð um glæpi og tölfræði. 
2006.

22.30 Silent Witness  (6.10) Dr. Sam 
Ryan er snúin aftur í tíunda sinn en hún 
hefur engu gleymt þegar kemur að rann-
sókn flókinnan sakamála. 2006. Bönnuð 
börnum.

23.25 Tekinn 2  (13.14)

00.00 Næturvaktin  (4.13)

00.25 Damages  (10.13)

01.10 Footsteps
02.35 Cold Case  (15.23)

03.15 Wilder
04.45 Silent Witness  (6.10)

05.40 Fréttir og Ísland í dag
06.35 Tónlistarmyndbönd frá PoppTíVí

07.00 Meistaradeildin
07.40 Meistaradeildin
08.20 Meistaradeildin
09.00 Meistaradeildin
09.40 Meistaradeildin
10.20 AC Milan - Urawa Red Dia-
monds Heimsmeistarakeppni félagsliða 
 Leikur AC Milan og Urawa Red Diamonds í 
undanúrslitum Heimsmeistarakeppni félags-
liða í beinni útsendingu.

17.40 Meistaradeild Evrópu - endur-
sýning  (Meistaradeildin - (E))

19.20 Meistaradeildin
20.00 Fréttaþáttur um FA Cup  Upphit-
unarþáttur fyrir ensku bikarkeppnina sem er 
elsta knattspyrnukeppni í heiminum.

20.30 Inside Sport  (Joey Barton / Ricky 
Hatton) Frábær þáttur frá BBC þar sem rætt 
er við heimsfræga íþróttamenn úr öllum 
áttum og aðra þá sem tengjast íþróttum á 
einn eða annan hátt.

21.00 AC Milan - Urawa Red Diamonds 
Heimsmeistarakeppni félagsliða 

22.40 NFL - Upphitun   Upphitun fyrir 
leiki helgarinnar í NFL fótboltanum auk þess 
sem helstu tilþrif síðustu helgar eru sýnd.

23.10 Heimsmótaröðin í póker 

> James Gandolfini
James hóf leikferil sinn á sviði 
í New York en hann fékk 
fyrsta hlutverkið á Broadway 
árið 1992 í uppsetningu á 
A Streetcar Named Desire. 
Þar lék hann á móti Jessicu 
Lange og Alec Baldwin en 
hann vakti þó ekki athygli 
fyrr en í mynd Tonys Scott, 
True Romance, árið 1993. Í 
dag þekkja flestir James sem 
mafíósann Soprano í samnefnd-
um þætti sem sýndur verður í 
Sjónvarpinu í kvöld.

21.30 Trúður   SJÓNVARPIÐ

21.20 Til Death   STÖÐ 2

16.00 The Producers  
 STÖÐ 2 BÍÓ

22.00 Grey´s Anatomy   SIRKUS

20.30 30 Rock   SKJÁREINN

▼

▼

15.40 Middlesbrough - Arsenal  Útsend-
ing frá leik Middlesbrough og Arsenal sem 
fór fram sunnudaginn 9. desember.

17.20 Chelsea - Sunderland  Útsend-
ing frá leik Chelsea og Sunderland sem fór 
fram laugardaginn 8. desember.

19.00 English Premier League 2007/08
20.00 Premier League World
20.30 PL Classic Matches  Stórbrotin 
viður eign frá Anfield þar sem Liverpool og 
Newcastle mættust. Mörkin létu ekki á sér 
standa frekar en fyrri daginn í viðureignum 
þessara liða.

21.00 PL Classic Matches
21.30 1001 Goals  Bestu mörk úrvals-
deildarinnar frá upphafi.

22.30 4 4 2  Tvíeykið, Heimir Karlsson og 
Guðni Bergsson, standa vaktina ásamt vel 
völdum sparkspekingum.

23.55 Coca Cola mörkin  Farið yfir öll 
mörkin og helstu atvikin í leikjum síðustu 
umferðar í Coca Cola deildinni en þar eiga 
Íslendingar nokkra fulltrúa.

Ég átti stutt og athyglisvert sjónvarpskvöld á 
þriðjudaginn. Sjónvarpseftirmiðdegi er kannski nær 
lagi, því sófinn naut ekki nærveru minnar nema í 
um klukkutíma. Ég og fjögurra ára fjölskyldumeð-
limurinn tylltum okkur niður eftir að hafa rætt 
leikskólaviðburði dagsins, og kíktum á barnaefnið, 
sem ég geri ekki mjög oft. Við náðum nokkrum 
mínútum af einstaklega pirrandi teiknuðum strák 
að nafni Geirharðu r bojng bojng. Sá segir ekkert 
annað en einmitt, bojng bojng. Blessunarlega rétt 
náðum við í skottið á honum, því ég var farin að 
sjá svart eftir eina mínútu og bölsótast yfir því hvað 
verið væri að bera á borð fyrir börnin í hugarfylgsn-
um mínum. Glápfélagi minn virtist hins vegar hinn 
sáttasti.

Að Geirharði loknum bjóst ég við fleiri álíka 
skemmtilegum teiknimyndum. Ó, nei. Þá var 
Nigella mætt á staðinn með jólamat, klukkan 

kortér yfir sex. Ég verð að viðurkenna að mitt hjarta 
gladdist við þá sjón, en það fjögurra ára var ekki jafn 
hrifið. Hvað sem ég reyndi að dásama leyndardóma 
eldamennskunnar fyrir honum náði það ekki í gegn. 
Sem mér finnst reyndar ekki skrýtið. Mér finnst eig-
inlega merkilegra að Nigella rati á dagskrána þegar 
þeir sem hafa gaman af að fylgjast með henni elda 
eru einmitt að elda, en yngri áhorfendur sitja eftir 
með sárt ennið. 

Þegar Nigella var búin að fá sér nætursnarl og 
kveðja með virktum var svo komið að hápunkti 
kvöldsins, engu öðru en jóladagatalinu. Pú og Pa 
voru alveg jafn skemmtilegir í þriðja skiptið og 
það fyrsta, og féllu vel í kramið hjá öllum aldurs-
hópum. Ég er svo sem ekki sérlega hrifin af því að 
Sjónvarpið endursýni dagatölin trekk í trekk, en er 
alveg til í að veita Pú og Pa undanþágu. Ég held þeir 
versni ekkert í fjórða skiptið.

VIÐ TÆKIÐ SUNNA DÍS MÁSDÓTTIR SÉR SJÓNVARPIÐ MEÐ AUGUM BARNANNA

Nigella, jólamaturinn og hitt barnaefnið

Úrval og fagleg ráðgjöf

WWW.SVAR.IS - SÍÐUMÚLA 37 - SÍMI 510 6000 

Kíktu við í verslun okkar og svalaðu 
þorstanum með ískaldri Coke í gleri á 
meðan þú skoðar nýjustu sjónvörpin! 

tu við í verslun okkar og svalaðu 
ð C

TILBOÐ

MIRAI 32” LCD háskerpusjónvarpMIRAI 32” LCD há k jó

79.900-

WWW.SVAR.IS - SÍÐUMÚLA 37W

OÐOÐ
Intel Celeron 1.73Ghz, 1GB DDR2 vinnsluminni

80GB harður diskur, 14.1” skjár, Windows Vista

miGB DDR2 vinnslumron 1 733Ghz 1GB DDRron 1 73 GB DDR7CelerCelerIntel Ce

ACER Extensa 4220 - fartölvaC

69.900-
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15.25 Þristurinn
16.00 Hollyoaks  (78.260)

16.30 Hollyoaks  (79.260)

17.00 Mangó  (3.6)

17.25 Talk Show With Spike Ferest-
en  (15.22)

17.50 American Dad 3
18.15 Tru Calling  (6.6) 2005.

19.00 Hollyoaks  (78.260)

19.30 Hollyoaks  (79.260)

20.00 Mangó  (3.6) Sigurvegararnir í sjón-
varpsþættinum Leitinni, þau Sara, Eiríkur og 
Hallur, eru loksins mætt til leiks með sinn 
eigin sjónvarpsþátt. 

20.25 Talk Show With Spike Feresten  
(15.22) (e)

20.50 American Dad 3  (e)

21.15 Tru Calling  (6.6) Dularfullir og 
spennandi þættir um unga konu sem hefur 
einstaka hæfileika. 

22.00 Grey´s Anatomy  (7.22) Fjórða 
sería þessa vinsælata dramaþáttar í heimi. 
Ungu læknanemarnir eru orðnir að full-
numa og virðulegum skurðlæknum. 2007.

22.45 The Closer  (3.15) Þriðja sería 
þessa geysisterka spennuþáttar, sem orðinn 
er langvinsælasti þátturinn sem sýndur er á 
kapalstöð í Bandaríkjunum. Kyra Sedgwick 
fékk Golden Globe-verðlaun 2007 fyrir túlk-
un sína á yfirlögreglukonunni Brendu Leigh 
Johnson. Bönnuð börnum.

23.30 Þristurinn
00.05 Windfall  (13.13) (e)

00.50 Tónlistarmyndbönd frá Popp TV

06.50 Bæn
07.05 Morgunvaktin
09.05 Okkar á milli
09.45 Morgunleikfimi
10.13 Litla flugan
11.03 Samfélagið í nærmynd
12.00 Fréttayfirlit
12.03 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir
12.50 Dánarfregnir og auglýsingar
13.00 Vítt og breitt
14.03 Á tónsviðinu
15.03 Útvarpssagan: Skáldað í skörðin
15.30 Dr. RÚV

16.00 Síðdegisfréttir
16.10 Veðurfregnir
16.13 Hlaupanótan
17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir
18.24 Auglýsingar
18.25 Spegillinn
18.50 Dánarfregnir og auglýsingar
19.00 Seiður og hélog
19.27 Óperukvöld Útvarpsins: Dóttir her-
deildarinnar
22.15 Í sviðsvængnum: Matthías 
Johannessen
23.10 Krossgötur
00.10 Útvarpað á samtengdum rásum til 
morguns

11.10 Penge 11.35 Aftenshowet 12.00 Aftenshowet 
2. del 12.30 Dødens detektiver 12.50 Ha’ det godt 
13.20 Lær - på livet løs 13.50 Nyheder på tegn-
sprog 14.00 TV Avisen med Vejret 15.00 Boogie 
Update 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 Chris på chokoladefabrikken 
19.00 Musik for Folket - hundrede år med Nordisk 
Film 19.30 VQ - Videnskabsquiz 20.00 TV Avisen 
20.25 Task Force 20.50 SportNyt 21.00 The 
Glass House 22.45 Antiglobetrotter 23.15 Boogie 
Update 5.00 Anton 

20.00 Hrafnaþing  Ingvi Hrafn Jónsson 
veltir fyrir sér mönnum og málefnum og fær 
til sín góða gesti í myndver ÍNN.

20.30 Óhreinu börnin hennar Evu 
 Kol finna Baldvinsdóttir sviptir hulunni af 
„þessu fólki”. Fólkinu sem við viljum helst 
ekkert vita af. 

21.00 Reynslunni ríkari  Ásdís Olsen 
býður til sín fólki sem hefur lært af reynsl-
unni og sumir snúið alveg við blaðinu.

10.10 V-cup skiskyting: 20 km menn 12.00 
Spekter: Spionprogrammet Norge ikke fikk se 12.55 
Creature Comforts: hvordan har vi det? 13.05 V-cup 
skiskyting: 15 km kvinner 15.00 Absalons hemme-
lighet 15.30 Megafon 16.00 NRK nyheter 16.10 
Oddasat - Nyheter på samisk 16.25 Verdensarven 
16.40 Mánáid-TV - Samisk barne-tv 16.55 Nyheter 
på tegnspråk 17.00 Barnas superjul 17.30 Karsten 
og Petra 17.40 Distriktsnyheter 18.00 Dagsrevyen 
18.30 Schrödingers katt 19.25 Redaksjon EN 
19.55 Distriktsnyheter 20.00 Dagsrevyen 21 20.30 
Forbrytelsen 21.30 Hjemme hos Bye & Rønning 
22.00 Kveldsnytt 22.15 Keno 22.20 Urix 22.50 
Telegrafisten 0.25 Kulturnytt 

11.00 Rapport 11.05 Där ingen skulle tro att någon 
kunde bo 11.35 En fläkt av ett vanligt liv 12.05 
Toppform 12.35 Mitt i naturen 13.10 Skidskytte: 
Världscupen 15.00 Rapport 15.10 Gomorron 
Sverige 15.55 Pi 16.10 Sagoträdet 16.25 Tre 
Kronor live: Channel One Cup 17.15 Bolibompa 
17.25 Dagens visa 17.30 Julkalendern: En riktig 
jul 17.45 Lilla Aktuellt 18.00 Tre Kronor live: 
Channel One Cup 18.30 Rapport med A-ekonomi 
19.00 Solens mat 19.30 Vrakletarna 20.00 I sin-
nets våld 21.00 Argument 22.00 Rapport 22.10 
Kulturnyheterna 22.20 Uppdrag granskning 23.20 
Toppform 23.50 Out of Practice 

Bandarísk þáttaröð um lækninn 
skapstirða dr. Gregory House og 
samstarfsfólk hans. Píanósnillingur 
með dularfull veikindi sem gætu 
dregið hann til dauða er lagður inn á 
spítalann. House telur að lykillinn að 
ráðgátunni 
gæti falist í 
fortíðinni. 
Sjálfur býr 
House yfir 
leyndarmáli 
og þegar 
það kemur 
upp á 
yfirborðið 
fer sam-
starfsfólkið 
að hafa 
áhyggjur.

   VIÐ MÆLUM MEÐ
HOUSE
Skjár einn kl. 21.00

▼

Ítalíuævintýri Jóa Fel er nú lokið 
og nú er sjónvarpskokkurinn 
vinsæli kominn heim í eldhúsið, 
klár í það sem enginn gerir betur, 
jólabaksturinn. Í kvöld ætlar Jói 
að töfra fram dýrindis jólakökur, 
kókosköku, súkkulaði- og ávaxta-
köku, kókos- og súkkulaðikökur, 
súkkulaði- og kanelkökur, bis-
cotti, heitt súkkulaði með kanel 
og margt fleira.

ELDSNÖGGT MEÐ JÓA 
FEL     Stöð 2 kl. 20.20

Til þ
ín

Frá
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töð
 2
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VEISTU SVARIÐ
Svör við spurningum á bls. 8

 1  Auður Guðjónsdóttir.

 2  Fabio Capello.

 3 Led Zeppelin.

MORGUNMATURINN

LÁRÉTT
2. kornstrá 6. til dæmis 8. kvikmynda-
hús 9. fugl 11. berist til 12. teygjudýr 
14. konungssonur 16. hætta 17. í 
hálsi 18. hrópa 20. ung 21. horfðu.

LÓÐRÉTT
1. hafa í hyggju 3. í röð 4. land 5. 
form 7. fugl 10. sjór 13. tjara 15. 
greinilegur 16. kjökur 19. bardagi.

 LAUSN

LÁRÉTT: 2. hálm, 6. td, 8. bíó, 9. lóm, 
11. bt, 12. amaba, 14. prins, 16. vá, 
17. kok, 18. æpa, 20. ný, 21. litu. 

LÓÐRÉTT: 1. ætla, 3. áb, 4. líbanon, 
5. mót, 7. dómpápi, 10. mar, 13. bik, 
15. skýr, 16. væl, 19. at. 

„Ég fæ mér yfirleitt þykkmjólk 
með eplum og perum með 
múslíi út á. Mér finnst það rosa 
gott.“

Ísgerður Elfa Gunnarsdóttir leikkona. 

Barði Jóhannsson er einn þeirra 
þriggja lagahöfunda sem láta 
ljós sitt skína í Laugardagslögum 
Sjónvarpsins um helg-
ina. Margir hafa beðið 
spenntir eftir því hvernig 
hann muni fylgja eftir 
teknó-smellinum 
„Ho ho ho, we say 
hey hey hey“ sem 
fór beinustu leið 
áfram í úrslitaþátt-
inn. Samkvæmt 
upplýsingum 
Fréttablaðsins komu upp ýmsar 
hugmyndir í herbúðum Barða, 
til dæmis að syngja lag á pólsku. 
Lendingin mun þó hafa orðið lag 
sem heitir „Friður á þessari jörð“ og 
inniheldur að sögn Barða friðar-
boðskap í anda jólanna.

Hótel Búðir á Snæfellsnesi býður 
gestum sínum í fjórða skiptið upp 
á að leysa glænýja morðgátu fyrstu 
helgina í febrúar. Gátan er orðin 
einn vinsælasti dagskrárliður hót-
elsins en hún er sem fyrr samin af 
þeim Davíð Þór Jónssyni og Ævari 
Erni Jósepssyni. Um er að ræða leik 
sem stendur yfir í um sólarhring. 
Einhver er myrtur, einhverju stolið 
og ýmis sönnunargögn koma upp 
á yfirborðið. Sá sem fyrstur kemst 
að því hver morðinginn er og 

hvers vegna hann framdi 
voðaverkið sigrar. Mikill 
spenningur ríkir á Snæ-

fellsnesi vegna 
þessa enda taka 
ekki einungis 
gestir og starfs-
fólk þátt heldur 

hafa bændur í kring jafnvel verið 
fengnir til að leika hlutverk.

Þónokkrir Íslendingar skemmtu sér 
hið besta á tónleikum Led Zepp-
elin í London á mánudagskvöld. 
Bankastarfsmenn voru áberandi en 
ekki þó eins áberandi og félagarnir 
Sigurður G. Guðjónsson lög-
maður og Sigurjón Sighvatsson 
kvikmyndaframleiðandi. Hinn síðar-
nefndi flaug alla leið frá Mexíkó 
til að ná tónleikunum. Að auki var 
Zeppelin-aðdáandinn 
Tryggvi Jónsson 
meðal gesta og naut 
hann hljómsveitarinnar 
í botn.
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FRÉTTIR AF FÓLKI

Nýir eigendur helsta sportbars 
Íslands, Players í Kópavogi, hafa 
í hyggju að stofna keðju skemmti-
staða um allt land undir formerkj-
um Players. „Við keyptum Sport-
barinn á Hverfisgötu og munum 
opna þar útibúið Players miðbær 
þegar framkvæmdum lýkur í 
febrúar eða mars,“ segir Valgarð 
Sörensen, sem nýlega keypti 
Players ásamt Óskari Einarssyni.

Á Players miðbær verður einnig 
gert út á sport, grill og lifandi tón-
list, en Players er einn stærsti 
skemmti-  og veitingastaður lands-
ins. Þar myndast oft gríðarleg 
stemning þegar íþróttaaðdáendur 
koma saman og fylgjast með 
helstu íþróttaviðburðum líðandi 
stundar í beinni útsendingu. Play-

ers hefur verið sannkölluð gull-
náma fyrir eigendur sína, enda 
tekur staðurinn um 750 gesti og 
jafnan er fullt út úr dyrum.

„Við ætlum auðvitað að setja 
upp bestu skjáina og hljóðkerfið í 
miðbæjarútibúinu og sýna beint 
frá leikjum,“ segir Valgarð. 
„Einnig munum við bjóða upp á 
lifandi tónlist um helgar eins og 
hefur verið á Players í mörg ár. 
Hljómsveitirnar verða þó líklega 
meira í anda 101 en þær sem hafa 
spilað í Kópavoginum,“ segir Val-
garð.

Stefna nýju eigendanna er að 
opna útibú Players um allt land 
og horfa þá helst á Selfoss, Kefla-
vík, Akranes og Akureyri. „Von-
andi gerist þetta á næstu mánuð-
um eða árum en er þó allt á 
byrjunarstigi enn þá,“ segir Val-
garð.
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Players-sportbarir um allt land

ÍÞRÓTTAAÐDÁENDUR Á PLAYERS 
Players í Kópavogi rúmar 750 manns og 
myndast mikil stemning þegar sýnt er 
frá helstu leikjum. Hér eru aðdáendur 
Liverpool á góðri stundu.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Mýrin, vinsælasta kvikmynd Íslands, og 
Næturvaktin, ein vinsælasta sjónvarpsþáttaröð-
in í íslensku sjónvarpi, berjast um hylli 
kaupenda DVD-diska fyrir þessi jólin. Þeir 
gætu því ekki verið ólíkari keppinautarnir, þeir 
Ólafur Ragnar frá Skeljungi og Erlendur 
rannsóknarlögreglumaður. „Þetta verður 
skemmtileg barátta,“ segir Pétur Jóhann 
Sigfússon, sem leikur Ólaf í sjónvarpsþáttun-
um vinsælu, en hann vildi þó ekki meina 
að þetta yrði beint harður slagur í 
orðsins fyllstu merkingu. „Ég óska bara 
Næturvaktinni alls hins besta og megi 
þeir selja sem mest enda sýnir þetta 
bara hversu mikinn áhuga almenn-
ingur hefur á íslenskum kvikmynd-
um og íslensku sjónvarpsefni,“ 
segir Baltasar Kormákur, leikstjóri 
Mýrarinnar.

Næturvaktin hefur hreinlega 

verið rifin út úr hillum verslana síðustu daga og 
hafa hátt í átta þúsund eintök selst. Diskurinn 
náði gullsölu á aðeins sex dögum en eintök láku 

út í verslanir á föstudaginn. Mýrin 
hefur verið ögn lengur í sölu en er 

þegar komin í tíu þúsund 
eintök. Sem verður 
að teljast ansi 

góður árangur sé 
tekið mið af því 
að yfir áttatíu 
þúsund 
Íslendingar 
fóru og sáu 

myndina í 
bíói. Jón 

Gunnar 
Geirdal, 

markaðs-
stjóri 

Senu, sem gefur út flesta íslensku mynddis-
kana, segir íslenska útgáfu vera í miklum 
blóma. Og bætir því við að Íslendingar hafi í 
síauknum mæli beint kaupum sínum að 
íslensku efni í stað amerískra Hollywood-
mynda eins og algengt hefur verið. „Það er 
ótrúlega mikið framboð af íslensku efni um 
þessar mundir og þjóðin virðist taka því vel,“ 
segir Jón en sjónvarpsþættir á borð við Venna 
Páer, Sigtið og Tekinn auk Fóstbræðra hafa 
notið töluverðrar hylli að ógleymdum kvik-
myndunum Astrópíu, Syndir feðranna og Köld 
slóð. „En það má eiginlega segja að þetta hafi 
allt fallið í skuggann af ótrúlegri sölu á 
Næturvaktinni undanfarna daga.“
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Ólafur Ragnar slæst við Erlend

ÓLÍKIR KEPPINAUTAR Þeir Erlendur rannsóknarlög-
reglumaður og Ólafur Ragnar, starfsmaður á plani, 
berjast um hylli áhorfenda á DVD fyrir jólin.

„Já, Óli Palli og Rás 2 eru að hýru-
draga okkur. Það er bara svoleið-
is,” segir Birgir Nielsen trymbill í 
köntríhljómsveitinni góðkunnu 
Klaufum frá Selfossi.

Sérkennilegt mál er upp komið 
en hjá RÚV liggja nú ógreiddir 
reikningar frá hljómsveitinni 
Klaufum og aðstoðarmönnum 
þeirra, öllum meðlimum í FÍH, 
vegna beinar útsendingar sem var 
frá tónleikum þeirra 3. nóvember. 
Birgir segir að reikningurinn frá 
Klaufum nemi um 350 þúsund 
krónum en Ólafur Páll Gunnars-
son tónlistarstjóri Rásar 2 harð-
neiti að borga. Harðvítug orða-, 
bréfa- og tölvupóstsskeyti hafa 
gengið á milli málsaðila og vill 
enginn gefa eftir. 

„Fyrir allan lifandi tónlistar-
flutning í RÚV fá menn einfald-
lega greitt. Þannig eru lögin. 
Þannig er þetta um heim allan. 
RÚV er enginn leikskóli, þetta er 
ríkisstofnun og ber að fara að 
lögum. Svo hringir Óli Palli í mig 
alveg snælduvitlaus og segir að 
við eigum bara að draga okkar 
reikninga til baka. Þetta hafi aldrei 
verið samþykkt. Hann gerði lítið 
úr hljómsveitinni og var dónaleg-
ur við mig í símann,“ segir Birgir 
sem þykist vita að Óli Palli hafi 
betri mann að geyma en þann sem 
hann sýnir af sér í þessu máli.

Forsaga málsins er sú að Sigur-
jón Sigurðsson hjá fyrirtækinu 
Prins Valíant fékk þá hugmynd að 
efna til stórdansleiks á Ásvöllum í 
Hafnarfirði. Frægasta köntrísöng-
kona Dana, Tamra Rosanes auk 
Birgittu Haukdal komu fram 
við þetta tækifæri og fjöl-
margir línudanshópar stigu 
á stokk. Birgir minnist 
þess að hafa farið með 
Sigurði á fund á Rás 2 
þar sem lagt var á ráðin 
um hvernig best væri að 
kynna tiltækið en þar 
hafi ekki komið neitt 
fram sem gæfi það til 
kynna að hljóð-
færaleikar-
arnir ættu 
að gefa 
vinnu 
sína. 

Sigur geir Sigmundsson gítarleik-
ari er með málið fyrir hönd FÍH. 
„Óli Palli hafði þá einu spurningu 
til mín á fundinum hvort Klaufar 
gætu ekki staðið undir beinni 
útsendingu og ég hélt það nú. Enda 
kom það á daginn.“

Ólafur Páll kannast við málið en 
það snýr öðruvísi við honum en 
Birgi. Vægast sagt: „Við vorum að 
gera þeim greiða og fáum svo hell-
ing af reikningum í hausinn. Ef 
eitthvað er þá skulda þeir okkur. 
Það er verið að koma aftan að 
okkur. Það er á hreinu að við erum 
ekki að hýrudraga einn né neinn. 

Við vorum í samstarfi 
og okkar framlag 

voru ókeypis aug-
lýsingar í útvarp-
inu. Við vorum í 
samstarfi,“ segir 
Óli Palli. Hann 
segir málið allt út 
í hött, hann hafi 

móðgast þegar 
reikningarnir tóku 

að streyma og hann er móðgaður 
enn.

„Af hverju ættum við að vera að 
ráða fjölda tónlistarmanna á FÍH 
taxta til að spila í útsendingu frá 
einhverju kántríballi í Hafnarfirði 
eftir miðnætti á laugardagskvöldi 
þegar hlustun er lítil?“ spyr Óli 
Palli sem segir ekki koma til 
greina að borga. Tekur þó fram að 
hann hafi ekkert með fjármálin að 
gera og borgi því enga reikninga 
nema sína eigin. Hann veit ekki 
hvar málið er statt í kerfinu.

„Ég held ég hafi ágæta réttlæt-
is kennd. Við gerðum samkomulag 
við unga og óreynda óþekkta fjög-
urra manna hljómsveit. Um að 
auglýsa giggið. Ef einhvern tíma 
hefði komið til tals að RÚV ætti að 
borga svo mikið sem fimmkall 
hefði ég flautað útsendinguna af. 
Svo standa allt í einu tíu manns á 
sviðinu og við eigum að borga 
samkvæmt FÍH töxtum. Mér 
finnst þetta galið,“ segir Óli Palli.

Ljóst má vera að þessu máli er 
hvergi nærri lokið. En Óli Palli 
kannast við þau einu mistök að 
standa í þeirri meiningu að Sigur-
jón hjá Prins Valíant væri umboðs-
maður Klaufa.

 jakob@frettabladid.is

BIRGIR NIELSEN:  RÁS 2 NEITAR AÐ BORGA UMSAMDA TAXTA

Óli Palli hýrudregur Klaufa

KLAUFAR Segja Óla Palla hafa hringt í sig og heimtað að þeir drægju reikninga sína 
til baka. Birgir Nielen er annar frá vinstri á myndinni.

ÓLI PALLI Fékk óvænt í 
hausinn reikninga frá 

tíu tónlistarmönnum 
samkvæmt taxta 

FÍH.

Gnoðarvogi 44, s. 588 8686.
Opið 10-18:15  laugardaga 11-14.
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BAKÞANKAR
Dr. Gunna

Hámarks niðurlæging mann-
legrar tilveru er að vera 

stimplaður minnipokamaður, eða 
það sem oftar er sagt, lúser. Því 
rífum við okkur upp á hverjum 
degi, í leðjuþykku svartnættinu, 
til að fara að gera það sem við 
gerum. Það skal sko enginn kalla 
mig lúser, hvæsir fólk á milli 
samanbitinna tanna og hamast á 
hríminu á rúðunni á glænýja 
Rovernum. Ég er sko enginn 
lúser, hugsar fólk og svínar fyrir 
ræfil á 10 ára Lödu. Sjáið mig, ég 
er ekki lúser, öskrar fólk inni í 
sér þegar það fær sér bjórsósa 
nautasteik á 20 þúsund eða 
smekklega hannað sófaborð á 
200 þúsund. Því þú átt það skilið, 
eins og segir í auglýsingunni.

KRÖFURNAR aukast með 
hverju árinu. Ég dauðskammast 
mín fyrir að vera ekki á Rover 
eins og allir alvöru menn, helst 
gullslegnum. Púkalegt lið á fjöl-
skyldubíl heyrir nú til undan-
tekninga. Það er aðallega Ikeadót 
heima hjá mér. Ég hef aldrei 
keypt mynd á listaverkauppboði. 
Ég hef aldrei flogið í einkaþotu. 
Ég hef aldrei verið í veislu með 
Ólafi og Dorrit. Ég er ekki í 
stjórnunarstöðu, ekki einu sinni 
millistjórnandi. Getur þá verið 
að ég sé algjör lúser? Hvað klikk-
aði? Hvenær? Ég velti þessu 
fyrir mér frá ýmsum hliðum og 
bylti mér í svitamóki í bælinu 
fram á nætur.

ÝKTASTA dæmið um hinar 
auknu kröfur er Hannes Smára-
son sem nú er kominn með lús-
erastimpilinn á sig og það þótt 
hann hafi fengið 60 millur í 
starfslokasamning á dögunum. 
Það er miklu meira en sexfaldi 
lottóvinningurinn á laugardag-
inn. Þetta eru svona tuttugu árs-
laun verkamanns. Samt er Hann-
es lúser. Ég les það milli línanna 
í blöðunum.

ÞEGAR ég er búinn að bylta mér 
fram og til baka og reikna í hug-
anum hvernig ég hafi hugsan-
lega efni á gullslegnum Rover – 
eða að minnsta kosti einum 
Georg Guðna – kemst ég alltaf að 
sömu niðurstöðunni. Hún er ekki 
frumleg, en svo sem fullnægj-
andi. Og hún er auðvitað algjör 
uppgjöf. Niðurstaðan er svona: 
Slappaðu nú bara af og njóttu 
þess sem þú þó hefur. Það enda 
allir sem lúserar. Enginn er vinn-
er í gröfinni og eins og Maggi og 
KK sungu eru kirkjugarðarnir 
fullir af ómissandi fólki. Þá sofna 
ég loksins og dreymi Gísla á 
Uppsölum.

Af lúserum 

Í dag er fimmtudagurinn 13. 
desember, 347. dagur ársins.

11.12 13.22 15.31
11.26 13.06 14.47
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Tónlist beint í símann
Milljón íslensk og erlend lög til eignar í Vodafone 
tónlistarsímann þinn

Gríptu augnablikið og lifðu núna

Tónlistarklúbburinn
• Hátt í 1.000.000 íslensk og erlend lög!
• Íslensk tónlist innifalin (almennt verð 149 kr.)
• Kauptu erlenda tónlist á einfaldan og löglegan hátt í fyrsta 
   sinn á Íslandi – 99 kr. lagið (almennt verð 149 kr.)
• 3ja mánaða áskrift að tónlistarklúbbnum fylgir útvöldum 

tónlistarsímum (mánaðaráskrift kostar 990 kr.)

Nokia 6120 
Þægilegur tónlistarspilari. Symbian stýrikerfi, 
2 mp myndavél, 3G, EDGE. Fer á netið með Vodafone live! 
Fæst í svörtu og hvítu.

24.900 kr.

Skráðu þig í tónlistarklúbbinn og fáðu ótakmarkaðan aðgang að íslenskri tónlist.


