
MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI Sími: 512 5000

FIMMTUDAGUR
27. desember 2007 — 351. tölublað — 7. árgangur

HEIMILI  HEILSA  HÚS  BÖRN  NÁM  FERÐIR  MATUR  BÍLAR  TÍSKA  GRÆJUR  ATVINNA  ÁRAMÓT  VINNUVÉLAR O.FL.

Vilhelm og kærastan eyddu eftirminnilegum 
áramótum með ókunnum rosknum hjónum.Vilhelm Anton Jónsson er í þann mund að leggja mán-

aðargamlan frumburð sinn til hvílu þegar hann er 
truflaður og spurður út í eftirminnileg áramót. Ekki 
stendur á svari og segist Vilhelm hafa mun meira 

gaman af áramótum en jólum. „Þegar ég og Kári 
bróðir minn vorum litlir og bjuggum á Laugum í 

Reykjadal fengum við alltaf Marúdflögur og ídýfu á 
gamlárskvöld. Það var algjörlega toppurinn á til-
verunni og þannig byrjaði í raun áramótagleðin mín,“ 
segir Vilhelm.  Hann segir þó eftirminnilegustu áramótin án efa
þegar hann og Þórdís kærasta hasóttu Þýsk l

Berlínar. „Við gistum eina nótt á hóteli og báðum kon-
una í afgreiðslunni um að hringja heim til Luise til að 
fá nákvæmt heimilisfang. Hún gerði það en varð svo 

frekar skrítin á svip og sagði okkur svo að herra Her-
misson hefði verið að reyna að segja mér það þegar 
ég hringdi að Luise væri í Hollandi yfir jól og áramót. 

Hann tók það þó fram að við værum hjartanlega vel-
komin,“ útskýrir Vilhelm.Vilhelm og Þórdís voru mjög tvístígandi enda vissu 

þau engin deili á fólkinu. „Við slógum þó til, bönkuð-
um upp á og til dyra komu yndisleg gömul hjón. Þau 

færðu okkur inniskó og í hönd fór frábær tí
vorum hjá þeim yfi áhj

Dúkkuðu upp í Berlín

Vilhelm ætlar að taka því rólega þessi áramót en segist einhvern tímann ætla sér að verða sprengjukarl. 

Hattar, grímur, skraut og glys tilheyra áramótunum og nú má víða finna slíkt í búðum bæjarins. Í Partý-búðinni má ávallt finna hvað eina sem 
tilheyrir góðu teiti og verslanir 
eins og 
Monsoon og fleiri bjóða 
upp á úrval 
af grímum, 
hönskum og glingri. 

Skálað er á áramót-um ýmist í áfengum eða óáfengum veigum fyrir nýju ári og hið gamla er að sama skapi kvatt með virkt-um. Mestu skiptir að drykkurinn sé hátíð-legur og fallegur og því er um að gera að skála í fallegum glösum og svo má skreyta með hverju sem er. 

Ellefu áramóta-brennur verða í Reykjavík um þessi áramót. Þar af verða fjórar stórar brennur en þær verða við Ægisíðu, Geirsnef, í Gufunesi og við Rauðavatn. Kveikt verður í borgarbrennum klukkan hálfníu á gamlárskvöld og eru þær í tveimur stærðarflokkum sem ráðast af aðstæðum á hverjum stað.
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Verðdæmi:Leðursófasett áður 239,000 kr Nú 119,900 kr 
Hornsófar tau áður 198,000 krNú 103,000 kr
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VEÐRIÐ Í DAG

VILHELM ANTON JÓNSSON

Eyddi áramótum með 
ókunnugum í Berlín
Áramót

          Í MIÐJU BLAÐSINS

Getur staðið um 
ár og aldir

Hvalneskirkja við 
Sandgerði er 120 ára. 
Kirkjan ber aldurinn 

vel enda byggð úr 
grágrýti.
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Kveðjur fyrir ellefu 
milljónir
Stórfyrirtæki nýta 
sér Skaupið og 
borga vel fyrir.
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VIÐSKIPTI Jón Ásgeir Jóhannesson, stjórnarformaður 
Baugs Group, er maður ársins 2007 í íslensku 
viðskiptalífi að mati tuttugu manna dómnefndar 
Markaðarins. Í öðru til fjórða sæti eru Björgólfur 
Thor Björgólfsson, Róbert Wessman og Sigurjón Þor-
valdur Árnason í þessari röð. 

Dómnefndin var einnig beðin um að nefna þau 
atriði sem stæðu upp úr í viðskiptalífinu á árinu. 
Atkvæðin skiptust mun jafnar þar á milli en við val á 
viðskiptamanni ársins. Nefndu flestir sölu fjárfest-
ingarfélags Björgólfs Thors á búlgarska símanum 

BTC, velgengni Icesave, innlánsreiknings Lands-
bankans í Bretlandi, og hlutafjáraukningu Baugs í 
FL Group sem vel heppnuð viðskipti.

Flestir voru hins vegar sammála um að kaup og 
sala FL Group á AMR, einu stærsta flugrekstrar-
félagi Bandaríkjanna, hefðu verið verstu viðskipti 
ársins.

Í Markaðnum er að finna fjölda greina eftir helstu 
forystumenn í íslensku viðskiptalífi. Sviptingar á 
fjármálamörkuðum eru flestum þeirra hugleiknar. Í 
þeim felist bæði hættur og tækifæri. - bg / sjá Markaðinn

Tuttugu manna dómnefnd Markaðarins horfir yfir árið í íslensku viðskiptalífi:

Jón Ásgeir viðskiptamaður ársins

LÖGREGLUMÁL Þýskur karlmaður á 
sextugsaldri var handtekinn á 
Keflavíkurflugvelli að kvöldi 22. 
desember síðastliðins með rúm-
lega 23.000 e-töflur í fórum sínum. 
Það er næstmesta magn e-taflna 
sem hald hefur verið lagt á hér-
lendis, og það mesta sem ætlað 
hefur verið á markað hér. Talið er 
að götuvirði efnanna sé um og 
yfir sextíu milljónir króna.

Maðurinn kom til landsins frá 
Hamborg eftir millilendingu í 
Kaupmannahöfn. Efnin fundust 
við hefðbundið eftirlit tollgæsl-

unnar á Suðurnesjum. Á Þorláks-
messu var maðurinn úrskurðaður 
í gæsluvarðhald til 14. janúar.

Talið er öruggt að fleiri tengist 
málinu, þar á meðal Íslendingar. 
Lögreglan á Suðurnesjum, sem 
annast rannsókn málsins, verst 
allra frekari frétta af málinu.

Lögregla telur efnið hafa verið 
ætlað til sölu á Íslandi og hefur þá 
aldrei áður verið lagt hald á jafn-
mikið af e-töflum hér sem fluttar 
eru til landsins í því skyni. Árið 
2001 var Austurríkismaðurinn 
Kurt Fellner handtekinn við kom-

una frá Hollandi með 67.000 e-
töflur í fórum sínum. Hann var 
hins vegar á leið til Bandaríkj-
anna með efnið og hugðist aðeins 
millilenda hér. Maðurinn fékk 
tólf ára  fangelsisdóm í héraðs-
dómi en Hæstiréttur mildaði 
dóminn í níu ár.

Fyrr á árinu fundust 1.800 e-
töflur og fjórtán kíló af e-töflu-
dufti auk 24 kílóa af amfetamíni 
um borð í skútu í Fáskrúðsfjarðar-
höfn. Úr duftinu er talið að hægt 
hefði verið að framleiða um 140 
þúsund e-töflur. - sh

Tekinn með 23.000 
e-töflur í Leifsstöð
Þjóðverji á sextugsaldri var tekinn með 23.000 e-töflur við komuna í Leifsstöð. 
Hann mun sitja í varðhaldi til 14. janúar. Söluvirði efnanna er um 60 milljónir.

NORÐAN BÁL - Í dag verður  
norðan strekkingur eða allhvasst 
víða um land. Snjókoma eða él 
með allri norðurströndinni og skaf-
renningur en hálf- eða léttskýjað 
syðra. Frost 0-9 stig, kaldast til 
landsins vestan til.

VEÐUR 4

��
��

��

��
��

�

�

�

SNJÓBRÆÐSLA VIÐ MÝRARGÖTU Snjó hefur kyngt niður í Reykjavík um jólin. Sigurður Ingólfsson, íbúi við Mýrargötu, tók til þess 
ráðs í gær að nota garðslönguna til að bræða snjóinn. Sigurður hefur búið við höfnina um árabil og fylgst með borgarmyndinni 
breytast. Hann vann í hraðfrystihúsinu skammt frá heimili sínu í 37 ár en nú hefur það verið rifið til að rýma til fyrir nýbyggingum.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VÖLUNDUR

HEILSA Jólamaturinn sendir 
nokkra á slysadeild um hver jól. 
Friðrik Sigurbergsson, læknir á 
slysadeild Landspítalans, segir 
saltan jólamat geta haft áhrif á 
þá sem hafa einkenni hjartabil-
unar.

„Það ber alltaf eitthvað á 
þessu, en þetta er ekki sama 
vandamál og var áður fyrr. Lyfin 
eru betri í dag en áður,“ segir 
hann. „Þetta getur samt verið 
alvarlegt í einstaka tilvikum, 
þegar hjartabilun versnar.“

Hann segist ekki vita til þess 
að neinn hafi heimsótt slysadeild 
vegna ofáts. „Þó að ekki beri 
mikið á almennri skynsemi held 
ég ekki að neinn komi hingað af 
því að hann er of saddur.“  - sþs

Saltið fer illa í hjartasjúklinga:

Á slysadeild 
eftir jólamatinn 

HEILBRIGÐISMÁL Fimm börn 
fæddust á aðfangadag á fæðingar-
deild Landspítala – háskólasjúkra-
húss. Þá fæddust tvö börn á 
jóladag og fimm í gær, annan í 
jólum.

Minna er um að vera á fæðingar-
deildinni þessa jóladaga. „Við 
erum ekkert að koma börnum í 
heiminn nema þau vilji,“ segir 
Guðrún Ólafsdóttir ljósmóðir. 
Engar fæðingar séu settar af stað 
þessa daga nema slíkt sé mjög 
aðkallandi.

„Þá eru konur minna að koma 
og láta kíkja á sig. Fólk heldur sig 
meira heima,“ segir Guðrún. - ovd

Jóladagarnir rólegri á LSH:

Tólf jólabörn 
komu í heiminn

NÝJUM ÍSLENDINGUM FJÖLGAR Fæðing-
ar á LSH ekki fleiri frá árinu 1993.

Brynjar 
fékk rautt
Mikið var um mörk 
og rauð spjöld í 
enska boltanum í 
gær.
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PAKISTAN, AP Forsetar Pakistans 
og Afganistans hafa rætt leiðir 
til þess að berjast sameigin-
lega gegn hryðjuverkum og 
íslömskum öfgamönnum á 
landamærum ríkjanna. Þeir 
Pervez Musharraf, forseti 
Pakistans, og Hamid Karzai, 
forseti Afganistans, sögðu frá 
þessu á blaðamannafundi í 
Islamabad í gær. Á fundinum 
sagði Musharraf að fólk í 
báðum löndum þjáðist vegna 
hryðjuverka og öfgamanna. 

Forsetarnir hafa lengi deilt 
um baráttuna gegn uppreisnar- 
og hryðjuverkamönnum í 
héruðunum við landamæri ríkj-
anna.  - þeb

Musharraf og Karzai funda:

Samstarf gegn 
hryðjuverkum
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VESTMANNAEYJAR Fjölskylda í Vest-
mannaeyjum fékk óvænta heim-
sókn á aðfangadagskvöld þegar 
labradorhundurinn Brjánsi bauð 
haftyrðli heim í jólastemming-
una.

Hundurinn, sem vanur er að 
hjálpa til við að ná og sleppa lunda-
pysjum hafði farið út að viðra sig 
með eiganda sínum þegar 
örþreyttur haftyrðill varð á vegi 
þeirra. Þreyta fuglsins gerði það 
að verkum að hundurinn átti auð-
velt með að fanga hann og það án 
þess að særa nokkuð.

Haftyrðlar eru alfriðaðir, sjald-
séðir og minnstir fugla af ætt 
svartfugla. Verpa þeir aðeins mjög 

norðarlega og til Íslands berast 
þeir helst sem flækingsfuglar frá 
Grænlandi. Þeir lifa á rækjum og 
smákrabbadýrum en húsráðendur 
í Eyjum áttu ekkert slíkt góðgæti 
til og gáfu gestinum þess í stað 
lýsi.

Allir á heimilinu gerðu sitt til að 
bjarga fuglinum og má með sanni 
segja að þessi litli fugl hafi stöðv-
að jólahaldið á heimilinu enda ekki 
á hverjum degi sem jólagjöf 
kemur af himnum ofan.

Samkvæmt ráðum Kristjáns 
Egilssonar, safnvarðar Náttúru-
gripasafnsins í Vestmannaeyjum, 
var fuglinum svo sleppt í sjóinn í  
Viðlagafjöru.  - ovd

Haftyrðill heimsótti fjölskyldu í Vestmannaeyjum á aðfangadagskvöld:

Lítill fugl stöðvar jólahaldið
LÖGREGLUMÁL Þrír unglingsstrák-
ar voru staðnir að verki við 
innbrot í Snælandsskóla í 
gærmorgun. Þeir reyndu að 
komast undan á hlaupum þegar 
lögregla kom á staðinn, en einn 
þeirra náðist. Lögregla tók af 
honum skýrslu í gær en hinna er 
leitað.

Að sögn lögreglu settu dreng-
irnir öryggiskerfi í gang með því 
að spenna upp glugga á skólanum. 
Þeir voru að tína til tölvur og 
myndvarpa þegar lögregluþjónar 
og öryggisverðir komu á vett-
vang. Þá tóku piltarnir til fótanna. 
 - sþs

Brutust inn í Snælandsskóla:

Innbrotsþjófar 
staðnir að verki

ÓVÆNT JÓLAHEIMSÓKN Haftyrðillinn 
vakti áhuga allra á heimilinu.  MYND/ÓSKAR

Keith, eruð þið ekki að dansa 
á línunni?

„Nei, en við erum að hugsa um að 
gera það á næsta ári.“

Guðsþjónustan í Lindarsókn var með 
kántríblæ í gær. Þekkt jólalög voru leikin 
í kántrístíl og tónlistarmennirnir voru í 
kúrekaklæðum, en enginn línudans var 
að þessu sinni. Keith Reed er organisti og 
söngstjóri Lindarsóknar.

LÖGREGLUMÁL Vélsleðamaður ók á 
vegg á sveitabæ nálægt Selfossi 
um klukkan hálf fimm í gær. 
Hann fór með annan fótinn í 
gegnum rúðu og skarst talsvert, 
samkvæmt upplýsingum lögregl-
unnar á Selfossi. Hann var fluttur 
á slysadeild í Reykjavík til 
aðhlynningar. 

Slysið varð þegar maðurinn, 
sem var óvanur á vélsleða, gaf í í 
staðinn fyrir að hægja á sér 
þegar hann ætlaði að leggja 
sleðanum undir veggnum. 
Vélsleðinn skemmdist töluvert 
við áreksturinn.  - sþs

Óvanur vélsleðamaður:

Gaf óvart í og 
keyrði á vegg

LÖGREGLUMÁL Lögreglan á 
höfuðborgarsvæðinu handtók 
síðdegis í gær þrjá menn um 
tvítugt sem stolið höfðu vélsleða 
úr Skútuvogi í Reykjavík. Þegar 
eigandinn varð þess var að 
sleðinn var horfinn rakti hann 
slóð sleðans út úr bænum og upp í 
Mosfellsdal, þar sem hann fann 
mennina að leik á sleðanum.

Hann hringdi þá á lögreglu, 
sem var stödd skammt frá og 
kom og handtók mennina. Þeir 
voru færðir á lögreglustöð til 
yfirheyrslu. - sh

Fundvís vélsleðaeigandi:

Rakti slóð og 
fann þjófana

LÖGREGLUMÁL Landssamband lögreglumanna (LL) 
og Lögreglufélag Reykjavíkur (LR) boða sameigin-
lega til fundar um það sem ritstjórar lögreglublaðs-
ins hafa kallað alvarlega bresti í liðsheild lögregl-
unnar á höfuðborgarsvæðinu.

Fundarboðið er til allra lögreglumanna en 
kveikjan að fundinum er pistill ritstjóra lögreglu-
blaðsins í nýjasta hefti þess.

 „Umfjöllun fór að stað og þetta var eins og 
ritstjórnin væri að tjá sína eigin skoðun,“ segir 
Gísli Jökull Gíslason, annar ritstjóra Lögreglu-
blaðsins. Hann segir fundinn vera til að kynna að 
þetta sé ekki þeirra eigin skoðun, „heldur er þetta 
útbreidd almenn skoðun meðal lögreglumanna“.

Fundurinn er næstkomandi föstudag, 28. 
desember, í BSRB-húsinu og hefst klukkan 16. 

Gísli reiknar ekki með neinum „stórum 
sprengjum“ á fundinum heldur segir hann fundinn 
vera hálfgerða stuðningsyfirlýsingu. Þá verði 
kynnt hvað þeir hjá lögreglufélaginu ætli sér að 
gera í framhaldinu, „svo hlutirnir haldi ekki áfram 
með þeirri þróun sem verið hefur,“ segir Gísli 
Jökull.

Lögreglufélag Reykjavíkur hefur tekið yfir 
skyldur lögreglufélaga á höfuðborgarsvæðinu eftir 
sameininguna.  - ovd

Ritstjóri fullyrðir að lögreglumenn á höfuðborgarsvæðinu séu ósáttir:

Boða til baráttufundar

VEÐUR Snjór féll á öllu vestan- og 
norðanverðu landinu í gær. 
Flestir vegir voru færir, en víða 
var hálka og skafrenningur. 
Vegagerðin biður vegfarendur 
um að sýna fyllstu tillitssemi 
gagnvart snjómoksturstækjum.

Hálkublettir voru á Reykjanes-
braut og Hellisheiði, en annars 
hálka eða snjóþekja víðast hvar á 
Suðurlandi. Einnig var hált hér og 
þar á Austurlandi, og skafrenn-
ingur á Vestfjörðum. Þá voru 
Hrafnseyrarheiði og Dynjandis-
heiði ófærar.

Vegagerðin biður vegfarendur 
um að sýna aðgát vegna fram-
kvæmda við tvöföldun Reykja-
nesbrautar.  - sþs

Vegfarendur sýni aðgát:

Snjór og hálka á 
vegum landsins

TSJAD, AP Frönsku hjálparstarfs-
mennirnir sex, sem sakaðir voru 
um að reyna að koma 103 börnum 
úr Afríkuríkinu Tsjad í október, 
voru í gær dæmdir til átta ára 
þrælkunarvinnu. Réttarhöld yfir 
þeim hófust í síðustu viku en 
saksóknari hafði krafist þess að 
þeir yrðu dæmdir til ellefu ára 
þrælkunarvinnu. 

Frakkarnir ætluðu að fljúga 
með börnin frá Tsjad til Frakk-
lands, þar sem átti að ættleiða 
þau. Börnin voru sögð vera 
munaðarlaus en við eftirgrennsl-
an kom í ljós að flest þeirra áttu 
foreldra.  - þeb

Hjálparstarfsmenn í Tsjad:

Dæmdir til 
þrælkunar

LÖGREGLUMÁL Kona nefbrotnaði og 
braut tönn í átökum við þrjá 
karlmenn í samkvæmi í Breið-
holti á jólanótt. Konan var 
gestkomandi í íbúð í fjölbýlishúsi 
og tilkynnti lögreglu sjálf um 
átökin. Þegar lögregla kom á 
staðinn voru þrír erlendir 
karlmenn í íbúðinni ásamt 
konunni, sem er íslensk og býr í 
sömu götu. Allt var fólkið ölvað.

Konan var nefbrotin og með 
brotna tönn eftir áflogin og var 
flutt til aðhlynningar á slysadeild. 
Mennirnir þrír voru fluttir á 
lögreglustöð til yfirheyrslu og 
sleppt að því loknu. Tildrög 
áfloganna liggja ekki fyrir.  - sh

Kona óskaði hjálpar á jólanótt:

Nefbrotnaði í 
átökum við þrjá

ÍRAK Stjórnvöld í Írak hafa 
samþykkt drög að nýjum lögum 
sem veita munu grunuðum 
uppreisnarmönnum sakarupp-
gjöf.

Markmið laganna er að föngum 
sem haldið hefur verið án ákæru 
verði sleppt en mikil fjölgun 
fanga er rakin til hertra hernað-
araðgerða í Írak. Er nú svo komið 
að fjöldi fanga í haldi Bandaríkja-
hers og hers Íraka er talinn vera 
um 50 þúsund manns.

Undirbúningur laganna hefur 
tekið nokkra mánuði en þau eru 
talin mikilvægt skref í sáttum 
milli hópa Súnnía og Shíta. 
Fréttavefur BBC greindi frá.  - ovd

Írösk stjórnvöld undirbúa lög:

Ný löggjöf um 
sakaruppgjöf

FRÁ ÍRÖSKU FANGELSI 50 þúsund fang-
ar eru í fangelsum í Írak.

JÓL Tivoli-útvarpstæki var í jóla-
pakkanum hjá starfsmönnum 
fjögurra íslenskra fyrirtækja af 
tólf sem Fréttablaðið skoðaði. 
Starfsmenn Símans, Vodafone, 
EJS og Glitnis fengu allir útvarps-
tækin vinsælu í jólapakka sína. 
Þau kosta upp undir tuttugu þús-
und krónur í verslunum.

Þorsteinn Daníelsson, eigandi 
T.H. Danielsson ehf. sem flytur 
inn útvarpstækin, segir það ekki 
koma sér á óvart að tækið sé vin-
sælasta jólagjöfin í ár. Hann hafi 
selt hátt í sex þúsund slík fyrir 
þessi jól.

„Þetta er einföld gjöf og eftir-
minnileg, og það hlusta allir á 
útvarp. Á móti eru sumar gjafir 
eins og matarkörfur oft rándýrar 
og skilja lítið sem ekkert eftir 
sig,“ segir hann.

Sagt var frá því í norskum fjöl-
miðlum fyrir skömmu að jólagjöf-
um fyrirtækja til starfsfólks og 
viðskiptavina færi sífellt fækk-
andi. Þeim hefði fækkað um fjórð-
ung á síðustu þremur árum. Þar er 
ástæðan sögð ótti fyrirtækja við 
spillingarstimpil. Það er greini-
lega ekki uppi á teningnum hér-
lendis, því mikið var um dýrar og 
veglegar gjafir hjá þeim fyrir-
tækjum sem skoðuð voru.

Lífeyrissjóður ríkisstarfsmanna 
gaf til að mynda vasa eftir Alvar 
Aalto, Íslensk erfðagreining gaf 
þrjátíu þúsund króna gjafabréf hjá 
Icelandair og Actavis gaf öllum 
550 starfsmönnum fyrirtækisins 
og dótturfyrirtækja hundrað þús-
und króna peningagjöf.

Starfsmenn tölvuleikjafyrir-
tækisins CCP fengu viðeigandi 
jólagjöf í ár, en í pakkanum var 

PlayStation 3-leikjatölva. Hún 
kostar á milli 40 og 50 þúsund 
krónur úti í búð. 

„Við erum trúir okkar umhverfi 
og viljum halda fólki við leikja-
geirann,“ segir Jón Hörðdal fram-

kvæmdastjóri. Hann segir gríðar-
lega ánægju hafa verið með 
gjöfina meðal starfsmanna, sem 
eru rétt tæplega þrjú hundruð 
talsins.

 salvar@frettabladid.is/stigur@frettabladid.is

Tivoli-tæki undir 
jólatré starfsfólks
Tivoli-útvarpstæki voru vinsæl gjöf frá fyrirtækjum til starfsmanna þessi jól. 
Einföld gjöf og eftirminnileg, segir innflytjandinn, sem seldi sex þúsund tæki. 
Aðrar fyrirtækjagjafir voru allt frá vasa eftir Alvar Aalto til beinharðra peninga.FJÖR Í SNJÓNUM Kristjana Signý dregur 

Jönu Katrínu á snjóþotu í snjónum í 
gær.

LÖGREGLUMENN AÐ STÖRFUM LL og LR boða til fundar á 
morgun klukkan 16.

TIVOLI-JÓL
Gjafir nokkurra íslenskra fyrirtækja
Actavis 100.000 krónur
Apple  Gjafabréf í Kringluna
CCP PlayStation 3-leikjatölva
EJS Tivoli-útvarp
Glitnir Tivoli-útvarp
IceBank Marimekko-rúmföt
Íslensk erfðagreining 30.000 króna gjafabréf frá Icelandair
Kaupþing Stafræn myndavél
Lífeyrissjóður ríkisstarfsmanna Alvar Aalto-vasi
Síminn Tivoli-útvarp
SPRON Bókin um Kjarval
Vodafone Tivoli-útvarp

SPURNING DAGSINS
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Grand Spa er með bestu og glæsilegustu heilsulindum
landsins og býður viðskiptavinum sínum upp á heildræna
slökun, snyrtimeðferðir og líkamsrækt. Þar starfa einstaklingar
sem eru í fremstu röð á sínu sviði og leggja sig fram við að veita
þér framúrskarandi þjónustu.

Nudd – fullkominn streitubani
La Mer snyrtistofa – einstakar snyrti- og húðmeðferðir

Technogym – nýjustu og bestu líkamsræktartækin
Kinesis æfingakerfi – eykur styrk, jafnvægi og liðleika

Goran Superform – örugg en einföld skref í átt að líkamlegri vellíðan
Ski fitness – góð líkamsþjálfun sem hjálpar þér að ráða við brekkurnar í fríinu

Golf fitness – stuðlar að mýkri sveiflu og betri líðan
Dansþjálfun – skemmtileg og ögrandi líkamsrækt fyrir einstaklinga á öllum aldri

Slökunarrými – gufubað, nuddpottur og sauna,
þar sem þú færð háls- og herðanudd

Vilt þú efla orkuna og komast í betra form?

Goran Superform er 6 vikna heilsunámskeið 
sem tryggir þér fullkominn árangur frá byrjun. 
Þú tekur hröðum framförum og stígur örugg 
skref í átt að líkamlegri vellíðan.

Námskeiðin byrja 7. janúar
– kl. 6:30, 7:30, 10:00, 16:30 og 18:30
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SAMKEPPNISMÁL Íslensk fyrirtæki 
geta í auknum mæli neitað Sam-
keppniseftirlitinu um aðgang að 
gögnum sem merkt eru sem trún-
aðarmál sjálfstætt starfandi lög-
fræðinga. Þetta segir Margrét 
Gunnarsdóttir lögmaður um 
nýjan dóm Evrópudómstólsins 
sem féll 17. september síðastlið-
inn.

Samkvæmt dómnum eru það 
aðeins gögn milli sjálfstætt starf-
andi lögmanna og skjólstæðinga 
sem falla undir trúnaðarsam-
band. Þau gögn eru því undan-
þegin rannsóknum samkeppnis-
yfirvalda, en ekki gögn milli 
innanhússlögmanna og fyrir-

tækja. Margrét býst þó við að 
dómnum verði áfrýjað til annars 
dómstigs.

Páll Gunnar Pálsson, forstjóri 
Samkeppniseftirlitsins, segir að 
fyrir tæki hafi hingað til ekki neitað 
eftirlitinu um gögn á þessum for-
sendum. „Í íslenskum lögum eru 
ekki skýr ákvæði um þetta og það 
hefur ekki reynt á þetta í ákvörðun-
um eftirlitsins hingað til,“ segir Páll 
Gunnar. „Það verður bara að koma í 
ljós þegar þar að kemur hvernig 
þetta verður túlkað hérlendis.“  - sgj

Fyrirtæki geta neitað samkeppnisyfirvöldum um aðgang að trúnaðargögnum:

Geta borið fyrir sig trúnað

HÚSLEIT Fyrirtæki geta borið fyrir sig 
trúnaðarsamband við lögfræðinga 

og neitað að afhenda samkeppnis-
yfirvöldum gögn.

EFNAHAGSMÁL „Ég held að þetta sé 
í fyrsta skipti sem seðlabanka-
stjórinn viðurkennir að það hafi 
kannski ekki allt verið rétt sem 
þeir hafa haldið fram,“ segir 
Guðmundur Gunnarsson, for-
maður Rafiðnaðarsambands 
Íslands. „Það er vonandi að hann 
sé eitthvað aðeins farinn að sjá 
það sem við höfum talað um.“

Í viðtali við Davíð Oddsson 
seðlabankastjóra í Ríkis-

útvarpinu sagði 
hann að eftir á 
að hyggja mætti 
segja að Seðla-
bankanum hefði 
ekki tekist 
nægilega vel 
upp í aðgerðum 
sínum gegn 
verðbólgu á 
árinu. Í ljós 
hefði komið að 
hagvöxtur hefði 
verið mun meiri 
en upplýsingar 
voru um á þeim 
tíma. Þannig 
mætti vera vitur 
eftir á.

„Við erum 
búnir að vera að 
benda á það í 
nokkurn tíma að 
staðan sem 
hefur verið síð-
ustu tvö ár sé 
afleiðing feyki-
lega mikilla 
framkvæmda 
sem ollu því að 
lánsfé streymdi 
til landsins og 
fór inn í hag-
kerfið. Efna-

hagsstjórnin hefur ekki verið 
merkileg; menn hafa setið með 
hendur í skauti og horft á fjár-
magn streyma inn án þess að 
reyna að stjórna því.“

Guðmundur segist telja að með 
þessu viðtali sé Davíð í fyrsta 
skipti að viðurkenna það sem 
menn hafi verið að benda á varð-
andi efnahagsstjórn landsins.

Í viðtalinu sagði Davíð einnig 
að árið hafi verið gott fyrir 
Íslendinga. Atvinnuleysi hafi 
verið lítið, kaupmáttur fari mjög 

vaxandi og eignamyndun sé 
mikil. Þótt mismikið fari til hvers 
og eins hafi margt jákvætt 
gerst. 

Gylfi Arnbjörnsson, fram-
kvæmdastjóri Alþýðusambands 
Íslands, segir erfitt að taka undir 
með Davíð nema einblínt sé á 
meðal talið. „Hvað sem eigna-
myndun líður fer misskiptingin 
vaxandi, þar sem helmingur 
þjóðar innar hefur mátt þola 
skerðingu kaupmáttar. Staðan er 
þannig í dag að ungt fólk eða fólk 

með meðaltekjur hefur ekki ráð 
á því að eignast þak yfir höfuð-
ið,“ segir hann.

„Ef menn vilja einblína á með-
altalið getur maður tekið undir 
með Davíð að það hafi verið mjög 
gott, en meðaltalið dekkar mikla 
misskiptingu frá því að hafa það 
gríðar lega gott í að hafa það 
skítt.“

Ekki náðist í Vilhjálm Egils-
son, framkvæmdastjóra Sam-
taka atvinnulífsins, við vinnslu 
fréttarinnar.  salvar@frettabladid.is

Segir Davíð loks viðurkenna 
slælega stjórn efnahagsmála
Formaður Rafiðnaðarsambandsins segir að seðlabankastjóri hafi í viðtali viðurkennt það sem aðrir hafi 
lengi bent á varðandi slaka efnahagsstjórn landsins. Misskipting fer vaxandi, segir framkvæmdastjóri ASÍ.

BYGGINGAFRAMKVÆMDIR Guðmundur Gunnarsson, formaður Rafiðnaðarsambands Íslands, segir stöðuna í dag vera afleiðingu 
feykilega mikilla framkvæmda sem ollu því að lánsfé streymdi til landsins og fór inn í hagkerfið.

GUÐMUNDUR 
GUNNARSSON

GYLFI 
ARNBJÖRNSSON

SUÐURLAND Algengt er að 
fyrirtæki gefi starfsmönnum 
sínum jólagjafir en afar fátítt er 
að sveitarfélög gefi íbúum 
sínum gjafir. Hreppsnefnd 
Ásahrepps var hins vegar í 
jólaskapi og gaf eintak af 
nýútkominni Holtamannabók á 
hvert lögbýli í hreppnum.

Samkvæmt Agli Sigurðssyni 
varaoddvita er um um það bil 
sextíu býli að ræða og segir 
hann að nú þegar hafi um tveir 
þriðju bókanna verið sóttir. 
„Þetta er heimildasöfnun og 
metnaður að hafa skrá yfir íbúa 
til framtíðar,“ segir Egill.

Bókin, sem er 680 blaðsíður, er 
hin þriðja í bókaflokki um íbúa í 
Rangárvallasýslu. Er hún byggð 
á frumdrögum Valgeirs Sigurðs-
sonar en Ragnar Böðvarsson og 
Þorgils Jónasson skrifuðu 
bókina sem gefin er út af 
Sveitarfélaginu Rangárþingi 
ytra.  - ovd

Íbúar fá Holtamannabók:

Ásahreppur 
gefur jólagjöf

DAVÍÐ ODDSSON

BRETLAND Vísindamenn á vegum 
breskra yfirvalda hafa lagt til að 
trúðaskreytingar skuli bannaðar 
á barnadeildum spítala, vegna 
þess að trúðar skelfi börn.

Rannsókn sem gerð var á 250 
börnum á aldrinum fjögurra til 
sextán ára leiddi í ljós að öllum 
börnunum 250 var illa við 
trúðatengdar myndir í herbergj-
unum. Jafnvel táningarnir sögðu 
trúðana „ógnvekjandi“.

Að því er fram kemur í 
blaðinu The Daily Telegraph 
getur trúðafælni (e. coulro-
phobia) valdið kvíðaköstum, 
andnauð, hjartsláttartruflunum 
og ógleði hjá þeim sem þjást af 
fælninni.  - sh

Trúðar skulu burt af spítölum:

Trúðar hættir 
að vera fyndnir

LÖGREGLUMÁL Grindvískum 
ungmennum tókst ekki að 
skemmta sér yfir ólöglegri 
jólabrennu þetta árið eins og oft 
undanfarin ár. Lögreglan á 
Suðurnesjum var kölluð út í 
fyrrinótt eftir að eldur var borinn 
að bálkesti í bænum en þegar 
hana bar að hafði eldurinn verið 
slökktur.

Lögreglan hafði aukinn 
viðbúnað í bænum vegna reynslu 
undanfarinna ára, en nokkrum 
sinnum hefur komið til stimpinga 
milli lögreglu og ungmenna sem 
telja lögreglu og slökkvilið spilla 
gleði sinni og reyna að hindra 
slökkvistarf.  - sh

Lögregla bjóst við jólabrennu:

Engin dólgslæti 
í Grindavík í ár

GENGIÐ 21.12.2007

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

 121,4348
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

 63,64  63,94

 126,32  126,94

 91,4  91,92

 12,248  12,32

 11,386  11,454

 9,683  9,739

 0,5615  0,5647

 99,39  99,99

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 

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
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kl. 11:00

Komdu og gerðu góð kaup!

30til70%
afsláttur af völdum vörum



6  27. desember 2007  FIMMTUDAGUR

HUGSAÐU VEL UM HÚÐINA

ÞÚ FÆRÐ DECUBAL
Í NÆSTA APÓTEKI

LÖGREGLUMÁL Eldur kviknaði í 
bílskúr á Seltjarnarnesi um 
klukkan níu að kvöldi jóladags.  
Tveir slökkviliðsbílar voru sendir 
á vettvang, og náðist fljótlega að 
slökkva eldinn. Enginn var í 
hættu.

Samkvæmt upplýsingum frá 
slökkviliði höfuðborgarsvæðisins 
skemmdist bílskúrinn töluvert. 
Reykræsta þurfti íbúðina við 
hliðina á honum, en enginn eldur 
barst þangað inn. Ekki liggur 
fyrir hvernig eldurinn kom upp 
en grunur leikur á að hann hafi 
kviknað út frá ísskáp í skúrnum. 
Málið er komið í hendur rann-
sóknardeildar lögreglu.  - sþs

Upptök eldsins ókunn:

Eldur í bílskúr 
á Seltjarnarnesi

INDÓNESÍA, AP Að minnsta kosti 
áttatíu manns hafa látist eða er 
saknað eftir að aurskriður féllu 
á eyjunni Jövu í Indónesíu í gær. 
Þá hafa þúsundir manna þurft að 
leita skjóls eftir að flóð og aur-
skriður eyðilögðu hús þeirra. 
Mikil flóð og rigningar hafa 
verið í Indónesíu að undan-
förnu. 

Aðstæður til björgunar eru 
víða slæmar. Ófært er um vegi 
vegna aurskriðna og hafa her-
menn, lögreglumenn og sjálf-
boðaliðar þurft að grafa eftir 
fólki með berum höndum. Vegna 
ófærðarinnar hafa björgunar-
sveitir ekki komist að 

afskekktum svæðum.  Að sögn 
embættismanna á svæðinu er 

því óttast að fjöldi látinna muni 
hækka á næstu dögum.

Versta tilvikið sem kom upp í 
gær var í Karanganyar. Þar voru 
sextíu manns í matarboði að 
fagna því að tekist hafði að 
hreinsa auri þakið hús, þegar aur-
skriða féll og fólkið grófst undir.  

Nákvæmlega þrjú ár voru í gær 
liðin frá því að stór flóðbylgja 
skall á þrettán löndum í Suður-
Asíu og var þess minnst víða um 
álfuna í gær. Indónesía var það 
land sem varð hvað verst úti í flóð-
bylgjunni á annan í jólum 2004, en 
þá létust að minnsta kosti 128 þús-
und manns þar í landi. 

 - þeb

Mikil flóð og aurskriður vegna rigninga á Jövu: 

Áttatíu eru taldir af í Indónesíu

BANDARÍKIN, AP Tígrisdýr varð 
einum manni að bana og særði 
tvo aðra alvarlega í dýragarðin-
um í San Francisco á þriðjudag.
Dýrið slapp úr búri sínu rétt fyrir 
lokun, en fáir gestir voru í 
garðinum. 

Lík mannsins sem lést fannst 
skammt frá tígrisdýrabúrinu, en 
hinir tveir fundust við kaffihús í 
300 metra fjarlægð. Tígrisdýrið 
sat við hliðina á öðrum manninum 
þegar lögreglu bar að garði og 
var það skotið umsvifalaust. 

Fórnarlömbin þrjú voru allt 
menn á þrítugsaldri. Þeir sem 
lifðu árásina af eru ekki taldir í 
lífshættu.  - þeb

Síberíutígrisdýr slapp úr búri:

Drap einn og 
særði tvo aðra

LÖGREGLUMÁL Mál manns sem 
stakk á hjólbarða fimm lögreglu-
bíla hjá lögreglunni á Suðurnesj-
um á jólanótt er nú í rannsókn. 
Hann var yfirheyrður í fyrradag 
og sleppt að því loknu.

Maðurinn virðist hafa skemmt 
bílana til að hefna sín á lögregl-
unni, en hann hafði verið stöðvað-
ur fyrir ölvunarakstur fyrr um 
kvöldið. Hann fór síðan heim til 
sín, og reyndi að villa um fyrir 
lögreglu með því að fara úr 
skónum síðustu skrefin. Þetta 
gerði hann til að erfiðara væri að 
rekja spor hans.

Það dugði ekki, og var maður-
inn handtekinn stuttu síðar. - sþs

Reyndi að hylja spor sín:

Dekkjastingur 
á stjá á jólanótt

Skullu saman á Kjalarnesi
Tveir bílar skullu saman á Kjalarnesi 
hjá gatnamótum við Hvalfjarðarveg-
inn á jóladag. Báðir bílarnir fóru út af 
veginum við áreksturinn. Fólkið sem 
var í bílunum slasaðist ekki alvarlega.

LÖGREGLUFRÉTTIR

TÍGRISDÝRIÐ TATIANA Tatiana var felld 
eftir að hún hafði ráðist á þrjá gesti 
dýragarðsins. NORDICPHOTOS/AFP

HEILBRIGÐISMÁL Nýtt megrunarlyf 
sem fullyrt er að létti fólk um 
fimm til tíu prósent þyngdar 
sinnar er að öllum líkindum á leið 
á markað í Bretlandi á næstu 
mánuðum. Lyfið heitir Alli og 
verður fáanlegt án lyfseðils, en 
það er vægari útgáfa af megrunar-
lyfinu Xenical sem aðeins fæst 
gegn lyfseðli. 

Fyrirtækið GlaxoSmithKline 
hefur sótt um leyfi til þess að 
selja lyfið í Bretlandi, en fyrir-
tækið hefur selt lyfið í Banda-
ríkjunum undanfarið með góðum 
árangri. Dagsskammtur af lyfinu 
mun kosta eitt sterlingspund. 

Offita er vaxandi vandamál í 
Bretlandi, en landsmenn eru 
orðnir feitasta þjóð Evrópu. Tals-
menn GlaxoSmithKline segja 
lyfið vera hvetjandi fyrir þá sem 
nú þegar séu í megrun. Þeir geti 
tekið töflu með hverri máltíð, auk 
þess sem þeir hreyfi sig og borði 
hollt. Læknar í Bretlandi hafa þó 
áhyggjur af því að lyfið verði 
misnotað og fólk muni eingöngu 
taka töflurnar. 

Lyfið Alli virkar þannig að það 
hindrar líkamann í því að taka 

upp fitu úr fæðunni. Fitan meltist 
ekki og fer því úr líkamanum 
með öðrum úrgangi í stað þess að 
setjast á líkamann. Lyfið getur þó 
einnig truflað upptöku vítamína 
úr fæðunni. Þá fylgja lyfinu aðrar 
óskemmtilegar aukaverkanir, 
aðallega mikill vindgangur og 
niðurgangur. 

Gareth Williams, læknisfræði-
prófessor við Bristol-háskóla, 
fjallar um lyfið í nýjasta tölu-
blaði breska læknablaðsins. Þar 
spáir hann því að vegna fyrr-
nefndra aukaverkana muni fólk 
ekki endast lengi í töku lyfsins. 
Þá segir hann einnig að meðallík-
ami brenni 100 hitaeiningum 
aukalega á dag vegna lyfsins. 

„Sama árangri væri hægt að ná 
með því að skilja nokkrar fransk-
ar kartöflur eftir á diskinum eða 
fá sér epli í staðinn fyrir ís,“ 
segir Williams.

Lyfjafræðingar hjá Lyfjastofn-
un, sem Fréttablaðið ræddi við, 
könnuðust ekki við að sótt hefði 
verið um markaðsleyfi fyrir lyfið 
hér á landi.

 
  thorunn@frettabladid.is

Bretar óttast að nýtt megr-
unarlyf verði misnotað
Megrunarlyfið Alli verður líklega fáanlegt í Bretlandi á næstunni. Fimm til tíu prósenta þyngdartap á 
fjórum mánuðum og verður fáanlegt án lyfseðils. Ekki er vitað til þess að lyfið sé á leið hingað til lands. 

ALLI Því er lofað að bæði menn og konur geti lést um fimm til tíu prósent með því 
einu að taka megrunarlyfið Alli. Það hefur verið á markaði í Bandaríkjunum í rúmt 
hálft ár og verður líklega komið á markað í Bretlandi innan skamms.

NORDICPHOTOS/GETTY

Bílslys í Borgarfirði
Einn var fluttur á heilsugæsluna í 
Borgarnesi eftir að bifreið fór út af 
vegi á mótum Borgarfjarðarbrautar 
og Reykhóladalsvegar í gærdag. 
Fjórir voru í bílnum, sem er mikið 
skemmdur. Mikill snjór og hálka var í 
Borgarfirði þegar slysið varð. 

Borðaðir þú rjúpur 
í jólamatinn í ár?

Já 11%
Nei 89%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Fórst þú í jólaköttinn?

Segðu skoðun þína á visir.is.

LEITAÐ AÐ TÝNDUM Hermenn og sjálf-
boðaliðar leita að fólki eftir aurskriðu í 
Tawangmangu á eynni Jövu. 
 NORDICPHOTOS/AFP

MENNTUN Nýverið tilkynnti alls-
herjarþing Sameinuðu þjóðanna 
að árið 2009 yrði alþjóðlegt ár 
stjörnufræðinnar (IYA2009). Með 
því er vakin athygli á stjörnufræði 
og raunvísindum og stuðlað að 
betri skilningi á þeirri alþjóðlegu 
auðlind sem fólgin er í andlega 
hvetjandi áhrifum og innblæstri 
stjarnvísinda. 

Um leið er haldið upp á þann 
atburð í sögu raunvísinda þegar 
Galíleó beitti fyrstur manna sjón-
auka til rannsókna í stjörnufræði. 
Er það talið upphaf 400 ára sögu 
mikilla uppgötvana í stjörnufræði 
og vísindabyltingar sem hafði 
djúpstæð áhrif á hugmyndir 
manna um alheiminn.

Segir í tilkynningu að alþjóða-

árið IYA2009 sé friðsamleg sam-
vinna þjóða þar sem leitað sé 
svara við spurningunni um rætur 
okkar og upphaf í alheimi, sam-
eigin lega arfleið jarðarbúa.

Einar H. Guðmundsson, próf-
essor í stjarneðlisfræði og for-
maður íslensku IYA2009-nefndar-
innar, segir haldið upp á viðburðinn  
með margvíslegum hætti, meðal 
annars með fyrirlestrum, fræðslu 
um stjörnusjónauka og þátttöku í 
stjörnuteitum þar sem stjörnu-
himininn verður skoðaður. Einnig 
munu stjarnvísinda- og stjörnu-
áhugamenn vinna með kennurum 
og nemendum í skólum landsins. 
Þá er ætlunin að fræða landsmenn 
um sögu stjarnvísinda á Íslandi.

  - ovd

Allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna:

Árið 2009 verður ár 
stjörnufræðinnar

STJÖRNUÞOKUR Í GEIMNUM Eitt af undrum alheimsins. MYND/NASA

KJÖRKASSINN
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OPNUNARTÍMI:
FIMMTUDAG OG FÖSTUDAG   10.00 - 18.00
LAUGARDAG              12.00 - 16.00

GERÐU GÓÐ KAUP ÞVÍ VIÐ RÝMUM 
FYRIR NÝJUM NÝJUM VÖRUM

SPRENGITILBOÐ
MILLI JMILLI JÓLA OG NÝÁRSÓLA OG NÝÁRS

50.000. – 500.000. kr.
AFSLÁTTUR

Á 2007 ÁRG. OG NOTUÐUM 
FERÐAVÖGNUM

VERÐDÆMI
TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ

kr. 250.000.-

kr. 990.000.-

kr. 2.000.000.-

TJALDVAGN kr. 410.000.-
Trigano Odysseé

FELLIHÝSI kr. 1.350.000.-
Palomino Yearling 2005

HJÓLHÝSI kr. 2.450.000.-
TEC Travel king 2006

SKIPULAGSMÁL Flugskýli Norðurflugs við 
Reykjavíkurflugvöll er réttlaust, segir borgar-
lögmaður, og verður að víkja fyrir Háskólanum 
í Reykjavík.

Nýtt deiliskipulag fyrir svæðið þar sem flug-
skýli Norðurflugs stendur var samþykkt í 
sumar. „Að sögn framkvæmdastjóra þróunar- 
og nýsköpunarsviðs Háskólans í Reykjavík er 
nauðsynlegt að flugskýlið fari fljótlega því á 
umræddu svæði eru fyrirhugaðar vegafram-
kvæmdir og fleira,“ segir í erindi Kristbjargar 
Stephensen borgarlögmanns til borgarráðs.

Flugskýli 9 á Reykjavíkurflugvelli, sem 
þyrluþjónustufyrirtækið Norðurflug keypti í 
júní 2006, var byggt árið 1962 fyrir þyrlu rekstur 
samkvæmt munnlegu leyfi flugmálastjórnar 
með því skilyrði að það yrði rifið innan sex mán-
aða ef flugmálastjórn krefðist þess.

Norðurflug krefst bóta fyrir skýlið sjálft og 
tjón sem félagið hafi orðið fyrir vegna skipu-
lagsbreytinganna með því að þurfa að leigja 

aðra aðstöðu í stað skýlisins. Félagið segir upp-
gjör meðal annars geta falist í úhlutun lóðar 
innan marka flugvallarins. Borgarlögmaður 
tekur því ólíklega:

„Umrætt flugskýli er án lóðarréttinda og á 
því hvílir brottflutningskvöð,“ segir í umsögn 
borgarlögmanns, sem telur að ef borgin reynist 
bótaskyld nái bæturnar aðeins til skýlisins eins 
og það var áður en Norðurflug réðist í endur-
bætur og stækkun á því sem hafi verið óheimilar. 
Ákvörðun um nýja lóð fyrir Norðurflug verði 
meðal annars að taka í samræmi við fyrir-
ætlanir um þróun flugvallarins.

Borgarráð hefur samþykkt að krefjast þess 
að Norðurflug sjái til þess að skýlið verði á bak 
og burt innan sex mánaða. Annars muni borgin 
annast það verk á kostnað félagsins.

Hvorki Sigtryggur Leví Kristófersson, for-
stjóri Norðurflugs, né Sigurður G. Guðjónsson, 
lögmaður félagsins, vilja tjá sig um málið á 
þessu stigi.

Snorri Geir Steingrímsson, þyrluflugmaður 
hjá Norðurflugi, segir skipulagsmál á Reykja-
víkurflugvelli vera í sjálfheldu. „Flugvöllurinn 
á auðvitað að vera þar sem hann er en mikil-
vægast fyrir alla í fluginu er að tekin verði loka-
ákvörðun um framtíð vallarins þannig að menn 
geti gert áætlanir til framtíðar,“ segir Snorri 
Geir.  gar@frettabladid.is

Vill rífa flugskýli Norðurflugs
Reykjavíkurborg krefst niðurrifs flugskýlis Norðurflugs við Reykjavíkurflugvöll. Skýlið var byggt með 
munnlegu leyfi frá flugmálastjórn en er nú fyrir Háskólanum í Reykjavík.

EFNAHAGSMÁL Þrjú sveitarfélög 
leggja lágmarksútsvar á íbúa 
sína en það eru Skorradals-
hreppur, Helgafellssveit og Ása-
hreppur. Lágmarksútsvar er 
11,24 prósent og hámarksútsvar 
13,03 prósent.

Langflest sveitarfélög á Íslandi 
leggja hámarksútsvar á íbúa sína, 
eða 64 af 79 sveitarfélögum. Tvö 
sveitarfélög lækka útsvarið. Eru 
það Seltjarnarneskaupstaður og 
Kjósarhreppur.

Jónmundur Guðmarsson, bæjar-
stjóri á Seltjarnarnesi segir það 
markvissa stefnu meirihlutans að 
lækka álögur og stilla opinberum 
gjöldum í hóf. „Slíkt kallar á aga í 

rekstri sveitar félagsins og okkur 
hefur gengið vel að reka bæinn. 
Þetta er í þriðja sinn á stuttum 

tíma sem við 
lækkum álögur, 
bæði útsvar og 
fasteigna-
gjaldastuðla, og 
erum sennilega 
lægstir af 
stærri sveitar-
félögunum,“ 
segir Jón-
mundur.

Flest sveitar-
félög á höfuð borgar svæðinu 
leggja hámarksútsvar á íbúa sína. 
Reykjavíkurborg, Hafnar  fjarðar -

kaupstaður, Kópavogsbær og 
Sveitarfélagið Álftanes leggja öll 
13,03 prósenta útsvar á sína íbúa. 
Lægri álagsgreiðslur eru í Garða-
bæ sem leggur 12,46 prósent á 
íbúa sína og Mosfellsbær leggur 
12,94 prósent á íbúa sína. 
 - ovd

Seltjarnarnes leggur minnst á íbúa sína af sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu:

Tvö sveitarfélög lækka útsvar

JÓNMUNDUR 
GUÐMARSSON

ÚTSVAR SVEITARFÉLAGA
Sveitarfélag 2007 2008
Skorradalshreppur 11,24% 11,24%
Helgafellssveit 11,24% 11,24%
Ásahreppur 11,24% 11,24%
Seltjarnarnes 12,35% 12,10%
Kjósarhreppur 13,03% 12,53%

HEIMILD: FJÁRMÁLARÁÐUNEYTIÐ
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SNORRI GEIR STEIN-
GRÍMSSON Þyrluflug-
maður Norðurflugs við 
flugskýli félagsins sem 
Reykjavíkurborg krefst 
að verði rifið.

FÉLAGSMÁL Hjálparsími Rauða 
krossins, 1717, er opinn allan 
sólarhringinn allt árið um kring. 
Þá hefur opnunartími Konukots, 
athvarfs fyrir heimilislausar 
konur, verið lengdur frá Þorláks-
messu til nýársdags og verður 
opið allan sólarhringinn.

Rauði krossinn, Mæðrastyrks-
nefnd, Hjálparstarf kirkjunnar 
og fleiri standa sameiginlega 
fyrir jólaaðstoð fyrir fólk. Er 
aðstoðin, sem bæði er veitt 
einstaklingum og fjölskyldum, 
helst framlög og fataúthlutanir.

Vinna við jólaaðstoðina er að 
miklu leyti unnin af sjálfboðalið-
um og starfsmönnum ofan-
greindra félagasamtaka.

Þá sáu sjálfboðaliðar einnig um 
hátíðarmáltíð fyrir gesti Vinjar í 
gær en Vin er athvarf RKÍ fyrir 
fólk með geðraskanir.  - ovd

Símatími RKÍ lengdur:

Opið allan 
sólarhringinn

BRETLAND Lögregla í Englandi 
rannsakar nú lát hjóna í Sussex. 
Gengið er út frá því að maðurinn 
hafi myrt konu sína og framið 
sjálfsmorð í kjölfarið. 

Hjónin, sem bæði voru á 
sjötugsaldri, fundust látin í 
bænum Chiltington á aðfaranótt 
aðfangadags. Lögregla fann 
manninn í bíl sínum eftir að 
hann hafði keyrt á tré. Lögreglu-
þjónar fóru því að heimili 
hjónanna til þess að tilkynna 
konu hans um slysið. Þegar 
þangað var komið fundu þeir lík 
hennar undir jólatré fjölskyld-
unnar.   - þeb

Framdi morð og sjálfsmorð:

Faldi líkið 
undir jólatrénu

1. Hversu mikið hefur dregið 
úr tóbakssölu frá því í fyrra 
samkvæmt nýjum tölum?

2. Hvaða áströlsku leikkonu 
langar til þess að sjá norður-
ljósin?

3. Hvaða þekkta verslunar-
keðja ætlar að senda frá sér 
fatalínu gegn alnæmi?

SVÖRIN ERU Á SÍÐU 46

VEISTU SVARIÐ?



SMÁRALIND   I   KRINGLAN

opið á gamlársdag frá kl. 10-13
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Viðskiptavinir, sem greiða
með korti frá SPRON, fá 

20% afslátt
af miðaverði á myndina

20% 
afsláttur
af miðaverði

Skrifstofuvörur
   - á janúartilboði
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Katrín Edda Svansdóttir,
sölumaður í  þjónustuveri RV

Á tilboðií janúar 2008
Bréfabindi, ljósritunarpappír, 
töflutússar og skurðarhnífur

1.398 kr. ks.
5 x 500 blöð í ks.

Rekstrarvörur
- vinna með þér  

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

sala@rv.is • www.rv.is

148 kr. stk.
Bréfabindi A4, 8 cm kjölur

VINNUMARKAÐUR Fangelsisyfirvöld 
hafa ekki fengið fjárveitingar til 
að geta greitt föngum sem hverj-
um öðrum launþegum, staðið skil á 
sköttum og veitt þeim þau félags-
legu réttindi sem þeim ber. Þetta 
segir Valtýr Sigurðsson fangelsis-
málastjóri. 

Umboðsmaður Alþingis hefur 
komist að þeirri niðurstöðu að 
greiðslur fyrir vinnu fanga beri að 
færa til þess horfs að þær sam-
rýmist skattalögum. Valtýr segir 
að flókið sé að gera 250 manns, 
sem komi inn í fangelsin á ári og 
fái þar tekjur, að ríkisstarfsmönn-
um. 

„Það þarf að gæta sérstaklega að 
persónuvernd þannig að ekki sé 
hægt að tengja nöfn mannanna við 
fangelsi. Ráða þarf að minnsta 
kosti einn og hálfan starfsmann til 
að annast þessar launagreiðslur og 
skattameðferð og hækka laun 
fanga, ekki síst vegna launatengdra 
gjalda. Þetta er kostnaður upp á 15-
20 milljónir á ári,“ segir hann.

Valtýr bendir á að með því að líta 
á þóknun fanga sem undanþegna 
skatti, eins og sé á hinum Norður-
löndunum, geti makar nýtt per-
sónuafslátt fanga. 

„Ekki hefur náðst að breyta 
skattalögum í þá átt að gera þókn-
un fanga undanþegna skatti. Þetta 
hefur verið vitað í mörg ár og verið 
reynt að fá ríkisskattstjóra til að 
fara í þessa lagabreytingu og sam-
þykkja hana en það hefur strandað 
á fjármálaráðuneytinu, síðast núna 
í haust,“ segir Valtýr og bætir við 
að reynt hafi verið að mæta félags-
legum réttindum fanga jafnóðum 
og slík mál hafi komið upp, t.d. 
varðandi slysatryggingar. 

Magnús Einarsson, formaður 

Afstöðu, félags fanga, segir að 
fangar fagni niðurstöðu Umboðs-
manns Alþingis. „Réttindum 
fanga er ábótavant. Þó svo að 
Umboðsmaður Alþingis hafi gert 
athugasemdir við þetta þá búumst 
við ekki við stórvægilegum 
breytingum á næstunni en við 
fögnum þessari umræðu. Þannig 
öflum við okkur réttinda,“ segir 
hann.

Magnús bendir á að það geti 
komið sér mjög illa fyrir fanga 
sem losna úr fangelsi að hafa 
ekki náð að safna neinum réttind-
um, til dæmis hjá stéttarfélögum 
og í lífeyrissjóðum. Þeir verði í 
raun að byrja frá grunni þegar 
þeir losna úr fangelsi.

  ghs@frettabladid.is

RÁÐA ÞARF STARFSMENN „Ráða þarf að 
minnsta kosti einn og hálfan starfsmann 
til að annast þessar launagreiðslur,“ 
segir Valtýr Sigurðsson fangelsismála-
stjóra.

Fjárveiting 
ekki fengist
Fangar hafa ekki notið sömu starfsréttinda og aðrir 
launamenn þar sem fangelsisyfirvöld hafa ekki 
fengið fjárveitingu til þess. Valtrýr Sigurðsson fang-
elsismálastjóri segir flókið að breyta kerfinu.

FLÓKIN FRAMKVÆMD Umboðsmaður Alþingis telur vinnu fanga verða að samrýmast 
skattalögum þannig að þeir greiði skatta og njóti félagslegra réttinda.

BOLUNGARVÍK Bæjarstjórn 
Bolungar víkur lýsir í bókun sinni 
yfir miklum vonbrigðum með að 
einungis tvær milljónir af einum 
milljarði mótvægisaðgerða ríkis-
stjórnarinnar skuli koma í hlut 
Bolungarvíkur.

Fjármagnið er ætlað til við-
halds opinberra bygginga en Bol-
víkingar segja rót vandans vera 
að þar sé hlutfallslega lítið af hús-
næði í eigu ríkisins.

„Auðvitað á að útdeila þessum 
peningum til viðhalds á húsum í 
eigu sveitarfélaga því þá ertu 
kominn í mótvægisaðgerðir,“ 
segir Grímur Atlason, bæjar-
stjóri í Bolungarvík. „Það er bara 

verið að laga hús í eigu ríkisins og 
með þessari formúlu eru sum 
sveitarfélög að fá mörg hundruð 

milljónir á meðan önnur sveitar-
félög fá fimmtíu þúsundkalla.“

Grímur segir mótvægis aðgerðir 
snúast um að koma til móts við 
þau sveitarfélög sem eru í vanda. 
„Það er hrein móðgun við okkur 
að tengja þessar aðgerðir við 
þorskveiðar. Það er svo illa komið 
fram við þessi sveitarfélög að 
ríkis stjórnin ætti að skammast 
sín.“ 

Skorar Bæjarstjórn Bolungar-
víkur á ríkisstjórnina að veita 
auknum fjármunum til minni 
sveitarfélaga og bæta þannig upp 
hluta þess tekjutaps sem sveitar-
félögin verða fyrir vegna niður-
skurðar á kvóta.  - ovd

Bæjarstjórn Bolungarvíkur vill sjá réttlátari skiptingu fjármuna:

Ósáttur við beiska jólagjöf

BOLUNGARVÍKURKAUPSTAÐUR Bolungar-
vík fær tvær milljónir af mótvægis-
aðgerðum ríkisstjórnarinnar.

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

ÞUNG ÁTTA Fílefldir menn báru 
risavaxna „áttu“ yfir Times Square í 
New York í Bandaríkjunum. „Áttan“, 
sem vegur 227 kíló, er hluti af skilti 
sem markar ártalið 2008 og verður 
uppljómað þegar klukkan slær tólf á 
miðnætti á gamlárskvöld. 
 NORDICPHOTOS/AFP

AKUREYRI Nýverið styrkti Saga 
Capital Fjárfestingarbanki 
Fjórðungssjúkrahúsið á Akureyri 
(FSA) til kaupa á nýjum og 
fullkomnum beinþéttnimæli. 

Eldri mælir sjúkrahússins er 
óstarfhæfur vegna bilana og hafa 
Norðlendingar þurft að fara til 
Reykjavíkur í mælingar.

Kostnaður við nýjan beinþéttni-
mæli er áætlaður um tíu milljónir 
króna en í haust hratt FSA í 
samvinnu við Beinvernd af stað 
fjáröflunarherferð til söfnunar á 
nýjum mæli. Styrkur Saga 
Capital er upp á tvær milljónir 
króna.  - ovd

Saga Capital styrkir FSA:

FSA fær nýjan 
beinþéttnimæli
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fréttir og fróðleikur

Svona erum við
> Kvenkyns lögreglumenn

HEIMILD: HAGSTOFA ÍSLANDS
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Nýr sendiherra Frakklands, 
Olivier Mauvisseau, segir 
gamla ósk hafa ræst er 
hann var skipaður í stöð-
una. Hann segir franska 
herinn og frönsk stjórnvöld 
líta á þátttöku í eftirliti með 
lofthelginni hérlendis sem 
kærkomið tækifæri til að 
auka tengslin við Ísland. 

Fyrstu orrustuþoturnar sem hafa 
munu bækistöðvar á Keflavíkur-
flugvelli eftir að þær bandarísku 
hurfu þaðan sumarið 2006 verða 
franskar. Frönsk flugsveit mun í 
vor stunda æfingar og eftirlit í 
íslenzku lofthelginni um nokkurra 
vikna skeið, innan ramma sam-
komulags um lofthelgieftirlit sem 
Ísland hefur gert við NATO. Þar 
sem það er söguleg nýlunda að 
franskar herþotur athafni sig á 
Íslandi er Mauvisseu fyrst spurð-
ur hvort koma þeirra endurspegli 
nýja stefnu af hálfu Frakklands-
stjórnar; hvort hún sé með því að 
senda þoturnar hingað að leita 
eftir virkara samstarfi við Íslend-
inga um öryggis- og varnarmál? 

Áhugi á öryggi norðurslóða
„Þegar Ísland kom fyrst fram með 
boðið innan NATO um að NATO-
þjóðir sendu flugsveitir til þátt-
töku í lofthelgieftirliti og æfing-

um á Íslandi frá og með vorinu 
2008 vakti það strax mikinn áhuga 
innan franska hersins. Að því 
komst ég þegar ég fór á fundi í 
ráðuneytum og í höfuðstöðvum 
hersins í París eftir að ákveðið 
hafði verið í haust að ég tæki við 
sem sendiherra í Reykjavík,“ 
svarar Mauvisseau. 

„Allir viðmælendur mínir, bæði 
í höfuðstöðvum hersins, í varnar-
málaráðuneytinu og á alþjóða-
skrifstofu utanríkisráðuneytisins, 
höfðu orð á því hversu áhugavert 
þetta væri, bæði hernaðarlega og 
sem tækifæri til að eiga skoðana-
skipti við Íslendinga um öryggis-

mál á Norður-Atlantshafssvæð-
inu,“ segir sendiherrann. „Þeir 
voru sem sagt bæði áhugasamir 
um hernaðarlegan þátt verkefnis-
ins og hið pólitíska samráð sem 
því fylgir.“ 

Spurður hvort bráðnun heim-
skautsíssins og horfurnar á auk-
inni skipaumferð um norðurslóðir 
og nýju kapphlaupi um auðlindir í 
Norðurhöfum eigi þátt í þessum 
áhuga franskra stjórnvalda svarar 
Mauvisseau að vissulega sé það 
svo. „Við Frakkar látum okkur 
þetta sjálfsagt minna varða en 
þær þjóðir sem næst liggja Norður-
höfum, svo sem Norðurlönd, Kan-
ada, Rússland, jafnvel Bretland, 
en afleiðingar loftslagsbreytinga 
eru mjög í brennidepli umræð-
unnar í Frakklandi sem endur-
speglast meðal annars í þeirri 
nýju áherzlu sem Sarkozy forseti 
hefur boðað á umhverfismál. (...) 
Við deilum þessum áhyggjum,“ 
segir Mauvisseau. 

Rótgróinn Íslandsáhugi
Spurður hvað hafi orðið til þess að 
hann leitaði eftir því að verða 
sendiherra í Reykjavík svarar 
Mauvisseau á lýtalausri íslenzku: 
„Það er löng saga.“ Hann hafi alizt 
upp í Suður-Frakklandi og strax á 
æskuárum fengið mikinn áhuga á 
löndum sem voru hvað ólíkust 
heimahögum hans. Þannig hafi 
hann fengið áhuga á Norðurlönd-
um, einkum á menningu og tungu 
Norðurlandaþjóðanna, sem hafi 

 vaxið og dafnað frá þeim tíma. 
Í fyrstu Íslandsheimsóknina 

kom Mauvisseau fyrir nærri 
þremur áratugum, árið 1978, en þá 
var hann enn í námi. Hann kveðst 
hafa heimsótt landið oftsinnis 
síðan og á þeim tíma sem hann 
þjónaði í sendiráði Frakka í Ósló 
fyrir um fimmtán árum hafi hann 
bæði lært vel norsku en gert sér 
jafnframt far um að læra íslenzku, 
af persónulegum áhuga. Þá kunn-
áttu hyggst hann bæta enn, nú 
þegar hann er orðinn sendiherra 
hér. 

„Þegar ég kom hingað fyrst árið 
1978 hefði ég ekki getað ímyndað 
mér að 30 árum síðar yrði ég 
sendiherra lands míns hér. En 
þeim mun ánægjulegra þykir mér 
að það skuli vera raunin. Það er 
virkilega eitthvað sem er mér per-
sónulega dýrmætt,“ segir hann. 

Óskar sér nánari samskipta
Mauvisseau segist stoltur af þeirri 
staðreynd að Frakkar hafa haft 
sendiráð á Íslandi allt frá stofnun 
lýðveldisins; þjóðirnar tvær eigi 
sér mjög langa og farsæla sögu 
tvíhliða samskipta. En hann segist 
samt myndu óska sér að tengslin 
væru enn nánari. 

„Hvað stjórnmálatengsl varðar 
myndi ég óska mér að sjá nánari 

samskipti milli ráðamanna. 
Franskur forseti hefur til að 
mynda ekki komið hingað í opin-
bera heimsókn síðan Francois 
Mitterrand gerði það árið 1991,“ 
bendir hann á. 

Að sínu mati séu mörg svið þar 
sem þjóðirnar tvær geti eflt sam-
skiptin. „Við höfum nefnt öryggis- 
og varnarmál, en ég tel okkur hafa 
fullt erindi til að efla tengslin á 
sviðum eins og sjávarútvegsmál-
um, viðskiptum og ferðamálum, 
svo dæmi séu nefnd, auk Evrópu-
mála, auðvitað. Frakkar munu 
fara með formennskuna í Evrópu-
sambandinu á síðari árshelmingi 
2008 og vonumst við til góðra 
skoðanaskipta um þau mál við 
íslenzk stjórnvöld,“ segir hann og 
bætir við að menningarhátíðin 
„Franskt vor“ sem efnt var til hér 
í vor sem leið sé dæmi um við-
burði sem efla menningartengsl 
þjóðanna. 

Tækifæri til efldra tengsla

OLIVIER MAUVISSEAU Nýr sendiherra Frakka er sannkallaður Íslandsvinur sem oft 
hefur komið hingað til lands síðan árið 1978.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

TIL KEFLAVÍKUR Mirage 2000-orrustu-
þota franska flughersins, en slíkar vélar 
verða væntanlega í frönsku flugsveitinni 
sem í vor ríður á vaðið með lofthelgi-
eftirlit í nafni NATO hér á landi. 

NORDICPHOTOS/AFP

„Ég hef ekki hugmynd um það út frá 
hverju þeir ganga,“ segir Árni Berg-
mann um ákvörðun tímaritsins Time 

að velja Vladimír 
Pútín Rússlandsfor-
seta mann ársins. 
„Ég var að horfa á 
heimildarmynd um 
feril Pútíns og það 
var sýnt hvernig 
menn umgangast 
hann með lotningu 
og vinsemd. Það er 
aðallega vegna þess 
hvað hann situr á 

miklu gasi og mikilli olíu. Þannig að 
þetta er aðallega hylling til olíukóngs-
ins Pútín. Í raun og veru felst styrkur 
Pútíns, bæði innanlands og utan, í 
því hvernig hann hefur endurheimt 
undir ríkið yfirráð yfir olíuiðnaðinum 
og hvernig hann hefur notað þau 
yfirráð til að fóðra þá auðkýfinga sem 
honum eru vinsamlegir. Hann hefur 
notað olíuyfirráðin til að gera Rúss-
land sterkara í hinu alþjóðlega tafli. 
Olíuverð hefur hækkað og því eru 
Rússar betur settir í alþjóðaviðskipt-
um en áður. Menn hafa alltaf falleg 
orð um lýðræði og mannréttindi, en 
þegar verið er að velja svona mann 
sem mann ársins snýst það meira um 
hvort hann situr á olíu eða ekki. Menn 
rífa ekki kjaft út af mannréttindum 
nema við þá sem lítils mega sín.“

SJÓNARHÓLL
VLADIMÍR PÚTÍN, MAÐUR ÁRSINS

Hylla olíu-
kónginn Pútín

ÁRNI BERG-
MANN
Rithöfundur

[Frakkar eru] bæði áhuga-
samir um hernaðarlegan 

þátt verkefnisins og hið pólitíska 
samráð sem því fylgir.

OLIVIER MAUVISSEAU
SENDIHERRA FRAKKLANDS

Um tvö hundruð lítrar af efni sem innihélt 
saltpéturs sýru að 53 prósentum lak úr tanki á 
Hesthálsi fyrir viku. Slökkviliðið hafði mikinn 
viðbúnað vegna slyssins og menn í eitur-
efnabúningum unnu í talsverðan tíma við að 
hreinsa upp efnið.

Hvað er saltpéturssýra?
Saltpéturssýra heitir á fræðimáli vetnisnítrat 
og hefur efnaformúluna HNO3. Hrein salt-
péturssýra er litlaus vökvi, sem verður að 
föstu efni við 42 gráðu frost. Saltpéturssýra 
litast gul eða rauð við upplausn natríum-
díoxíðs í henni. Saltpéturssýran var uppgötv-
uð um aldamótin 800 af arabíska efnafræð-
ingnum Abu Musa Jabir ibn Hayyan.

Í hvað er saltpéturssýra notuð?
Sýran er meðal annars talsvert notuð á tilraunastofum. Hún 

er notuð í sprengiefni, svo sem nítreóglysserín og 
TNT. Þá er hún notuð í áburðarframleiðslu, við 

að hreinsa og leysa upp málma, seld til nota í 
hreinsivörur og nýtt til að hreinsa matvæla- 
og mjólkurframleiðslu. Þegar hún blandast 
saltsýru (HCl) er hún eitt fárra efna sem geta 
leyst upp gull og platínu. Þá er hún notuð 
við litagreiningu á heróíni og morfíni.

Er hún hættuleg?
Já, saltpéturssýra er varasöm í meira lagi. Hún 

er eitruð og mjög ætandi og getur valdið fólki 
alvarlegum brunasárum. Þá getur kviknað í saltpéturs-

sýru ef hún kemst í samband við ýmis lífræn efni, svo sem 
terpentínu.

FBL-GREINING: SALTPÉTURSSÝRA

Mikið notuð í sprengiefni

FRÉTTAVIÐTAL
AUÐUNN ARNÓRSSON
audunn@frettabladid.is
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Ný sending af Hornafjarðarhumri komin í Nettó

HUMAR
Skelbrot

1 kg
799 kr. pk

HUMAR
stór, 2 kg
2.990 kr. pk

HUMAR 
skelflettur

0.5 kg
1.499 kr. pk

afsláttur
1.000 kr



MB061DK/B
APPLE MACBOOK MB061 B
Intel Core 2 DUO 2.0 GHz
1GB DDR2 667MHz
80GB Serial ATA Harður diskur
Intel GMAX3100 144MB skjástýring
Slot loading CD-RW og DVD-ROM

118.999,-

13,3” Glossy WideScreen skjár
- Upplausn 1280 x 800
BlueTooth, GBLan, FireWire
Þráðlaust Net 802.11N 300Mbps
Innbyggð iSight vefmyndavél
Mac OS X “Leopard” og iLife 08
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hagur heimilanna

Útgjöldin
> Kílóverð á úrbeinuðum svínahamborgarhrygg.
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„Þú kemur fyrir 
barborði úti í garði 
og setur á það lítið 
fuglahús. Svo lætur 
þú skrúfu standa 
upp úr barborðinu 
en þar kemur þú 
fyrir epli en svo 
dreifirðu fínt saxaðri 

lifrarpylsu á barborðið. Ef þessu er við 
haldið er alveg öruggt að þrastarhjón 
setjist þar að og svo koma fleiri og 
fleiri fuglar, svona barfuglar. Svo 
þegar fuglarnir leita á önnur mið á 
sumrin þá er hægt að nota barborðið 
til annarra hluta.“

GÓÐ HÚSRÁÐ
AÐ BÚA TIL BARFUGLA
■ Oft er talað um barflugur en fæstir 
vilja þær í garðinn sinn. Guðný Hall-
dórsdóttir kvikmyndaleikstjóri kann 
hins vegar að koma upp barfuglum 
sem sómi er af í hverjum garði. 

„Ég geri yfirleitt góð kaup,“ segir Dagný þegar 
hún er innt eftir bestu og verstu kaupum. „En 
það sem kemur fyrst upp í hugann er rúmið 
sem ég gaf mér í jólagjöf í fyrra. Það er 
með alls konar rafmagnsstillingum 
sem ég nota óspart. Það leysti 
af hólmi nokkuð gamalt rúm 
og það kom fyrir að ég vaknaði 
með smábakverk eða verk í hálsi 
en það gerist varla eftir að nýja 
rúmið kom til sögunnar. Þetta 
nýja rúm kemur sér afskaplega vel 
núna þegar ég er á lokaspretti á 
meðgöngu.“ Hún er sett á öðrum 
degi jóla en þegar hún er spurð 
hvort von sé á strák eða 
stelpu svarar hún að 
bragði, „það veit ég 
ekki, það er bannað 

að kíkja í pakkann“.
En þá er komið að verstu kaupunum. „Ætli 
ég hafi ekki gert þau þegar ég keypti reiðhjól 

fyrir nokkru. Það var hugur í mér þá og 
ég var ekkert að tvínóna við þetta og 

hjólaði á því beint heim úr búðinni 
en síðan hefur það eiginlega ekkert 
verið notað. Þetta er svolítið svipað 
því sem gerast vill með líkams-
ræktarkortin sem maður kaupir í 

góðri trú en finnur svo allar mögu-
legar ástæður til að nota það ekki. 
Þannig að það er kannski ósanngjarnt 

að vera að kvarta yfir vörunni, það 
er frekar eigandinn sem stend-

ur sig ekki. Svo tekur það 
sig bara nokkuð vel út í 

bílskúrnum.“

NEYTANDINN: DAGNÝ JÓNSDÓTTIR FYRRVERANDI ÞINGMAÐUR

Hjólið tekur sig vel út í bílskúrnum

Glitnir í Noregi veitir Íslendingum ekki lán til húsnæð-
iskaupa á Íslandi. Vala Pálsdóttir, upplýsingafulltrúi 
hjá Glitni á Íslandi, segir að Glitnir í Noregi hafi mjög 
strangar reglur um lánveitingar til húsnæðiskaupa, ein 
af þeim reglum sé póstnúmer sem þýði að bankinn 
veiti húsnæðislán aðeins á afmörkuðum svæðum, 
til dæmis í Ósló. Íbúðalán til Íslands séu því ekki á 
dagskránni.

■ Húsnæðislán

Veitir ekki íbúðalán til Íslands

Neytendasamtökin gagnrýndu 
lyfjafyrirtækið Actavis og apó-
tekakeðjuna Lyfju fyrir sérstaka 
söluherferð á snyrtivörum 
frá fyrirtækinu Decubal. Fengu 
starfsmenn þess apóteks sem 
seldi mest af vörunum verðlaun frá 
Actavis. Lyfjafyrirtækin sögðu þetta 
vera algenga leið til að kynna vörur og 
að sjálfsögðu ætti svona samkeppni ekki við um lyf. 
Neytendasamtökin sögðust samt setja spurningar-
merki við réttmæti þessara aðferða og vildu að við-
skiptavinum yrði bent á að sölukeppni væri í gangi. 
Þetta kom fram á vef samtakanna.

■ Gagnrýni Neytendasamtakanna

Efast um sölukeppni

Þegar stafræn myndavél er 
valin þarf að huga að ýmsu. 
Hér eru nokkur ráð sem má 
styðjast við við innkaupin:
1. Fyrir hvern er myndavélin 
keypt og hvernig á að nota 
hana? Ekki er sams konar 
myndavél keypt fyrir atvinnu-
mann í ljósmyndun eða áhugamann 
sem aðeins notar hana öðru hvoru. 
2. Hvað má hún kosta? Verð á myndavélum hefur lækkað 
stöðugt undanfarið. Hægt er að fá fínustu myndavélar sem 
nýtast vel fyrir tiltölulega lítinn pening miðað við það sem 
áður var. 
3. Hversu marga pixla tekur myndavélin? Ef myndirnar eiga 
ekki að vera stærri en 30-40 sentimetrar þarftu ekki mynda-
vél sem tekur stærri myndir en 10 megapixla. 
4. Hvernig er linsan? Stundum er mikilvægt að hafa víðlinsu, 
sérstaklega þegar þú þarft að taka myndir af fólki. 
5. Þekkt merki þýðir yfirleitt gæði.
6. Kynntu þér hvað er í boði, til dæmis á netinu. Ef þú ert 
búinn að kanna myndavélar fyrirfram á netinu stendurðu 
yfirleitt betur að vígi. Svo geturðu ráðgast við áhugaljós-
myndara á spjallsíðum. 
7. Keyptu stórt minniskort því að þá þarftu ekki að tæma 
kortið eins oft. 

■ Verslun

Kaup á stafrænni myndavél

Um hver áramót skýtur 
þjóðin upp flugeldum fyrir 
hundruð milljónir króna. 
Peningunum er þó langt í 
frá sóað, því þeir renna til 
björgunarsveitanna sem 
vinna kauplaust árið um 
kring. Fréttablaðið spjallaði 
við sölustjóra Landsbjargar 
um flugeldasöluna í ár.

„Við erum aðallega í undirbún-
ingsvinnu núna, en salan fer á 
fullt á morgun,“ segir Jón Ingi 
Sigvaldason, sölu- og markaðs-
stjóri Slysavarnafélagsins Lands-
bjargar, um þessa langstærstu 
fjáröflunarleið björgunarsveit-
anna.

„Það er mikil vinna fólgin í 
þessu, við þurfum að dreifa flug-
eldunum til sveitanna og gera 
sölustaðina tilbúna, til dæmis 
hreinsa allt út sem kemur flug-
eldasölunni ekki við. Svo byrjum 
við bara að selja á fullu.“

Jón Ingi segir mikið af nýjung-
um í vöruúrvalinu um þessi ára-
mót, en hann telji að fjölskyldu-
pakkarnir verði vinsælastir eins 
og undanfarin ár. Þeir eru sem 
fyrr til í fimm stærðum; Trítill, 
Tralli, Troðni, Trausti og Trölli 
sem er stærstur. Ódýrasti pakk-
inn kostar 3.200 krónur en sá dýr-
asti 14.400.

„Svo erum við með nýjan flug-
eld sem heitir Miðnæturbomba og 
við búumst við að það verði tölu-
verð ásókn í hana,“ segir hann. 
„Hún er mjög stór og öflug, og 

springur í stjörnu eins og margir 
flugeldar,“ segir Jón Ingi. Mið-
næturbomban kostar 4.600 krón-
ur.

Jón Ingi tekur fram að hlífðar-
gleraugu fylgi öllum tertum, flug-
eldum og flugeldapökkum, og 
búið sé að setja upp sérstaka 
standa til að auðvelda viðskipta-
vinum að nálgast gleraugun. „Við 
viljum líka brýna fyrir foreldrum 
að það er hægt að nálgast mynd-
band sem heitir Ekkert fikt á 
heimasíðunni okkar, landsbjorg.
is. Ég hvet alla foreldra til að 
horfa á þetta myndband með börn-
unum sínum.“

Að lokum bætir hann við að 
þegar flugeldi er skotið upp sé 
mikilvægt að undirstaðan sé góð 
og að allir eigi að vera með hlífð-
argleraugu. „Það skiptir engu 
máli hvort þú ert fullorðinn eða 
barn, hvort þú ert sá sem kveikir í 
flugeldinum eða bara að horfa á. 
Allir sem koma nálægt flugeldum 
eiga að vera með hlífðargleraugu 
á sér.“  salvar@frettabladid.is

Mesta fúttið 
í miðnætur-
bombunni

ALLIR MEÐ GLERAUGU Jón Ingi segir mikilvægt að allir sem koma nálægt flugeld-
um þegar þeim er skotið upp séu með hlífðargleraugu. Þar skiptir engu máli hvort 
viðkomandi er barn eða fullorðinn. FRÉTTABLAÐIÐ/RÓSA

FLUGELDAR Hægt er að kaupa fjöl-
skyldupakka í fimm mismunandi stærð-
um; Trítill, Tralli, Troðni, Trausti og Trölli.

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR
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Samkvæmt lögum VR auglýsir kjörstjórn eftir framboðum í stjórn og 
trúnaðarráð félagsins.

Áhugasamir geta gefið kost á sér með því að senda inn skriflegt erindi 
til kjörstjórnar á skrifstofu VR. 

Skrifleg meðmæli 10 félagsmanna þarf vegna framboðs til setu í stjórn.

Framboð til setu í trúnaðarráði er hægt að senda rafrænt á 
kjorstjorn@vr.is

Framboðsfrestur er til kl. 12:00, 8. janúar 2008. 

Kjörstjórn

Hefur þú áhuga á að starfa 
í forystu VR?



70%
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Í HÚSASMIÐJUNNI 

OG BLÓMAVALI
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Á
rið 2007 er ár öfga í 
rafheimum. Blogg-
fyrirbærið náði 
nýjum og áður 
óþekktum hæðum í 
íslensku netsamfé-

lagi á sama tíma og einstaka blogg-
arar náðu nýjum og blessunarlega 
til þessa áður óþekktum lægðum. 
Mogginn gekk fjölmiðla lengst og 
lagði netþjóna sína undir holskefl-
ur stórkostlegra og á tíðum absúrd 
samsuða bréfa til blaðsins og Vel-
vakanda. Fjármálafyrirtæki tók 
upp á því að greiða götu sína gegn-
um götótt siðferðisprinsipp nokk-
urra ofurbloggara – blogg fæddust 
og hurfu, bloggarar birtust og dóu 
– sumir hverjir bókstaflega og við 
miklar vinsældir. Annar hver 
Íslendingur virðist hafa skrúfað 
sjálfviljugur orwelskt firðtjald á 
vegginn sinn og opinberar sig nú af 
djöfulmóð hverjum sem horfa vill.

Aldrei fyrr hafa víxlverkandi 
hræringar kjöt- og netheima verið 
jafn afgerandi. Hræringarnar 
draga að einhverju leyti dám af 
þeirri einföldu (en þó á tíðum 
lúmsku) staðreynd að karlmenn 
nota netið myndanna vegna en 
konur vegna orðanna. Safaríkustu 
útnes og afdalir íslenskra netheima 
eru enda runnin undan ísköldum 
rifjum kvenna, karla sem þykjast 
vera konur, karla sem hafa látið 
breyta sér í konur eða karla sem 
hreinlega hefðu átt að fæðast konur 
til að byrja með.

Það er skemmtileg írónía að þetta 
ár skyldi einmitt hafa hafist með 
áróðursherferð SAFT þar sem börn 
voru brýnd um að gæta orða sinna 
á netinu. Kallaðu vin þinn fávita og 
CNN mun gera fréttaauka um 
málið. En maður kemur í manns 
stað og því betur sem börnin hög-
uðu sér – þeim mun verri urðu for-
eldrarnir.

Andlát ársins
Uppgangur svokallaðra hetju-
blogga var áberandi í lok síðasta 
árs en náði hápunkti á þessu. Til-
finningaþorsti netverja magnaðist 
við hvert tár sem þeir felldu meðan 
þeir fylgdust af kappi með raun-
tímafréttum af lyfjameðferðum og 
dauðateygjum. 

Tilfinningahitinn varð mælan-
legur á Celsíus-kvarða þegar 
úthverfin virtust standa í æ ljósari 
logum eftir því sem bænakertunum 
fjölgaði og í raun er mesta furða að 
nokkur hafi fest svefn á tímabili, 
svo mörgum þurfti að koma fyrir í 
kvöldbænunum. Netstjarnan og 
maður ársins á undan, Ásta Lovísa, 
lést og með henni dó mesti sjarm-
inn af hetjubloggum. Þau höfðu 
óþægilega tilhneigingu til að enda 
illa.

Upprisa ársins
Hringrás netlífsins lætur ekki að 
sér hæða og áhugi almennings var 
fljótur að færast frá dauðanum til 
upprisunnar. Kraftaverkahundur-
inn Lúkas, pyntaður á dögum Helga 
hundingsbana, skjalfestur, dáinn 
og horfinn, reis á þriðju viku aftur 
upp frá dauðum í Glerárdal – þeim 
sem voru á leið á pósthús með milt-
isbrand stílaðan á téðan Helga til 
mikillar armæðu og undrunar. 

Helgi tók hins vegar sjálfur að 
sér að sitja við hægri hönd lögfræð-
ings síns til að dæma lifendur og 
dauða. Ekki sér enn fyrir endann á 
þeim hundruðum dómsmála sem 
þeir kumpánar hamast nú við að 
þinglýsa í heilögum hefndarþorsta 
sínum.

Klám ársins
Vart má á milli sjá hvor K-frasinn 
var notaður oftar á bloggsíðum árið 
2007, klám eða Kalli Tomm. Sumir 
myndu jafnvel kalla þetta samheiti, 
svo það skiptir kannski ekki höfuð-
máli eftir allt saman. 

Femínistar fóru mikinn og klám-
umræðan heyr harða baráttu við 
trúfrelsisumræðuna í keppninni 
um heitasta málefni ársins. Tvö 
mál brunnu sérstaklega á jafnrétt-
issinnum í byrjun ársins; annars 
vegar ásókn erlendra sóðakarla í að 
efna til stórrar orgíu og svalls í 

Bændahöllinni og hins vegar mynd 
af glaðlyndu, frambeygðu ferming-
arbarni á forsíðu auglýsingabæk-
lings. Ertin háskólakennslukona 
sem enn var í heilmiklu stuði eftir 
að dónakörlunum var úthýst, ekki 
aðeins úr Bændahöllinni heldur 
borginni líka, ákvað að bregða 
kynjafræðikyndli sínum á loft og 
leyfa landslýð að skoða fermingar-
barnsmyndina í því ljósinu. Eitt-
hvað hafði hún misreiknað stemn-
inguna því vopnin snerust í 
höndunum á henni. Hún fór því að 
ráði bændanna og skellti bloggi 
sínu í lás eftir harða atlögu klám-
glámskyggnra. 

Sérstök heiðursverðlaun hljóta 
þó að falla í skaut Guðmundar í 
Byrginu sem gaf tóninn einstak-
lega vel fyrir árið með óvæntri 
útgáfu kvikmyndanna Lille ven og 
IronMaster. Þótt söguþráðurinn 
væri ekki sérlega beysinn virtist 
inntak myndanna falla netverjum í 
geð og seinni útgáfan gerði leik-
stjórann að smástirni yfir nótt.

Frumspekipælingar ársins
Ekki létu allir narra sig á bólakaf í 
forina í umræður um klám og annan 
óþverra. Sumir kusu að liggja á 
bakinu í ræsinu, litu til stjarnanna 
og veltu fyrir sér æðri máttarvöld-
um. Kergjan milli trúleysingja, 
með félagsskapinn Vantrú í broddi 

fylkingar, og trúaðra, undir öruggri 
leiðsögn Jóns Vals Jenssonar og 
annarra andans manna, átti eftir að 
stigmagnast eftir því sem leið á 
árið. 

Skápahomminn með viðeigandi 
nafnið, Chambers, kom til landsins 
og boðaði kynvillingum lækningu – 
auk þess sem réttlæting fóstureyð-
inga var til umræðu um stutt skeið. 
Þjóðkirkjan og aðrir boðendur hóf-
samrar barnatrúar lentu á milli 
steins og sleggju, allt þar til hin 
hræðilega, siðlausa klíka trúleys-
ingja fór yfir strikið og vildi banna 
börnunum að koma til Jesú. Þeir 
fóru að berja á biskupnum sem sá 
enga ástæðu til að bjóða fram hinn 
vangann heldur kýldi miskunnar-
laust á móti.

Kynbætur ársins
Nátengt trúmálunum var rifrildið 
um rasisma. Gildi arfleifðar 
Muggs var véfengt og bloggsam-
félaginu öllu til mikillar furðu 
stefndi allt í að af útgáfubókum 
Skruddu þetta árið yrði bók um 
tíu litla negrastráka vinsælli en 
þroskasaga ofurbloggarans 
Ágústs Borgþórs. Ágúst tók frétt-
irnar nógu nærri sér til að hóta að 
hætta að blogga tækist honum 
ekki að selja 350 eintök af meist-
araverki sínu. 

Mitt í fárinu tóku sig til nokkr-

ar mannvitsbrekkur, sem þóttust 
hafa höndlað nýjan og merkileg-
an sannleik í nasisma, og opnuðu 
með viðhöfn síðu tileinkaða 
hugðarefnum sínum. Fljótlega 
var það orðið kappsmál öllum 
þeim bloggurum sem höfðu pólit-
íska réttsýni að leiðarljósi að fá 
aflausn allra sinna netsynda með 
því að komast inn á óvinalista 
þeirrar vefsíðu.

Afhjúpun ársins
Nafnleysingjar á Netinu hafa lengi 
verið stór og beittur þyrnir í 
augum ýmissa málsmetandi blogg-
ara sem telja engar skoðanir verð-
ar viðlits nema þær séu settar 
fram undir nafni sem finna má í 
skrám Mannanafnanefndar. Sumir 
notuðu árið mjög samviskusam-
lega í hysterískar tilraunir til að 
fletta ofan af stærstu rotnu eplun-
um í flokki nafnleysingja. 

Einkaspæjaraheilkennið náði 
líklega hámarki í leitinni að skap-
ara Mengellu. Í ágúst opinberaði 
Gísli Ásgeirsson rannsóknir sínar 
sem bentu til þess að undirritaður 
ætti þar hlut að máli. Fólk var 
samt langt frá því að vera sann-
fært eða tilbúið til að gefa þennan 
spennandi leik upp á bátinn. 

Í nóvember dró aftur til tíð-
inda, Mogginn hljóp á sig og birti 
uppspuna og þvælu. Skáld og 
aðrir sakleysingjar drógust niður 
í hringiðuna og fatlaða systir 
Moggans tók sig til og batt enda á 
farsann með loforði um vegleg 
verðlaun handa hverjum þeim 
sem flett gæti ofan af skrímslinu. 
Þau verðlaun hafa enn ekki skilað 
sér.

Bloggið blómstraði
Mikið gekk á í netheimum á árinu. Bloggið sprakk út en sumar rósirnar báru hvassa þyrna og aðrar voru heldur daunillar. Ólafur 
Sindri Ólafsson, maðurinn á bak við hið umtalaða bloggkvendi Mengellu,  gerir hér upp árið.

INNLENDIR VENDIPUNKTAR 2007

En maður kemur í manns stað og því betur sem börnin 
höguðu sér – þeim mun verri urðu foreldrarnir

Ólafur Sindri Ólafsson er 24 ára 
áhugamaður um kynlega kvisti 

samfélagsins. 
Fyrir hendingu 
tókst honum á 
árinu að verða 
landsþekkt-
ur bloggari 
og deilir 
einnig titlinum 
„þekktasti 
karlmað-
urinn til að 

stunda Barnaland“ með Sigfúsi 
Sigurðssyni. Honum þykir vænt um 
einbúakrabba og á einn slíkan fyrir 
gæludýr.

Innlendir vendipunktar 2007
Fréttablaðið gerir nú upp árið með 
greinum um innlenda vendipunkta 
eftir landskunna Íslendinga. Vend-
ipunktarnir snúast um markverðar 
fréttir á árinu, sem eiga það samm-
erkt að vera fréttir um eitthvað nýtt 
sem gerðist eða breytingar sem 
hafa áhrif til frambúðar.
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V
orið 1953, þegar ég 
og Francis Crick 
unnum að rannsókn-
um á kjarnsýrum og 
uppgötvuðum tvö-
falda DNA-gorminn, 

hefði okkur fundist lyginni líkast að 
innan nokkurra áratuga gætu ein-
staklingar keypt sér nákvæmar 
upplýsingar um eigið erfðamengi 
án verulega mikils tilkostnaðar. 

Tækninni fleygði hins vegar 
hraðar fram en við sáum fyrir og 
1988 tók ég þátt í að koma á laggirn-
ar skipulagðri könnun á genamengi, 
The Human Genome Project. Ástæð-
an fyrir því að ég tókst þetta verk-
efni á hendur og stjórnaði því fjögur 
fyrstu árin var persónulegs eðlis. 
Þegar verkefnið var á umræðustigi 
þurfti að leggja Rufus son minn inn 
á spítala þar sem talið var að hann 
hefði greinst með geðklofa. Á þess-
um tíma var hins vegar afar lítið 
vitað um þennan alvarlega geðrösk-
unarsjúkdóm. 

Við þóttumst sjá að 
óvinnandi vegur væri að 
átta sig á orsökum hans 
sem og annarra flókinna 
geðsjúkdóma, þangað til 
erfðamengi mannsins 
væri að fullu kortlagt. 
Þegar það lægi fyrir 
ættum við raunhæfa 
möguleika á að finna hin 
fjölmörgu stökkbreyttu 
gen sem orsaka stóran 
hluta geðsjúkdóma.

Fleygir fram á stuttum 
tíma
Árið 2003 var kortlagn-
ingu á erfðamengi manns-
ins nærri lokið en við 
sáum engar líkur á því að 
hægt væri að kortleggja 
erfðamengi einstaklinga í 
náinni framtíð vegna mik-
ils kostnaðar. En aðeins 
fjórum árum síðar fékk 
ég í hendur tvo tölvudiska 
sem innihéldu erfðamengi 
mitt. Á þessum diskum 
var að finna upplýsingar 
sem ásamt uppeldi mínu, hafa í stór-
um dráttum ákvarðað útlit mitt, per-
sónuleika og verið forspá um heilsu-
far mitt. 

Kostir og gallar við þekkinguna
Þó að okkur skorti enn þekkingu á 
þessu sviði höfum við engu síður 
ýmsar mikilsverðar upplýsingar 
sem geta greitt okkur götuna á lífs-
ins leið. Systir mín greindist með ill-
kynja brjóstakrabba þegar hún var 
fimmtug. Ef ég ætti dætur væru 
fjórðungs líkur á að þær fengju 
þennan sjúkdóm. Og þessar upplýs-

ingar gætu líka haft áhrif á örlög 
þeirra dætra sem sonur minn gæti 
hugsanlega eignast í framtíðinni. 

Erfðamengi mitt segir mér að ég 
eigi á hættu að fá hrörnunarsjúk-
dóm í augu sem yfirleitt gerir vart 
við sig á sextugsaldri. Ég er hins 
vegar áttræður og hef enn ágætis 
sjón. Hefði ég aftur á móti haft þess-
ar upplýsingar þegar ég var tvítug-
ur og verið haldinn hræðslu við 
sjúkdóma, hefði ég hugsanlega farið 
að ganga með dökk gleraugu eða 
sest að í dimmum helli til að koma í 
veg fyrir sjúkdóminn.

Með aukinni þekkingu á gena-
mengi verður okkur enn fremur 
kleift að áætla hvernig fólk bregst 
við lyfjagjöf. Sérstaklega hlakka ég 
þó til þess, sem vonandi tekst innan 
fimm til tíu ára, að öll þau gen finn-
ist sem valda hinum fjölmörgu geð-
sjúkdómum sem hrjá mannkynið. 

Markvissari forvarnir
Rannsóknir á erfðamengi einstakl-

inga munu einnig leiða til 
markvissari forvarna á 
sviði lyfjagjafa. Við ein-
blínum of mikið á spurn-
inguna: Hvers vegna er 
ég veikur? Í stað þess að 
spyrja: Hvers vegna er 
ég ekki veikur? Hvað er 
það sem veldur því að 
einstaklingar með 
Downs-heilkenni virðast 
hafa vörn gegn flestum 
tegundum krabbameins 
sem herja á fullorðið fólk 
en ekki barnahvítblæði? 
Og með því að skoða 
erfðamengi heilbrigðra 
aldraðra stórreykinga-
manna ættum við að geta 
komist að því hvers 
vegna þeir eru ekki löngu 
látnir úr lungnakrabba 
eða lungnaþembu. Í 
báðum tilvikum gæti 
þekkingin nýst til að 
koma í veg fyrir flestar 
tegundir krabbameins. 

Allt of margir líta enn 
svo á, nánast af trúar-

legri sannfæringu, að maður verði 
bara að taka því sem að höndum ber. 
En margir arfgengir sjúkdómar eru 
óásættanlegir, eins og til dæmis ein-
hverfa sem getur verið ólýsanleg 
þrautaganga bæði fyrir þann sem 
fyrir sjúkdómnum verður og þá sem 
standa honum nær. Eða þá Hunting-
ton-taugasjúkdómurinn, en helm-
ingslíkur eru á að barn sjúks ein-
staklings erfi sjúkdóminn. Þegar 
vísindamenn verða farnir að greina 
erfðamengi af mikilli nákvæmni 
ætti að vera hægt að koma í veg 
fyrir að sjúkdómar af þessu tagi 
haldi áfram að plaga framtíðarkyn-
slóðir mann fram af manni. 

Ekki hægt að kortleggja örlögin
En vitanlega ráðast örlög manna 
ekki af genamenginu einu saman. 
Til þess er lífið of flókið fyrirbæri. 
Kortlagning genamengis gerir 
okkur kleift með nokkurri vissu að 
hafa áhrif á heilsufar okkar, en þó 
ekki með óyggjandi hætti. Allt sem 
við tökum okkur fyrir hendur á 
ævinni hefur líka áhrif á líf okkar. 
En ef við þekkjum genamengið 
getum við til dæmis haft áhrif á líf 
okkar gegnum næringarþáttinn. 
Áunnin sykursýki er til að mynda 
afleiðing hvort tveggja, erfða og 
neysluvenja. Og brátt ættum við að 
geta spáð með meiri vissu fyrir um 
hverjum er hættara við sykursýki 
en öðrum og bregðast við í samræmi 
við það. 

Eðlilegt er að spurt sé hvað vitn-
eskja um erfðafræðilega samsetn-
ingu fólks geti haft mikil áhrif á líf 
þess. Ef þú ert að fara að gifta þig 
og einhver í fjölskyldu þinni hefur 
látist úr alvarlegum erfðatengdum 
sjúkdómi á borð við slímseigjusjúk-

dóm, myndir þú ekki vilja vita hvort 
forsaga væri um slíkan sjúkdóm í 
ættum væntanlegs maka þíns? Ef 
þið vitið að ættir ykkar beggja eiga 
sér sögu um þennan sjúkdóm, vitið 
þið jafnframt að hættan eykst á því 
að börn ykkar fái hann. Ættuð þið að 
fara fram á að fá upplýsingar um 
erfðafræðilegan bakgrunn hvort 
annars áður en þið ákveðið að eyða 
ævinni saman? 

Mín skoðun er sú að sérhver ein-
staklingur ætti að eiga þess kost að 
taka siðferðilegar ákvarðanir fyrir 
sjálfan sig. Að ætla að stýra því ofan 
frá hvernig einstaklingar nota DNA-
upplýsingar sínar er að mínu viti 
gagnslaust og hættulegt. Þar að auki 
verða mörg hinna siðferðilegu 
vandamála sem við stöndum frammi 
fyrir úr sögunni ef við búum yfir 
tækni til að koma í veg fyrir afleið-
ingar erfðagalla.

Kortlagning erfðamengis skilar 
okkur heilbrigðari heimi
Með stóraukinni þekkingu í erfða-
fræði sem við höfum innan seilingar 
ættum við að eiga von á færri 
krabbameinstilfellum, færri geð-
sjúkdómum og færri dauðsföllum 
vegna hjartasjúkdóma. Með víðtæk-
ari þekkingu á erfðamengi fólks 
getum við ýtt undir styrkleika hvers 
og eins og haft meiri skilning á veik-
leikum okkar. Ég er þeirrar skoðun-
ar að kortlagning erfðamengis æ 
fleiri einstaklinga muni innan 
tuttugu ára skila okkur heilbrigðari 
og betri heimi.

Fyrirheit í erfðamengi mannsins 
Bandaríski vísindamaðurinn James D. Watson fékk á sínum tíma Nóbelsverðlaunin í læknisfræði ásamt Francis Crick fyrir að 
uppgötva tvöfalda DNA-gorminn. Watson spáir því að erfðafræðirannsóknir geti þegar fram líða stundir leitt til lækningar á 
arfgengum sjúkdómum á borð við Alzheimer og brjóstakrabba.

ERFÐAVÍSAR Með því að greina erfðavísa einstaklingsins er hægt að meta betur hvort hætta sé á alvarlegum sjúkdómum.  

Allt of margir 
líta enn svo 
á, nánast af 
trúarlegri 
sannfæringu, 
að maður 
verði bara að 
taka því sem 
að höndum 
ber.

ERLENDIR VENDIPUNKTAR 2007

James D. 
Watson er einn 
af frumkvöðlum 
erfðafræði-
rannsókna og 
hefur verið í 
forystu þeirra 
sem sérstaklega 
hafa rann-
sakað tengsl 

erfðaþátta og sjúkdóma, sérstak-
lega krabbameins. Hann hlaut 
Nóbelsverðlaunin í læknisfræði 
árið 1962 ásamt Francis Crick fyrir 
uppgötvun þeirra á tvöfalda DNA-
gorminum sem er undirstaða allra 
erfðafræðirannsókna.

Erlendir vendipunktar 2007
Líkt og fyrri ár birtir Fréttablaðið 
greinar eftir erlenda höfunda, 
í samstarfi við New York Times 
Syndicate, um markverða atburði 
þessa árs. Allar greinarnar eiga 
það sameiginlegt að fjalla um 
vendipunkta, nýja þróun sem 
á eftir að hafa veruleg áhrif á 
alþjóðasamfélagið.
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Computer and office courses 
for beginners and advanced users

STARFSNÁM OG VIÐSKIPTI

Tölvu og skrifstofufnám
Viðamikið og uppbyggilegt starfsnám sem tekur á 
öllum þáttum tölvuvinnslu, bókhaldi og almennri 
skrifstofufærni sem fólk þarf að kunna skil á í 
nútímafyrirtækjum.  Hentar fólki á öllum aldri hvort 
sem það er á leiðinni út á vinnumarkaðinn að nýju, 
sjálfstætt starfandi eða þeim sem vilja skapa sér 
sterkari stöðu á vinnumarkaði með aukinni 
menntun. Lengd 260 std.  Verð kr. 199.000,-

Tölvu og bókhaldsnám
Stutt og hnitmiðuð námsbraut þar sem tekin eru 
fyrir helstu skrifstofuforritin og bókhaldið.
Lengd 200 stundir.  Verð kr. 153.000,-

Bókhald I
Sérlega hagnýtt grunnnám í hand- og tölvufærðu 
bókhaldi.  Þátttakendur þurfa að vera vanir vinnu í 
tölvum og Excel.  Lengd 110 std.  Verð kr. 94.000,-

Bókhald II
Stutt framhaldsnámskeið í tölvubókhaldi.  Hentar 
þeim sem hafa bókhaldsgrunn eða hafa lokið 
grunnnámskeiðum í bókhaldi og vilja bæta við sig 
þekkingu og færni á þessu sviði.
Lengd 32 stundir.  Verð kr. 36.000,-

Tollskýrslugerð
Sérlega hagnýtt og ítarlegt námskeið í gerð 
tollskýrslna og um meðferð allra helstu 
innflutningsskjala ásamt reglum um innflutning.
Lengd 21 stundir.  Verð kr. 28.000,-

Navision fjárhagsbókhald
Nám ætlað þeim sem hafa bókhaldsgrunn að byggja 
á eða hafa lokið bókhaldsnámi og vilja læra um 
færslu fjárhagsbókhalds í þessu útbreidda forriti.
Lengd 42 std.  Verð kr. 49.000,- 

ALMENN TÖLVUNÁMSKEIÐ

Byrjendanámskeið
Vinsælt námskeið ætlað fólki á öllum aldri sem hefur 
enga tölvukunnáttu.  Lengd 42 std. Verð kr. 32.900,-

Almennt tölvunám
Sérstaklega hagnýtt námskeið fyrir þá sem komnir 
eru af byrjunarstigi og vilja auka við þekkingu sína , 
hraða og færni í allri tölvuvinnu.  Windows, Word, 
Excel, Internet og Outlook.
Lengd 63 std.  Verð kr. 44.900,-

ECDL tölvunám.
Alþjóðlegt tölvunám sem hentar fólki á öllum aldri 
sem vill fá ítarlega þekkingu og þjálfun í öllum 
helstu tölvugreinunum og alþjóðlega vottun því til 
staðfestingar.  Lengd 84 std.  Verð kr. 65.000,-

FYRIRTÆKJAÞJÓNUSTA
Bjóðum fyrirtækjum og stofnunum aðstoð við að 
setja upp sérsniðin námskeið.  Bjóðum jafnframt 
uppá aðstoð við að greina símenntunarþörf 
starfsmanna í helstu skrifstofuforritunum  án 
skuldbindingar um að kaupa námskeið af skólanum. 

Vinsælt núna:
Stutt námskeið til að auðvelda og flýta fyrir við 
aðlögun starfsfólks vegna innleiðingar á Office 2007 
pakkanum.  (Word, Excel, Outlook, PowerPoint) 
Leitið tilboða.

ELDRI BORGARAR 60+
• Grunnnámskeið, ætlað byrjendum.
   Lengd 30 kennslustundir.  Verð kr. 20.500,-
• Framhaldsnámskeið.  Lengd 30 kennslustd.
  Verð kr. 20.500,-

VEFUR OG GRAFÍK

Grafísk hönnun
Vinsælt og hagnýtt nám fyrir skapandi fólk sem og 
þá sem vilja forskot til frekara hönnunarnáms eða
þeim sem vilja hanna sínar eigin auglýsingar.
Photoshop – Illustrator – InDesign og PDF vinnsla.
Lengd 105 std.  Verð kr. 116.000,-

Vefsíðugerð – grunnur
Námskeið ætlað byrjendum í vefsmíði og fólki sem 
vill koma sér upp einfaldri og heimasíðu með 
sérstakri áherslu á myndgerð og myndnotkun á 
heimasíðunni.  Dreamweaver og Photoshop.
Lengd 47 std.  Verð kr. 49.000,-

Vefsíðugerð – framhald
Námskeið ætlað þeim sem halda úti vefsíðu eða hafa 
grunn í vefsmíði en vilja bæta kunnáttu sína. 
Dreamweaver, HTML og JavaScript.
Lengd 31 stund. Verð kr. 32.000,-

Myndbandavinnsla

Photoshop ljósmyndun

Stafrænar myndavélar

SÉRFRÆÐINÁM
• MCSA
• MCP XP
• MCDST
• Windows 2003 Network Infrastructure
• Microsoft Exchange Server

OFFICE 2007 
Stutt aðlögunarnámskeið fyrir alla nýja og verðandi 
notendur á Office 2007 pakkanum. 
5 kennslustd  Verð kr. 8.900,-

STÖK FORRIT
• Access
• Dreamweaver
• Excel grunnur
• Excel í skipulagi og stjórnun
• Flash
• Internet og tölvupóstur
• Outlook póstur og skipulag
• PowerPoint
• Photoshop
• Word I og II
• Illustrator

YKKJJAAVVÍÍKK && AAKKUURREEYYRRII

VAKTAVINNUFÓLK
Flest námskeið skólans geta hentað 

ykkur sérstaklega vel þar sem 
möguleiki er að skipta milli 

morgun- og kvöldtíma eftir vöktum 
án þess að missa úr.

omputer and office coursesComput
for beginners and advanced userced users



22  27. desember 2007  FIMMTUDAGUR

greinar@frettabladid.is

FRÁ DEGI TIL DAGS

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

UMRÆÐAN 
Hagur aldraðra 

Hagstofa Íslands birti hinn 18. desem-
ber niðurstöðu nýrrar neyslukönnun-

ar um útgjöld heimilanna í landinu. Sam-
kvæmt henni nema meðaltalsútgjöld 
einstaklinga (einhleypinga) til neyslu 226 
þúsund krónum á mánuði. 8,1% hækkun 
neysluverðs sem átt hefur sér stað frá því 
könnunin var gerð meðtalin. Skattar eru 
ekki meðtaldir í neyslukönnun Hagstof-
unnar. 

Samkvæmt eldri neyslukönnun sem 
birt var 15. desember 2006 námu neysluútgjöld 
einstaklinga 210 þúsund krónum á mánuði með 
verðlagshækkun. Þetta er eina marktæka könnun-
in yfir neysluútgjöld landsmanna. Miðað við þessa 
könnun eru neysluútgjöld eldri borgara einhleyp-
inga að lágmarki 226 þúsund á mánuði til jafnaðar. 
Þar sem skattar eru ekki innifaldir í þessari tölu 
vantar talsvert á að þessi upphæð dugi til fram-
færslu eldri borgara. En lífeyrir eldri borgara 

(einhleypinga) frá almannatryggingum 
nemur aðeins 126 þúsund krónum á mán-
uði fyrir skatta eða 113 þúsund eftir 
skatta. Það vantar því rúmlega 100 þús-
und krónur á mánuði upp á að þessi upp-
hæð trygginganna dugi til framfærslu.

Þegar framangreindar tölur liggja fyrir 
er alveg óskilanlegt hvers vegna ekki var 
tilkynnt hækkun á lífeyri aldraðra frá TR 
um leið og tilkynnt var að draga ætti úr 
tekjutengingum. Væntanlega ætlar 
núverandi ríkisstjórn ekki að fylgja sömu 
stefnu í lífeyrismálum aldraðra og fyrri 
ríkisstjórn gerði. Það varð að draga 
hverja krónu fyrir aldraða út úr fyrri 

ríkis stjórn með töngum. Samfylkingin lýsti því 
yfir fyrir síðustu þingkosningar að hún vildi að líf-
eyrir aldraðra mundi fylgja neyslukönnun Hag-
stofunnar og leiðréttast í áföngum upp í þá fjár-
hæð sem sú könnun sýndi hverju sinni. Væntanlega 
mun Samfylkingin reyna að fylgja þessari stefnu 
sinni.

  Höfundur situr í stjórn 60+.

Neysluútgjöld eldri borgara

BJÖRGVIN 
GUÐMUNDSSON 

Þegar föðuramma mín og afi 
stofnuðu heimili í Þingholtun-

um í Reykjavík við upphaf 
heimastjórnar 1904, voru 
þjóðartekjur á mann á Íslandi 
svipaðar og þær eru nú í Gönu, 
fyrsta sjálfstæða Afríkulandinu 
(1957). Amma mín eignaðist sex 
börn, en meðalfjöldi barnsfæð-
inga á hverja konu hafði að vísu 
minnkað úr sex um 1860 í fjórar 
um 1900. Og fjögur börn á 
hverja konu voru meðaltalið á 
Íslandi jafnvel 1960 eins og í 
Gönu á okkar dögum, svo að 
munurinn á Íslandi og Gönu að 
þessu leyti er ekki nema hálf öld 
eða þar um bil. Það tók Gönu 
innan við hálfa öld að fækka 
barnsfæðingum á hverja konu 
um þrjár, úr sjö í fjórar. Það tók 
Ísland hálfa aðra öld, frá 1860 til 
dagsins í dag, að fækka fæðing-
um á hverja konu um þrjár, úr 
fimm í tvær.

Langar ævir í litlum fjölskyldum
Gana hefur að sönnu dregið 
meira úr fólksfjölgun en mörg 
önnur Afríkulönd. Meðalfjöldi 
fæddra barna á hverja konu í 
Afríku sunnan Sahara hefur 
minnkað úr tæpum sjö 1960 í 
rösk fimm 2005. Þessi meðaltöl 
leyna talsverðum mun á frjósemi 
í einstökum löndum. Á Máritíus í 
miðju Indlandshafi er fólksfjölg-
unin komin niður í tvö börn á 
hverja konu líkt og hér heima á 
móti næstum sex 1960. Í 
Botsvönu eignast hver kona nú 
þrjú börn að meðaltali, ekki sjö 
eins og 1960. Það er engin 
tilviljun, að Máritíus og Botsvana 
búa við mestar tekjur á mann í 
allri Afríku. Öðrum miðar hægar. 
Í Keníu eignast hver kona nú 
fimm börn, ekki átta eins og 
1960, og í Malaví og Tansaníu sex 
börn frekar en sjö. 

Færri börn eru framför í 
fátækum löndum, því að barn-
margar fátækar fjölskyldur hafa 
ekki efni á að senda þau öll í 

skóla. Fjölskyldur með færri 
börn – segjum tvö eða þrjú – eru 
betur í stakk búnar að bjóða 
öllum börnum sínum og ekki 
bara elzta syninum góða mennt-
un og opna þannig fyrir þeim 
öllum glugga og gættir, sem 
annars kynnu að standa lokaðar. 
Þá sitja öll börn við sama borð, 
og ekkert þeirra þarf að fara alls 
á mis. Hægari fólksfjölgun helzt 
þannig í hendur við meiri og 
betri menntun, betri líðan og 
lengri ævir. 

Sífellt fleira fólk um allan 
heim tekur langar ævir í litlum 
fjölskyldum fram yfir stuttar 
ævir í stórum fjölskyldum. Í 
Gönu hefur ævi heimamanna 
lengzt um röska þrjá mánuði á 
ári síðan 1960, eða úr 46 árum 
1960 í 58 ár 2005. Í Afríku hefur 
framförin verið hægari á 
heildina litið: þar hefur meðal-
ævin lengzt úr 41 ári 1960 í 47 ár 
2005. Ævilíkur Afríkumanna fara 
nú aftur vaxandi, en þær fóru 
minnkandi eftir 1990 einkum af 
völdum eyðniveirunnar. 

Skyggni ágætt
Ef Ísland ömmu minnar og afa 

við upphaf heimastjórnar var á 
svipuðu hagþróunarstigi og 
Gana er nú, hvar stóðum við þá í 
stríðslok 1945? Þá voru þjóðar-
tekjur á mann á Íslandi svipaðar 
og þær eru nú í Namibíu. 1960? 
Þá stóðum við í sömu sporum og 
Botsvana nú. Þar eru þjóðartekj-
ur á mann nú um þriðjungur 
tekna á mann hér heima, og hér 
hafa tekjur á mann ríflega 
þrefaldazt frá 1960. Til þeirrar 
þreföldunar þurfti minni 
hagvöxt en margur skyldi halda: 
tekjur á mann uxu hér um 2,8 
prósent á ári 1960-2005. Við 
hefðum getað vaxið hraðar.

Gana hefur nú haft hálfa öld 
til að leysa sig undan oki 
ævagamallar fátæktar. Það 
hefur fólkinu þar ekki enn tekizt 
nema að litlu leyti. Hvað þarf til 
þess? Aðeins röskur fjórðungur 
fullorðinna Afríkumanna kunni 
að lesa og skrifa 1970. Nú kunna 
þrír af hverjum fjórum fulltíða 
Afríkumönnum að lesa og skrifa, 
en það er ekki nóg. Ólæsinu þarf 
að eyða til fulls, svo að enginn sé 
skilinn út undan. Nær allir 
Íslendingar voru læsir við 
upphaf heimastjórnar. 

Með almennu læsi ætti Afríka 
að geta tekið stórstígum 
framförum á stuttum tíma líkt 
og við gerðum. Hvort þarf að 
koma á undan, hægari fólks-
fjölgun eða aukin menntun? 
Svarið er: þetta tvennt helzt í 
hendur, og hitt kemur af sjálfu 
sér. Fátæktin flýr undan 
almennri hagsæld. Engin fulllæs 
og fullvalda þjóð lætur bjóða sér 
almenna fátækt til langframa. 
Saga Íslands ber vitni, lifandi 
fjölskyldusaga. Amma mín 
giftist í Gönu, steig aldrei fæti á 
erlenda grund og dó í Suður-
Afríku. Sjálfur sleit ég barns-
skónum í Botsvönu, þar sem 
tekjur á mann eru nú fimm 
sinnum meiri en í Gönu. 
Botsvana sigldi fram úr Gönu 
1965 og er enn á fleygiferð. 

Þegar Ísland var Afríka

Í DAG | Framför Íslands
ÞORVALDUR GYLFASON

Færri börn eru framför í fá-
tækum löndum, því að barn-
margar fátækar fjölskyldur 
hafa ekki efni á að senda þau 
öll í skóla.

E
ekki er til nein ákveðin formúla um það hvernig fólk skal 
haga sér. Mannveran er einstök í því hvernig hún aðlag-
ast breytingum og við öll tilheyrum mannkyninu, þrátt 
fyrir að hafa ólíkan skilning á því hvað það þýðir að vera 
maður, eða kona. 

Helsta ógnin við fjölbreytileikann, sem ætti að fagna, er þegar 
einstaklingar eru settir í form staðalímynda, þaðan sem þeir eru 
heftir, skilgreindir út frá því hvað þeir eiga að vera en ekki hvað 
þeir eru í sann. 

Í allri jafnréttisbaráttu hefur verið barist gegn þessum staðal-
ímyndum, því þær halda fólki frá því að þroskast í þá einstaklinga 
sem það getur orðið. Það skiptir ekki máli fyrir hvers konar jafn-
rétti er barist. Um þá sem hallar á er ætíð hægt að finna neikvæða 
orðræðu sem, á einhvern hátt, á að halda þeim niðri. 

Í jafnréttisbaráttunni er hægt að líta til einfaldra hluta sem bar-
ist er fyrir; eins og að konur hafi frekari hlutverkum að gegna en 
að vera dætur, eiginkonur og mæður. Að móðureðlið sé ekki nátt-
úrulegt og öllum gefið. Að ungar konur sem séu að eignast börn 
í fyrsta sinn hafi ekki meðfædda þekkingu á því hvernig eigi að 
bera sig að. Með þekkingu á því hvernig orðræðan getur bundið 
fólk í fjötra uppgötvaðist ekki einungis hvernig hópum með lítil 
völd var haldið niðri með skilgreiningum og staðalímyndum að 
vopni, heldur einnig hvernig svona skilgreiningar hafa fjötrað 
meðalkarlmanninn. 

Það fer eftir tíðarandanum hvernig við skiljum hvað er falið í 
karlmennskunni. Karlmaðurinn þarf ekki lengur að vera nægilega 
kraftmikill til að fara á veiðar í hvaða veðri sem er og draga björg 
í bú. Hann þarf ekki heldur að vera nægilega sterkur til að verja 
konu sína og börn fyrir óvæntum árásum. Þar af leiðandi endur-
skilgreinum við karlmennskuna. Þrátt fyrir að eitt sinn hafi það 
verið merki karlmennsku að vera drottnandi, er það ekki lengur, 
heldur er litið til jafnréttis og jafnræðis. Með þeirri breytingu 
leystust ekki einungis konur úr fjötrum skilgreiningar, heldur 
einnig fjölmennur hópur karla, sem ekki þótti standast kröfur 
hinnar stöðluðu karlmennsku. Karlmennskan er því ekki eitthvað 
til að standa vörð um, heldur er hún enn ein staðalímyndin sem 
heldur körlum jafnt sem konum frá því að fullnýta möguleika sína 
í lífinu til persónulegs þroska. 

Jafnréttisbaráttan er barátta um vald og því rísa reglulega 
upp varðhundar þess sem er. Því er til dæmis haldið fram að þar 
sem lagalegt jafnrétti sé nú komið á, séu frekari kröfur dæmi um 
frekju. Því til staðfestingar er fingrinum beint að „jafnréttisiðn-
aðinum“, sem dæmi um að það séu einstaklingshagsmunir fólgnir 
í því að halda jafnréttisbaráttu áfram. En lagalegt jafnrétti er til 
lítils, ef engin er eftirlitsaðilinn eða ef það er þegjandi samþykki 
um að brot gegn slíkum lögum séu lítilsgild brot. Eins og Þorgerður 
Katrín Gunnarsdóttir benti á hér í Fréttablaðinu fyrir jól, þá er 
það „algjör della að horfast ekki í augu við að það er ákveðinn 
launamunur“ hér á landi. Þeir sem mest hafa talað á niðrandi hátt 
um „jafnréttisiðnaðinn“ hafa einmitt reynt að halda því fram að 
enginn sé launamunurinn á Íslandi. Eins og svo margt annað er 
þetta bara taktík í valdabaráttu, baráttu sem seint mun ljúka. 

Hvert orð er ekki skilgreint til eilífðar.

Karlmennskunni 
ógnað
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Óumdeilanleg snilld Péturs
Bók Péturs Gunnarssonar um Þór-
berg Þórðarson, ÞÞ í fátæktarlandi, 
leggst misjafnlega í lesendur. Grímur 
Atlason, bæjarstjóri í Bolungarvík, 
hefur lesið bókina og sér ástæðu 
til að nefna það á bloggsíðu sinni 
hversu frábær bókin er. „Snilldin er 
óumdeilan leg,“ er hans niðurstaða. En 
er það svo?

Pétur á öðru 
máli
Snilldin er 
raunar ekki 
óumdeilan-
legri en svo að 
sálfræðingurinn 
Pétur Tyrfings-

son er á 

öndverðri skoðun. „ÞÞ í fátæktar-
landi eftir Pétur Gunnarsson er ein 
skelfilegasta lesning sem ég hef 
lagt á mig,“ skrifar Pétur á bloggsíðu 
sína, augljóslega mikið niðri fyrir. 
„Hvernig er hægt að skrifa svona 
ofboðslega leiðinlega bók? Það 
vottar ekki fyrir húmor neins staðar. 
Hvergi glittir í fræðilegt leiftur ... ekki 
einu sinni í fjarska. Í eyðurnar er 
skáldað af einstaklega fátæklegri 
hugkvæmni og getspeki. Stíll-
inn gersamlega geldur. Og 
hvað höfundinum gengur 
til ... það er mér algerlega 
óráðin gáta,“ skrifar Pétur 
og vandar nafna sínum ekki 
kveðjurnar. „Hér skrifar 
maður sem er með öllu 
útbrunninn.“

Feðgar í jólaskapi
Feðgarnir Davíð Oddsson og Þorsteinn 
Davíðsson hafa verið áberandi í 
fjölmiðlum yfir hátíðirnar. Þorsteinn 
vissi vart hvaðan á hann stóð kaf-
aldsbylurinn þegar óánægjuraddir 
tóku að berast um ráðningu hans í 
embætti héraðsdómara. Sagðist bara 
vilja standa sig í starfi og ætti ekki að 
gjalda faðernisins. Enda hafði hann 
ekkert til saka unnið annað en að 

sækja um vinnu og fá hana. Faðir 
hans viðurkenndi svo loks í gær 
að líklega hefðu aðgerðir Seðla-
bankans upp á síðkastið ekki 
skilað tilætluðum árangri í baráttu 
við verðbólguna. Menn verða 

bljúgir um hátíðirnar. Ef einhvern 
tímann.

stigur@frettabladid.is







HEIMILI  HEILSA  HÚS  BÖRN  NÁM  FERÐIR  MATUR  BÍLAR  TÍSKA  GRÆJUR  ATVINNA  ÁRAMÓT  VINNUVÉLAR O.FL.

Vilhelm og kærastan eyddu eftirminnilegum 
áramótum með ókunnum rosknum hjónum.

Vilhelm Anton Jónsson er í þann mund að leggja mán-
aðargamlan frumburð sinn til hvílu þegar hann er 
truflaður og spurður út í eftirminnileg áramót. Ekki 
stendur á svari og segist Vilhelm hafa mun meira 
gaman af áramótum en jólum. „Þegar ég og Kári 
bróðir minn vorum litlir og bjuggum á Laugum í 
Reykjadal fengum við alltaf Marúdflögur og ídýfu á 
gamlárskvöld. Það var algjörlega toppurinn á til-
verunni og þannig byrjaði í raun áramótagleðin mín,“ 
segir Vilhelm.  

Hann segir þó eftirminnilegustu áramótin án efa 
þegar hann og Þórdís kærasta hans og nú barnsmóðir 
sóttu Þýskaland heim. „Þetta voru áramótin 1998/1999 
og ákváðum við að heimsækja þýska vinkonu okkar 
sem við kynntumst í Menntaskólann á Akureyri þar 
sem hún var skiptinemi. Stúlkan, sem heitir Luise, 
hafði talað um að við gætum komið og ég ákvað að 
hringja út til að boða komu okkar. Pabbi hennar svar-
aði og ég talaði eðlilega bara þýsku við hann, að ég 
hélt. Hann sagði að Luise væri ekki heima svo ég bað 
hann um að skila því til hennar að við værum á leið-
inni,“ segir Vilhelm. 

Hann og Þórdís pöntuðu síðan flug og komu sér til 

Berlínar. „Við gistum eina nótt á hóteli og báðum kon-
una í afgreiðslunni um að hringja heim til Luise til að 
fá nákvæmt heimilisfang. Hún gerði það en varð svo 
frekar skrítin á svip og sagði okkur svo að herra Her-
misson hefði verið að reyna að segja mér það þegar 
ég hringdi að Luise væri í Hollandi yfir jól og áramót. 
Hann tók það þó fram að við værum hjartanlega vel-
komin,“ útskýrir Vilhelm.

Vilhelm og Þórdís voru mjög tvístígandi enda vissu 
þau engin deili á fólkinu. „Við slógum þó til, bönkuð-
um upp á og til dyra komu yndisleg gömul hjón. Þau 
færðu okkur inniskó og í hönd fór frábær tími. Við 
vorum hjá þeim yfir áramótin ásamt fimm öðrum 
hjónum um sextugt og sjötugt. Þarna var jólatré með 
lifandi kertum og við sátum og kjöftuðum, drukkum 
snafs og bjór, átum síld og berlínarbollur og fengum 
þýska menningu og áramótasiði beint í æð,“ segir Vil-
helm. Hjónin voru bæði prestar í Austur-Berlín og 
buðu Vilhelm og Þórdísi með sér upp í kirkjuturn. 
„Þar drukkum við kampavín og fylgdumst með flug-
eldunum. Þetta var alveg klikkað og ef Luise hefði 
verið þarna held ég að við hefðum bara hangið á bar. 
Hún kom þó til baka 2. janúar svo við vorum með 
henni í nokkra daga og náðum að halda upp á afmælið 
mitt þann þriðja.“ 

vera@frettabladid.is

Dúkkuðu upp í Berlín
Vilhelm ætlar að taka því rólega þessi áramót en segist einhvern tímann ætla sér að verða sprengjukarl. 

Hattar, grímur, skraut og glys 
tilheyra áramótunum og nú má víða 
finna slíkt í búðum bæjarins. Í Partý-
búðinni má ávallt finna hvað eina sem 
tilheyrir góðu teiti 
og verslanir 
eins og 
Monsoon og 
fleiri bjóða 
upp á úrval 
af grímum, 
hönskum og 
glingri. 

Skálað er á áramót-
um ýmist í áfengum eða 
óáfengum veigum fyrir nýju 
ári og hið gamla er að sama 

skapi kvatt með virkt-
um. Mestu skiptir að 
drykkurinn sé hátíð-
legur og fallegur og 

því er um að gera 
að skála í fallegum 
glösum og svo má 

skreyta með hverju 
sem er. 

Ellefu áramóta-
brennur verða í Reykjavík 

um þessi áramót. Þar af 
verða fjórar stórar brennur 

en þær verða við Ægisíðu, 
Geirsnef, í Gufunesi og við 

Rauðavatn. Kveikt verður í 
borgarbrennum klukkan hálfníu 

á gamlárskvöld og eru þær í 
tveimur stærðarflokkum sem ráðast 

af aðstæðum á hverjum stað.

Erum í Dugguvogi 2. Sími 557-9510

Verðdæmi:
Leðursófasett áður 239,000 kr

 Nú 119,900 kr 
Hornsófar tau áður 198,000 kr

Nú 103,000 kr

Hornsófar leður áður 249,000 kr
Nú frá 159,000 kr

• Leðursófasett • Leðursófasett 

• Hornsófasett• Hornsófasett

• Sófasett með innbyggðum skemli• Sófasett með innbyggðum skemli

• Borðstofuborð og stólar • Borðstofuborð og stólar 

• Sófaborð 

• Eldhúsborð 

• Rúmgafl ar

Húsgagna Húsgagna 
 Lagersala Lagersala

ALLTAF BESTA 
ALLTAF BESTA 

VERÐIÐVERÐIÐ

Opnunartími
Mán - Föstudagar  09 - 18
Laugardaga   11 - 16
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Á gamlárskvöld er allt sveipað 
ævintýraljóma og ýmislegt 
getur gerst.

Flestum stelpum finnst skemmti-
legt að klæða sig upp á gamlárs-

kvöld og vera svolítið sætar þegar 
nýja árinu er fagnað. 

Áramótakjólarnir eru oft frá-
brugðnir jólakjólunum að því leyti  
að þeir mega vera styttri og rokk-
aðri og því meira sem þeir glitra, 
þeim mun betra.

Svartir og silfurlitaðir kjólar 
eru því alveg tilvaldir áramóta-
kjólar og ekki er verra að þeir séu 
skreyttir með blúndum, tjulli eða 
pallíettum.  emilia@frettabladid.is

Glamúr á gamlárskvöld

Mótor. 6.990 krónur.

Mótor. 6.990 krónur.

Flugeldatíminn gengur nú í garð og því minnum við alla 
flugeldaaðdáendur á að verða sér úti um sprengjurnar góðu 
og styrkja um leið hið mikilvæga starf sem björgunarsveitir 
landsins vinna.

Mótor. 
7.990 

krónur.

Kiss. 6.990 
krónur.

Kiss. 34.900 
krónur.

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

522 44 00 • www.hertz.is
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Nú fá allir sem leigja 
Toyota Aygo, Toyota Prius Twin 

eða Toyota Prius vetnisbíl
frítt í stöðumæla miðborgarinnar.*

Leggðu frítt
í miðbænum

*Hámark 90 mín í senn í hefðbundum stæðum bílastæðasjóðs

KAUPMANNAHÖFN – LA VILLA
Heimagisting á besta stað í bænum. 

Býður alla Íslendinga velkomna.
Geymið auglýsinguna.

www.lavilla.dk.  S.0045 3297 5530.  GSM. 0045 2848 8905

Auglýsingasími

– Mest lesið

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki



BÍLAR &
FARARTÆKI

Hummer H3 Luxery OFF Road, árg. 
2006, ek.25þús.km, Topplúga, Leður, 
Krómpakki og fl. Verð 4950þús.kr, áhv
.3000þús.kr. Flottur bíll!!

100 bílar ehf
Funahöfða 1, 110 Reykjavík

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.30 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

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

Dodge Ram 3500 Laramie árg. ‘07. 
6.7L dísel, 6 þrepa ssk. Ek. 5000 míl. V. 
3.990 þús án vsk. Uppl. í s. 896 4511.

SPARNEYTIN Audi Avant 2.5 Turbo Dísel 
‘04 í fullk. ástandi, sjálfsk, ek 125 þús, 
S-Line Sportpakki, 18“ S-Line felgur, 
auk annað sett af Audi 16“ álfelgum, 
NaviPlus, Nokia símakerfi fylgir, ásamt 
fleiri aukahlutum. Ákv. hagstætt 2.200 
þús yfirtak. Verð 3.500þ tilboð 3.200þ. 
Uppl: 664-2637

 1-2 milljónir

Tæknibylting! Hybrid gefur aukinn 
kraft með minni eyðslu. Allt að 70% 
aukin sparneytni! HYBRID tvinnbíl-
ar 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

 Jeppar

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

Nýr Toyota Hilux til sölu, óekinn, dís-
el,sjálfskiptur,35“ breyttur, verð 3.990 þ 
uppl í s 894-4144

 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

 Vinnuvélar

Til Sölu Toolcat 5600. Árgerð 2004. Selst 
með skóflu, göflum, sóp, sanddreifara, 
mini salt dreifara, snjóplóg og snjó-
keðjum. Einnig til sölu Ergoline ljósa-
baekkur. Turbo Power 600 Avantgarde. 
Uppl. í s. 893 0527 á milli 08-18 virka 
daga, Vigfús.

 Lyftarar

 Bílaþjónusta

 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.

H.S. Þjónustan 557 1725
Eigum varahluti í Volvo S. 40, V.40, 740, 
850, 940. Allar almennar bílaviðgerðir, 
kaupum Volvo bíla. Skemmuvegur 26 
200 Kóp. Bleik gata.

ÞJÓNUSTA

 Hreingerningar

Hreingerningar ehf. S: 868 5599

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

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

 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.

 Stífluþjónusta

 Tölvur

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

 Spádómar

[ ALLAR SMÁAUGLÝSINGAR VIKUNNAR Á visir.is ]

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN 
ER OPINN ALLA DAGA KL. 8–17

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 512 5000 
smaar@frettabladid.is / visir.is

AFGREIÐSLAN ER OPIN:
VIRKA DAGA    8–17

TIL SÖLU

Auglýsingasími

– Mest lesið
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Hverfandi munur!

...ég sá það á visir.is

Visir.is er öflug frétta- og upplýsingaveita í stöðugri sókn, sem leggur metnað sinn í að flytja fréttir 

líðandi stundar fljótt og örugglega til notenda. Fréttir, dægurmál, umræða, blogg, sjónvarpsfréttir 

Stöðvar 2 og fréttatengdir þættir – allt er þetta aðgengilegt á einum stað í einfaldri umgjörð og með 

skýrri framsetningu. Notendur vita að hverju þeir ganga þegar þeir heimsækja visir.is.

sir.is

241.376 notendur á visir.is á meðan 276.498 notendur völdu mbl.is í 49. viku, 
það er varla höfðinu hærra í samanburði!*

*Samræmd vefmæling  á modernus.is í viku 49



SMÁAUGLÝSINGAR

Stína Lóa Spámiðill
Tarrot & draumráðningar. 

Leiðsögn um ástir, viðskipti og 
fjármál.

Sími 908 2008 & 462 2811 
- Visa/MasterCard Opið til 02 
alla daga. Geymið þessa aug-

lýsingu.

Englaljós S. 908 5050 & 
863 1987

Er spennandi tími framundan? 
Hvað viltu vita um framtíðina? 

Andleg leiðsögn, fyrirbænir, 
trúnaður. Er við alla daga frá 

11-01.
Lára spámiðill. Visa/Euro.

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

 Opið yfir jól og áramót.

Spásíminn 908 5666. Stjörnuspá. Tarot. 
Ársspá. Draumráðningar, ást og pening-
ar. Andleg hjálp. Trúnaður.

Nú færðu einkatíma hjá spákonunni 
Sirrý í s. 552 4244 & 823 6393

Dulspekisíminn 908 6414 
& 553 5395

Spennandi tími fram undan? Spák. Yrsa: 
símaspá, draumaráðningar, fjarheilun, 
Visa/MC. Símatími 10-24 alla daga. 
Hringdu núna!

KEYPT
& SELT

 Hljóðfæri

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

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

 Sjónvarp

Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til elli/
öryrkja. Sækjum. Litsýn, Síðumúli 35. 
S. 552 7095.

 Vélar og verkfæri

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

 Til bygginga

Ný mótaborð til sölu 1.545 kr./m2 
m/vsk. Uppl. í s. 847 3798 Halldór og 
ulfurinn.is

 Verslun

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

 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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Ökukennsla

Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf 
og akstursmat. Kenni á BMW 520D. S. 
893 1560 og 587 0102, Páll Andrésson.

HEIMILIÐ

 Dýrahald

Bulldog hvolpar til sölu. Upplýsingar í 
869 9702 og boli.is

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.

Kaupmannahöfn
Herb. f. einn til leigu á Amager frá 1 
jan. með húsgögnum. 700 metrar frá 
Amagerstrandpark. Uppl. í s. 0045 2820 
2880 & 0045 4333 6072.

50 fm íbúð m/sérinng. í 105 Rvk. til 
Júní 2007. verð 100.000 á mán. 1 mán. 
fyrirfram. Uppl. í síma 891 8829.

Íbúð og atvinnuhúsnæði í 104. 120 fm 
íbúð með einstöku útsýni (efri hæð) og 
120 fm (neðri hæð) atvinnuhúsnæði, 
leigist helst saman. Verð fm. 1.600. 
Uppl. í síma 695 0495.

Til leigu 3ja herb. íbúð í Lautasmára. 
Húsg. geta fylgt, ísskápur og uppþv.v. 
uppl. konni@hotmail.com 897-9161

Snyrtileg 75 fm. 3. herb. íbúð til leigu. 
á 1. hæð í fjölb. Leigist frá 3.01.08 
- 31.07.08. 110 þús á mán. Uppl. og 
myndir hjá gatari@simnet.is

 Húsnæði óskast

Til leigu 20 fm. Vinnuh. Bæjarhraun 
Hafnarf. Sameigingl. aðstaða með 
elshúsi, Wc og setust. Uppl. í s. 696 
5310.

 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.

ATVINNA

 Atvinna í boði

Ísbar/Booztbar, 
Kringlunni.

Óskum eftir að ráða í eftirfar-
andi starf: dagvinna 8.30-16.30, 
heilsdags eða hálfsdags starf. 

Góð laun í boði fyrir réttan 
aðila.

Einungis traust og heiðarlegt 
fólk kemur til greina. Uppl. í s. 
898 7924, Kristinn eða senda 
umsókn á cyrus@simnet.is

Vaktstjóri á Subway
Subway óskar eftir jákvæðu og 
duglegu fólki á besta aldri með 
mikla þjónustulund. Um er að 
ræða fullt starf í vaktavinnu, 
unnið á daginn og kvöldin. 
Umsóknir fyllist út á www.

subway.is. Góð laun í boði fyrir 
réttan aðila. Einnig er í boði 

dagvinna í fullu starfi.
Nánari upplýsingar veitir 

starfsmannastjóri í síma 530 
7004. Aldurstakmark er 18 ár.

Helgarvinna Select 
Suðurfelli

Starf við afgreiðslu og þjónustu 
viðskiptavina, auk þátttöku í 
öðrum störfum á stöðinni. Í 
boði er hlutastarf 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. 
www.skeljungur.is.

Sælgætis og videohöllin 
Garðatorgi

Óskum eftir að ráða fólk í 
kvöld- og helgarvinnu hentar 

vel skólafólki. Einnig vantar fólk 
í dagvinnu.

Umsóknareyðublöð á staðnum. 
Einnig hægt að hringja í sima 

565 6677.
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Starfsmaður á plani
Select Haunbæ og Shell 

Garðabæ
Hressandi þjónusta og útivera. 
Kjörið starf fyrir fólk á besta 
aldri og þá sem hafa áhuga 

bílum. Eigum við eitthvað að 
ræða það?

Unnið er á vöktum mánudaga 
til sunnudaga frá kl. 7.30 til 
19.30, alls 15 daga í mánuði.

Nánari upplýsingar gefur 
Heiðbjört í síma 444 3000, 

Helga, stöðvarstjóri Hraunbæ í 
síma 567 1050 eða Örn, stöðv-

arstjóri Garðabæ í síma 565 
6074.

Umsóknareyðublöð eru á 
næstu Shell/Select stöð eða á 

www.skeljungur.is.

Vaktstjóri
Shell Gylfaflöt

Vilt þú takast á við áhugavert 
starf og vinna með góðu fólki? 

Afgreiðsla í verslun og vakt-
umsjón.

Unnið er á tvískiptum vöktum 
mánudag til sunnudags frá kl. 

7.30 til 19.30, alls 15 daga í 
mánuði.

Nánari upplýsingar gefur 
Heiðbjört í síma 444 3000 eða 
Gísli, stöðvarstjóri, í síma 587 

3244. Umsóknareyðublöð eru á 
næstu Shell/Select stöð eða á 

www.skeljungur.is.

Starfsmaður í verslun
Select Bústaðavegi

Vilt þú takast á við áhugavert 
starf og starfa með góðu fólki? 
Afgreiðsla í verslun, þjónusta 

við viðskiptavini og önnur 
tengd störf.

Unnið er á tvískiptum vöktum 
frá 11:30 til 23:30, alls 15 daga 

í mánuði.
Nánari upplýsingar gefur 

Heiðbjört í síma 444 3000 eða 
Jóhanna, stöðvarstjóri,

í síma 552 7616. 
Umsóknareyðublöð eru á 

næstu Shell/Select stöð eða á 
www.skeljungur.is.

Óska eftir að ráða vanann trailer bíl-
stjóra frá og með áramótum. Góð laun 
fyrir réttan mann. Uppl. í s. 894 9690.

Vegna mikilla verkefna vantar Grástein 
ehf. menn vana garðyrkju og eins véla-
menn, til starfa fljótlega uppúr áramót-
um. Uppl. í síma 893-0383 .

Menntasvið

Laus störf í Öskjuhlíðarskóla
• Þroskaþjálfi /kennari  í 100% starf með einhverfum
• Stuðningsfulltrúi

Laun eru skv. kjarasamningi Reykjavíkurborgar við viðkom-
andi stéttarfélag.  Umsóknarfrestur er til 20. janúar.

Upplýsingar veita Dagný Annasdóttir skólastjóri í síma 664 
8405, netfang dagnyannas@oskjuhlidarskoli.is og Jóhann 
A. Kristjánsson aðstoðarskólastjóri í síma 898 9864, 
netfang jak@oskjuhlidarskoli.is 

www.oskjuhlidarskoli.is

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að 
vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er. 

Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.
is/storf. Hjá símaveri Reykjavíkurborgar, 411 1111 færð þú allar upplýsingar um þjónustu 

og starfsemi borgarinnar og samband við þá starfsmenn sem þú þarft að ná í.

Öskjuhlíðarskóli

Menntasvið

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að 
vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er. 

Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.
is/storf. Hjá símaveri Reykjavíkurborgar, 411 1111 færð þú allar upplýsingar um þjónustu 

og starfsemi borgarinnar og samband við þá starfsmenn sem þú þarft að ná í.

Umsjónarkennari
Fossvogsskóli er hverfi sskóli fyrir sex til tólf ára börn í 
Reykjavík og er staðsettur í fallegu umhverfi  í Fossvogs-
dal. Skólinn var stofnaður árið 1971 og allt frá upphafi  
hefur mikil áhersla verið lögð á einstaklingskennslu og að 
koma til móts við mismunandi þarfi r, hæfi leika og áhuga 
hvers og eins. Í skólanum er  öfl ugt starfslið og góður 
starfsandi.

Umsjónarkennari óskast fyrir skemmtilega 11 ára 
krakka.  

Allir nemendur hafa umsjónarkennara sem fylgist með 
námi, líðan, ástundun og hegðun þeirra. Jafnframt 
er umsjónarkennari tengiliður við sérgreinakennara, 
sérfræðinga og foreldra/forráðamenn varðandi málefni 
nemenda. Góð stundaskrá. Staðan er laus frá áramótum.  

Umsóknarfrestur er til  3. janúar 2008.

Nánari upplýsingar veitir Óskar S. Einarsson skólastjóri 
í síma 5680200 / 6648190 
netfang: oskare@fossvogsskoli.is

www.fossvogsskoli.is

ATVINNA

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki



Klapparhlíð – 2ja herb.

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá 59,0 m2, 2ja
herbergja íbúð á 2. hæð í 3ja hæða fjölbýli
við Klapparhlíð 18 í Mosfellsbæ. Þetta er
rúmgóð og björt íbúð með góðum suðvestur
svölum. Stór hjónaherbergi, flísalagt baðher-
bergi m/hornbaðkari, eldhús með mahóní
innréttingu og stofa. Sameign til fyrirmyndar
og stutt í skóla, sundlaug og World Class.
Verð kr. 18,3 m.
Rauðamýri – 113,4 m2 + bílsk.

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá 113,4 m2,
3ja herbergja íbúð á 3. hæð ásamt bíla-
stæði í bílakjallara í nýju húsi við Rauðum-
ýri 1 í Mosfellsbæ. Þetta er stór og rúmgóð
íbúð, fullbúin, en án gólfefna, nema bað,
forstofa og þvottahús er flísalagt. Eikar inn-
réttingar og innihurðar og AEG tæki í eld-
húsi. Mjög mikið útsýni er úr íbúðinni til
vesturs, yfir Sundin og að Esjunni. 
Verð kr. 27,5 m.
Stóriteigur - Raðhús

*NÝTT Á SKRÁ* 118,6 m2 raðhús á einni
hæð ÁSAMT ca 60 m2 kjallara í litlum
botnlanga við Stórateig 19 í Mosfellsbæ.
Þetta er vel skipulögð íbúð með 4 svefn-
herbergjum, eldhúsi, sjónvarpsholi, stofu,
baðherbergi og gestasalerni á jarðhæð og
stóru leikherbergi/vinnuherbergi, geymslu
og þvottahús í kjallara. 28 m2 bílskúr og
stórt hellulagt bílaplan fyrir framan húsið. 
Verð kr. 39,9 m.
Hjallahlíð – 2ja herb íbúð.

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá 2ja herbergja
Permaform íbúð á JARÐHÆÐ í litlu fjölbýli,
með stórri timburverönd við Hjallahlíð 25 í
Mosfellsbæ. Stórt hjónaherbergi, baðher-
bergi m/sturtu, sér þvottahús, góð geymsla
- hægt að nota sem leikherbergi, rúmgóð
stofa og eldhús með flottri innréttingu.
Þetta er frábær eign fyrir þá sem eru að
kaupa sínu fyrstu eign - timburveröndin
eykur notagildi eignarinnar mikið. Lág-
afellsskóli, leikskóli, glæsileg sundlaug o.fl.
í næstu götu. 
Verð 19,9 m.

Skeljatangi – 4ra herb.

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá 4ra herb.
Permaform íbúð á JARÐHÆÐ í litlu fjórbýl-
ishúsi við Skeljatanga 38. 3 svefnh., bað-
herbergi m/sturtu, geymsla, stofa og eld-
hús. Þetta er fín íbúð á barnvæntum stað –
en kominn er tími á endurbætur. Íbúðin er
laus til afhendingar við kaupsamning.
Verð kr. 25,9 m.
Bugðutangi – endaraðhús

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá í sölu 86,6
m2, 3ja herbergja endaraðhús við Bugð-
utanga 12 í Mosfellsbæ. Steypt hús á einni
hæð á góðum stað í Mosfellsbæ, 2 rúm-
góð svefnherbergi, ný upptekið baðher-
bergi m/sturtuklefa, geymsla, góð stofa,
sér eldhús og búr/þvottahús inn af eld-
húsi. Stór hornlóð með timburverönd og
góð aðkoma að húsi.
Verð kr. 29,9 m.
Þverholt - 2ja herb.

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá fallega 57,7
m2, 2ja herbergja (ósamþykkt) íbúð á jarð-
hæð í miðbæ Mosfellsbæjar. Íbúðin er mjög
smekklega innréttuð og vel nýtt, flísar á
gólfum, rúmgóð stofa og eldhús og baðh.
með fullkomnum sturtuklefa. Mjög gott að-
gengi, sér inngangur beint af bílaplani.
Verð kr. 14,9 m.
Þrastarhöfði – Nýtt 250 m2
einbýlishús

Glæsilegt 250 m2 einbýlishús á einni hæð
með innbyggðum bílskúr við Þrastarhöfða
16 í Mosfellsbæ. Húsið er einangrað að ut-
an og klætt með flísum og harðvið. Mikil
lofthæð í húsinu sem setur sterkan svip á
hönnun þess. Íbúðin er fallega innréttuð
með hvítum innréttingum og eikaparketi
og flísum á gólfum. 4 stór svefnherbergi, 2
baðherbergi, stórt þvottahús og 44 m2 bíl-
skúr. Flott sundlaug, World Class, skóli og
golfvöllur í innan við 100 metra fjarlægð.
Verð 76,9 m.

Hagaland – 361 m2 einbýli
með 2/skúr

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að á í sölu glæsilegt
308,7 m2 einbýli á 2 hæðum ásamt 52,5 m2
tvöf. bílskúr á fallegum stað, neðst í botn-
langa við Hagaland. Á aðalhæð er stórt eld-
hús, stofa, borðstofa, 2 svefnh. og baðh., og
á jarðh. er þv.hús, svefnh., baðh. og ósam-
þykkt íbúð með eldhúsi, stofu og 2 svefnh.
Þetta flott eign á góðum stað.
Verð 85,0 m.
Leirutangi – Glæsilegt einbýl-
ishús

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að á í sölu mjög fal-
legt 189,3 m2 einbýli á einni hæð á stórri
hornlóð við Leirutanga 24. Húsið hefur mikið
verið endurbætt sl. ár m.a. er nýjar sérhann-
aðar innréttingar í eldhúsi og á baði. Bílskúr
hefur verið innréttaður sem hobby herb. og
unglingah. Stór timburverönd með skjólgirð-
ingu, heitur pottur og markísur yfir öllum
gluggum. Þetta er eign í sérflokki.
Verð 67,5 m.
Hjallahlíð – 174,6 m2 raðhús

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá í sölu tveggja
hæða raðhús við Hjallahlíð 13 í Mosfells-
bæ. Íbúðin er 149,5 m2 og bílskúrinn 25,1
m2. Á jarðh. er forst., stofa, eldhús, hjóna-
h., svefnh. og gesta WC, á 2. hæð er sjón-
varpshol, 2-3 svefnh. og baðh. Stórt hellu-
lagt bílaplan með snjóbræðslu og timbur-
verönd í suðurgarði. Frábær staður við
skóla, sundlaug og golfvöll.
Verð 45,5 m.
Þrastarhöfði – Laus í dag.

Afar glæsileg 3ja til 4ra herbergja endaíbúð
á efstu hæð í nýlegu 3ja hæða fjölbýli við
Þrastarhöfða 5 í Mosfellsbæ. Íbúðin er
mjög glæsileg, með eikar plankaparketi og
flísum á gólfi, hnotu innhurðar og innrétt-
ingar hvítar/hnota. Hér hefur hvergi verið til
sparað – frábær staður, sundlaug, líkams-
rækt, skóli, leikskóli, golfvöllur og göngu-
leiðir rétt við húsið. Áhv. 19,4 m. frá Glitni
m/5,0% vöxum. Íbúðin getur verið laus við
kaupsamning.
Verð 32,9 m.

Hagaland - einbýlishús

Til sölu 209,6 m2 einbýlishús með bílskúr
við Hagaland 16 í Mosfellsbæ. Húsið er
154,1 m2 á einni hæð ásamt 55,5 m2 bíl-
skúr. Fjögur góð svefnherbergi, stór stofa
og gott eldhús. Skriðkjallari undir húsinu.
Falleg aðkoma og skjólgóður og gróinn
garður. Þetta einbýlishús er á mjög hag-
stæðu verði.
Verð 43,8 m.

Tröllateigur – 115,6 m2 íbúð

Falleg 115,6 m2, 4ra herbergja íbúð á 2.
hæð í nýju fjórbýlishúsi við Tröllateig 23 í
Mosfellsbæ. Gengið er íbúðin af opnum
svalagangi. Allar innréttingar í eik og eik-
arparket og flísar á gólfum. Stofa, borð-
stofa, sjónvarpshol, flott eldhús og þrjú
rúmgóð svefnherbergi, baðherbergi m/kari
og sturtu, sér þvottahús og geymsla. Mjög
stórar svalir í suður. Þetta er vönduð íbúð
rétt við miðbæ Mosfellsbæjar.
Verð. 30,9 

Akurholt – Einbýli í botnlanga. 

Til sölu 208 m2 einbýlishús á einstökum
stað, neðst í botnlanga við óbyggt svæði
við Arkarholt 20 í Mosfellsbæ. Húsið er
einnar hæða einbýlishús með tvöföldum
bílskúr og 1.500 m2 verðlaunagarði. 4-6
svefnherbergi, fallegt eldhús, tvö baðher-
bergi. Timburverönd, heitur pottur og skjól-
góður garður. 
Verð 57,8 m.

Hafravatn – 45 m2 hús – 2.040
m2 lóð

Til sölu 44,8 m2 sumarhús á 2.040 m2
eignarlóð í sumarhúsahverfi við Hafravatn í
Mosfellsbæ. Húsið er byggt árið 1979 og
þarfnast endurbóta, en samþykkt deili-
skipulag gerir ráð fyrir allt að 70 m2 frí-
stundahúsi á lóðinni. Töluverður trjágróður
eru á lóðinni Þetta er kjörið tækifæri fyrir þá
sem vilja eignast húsnæði á þessum frá-
bæra stað – þetta er sannarlega sveit við
borg.
Verð 18,4 m.

Hulduhlíð – 3ja herb.

Til í sölu flott 84,1 m2, 3ja herb. endaíbúð á
2. hæð í litlu 2ja hæða fjölbýli við Hulduhlíð
11 í Mos. Tvö rúmgóð svefnh. með skápum,
baðh. m/ sturtu, sér þv.ahús, geymsla/tölvu-
herb., góð stofa og eldhús með borðkrók.
Svalir í suður og opinn stigagangur. Lága-
fellssk., leikskóli, sundlaug o.fl. í næstu götu. 
Verð 23,9 m.
Reykjahvoll 41

Einstakt 300 m2 einbýli við Reykjahvol 41.
Húsið er tvílyft bjálkahús á steyptum kjall-
ara. Tignarleg aðkoma er að húsinu sem
stendur efst yfir byggðinni við Reyki. Snæ-
fellsjökull, Esjan, Helgafell og Lágafell eru
eins málverk af veröndinni. Húsið stendur
á stórri eignarlóð með Reykjaborgina í bak-
garðinum. Þessi eign er fyrir þá sem vilja
mikið pláss og náttúru allt í kring.
Verð 120,0 m.
Ásar við Reykjahvol 16

Mjög glæsilegt einbýli á einstökum stað í
jaðri byggðar með alveg svakalega fallegu
útsýni. Húsið, sem er hannað af Sverri
Norðfjörð, arkitekt er á þremur pöllum með
mikilli lofhæð. Fallegur og skjólgóður garð-
ur með lítilli tjörn, timburverönd og lundi.
Stórar yfirb. svalir með „panorama“ útsýni.
Þetta er einstök eign sem vert er að skoða. 
Verð 115,0 m.
Hulduhlíð – 3ja herb.

84,1 m2, 3ja herb. endaíbúð á 2. hæð í litlu
2ja hæða fjölbýli. Tvö rúmgóð svefnh. með
skápum, baðh. m/ sturtu, sér þvottahús,
geymsla/tölvuherbergi, góð stofa og eld-
hús með borðkrók. Svalir í suður og opinn
stigagangur. Lágafellsskóli, leikskóli,
glæsileg sundlaug ofl. í næstu götu. 
Verð 24,4 m.
Klapparhlíð – 50 ára og eldri

90,5 m2, 2ja herb. íbúð á EFSTU HÆÐ í
4ra hæð fjölbýli fyrir 50 ára og eldri. Vönd-
uð lyftublokk með bílakj. Íbúðin er björt og
rúmgóð, eikarparket og flísar á gólfum og
fallegar eikar innréttingar í eldhúsi, baði og
svefnh. Stór stofa og borðst. og svalir eru
yfirbyggðar og með glerhurðum sem hægt
er að opna. Bílastæði í bílageymslu fylgir.
Verð 31,5 m.

Nýbyggingar, atvinnuhúsn., lóðir og hesthús

Fr
u
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Raðhúsalóðir í Mosfellsbæ 

*NÝJAR LÓÐIR Í LEIRVOGSTUNGU Í
SÖLU * Erum með í sölu nokkrar raðhúsa-
lóðir á svæði 4 – lóðir við Vogatungu – um
er að ræða síðustu raðhúsalóðirnar í Leir-
vogstungu. TILBOÐUM VERÐUR SVAR-
AÐ INNAN 24 KLST. Þetta er eitt af falleg-
ustu byggingarlöndum á höfuðborgar-
svæðinu, með Leirvogsá og Köldukvísl á
sitt hvora hönd. Á svæðinu verða ein-
göngu byggð einbýlsi-, rað- og parhús.
Kynntu þér málið á www.leirvogstunga.is
eða hafðu samband við okkur á Fast-
eignasölu Mosfellsbæjar.

NÝBYGGINGAR í Mosfellsbæ

Stórikriki 1 - Fjölbýli

Vorum að fá í sölu fjölbýlishúsið við Stór-
akrika 1 í Mosfellsbæ. Í húsinu eru 15
stórar íbúðir, 2ja, 3ja og 4ra herbergja
íbúðir. Íbúðirnar verða seldar fullbúnar,
með gólfefnum, ísskáp, uppþvottavél,
þvottavél og þurrkara. Í húsinu eru tveir
stigagangar og lyftur í hvorum gangi. Bíl-
skúrar fylgja sumum íbúðum. Afhending í
febrúar og apríl 2008. 

Verðdæmi:
- 2ja herb 102,5 m2 verð 25,4 m.
- 3ja herb, 121,7 m2 verð 27,9 m.
- 4ra herb. 137,3 m2 verð 29,5 m.

Laxatunga – 183,5 m2 raðhús

Mjög falleg raðhús á einni hæð á einum
besta stað í nýju hverfi í Mos. Forsteypt ein-
ingarhús sem verða afhent rúmlega fok-
held, þ.e. auk fokheldis verða innveggir for-
steyptir að mestum hluta og tilbúnir undir
sandspartl, gluggar ísettir og þak og út-
veggir einangrað. Laxatunga 51-57 stendur
á afar fallegum stað með miklu útsýni út á
Leirvoginn – húsin eru að verða fokhelt, en
verða tilb. til afhend. í jan. 2008. 
Verð:

Laxatunga 51 – 183,5 m2 endaraðhús
– verð 45,5 millj.
Laxatunga 53 – 181,5 m2 miðjurað-
hús – verð 43,5 millj.
Laxatunga 55 – 181,5 m2 miðjurað-
hús – SELT
Laxatunga 57 – 183,5 m2 endarðhús
– verð 45,5 millj.

Leirvogstunga – 199,2 m2
einbýlishús

Til sölu 199,2 m2 einbýlishús í byggingu
við Leirvogstungu 4 í Mosfellsbæ. Þetta er
timburhús á einni hæð ásamt millilofti og
bílskúr. Húsið verður afhent á byggingar-
stigi 5 – tilbúið til innréttinga. Húsið verður
fullbúið að utan. Að innan verða allir inn-
veggir uppsettir og sandspartlaðir og til-
búnir til málningar – loft verða einnig tilbú-
in til málningar. Húsið verður afhent í of-
angreindu ástandi vorið 2008, en sýning-
arhús er tilbúið til skoðunar.
Verð kr. 43,8 millj.

ATVINNUHÚSNÆÐI

Flugumýri – 793 m2 atvinnu-
húsn.
*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá 793 m2 iðn-
aðarhúsnæði á góðum stað við Flugumýri í
Mosfellsbæ. Húsnæðið er skipt í þrjár ein-
ingar í dag, þ.e.223,1 m2, 220,1 m2 og
349,8 m. Tvær einingar eru í leigu til næstu
18 mánaða. Um er að ræða 2/3 hluta í
heildareign sem stendur á góðum stað.
Stórt malbikað bílaplan og fín aðkoma.
Verð kr. 138,0 m.

HESHÚS

Flugubakki - hesthús
*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá 78,1 m2
hlut í hesthúsi við Flugubakka í Mosfells-
bæ. Í húsinu getur verið aðstaða fyrir allt
að 10 hesta, auk hnakkageymslu og
hlöðu. Góð kaffistofa og salerni á efri
hæð. Þetta er flott hús í eina hesthúsa-
hverfinu í Mosfellsbæ.
Verð kr. 17,0 m.



Ásdís Ósk
Lögg. fasteignsasali

863 0402
asdis@remax.is

Arnbjörn
Sölufulltrúi

892 9818
arnbjorn@remax.is

Dagmar
Sölufulltrúi

864 9209
dagmar@remax.is

Elín
Sölufulltrúi

695 8905
elin@remax.is

Rúnar Þór
Sölufulltrúi

867 1516
runarthor@remax.is

Verð: 36.500.000

RE/MAX Skeifan - Faxafen 8 - 108 Reykjavík - Sími: 412 3400 Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfæsttt reknar og í einkaeign

Gnoðavogur 48 108 Rvk.

 Opið hús í dag 27 desember kl 16:30-17:00 Opið hús í dag 27 desember kl 17:30-18:00 Opið hús í dag 27 desember kl 18:30-19:00

Opið hús í dag fimmtudag kl. 17-17.30

5 herb.

Komið er inn í stórt hol með parketi, til vinstri er 
baðherbergi, svefnherbergi og eldhús, beint áfram eru 
2 samliggjandi stofur og til hægri eru 2 svefnherbergi. 
Miklir möguleikar á að breyta bílskúr í íbúð. Uppl.
Dagmar Jóhannesdóttir í síma 864 9209.

Herbergi: 5

Bílskúr: já

Bygg.ár: 1960

fm: 161,8 Brunab.mat: 19,1 millj.

Verð: 26.500.000

Gnoðavogur 70, 108 Rvk. 5 herb.

Íbúðin er ein á hæðinni. Komið er inn í stórt hol með 
parketi, til vinstri er baðherbergi, svefnherbergi og 
eldhús, beint áfram eru 2 samliggjandi stofur og til 
hægri eru 2 svefnherbergi. 
Uppl. Dagmar Jóhannesdóttir í síma 864 9209.

Herbergi: 5

Bílskúr: nei

Bygg.ár: 1957

fm: 120.1 Brunab.mat: 17,4 millj.

Verð: 30.000.000

Hofsvallagata 59, 107 Rvk. 4ra herb.

3 svefnherbergi eru í íbúðinni,1 rúmgott forstofuher-
bergi og 2 innan íbúðar. Frá forstofu er komið inn á 
gang, innbyggður skápur á gangi, til vinstri er 
baðherbergi og hjónaherbergi, beint áfram er eldhús 
barnaherbergi og stofa. Uppl. Dagmar. síma 864 9209

Herbergi: 4

Bílskúr: nei

Bygg.ár: 2005

fm: 98,7 Brunab.mat: 14,1 millj.

Verð: 33.500.000

Ársalir 3, 201 Kópavogu 3-4 herb.

Falleg 3ja - 4ra herb.íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi með 
stæði í bílahúsi. Forstofa,2 svefnherbergi,með parketi 
og skápum.Flísalagt baðherbergi með sturtuklefa og 
innréttingu. Stofa og borðstofa eru samliggjandi. 
Uppl.gefur Elín s:6958905

5 - 7 herbergja íbúð í 3ja hæða fjölbýlishúsi Íbúðin er 
á 2 hæðum.
1.Hæð; Forstofa. 3 herb.,Baðherb.,stofa,eldhús með 
borðkrók,geymslu/þvottahús.2.Hæð;Sjónvarpshol og 
hjónaherb.með fataherb. Uppl.gefur Elín s:6958905

Herbergi: 3-4

Bílskúr: já

Bygg.ár: 2001

fm: 123,5 Brunab.mat: 21,6 millj.

Verð: 38.500.000

Lindasmári 39, 201 Kóp.

Opið hús í dag fimmtudag kl.18- 18.30

5-6 herb.

Herbergi: 5-6

Bílskúr: nei

Bygg.ár: 1994

fm: 165 Brunab.mat: 23,7 millj.

Verð: 91.000.000

Bergsmári 9, 201 Kópavogur

Opið hús í dag fimmtudag kl.19- 19.30

6-7 herb.

Makaskipti möguleg á rað/parhúsi eða litlu einbýli í 
sama hverfi. Húsið er einbýli á 2 hæðum með 
innangengnum bílskúr.60fm pallur og einstakt útsýni. 

Uppl.gefur Elín s:6958905

Herbergi: 6-7

Bílskúr: já

Bygg.ár: 1995

fm: 231 Brunab.mat: 33,7 millj.

Verð: 40.900.000

Kambsvegur 23, 104 Rvk.

Opið hús föstudaginn 28.des kl 17.30-18.00

6-7 herb.

Falleg hæð í þríbýli m/bílskúr. Hæðin er vel skipulögð 
með forstofuherb. auk 4 herb. í svefnherbergisálmu, 2 
stofur, eldhús og 2 baðherb.

Uppl.gefur Elín s:6958905

Herbergi: 6-7

Bílskúr: já

Bygg.ár: 1960

fm: 160,4 Brunab.mat: 21,7 millj.

Verð: 23.900.000

Kleppsvegur 126, 104 Rvk.

Opið hús föstudaginn 28.des kl. 18.30-19.00

3ja herb.

Falleg og rúmgóð 3ja herb. íbúð á 2 hæð í 3ja hæða 
fjölbýli. Vel skipulögð og vel viðhaldinn eign á frábæru 
þjónustusvæði. Stór og góð herbergi.

Uppl.gefur Elín s:6958905

Herbergi: 3

Bílskúr: nei

Bygg.ár: 1966

fm: 90,3 Brunab.mat: 13,8 millj.

Verð: 19.900.000

Norðurbrún 4, 104 Reykjavík

Opið hús í dag fimmtudag kl. 14:00 – 14:30

2ja herb.

Tveggja herbergja íbúð á jarðhæð með „sérinngangi“ í 
snyrtilegu tvíbýli. Björt og rúmgóð íbúð með stórum 
sameiginlegum trépalli við húsið. 
Upplýsingar um eignina gefur Arnbjörn Arason í síma 
892-9818.

Herbergi: 2

Bílskúr: nei

Bygg.ár: 1966

fm: 61,5 Brunab.mat: 9,5 millj.

Verð: 33.500.000

Ljósalind 2, 200 Kópavogur

Opið hús í dag fimmtudag kl. 15:00 – 15:30

4ra herb.

Falleg íbúð á 2 hæð, stutt í skóla og leikskóla. Parket 
á gólfum nema eldhús og baðherbergi eru flísalögð. 
Þvottahús í íbúðinni og 20 fm svalir fyrir horn mót suðri 
og vestri. Upplýsingar um eignina gefur Arnbjörn 
Arason í síma 892-9818.

Herbergi: 4

Bílskúr: nei

Bygg.ár: 2000

fm: 123 Brunab.mat: 20,1 millj.

Verð: 43.000.000

Klettakór 1, 203 Kópavogur

Opið hús í dag fimmtudag kl. 16:00 – 16:30

 4-5 herb.

5 herbergja sérhæð með sérinngangi á 1. og 2. hæð 
ásamt stæði í bílageymslu. Eignin skilast með 
innréttingum en án gólfefna.

Nánari upplýsingar á www.afhus.is/klettakor

Herbergi: 4-5

Bílskúr: stæði í bílag.

Bygg.ár: 2007

fm: 174,8 Brunab.mat:

Verð: 65.900.000

Súlunes 14, 210 Garðabær

 Opið hús í dag fimmtudag kl. 17:00 – 17:30

5 herb.

Óvenju glæsileg og mjög vönduð neðri sérhæð í 
tvíbýli. Eingöngu eru notuð fjögur efni í innréttingar: 
eik, marmari, gler og hvítsprautulakk. Öll lýsing frá 
Lumex. Glæsileg flísalögð sérverönd.
Uppl. Arnbjörn Arason í síma 892-9818.

Herbergi: 5

Bílskúr: já

Bygg.ár: 2004

fm: 169 Brunab.mat: 30,3 millj.

Verð: 64.000.000

Logafold 69, 112 Reykjavík

Opið hús í dag fimmtudag kl. 18:00 – 18:30

5 herb.

Fallegt einbýlishús á 2 hæðum sem stendur ofan við 
götu í litlum botnlanga. Skemmtilega hannað og 
vandað hús. Svalir frá stofu með fallegu útsýni. 
Upplýsingar um eignina gefur Arnbjörn Arason í síma 
892-9818.

Herbergi: 5

Bílskúr: já

Bygg.ár: 1987

fm: 293,7 Brunab.mat: 38,5 millj.

Verð: 38.650.000

 Kvíslartunga 96 og 98, 270 Mos.

Parhús á 2 hæðum

6 herb.

Staðsett í nýskipulögðu hverfi í Leirvogstungu innst í 
botnlanga. Hverfið er um 1 km frá miðbæ Mosfellsbæ-
jar og gert er ráð fyrir beinni aksturstengingu milli 
bæjarhluta. Húsið skilast fullfrágengið utan og fokhelt 
innan vor/sumar 2008.

Herbergi: 6

Bílskúr: já

Bygg.ár: 2008

fm: 218 Brunab.mat:

Verð: 27.900.000

Marteinslaug 16, 113 Rvk.

Opið hús í dag 27 desember kl 16:00-16:30

4ja herb.

Komið er inn í parketlagða stofu með fallegum 
fataskápum.  Borðstofa og eldhús eru eitt rými, 
eldhúsinnrétting er l-laga.Þrjú góð svefnherbergi með
fataskápum og parketi á gólfi.  Baðherbergið er stórt 
með fallegri innréttingu. Uppl. Rúnar í síma: 867-1516

Herbergi: 4

Bílskúr: nei

Bygg.ár: 2004

fm: 114,2 Brunab.mat: 22,0 millj.

Skeifan

Gleðileg jól og farsælt komandi ár
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Opið hús í dag kl 15:30-16:00

Verð: 25.959.000

Lindarsmári 45, 200 Kóp. 3ja herb.

Gengið er inn í flísalagða forstofu með skáp.Á vinstri
hönd er barnaherbergi.Hjónaherbergið er með 
skápum með rennihurðum og spegli.Baðherbergið er 
með flísum á gólfi. 
Uppl.Dagmar Jóhannesdóttir í síma 864 9209

Herbergi: 3

Bílskúr: nei

Bygg.ár: 1994

fm: 92,1 Brunab.mat: 13,5 millj.
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Gunnur
Lögg. fasteignsasali

864 3802
gunnur@remax.is
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UMRÆÐAN  
Heyrnarvernd

Gamla árið er kvatt. Mikil stemn-
ing ríkir. Tónlistin glymur og 

magnar upp gleðina. Hljóðbylgj-
urnar berast með meiri krafti og 
styrk. Hljóðhimnurnar í eyranu 
titra hraðar og hraðar. Háværara 
og magnaðra hljóð íþyngir kuð-
ungnum í innra eyranu þar sem 
fleiri tugir af hárfrumum og tauga-
þráðum nema hljóðið og senda 
skilaboð til heilans sem vinnur úr 
þeim. 

Þessar mjög svo fínu og við-
kvæmu hárfrumur þola ekki allan 
þennan hávaða og skemmast, afleið-
ingin af því verður heyrnarskerð-

ing og eyrnasuð hjá þeim 
sem kveðja gamla árið.

Á fyrstu vikum nýs árs 
leitar fólk sér hjálpar vegna 
heyrnarskerðingar, suðs 
fyrir eyrum  og ofurvið-
kvæmni fyrir hljóðum.  Flest-
ir eftir að hafa verið á hávær-
um skemmtistöðum, 
rokktónleikum og/eða flug-
eldasýningum. Trúlega eiga margir 
eftir að hafa sífellt suð fyrir eyrum 
eftir gamlárskvöld, suð sem er 
komið til að vera út ævina.  Þessir 
einstaklingar upplifa að tónlistin 
bjagast og þar af leiðandi tapast sá 
eiginleiki að geta notið þess að 
hlusta á tónlist. Hljóðin verða of 
hávær og að auki þróast þetta sem 
ofurviðkvæmni fyrir hljóðum og 

verður að þjáningu fyrir við-
komandi. Heyrnarskerðing, 
eyrnasuð og hljóðbrenglun 
draga úr lífsgæðum. Heyrn 
er mikilvæg í samskiptum 
og án hennar einangrast fólk 
og á erfitt með daglegt líf. 
Heyrnin er viðkvæm og 
hana þarf að vernda.  En til 
þess þurfa Íslendingar að 

vakna! Vakna til vitundar um hversu 
mikilvæg og ótrúlega fullkomin 
heyrnin er. Mikilvægt er að láta 
mæla heyrnina því að erfitt er að 
gera sér grein fyrir eigin heyrn.

Hljóðkerfi og hljómflutningstæki 
verða alltaf fullkomnari og magn-
aðri. Hljóðstyrkurinn eykst og með 
einum takka er hægt að fara langt 
yfir þolmörk eyrans og þær reglur 

sem kveða á um vissan hljóðstyrk. 
Þó að hávaðareglur séu settar virka 
þær takmarkað fyrir heyrnina. 
Heyrnarþolmörkin eru einstaklings-
bundin og ekki hægt að vita fyrirfram 
hversu mikinn hávaða hver og einn 
þolir. Ótrúleg fáfræði býr að baki hjá 
þeim sem láta sér detta í hug að bjóða 
upp á kvikmyndasýningar á hærri 
hljóðstyrk, svokallaðar kraftsýning-
ar. Enginn ætti að láta bjóða sér það 
og borga fyrir! 

Ólíklegt er að allir þeir sem 
stjórna hljóðkerfum á samkomu-
stöðum hafi kunnáttu í hávaða-
mörkum. T.d. er aldur plötusnúð-
anna á skólaskemmtunum oft ekki 
nema 15-18 ára! 

Öruggasta ráðið til að vernda 
heyrn er að lækka en ef það dugar 

ekki er vissara að fá sér eyrnatappa 
sem til eru af mörgum gerðum. 
Hægt er að fá eyrnatappa sem 
dempa hávaða án þess þó að draga 
úr hljómgæðum, þannig að hægt er 
að heyra talað mál og tónlist . Það er 
góð leið til að njóta t.d. gamlárs-
kvölds í mannfagnaði, án þess að 
þurfa alltaf að vera að hvá.

Flugeldar eru stór hluti af 
gamlárskvöldinu en geta verið 
hættulegir heyrninni.  Einfalt en 
árangursríkt er að halda fyrir eyrun 
á flugeldasýningum eða vera með 
eyrnatappa. 

Kveðjum gamla árið með tónlist 
og gleði en án þess að kveðja 
heyrnina í leiðinni!

Höfundur starfar hjá Heyrn ehf.

Heyrnarskemmdir það sem eftir er ævinnar?

ANNA OG SKAPSVEIFLURNAR - kl. 18:50 CHRONICLES OF NARNIA - kl. 19:45 WAR OF THE WORLDS - kl. 22:05

Frábær og opin dagskrá í boði Byrs fyrir alla fjölskylduna á nýársdag

Hafðu það gott á nýju ári

BYR BÝÐUR ÞÉR
GLEÐILEGT ÁR MEÐ STÖÐ 2

ELLISIF K.
BJÖRNSDÓTTIR 

Ekkifréttatímar
Fréttafíklar geta átt bágt um jólin. Í 
gær voru helstu fréttirnar það sem 
allir vissu, hvernig veður var úti, 
- að guðsþjónustur voru haldnar, 
að reynt var að gera útigangsfólki 
jólin bærilegri o.s.frv. Í erlendu máli 
er norðið „nýtt“ notað um fréttir, 
„nyheder og news“, þ. e. að frétt 
sé aðeins það sem öðruvísi en það 
sem fyrir er. Ég hef oft á starfsferli 
mínum þurft að rökstyðja það að 
eitthvað sé “ekkifrétt” með því að vísa 
í orðaval nágrannaþjóðanna um þetta 
fyrirbæri. 
Einu sinni var gerð tilraun á Stöð tvö 
að mig minnir að hafa engar fréttir á 
jóladag í sparnaðarskyni. Ekki man ég 
til þess að nein sérstök frétt hafi verið 
á ferðinni á þessum degi en það 
var allra manna mál að svona lagað 
mætti aldrei gerast aftur. 
Ég held að það sé ákaflega gott að 
ekkert gerist fréttnæmt um jólin. Það 
ætti að geta hjálpað okkur til að færa 
okkur út úr streitunni, hraðanum og 
óþolinu sem þjóðlíf okkar einkennist 
af í vaxandi mæli. Mér þótt því vænt 
um ekkifréttatíma gærdagsins og mín 
vegna hefði vel mátt fella alla frétta-
tímana niður [...]
Ómar Ragnarsson

omarragnarsson.blog.is

Starfsmaður á plani
[...] Góður stjórnmálamaður veit að 
engu er vel lokið nema með réttum 
hnykk og sveiflu. Í þeim anda sleppti 
Næturvaktinni. Tragikómedían náði 
þar í senn slíkum hæðum og dýpt að 
mér varð næstum þungt fyrir brjósti 
meðan dóttir mín barnung hló. Þar 
hrundi allt í persónulegu umhverfi 
þremenninganna sem hrunið gat 
– og óljósu leiftri sló niður í huga 
áhorfanda: Getur þetta líka komið 
fyrir mig? En þeir félagar rifu sig upp 
á hárinu, rufu ekki samstöðu hinna 
undirokuðu lúsera og héldu saman 
til Svíþjóðar að vinna nýja sigra við 
skurðgröft fyrir sænska vitleysinga 
– og guðveit hvað.
Ég hef stundum velt fyrir mér hlut-
verki mínu í ríkisstjórn Íslands. Ég er 
ekki forsætisráðherra og hugsanlega 
er það galli minn sem stjórnmála-
manns að mig hefur aldrei langað 
til þess. Ég er ekki utanríkisráðherra 
og get því ekki haft nokkur áhrif á 
gang heimsins. Ég er líka búinn að 
uppgötva síðan í maí að hið falda 
vald liggur í fjármálaráðuneytinu. Þar 
hef ég bókstaflega engin ítök heldur 
– þó slitna, úrsérgengna  kólumbíska 
skjalataskan mín sé túlkuð sem stöð-
ug umsókn um það embætti. Hvað 
er ég þá? 
Það rann upp fyrir mér meðan ég sat 
og horfði á Næturvaktina í haust. Ég 
er starfsmaður á plani!
Össur Skarphéðinsson

ossur.hexia.net

SEND IÐ OKK UR LÍNU

Við hvetj um les end ur til að senda 
okk ur línu og leggja orð í belg um 
mál efni líð andi stund ar. Grein ar 
og bréf skulu vera stutt og gagn-
orð. Ein göngu er tek ið á móti efni 
sem sent er frá Skoð ana síð unni 
á vis ir.is. Þar eru nán ari leið bein-
ing ar. Rit stjórn ákveð ur hvort efni 
birt ist í Frétta blað inu eða Vísi eða 
í báð um miðl un um að hluta eða 
í heild. Áskil inn er rétt ur til leið rétt-
inga og til að stytta efni.

AF NETINU
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Efl ing-stéttarfélag vinnur fyrir þig

Nú lækka félagsgjöldin í frá og með 1. janúar 2008

UMRÆÐAN
Björgunarsveitarstarf 

Enginn nema sá sem 
reynt hefur veit 

hvernig er að fá kallið 
þegar það kemur, útkall-
ið þegar „kafaldsbylur 
hylur hæð og lægð“ og 
slík hætta hefur skap-
ast að mannslíf eru í 
húfi. Flestir Íslendingar 
upplifa neyðarástand í 
gegnum fréttirnar, en 
þúsundir sjálfboðaliða 
eru ávallt viðbúnir hve-
nær sem neyðarkallið berst. Það 
getur verið rjúpnaskytta í villum, 
jeppamenn í ófærum á hálendinu, 
týnt barn í borginni eða flugslys á 
fjöllum. Svo ekki sé talað um sjó-
slys og hamfarir eins og snjóflóð 
sem falla í byggð. 

Kostir fámennisins koma hér 
hvað best í ljós; samhygðin er 
algjör þegar náttúruhamfarir og 
slys dynja yfir og samfélagið eitt. 
En það er ekki sjálfgefið. Einn af 
hornsteinum þessa mikla sam-
hugar er sjálfboðaliðastarf björg-
unarsveitanna. Það er einstakt á 
Íslandi að björgunarfólk er sjálf-
boðaliðar sem reiðir sig einkum á 
þrennt; velvilja vinnuveitenda 
sinna, skilning fjölskyldunnar og 

þjóðina sem bakhjarl. 
Og svo auðvitað eigin 
atgervi, þjálfun og 
dug. 

Það er alkunna að 
hjálparsveitir skáta og 
aðrar björgunarsveitir 
fjármagna ekki síst 
starfsemi sína með 
flugeldasölu. Með því 
að kaupa af okkur púðr-
ið fyrir gamlárskvöld 
stuðlar þú ekki aðeins 
að auknu öryggi okkar 
allra heldur felst í því 
virðingarvottur við 
starf björgunarsveitar-

manna. Og um leið skaparðu með 
börnunum litríkar minningar sem 
ávallt lifa.

Við erum fljót að gleyma og því 
langar mig að ljúka máli mínu 
með því að vitna í Jón Kaldal, rit-
stjóra Fréttablaðsins, sem reit svo 
í leiðara hinn 29. ágúst sl. eftir 
mikla leit björgunarsveita að 
tveimur mönnum á Svínafells-
jökli: „Í raun einkennast störf 
íslenskra hjálpar- og björgunar-
sveita af slíkri samkennd með 
náunga sínum og óeigingirni að 
við hin, sem ekki tökum þátt í því, 
getum ekki annað en fyllst lotn-
ingu og þakklæti. ... Drýgstur 
hluti rekstrarfjár sveitanna 
kemur frá flugeldasölu og ýmsum 
happdrættum. Þar gefst okkur 
öllum kostur að leggja hönd á 
plóginn.“

Ég óska samborgurum mínum 
árs og friðar um leið og ég þakka 
þeim stuðninginn í gegnum árin 
og minni á að áfengi og skoteldar 
fara ekki saman.

Höfundur er í flugeldanefnd 
Hjálparsveitar skáta í 

Reykjavík.

Kafaldsbylur...

MAGNÚS INGI
MAGNÚSSON 

UMRÆÐAN
Alþjóðamál 

Þetta byrjaði sem venjulegt 
fimmtudagskvöld. Hitti 

vinkonur mínar á Grillhúsinu 
og ákváðum að fara í bíó. 
Myndin sem varð fyrir valinu 
var „Rendition“. Þessi mynd 
fjallar um hvernig hægt er að 
framselja fólk án þess að 
þurfa að gera alla pappírsvinn-
una sem venjulega þarf til. Þetta er sem sagt 
eitthvað sem Bandaríkjastjórnin á að hafa leyft 
sér í það sem kallast „extreme circumstances“, 
eða í öfgakenndum kringumstæðum. En eins og 
margir vita breyttist margt eftir 11. september. 
Í dag þarf aðeins minnsta grun um tengsl við 
hryðjuverkasamtök til að viðkomandi sé tekinn 
á höndum og fótum og læstur inni í dýflissu. 
Bara það að vera skyldur einhverjum sem 
þekkir einhvern sem er bróðir manns í hryðju-
verkasamtökum getur þýtt að viðkomandi 
hverfi. Allt í einu getur þú verið kominn með 
poka yfir höfuðið, í flugvél sem guð má vita 
hvert er á leiðinni. Skyndilega ertu kominn í 
eitthvert leynilegt fangelsi langt fyrir utan 
Bandaríkin og enginn veit af. Það verra er að 
þetta er enginn tilbúningur, þetta er raunveru-
leikinn. 

Er þetta virkilega réttlætanlegt? Er þetta 
besta leiðin til að vernda almúgann? Ríkisstjórn-
in reynir að réttlæta gjörðir sínar með því að 
segja að með þessum yfirheyrslum geti hún 
betur upprætt hryðjuverkahópa. Fyrir hvern 
saklausan einstakling sem þeir setja í fangelsi, 
grunaðan um tengsl við hryðjuverk, þá ala þeir 
hatur í 10.000 mönnum. Það skrítna er samt að 
þeir þykjast ekkert kannast við það. Þeir neita 
algerlega að það gæti verið þeim að kenna. 

Ríkisstjórnir heimsins eru eins og hestar með 
blöðkur, sjá ekkert nema beint áfram. „Ég hef 
alltaf rétt fyrir mér. Þetta er það sem ég sé og 

því getur ekkert annað staðist.“ Ætli þessir 
menn séu með það skrifað bakvið eyrað eins og 
Mókollur? Þessir menn sem bandaríska ríkis-
stjórnin elur svo hatur í eru þeir menn sem eru 
ginnkeyptir fyrir hatursfullum hefndaraðgerð-
um og er því auðvelt fyrir hryðjuverkahópa að 
heilaþvo þá til að ganga í lið með sér.

Ég velti stundum fyrir mér hversu langt þetta 
geti gengið. Get ég átti von á því að eftir 30 ár 
muni lögreglan koma í hús mitt og taka fjögurra 
ára gamalt barnabarn mitt, fyrir það eitt að hafa 
talað við arabískan mann? „Frú, hann talaði við 
mann sem er talinn vera frændi manns, sem 
kannast við annan mann, sem er mágur manns, 
sem heilsaði manni, sem á frænda sem afgreiddi 
mann í hryðjuverkjahópi.“ Ef þið segið að það sé 
ólíklegt þá segi ég á móti. Aldrei segja aldrei.  

Raunin er sú að 11. september breytti öllu. 
Allt er leyfilegt í nafni réttlætis. Ríkisstjórnin 
hrópar „þjóðaröryggi“ svo að enginn geti 
mótmælt þeim. Þeir fela sig á bak við hugtakið, 
eins og bleyður. Hvað ætli það séu margir sem 
eru í Guantanamo og öðrum fangelsum á snæri 
Bandaríkjastjórnar sem raunverulega eru 
tengdir hryðjuverkjahópum? Tíu þúsund, eitt 
þúsund, hundrað eða bara tíu? Við höfum ekki 
hugmynd því að þeir eru kannski með hundruð 
þúsunda eða jafnvel milljón manns fangaða og 
kannski 138 sem eru á sannanlegan hátt tengdir 
alvarlegum hryðjuverkjahópum. Ég bið ykkur, 
góða Íslendinga, á þessari árstíð friðar og 
kærleiks að minnast allra þeirra fjölskyldna 
sem vita ekki hvenær faðir þeirra, eiginmaður, 
sonur, bróðir, frændi eða mágur kemur aftur 
heim. Hugsum til þess hvað við erum heppin að 
þurfa ekki að búa í þeirri óvissu að geta allt í 
einu verið tekin fyrir það eitt hvernig við lítum 
út. Hver veit? Kannski næst þegar ég fer til 
útlanda verð ég tekin fyrir það eitt að vera dökk 
á hörund, með dökkt hár, dökkbrún augu og 
þekkja Palestínubúa. Þið vitið allavega hvar ég 
er ef ég hverf.

Höfundur er áhugakona um 
stjórnmál og alþjóðamál. 

Í nafni þjóðaröryggis 

AÐALHEIÐUR 
DÖGG ÁRMANN 

Það er einstakt á Íslandi að 
björgunarfólk er sjálfboðaliðar 
sem reiðir sig einkum á þrennt; 
velvilja vinnuveitenda sinna, 
skilning fjölskyldunnar og þjóð-
ina sem bakhjarl.



Meiriháttar úrval af flugeldum á verði!SÚPER-
Krakkapakki

4.490.-

49 skota 2” kaka

14.000.-

Pabbapakki

9.990.-

70 skota 2” kaka

19.950.-

100 skota blævængur 1,5”
Yfir 100 stk. Sem allir hafa gaman að

Bíldshöfða 14, Axarhöfða megin

Staðsetning

3” rakettur

1.450.-

1,5” skotrör

Gos - 5 stærðir

1.500.-
Við styrkjum samtökin

Mikið úrval af ýmiskonar flugeldum fyrir alla.

Nánari upplýsingar er að finna á vefsíðu okkar.

www.super-flugeldar.com

20.900.-
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timamot@frettabladid.is

SNORRI HJARTARSON SKÁLD LÉST 
ÞENNAN DAG ÁRIÐ 1986. 

„Ég hjúfra mig í hálsakoti 
móður, þar hló ég barn, þar 

er ég sæll og góður.“

Snorri Hjartarson var listfengt 
ljóðskáld. Hann hlaut bók-

menntaverðlaun Norðurlanda-
ráðs árið 1981 fyrir ljóðabók-

ina Hauströkkrið yfir mér. 

Þennan dag árið 1985 réðust 
hryðjuverkamenn á tvo flug-
velli í Evrópu samtímis: ann-
ars vegar á flugvöllinn í Róm 
og hins vegar í Vínarborg. 

Í Róm hófu vígamennirn-
ir skotárás á farþega við inn-
ritunarborð hins ísraelska 
flugfélags El Al. Árásirn-
ar hófust á nálægt því sama 
tíma, klukkan rúmlega átta 
um morguninn. Mikil ringul-
reið varð í þær fimm mínút-
ur sem árásin í Róm stóð og 
farþegar köstuðu sér til jarð-
ar til að forðast kúlnahríð-
ina sem dundi úr byssum 
hryðjuverkamannanna 
þriggja. 

Í Austurríki voru víga-
mennirnir einnig þrír og 
köstuðu þeir handsprengj-
um að farþegum á leið til 
Tel Aviv. Alls létust átján 
manns í árásunum og 120 
særðust. Í fyrstu var talið 
að PLO, frelsissamtök Pal-
estínu stæðu fyrir árásinni 
en leiðtogi þeirra, Jasser 
Arafat, fordæmdi árásirnar. 

Líklegt er talið að Abu 
Nidal hafi verið heilinn á 
bak við ódæðin, en hann 
yfirgaf PLO árið 1974 og 
fór meðal annars fyrir 
Fatah-hreyfingunni. Hann 
fannst látinn við dularfullar 
aðstæður í Írak árið 2002.

ÞETTA GERÐIST:  27. DESEMBER 1985

Hryðjuverk á flugvöllum í Evrópu
MERKISATBURÐIR
1831 Breska skipið „Beagle“ 

leggur af stað í leiðangur, 
m.a. til Galapagos-eyja. 
Meðal leiðangursmanna 
er Charles Darwin.

1927 Söngleikurinn „Show 
Boat“ er frumsýndur á 
Broadway. Höfundar eru 
Kern og Hammerstein. 
Frægasta lagið er „Old 
Man River“.

1956 Lög um bann við hnefa-
leikum á Íslandi eru stað-
fest. 

1968 Apollo 8 snýr aftur til 
jarðar eftir að hafa farið 
umhverfis tunglið.

1979 Rússar taka völdin í Af-
ganistan.

1988 Fyrsta númerið í nýju kerfi 
er sett á bíl dómsmálaráð-
herra, Halldórs Ásgríms-
sonar. Það er HP 741.

Á jóladag voru hundrað og tuttugu 
ár liðin frá vígslu Hvalsneskirkju 
í Kjalar nes prófastsdæmi. Hún ber 
aldur inn vel enda fáar kirkjur á Íslandi 
byggðar úr varanlegra efni. Það er 
grágrýtis steinn sem var fleygaður úr 
klöppum skammt frá. Sóknar prestur í 
Hvalsneskirkju frá 1998 er sr. Björn 
Sveinn Björnsson. Hann segir marg-
ar kirkjur hafa staðið á þessum stað 
gegnum aldirnar en þær hafi fokið 
hver af annarri. „Það var ekkert guðs-
hús sem stóðst stórviðrin sem geisa 
hér við ströndina,“ lýsir hann og grein-
ir síðan frá sögu þeirrar kirkju sem 
nú stendur. „Ketill Ketils son, bóndi í 
Kotvogi í Höfnum, var eigandi Hvals-
nesjarðarinnar árið 1864. Hann hafði 
verið við fermingar guðsþjónustu í 
kirkjunni þar sem fólk hafði þurft að 
standa úti vegna plássleysis. Það rann 
honum til rifja. Hann kvaðst ekki geta 
til þess hugsað að kirkjugestir hefðu 
ekki þak yfir höfuðið. Í annan tíma 
komu tveir menn innan af Nesi og 
sögðu honum að kirkjan væri farin að 

leka. Þá á þessi stórhuga bóndi að hafa 
sagt: „Nú veit ég hvað ég geri. Ég ætla 
að byggja nýtt musteri úr steini sem 
getur staðið um ár og aldur.“ Hann 
stóð við það. 

Yfirumsjón með byggingunni var 
í höndum Magnúsar Ólafssonar tré-
smíðameistara en Magnús Magnús-
son, múrari frá Gauksstöðum í Garði, 
annaðist steinsmíðina. „Það var sá 
sami og sá um steinsmíði Njarðvíkur-
kirkju á sínum tíma og Alþingis-
hússins. En það sorglega gerðist að 
Magnús drukknaði áður en byggingu 
Hvalsneskirkju lauk og þá tók Stefán 
Egilsson frá Reykjavík við verk-
inu,“ segir sr. Björn. Stórviðir eins og 
súlur í kór eru úr rekaviði af fjörunni 
að sögn sr. Björns og meira að segja 
predikunar stóllinn sem er úr mahóní. 
„Það kom upp vandi þegar átti að fara 
að smíða predikunarstólinn því menn 
vissu ekki hvert þeir ættu að sækja 
við. En þá rak þennan fína drumb 
frá Suður-Ameríku úr besta fáanlega 
viði. Það var hvalreki fyrir Hvals-

neskirkju.“ Sr. Björn segir Hvals-
neskirkju helgast af anda sr. Hall-
gríms Péturssonar sem var prestur á 
Hvalsnesi frá 1644 til 1651. „Margt í 
helgidóminum minnir á hann,“ segir 
sr. Björn og nefnir fyrst og fremst 
steininn sem Hallgrímur lagði á leiði 
dóttur sinnar Steinunnar er hann 
missti unga og harmaði mjög. „Sorgin 
var þung og hellan líka, vel yfir 
hundrað kíló, en sr. Hallgrímur hefur 
ekki talið eftir sér að ná í hana upp í 
heiði og höggva í hana letrið,“ lýsir sr. 
Björn. Hann kveðst vilja halda þeirri 
kenningu á lofti að sr. Hallgrímur 
hafi orðið fyrir miklum trúaráhrif-
um á Hvalsnesi og að þar gerist hann 
sálmaskáld. „Steinninn af litla leiðinu 
var týndur um langan tíma en árið 
1964 voru menn að laga til í kringum 
kirkjuna og rákust þar á hann,“ lýkur 
sr. Björn frásögninni. „Það var stór-
merkilegur fundur,“ bætir hann við. 
„Margir vilja meina að þetta sé mesti 
dýrgripur í kirkjum þessa lands.“

gun@frettabladid.is

HVALSNESKIRKJA VIÐ SANDGERÐI:  HUNDRAÐ OG TUTTUGU ÁRA HELGIDÓMUR

Getur staðið um ár og aldur

SR. BJÖRN SVEINN SÓKNARPRESTUR Í HVALSNESKIRKJU  „Ég vil halda þeirri kenningu á lofti að hér hafi sr. Hallgrímur orðið trúarskáld,“ segir 
hann.  VÍKURFRÉTTIR/ÞORGILS

Starfsemi Bjargarinnar 
– athvarfs fyrir fólk með 
geðraskanir í Reykjanesbæ, 
fær góðan stuðning í dag 
þegar skrifað verður undir 
fjóra samninga í Íþróttaaka-
demíunni í Reykjanesbæ um 
stuðning við athvarfið. 

Björgin var stofnuð í 
febrúar árið 2005 en það 
voru Reykjanesbær, Svæðis-
skrifstofa um málefni fatl-
aðra og Sjálfsbjörg á Suður-
nesjum sem stóðu saman að 
rekstrinum. Björgin hefur 
einnig notið góðs samfélags-
legs stuðnings með ýmsum 
hætti.   

Starfsemi Bjargarinnar 
hefur vaxið fiskur um hrygg 
á þessum rúmu tveimur 
árum, og hefur sprengt 
utan af sér bæði húsnæði og 

mannafla. Nú verða breyt-
ingar þar á þar sem sveit-
arfélögin á Suðurnesj-
um, félagsmálaráðuneytið, 
Heilbrigðisstofnun Suður-
nesja og Svæðisskrifstofa 
um málefni fatlaðra hafa 
ákveðið að leggja verkefn-
inu lið, eins og kemur fram í 
þeim samningum sem undir-
ritaðir verða í dag. 

Reykjanesbær verð-
ur áfram verndari Bjargar-
innar. Bærinn heldur utan 
um reksturinn bæði fag-
lega og rekstrarlega og 
hefur eftir lit með starfsem-
inni. Einnig munu full trúar 
frá öðrum sveitarfélögum 
á Suðurnesjum, Svæðis-
skrifstofu málefna fatlaðra 
og HSS eiga sæti í fag- og 
rekstrarráðum. 

Björgin studd
REYKJANESBÆR Verður áfram verndari Bjargarinnar – athvarfs fyrir fólk 
með geðraskanir.

Ásrún Benediktsdóttir
frá Vöglum, Eyjafjarðarsveit,
til heimilis að Hlaðhömrum, Mosfellsbæ,

verður jarðsungin frá Lágafellskirkju í Mosfellsbæ 
föstudaginn 28. desember kl. 13.00. Blóm og kransar 
eru vinsamlega afþakkaðir en þeir sem vilja minnast 
hennar er bent á SÍBS eða Reykjalund.

Fyrir hönd aðstandenda, 

Auður Benediktsdóttir
Helga Tryggvadóttir.

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

Þráinn Valdimarsson 
fyrrverandi framkvæmdastjóri,
Álftamýri 56, Reykjavík,

lést á Landspítalanum þriðjudaginn 18. desember.
Útför hans fer fram frá Bústaðakirkju föstudaginn 
28. desember kl. 13.00.

Elise Valdimarsson 
Hildur Þráinsdóttir 
Þráinn Þórhallsson 
Örn Þráinsson                  Helga Hilmarsdóttir 
Elfa Arnardóttir 
Hilmar Arnarson
Örn Kári Arnarson 
Hrafnhildur Sævarsdóttir 
og langafabörn.

Elskuleg systir mín og mágkona,

Guðbjörg Stefánsdóttir
Dalbraut 27, Reykjavík,

sem lést 14. desember síðastliðinn, verður jarðsungin 
frá Áskirkju föstudaginn 28. desember kl. 15.00.

Fyrir hönd fjölskyldunnar
Soffía Stefánsdóttir          Páll Gíslason

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma 
og langamma, 

Sölvey F. Jósefsdóttir 
frá Atlastöðum í Fljótavík,
Sundstræti 27, Ísafirði,

lést á Fjórðungssjúkrahúsinu á Ísafirði 17. desember. 
Útförin fer fram frá Ísafjarðarkirkju laugardaginn 
29. desember kl. 14.00.

Bergmann Ólafsson Árdís Gunnlaugsdóttir
Guðmundur K. Ólafsson Stefanía Eyjólfsdóttir
Margrét B. Ólafsdóttir  
Jakob R. Ólafsson Kristín Bekkholt
barnabörn og  langaömmubörn. 
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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

Fjögur beinbrot 
og grískt brúð-
kaup. Þessi er 

örugglega góð!

Herbergið þitt 
er gjörbreytt.

Hvað ertu 
búinn að 

gera?

Nei, í 
alvöru 
kona. 
Ég er 
þræll 
þinn!

Jói...
Kamilla, 
ég dýrka 

þig!

Við fáum okkur 
bandaríska fjöl-

skyldustærð!

Heldur betur! 
Miðstærð eða 

stóran?

Við verðum 
að hafa eitt-
hvað til að 
narta í yfir 
myndinni, 
hvað með 

popp?

Ég færði hlutina til svo ég 
fengi betra andrými.

Hvernig líst þér á nýja „feng 
shui“-ið hjá mér?

Það virkar ekki að henda 
bara draslinu út í horn.

Húrra fyrir jólunum og öllu 
sem þeim tilheyrir!

Jói...

Skilaboð

Til: Hr. Hornby

Frá: Brjáni syni þínum

Tími: 13.20
Skilaboð: Hvar í andsk... geymirðu slökkvitækið?!!!

Mikilvægt

Hringdi
Hringdu til baka

Hringir aftur

Einu sinni var ég 
haldinn svo hræði-
legu samsvisku-
biti yfir því hvað 
ég hafði það gott, 
að ég strengdi 
þess heit að vinna 
hjálparstarf í Afr-
íku. Ég var til í að 
þjást og jafnvel 
deyja til að láta 
gott af mér leiða 

og sá fram á að þannig yrði mín 
minnst fyrir einstaka fórnfýsi 
svona eins og hjá móður Theresu. 
Auk þess áleit ég að auðveldara 
yrði að lifa í stuttan tíma að hætti 
dýrlinga en að neyðast til að gera 
það í mörg ár. 

Tækifærið til að efna heitið 

gafst hins vegar ekki fyrr en 
nokkrum árum síðar þegar ég fór 
til Indlands. Þá rifjaðist heitið 
upp og ég varð svo uppnuminn að 
ekki var til sá maður, kona, barn 
eða belja sem ég var ekki tilbú-
inn að fórna lífinu fyrir. Ég ætl-
aði sko að nota tækifærið til að 
verða dýrlingur hvað sem það 
kostaði og sjá þannig til þess að 
um mig yrði skrifaður fjöldi 
minningargreina, jafnvel yrði 
gefinn út sérstakur minninga-
greinakálfur í Morgunblaðinu, 
þar sem góðverka minna yrði 
getið. 

Það var  eins og ég hefði verið 
bænheyrður þegar við vinirnir 
fengum að útdeila mat á elliheim-
ili, þar sem enginn annar en sjálf 

móðir Theresa tók á móti okkur, í 
myndaramma uppi á vegg. Ég 
sannfærðist um að þetta væri 
fyrirboði að handan og fékk það 
staðfest nokkrum dögum seinna 
þegar ég fékk svo hræðilega í 
magann að engu líkara var en 
mitt persónulega regntímabil 
hefði hafist.

Dauðinn var í nánd og hann var 
ekki eins rómantískur og ég hélt. 
Ég bað guðleg öfl að hlífa mér og 
sór þess að fíflast aldrei aftur 
með líf mitt. En eftir það var eins 
og ský hefði dregið frá sólu; öldu-
ganginn í maganum lægði og roði 
hljóp í kinnarnar. Eftir það hef ég 
farið varlega í strengja heit, 
hvort heldur um áramót eða á 
öðrum tímum ársins.

STUÐ MILLI STRÍÐA: Áramótaheit og háleit markmið
ROALD VIÐAR EYVINDSSON DREYMDI UM AÐ VERÐA NÆSTA MÓÐIR THERESA
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menning@frettabladid.is

Gagnrýnandi vefsíðunnar Classics Today er 
yfir sig hrifinn af upptöku á flutningi Sin-
fóníuhljómsveitar Íslands, Schola Cantorum 
og einsöngvaranna Gunnars Guðbjörns-
sonar tenórs og Bjarna Þórs Kristinssonar 
bassabaritóns á óratoríunni Edda I eftir Jón 
Leifs. 

Upptakan fær fullt hús stiga fyrir gæði 
flutnings og hljómburðar. Gagnrýnandinn 
David Hurwitz segir hljómsveitina standa 
fyllilega undir flutningi þessa erfiða verks 
og er sérlega hrifinn af framlagi kórs 
og einsöngvara. Hann segir að auki að 
íslenskir söngvarar séu líkast til þeir einu í 
heimi sem ráði almennilega við að syngja 
í verkinu þar sem þeir eigi ekki í vandræð-
um með að skilja textann.

Hurwitz segir tónlist Jóns Leifs ber-
sýnilega vera undir áhrifum frá íslenskri 
þjóðlagatónlist, en að hún sé jafnframt 
afar hljómræn og fögur og að mörgu leyti 

aðgengilegri en aðrar smíðar tónskáldsins. 
Hann segir að ef ekki væri fyrir tungumála-
örðugleikana þá gæti þetta verk auðveld-
lega átt upp á pallborðið hjá hljómsveitum 
og áheyrendum víða um heim. 

Hurwitz bendir á að útgáfan gæti höfðað 
sérstaklega til aðdáenda rithöfundarins 
J.R.R. Tolkien þar sem textinn sé unninn 
úr fornum norrænum goðsögnum og að í 
honum komi fyrir verur sem sumar eigi sér 
einnig hlutverk í bókum Tolkiens. 

Upptakan þykja eins og best verður á 
kosið og gagnrýnandinn klykkir út með því 
að kalla útgáfuna hvorki meira né minna 
en stórviðburð í tónlistarheiminum.   - vþ

Frábærir dómar um upptöku Sinfóníunnar

Íslenska óperan og Kammersveitin 
Ísafold standa fyrir Öðruvísi Vínar-
tónleikum þriðja árið í röð nú á 
sunnudag kl. 20. Að þessu sinni er 
röðin komin að einu af óumdeildum 
meistaraverkum 20. aldarinnar, 
Söngvum jarðar eftir Gustav 
Mahler. Tónskáldið sjálft taldi 
verkið sína persónulegustu tónsmíð 
en náði því miður aldrei að heyra 
það óma á tónleikum, þar sem hann 
lést áður en það var frumflutt. Í 
raun er um að ræða mikilfenglega 
söngsinfóníu sem sameinar þær 
greinar sem tónskáldið hafði mest 
dálæti á, sönglög og sinfóníur. Í 
verkinu gengur Mahler út frá við-
fangsefni gamalla kínverskra ljóða 
þar sem fjallað er um hverfulleika 
mannlegrar tilveru, gleði, sorg og 
söknuð. 

Verkið var samið á árunum 1908-
1909. Textinn sem sunginn er með 
verkinu er þýsk þýðing Hans 
Bethge á fornu kínversku ljóðun-
um sem voru innblástur Mahlers. 
Þýðingin var gefin út á sínum tíma 
undir heitinu Kínverska flautan. 

Á tónleikunum á sunnudag heyr-
ist verkið flutt í kammerútsetningu 
sem tónskáldið Arnold Schönberg 
hóf vinnu við en Rainer Riehn 
kláraði. Útsetningin heyrðist upp-

runalega í Vínarborg á árunum í 
kringum 1920 á tónleikum „Félags 
um einkaflutning tónverka“ sem 
Schönberg stofnaði ásamt fleirum í 
Vínarborg árið 1918. Að því er best 
er vitað mun þetta vera í fyrsta 
skipti sem þetta verk Mahlers fær 
að hljóma í þessari útsetningu á 
Íslandi. 

Kammersveitin Ísafold hefur á 
undanförnum árum skipað sér í 
fremstu röð í íslensku tónlistarlífi 
með metnaðarfullu tónleikahaldi 
sínu. Sveitin fær nú til liðs við sig 
tvær af skærustu söngstjörnum 
þjóðarinnar af yngri kynslóðinni. 
Einsöngvarar eru Finnur Bjarna-
son tenór og Guðrún Jóhanna Ólafs-
dóttir mezzósópran en stjórnandi 
er Daníel Bjarnason.  

Líklegt verður að teljast að Vínar-
tónleikar þessir verði skemmtileg 
og öðruvísi upplifun. Frekari upp-
lýsingar um flytjendur og verkið 
sjálft má finna á vef Íslensku óper-
unnar, www.opera.is, þar sem 
einnig má kaupa miða á tónleikana.

vigdis@frettabladid.is

Mahler á Öðruvísi Vínartónleikum

Kl. 19
Þátturinn Tónlistarkvöld 
Útvarpsins: Djass á Múlanum er 
á dagskrá Rásar 1 kl. 19. í kvöld. 
Í þættinum má meðal annars 
heyra upptöku frá tónleikum 
Straightahead-kvartettsins sem 
fóru fram á djassklúbbnum 
Múlanum í september síðast-
liðnum.

GUÐRÚN JÓHANNA ÓLAFSDÓTTIR 
Syngur með kammersveitinni Ísafold á 
Öðruvísi Vínartónleikum á sunnudag. 

JÓN LEIFS Eitt fremsta tónskáld 
Íslendinga á tuttugustu öldinni.

7. og 8. des uppselt

30. des

Þjóðleikhúsið
Gleðilegt ár!
Afgreiðsla miðasölu á Hverfisgötu er opin frá kl. 12.30–18.00 
mán. og þri. Aðra daga frá kl. 12.30–20.00. 
Símapantanir frá kl. 10.00 virka daga.

Miðasala í síma 551 1200 og á www.leikhusid.is 

Ívanov e. Tsjekhov
Aðlögun og leikstjórn: Baltasar Kormákur
28/12 uppselt

Gott kvöld e. Áslaugu Jónsdóttur
30/12 kl. 13.30 & 15.00 örfá sæti laus

Konan áður e. Roland Schimmelpfennig
29/12 örfá sæti laus

Óhapp! e. Bjarna Jónsson
Aukasýn. 30/12

Skilaboðaskjóðan e. Þorvald Þorsteinsson 
29/12 kl. 14 & 17 uppselt. 30/12 kl. 14 & 17 uppselt

ÞJÓÐLEIKHÚSIÐ

Fyrirhuguð sýning í London á lista-
verkum í eigu rússneska ríkisins er í 
uppnámi eftir að Rússar drógu til 
baka loforð sitt um lán á verkunum.

Enskir listáhugamenn hafa beðið 
sýningarinnar með öndina í hálsinum 
og því eru fréttirnar mikil vonbrigði. 
Á sýningunni, sem hefði farið fram í 
safninu The Royal Academy, áttu að 
vera fjöldamörg meistaraverk frá 
helstu söfnum Rússlands. Verkin 
höfðu fæst verið sýnd áður í Bretlandi og ríkti sérstök 
eftirvænting eftir því að sjá málverkið Dansinn eftir 
Frakkann Henri Matisse, en sú mynd er álitin marka 
ákveðin tímamót í vestrænni myndlist. 

Ákvörðun rússneskra stjórnenda sýningarinnar má 
hugsanlega rekja til slæmra samskipta á milli Rússa 
og Breta undanfarið árið. Samskipti þjóðanna tveggja 
fóru í hnút við morðið á Alexander Litvinenko. Hann 
var fyrrum rússneskur njósnari sem var búsettur í 
London og dó í nóvember í fyrra eftir að eitrað var 
fyrir honum með geislavirku efni. Bretar báðu Rússa 
um framsal Andrei Lugovoi, sem grunaður er um 
morðið, en Rússar neituðu beiðninni. 

Annað málefni sem hamlar fram-
gangi sýningarinnar er ótti Rússa 
við að sum verkanna verði gerð 
upptæk í Bretlandi. Flest verkanna 
voru í einkaeigu í upphafi tuttug-
ustu aldarinnar, en í kjölfar bylt-
ingarinnar í Rússlandi voru þau 
gerð að sameign þjóðarinnar. 
Rússnesk yfirvöld óttast að afkom-
endur upprunalegra eigenda verk-
anna noti tækifærið og geri kröfu 

til þeirra meðan þau eru til sýnis í London þar sem 
Bretland er eitt fárra vestrænna landa sem ekki hafa 
lög til að koma í veg fyrir slíkt. Fordæmi er fyrir slík-
um kröfum þar sem rúmlega fimmtíu verk í eigu 
rússneska ríkisins voru gerð upptæk í Sviss fyrir 
þremur árum síðan. Svissneskt fyrirtæki átti inni 
talsverða fjármuni hjá rússneska ríkinu og fór þessa 
leið til að innheimta þá, þó að svo hafi farið að lokum 
að verkunum var skilað til Rússlands. Illindin á milli 
Bretlands og Rússlands yrðu Rússum sannarlega 
ekki í hag ef til þess kæmi að verkin yrðu gerð upp-
tæk á ný. Það er því vel skiljanlegt að þeir séu ugg-
andi yfir láninu.  - vþ

Rússar draga listaverkalán til baka

DANSINN EFTIR MATISSE



FIMMTUDAGUR  27. desember 2007 35

SAFN Samtímalistasafnið lokar dyrum 
sínum um óákveðinn tíma nú á sunnu-
dag. 

Það verður sannarlega sjónar-
sviptir að samtímalistasafninu 
Safni sem verður lokað nú um 
áramótin. Safn verður opið í dag 
og á morgun frá kl. 14-18 og um 
helgina frá kl. 14-17. Sunnudagur 
verður reyndar sá síðasti áður en 
Safn lokar dyrum sínum um 
óákveðinn tíma.

Tregi fyllir hjörtu listáhuga-
fólks á tímamótum sem þessum, 
en þó má ávallt horfa til fram-
tíðar með nokkurri bjartsýni og 
vona að íslensk samtímamyndlist 
haldi áfram að vaxa og dafna á 
komandi ári landi og þjóð til sóma 
og ómældrar ánægju.   - vþ

Síðustu opn-
unartímar 
Safns

TORFBÆR Helstu híbýli Íslendinga árum 
saman.

Í ritröðinni Skýrslur Þjóðminja-
safns Íslands er komin út 
skýrslan Á tímum torfbæja – 
Híbýlahættir og efnismenning í 
íslenska torfbænum frá 1850. 
Skýrslan er eftir dr. Önnu Lísu 
Rúnarsdóttur. Í skýrslunni kynnir 
Anna Lísa niðurstöður verkefnis 
sem hún vann í rannsóknarstöðu 
dr. Kristjáns Eldjárns. 

Á tímum torfbæja fjallar um 
búsetulok í torfbænum og þá 
þróun sem varð á tímabilinu frá 
því um 1850 til miðrar tuttugustu 
aldar, þegar búsetu var að mestu 
hætt í þessari tegund húsa. 
Sérstaklega er fjallað um fimm 
torfbæi sem eru í húsasafni 
Þjóðminjasafnsins: Burstafell, 
Galtastaði fram, Selið í Skafta-
felli, Núpsstað og Keldur. Tekið 
er á viðfangsefninu út frá 
sjónarhóli íbúanna og meðal 
annars byggt á viðtölum við fólk 
sem bjó á þessum bæjum. Þróun 
torfbæjanna er sett í samhengi 
við ýmsa samfélagslega þætti, 
svo sem gestagang, og einnig við 
þróun efnismenningar á þessum 
tíma, en segja má að um nokkurs 
konar iðnbyltingu heimilanna hafi 
verið að ræða.   - vþ

Menning 
torfbæjanna

Hin geysivinsæla sýning á Óvitum 
mun víkja af sviði Leikfélags 
Akureyrar á morgun til að rýma 
fyrir Fló á skinni. Uppselt hefur 
verið á allar sýningar til þessa en 
síðasta sýning í bili verður annað 
kvöld, 28. desember. Þá er 
aðsóknar met hjá LA fallið en nú 
hafa fleiri séð Óvita á Akureyri en 
Fullkomið brúðkaup, sem var vin-
sælasta sýning LA frá upphafi. 
Áhorfendur verða þá orðnir rúm-
lega 12.000. Reyndar verður Full-
komið brúðkaup áfram aðsóknar-
mesta sýning LA í heild sinni, því 
auk tæplega 12.000 gesta á Akur-
eyri sáu um 14.000 gestir sýning-
una í Reykjavík. Óvitar víkja nú 
en stefnt er að útgáfu sýningar-
innar á DVD fyrir páskana og sýn-
ingin snýr aftur á svið Samkomu-

hússins í september 2008. Leikritið 
Óvitar eftir Guðrúnu Helgadóttur 
var frumsýnt hjá LA 15. septem-
ber sl. í leikstjórn Sigurðar Sigur-
jónssonar. Jón Ólafsson samdi 
nýja tónlist við verkið við texta 
Davíðs Þórs Jónssonar. 18 börn 
taka þátt í sýningunni og leika við 
hlið fullorðinna leikara. 

Stefna LA er að sýna hvert verk 
þétt í stuttan tíma og tryggja 
þannig að staðið sé við sýninga-
áætlun hvers leikárs. Þess vegna 
var ákveðið að taka Óvita af fjöl-
unum nú þótt enn sé glimrandi 
aðsókn. Því verður gamanleikur-
inn Fló á skinni frumsýndur 8. 
febrúar og sýndur fram á vor eins 
og að var stefnt. LA státar af stór-
um hópi kortagesta sem þegar 
hafa keypt miða á sýningar á Fló 

á skinni og því þótti ekki boðlegt 
að fresta gamanleiknum langt 

fram á vor eða jafnvel til næsta 
hausts.  - pbb

Framhaldslíf Óvita

LEIKLIST Enn vex vegur Óvita og spurning hvenær þeir koma á svið í Reykjavík, en á 
Akureyri verða þeir aftur næsta haust. 

Mikilvægasta
máltíð
dagsins
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Fjölskylda Jamie Lynn 
Spears hefur áhyggjur af 
því að Britney stóra systir 
hafi slæm áhrif á hana. 
Jamie Lynn tilkynnti um 
þungun sína í síðustu viku. 

Britney Spears frétti af þungun 
litlu systur sinnar á sama tíma og 
meginhluti hins vestræna heims. 
Hún vill nú ólm vilja styðja við 
bakið á Jamie Lynn, sem er einungis 
sextán ára gömul. Fjölskylda 
þeirra hefur þó áhyggjur af því að 
Britney geti haft slæm áhrif á 
Jamie. 

„Britney var ekki fyrsta mann-
eskjan til að frétta af þungum 
Jamie Lynn, en hún er að reyna að 
sýna systur sinni að hún styðji 
hana. Það er frábært, en á sama 
tíma erum við áhyggjufull,“ segir 
heimildarmaður innan fjölskyld-
unnar. 

„Því lengur sem Jamie Lynn er 
nálægt Britney og tengist henni 
vegna þessa, þeim mun erfiðara 
verður fyrir hana að fara aftur 
heim til Louisiana, eins og hún seg-
ist ætla að gera. Það er ekki erfitt 
að ímynda sér í hvaða vandræði 
hún getur ratað ef þær Britney 
verða of nánar núna,“ bætir hann 
við. Eins og flestir vita hefur síð-
asta árið hjá Britney verið vægast 
sagt stormasamt, en hún missti 
forræðið yfir barnungum sonum 
sínum tveimur í haust.

Á sama tíma berast þær fregnir 
að Nickelodeon, sem framleiðir 
sjónvarpsþættina Zoey 101, sem 
Jamie Lynn leikur í, sé að velta því 
fyrir sér að framleiða þátt þar sem 
Zoey 101 mun gera kynlífi og ást 
skil. Markhópur þáttarins er börn á 
aldursbilinu níu til fjórtán ára. For-
svarsmenn Nickolodeon hafa leitað 

til Lindu Ellerbee, sem hefur áður 
verið kynnir í þáttum fyrir börn 
þar sem samkynhneigðir foreldrar, 
alnæmi og skotárásin í Columbine-
skólanum voru meðal umfjöllunar-

efna. „Þetta er stórkostlegt tæki-
færi fyrir foreldra til að tala við 
börnin sín um þetta, og það sem 
mikilvægara er, að hlusta á hvað 
börnin segja,“ segir Ellerbee. 

Óttast að Britney hafi 
slæm áhrif á Jamie Lynn

Jenna Jameson er að hverfa. Eða 
það er að minnsta kosti mat breska 
blaðsins The Sun. Jenna mætti í 
jólateiti LAX-næturklúbbsins í 
Vegas og þóttu hinar kvenlegu línur 
hennar víðsfjarri. Í staðinn fyrir 
hina íturvöxnu leikkonu var Jenna 
nánast bara skinn og bein. Leikkon-
an lét nýverið minnka á sér brjóstin 
og þótt það sé varla slæmt hafa 
aðrir líkamspartar einnig mátt þola 
niðurskurð. Jenna kemst því í hóp 
með leikkonum á borð við Töru Reid 
og Keiru Knightley úr hinum enda 
Hollywood sem báðar hafa sætt 
mikilli gagnrýni fyrir of lítið hold. 

Jenna varð heimsfræg undir lok 
síðustu aldar fyrir bláar kvikmynd-
ir sínar og græddi milljónir á millj-
ónir ofan á því að birta nekt sína á 
síðum karlablaða.  En þótt Jameson 
hafi lagt beðmálskúnstir sínar fyrir 
framan tökuvélarnar á hilluna hefur 
stjarna hennar sjaldan eða aldrei 
skinið jafn skært. Jameson er nú 

orðin vellauðug athafnakona sem 
rekur sitt eigið framleiðslufyrir-
tæki, ClubJenna, en það framleiðir 
erótísk leiktæki og myndir fyrir 
fullorðna. Og þá hafa bækur hennar 
um heilræði fyrir kynlífið selst eins 
og heitar lummur. 

Jenna að hverfa

FYRIR OG EFTIR Eins og sjá má hefur 
Jenna látið verulega á sjá og grennst 
meira en góðu hófu gegnir.

Leonardo DiCaprio segist oft og iðulega 
hafa verið laminn af melludólgum þegar 
hann var yngri. DiCaprio átti heima 
ásamt móður sinni í einu versta hverfi 
Hollywood í æsku, þar sem vændi og 
eitur lyfjasala var daglegt brauð. Leo 
sagði við breska blaðið The Mirror að 
hann hefði á sínum yngri árum oft séð 
fólk stunda kynlíf í dimmum skúma-

skotum og fólk sprauta sig nánast á 
götum úti. „Þegar ég var fimm ára 
króaði krakkfíkill mig af og reyndi 
að lemja mig,“ segir DiCaprio og 
melludólgum var víst einnig ákaf-
lega í nöp við drenginn ef hann 
var of mikið að hnýsast í þeirra 
mál.

Og DiCaprio segist búa að þess-
ari reynslu alla ævi. „Eftir að 
hafa orðið vitni að allri þessari 

óhamingju sem fylgir eiturlyfjum og 
vændi þá hefur mér aldrei dottið í hug 
að prófa slíka hluti,“ útskýrir leikarinn 
en hann var eftirminnilegur í hlutverki 
hins efnilega Jims Caroll sem varð 
heróíni að bráð í kvikmyndinni The 
Basketball Diaries. „Þetta hefur líka 
kennt mér að þessi efnislegu hlutir 
skipta mig litlu máli. Ég flýg ekki um á 
einkaþotu (nema þegar hann kom til 
Íslands), ég kaupi mér ekki fáránlega 
hluti og ég er ekki með lífverði,“ segir 
DiCaprio.

DiCaprio oft laminn í æsku

ERFIÐ ÆSKA DiCaprio ólst upp í hverfi 
þar sem ógæfufólk var í meirihluta og 

eiturlyfjasalar gengu lausir.

>VISSIR ÞÚ?

Jackie Chan tókst að leyna syni 
sínum fyrir almenningi í ellefu ár 
en sonurinn, Jaycee, er fæddur 
árið 1982. Jaycee stefnir einnig á 
frama í kvikmyndum og er Jackie 
mikið í mun að sonurinn leyni fað-
erninu og skipti jafnvel um nafn til 
að fá verkefni út á eigið ágæti en 
ekki fjölskyldunafnið.
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Selma Stefánsdóttir og dætur syrgja Jónsa:

HRINGDI AFTUR Í BUSH!

Laddi
lofar góðu Skaupi:

KAMPAVÍNSBOMBA!

HEITUSTU PÖR 
ÁRSINS!

Ástin skíðlogaði árið 2007:ði á

ÞokkadísinOrnella: 

Hrekkjalómurinn Vífill Atlason:

Gerir árið 
skemmtilegra!

Auður Laxness hætt komin:
! Au

LOKAÐIST ÚTI!

Áramóta-

bomba!

GERIR ÁRIÐ 
SKEMMTILEGRA!

ÁHYGGJUFULL FJÖLSKYLDA 
Fjölskylda Spears-systranna 
hefur áhyggjur af því að 
Britney hafi slæm áhrif á hina 
óléttu Jamie Lynn. Hér sést sú 
yngri með móður sinni, Lynne 
Spears. NORDICPHOTOS/GETTY

NÁNAR SYSTUR 
Britney vill nú ólm 
styðja við bakið á litlu 
systur, en mikið hefur 
gengið á hjá sjálfri 
henni þetta árið.
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Breski tónlistarmaðurinn Tim 
Ten Yen hélt tónleika á skemmti-
staðnum Organ á dögunum. Hann 
þykir heldur óvenjulegur enda 
kom hann einungis fram með 

hljómborð og reykvél meðferðis. 
Tim vakti sérstaka lukku á tón-

leikunum þegar hann skildi 
hljómborðið sitt eftir á „sjálf-
spilun“, steig fram á dansgólfið 

og sýndi skemmtilega takta. 
Hljómsveitirnar Hellvar og Sexy 
Jazz sáu um upphitun á tónleik-
unum og stóðu þær einnig vel 
fyrir sínu.

Dansinn dunaði hjá Tim á Organ

TIM TEN YEN Breski tónlistarmaðurinn sat einn við hljómborðið og söng öll sín bestu 
lög.   FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

DANSINN DUNAR Tim Ten Yen vakti 
mikla lukku þegar hann tók dansspor 
fyrir áhorfendur.

VINKONUR Þær Inga, Sveinborg og Elsa 
kíktu á tónleikana og skemmtu sér vel.

SAMAN Á ORGAN Saxófónleikarinn 
Ragnar og Kolfinna létu sig ekki vanta á 
tónleikana.

Bee Movie TM & © 2007 DreamWorks Animation L.L.C.   All Rights Reserved

BEEMOVIE.COM

LUK
KULEIKUR

BYRS OG HONEY NUT CHEERIOS

Milljón ástæður til að taka þátt!

Vinningur að verðmæti 
300.000,-

Ferðavinningur fyrir tvo 

50.000 króna ferðaávísun

Gjafakörfur frá Nathan & 
Olsen

Árskort í bíó
Miðar í bíó
DVD myndir

VINNINGAR Í LUKKULEIKNUM

Nældu þér í Honey Nut Cheerios í næstu búð og 
taktu þátt í léttum leik. Fjöldi glæsilegra vinninga!

Heildarverðmæti
vinninga er 

1 milljón króna!

Barþjónn á Ritz-hótelinu, þar sem 
Dodi og Díana prinsessa snæddu 
áður en þau létu lífið í árekstri í 
París, segir að bílstjóri þeirra, 

Henri Paul, hafi 
verið fullur 

þegar hann 
settist undir 
stýri. Hann 
bætti því hins 

vegar við að 
þjónustufólkinu 
hefði verið skip-
að að segja að 

Paul hefði ein-
göngu drukkið 
appelsínusafa 
„til að verja 
konungsfjöl-

skyld-
una“.

Því 
hefur 
lengi 

verið 
haldið 
fram að 

Paul hafi verið vel við skál þegar 
hann keyrði Diönu og Dodi en það 
hefur aldrei fengist staðfest. Bar-
þjónninn Alain Willaumez er hins 
vegar viss í sinni sök og segir Paul 
hafa verið glaseygan og reikulan í 
spori.

Bílstjórinn
var fullur

UNDIR STJÓRN ÖLVAÐS 
MANNS Díana og Dodi 
settust upp í bíl hjá ölvuð-
um manni. 

Yfirstjórn Vatíkansins í Róm er 
ákaflega glöð þessa dagana. Ekki 
þó af því að jólin eru komin heldur 
vegna þess að aðsóknin á ævintýra-
myndina The Golden Compass 
hefur verið langt undir væntingum 
á heimsvísu. Í leiðara dagblaðsins 
l‘Osservatore Romano sem Vatík-
anið gefur út stendur að þetta séu 
gleðileg tíðindi. The Golden 
Compass verður tekin til sýningar 
hér á Íslandi annan í jólum en hún 
skartar þeim Daniel Craig og Nicole 
Kidman í aðalhlutverkum. Myndin 
er byggð á bók Philips Pullman, 
einhvers þekktasta guðleysingja 
Bretlands, og hefur ekki þótt mæta 
þeim kröfum sem til hennar voru 
gerðar. 

Og þótt framleiðendur og leik-
stjóri myndarinnar hafi í lengstu 
lög reynt að sneiða framhjá guð-
leysinu óttuðust æðstu menn í kaþ-
ólsku kirkjunni að The Golden 
Compass myndi vekja áhuga barna 
á bókum Pullmans. „Og bækurnar 
eru gerilsneyddar allri von,“ stend-
ur í leiðara dagblaðsins. Kaþólska 
kirkjan í Bandaríkjunum hvatti 
fylgismenn sína til að sniðganga 
myndina og aðrar kirkjur þar tóku í 
sama streng. 

Kaþólikkar 
kætast 

Í ÓNÁÐ Nýjasta kvikmynd Nicole Kid-
man er ekkert sérstaklega vel séð hjá 
kaþólsku kirkjunni.
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Knattspyrnuhetjan David Beckham 
var í ítarlegu viðtali við BBC Radio 
2 um hátíðirnar. Og þar upplýsti 
frægasti knattspyrnumaður heims 
að hann færi ennþá hjá sér ef hann 
hitti einhvern frægan. Þannig hefði 
hann ekki þorað að biðja sjálfan 
Stevie Wonder um eiginhandaárit-
un og bað eiginkonu sína, Victoriu, 
um að ganga í málið fyrir sig.„Hann 
sagði við mig að ef ég gæti kennt 
honum fótbolta þá væri ég einstak-
ur leikmaður,“ sagði Beckham við 
þáttastjórndann Kate Thornton.

En Beckham ræddi um fleira en 
fundi sína með stjörnunum því fyrr-
verandi fyrirliði enska landsliðsins 
upplýsti einnig að Brooklyn, elsti 
sonur þeirra hjóna, hefði stórgóðan 
hægri fót og gæti skotið á markið. 

Hins vegar verður Victoria alltaf að 
standa í markinu þegar við erum að 
spila. Strákarnir okkar stilla henni 
bara upp milli stanganna og þruma 
síðan bara á Victoriu,“ bætti Beck-
ham við.

Victoria í markinu

FÓTBOLTAFJÖLSKYLDA Victoria þarf að 
taka stöðu markvarðar þegar Beckham-
fjölskyldan leikur sér í fótbolta.

Ef einhver hefur haldið að 
rokktónleikar og löng ferða-
lög séu bara fyrir unga fólk-
ið þá skjátlast þeim hinum 
sama. Gömul brýni trekkja 
nefnilega áhorfendur að.

Endurnýjuð kynni bresku sveitar-
innar Police með Sting fremstan í 
flokki virðast hafa farið vel í aðdá-
endur hennar því sveitin þénaði 
langmest af þeim hljómsveitum 
sem lögðu í ferðalag um Bandarík-
in. Police virðist því eiga trúan og 
tryggan aðdáendahóp sem aug-
ljóslega hefur beðið eftir þessari 
endurkomu því sveitin fékk nán-
ast helmingi meira í kassann en 
samkeppnisaðilarnir. Í öðru sæti 
varð sveitatónlistarstjarnan 
Kenny Chesny en skammt undan 

dansaði Justin Timberlake. Hin 
kanadíska Celine Dion hefur farið 
mikinn á sýningum sínum í Las 
Vegas sem fleyttu henni upp í 
fjórða sæti listans en í fimmta 
sæti sitja síðan rokkhetjurnar í 
Van Halen. 

Athygli vekur að ungar stjörnur 
eiga augljóslega langt í land með 
að ná þeim sem eldri eru því full-
trúar ungu kynslóðarinnar eru 
sárafáir; aðeins kántríhljómsveit-
in Rascall Flatts og hjartaknúsar-
inn Josh Groban auk Timberlake 
eru meðal þeirra sem ekki eru 
skriðnir yfir fertugt. Endurkomur 
eiga einnig töluvert upp á pall-
borðið því Genesis er öruggt í 8. 
sæti listans. Og hrjúf rödd Rods 
Stewart nýtur alltaf jafn mikilla 
vinsælda því breski söngvarinn 
situr sem fastast í 7.sætinu.

Police þénaði mest

1. Police
2. Kenny Chesny
3. Justin Timberlake
4. Celine Dion
5. Van Halen.
6. Tim McGraw og Faith Hill
7. Rod Stewart
8. Genesis
9. Josh Groban
10. Rascall Flatts

TEKJUHÆSTU HLJÓMSVEITARFERÐALÖGIN

FULLTRÚI UNGU 
KYNSLÓÐARINNAR 

Justin Timber-
lake náði þriðja 

sætinu og er 
þá sennilega 

vinsælasti tón-
listarmaðurinn af 
ungu kynslóðinni í 

Ameríku.

ÞÉNAR MEST Celine 
Dion er sú söngkona 
sem trekkir hvað mest 
að í Bandaríkjunum en 
hún hefur sungið fyrir 
fullu húsi í Las Vegas 
að undanförnu.

VINSÆLAR ENDURKOMUR Police 
er tekjuhæst allra hljómsveita sem 
fóru í ferðalag um Bandaríkin. 
Önnur gömul brýni, Genesis, náðu 
áttunda sætinu
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Undanfarið hafa birst fréttir í erlendum 
blöðum þar sem leiddar eru líkur að því 
að söngkonan Jennifer Lopez beri tví-
bura undir belti. Ef rétt reynist bætist 
hún í stóran hóp Hollywood-stjarna sem 
hafa eignast tvíbura.

Aðþrengda eiginkonan Marcia Cross á tíu 
mánaða gamlar tvíburadætur sem fengu nöfnin 
Eden og Savannah. Faðir þeirra er eiginmaður 
Marciu, Tom Mahoney. Þegar Marcia var 
nýverið spurð að því hvernig móðurhlutverkið 
hefði breytt henni svaraði hún: „Spurningin ætti 
að vera, hvernig hefur það ekki breytt mér!“

Hinn kynþokkafulli Patrick Dempsey úr 
Grey´s Anatomy á tæplega 11 mánaða gamla 
tvíbura og fimm ára dóttur með eiginkonu sinni 
Jill. Tvíburarnir eru strákar og heita Darby og 
Sullivan. „Við förum heim til Maine yfir jólin og 
vonandi fáum við snjó. Þetta verða fyrstu jólin 
okkar með strákunum. Þeir verða líklega farnir 
að labba þá svo við erum spennt,“ segir faðirinn.

Dennis Quaid og nýfæddir tvíburar hans, 
Thomas Boone og Zoe Grace, komust í fréttirnar 
nýlega af því að tvíburarnir voru hætt komnir 
skömmu eftir fæðinguna. Þeir höfðu fyrir slysni 
fengið of stóran skammt af blóðþynningarlyfj-
um og börðust fyrir lífi sínu í nokkra daga. Til 
allrar hamingju batnaði þeim en Dennis og kona 
hans, Kimberly, fengu staðgöngumóður til að 
ganga með tvíburana.

Rapparinn Sean Diddy Combs eignaðist 
tvíburadætur í desember á síðasta ári með 
þáverandi kærustu sinni Kim Porter. Þær 
fæddust með tveggja mínútna millibili og fengu 
nöfnin Jessie James og D´Lila Star. Þau Diddy 
og Kim skildu að skiptum nýverið eftir tíu ára 
samband en hann hafði meðal annars eignast 
barn með annarri konu meðan á sambandi þeirra 
stóð.

George Bush Bandaríkjaforseti fellur kannski 
ekki beint í hóp Hollywood-stjarna en tvíbura-
dætur hans, þær Barbara og Jenna, hafa svo 
sannarlega fengið sinn skammt af sviðsljósinu. 
Þær eru einkadætur forsetans og konu hans 

Lauru, fæddar árið 1981. Stelpurnar eru 
tvíeggja og þykja afar ólíkar. Jenna er sú 
ljóshærða en Barbara er dökkhærð.

Ein frægasta leikkona heims, Julia 
Roberts, eignaðist tvíburana Hazel og 
Phinnaeus fyrir þremur árum. Hún á 
einnig soninn Henry sem er fæddur í 
júní síðastliðnum. Julia hefur sagt að 
henni hætti til að ofvernda börnin sín. 
„Ég hugsa alltaf: Guð, þau meiða sig! 
En þau eiga eftir að meiða sig. Það er 
nú málið. Maðurinn minn er að kenna 
mér að leyfa þeim að meiða sig en 
sýna þeim hvernig á að standa aftur 
upp.“

Hinn 62 ára gamli ofurtöffari Al Pacino á 
tveggja ára tvíbura með fyrrverandi 
kærustu sinni, Beverly D´Angelo, sem er 48 
ára. Um er að ræða strák og stelpu sem heita 
Olivia og Anton. Al og Beverly skildu 
nýverið og hafa síðan deilt um forræði 
tvíburanna.

Söngparið Diana Krall og Elvis Costello 
eignaðist tvíburasyni í desember í fyrra. 
Þeir eru því nýorðnir ársgamlir. 
Drengirnir heita Dexter Henry Lorcan og 
Frank Harlan James. Svo skemmtilega vildi til 
að tvíburarnir fæddust aðeins degi eftir 
þriggja ára brúðkaupsafmæli hjónanna sem 
giftu sig í London í desember árið 2003.

Stórsöngkonan Melissa Etheridge og 
kærasta hennar Tammy eignuðust son og 
dóttur í október í fyrra. Sonurinn fékk nafnið 
Miller Steven og dóttirin Johnnie Rose. 
Mæðurnar sendu frá sér yfirlýsingu eftir 
fæðinguna sem sagði: „Sköpun nýs lífs færir 
manni ómælda ást og fyllir framtíðina von. 
Ánægjan mun fleyta okkur í gegnum komandi 
svefnlausar nætur.“

Óskarsverðlaunahafinn Holly Hunter eignaðist 
tvíbura með manni sínum Gordon MacDonald í 
janúar á síðasta ári. Hún hefur alla tíð lagt mikla 
áherslu á að halda þeim utan sviðsljóssins, svo 
mikla að fjölmiðlar hafa ekki einu sinni fengið að 
vita nöfn þeirra. Entertainment Weekly sagði þó 
einhvern tímann frá því að um tvo drengi væri 
að ræða.

Tvíburasprengja í Hollywood
■ Leikkonan Angela Bassett og leikarinn Courtney B. Vance úr Law & 

Order: Criminal Intent.
■ Fyrrverandi ofurfyrirsætan Niki Taylor.
■ Fréttakonan Nancy Grace.
■ Skóhönnuðurinn Steve Madden (lét hafa eftir sér að hann vildi hafa 

allt í pörum, líka börn).
■ Tónlistarmaðurinn Dave Matthews.
■ Emily Robinson úr Dixie Chicks.
■ Martie Maguire úr Dixie Chicks (systir Emily).

FLEIRI FRÆGIR TVÍBURAFORELDRAR
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Ábendingar skulu berast Rauða krossi 
Íslands fyrir 15. janúar. Viðurkenningar 
verða veittar þann 11. febrúar. 
Nánari upplýsingar um tilnefningar og 
hvernig staðið er að valinu má finna á 
www.redcross.is 

Rauði kross Íslands auglýsir eftir 
ábendingum um einstakling sem 
hefur á árinu 2007 bjargað 
mannslífi með réttum viðbrögðum
í skyndihjálp.

N1, sem er samstarfsaðili Rauða kross Íslands
um útbreiðslu á skyndihjálp, veitir skyndihjálpar-
manni ársins sérstaka viðurkenningu.

KÖRFUBOLTI Jón Arnór Stefáns-
son, leikmaður Lottomatica 
Roma á Ítalíu, hefur leikið vel í 
ítölsku deildinni og var stiga-
hæstur í síðasta leiksins þegar 
liðið tapaði 78-86 fyrir Premiata 
Montegranaro á útivelli. 

Jón Arnór skoraði 14 stig á 24 
mínútum í leiknum og hitti úr 
öllum fimm skotunum sínum. 
Þetta var þriðji deildarleikurinn 
í vetur sem Jón Arnór er stiga-
hæsti leikmaður Lottomatica en 
hann var einnig stigahæstur í 
sigurleikjum á Eldo Napoli 11. 
október (16 stig) og Armani 
Jeans Milano 18. nóvember (17 
stig). 

Jón Arnór hefur 
verið sjóðheitur á 
útivelli í vetur því 
hann hefur hitt úr 
51,5 prósent 
þriggja stiga skota 
sinna í átta 
útleikjum liðs-
ins. Jón Arnór 
hefur sett niður 
2,1 þriggja stiga 
körfu að meðaltali í 
leik í þessum leikjum og 
er með 51,9 prósent 

heildar skotnýtingu utan Rómar. 
Í heimaleikjunum sjö hefur 

hann hitt úr 33,3 prósentum 
þriggja stiga skota sinna og skor-
að 1,7 þrista að meðaltali í leik og 
heildarskotnýtingin hans þar er 
10 prósentustigum lakari en hún 
er í útileikjunum. Jón Arnór 
hefur skorað 10,3 stig að meðal-
tali á 20,4 mínútum í útileikjum 
en er með 9,9 stig á 26,7 mínút-
um í heimaleikjunum. 

Jón Arnór og félagar eiga 
annan útileik í kvöld þegar þeir 
sækja Scavolini Spar Pesaro 
heim. Jón Arnór hefur verið utan 
byrjunarliðsins í síðustu þremur 

leikjum en nýtt bæði, sinn 
spilatíma og sín skot, 

vel í þessum leikjum. 
Hann er með 23,4 
stig á hverjar 40 
mínútur í þessum 

leikjum og hefur sett 
niður 72,2 prósent 
skota sinna og því 
er það ekki ólíklegt 
að Jón Arnór verði 
kominn aftur í byrj-

unarliðið fyrir leik-
inn í kvöld. - óój

Jón Arnór Stefánsson hjá Lottomatica Roma:

Heitur á útivöllum

> Gólfið í jólafrí

Stjórn Íþróttamiðstöðvarinnar í Dalhúsum í Grafarvogi 
ákvað að loka húsinu á föstudagsmorgun fyrir jól vegna 
viðgerða á gólfi. Þetta þýðir að leik Fjölnismanna og 
Keflavíkur sem átti að fara fram þar í Iceland Express-
deild karla á föstudagskvöldið hefur verið frestað um 
óákveðinn tíma. Það hefur ekki fengið staðfest hvort 
taphrina Fjölnismanna á heimavelli hafi verið rekin til 
gallaðs gólfs en liðið hefur tapað 
síðustu þremur heimaleikjun-
um, þó aðeins með samtals 14 
stigum. Það er stefnan að gólfið 
verið tilbúið á ný fyrir fyrsta 
heimaleik Fjölnisliðsins á nýja 
árinu en liðið fær Íslandsmeist-
ara KR-inga strax í heimsókn 6. 
janúar.

HANDBOLTI Í kvöld verður leikið í 
undanúrslitum N1-deildarbikars 
kvenna í handbolta og fara leikirn-
ir fram í Laugardalshöll. Fram 
tekur á móti Gróttu kl. 18.30 og 
strax á eftir kl. 20.30 mætast Valur 
og Stjarnan. Fréttablaðið fékk 
Díönu Guðjónsdóttur, þjálfara 
kvennaliðs Hauka, til þess að spá í 
spilin fyrir leiki dagsins.

Fjögur efstu lið N1-deildarinnar 
vinna sér þátttökurétt og efsta 
liðið leikur við liðið í fjórða sæti 
og liðin í öðru og þriðja sæti leika 
saman. Sigurliðin leika svo til 
úrslita á næstkomandi laugardag í 
Laugardalshöllinni kl. 13.40. 

Framstúlkur eru á toppnum og 
mæta því Gróttustúlkum sem eru 
í fjórða sæti en liðin gerðu jafn-

tefli í deildinni um miðjan október 
á Seltjarnarnesi. 

„Ég á von á hörku baráttuleik á 
milli þessarra liða. Framliðið er 
með ungar hungraðar stelpur sem 
hafa greinilega gaman af 
því að spila handbolta 
og hafa spilað lengi 
saman. Þær eru því 
mjög skipulagðar og 
vinna vel saman og 
eru baráttuglaðar. 
Grótta spilar náttúrlega 
frábæra vörn og er með hávaxið 
og líkamlega sterkt lið og með 
góða breidd,“ sagði Díana Guð-
jónsdóttir, sem hallast þó að því að 
Grótta fari með sigur af hólmi. 

„Þetta verður mjög jafn leikur 
en ég var búin að heyra að Pavla 

Nevarilova, línumaður Fram, yrði 
fjarverandi í leiknum og það 
munar rosalega mikið um hana í 
leik Framliðsins. Gróttuliðið verð-
ur náttúrulega að öllum líkindum 
án Evu Margrétar Kristinsdóttur 
sem er meidd, en liðið hefur feng-

ið Ingibjörgu Jónsdóttur til að 
fylla hennar skarð og það er 
mikill styrkur og ég held að 
Grótta vinni leikinn,“ sagði 

Díana.
Valsstúlkur eru í öðru sæti en 

Stjarnan í því þriðja en gengi lið-
anna hefur verið ólíkt upp á síð-
kastið þar sem 
Valur 
hefur 
unnið 
fjóra leiki í 
röð í deildinni og 
Stjarnan tapað þar 
þremur í röð. Stjarnan vann 
viðureign liðanna í Mýrinni í byrj-
un nóvember.

Díana telur enn og aftur miklu 
skipta hvaða leikmenn verða lík-
lega fjarverandi í dag. 

„Það er í raun sama uppi á ten-
ingnum í leik Vals og Stjörnunnar 
hvað varðar hugsanlega fjarveru 
lykilmanna að ég hef heyrt að ung-
versku stelpurnar verði ekki með 
Val í leiknum og það munar um 
minna. Sérstaklega hefur Eva 
Barna verið frábær og ég efast 
ekki um að ef hún væri með myndi 
Valur vinna, hún er búin að vera 
það öflug. En að sama skapi held 
ég að Valur lendi í vandræðum án 
hennar og þetta gæti verið erfitt 
fyrir Val. Það hefur náttúrlega 

mikið gengið á hjá Stjörnunni en 
ég held að Stjörnustúlkur eigi 
örugglega eftir að þjappa sér 
saman og berjast til sigurs í leikn-
um. Þannig að ég held að Stjarnan 
vinni leikinn, en ég gæti vel trúað 
því að Valur ætti jafnvel eftir að 

vinna N1-deildina,“ 
sagði Díana að 

lokum.  
omar@fretta-

bladid.is

Spáir Gróttu og Stjörnunni í úrslit
Leikið verður í undanúrslitum N1-deildarbikars kvenna í handbolta í Laugardalshöll í kvöld. Díana Guð-
jónsdóttir, þjálfari kvennaliðs Hauka, telur að Grótta og Stjarnan komist í úrslitaleikinn á laugardag. 

HANDBOLTI Einar Hólmgeirsson 
skoraði 3 af 4 mörkum sínum á 
síðustu sjö mínútunum í 34-26 
sigri Flensburg á Birki Ívari 
Guðmundssyni og félögum TuS N-
Lübbecke í þýska handboltanum. 

Alexander Petersson skoraði 3 
mörk fyrir Flensburg í leiknum 
en Þórir Ólafsson lék ekki með N-
Lübbecke vegna meiðsla. 
Danirnir Lars Christiansen (8) og 
Kapser Nielsen (7) voru marka-
hæstir hjá Flensburg en liðið 
tryggði sér með þessum sigri 
toppsætið í EM-fríinu.  - óój

Einar Hólmgeirsson:

Raðaði í lokin

ALLUR AÐ BRAGGAST Einar Hólmgeirs-
son er að komast í gang á ný.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

EKKI 
MEÐ? 

Pavla 
Nevarilova 

verður 
líklega ekki 

með Fram.  
FRÉTTABLAÐIÐ/

HÖRÐUR

 

Hreiðar Levy Guðmundsson, markvörður IK 
Sävehof og íslenska landsliðsins, átti stóran 
þátt í sigri liðs síns gegn Alingsås HK í topp-
baráttu sænska handboltans í gær. Hreiðar 
kom inn á í hálfleik í stöðunni 10-13 fyrir 
Alingsås HK og vann sig fljótt inn í leikinn. 
„Það var alveg stappað í húsinu enda um 
nágrannaslag að ræða og mikið í húfi fyrir 
bæði liðin í toppbaráttunni. Ég fékk strax á 
mig eitt mark og síðan varð maður heitur 
og ég fann mig mjög vel og við sigldum 
rólega fram úr,“ sagði Hreiðar, sem lokaði 
markinu á síðustu 5 mínútum leiksins og 
gerði gæfumuninn fyrir IK Sävehof sem 
skoraði fjögur mörk á þeim kafla leiksins og 
situr sem stendur í þriðja sæti deildarinnar. 
„Ég náði að verja víti í stöðunni 22-20 fyrir 
okkur og í framhaldinu skorum við og kom-
umst í þriggja marka forskot og þá fannst 

mér sigurinn í raun vera í höfn,“ sagði 
Hreiðar en núverandi samningur hans 
við IK Sävehof rennur út eftir tímabilið. 
„Forráðamenn liðsins komu að tali við 
mig eftir leik og tóku aðeins púlsinn 
á málum og gerðu mér ljóst að þeir 
vildu halda mér áfram hjá liðinu. Það 
er auðvitað alltaf ánægjulegt að vita 
af því að maður sé að standa 
sig vel, en mér finnst hins 
vegar æfingaálagið alveg 
mega vera meira fyrir mig 
persónulega og þetta er 
náttúrulega bara svona 
hálfatvinnumennska 
hjá flestum leikmönn-
um liðsins. Þannig að 
ég ætla að sjá aðeins 
til hvað gerist í mínum 

málum og ræða við umboðsmann 
minn og athuga hvað er í boði 
og taka svo ákvörðun út frá því,“ 
sagði Kristinn, sem hlakkar 
mikið til komandi verkefnis 

íslenska landsliðsins á Evrópum-
keppninni í handbolta. „Ef allt 

smellur saman hjá landsliðinu 
þá getum við verið hættuleg-

ir þó svo að riðillinn okkar 
með Svíum, Frökkum 
og Slóvökum sé ekkert 
grín. Það opnar líka 
vissulega marga 
möguleika að standa 
sig vel á stórmóti 
þannig að ég vona 
bara að maður fái 
nokkra bolta í sig.“     

HREIÐAR LEVY GUÐMUNDSSON: FÓR Á KOSTUM MEÐ IK SÄVEHOF Í SÆNSKA HANDBOLTANUM Í GÆR

Ég vona bara að maður fái nokkra bolta í sig
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Enska úrvalsdeildin
Chelsea-Aston Villa 4-4
0-1 Shaun Maloney (14.), 0-2 Shaun Maloney 
(44.), 1-2 Andreiy Shevchenko, víti (45.), 2-2 
Andreiy Shevchenko (50.), 3-2 Alex (66.), 3-3 
Martin Laursen (72.), 4-3 Michael Ballack (88.), 
4-4 Gareth Barry, víti (90.).
Tottenham-Fulham 5-1
1-0 Robbie Keane (27.), 2-0 Tom Huddlestone 
(45.), 2-1 Clint Dempsey  (60.), 3-1 Keane (62.), 
4-1 Huddlestone )(71.), 5-1 Jermain Defoe (90.).
West Ham-Reading 1-1
1-0 Nolberto Solano (42.), 1-1 Dave Kitson (60.).
Birmingham-Middlesbrough  3-0
1-0 sjálfsmark (22.), 2-0 Mikael Forssell (45.), 
3-0 Gary McSheffrey (90.).
Derby-Liverpool   1-2
0-1 Fernando Torres (12.), 1-1 James McEveley 
(67.). 1-2  Steven Gerrard (90.).
Everton-Bolton  2-0
1-0 Phil Neville (51.), 2-0 Tim Cahill (70.).
Sunderland-Man. United  0-4
0-1 Wayne Rooney (20.), 0-2 Louis Saha (30.), 
0-3 Cristiano Ronaldo (45+3.), 0-4 Louis Saha 
(86.).
Wigan-Newcastle  1-0
1-0 Ryan Taylor (65.).
Portsmouth-Arsenal  0-0

STAÐAN Í DEILDINNI
Man. United 19 14 3 2 36-9 45
Arsenal 19 13 5 1 36-15 44
Chelsea 19 11 5 3 29-14 38
Liverpool 18 10 6 2 33-12 36
Man. City 18 10 4 4 25-20 34
Everton 19 10 3 6 34-18 33
Portsmouth 19 8 7 4 29-19 31
Aston Villa 19 8 6 5 33-25 30
West Ham  18 7 5 6 23-16 26
Blackburn  18 7 5 6 23-25 26
Newcastle  19 7 5 7 26-29 26
Reading 19 6 4 9 25-36 22
Tottenham  19 5 6 8 35-32 21
Birmingham 19 5 3 11 21-30 18
Bolton 19 4 5 10 21-29 17
Middlesbrough 19 4 5 10 17-33 17
Wigan  19 4 4 11 19-34 16
Fulham 19 2 8 9 20-34 14
Sunderland 19 3 5 11 17-38 14
Derby 19 1 4 14 9-43 7

ÚRSLITIN Í GÆR

KÖRFUBOLTI Scott Skiles fékk ekki 
góða jólagjöf frá liði sínu Chicago 
Bulls, sem rak hann á aðfanga-
dagskvöld.

 Chicago hefur verið í tómu 
tjóni eftis að væntingarnar voru 
miklar til liðsins í vetur en eftir 
þrjú töp í síðustu fjórum leikjum 
þraut þolinmæði forráðamanna 
félagsins. 

Skiles var búinn að þjálfa 
Chicago síðan í nóvember 2003 og 
undir hans stjórn vann liðið 165 
leiki og tapaði 172. Aðstoðarmenn 
Skiles munu líklega klára 
tímabilið hjá liðinu. - óój

Chicago Bulls rak Scott Skiles:

Slæm jólagjöf

KÖRFUBOLTI Portland Trailblazers 
er svo sannarlega spútniklið 
NBA-deildarinnar í vetur en 
yngsta lið deildarinnar er nú búið 
að vinna ellefu leiki í röð. 

Portland, sem tapaði 50 leikjum 
á síðasta tímabili, missti fyrsta 
valrétt sinn, Greg Oden, í meiðsli 
og tapaði 12 af fyrstu 17 leikjum 
vetrarins, vann nú síðast Seattle 
89-79. Þetta er lengsta sigurganga 
félagsins síðan tímabilið 2001-02. 

„Það hafa allir smollið saman. 
Allir eru að tala saman í vörninni 
og það kvartar enginn. Þetta er 
einstakt lið,“ sagði Channing 
Frye. Brandon Roy, besti nýliðinn 
í fyrra, var atkvæðamestur með 
17 stig og 7 stoðsendingar en 
umræddur Frye var með 12 stig 
og 8 fráköst á 23 mínútum en 9 
leikmenn liðsins spiluðu á milli 20 
og 30 mínútur í leiknum.  - óój

Yngsta lið NBA-deildarinnar:

Portland með 
ellefu í röð

NÁ VEL SAMAN Brandon Roy og Steve 
Blake hjá Portland.  NORDICPHOTOS/GETTY

FÓTBOLTI Portsmouth og Arsenal 
skildu jöfn á Fratton Park í ensku 
úrvalsdeildinni í gærkvöldi. Ars-
enal var meira með boltann en 
náði ekki að brjóta vörn Ports-
mouth á bak aftur.

Fyrri hálfleikurinn var fremur 
tíðindalítill á Fratton Park. Arsen-
al var meira með boltann heilt yfir 
í fyrri hálfleik án þess þó að koma 
sér í nægilega góð sóknarfæri og 
staðan var því enn 0-0 þegar hálf-
leiksflautan gall.

Seinni hálfleikurinn byrjaði 
fjörlega með hörkusókn hjá Ars-
enal sem gaf fögur fyrirheit um 
það sem koma skyldi. Það var hins 
vegar allt með kyrrum kjörum 
þangað til um stundarfjórðungur 

lifði leiks að Benjamin Mwaru-
wari, framherji Portsmouth, fékk 
gott færi. Mwaruwari komst einn 
inn fyrir vörn Arsenal og náði að 
leika á Manuel Almunia í markinu, 
en missti boltann of langt frá sér. 

Varamaðurinn Nicklas Bendtner, 
sem frískaði upp á leik Arsenal, 
lagði upp frábært færi sem Tékk-
inn Tomas Rosicky misnotaði í 
uppbótartíma og þar með rann síð-
asta tækifærið í sandinn og 0-0 
jafntefli því niðurstaðan.  - óþ 

Hermann Hreiðarsson og félagar í Portsmouth gerðu markalaust jafntefli við Arsenal á Fratton Park í gær: 

Fyrstir til að halda hreinu gegn Arsenal 

BARÁTTA Hermann Hreiðarsson gefur 
hér ekkert eftir í baráttunni við Alexander 
Hleb í markalausum leik á Fratton Park í 

gærkvöldi. NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES
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FÓTBOLTI Manchester United 
mætti í heimsókn til Roy Keane 
og lærisveina hans í Sunderland 
sem voru ekki mikil fyrirstaða á 
Leikvangi ljósanna í gærdag. 
United vann leikinn örugglega 0-
4 og komst þar með á topp deildar-
innar, í það minnsta tímabundið.

Wayne Rooney skoraði fyrsta 
markið fyrir Manchester United 
á tuttugustu mínútu með laglegu 
skoti frá vítateigslínunni. Hinn 
meiðslumhrjáði Louis Saha fékk 
svo uppreisn æru þegar hann 
bætti öðru marki við þegar hálf-
tími var liðinn af leiknum eftir 
góðan undirbúning Rooneys. 
Þriðja markið var einkar glæsi-
legt og ekki á allra færi, en Cristi-
ano Ronaldo skoraði þá gull af 
marki beint úr aukaspyrnu upp í 
markhornið vinstra megin.

Í seinni hálfleik róaðist leikur-

inn talsvert og þó 
svo að Sunderland 
hafi reynt að 
klóra í bakkann 
var United 
frekar líklegra 
til að bæta við 
marki en Sund-
erland til að 
minnka muninn. 
Sú varð líka raun-
in á lokamínút-
unum þegar 
brotið var á 
Nani innan 
vítateigs 
Sunderland 
og víta-
spyrna 
dæmd sem 
Saha skor-
aði úr og 
þar við 

sat. Sigur United var aldrei í 
hættu í leiknum og stuðnings-
menn liðsins gátu einnig glaðst 

yfir endurkomu Ji-Sung 
Park sem kom inn á fyrir 
Ronaldo í seinni hálfleik 
eftir að hafa verið frá 
vegna meiðsla síðan í 
mars. 

Carlos Queiroz, aðstoðar-
stjóri United, var kátur 
með sína menn í leikslok. 
„Þetta var frábær frammi-
staða Manchester United.
Liðið lék með sterkum 
vilja, góðri einbeitingu 
og mikilli hreyfingu leik-
manna án bolta. Fyrsta 

markið var gríðarlega 
mikilvægt og það gerði 

okkur vissulega lífið léttara 
að komast yfir svona snemma í 

leiknum.“ - óþ    

Englandsmeistarar Manchester United gerðu góða ferð á leikvang Ljósanna:

Sigur United aldrei í hættu

MARKA-
HRÓKAR 
Saha og 

Rooney.
NORDICPHOTOS/

GETTY

FÓTBOLTI Hvort sem það voru 
mörkin átta, vítin tvö, rauðu 
spjöldin þrjú, markmannsmistök 
Petr Cech eða glæsimark Michael 
Ballack beint úr aukspyrnu, þá 
fengu áhorfendurnir á Stamford 
Bridge eða heima í stofu stóran og 
úttroðinn jólapakka frá leikmönn-
um Chelsea og Aston Villa í dram-
atísku 4-4 jafntefli liðanna í gær. 

Chelsea lenti 0-2 undir en And-
riy Shevchenko jafnaði leikinn 
með tveimur mörkum sitt hvoru 
megin við hálfleik og Chelsea-liðið 
komst síðan tvisvar sinnum yfir í 
seinni hálfleik áður en Gareth 
Barry tryggði Aston Villa stig með 
marki úr vítaspyrnu í uppbótar-
tíma. 

Áður en yfir lauk höfðu Chel-
sea-mennirnir Ricardo Carval-
ho og Ashley Cole fengið að 
líta rauða spjaldið og Gareth 
Barry jafnaði leikinn úr víti 
sem dæmt var á Cole fyrir 
að verja með höndum á 
marklínu.

Martin O’Neill, stjóri 
Aston Villa, var ekki 
sáttur við vítaspyrnu-
dóminn í lok fyrri 
hálfleiks. 

„Rauða spjaldið 
hans Zat Knight var 
lykildómur í leikn-
um. Ég er búinn að 
sjá þetta nokkrum 
sinnum aftur og 
þetta var ekki víti. 
Það var engin snert-
ing. Við vorum að 
spila frábærlega og 
áttum skilið að vera 
komnir í 2-0. Allt í 
einu er staðan orðin 
2-1 og við manni 
færri allan seinni 
hálfleikinn,“ sagði 
O’Neill, sem var 
ánægður með spila-
mennskuna hjá sínum 
mönnum. „Við vorum frábærir og 
áttum skilið ekkert minna en stig 
enda gerðum við nóg til þess að 
vinna þrjá leiki. Við gáfumst líka 
aldrei upp og risum tvisvar upp 
frá dauðum,“ bætti O´Neill við. 

Avram Grant, stjóri Chelsea, 
hafði áhyggjur af leikmannhópn-
um sínum því Frank Lampard fór 
út af meiddur í fyrri hálfleik, 
Ashley Cole og Ricardo Carvalho 
eru á leiðinni í þriggja leikja bann 
í kjölfar rauðu spjaldanna og fyrir 
eru þeir Didier Drogba og John 
Terry á meiðslalistanum. 

„Við spiluðum ekki vel í 
fyrri hálfleik en við 
áttum seinni hálf-
leikinn enda var 
þetta mun auð-
veldara gegn tíu 
mönnum. Þetta var 
skemmtilegur leikur 
fyrir áhorfendur en 
fyrir okkur voru 

þetta tvö töpuð stig,“ sagði Grant 
eftir leikinn.

Rautt á Brynjar Björn
Brynjar Björn Gunnarsson hjá 
Reading fékk beint rautt spjald 
fyrir tveggja fóta tæklingu eftir 
aðeins 29 mínútna leik og Nolberto 
Solano kom West Ham yfir rétt 
fyrir hálfleik en samt tókst Ívari 
Ingimarssyni og 
hinum níu leik-
mönnum 
Reading að 
landa stigi á 
Upton Park. 
Dave Kit-
son 

skoraði jöfnunar-
markið eftir hornspyrnu 

þegar klukktími var lið-
inn og vörn Reading hélt 

út með Ívar í fararbroddi.
„Við byrjuðum vel en stólnum 

var kippt undan okkur þegar 
Brynjar var rekinn út af. Ég vil 
eins og allir aðrir losna við tveggja 
fóta tæklingar úr leiknum. Ég veit 
að Brynjar var ekki að reyna að 
meiða neinn en þetta er bara rautt 
spjald samkvæmt bókinni,“ sagði 
Steve Coppell, stjóri Reading, sem 
sagðist æfa liðið sitt í að spila 
manni færri og það skilaði stigum 
í gær.  

Alan Curbishley, stjóri West 
Ham, var pirraður í leikslok. „Við 
erum rosalega vonsviknir. Við töp-
uðum tveimur stigum og þó að 
þetta hafi ekki verið frábær 
frammistaða fengum við færin til 
þess að klára leikinn,“ sagði 
Curbishley.

Gerrard bjargaði málunum
Steven Gerrard tryggði Liverpool 
nauman sigur á botnliði Derby 
þegar hann fylgdi á eftir skoti 
Fernando Torres 
sem hafði áður 
komið Liverpool 
yfir í upphafi 
leiks með flottu 
marki. Sigur-
mark 

Gerrards kom á síðustu stundu 
þegar allt stefndi í afar óvænt 
jafntefli og enn eitt áfallið fyrir 
meistaravonir Liverpool-liðsins. 

„Við vorum miklu betri í fyrri 
hálfleik en tókst ekki að klára leik-
inn. Þetta varð því mjög erfitt en 
Gerrard er einmitt leikmaður sem 
getur bjargað málunum fyrir 
okkur,“ sagði Rafael Benitez, 
stjóri Liverpool.

„Við áttum þetta ekki skilið eftir 
að hafa barist á fullu allan leikinn. 
Við vorum bara hræddir í fyrri 
hálfleik en í seinni hálfleik vorum 
við grimmir og sýndum það sem 
stuðningsmennirnir okkar vilja 
sjá,“ sagði Paul Jewell, stjóri 
Derby.

Juande Ramos, stjóri Totten-
ham, heimtaði að nokkrir leik-
manna liðsins léttust og Tom 
Huddlestone, sem skoraði tvö í 5-1 
sigri á Fulham í gær, var einn af 
þeim. 

„Við erum ánægðir með að leik-
menn hafa náð að létta sig. Við 
höfðum áhyggjur af þyngd Toms 
en hann hefur lagt mikið á sig og 
er að uppskera samkvæmt því,“ 
sagði Ramos en Huddlestone skor-
aði tvö mörk og lagði upp eitt. 
Ramos leyfði samt 
sínum mönnum 

að fá kalk-
ún á jóla-

dag. 
„Kalkúnn er 

hollur og eitt af því sem 
ég hef mælt með fyrir mína 

menn,“ sagði Ramos en Tottenham 
hefur unnið þrjá af síðustu fjórum 
leikjum sínum.

 ooj@frettabladid.is

LIVERPOOL-
HJARTAÐ 
Steven Gerr-
ard fagnar 
sigurmarki 
síknu.
NORDICPHOTOS/GETTY

LÉTTIR Tom Huddlestone og Robbie 
Keane skoruðu báðir tvö mörk. 
 NORDICPHOTOS/GETTY

RIFUST Það gekk á ýmsu hjá Rafael Ben-
itez og Paul Jewell, sem eru hér ósáttir 
með hvorn annan.  NORDICPHOTOS/GETTY

Leikurinn sem bauð upp á allt
Það voru átta mörk, þrjú rauð spjöld og tvö víti í uppbótartíma í 4-4 jafntefli Chelsea og Aston Villa á 
Stamford Bridge í gær. Brynjar Björn Gunnarsson var rekinn út af á 29. mínútu en Reading náði samt í stig.

SVEKKTUR Brynjar 
Björn Gunnarsson 
gengur af velli eftir að 
hafa fengið að líta rauða 
spjaldið.  NORDICPHOTOS/GETTY

DUGÐI EKKI Michael Ballack hélt að hann hefði tryggt Chelsea öll 
stigin þegar hann skoraði beint úr aukaspyrnu rétt fyrir leikslok.
 NORDICPHOTOS/GETTY

HANDBOLTI HK Malmö, lið 
Valdimars Þórssonar og Guðlaugs 
Arnarssonar, tapaði 36-29 gegn IF 
Guif í sænska handboltanum í 
gær og liðið er því aðeins með níu 
stig eftir átján leiki í þrettánda og 
næst neðsta sæti þegar deildin 
fer í frí fram yfir Evrópukeppn-
ina í Noregi.

Valdimar átti góðan leik með 
HK Malmö og skoraði sjö mörk 
úr ellefu skotum sínum og 
Guðlaugur skoraði eitt mark úr 
tveimur skotum í leiknum. - óþ

Sænski handboltinn:

Valdimar með 
sjö í tapleik

MARKAHÆSTUR Í GÆR Valdimar Þórs-
son hjá Malmö. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

HANDBOLTI Gummersbach tapaði 
33-38 fyrir Rhein-Neckar Löwen á 
útivelli í þýska boltanum í gær. 

Guðjón Valur Sigurðsson 
skoraði 5 mörk úr 8 skotum gegn 
sínum verðandi félögum og 
Róbert Gunnarsson var með 2 
mörk úr sínum 3 skotum. Sverre 
Andreas Jakobsson skoraði ekki. 

Tapið þýðir að Gummersbach 
er áfram í 6. sæti í þýsku 
deildinni en með sigri hefðu 
lærisveinar Alfreðs Gíslasonar 
hinsvegar komist upp fyrir 
Rhein-Neckar Löwen í 5. sætið. 

  - óój

Gummersbach tapaði í gær:

Fimmta sætið 
úr myndinni?

FIMM MÖRK Guðjón Valur Sigurðsson 
leikmaður Gummersbach.
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EKKI MISSA AF

20.00 The Office   SKJÁREINN

22.00 Office Space   SIRKUS

22.00 Young Adam        
  STÖÐ 2 BÍÓ

23.15 O Brother, Where Art 
Thou?   SJÓNVARPIÐ

22.30 Silent Witness   STÖÐ 2

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

06.05 Alfie
08.00 Cloak and Dagger
10.00 Melvin and Howard
12.00 The Brooke Ellison Story
14.00 Cloak and Dagger
16.00 Melvin and Howard
18.00 The Brooke Ellison Story
20.00 Alfie

22.00 Young Adam  Sérlega áhrifamikil 
og myrk sakamálasaga með Ewan McGreg-
or, sem hlotið hefur mikið lof gagnrýnenda.

00.00 Control
02.00 Hood Rat
04.00 Young Adam

16.35 Leiðarljós  (Guiding Light)

17.20 Táknmálsfréttir
17.30 Ævintýri Friðrikku og Leós  (2:3)

18.00 Stundin okkar
18.30 Svona var það  (15:22)

19.00 Fréttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós  Í þættinum verður horft 
um öxl til markverðustu viðburða ársins og 
skyggnst fram á nýja árið og spáð í hvað 
það ber í skauti sér.

20.40 Bræður og systur  (21:23)  (Broth-
ers and Sisters) Bandarísk þáttaröð um 
hóp systkina, viðburðaríkt líf þeirra og fjörug 
samskipti. Meðal leikenda eru Dave Anna-
ble, Calista Flockhart, Balthazar Getty, Ra-
chel Griffiths, Rob Lowe og Sally Field.

21.25 Verstu jól ævinnar  (1:3) Bresk 
gamanþáttaröð um hrakfallabálkinn How-
ard sem ólánið eltir alla jólahátíðina. Seinni 
þættirnir tveir verða sýndir á föstudags- og 
laugardagskvöld.

22.00 Tíufréttir
22.25 Krakatá - Síðustu dagarnir  (2:2) 
Seinni hluti leikinnar breskrar heimilda-
myndar um sprengigosið mikla á eldfjalla-
eynni Krakatá í Indónesíu í ágúst 1883. 

23.15 Ó, bróðir, hvar ert þú?  (O 
Brother, Where Art Thou?) Bandarísk bíó-
mynd frá 2000. Hér er Ódysseifskviða 
Hómers látin gerast í Suðurríkjum Bandaríkj-
anna á 4. áratug síðustu aldar. Þrír stroku-
fangar leita að földum fjársjóði en laganna 
vörður er á hælunum á þeim.

01.00 Kastljós
02.00 Dagskrárlok

07.00 Ertu skarpari en skólakrakki?  (e)

08.00 Dr. Phil  (e)

08.45 Vörutorg
09.45 Óstöðvandi tónlist
14.30 Vörutorg
15.30 Everest  (2:2) (e)

17.00 7th Heaven  (e)

17.45 Dr. Phil
18.30 The Drew Carey Show  (e)

19.00 Everybody Hates Chris - jóla-
þáttur  (e)

19.30 According to Jim - jólaþáttur  (e)

20.00 The Office  (2:25)  Bandarísk 
gamansería sem hlaut Emmy-verðlaunin 
2006 sem besta gamanserían. Michael, 
Dwight og Jan fara á stóra ráðstefnu með 
skrifstofuvörur í Fíladelfíu og Michael fær 
Dwight til að hjálpa sér að undirbúa partí 
fyrir ráðstefnugesti.

20.30 30 Rock  (15:21) Jack sér tæki-
færi til að spara þegar samningur Josh er 
að renna út og Liz þarf að bjarga málun-
um. Kenneth er kominn inn undir hjá Tracy 
og Jenna lendir í vanda eftir að haft er rangt 
eftir henni í vinsælu tímariti.

21.00 House  (17.24) Barnshafandi kona 
með alvarleg veikindi hefur meiri áhyggj-
ur af fóstrinu en sjálfri sér. En veikindin 
gætu dregið hana til dauða og hún stendur 
frammi fyrir stórri ákvörðun.

22.00 C.S.I. Miami  (9:24)  Bandarísk 
sakamálasería um Horatio Caine og fé-
laga hans í rannsóknardeild lögreglunnar í 
Miami. Ung kona er myrt skömmu eftir að 
hún var „seld” hæstbjóðanda á ríkisbubba-
samkomu. 

23.00 The Drew Carey Show
23.25 Backpackers  (e)

23.50 World Cup of Pool 2007  (e)

00.50 NÁTTHRAFNAR
00.50 C.S.I. Miami
01.40 Ripley’s Believe It or not!
02.25 Trailer Park Boys
02.50 Vörutorg
03.50 Óstöðvandi tónlist

07.00 Stubbarnir
07.25 Tommi og Jenni
07.50 Kalli kanína og félagar
08.00 Kalli kanína og félagar
08.10 Kalli kanína og félagar
08.15 Studio 60  (19:22)

08.55 Í fínu formi
09.10 The Bold and the Beautiful
09.35 Wings of Love
10.20 Commander In Chief  (18:18)

11.15 Veggfóður  (19:20)

12.00 Hádegisfréttir
12.45 Nágrannar
13.10 Wings of Love
13.55 Wings of Love
14.40 Pirate Master  (10:14)

15.55 Nornafélagið
16.18 Hvolpurinn Scooby-Doo
16.43 Doddi litli og Eyrnastór
16.53 Doddi litli og Eyrnastór
17.03 Magic Schoolbus
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  (Simpsons Christ-
mas Stories)

19.50 Friends
20.15 Eldsnöggt með Jóa Fel  (10:10) 
Sérstakur áramótaþáttur með Jóa Fel þar 
sem sjónvarpskokkurinn vinsæli reiðir fram 
sannkallaða áramótaveislu. 2007.

20.50 Two and a Half Men  (19:24)

21.20 ´Til Death  (19:22)

21.45 Numbers  ( 11.24)

22.30 Silent Witness (8:10)  Dr. Sam 
Ryan er snúin aftur í tíunda sinn en hún 
hefur engu gleymt þegar kemur að rann-
sókn flókinna sakamála. 

23.25 Cinderella Man  Sannsöguleg 
mynd eftir Óskarsverðlaunaleikstjórann Ron 
Howard um hnefaleikakappann Jim Bradd-
ock.

01.45 I Still Know What You Did Last 
Summer
03.25 Everbody´s Doing It
04.50 Cold Case  (17:23)

05.35 Fréttir og Ísland í dag
06.30 Tónlistarmyndbönd frá Popp TíVí

07.00 Þýski handboltinn  Útsending frá 
leik RN Löwen og Gummersbach.

17.10 Þýski handboltinn  Útsending frá 
leik RN Löwen og Gummersbach.

18.30 Presidents Cup 2007  Þáttur þar 
sem fjallað er um Forsetabikarinn 2007.

19.20 Sterkasti maður í heimi 1985
20.20 Cristiano Ronaldo  Glæsilegur 
heimildarþáttur um einn besta knattspyrnu-
mann heims í dag.

21.10 Inside Sport  (Gordon Strachan)

21.40 Bardaginn mikli  (Sugar Ray 
Robinson - Jake LaMotta) Að margra mati 
er Sugar Ray Robinson besti boxari allra 
tíma. Hann gerðist atvinnumaður 1940 og 
átti langan feril. Einn helsti andstæðingur 
hans var Jake LaMotta en þeir börðust sex 
sinnum. LaMotta var á mála hjá mafíunni 
sem hafði mikil ítök í boxheiminum og spill-
ingin var allsráðandi.

22.35 NFL - Upphitun
23.05 Heimsmótaröðin í póker  (Main 
Event, Las Vegas, NV)

07.00 Portsmouth - Arsenal
13.05 Sunderland - Man. Utd.
14.45 Everton - Bolton
16.25 Premier League World
16.55 Wigan - Newcastle
18.35 Ensku mörkin 2007/2008  Ný og 
hraðari útgáfa af þessum vinsæla þætti þar 
sem öll mörkin og helstu atvik umferðarinn-
ar eru sýnd frá öllum mögulegum sjónar-
hornum. Viðbrögð þjálfara, stuðningsmanna 
og sérfræðinga.

19.35 Man. City - Blackburn
21.40 Coca Cola mörkin  Farið yfir öll 
mörkin og helstu atvikin í leikjum síðustu 
umferðar í Coca Cola deildinni en þar eiga 
Íslendingar nokkra fulltrúa.

22.10 Tottenham - Fulham
23.50 4 4 2  Tvíeykið Heimir Karlsson og 
Guðni Bergsson stendur vaktina ásamt vel 
völdum sparkspekingum, og saman skoða 
þeir allt sem tengist leikjum dagsins á 
skemmtilegan og nákvæman hátt.

> Jude Law
„Framinn, og jafnvel lífið sjálft, væri 
ekki neins virði ef ég hefði ekki 
konuna mína og börn mér við 
hlið. Þau eru mér allt,“ sagði 
Juda Law eitt sinn en hann 
er núna fráskilinn. Law sést 
einmitt í hlutverki glaumgos-
ans Alfie sem Stöð 2 Bíó sýnir 
í dag.

▼

▼
▼

▼

Á jólunum gera sjónvarps- og útvarpsstöðvar það sama og þjóðin 
öll. Þær leggja sig fram við að gera jólin sem best og fara í sitt fínasta 
púss. Það sést til dæmis á því að dagskráin hjá Sjónvarpinu, 
Stöð 2 og Skjá einum verður samtímis góð á öllum stöðvum. 
Það gerist ekki á hverjum degi, oft þarf meira að segja að 
leggja virkilega mikið á sig til þess að finna eitthvað sem 
hægt er að horfa á í sjónvarpinu. Svoleiðis er það ekki um 
jólin. Þessar þrjár stöðvar hafa staðið sig ágætlega í jóla-
dagskránni í ár. Á aðfangadag, jóladag og annan í jólum 
voru skemmtilegar myndir á dagskrá bæði hjá Sjónvarp-
inu og Stöð 2, meira að segja svo ágætar að það var 
oft á tíðum erfitt að velja á milli. Allavega fyrir þá sem 
á annað borð ætluðu að hella sér í sjónvarpsgláp. 
Myndirnar voru að vísu allar í hugljúfari kantinum, 
en ef það á einhvern tímann vel við þá 
hlýtur það að vera á jólum. 

Skjár einn var ekki í sama gír og 
hinar stöðvarnar tvær. Mér fannst að 

minnsta kosti frekar óviðeigandi að horfa á glæpa- og morðþætti á 
aðfaranótt jóladags. Skjárinn átti þó sína spretti með sýningum frá 
skemmtilegum tónleikum í gær. 

Útvarpið stendur líka fyrir sínu um jólin. Jólakveðjurnar á 
Þorláksmessu eru ómissandi, og einnig það að heyra klukkurnar 
hringja inn jólin og þulinn segja „útvarp Reykjavík, útvarp 
Reykjavík, gleðileg jól“. Svo er eins og jólalagavalið sé vandað 

rétt yfir hátíðarnar, og þeim fjölmörgu leiðinlegu jólalögum 
sem fengið hafa að hljóma á aðventunni sé gefið frí. 

Það besta á þó enn eftir að koma. Mér finnst jóladag-
skráin nefnilega yfirleitt ná hámarki á gamlársdag. Þá er 

hægt að horfa á nokkra fréttaannála, bæði innlenda, 
erlenda og úr íþróttum. Auk þess eru skemmtilegir 

umræðuþættir og svo lýkur þessu 
auðvitað öllu með áramótaskaup-
inu. Í ár verður spennan svo enn 
meiri en venjulega – að sjá auglýs-

inguna í miðju skaupinu. 

VIÐ TÆKIÐ ÞÓRUNN ELÍSABET BOGADÓTTIR VELTIR JÓLADAGSKRÁNNI FYRIR SÉR

Þegar útvarp og sjónvarp fara í sparifötin



RÁS 1 FM 92,4/93,5

▼Í KVÖLD

FM 90,9 Talstöðin FM 99,4 Útvarp Saga FM 98,9 Bylgjan FM 95,7 FM957 / Topp 
tónlistarstöðin FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp FM 102,9 Lindin / 
Kristilegt efni FM 96,7 Létt Bylgjan / Tónlist og afþreying FM 105,5 Útvarp Boðun 
/ Kristilegt efni FM 88,5 XA-Radíó / 12 spora efni FM 97,7 X-ið / Enginn viðbjóður
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SVT 1

06.45 Veðurfregnir
06.50 Bæn
07.05 Morgunvaktin
08.00 Morgunfréttir
09.05 Okkar á milli
09.45 Morgunleikfimi
10.03 Veðurfregnir
10.13 Litla flugan
11.03 Samfélagið í nærmynd
12.03 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir
12.50 Dánarfregnir og auglýsingar
13.00 Vítt og breitt
14.03 Á tónsviðinu
Sígild tónlist úr öllum áttum.

15.03 Útvarpssagan: Færeyingar
15.30 Dr. RÚV
16.00 Síðdegisfréttir
16.10 Veðurfregnir
16.13 Hlaupanótan
17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir
18.25 Spegillinn
18.50 Dánarfregnir og auglýsingar
19.00 Tónlistarkvöld Útvarpsins: Djass á 
Múlanum
21.00 Fjöldi himneskra hersveita
22.10 Veðurfregnir
22.15 Þjóðsöngvarinn
23.10 Þessi blessuðu jól
00.10 Útvarpað á samtengdum rásum

16.00 Hollyoaks
16.30 Hollyoaks
17.00 Mangó  (5:6) Sigurvegararnir í sjón-
varpsþættinum Leitinni, þau Sara, Eiríkur og 
Hallur eru loksins mætt til leiks með sinn 
eigin sjónvarpsþátt. Mangó er skemmti-
þáttur í anda 70 mínútna og Strákanna, þar 
sem allt getur gerst, svo lengi sem það er 
hressilegt og fyndið.

17.25 Talk Show With Spike Feresten
17.50 American Dad 3
18.15 Wildfire  (2:13) Kris sem send 
er nauðug í sveit þar sem hún fellur fyrir 
hestamennsku og þá sérstaklega kappreiða-
hestinum Wildfire.

19.00 Hollyoaks
19.30 Hollyoaks
20.00 Mangó
20.25 Talk Show With Spike Feresten
20.50 American Dad 3  (e) Þriðja þátta-
röðin um Stan og baráttu hans gegn hryðju-
verkum. 

21.15 Wildfire (2.13)
22.00 Office Space  Skrifstofublókin 

Peter Gibbons hefur fengið nóg af starfi sínu 
og ákveður að gera allt til þess að verða 
rekin. Peter tekur upp á því að mæta alltof 
seint í vinnuna og suma daga heldur hann 
sig bara heima. En fyrirætlanir hans fara út 
um þúfur því að hegðun hans er rækilega 
misskilin og það lítur ekki út fyrir annað en 
hann sé á hraðri uppleið innan fyrirtækisins.  

23.30 Tónlistarmyndbönd frá Popp TV

Leikin bresk heimildarmynd í tveimur 
hlutum um sprengigosið mikla á 
eldfjallaeynni Krakatá í Indónesíu 27. 
ágúst 1883. Gosið olli gríðarlegum 
flóðbylgjum og innan tveggja sólar-
hringa höfðu meira en 36 þúsund 
manns farist og strandbyggðir á 
Súmötru og 
Jövu voru í 
rúst. Myndin 
er byggð á 
frásögnum 
sjónarvotta 
og í henni 
fléttast 
saman sögur 
fólks sem 
lifði hörm-
ungarnar af.

   VIÐ MÆLUM MEÐ
Krakatá - Síðustu dagarnir
Sjónvarpið 22.25

20.00 Mér finnst  Ragnheiður Davíðs-
dóttir, Lilja Ólafdóttir og Dagný Ósk Aradótt-
ir setjast á rökstóla um lífið og tilveruna og 
hvað þeim finnst.

21.00 Mér finnst  Ólína Þorvarðardótt-
ir býður til sætis súperbloggurunum Jónu A. 
Gísladóttur, Salvöru Gissurardóttur og Mörtu 
B. Helgadóttur.

Vinsælasti sjónvarpskokkur landsins 
býður í glæsilega áramótaveislu þar 
sem hann reiðir fram frábæran 
mat fyrir leikara úr söngleiknum 
Jesus Christ Superstar. Að þessu 
sinni ætlar Jói Fel að bjóða upp 
á hörpudisk með hvítlauk í hvít-
vínssósu í forrétt. Í aðalrétt verða 
ljúffengar andabringur með 
appelsínusósu og rösti-kart-
öflum.  Að lokum býður 
Jói að sjálfsögðu upp á 
alvöru áramótakokteil.

STÖÐ 2 KL. 20.15

Eldsnöggt með Jóa Fel

▼

Nicotinell nikótínlyf fást án lyfseðils og eru notuð sem hjálparefni til þess að hætta eða draga úr reykingum. Til að ná sem bestum árangri skal ávalt fylgja leiðbeiningum í fylgiseðlinum með
lyfinu. Skammtar eru einstaklingsbundnir og eru ákvarðaðir eftir því hversu mikið er reykt, en þeir mega þó aldrei vera stærri en 25 stykki á dag. Leita skal til læknis eða lyfjafræðings ef þörf er
á frekari upplýsingum. Þeir sem fengið hafa ofnæmi fyrir nikótíni eða öðrum innihaldsefnum lyfsins, fengið hjartaáfall nýlega, óstöðuga eða versnandi hjartaöng, alvarlega hjartsláttaróreglu
eða heilablóðfall nýlega eiga ekki að nota Nicotinell nikótínlyf. Börn undir 15 ára aldri, þungaðar konur og konur með barn á brjósti skulu ekki nota lyfið nema að læknisráði. Lesið allan
fylgiseðilinn áður en byrjað er að nota lyfið. Markaðsleyfishafi: Novartis Healthcare. Umboð á Íslandi: Artasan ehf., Kirkjulundi 17, 210 Garðabæ.

NÝJAR
PAKKNINGAR

BETRA
VERÐ

ÁVAXTA
BRAGÐMINTU

BRAGÐ

LAKKRÍS
BRAGÐ

CLASSIC
NIKÓTÍN
BRAGÐ

*NICOTINELL BRAGÐPRUFUR ERU LYFLEYSA OG INNIHALDA ÞVÍ HVORKI NIKÓTÍN NÉ ÖNNUR VIRK EFNI

KOMDU VIÐ Í NÆSTU LYFJU OG FÁÐU
FRÍAR NICOTINELL BRAGÐPRUFUR

*

TYGGÍGÚMMÍ

11.35 Aftenshowet 12.00 Aftenshowet 2. del 12.25 
Dødens Detektiver 12.50 Hvad er det værd 13.20 
Søren Ryge præsenterer - Elin og træerne 13.50 
Nyheder på tegnsprog 14.00 TV Avisen med vejret 
14.10 Liga 15.00 Fighter - Bag Kameraet 15.30 
Robotboy 15.45 Julie 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 
Julehilsen til Grønland 2007 20.00 TV Avisen 
20.25 Task Force 20.50 SportNyt 21.00 Old School 
22.25 Antiglobetrotter 22.55 Wicked Minds

11.00 NRK nyheter 11.10 Faktor: Året det var 
så bratt 11.40 Jentene i Belfast 12.40 ‘Allo, 
‘Allo! 13.05 Billedbrev fra Europa: Venezia 13.15 
Vinbaronen 14.00 Fabrikkenprisen 2007 - vinter-
spesial 14.30 Fjortis 15.00 Absalons hemmelighet 
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 KatjaKaj og 
BenteBent 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 Beste av Bye & Rønning 
22.00 Kveldsnytt 22.15 Keno 22.20 Hunden fra 
Baskerville 23.50 Sorte orms jul 0.35 Norsk på 
norsk jukeboks 2.00 Sport Jukeboks

11.00 Rapport 11.05 Flickan som trodde hon 
kunde flyga 13.00 Matiné: Kvinnohuset 14.30 Mitt 
i naturen 15.00 Rapport 15.10 Gomorron Sverige 
16.15 Karamelli 16.45 Sagoträdet 17.00 BoliBompa 
17.25 Dagens visa 17.30 Julkalendern: En riktig jul 
17.45 Felicias magiska ring 18.00 Bobster 18.30 
Rapport med A-ekonomi 19.00 Solens mat 19.30 
Vrakletarna 20.00 Rösten från St Anna - Peter 
Johansson 21.00 Argument 22.00 Rapport 22.10 
Kulturnyheterna 22.20 Uppdrag Granskning 23.20 
Toppform 23.50 Out of Practice 
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GAMLA MYNDIN

„Þetta er íslenskur heimilis-
iðnaður eins og hann gerist 
bestur,“ segir leikkonan Brynhild-
ur Guðjónsdóttir um samstarf sitt 
og eiginmannsins, Atla Rafns Sig-
urðarsonar, en hann leikstýrir 
henni í einleiknum Brák sem verð-
ur frumsýndur í Landnámssetr-
inu í Borgarnesi þann 5. janúar. 
Verkið er eftir Brynhildi sjálfa og 
er frumraun hennar sem leik-
skálds. Umfjöllunarefnið er Þor-
gerður Brák úr Egilssögu.

„Þorgerður brák var ambátt 
Skallagríms Kveldúlfssonar og 
fóstra Egils. Hún fóstraði því eitt 
frægasta skáld Íslendinga, mann-
inn sem við erum öll svo stolt af, 
en um hana eru aðeins skrifaðar 
ellefu línur í sögunni og hvergi er 
minnst á hana í öðrum heimildum. 
Ég lagði því af stað með eins rýrar 
heimildir og hugsast getur, en það 
var mikil áskorun að finna mann-
eskjuna á bak við þessar ellefu 
línur,“ segir Brynhildur. Þetta er í 
fyrsta skipti sem Atli leikstýrir 
henni. „Við unnum saman áður en 
við urðum par og höfum alltaf 

getað dregið skýra línu á milli 
vinnu og heimilislífs. Samstarfið 
hefur verið bæði gjöfult og gott.“

Það voru þau Sigríður Margrét 
Guðmundsdóttir og Kjartan 
Ragnarsson, stjórnendur Land-
námssetursins, sem fóru þess á 

leit við Brynhildi að hún semdi 
nýtt leikverk til sýninga á Sögu-
lofti setursins. Eins og alþjóð veit 
hefur Benedikt Erlingsson sýnt 
Mr. Skallagrímsson þar um tíma 
við afar góðar undirtektir. „Ég er 
búin að vera að skrifa síðan í 
mars enda liggur mikil heimildar-
vinna að baki verkinu. Þetta var 
heljarinnar verk og einveran ætl-
aði að drepa mig á köflum. Þessar 
ellefu línur urðu að tveggja tíma 
sýningu þar sem ég stend ein á 
sviðinu allan tímann og segi frá, 
syng og leik allt frá írskum prins-
essum til hamrammra víkinga. 
Benni er búinn að setja flottan og 
háan standard og markmiðið er 
auðvitað að fara ekki neðar en 
hann,“ segir Brynhildur og bætir 
því við að hún hlakki til að „valta 
yfir áramótaþynnkuna“ með 
frumsýningunni. „Við ætlum að 
rífa upp nýja árið í gleði og með 
virðingu fyrir öllum þessum 
konum sem fæddu og fóstruðu 
kynslóðir Íslendinga en áttu 
hvorki eigin rödd né komust 
nokkurs staðar á blað.“  - sók  

Brynhildur leikur Þorgerði Brák

FÓSTRA EGILS Brynhildur Guðjóns-
dóttir sem Þorgerður brák. Einleikur 
Bryn hildar, Brák, verður frumsýndur í 
Landnámssetrinu 5. janúar.

Íslensk fyrirtæki senda lands-
mönnum áramótakveðjur fyrir ell-
efu milljónir á undan og inni í Ára-
mótaskaupi RÚV. Sekúndan í 
auglýsingahléinu á undan Skaup-
inu kostar tæpar þrettán þúsund 
krónur og bætist við 15 prósenta 
álag ofan á það verð fyrir þá aug-
lýsingu sem birtist síðust fyrir 
frumsýningu spéspegils ársins. 
Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins hefur Kaupþing þegar 
tryggt sér það pláss en þar munu 
fyrrverandi Spaugstofumaðurinn 
Randver Þorláksson og Monty 
Python-kóngurinn John Cleese 
fara á kostum fyrir hönd bankans.

Að sögn Þorsteins Þorsteinsson-
ar, markaðstjóra RÚV ohf., hefur 
þetta eftirsóttasta auglýsingahlé í 

íslensku sjónvarpi verið milli átta 
og tíu mínútur en ef áhorfið verður 
eitthvað í líkingu við síðustu ár má 
reikna með að yfir 95 prósent 

þjóðar innar sitji við skjáinn á þess-
um tíma. Erfitt getur hins vegar 
reynst fyrir auglýsendur að ná sér 
í síðasta slottið en eftir því sem 
Fréttablaðið kemst næst er það 
pláss pantað með margra mánaða 
fyrirvara.  

Umdeildasta plássið er þó án 
nokkurs vafa auglýsingin í miðju 
Skaupinu en eins og komið hefur 
fram í fjölmiðlum hefur fast-
eignasölurisinn 
REMAX tryggt sér 
þetta þriggja 
milljóna króna 
auglýsingahlé 
sem stendur 
yfir í eina mín-
útu. „Ég vil 
ekkert tjá mig 

um þetta,“ segir Gunnar Sverrir 
Harðarson, sem sér um markaðs-
mál hjá REMAX. Hann vildi ekki 
staðfesta að REMAX hefði keypt 

auglýsingahléið og sagðist 
eingöngu hafa heyrt af 

umræðunni í fjölmiðlum.  
Þeir hjá REMAX hefðu 
ekki orðið varir við nein 
neikvæð viðbrögð við 

meintum auglýsinga-
kaupum þeirra.

- fgg

Áramótakveðjur fyrir ellefu milljónir

UPPRISA RANDVERS Randver var rekin 
úr Spaugstofunni en rís aftur upp í 
auglýsingu með Cleese. CLEESE MÆTIR 

AFTUR John Cleese 
verður að öllum 
líkindum síðasti 
maður fyrir Skaup.

Silja Hauksdóttir og Ilmur Kristj-
ánsdóttur sitja nú ásamt handrits-
mógúlnum Sigurjóni Kjartanssyni 
sveitt við skriftir fyrir nýja gam-
anþáttaröð með dramatísku 
spennu-ívafi sem sýnd verður á 
Stöð 2 á næsta ári. Silja og Ilmur 
hafa verið hluti af Stelpunum í síð-
ustu þáttaröð sem nú er sýnd á 
Stöð 2 en að sögn leikstjórans 
verður nýja þáttaröðin eiginlega 
ekkert í líkingu við þá þætti að því 
leyti að um er að ræða framhalds-
þætti. „Nei, þættirnir fjalla um 
unga konu sem hyggst brjótast 
upp metorðastigann í fjármála-
geiranum með fjörugt ímyndunar-
afl að vopni,“ segir Silja þegar 
Fréttablaðið  náði tali af henni 
en samkvæmt heimildum 
Fréttablaðsins hefur þætt-
inum verið gefið vinnu-
heitið Silgja. 

Silja gat ekki tjáð sig um 
hverjir yrðu við hlið Ilmar 
á skjánum enda væri 
verið að klára öll forms-
atriði. Aðrar persónur og 
leikendur væru enn í 
mótun 

Og það er því ljóst að 
verið er að bregðast við því 
mikla æði sem reið yfir þjóð-
ina í kjölfar sýninga á Nætur-
vaktinni. Þáttaröðin er vinsæl-
asti sjónvarpsþáttur Stöðvar 2 
frá upphafi og fékk tvenn Eddu-
verðlaun. Silja segir þetta ein-
faldlega vera mikið gleðiefni. 
„Mér finnst bara frábært að þetta 
er það sem þjóðin vill sjá. Og 
áhorfendur heima í stofu eru farn-
ir að biðja um íslenskt sjónvarps-
efni í miklu meiri mæli og ekki 
síst gamanefni,“ segir leikstjór-
inn.

Pálmi Guðmundsson, sjónvarps-
stjóri Stöðvar 2, gat ekki sagt fyrir 
um hver yrðu örlög Stelpnanna nú 
þegar Silja og Ilmur væru horfnar 
til annarra verkefna á vegum 
Stöðvar 2. „Það hafa engar ákvarð-
anir verið teknar um þær,“ segir 

Pálmi sem reiknaði með því að nýi 
sjónvarpsþátturinn yrði á dagskrá 
næsta vetur. Stelpurnar hafa verið 
á dagskrá stöðvarinnar í fjölmörg 
ár og notið mikilla vinsælda en 
töluverðar breytingar hafa átt sér 
stað á upphaflegum leikhópi. - fgg 

SILJA HAUKSDÓTTIR: LEIKSTÝRIR NÝRRI GAMANÞÁTTARÖÐ

Ilmur Kristjáns á uppleið 
í fjármálageiranum

LÁRÉTT 2. stöngulendi 6. skammstöf-
un 8. herma 9. segi upp 11. grískur 
bókstafur 12. algjörlega 14. mæliein-
ing 16. drykkur 17. tré 18. umhyggja 
20. fyrir hönd 21. vangi.

LÓÐRÉTT 1. ávöxtur 3. guð 4. mikill 
ávinningur 5. mánuður 7. Forn-Grikki 
10. þyrping 13. skammstöfun 15. 
innyfla 16. höld 19. ónefndur.

LAUSN

„Ég var í Háskólanum þarna 
og sennilega á fullu í Vöku. Ég 
er í peysu sem Vala gaf mér 
skömmu eftir að við byrjuðum 
saman og með skökk gleraugu 
sem dugðu lengi. Það vekur líka 
athygli hvað þetta er alvörugef-
inn ungur maður!“

Gísli Marteinn Baldursson borgarfulltrúi.

Myndin er tekin í febrúar 1995. 

Gnoðarvogi 44, s. 588 8686.

STÓR HUMAR HÖRPUSKEL
PILLAÐUR HUMAR RÆKJUR

TÚNFISKUR OG HUMARSÚPA.

        opið
27. og 28. des 10-18:15

laugardag    11-16
sunnudag     12-16

Gamlársdag   09-13

ÞRÍEYKIÐ
Þær Silja Hauksdóttir 
og Ilmur Kristjánsdóttir 
eru ásamt Sigurjóni 
Kjartanssyni að 
skrifa handrit að 
nýrri gamanþátta-
röð sem fjallar 
um unga 
konu á upp-
leið í 
fjármálageiranum.

Auglýsingasími

– Mest lesið

LÁRÉTT: 2. brum, 6. eh, 8. apa, 9. 
rek, 11. pí, 12. alveg, 14. lítri, 16. te, 
17. við, 18. önn, 20. pr, 21. kinn. 

LÓÐRÉTT: 1. pera, 3. ra, 4. uppgrip, 
5. maí, 7. helleni, 10. kví, 13. etv, 15. 
iðra, 16. tök, 19. nn. 

Ófáir nýttu sér opnunartíma mat-
vöruverslanna á aðfangadag. Meðal 
þeirra var Jónsi, söngvari Sigur 
Rósar, sem gerði síðustu innkaupin í 
Hagkaupum í Kringlunni þegar stutt 
var klukknahringinguna. En á meðan 
aðrir fylltu kerrur sínar af síðustu 
kjötvörunum tók söngvarinn upp úr 
körfu sinni hverja grænmetistegund-
ina af fætur annarri sem voru svo 
framandi að jafnvel afgreiðslufólkið 
vissi ekki að svona matvörur væru 
seldar í búðinni sinni og þurfti að 
leita ráða hjá Jónsa til að vita 
hvað væri nú þarna á 
ferðinni. 

Og meira af söngvurum því loksins, 
loksins, gætu einhverjir hugsað því 
nú hefur verið tilkynnnt um 

útgáfutónleika Jóhönnu 
Guðrúnar. En þeir fara 
fram á skemmtistaðnum 

Rúbín í kvöld. Mikið 
hefur verið spáð og 
spekúlerað um plötu 
Jóhönnu Guðrúnar en 
eftir fimm ára vinnu 
í Bandaríkjunum er 

platan tilbúin. Með Yohonna, eins og 
hún heitir á ensku, á sviðinu verður 
tuttugu manna hljómsveit, þar á 
meðal nokkrir liðsmenn úr Sinfóníu-
hljómsveit Íslands.

Og loks smá fréttir af tenórnum 
Garðari Thor Cortes en enginn 
nýliði í sígildri tónlist seldi jafnvel 
og Garðar í Bretlandi á árinu sem 
er að líða. 2007 hefur verið ævintýri 
líkast hjá söngvaranum en hann 
söng meðal annars fyrir Camillu 
Parker Bowles og Karl Bretaprins 
auk þess að hefja upp raust sína fyrir 

Tony Blair. Ef marka má 
orð Einars Bárðarsonar í 
fréttatilkynningu eru þeir 

félagar bjartsýnir á að 
hann hljóti tilnefn-
ingu til bresku tón-
listarverðlaunanna í 
sígildum flokki. - fgg

FRÉTTIR AF FÓLKI

VEISTU SVARIÐ
Svör við spurningum á bls. 8

1. Um 1,8 prósent.

2. Nicole Kidman.

3. H&M.

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki



Þú sérð innihaldið!
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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



GÓÐAN DAG!

 Sólarupprás Hádegi Sólarlag

Reykjavík
  Akureyri 

Heimild: Almanak Háskólans

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

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 512 5000

BAKÞANKAR
Dr. Gunna

Tónlist beint í símann
Þú getur eignast nýjustu lögin með einum 
vinsælasta tónlistarmanni landsins, Páli Óskari.

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.)

Sony Ericsson V640i 
Lipur og nettur Walkman tónlistarspilari. 3G, EDGE, 256 Mb 
minniskort. Fer á netið með Vodafone live! Fæst í "Havana Gold" 
og svörtu. Fæst eingöngu hjá Vodafone.

19.900 kr.

Skráðu þig í tónlistarklúbbinn og fáðu ótakmarkaðan aðgang að íslenskri tónlist.
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11.22 13.29 15.35
11.38 13.13 14.49

Í dag er fimmtudagurinn 27. 
desember, 361. dagur ársins.

Kæri Jóli. Takk fyrir aldeilis 
frábær jól! Þú hefur aldrei 

verið jafn duglegur að koma með 
dót. Jólasnjórinn birtist alveg á 
passlegum tíma og það var eigin-
lega ekkert sem skyggði á jóla-
gleðina nema kannski fréttin af 
verkamönnunum hjá Jarðvélum 
sem fengu ekki kaupið sitt. Ég 
trúi samt ekki öðru en það mál 
hafi fengið farsælan endi, til 
dæmis þann að jólaandinn hafi 
gripið verktakann og hann gengið 
frá sínum málum.

ÞETTA var voða klassískt hjá 
okkur fjölskyldunni. Eftir ofgnótt 
matar tók við svakalegt pakk-
a maraþon. Fjögurra ára sonur 
minn var upptjúnaður yfir þessu 
og búinn að sniglast í kringum 
tréð allan daginn. Loks þegar 
hann fékk grænt ljós reif hann og 
tætti pappírinn af pökkunum og 
kallaði jafnóðum: Hvað á ég 
meira? Þegar risastór dótahrúga 
var komin á gólfið tók við minn 
hlutur: að ná dótinu úr kössunum. 
Ég verð nú að skamma þig og 
bræður þína fyrir að pakka þessu 
svona svakalega vel inn. Hvert 
leikfangasnitti er reyrt niður í 
hnausþykka pappakassa með 
vírum og skrúfum og fyrir jafn 
klaufskan karl og mig getur verið 
verulegt vesen að frelsa dótið. 
Þegar það tókst loks tók annar 
hausverkur við; að koma dótinu 
heim og saman því í undantekn-
ingatilfellum kemur dót tilbúið úr 
kössunum. Playmo og Lego eru 
hátíð miðað við Transformers-
karlana, sem verulegt verksvit 
þarf til að setja saman og breyta 
úr karli í bíl. Þar sem ég sat ráð-
þrota haldandi á ósamstæðum 
bitum og sonurinn suðandi, hugs-
aði ég: Er þessi ofgnótt kannski 
ekki alveg hinn rétti andi 
jólanna?

ÉG hélt áfram að hugsa þetta 
þegar ég veltist um í rúminu með 
hausverk og vélindabakflæði út 
af öllu reykta kjötinu og maltinu 
og appelsíninu. Ætti ég kannski 
að stinga upp á einhverju róttæku 
fyrir næstu jól, til dæmis að fara 
að dæmi Jóns Ásgeirs og Ingi-
bjargar og þiggja engar gjafir 
heldur láta fólk leggja inn á góð-
gerðareikning. Fjölskyldan gæti 
svo verið í uppvaskinu hjá Hjálp-
ræðishernum.

KÆRI Jóli. Auðvitað var ég búinn 
að gleyma þessari vitleysu dag-
inn eftir þegar ég vaknaði laus 
við hausverkinn og drengurinn 
farinn að leika sér við samsett 
dótið sitt. Alveg er ég svo viss um 
að þú búir til ennþá, ennþá meira 
dót fyrir næstu jól.

Bréf til Jóla


