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Hefur æft íshokkí í 
sautján ár

Birgir Örn Sveinsson leikur íshokki með Skautafélagi
Reykjavíkur. Hann hefur æft íshokkí í sautján ár og 
segir íþróttina hafa þróast töluvert hérlendis.„Vinur minn dró mig út í þetta þegar búið var til skautasvell

á Akureyri árið 1989,“ segir Birgir um ástæðu þess að hann 

byrjaði að æfa íshokkí og bætir við að áhuginn hafi ekki síst

vaknað vegna þess hversu ólíkt hokkíið hafi verið öðrum

íþróttagreinum.„Ég byrjaði sem útispilari en snemma kom í ljós að ég

var ekki nógu góður svo ég fór í markið og hef haldið mig 

þar,“ segir Birgir hlæjandi. „Nei, í alvöru talað fann ég 

snemma hversu vel staða markmanns átti við mig.“
Frá þeim tíma sem Birgir byrjaði að æfa segir hann

mikla þróun hafa átt sér stað í hokkíi. „Aðstaðan hefur nátt-

úrlega batnað til muna síðan skautahús risu í Reykjavík og 

á Akureyri, en við værum skammt komin án þeirra,“ útskýr-

ir hann.
„Liðunum hefur að sama skapi fjölgað,“ heldur Birgir 

áfram. „Nú eru starfrækt þrjú karlalið og tvö kvennalið.

Ætli það séu ekki liðin fimm ár frá því að stelpurnar byrj-

uðu að æfa markvisst og hefur þeim fjölgað nokkuð á þeim

tíma.“
Birgir segir að þótt hokkí geti í fyrstu virst harkaleg

íþróttagrein, sé engin ástæða til að láta það stöðva sig.

„Þessi íþrótt reynir á styrk og fimi. Við æfum á ís að meðal-

tali þrisvar-fjórum sinnum í viku og tökum einn leik á viku.

Kepnnistímabilið hófst í september í ár og lýkur í apríl.

Eftir það er úrslitakeppni haldin. Ég vil bara hvetja sem

flesta að kynna sér þessa skemmtilegu íþrótt.“

Bleiki liturinn herjar 
á tækniheiminn

Tölvur og tækni
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EFNISYFIRLIT

BLEIK TÆKNIVÆÐINGBæði fyrir stráka og stelpurBLS. 2

NINTENDO WIINý Nintendo slær í gegnBLS. 4

TÖLVUTÖSKURHeimili
fartölvunnar

BLS. 4

PEGI-KERFIÐ TIL BJARGARVeldu réttan tölvuleik  BLS. 6
NÝR HEIMUR OPNASTNámskeið fyrir byrjendurBLS. 6

FYRSTA LEIKJATÖLVANSaga Ralphs Baer BLS 6

Opið til 18.30
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 „Þeir eru grunaðir 
um manndrápstilraun og um 
ölvunarakstur,“ segir John Dyb-
dal, varðstjóri lögreglunnar í 
Randers, um tvo íslenska bræður 
sem eru nú í gæsluvarðhaldi í 
Danmörku.

Bræðurnir, sem eru 20 og 27 ára 
gamlir, lentu í átökum eftir heim-
sókn á diskótekið Goggen í bænum 
Hadsten sunnan við Randers á laug-
ardagskvöld að því er segir í Ekstra-
blaðinu.

John Dybdal segir að bræðurnir 
hafi verið staddir öðrum megin 
járnbrautarteina við lestarstöð 
þegar grjótkast upphófst við tíu 
manna hóp danskra pilta á aldrin-
um 15 til 17 ára sem voru hinum 
megin við teinana.

„Þeir hentu steinum hverjir að 

öðrum. Síðan slógust menn með 
höndum og fótum. Íslendingarnir 
tveir hlupu að bíl sínum og ræstu 
hann og óku beint inn í hóp ung-
mennanna,“ segir John.

Að sögn danska varðstjórans 
urðu fjórir af piltunum fyrir bíln-
um. „Einn þeirra slasaðist alvarlega 
og var fluttur á sjúkrahús í Århus. 
Hann mun lifa af en var mjög alvar-
lega slasaður. Annar piltur liggur á 
sjúkrahúsi hér í Randers en hinir 
tveir fengu að fara heim eftir skoð-
un á sjúkrahúsinu,“ segir John.

Bræðurnir létu sig hverfa af 
vettvangi en voru handteknir af 
lögreglu nærri Århus. Þar kom í 
ljós að eldri bróðirinn var illa hald-
inn.

„Eldri bróðirinn lagðist skyndi-
lega á jörðina. Drengirnir höfðu 

sparkað í miltað á honum. Hann 
liggur því líka á spítalanum í Århus. 
Mér skilst að hann sé kominn á 
almenna deild og því úr hættu,“ 
segir John.

Bræðurnir voru úrskurðaðir í 
þriggja daga gæsluvarðhald á 
sunnudag. John segist hafa heyrt að 
eldri bróðirinn hafi ekið bílnum og 
að sá yngri hafi játað að þeir hafi 
verið drukknir. Óljósara sé með 
átökin.

John segir að þótt móðir 
bræðranna eigi heimili í Danmörku 
viti hann ekki hvort þeir sjálfir séu 
búsettir í landinu. Hann veit heldur 
ekki hvort bræðurnir hafi komist í 
kast við lögin fyrr. „Ég hef aldrei 
heyrt þeirra getið áður,“ segir John 
Dybdal.  

Íslendingar í haldi í Danmörku

SÉRBLAÐ
TIGER          ÍSLAND

FYLGIR MEÐ  FRÉTTABLAÐINU Í DAG

 Á fundi einkavæð-
ingarnefndar hinn 28. mars 2003, 
viku eftir að tilboðsfresti í hlut 
ríkisins í ÍAV lauk, greindi Sturla 
Sigurjónsson, starfsmaður í utan-
ríkisráðuneytinu, frá samtali sínu 
við þáverandi utanríkisráðherra, 
Halldór Ásgrímsson.  Sturla sagði  
Halldór hafa sagt sér að hann væri 
„á þeirri skoðun að tvö tilboð væru 
sambærileg“.

Í kjölfarið er bókað að Baldur 
Guðlaugsson, fulltrúi Sjálfstæðis-
flokksins og núverandi ráðuneytis-
stjóri í fjármálaráðuneytinu, hafi 

ekki talið framgang málsins vera í 
samræmi við fyrra vinnulag þar 
sem það væri hlutverk einkavæð-
ingarnefndar að leggja tillögur 
fyrir ráðherranefndina en ekki 
öfugt.

Á fundinum var áframhaldið 
umræðu frá fundinum á undan 
þar sem rætt var um hvernig ætti 
að leggja mat á tilboðin eftir að 
umsjónaraðili útboðsins, Lands-
banki Íslands, hafði sagt sig frá 
því vegna tengsla við tvo bjóðend-
ur. Sú tillaga kom fram að einka-
væðingarnefnd myndi sjálf leggja 

mat á tilboðin en ekki óháðir sér-
fræðingar af fjármálamarkaði líkt 
og áður var áætlað. Nefndin myndi 
síðan leggja það mat fyrir ráð-
herranefnd um einkavæðingu til 
samþykktar. Ekki er bókað hverjir 
lögðu fram þessa tillögu.

 Sævar Þór Sigurgeirsson, sem 
sat sem annar fulltrúi Framsóknar-
flokksins í einkavæðingarnefnd, 
fór að þessu loknu yfir sitt mat á 
tilboðunum og gaf þeim einkunnir. 
Varð niðurstaða hans sú sama og 
Halldórs. Á fundi einkavæðingar-
nefndar hinn 16. apríl var Jafet 

Ólafsson frá Verðbréfastofunni 
hf. boðaður og ákveðið að fá fyrir-
tæki hans til að meta tilboðin. Á 
fundinum var rætt um tímaramma 
málsins og sagði einkavæðingar-
nefnd Jafeti að „pressa“ væri á 
málinu.

Viku síðar, hinn 23. apríl, var 
niðurstaða Verðbréfastofunnar 
kynnt á fundi einkavæðingarnefnd-
ar. Tveimur dögum seinna var 
gengið til samninga við EAV ehf. 
um kaup á hlut ríkisins. Hvorki 
náðist í Halldór Ásgrímsson né 
Baldur Guðlaugsson. 

Halldór Ásgrímsson hafði 
afskipti af tilboðum í ÍAV
Halldór Ásgrímsson lét þau orð ganga inn á fund einkavæðingarnefndar að honum sýndist sem tvö tilboð 
í hlut ríkisins í Íslenskum aðalverktökum væru sambærileg. Nefndarmaður gagnrýndi aðkomu ráðherrans.  

 Lionsklúbburinn á 
Ísafirði hefur til fleiri ára 
verkað og selt skötu í aðdrag-
anda jóla og látið ágóðann renna 
til líknarmála. Að sögn Kára 
Jóhannssonar, gjaldkera 
klúbbsins, stendur skötuvertíð 
yfir í um tvo mánuði og hafa þau 
þegar sent frá sér um tíu tonn. 
Kári segir enda eftirspurnina 
vera mun meiri en framboðið. 
„Við erum að þessu fyrir 
Þorláksmessuna og sendum 
skötuna um allt land og jafnvel 
víðar. Það er mikið hringt í 
okkur frá gömlum Vestfirðing-
um sem vilja ekta skötu.“ 
Lionsklúbburinn fær skötuna 
gefins frá tveimur útgerðum í 
bænum. Hún endar síðan á 
borðum landsmanna á Þorláks-
messu.

Skötuvertíðin 
að ná hámarki



75.000 KR.
GJAFABRÉF
FRÁ SMÁRALIND FYLGIR NÚNA
ÖLLUM NOTUÐUM BÍLUM FRÁ
INGVARI HELGASYNI

Bjarni, er virkilega svona 
sælla að gefa en þiggja?

 Í kveðju-
ávarpi sínu sem framkvæmda-
stjóri Sameinuðu þjóðanna gagn-
rýnir Kofi Annan ríkisstjórn 
George W. Bush Bandaríkjafor-
seta harkalega og varar við því að 
Bandaríkjamenn megi ekki fórna 
lýðræðisgildum sínum í stríði sínu 
gegn hryðjuverkum. 

Annan flutti ræðuna í minning-
arsafni um Harry S. Truman, sem 
var forseti Bandaríkjanna á 
fimmta áratugnum, í Independ-
ence í Missouri í Bandaríkjunum í 
gær. 

„Mannréttindi og réttarríki eru 
lykilatriði fyrir öryggi og velferð í 
heiminum,“ sagði Annan, sam-
kvæmt ræðutexta sem AP-frétta-
stofan fékk í hendur áður en 
ræðan var flutt. Þegar Bandaríkin 
„virðast yfirgefa eigin gildi og 
markmið eru vinir þeirra í öðrum 
löndum skiljanlega undrandi og 
ráðvilltir,“ sagði Annan. 

Annan lætur af embætti fram-
kvæmdastjóra SÞ um áramótin, 
eftir tíu ára feril í þessu áhrifa-
mikla starfi. 

Allt frá því Bandaríkjamenn og 
Bretar ákváðu að ráðast inn í Írak 
árið 2003 án þess að hafa til þess 
ótvírætt umboð öryggisráðs Sam-
einuðu þjóðanna hefur Annan 
verið meðal helstu gagnrýnenda 
Íraksstríðsins, en mjög hefur 
borið á þessari gagnrýni hans nú 
undir lok embættistíðar hans. 

Annan segir Bandaríkjamenn 
hafa sérstöku ábyrgðarhlutverki 
að gegna í alþjóðamálum vegna 
þeirra óhemju miklu valda sem 
þau ráða yfir sem eina risaveldi 
heimsbyggðarinnar. 

Annan dró saman fimm megin-
hugmyndir sem hann álítur nauð-
synlegt að virða í siðmenntuðum 
heimi: sameiginleg ábyrgð, alþjóð-
leg samstaða, réttarríki, gagn-
kvæmt traust og fjölþjóðleg nálg-
un að lausn deilumála. 

Annan kaus að flytja lokaræðu 
sína í Truman-safninu að hluta til 
vegna þess að það er tileinkað 
Bandaríkjaforseta sem átti mik-
inn þátt í stofnun Sameinuðu þjóð-
anna. Í ræðunni er ítrekað borið 
lof á Truman en Bush er hvergi 
nefndur á nafn. 

Annan hvatti líka til þess að 
öryggisráðið verði endurskipu-
lagt. Rétt væri að fjölga fastafull-
trúum í því til að raddir heims-
hluta heyrðust, sem þar hafa haft 
lítið að segja til þessa enda endur-
speglaði núverandi skipulag heim-
inn eins og hann var árið 1945. 
Hann brýndi líka núverandi fasta-
fulltrúa-veldin fimm, sem hafa 
neitunarvald í ráðinu, til að 
„standa undir þeirri sérstöku 
ábyrgð sem fylgir forréttindum 
þeirra“.

Bandaríkin svíki 
ekki eigin grunngildi
Kofi Annan, fráfarandi framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna, beindi spjótum 
sínum að Bandaríkjastjórn er hann hélt eina síðustu ræðu sína í embætti í gær. 
Bandaríkin hefðu sérstöku ábyrgðarhlutverki að gegna vegna risaveldisstöðu sinnar.

 Byssumenn skutu í gær 
til bana þrjá unga syni háttsetts 
öryggismálafulltrúa palestínsku 
heimastjórnarinnar. Yfir 60 skot 
dundu á bíl sem drengirnir sátu í á 
leið í skóla í Gazaborg. 

Skotárásin er olía á eld átaka 
milli stríðandi fylkinga Palestínu-
manna. Faðir drengjanna átti fyrir 
tíu árum þátt í að stýra átaki pal-
estínskra yfirvalda gegn liðs-
mönnum Hamas-samtakanna her-
skáu. Honum hefur tvisvar áður 
verið sýnt banatilræði, en hann 
var ekki í bílnum með sonum 
sínum í gærmorgun. 

Talsmenn Hamas, sem nú halda 
um stjórnartauma heimastjórnar-

innar, sóru af sér að samtökin 
hefðu komið nærri tilræðinu og 
hétu því að allt yrði gert til að hafa 
uppi á ódæðismönnunum. 

Spenna hefur farið vaxandi að 
undanförnu milli liðsmanna 
Hamas og Fatah-hreyfingarinnar, 
sem áður var allsráðandi í heima-
stjórninni en Mahmoud Abbas, 
forseti Palestínumanna, er einn 
leiðtoga hennar. Á sunnudag hót-
aði Abbas því að boða á ný til kosn-
inga til palestínska löggjafar-
þingsins, í kjölfar þess að viðræður 
um myndun samstjórnar Hamas 
og Fatah fóru út um þúfur. Hótun-
in fór illa í Hamas-menn, sem sök-
uðu Abbas um að leggja á ráðin 
um valdarán. 

Þingmenn Fatah kröfðust þess í 
gær að Abbas ræki Hamas-stjórn-
ina.

Skotárás á drengi vekur reiði

 Svartar bómullarsokkabuxur voru 
dýrasti útgjaldaliður Steinunnar Þóru Árnadóttur, 

frambjóðanda í forvali VG á 
höfuðborgarsvæðinu. Steinunn Þóra 
keypti sokkabuxurnar, sem kostuðu 
2.700 krónur, sérstaklega til að 
klæðast á kosningavöku og nýttust 
þær því ekki til atkvæðaveiða. 

Alls varði Steinunn Þóra rétt 
tæpum 5.000 krónum til kosninga-
baráttunnar; fimm hundruð krónur 
féllu til vegna hráefnis í köku og 
eintak af tímaritinu Hér og nú 
kostaði 395 kr.

Paul Nikolov ferðaðist með leigubílum á kjördag 
fyrir tæpar 1.900 krónur og um 700 krónur fóru í 
kaup á hráefni í eplaböku. Alls kostaði kosninga-
barátta hans rúmar 2.600 krónur.

Guðfríður Lilja Grétarsdóttir hélt vöffluboð á 
kjördegi og áætlar að það hafi kostað um 6.000 
krónur og varði að auki 2.500 krónum til kökugerðar 
fyrir sameiginlegan kosningafund frambjóðenda.

Katrín Jakobsdóttir varði rúmum 30 þúsund 

krónum fyrir lén og hýsingu heimasíðu en Friðrik 
Atlason getur ekki áætlað heildarkostnað sinn þar 
sem hann veit ekki hve mikið hann setti í kaffibauk-
inn á flokksskrifstofunni. Ljóst er þó að hann er ekki 
undir 1.500 krónum.

Kristján Hreinsson kveðst svo hafa komið út í 
plús þar sem hann seldi slatta af bók sinni Aldrei 
kaus ég Framsókn.

Kostnaður VG vegna forvalsins er rúmar 1.200 
þúsund krónur. Um 800 þúsund féllu til vegna útgáfu 
bæklings með upplýsingum um frambjóðendur.

Svartar sokkabuxur vógu þungt 

 Stjórn Grundar vill 
lögreglurannsókn á því hvort 

blaðamaður og 
ritstjóri
tímaritsins
Ísafoldar hafi 
brotið lög með 
grein um 
elliheimilið.
Segist stjórn 
Grundar
meðal annars 
telja að 
Ísafold hafi 

brotið lög um friðhelgi einkalífs-
ins. Óskað hafi verið eftir því við 
Reyni Traustason ritstjóra að 
síðari hluti greinarinnar verði 
ekki birtur. „Þess er vænst að 
lögreglustjórinn í Reykjavík 
hraði rannsókn málsins og þeir
sem ábyrgir eru fyrir refsiverða 
háttsemi sæti opinberri ákæru 
fyrir brot sín,“ segir stjórn 
Grundar. Ritstjóri Ísafoldar hefur 
áðru hafnað gagnrýni yfirmanna 
Grundar. 

Krefjast rann-
sóknar lögreglu

Lögreglan á Selfossi 
rannsakar nú meinta nauðgun 
sem sögð er hafa átt sér stað 
aðfaranótt laugardags. Rúmlega 
tvítug kona lagði fram kæru á 
hendur tæplega fertugum 
karlmanni sem hafði fylgt henni 
heim sem gestur eftir að þau 
höfðu verið á skemmtistað þar í 
bænum. Eftir að konan lagði fram 
kæru á laugardagsmorgun var 
hún skoðuð á neyðarmóttöku 
fyrir fórnarlömb nauðgana. 
Maðurinn var látinn laus í 
hádeginu þann dag eftir yfir-
heyrslur. Hann neitar að hafa 
nauðgað konunni en segir þau 
hafa haft samfarir með vilja 
beggja.

Kærir gest fyrir 
nauðgun

 „Á þessum fundi 
kom skýrt fram einarður 
stuðningur við okkar sjónarmið,“ 
segir Einar K. Guðfinnsson 
sjávarútvegsráðherra sem hitti í 
gær formann heildarhagsmuna-
samtaka bandarísks sjávarút-
vegs, John Connelly. Washington 
Post birti í gær bréf eftir 
Connelly þar sem hann andmælti 
sjónarmiðum leiðarahöfundar 
blaðsins varðandi botnvörpuveið-
ar. Einar segir þá einmitt hafa 
rætt um þetta við Connelly. 
„Hann undirstrikaði sterka stöðu 
Íslands og það góða orðspor sem 
Íslendingar hafa fyrir auðlinda-
nýtingu sína,“ segir Einar. 

Styðja sjónar-
mið Íslendinga

 Konur eru oft 
útilokaðar frá ákvarðanatökum 
fjölskyldunnar um matar- og 
lyfjakaup sem veldur því að börn 
þeirra eru vannærð og þeirra 
eigin heilsa í hættu. Þetta segir í 
nýrri skýrslu Barnahjálpar 
Sameinuðu þjóðanna um rann-
sókn sem náði til þrjátíu landa í 
öllum heimsálfum. Karlmenn í 
þróunarlöndunum, sem stýra oft 
fjármálum fjölskyldunnar, setja 
aðra hluti í forgang en mat. Í 
Kamerún verja konur 74 prósent-
um tekna sinna í mat fyrir 
fjölskylduna en karlar aðeins 22 
prósentum af sínum tekjum. 
Segja skýrsluhöfundar að aukið 
jafnrétti kynjanna í heiminum 
myndi minnka vannæringu, bæta 
heilsufar fátækra og auka 
menntun bæði drengja og stúlkna. 

Kúgun kvenna 
skaðar heilsu



LYFJA STYÐUR LANDSLIÐ KVENNA Í HANDBOLTA

GJAFAPOKI FYLGIR GJAFAVÖRUM

L’ORÉAL – MEN EXPERT
Hydra Energetic krem sem endurnýjar orku húðarinnar.
Rakgel fyrir viðkvæma húð. Hreinsigel og taska fylgir 
með sem kaupauki.

Komdu til okkar
og skoðaðu frábært
úrval af gjafasettum
handa henni eða honum.

Lágmúli - Smáratorg - Laugavegur - Smáralind - Spöngin - Garðatorg - Setberg - Keflavík - Grindavík - Selfoss - Laugarás - Borgarnes - Stykkishólmur

Grundarfjörður - Búðardalur - Ísafjörður - Bolungarvík - Patreksfjörður -  Sauðárkrókur - Blönduós - Hvammstangi - Skagaströnd -  Húsavík - Kópasker

Raufarhöfn - Þórshöfn - Egilsstaðir - Seyðisfjörður - Fáskrúðsfjörður - Höfn - Neskaupstaður - Reyðarfjörður - Eskifjörður

www.lyfja.is - Lifið heil
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2.259 kr.

VERSACE - GJAFAKASSI
Versace Bright Crytal dömuilmur. Nýr, aðlaðandi og
ferskur blómailmur.

CALVIN KLEIN – CK ONE
Nýr, ferskur og spennandi ilmur fyrir bæði herra og
dömur.

3.995 kr. 4.259 kr.

CLARINS – MASKARAKASSI
Wonder volume maskari, 30 ml augnfarðahreinsir
og 5 ml augngel.

2.179 kr.

VAN GILS – VGV
Nýjasti ilmurinn frá Van Gils.
Edt. 30 ml spray. 100 ml sturtusápa fylgir frítt með.

2.139 kr.

LEVANTE – SOKKABUXUR
Vekja athygli!

EUCERIN – GJAFATASKA
Dekur um jólin. Eucerin húðmjólk og sturtuolía.

1.390 kr.

FRÁBÆRT FYRIR MATARBOÐIÐ!
Mataruppskriftir frá Ítalíu, Mexíkó, Indlandi og fleiri
löndum ásamt 60 mín. af tilheyrandi tónlist á einum og
sama disknum.

Einnig úrval geisladiska frá SENU.

1.590 kr.

Jólagleði



 Standast þarf próf í 
íslensku til að öðlast íslenskan 
ríkisborgararétt, samkvæmt nýju 
frumvarpi Björns Bjarnasonar 
dómsmálaráðherra. Ráðherra skal 
tilgreina kröfur um íslensku-
kunnáttu í sérstakri reglugerð þar 
sem jafnframt er mælt fyrir um 
undanþágur fyrir þá sem telja 
verður ósanngjarnt að gera þessa 
kröfu til. Ráðgert er að þetta 
ákvæði frumvarpsins taki ekki 
gildi fyrr en eftir tvö ár svo svig-
rúm gefist til að byggja upp 
íslenskukennslu fyrir útlendinga.

Í frumvarpinu, sem samið er af 
nefnd ráðherra sem skipuð var í 
janúar, er einnig gert ráð fyrir að 
það leiði til höfnunar á umsókn um 
íslenskan ríkisborgararétt ef 
veruleg óreiða er á fjármálum 
umsækjanda þannig að árangurs-
laust fjárnám hafi verið gert hjá 
honum á síðastliðnum þremur 
árum eða bú hans tekið til gjald-
þrotaskipta. Þá má viðkomandi 
ekki vera með skattgreiðslur í 
vanskilum.

Ennfremur þarf umsækjandi 
að sýna fram á að hann geti fram-
fleytt sér hérlendis með lögmæt-
um hætti og hafi ekki þegið fram-
færslustyrk frá sveitarfélagi 
síðastliðin þrjú ár. Sambærilegt 
ákvæði núgildandi laga kvað á um 
að slíkur styrkur hefði ekki verið 
þeginn í tvö ár.

Umsækjandi má ekki hafa sætt 
sektum eða fangelsisrefsingu eða 
eiga óloknu máli í refsivörslu-
kerfinu. Þó eru undantekningar 
þar á, meðal annars sú að veita 
megi ríkisborgararétt að liðnu 
einu ári frá því að brot var framið 

sem sætti sekt lægri en fimmtíu 
þúsund krónur. Hafi maður verið 
dæmdur til afplánunar í fangelsi í 
eitt ár eða lengur þurfa fjórtán ár 
að líða þar til hann getur fengið 
íslenskan ríkisborgararétt.

Fjölmörg ákvæði núgildandi 
laga eru einnig í nýja frumvarp-
inu. Til dæmis þarf umsækjandi  
eftir sem áður að hafa verið 
búsettur hér í sjö ár til að öðlast 
ríkisborgararétt. Borgari í ein-

hverju hinna Norðurlandanna þarf 
að hafa búið hér í fjögur ár. 

Alþingismennirnir Bjarni 
Benediktsson, Guðjón Ólafur 
Jónsson og Guðrún Ögmunds-
dóttir sátu í nefnd ráðherra er 
samdi frumvarpið, ásamt Kristínu 
Völundardóttur sýslumanni og 
Fanneyju Óskarsdóttur og Hauki 
Guðmundssyni, starfsmönnum 
dómsmálaráðuneytisins.

Fjármálaóreiða úti-
loki ríkisborgararétt
Árangurslaust fjárnám, gjaldþrotaskipti eða vanskil á skattgreiðslum leiða til 
höfnunar umsókna um íslenskan ríkisborgararétt, samkvæmt nýju frumvarpi 
dómsmálaráðherra. Ákvæði um kunnáttu í íslensku tekur gildi eftir tvö ár.

 Ríkissaksóknari 
bíður þess að niðurstaða fáist úr 
rannsókn á blóð- og vefsýnum úr 
þrítugum karlmanni sem lést eftir 
að hafa fengið hjartastopp í lög-
reglubifreið á leið frá Radisson 
SAS Hótel Sögu niður á lögreglu-
stöð.

Eins og greint hefur verið frá í 
Fréttablaðinu þurftu lögreglu-
menn að beita manninn harðræði 
til þess að yfirbuga manninn en 
hann hafði látið ófriðlega á hótel-
inu en hann hafði verið á 
jólahlaðborðsskemmtun á staðn-
um. Fíkniefni fundust á hótel-
herbergi mannsins.

Sigríður Friðjónsdóttir, hjá 

ríkissaksóknara, segir skýrslutök-
ur standa enn yfir. „Það hafa verið 
teknar skýrslur af lögreglumönn-
um þar sem þeir hafa réttarstöðu 
sakborninga en það hefur ekkert 
komið fram ennþá sem bendir til 
þess að eitthvað óeðlilegt hafi átt 
sér stað. En það er of snemmt að tjá 
sig um hver niðurstaða málsins 
verður þar sem rannsókn stendur 
enn yfir. Mestu skiptir að fá á því 
ótvíræðar skýringar hvert bana-
mein mannsins var. Líklega eru 
ennþá tvær til þrjár vikur í að það 
fáist úr því skorið.“

Haft hefur verið eftir Geir Jóni 
Þórissyni, yfirlögregluþjóni í 
Reykjavík, í Fréttablaðinu að lög-

reglan hafi ekki þurft að beita 
manninn harðræði þegar hann 
skyndilega fékk hjartastopp. Mað-
urinn lést á sjúkrahúsi viku eftir 
að hann fékk hjartastopp í bifreið-
inni.

Bíða niðurstöðu úr sýnatöku
Ásgeir Þór Ásgeirs-

son, aðalvarðstjóri í Lögreglunni í 
Reykjavík, neitar því alfarið að 
lögreglumenn hafi verið vopnaðir 
vegna ítrekaðra líflátshótana í 
kjölfar þess að maður lést eftir að 
hafa fengið hjartastopp í 
lögreglubifreið. „Það er ekki rétt 
að lögreglumenn hafi verið 
vopnaðir vegna líflátshótana, eins 
og greint var frá í fréttum 
Stöðvar 2 [í gærkvöld]. Sérsveitar-
menn sem voru á vakt um helgina 
báru ekki heldur nein vopn.“

Í fréttum Stöðvar 2 var frá því 
greint að lögreglumenn hafi borið 
vopn, meðal annars skotvopn, um 
liðna helgi. 

Báru ekki nein 
vopn á vaktinni

 Kæra uppkominna 
barna Sigurjóns heitins Sigurðs-
sonar, fyrrum lögreglustjóra í 
Reykjavík, á hendur Jóni 
Baldvini Hannibalssyni, fyrrum 
ráð- og sendiherra, er nú fyrir 
Héraðsdómi Reykjavíkur. Þar 
verður á næstunni kveðið upp úr 
um hvort málið skuli rekið og 
rannsakað sem opinbert mál eða 
sem einkamál. 

Kæran á hendur Jóni fjallar 
um að hann hafi kallað Sigurjón 
„alræmdan lögreglustjóra“, þegar 
Jón ræddi símhleranir í sjónvarps-
sal.  Sigurjón lést árið 2004. Börn 
hans eru sex talsins og er hið 
yngsta fætt árið 1955. 

Úrskurðað um 
málsmeðferð 

 Tveir litháískir 
karlmenn, 24 ára og 31 árs, hafa 
verið ákærðir fyrir innflutning á 
6,5 kílóum af amfetamíni til 
Íslands. Aðalmeðferð í málum 
þeirra beggja fór fram í Héraðs-
dómi Reykjavíkur í gær. Menn-
irnir komu til landsins 31. ágúst 
með Norrænu. Tollverðir á 
Seyðisfirði fundu tæplega 4,5 kíló 
af amfetamíni undir mælaborði í 
Audi-bifreið eldri mannsins og í 
bifreið yngri mannsins fundust 
rúmlega tvö kíló af amfetamíni. 
Grunur leikur á að fíkniefnin hafi 
verið ætluð til söludreifingar. 
Óvíst er hvenær dómsuppsaga 
verður í málum mannanna. 

Með 6,5 kíló   
af amfetamíni

Móðir danskrar telpu, 
sem seld var mörgum karlmönn-
um í Tønder í Danmörku, var í 
gær dæmd til vistar á réttar-
geðdeild til frambúðar. Hún vissi 
af misnotkun eiginmanns síns á 
tveimur dætrum þeirra, sem og 
því að hann seldi öðrum karl-
mönnum aðgang að líkama eldri 
telpunnar.

Fyrir rétti kom jafnframt 
fram að faðirinn hefur verið 
meðlimur í djöfladýrkendaklúbbi. 
Hann bíður enn dóms, en auk 
móðurinnar hafa þrettán karl-
menn hlotið dóm í málinu.

Telpurnar eru níu og tólf ára í 
dag. Þær eru nú í umsjá félags-
málayfirvalda.

Móðirin dæmd 
á réttargeðdeild





 „Það er í raun til-
viljun að ekki fór verr því það er 
símasambandslaust á þessum 
slóðum sem hefði getað skapað 
meiri vanda,“ segir Jón Reynir 
Sigurðsson, bifreiðastjóri hjá fyr-
irtækinu Græði, undirverktaka 
Vegargerðarinnar, en hann var við 
störf á Gemlufallsheiði er hóp-
flutningabifreið fauk út af vegin-
um.

Bifreiðin var á leið frá Önundar-
firði til Dýrafjarðar og var veður 
slæmt á staðnum er slysið varð.

Átta voru í bifreiðinni er hún 
fauk út af og valt 50 til 60 metra 
niður af veginum. Allir sluppu við 
alvarleg meiðsli en að sögn Jóns 
Reynis kvörtuðu nokkrir farþeg-
anna undan verkjum í hálsi og 
baki. „Ég þurfti að keyra nokkra 
kílómetra á snjómokstursbílnum 
til þess að komast í nægilega gott 
símasamband og tilkynna um slys-
ið. Ég byrjaði á því að kanna 
ástand þeirra sem í bifreiðinni 
voru og sem betur fer sluppu allir 
við mikil meiðsl. Hins vegar hefði 
getað farið verr og það er algjör-
lega ótækt að símasamband sé 
ekki fyrir hendi á þessum slóðum. 
Það munaði minnstu að bifreiðin 

endaði ofan í árfarvegi og þá hefði 
hver mínúta getað skipt máli,“ 
segir Jón Reynir.

Lögregla fékk tilkynningu um 
slysið rétt eftir hálfátta í gær-
morgun og var lögreglan, ásamt 
sjúkraflutningamönnum, komin á 
vettvang eftir um tuttugu mínútur 
frá tilkynningu um slysið. Greið-
lega gekk að koma farþegum á 
sjúkrahús en skyggni var slæmt 
er slysið varð og var starf lög-
reglu og sjúkraflutningamanna 
erfitt fyrir vikið. Lögreglan gat 
ekki staðfest hvort allir farþegar 
bifreiðarinnar hefðu verið í bíl-
beltum.

Önundur Jónsson, yfirlögreglu-
þjónn á Ísafirði, segist binda mikl-
ar vonir við uppsetningu fjar-
skiptakerfis eftir TETRA-staðli en 
það verður tekið í notkun í mars 
eða apríl á næsta ári. „Það er mikil 

þörf á því að styrkja fjarskipta-
kerfi á Vestfjörðum sem allra mest 
til þess að stytta viðbragðstíma 
bæði lögreglu og sjúkraflutninga-
manna. Það horfir til betri vegar 
þar sem TETRA-sendar svonefnd-
ir verða settir upp á fyrrihluta 
næsta árs. Þótt vissulega sé brýn 
þörf á því að bæta fjarskiptin þá 
horfum við bjartari augum fram á 
veginn en undanfarin ár.“

Nýlega var ákveðið að Neyðar-
línan myndi festa kaup á TETRA-
kerfinu til þess að stytta við-
bragðstíma björgunarfólks þegar 
aðstoðar þess er þörf.

Eva Magnúsdóttir, upplýsinga-
fulltrúi Símans, sagði að þó ekkert 
gsm-samband væri á þessum slóð-
um væri langdræga farsímakerfið 
NMT virkt yfir alla heiðina. Til 
stendur að leggja NMT-kerfið 
niður árið 2008.

Símasambandsleysi 
olli vanda á slysstað
Símasambandsleysi á Gemlufallsheiði seinkaði viðbrögðum björgunarfólks er 
hóflutningabifreið fauk út af veginum í gærmorgun. TETRA-sendar verða settir 
upp á næstunni og þeir stórauka öryggi, segir yfirlögregluþjónn á Ísafirði.   

Er jólaleyfi þingmanna of 
langt?

Er fátækt til á Íslandi?

 Gestur Jónsson, lögmað-
ur Jóns Ásgeirs Jóhannessonar, 
forstjóra Baugs Group, sagði fyrir 
dómi að gær að yfirmenn embætt-
is ríkislögreglustjóra hefðu átt að 
leiðrétta ummæli þeirra í fjölmiðl-
um fyrst þau voru ekki rétt. 

Sérstaklega var vitnað til 
ummæla sem höfð voru eftir þeim 
í Blaðinu þar sem Haraldur 
Johannessen sagði að rannsókn á 
skattamálum, sem nú eru til með-
ferðar hjá ríkislögreglustjóra, 
myndi fá umfjöllun líkt og um 
skattsvikamál væri að ræða.

Málflutningur vegna kæru 
Jóns Ásgeirs, Kristínar Jóhann-
esdóttur, Jóhannesar Jónssonar, 
Tryggva Jónssonar og Stefáns 
Hilmarssonar á hendur yfir-
mönnum ríkislögreglustjóra 

vegna meints vanhæfis fór fram 
í gær. Hélt Gestur Jónsson því 
meðal annars fram að yfirmenn 
ríkislögreglustjóra gæfu sér þá 
hugmynd fyrirfram að sakborn-
ingar í málinu væru sekir, án 

þess að sekt þeirra hafi verið 
sönnuð.

Jón H.B. Snorrason, yfirmaður 
efnahagsbrotadeildar ríkislög-
reglustjóra, sagði ummæli sem 
höfð voru eftir honum og Haraldi í 
Blaðinu ekki hafa verið í réttu 
samhengi og þá neitaði Jón H.B. 
því eindregið að ummæli yfir-
manna ríkislögreglustjóra bentu 
til þess að embættið gæfi sér hug-
mynd um það fyrirfram að tiltekn-
ir aðilar máls væru sekir. 

Ekki liggur fyrir hvenær 
úrskurðað verður í málinu en Egg-
ert Óskarsson héraðsdómari hefur 
málið nú til umfjöllunar.

Aðalmeðferð í seinna Baugs-
málinu sem tekið hefur verið til 
efnismeðferðar fyrir dómi fer 
fram 12. febrúar á næsta ári. 

Ummæli ekki í réttu samhengi

 Í greinargerð Verð-
bréfastofunnar hf. um mat á til-
boðum í hlut ríkisins í ÍAV kemur 
fram að hún hafi talið það orka tví-
mælis hvort tilboð EAV ehf. væri 
raunverulega gilt. Í útboðsgögn-
um hefði nefnilega ekki verið gert 
ráð fyrir því að bjóðendur gætu 
sett fyrirvara í tilboð sín. Það hafi 
hins vegar EAV ehf. gert. Enginn 
annar bjóðandi setti slíka fyrir-
vara í tilboð sín. 

Fyrirvarar EAV ehf. voru 
umtalsverðir auk þess sem þeir 
gáfu upp verðbil á því hvað þeir 
væru tilbúnir til að borga fyrir 
hvern hlut í stað fasts verðs á hlut 
líkt og aðrir bjóðendur. 

Verðbréfastofan hf. lagði þann 
skilning í málið  að ef öllum fyrir-
vörum EAV ehf. yrði fullnægt 
myndu efri mörk tilboðsins gilda. 
Í greinargerðinni segir þó að 
matsaðilinn telji „þessa fyrirvara 
í besta falli ekki ganga upp og 
hægt er að velta upp þeirri spurn-
ingu hvort tilboðið sé í raun 
gilt“. 

Samkvæmt upplýsingum sem 
einkavæðingarnefnd kom til 
Verðbréfastofunnar var ekki 
hægt að taka neina af þeim fyrir-
vörum sem settir voru fram í til-
boði EAV ehf. gilda. Því hafi 
Verðbréfastofan hf. talið nær-
tækast að telja í besta falli að 

lægsta mögulega tilboð EAV ætti 
þá að gilda. Líkt og sést á með-
fylgjandi töflu er það tilboð, sem 
matsaðilinn mælti með að tekið 
yrði gilt, ekki hæst. 

Einkavæðingarnefnd ákvað 
samt sem áður að taka hæsta til-
boð EAV ehf. gilt og ganga til 
samninga við það félag, sem að 
endingu eignaðist ÍAV hf. 
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 „Ég gæti trúað að það yrðu 
einhver eftirmál,“ segir Vörður 
Leví Traustason, formaður hús-
félagsins í Klapparhlíð 1, þar sem 
stórskemmdir urðu í miklu vatns-
flóði aðfaranótt sunnudags.

Eins og fram kom í Fréttablað-
inu í gær segja íbúar hússins að 
vatn hafi streymt inn í kjallara inn 
um loftræstiop eftir að tjörn 
myndaðist á nálægu hringtorgi 
þar sem rafmagnsdæla hafi gefið 
sig í brunni. Miklar skemmdir hafi 
orðið á húseigninni sjálfri og 
munum í geymslum íbúanna.

Ragnheiður Ríkharðsdóttir 
bæjarstjóri dregur skýringar íbú-
anna í efa.

„Bæjarverkfræðingur upplýsti 
mig um það á fundi í morgun og 
taldi að það væri af og frá að því 
sem væri haldið fram að hafi gerst 
gæti hafa gerst vegna þess að 
dælur eru hér á fimm metra dýpi,“ 
sagði bæjarstjórinn í gær og vís-
aði að öðru leyti á Jóhönnu Hansen 
bæjarverkfræðing, sem ekki svar-
aði skilaboðum.

Vörður Leví ítrekar hins vegar 
frásögnina í Fréttablaðinu í gær 
um að vatnsdæla hefði gefið sig í 
brunni í fráveitukerfi bæjarins 
við hringtorg nálægt húsinu. „Ég 
horfði ofan í þetta. Raftaflan fyrir 
dæluna var á kafi í vatni svo hún 
sló út. Vatnið rann eftir götunni og 
flæddi inn um lofræstiopið hjá 
okkur.“

Húsið Klapparhlíð 1 er fyrir 
fólk yfir fimmtugt og er nýbyggt 
af Íslenskum aðalverktökum, en 
íbúarnir fluttu inn í sumar.

Samkvæmt upplýsingum 
Fréttablaðsins munu fulltrúar 
tryggingafélaganna hafa haft á 
orði að tjón á persónulegum 
munum íbúanna yrði bætt en krafa 
síðan gerð á bæjarsjóð, hönnuði 
og  byggjendur hússins um endur-
greiðslu. Vörður segir þessi mál 
öll enn á frumstigi.

„Þeir ætla að skoða hvernig 
hönnun loftræstikerfis hússins er 
háttað og hvort hún sé samþykkt 
af bæjaryfirvöldum. Þeir vilja 
skoða þetta ofan í kjölinn með 
hönnuði hússins og verktakanum,“ 
segir Vörður sem trúir því ekki að 
eigendur íbúðanna sitji uppi með 
skaðann: „Það verður þá bara lög-
fræðimál, það er ekki spurning. 
Bærinn hlýtur að bera ábyrgð, ég 
trúi ekki öðru,“ segir Vörður. 

Krefja Aðalverktaka 
og bæinn um bætur
Tryggingafélög íbúanna í Klapparhlíð 1 í Mosfellsbæ munu líklega gera kröfu 
um bætur frá bæjarsjóði og Íslenskum aðalverktökum. Mikið tjón varð í vatns-
flóði. Bæjarstjórinn segir skýringar íbúanna um bilun í dælubúnaði ekki réttar.

 Breskir rannsóknar-
lögreglumenn yfirheyrðu í gær, 
að sögn rússneskra fjölmiðla, 
fyrrverandi leyniþjónustumann-
inn Andrei Lugovoi í Moskvu, en 
hann er einn þeirra sem átti fund 
á hóteli í Lundúnum þann 1. nóv-
ember með Alexander Litvin-
enko, rússneska njósnaranum 
fyrrverandi sem dó úr geislunar-
eitrun þremur vikum síðar. 

Bresku lögreglumennirnir 
hafa verið í Moskvu í viku til að 
vinna að rannsókn málsins og 
heimsóttu í gær sjúkrahús sem 
sérhæfir sig í meðhöndlun 
geislunarsjúklinga. Annar lykil-

maður í rannsókninni, Dmitry 
Kovtun, er talinn vera í meðferð 
þar vegna geislunareitrunar. 

Lögregla í Hamborg í Þýska-
landi hefur fundið leifar af 
geislavirka efninu pólon-210 í 
íbúð fyrrverandi eiginkonu Kov-
tuns þar í borg, en hann milli-
lenti þar í fjóra daga áður en 
hann hélt á fundinn með Litvin-
enko í London 1. nóvember. 
Konan, sambýlismaður hennar 
og tvö ung börn kunna að hafa 
komist í snertingu við hið hættu-
lega efni, að því er talsmaður 
þýsku lögreglunnar, Thomas 
Menzel, greindi frá. 

Ný spor í Moskvu og Hamborg

Sjálfvirk hringing úr bílum
 Sturla Böðvarsson sam-

gönguráðherra er nú staddur í 
Brussel þar sem hann undirritar 
yfirlýsingu um að Ísland verði eitt 
af þeim löndum sem komi að sjálf-
virkri neyðarhringingu úr bílum í 
Neyðarlínuna.

Samgönguráðuneytið, ND á 
Íslandi ehf. og Neyðarlínan hafa 
þegar undirritað viljayfirlýsingu um 
að vinna sameiginlega að því að hér-
lendis verði unnt að taka upp sjálf-
virka hringingu úr bílum í Neyðar-
línuna og að þróa notkun 
Saga-hugbúnaðarkerfisins vegna 
innheimtu veggjalda og eftirlits með 
hvíldarákvæðum í umferðarlögum.

Jóhannes Tómasson, upplýs-
ingafulltrúi samgönguráðuneytis-
ins, segir að neyðarhringingar úr 

bílum komi til með að auka öryggi 
ökumanna til muna þar sem sjálf-
virk hringing verði um leið og slys 
verði sem flýti viðbragðstíma til 
muna. „Þetta flýtir einnig mjög 
fyrir réttum viðbrögðum, dregur 
úr afleiðingum slysa og getur jafn-
vel bjargað mannslífum.“ Gert er 
ráð fyrir að bílaiðnaðurinn verði 
búinn að taka upp viðkomandi 
tækni eigi síðar en árið 2010.

Skipuð verður verkefnisstjórn í 
byrjun næsta árs en hlutverk henn-
ar er að setja fram verk- og 
kostnaðaráætlun um næstu skref 
og halda undirbúningi áfram í sam-
ræmi við viljayfirlýsinguna. 





Jólin koma. Ættingjar og vinir hittast og gleðjast saman 
yfir margskonar jólagóðgæti. Hellmann's® majónes er
eitt af því sem fullkomnar jólamatreiðsluna og gerir
árangurinn ómótstæðilegan. Flauelsmjúk áferð, besta
hráefni og ósvikin bragðgæði. Gleðileg jól.

Hellmann’s gerir bragðið betra

Ef þú átt afgang af kalkúna um 
jólin geturðu gert þetta góða salat.

Kalkúna-waldorf-salat
½ bolli Hellmanns's® Mayonnaise
1 msk sítrónusafi
½ tsk salt
2 bollar af elduðum kalkúna eða
kjúklingi í teningum
1 stórt epli, afhýtt 
og kjarnahreinsað
½ bolli sellerí, sneitt
1/3 bolli rúsínur eða þurrkuð 
trönuber
¼ bolli laukur, fínt sneiddur 
(má sleppa)
Ristaðar valhnetur, saxaðar 
(má sleppa)

Hrærið majónes, sítrónusafa og 
salt í skál. Blandið öllu öðru en 
hnetum vel saman við. Stráið 
hnetum yfir salatið. Kælið ef vill.
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Umdeild ráðstefna um hel-
förina gegn gyðingum var opnuð í 
Teheran í gær. Utanríkisráðherr-
ann Manouchehr Mottaki sagði í 
opnunarávarpi að tilgangurinn 
væri „hvorki að afneita né sanna að 
helförin hafi átt sér stað“, en frum-
kvæðið að boðun hennar átti Mah-
moud Ahmadinejad Íransforseti, 
sem hefur sagt helförina vera „goð-
sögn“ og að þurrka bæri Ísrael af 
landakortinu. 

Að sögn talsmanna alþjóða-
málastofnunar íranska utanríkis-
ráðuneytisins mættu 67 erlendir 
vísindamenn frá þrjátíu löndum á 

ráðstefnuna. Á henni gæfist tæki-
færi til að ræða þetta mál í 
andrúmslofti sem væri laust við 
„tabú Vesturlandabúa“.

Stjórnvöld í Þýskalandi, Banda-
ríkjunum og fleiri vestrænum 
ríkjum fordæmdu tiltækið. Ísra-
elski forsætisráðherrann Ehud 
Olmert kallaði ráðstefnuna „sjúkt 
fyrirbæri“.

Sá fáheyrði atburður átti sér 
annars stað í Teheran-háskóla í 
gær, að hópur námsmanna hafði 
uppi hávær mótmæli gegn 
Ahmadinejad forseta er til stóð að 
hann héldi þar ræðu. 

Helförin var rædd 
í ríki klerkanna

 Óheppilegt er að Orkubú 
Vestfjarða og Rafmagnsveitur 
ríkisins verði systurfélög á 
raforkumarkaði og dótturfélög 
Landsvirkjunar. Með sameining-
unni minnka möguleikar til 
samkeppni.

Þetta er álit Gísla Tryggvasonar, 
talsmanns neytenda, á tillögu 
iðnaðarnefndar Alþingis um að 
eignarhlutur ríkisins í Orkubúi 
Vestfjarða og RARIK verði 
lagður inn í Landsvirkjun. „Ég sé 
ekki hvernig þessi ráðstöfun 
styður þá stefnu stjórnvalda að 
stuðla að samkeppni á raforku-
markaði, neytendum í hag,“ segir 
Gísli og vísar í fyrri umsagnir 
sínar um málið. 

Hamlar samkeppni

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



allt í matinn á einum stað
Birt með fyrirvara um prentvillur
Tilboðin gilda12. desember  til 17. desember eða á meðan birgðir endast
www.netto.is Akureyri  - Grindavík - Mjódd Reykjavík - Salahverfi Kópavogi

Humarveisla

Fr
áb

ær humarsúpa

Bornholmshumarsúpa

299 kr/stk

Hornafjarðarhumar 1 kg.
799 kr/kg.

hvergi lægra verð



Hverri pakkningu með 4 eða 6 stykkjum af Prince Polo fylgir skafmiði.
 Glæsilegir vinningar:
• Acer fartölva frá Svar tækni
• Fartölvutaska
• Miði á fjölskyldumyndina Artúr og mínimóarnir
• Pakkar af Prince Polo mini

Prince Polo – alltaf jafn gott

Það er skafmiði í pakkanum 
Yfir 1000 vinningar!

x6
12/230 volt. AUX-inngangur. 
Hátalara- og bassa-
útgangur. Heyrnatólatengi.
Frábær jólagjöf fyrir
útilegufólkið.

Fullt ver›: 15.900 kr. 

Safnkortshafar borga a›eins:

9.900 kr.
auk 1000 punkta 

             TANGENT UNO BLACK

ÚTVARP

SMÁRALIND SÍMI 545 1550 GLÆSIBÆ SÍMI 545 1500      KRINGLUNNI SÍMI 545 1580
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Greenland
dúnúlpa frá
The North Face
Jólatilboð

22.990 kr.
verð áður 26.990 kr.

 Átta breskir ríkisborg-
arar hafa verið dæmdir í skilorðs-
bundið fangelsi fyrir húsbrot og 
tilraun til frelsissviptingar í 
Héraðsdómi Austurlands. Sex 
þeirra fengu sextíu daga fangelsis-
dóma og tvær stúlkur þrjátíu daga 
dóma.

Við ákvörðun refsingar var litið 
til þess að um samverknað margra 
var að ræða og brotin voru skipu-
lögð. En einnig var litið til þess að 
ákærðu hafa ekki áður gerst sek 
um refsiverða hegðun. Stúlkurnar 
tvær hlutu mildari dóma því þær 
eru mjög ungar að árum. Fólkinu 
var auk þess gert að greiða 
málsvarnarlaun skipaðs verjanda 

síns, að upphæð rúmlega þrjú 
hundruð þúsund krónur.

Ákærðu kröfðust sýknu af 
öllum kröfum ákæruvalds og að 
sakarkostnaður skyldi greiddur 
úr ríkissjóði.

Forsaga málsins er sú að 
ákærðu réðust inn á skrifstofu 
verkfræðistofunnar Hönnunar hf. 
á Reyðarfirði hinn 15. ágúst 
síðastliðinn með það fyrir augum 
að mótmæla byggingu Kára-
hnjúkavirkjunar. Mótmælendurnir 
neituðu að fara þegar starfsmenn 
verkfræðiskrifstofunnar báðu þá 
um það. Auk þess héldu mótmæl-
endurnir starfsmönnunum nauð-
ugum á skrifstofunni í um tuttugu 

mínútur. Starfsmenn Hönnunar 
hf. lýstu yfir furðu sinni á innrás-
inni því verkfræðistofan hafi 
komið lítið nálægt framkvæmdun-
um við Kárahnjúka. 

 Stefán E. Matthías-
son, sem sagt var upp störfum 
sem yfirlæknir við æðaskurð-
lækningadeild Landspítalans hinn 
28. nóvember árið 2005, ætlar í 
mál við íslenska ríkið. Uppsögnin 
kom í kjölfar áminningar sem 
hann fékk 31. október í fyrra. 

Stefán höfð-
aði mál gegn 
Landspítalan-
um áður en 
honum var 
sagt upp til að 
fá áminning-
unni hnekkt og 
að beðið yrði 
með að segja 
honum upp 
þar til eftir að 
dómur yrði 

kveðinn upp. Stefáni var hins 
vegar sagt upp störfum áður en 
niðurstaða lá fyrir í dómsmálinu. 

Héraðsdómur Reykjavíkur 
kvað upp dóm í máli Stefáns þann 
29. júní 2006 og var niðurstaðan að 
áminningin hafi verið ólögmæt. 
Landspítalinn áfrýjaði ekki og 
greiddi Stefáni þann málskostnað 
sem kveðið var á um dómnum. 

Í kjölfar úrskurðarins fóru 
fram viðræður á milli Stefáns og 
stjórnar Landspítalans um að hann 
yrði ráðinn aftur í starf yfirlæknis. 
Stjórnendur spítalans hafa ekki 
orðið við þeirri kröfu Stefáns. 
Þess vegna sendi lögmaður Stef-
áns, Ragnar H. Hall, Magnúsi 
Péturssyni forstjóra Landspítala-
háskólasjúkrahúss kröfubréf 14. 
nóvember síðastliðinn þar sem 
farið er fram á skaða- og miska-
bætur vegna þess fjártjóns sem 
Stefán hefur orðið fyrir vegna 
uppsagnarinnar. Skaðabótakrafa 
Stefáns er rúmar 139 milljónir 

króna og miskabótakrafan tíu 
milljónir. Skaðabótakrafan er 
reiknuð út frá ætluðum tekjumissi 
Stefáns í tíu ár. Í bréfi Ragnars 
kom fram að spítalinn þyrfti að 
inna greiðsluna af hendi innan 
þrjátíu daga ellegar myndu dráttar-
vextir bætast við upphæðina. 

„Ég hef falið lögmanni mínum 
að undirbúa dómsmál gegn ríkinu. 
Engin svör hafa borist frá yfir-
mönnum Landspítalans annað en 
að málinu hafi verið vísað til ríkis-
lögmanns. Þeir hafa ekki sýnt 
neinn lit í að reyna að leysa þetta 
mál. Þess vegna munum við fara 
með málið fyrir dóm,“ segir Stefán 
E. Matthíasson læknir. Ragnar H. 
Hallm, lögmaður Stefáns, segist 
vera að vinna í undirbúningi máls-
höfðunarinnar fyrir hönd hans og 
að ríkinu verði líklega stefnt innan 
skamms.

Læknir í mál 
við ríkið
Læknir sem var sagt upp störfum í kjölfar áminn-
ingar ætlar í mál við ríkið. Hann krefst tæplega 150 
milljóna króna í skaða- og miskabætur.









 Einræðisherrann fyrr-
verandi, Augusto Pinochet, verður 
borinn til grafar í dag. Þjóðarsorg 
var ekki lýst yfir í landinu og fær 
Pinochet enga viðhafnarútför, þótt 
hefð sé fyrir því að fyrrum forsetar 
Chile fái slíka útför. Í stað þess 
verður hann jarðsettur að 
hermannasið.

Tilfinningar Chile-manna voru 
vægast sagt í miklu uppnámi 

þegar fregnir 
af láti Pino-
chets bárust á 
sunnudag.
Sumir opnuðu 
kampavíns-
flöskur og 
dönsuðu á 
götum úti, aðrir 
grétu beisklega 
og enn aðrir 
lentu í útistöð-

um við lögregluna, en 99 manns 
voru handteknir aðfaranótt mánu-
dagsins í átökum í Santíagó þar 
sem 43 lögreglumenn slösuðust.

Fórnarlömb Pinochets og ætt-
ingjar þeirra urðu að gefa upp 
vonina um að einræðisherrann 
fyrrverandi yrði nokkurn tímann 
dæmdur fyrir glæpi unna á valda-
tíma hans.

Pinochet leiddi valdarán hers-
ins í Chile árið 1973, þegar 
sósíalíska forsetanum Salvador 
Allende var steypt af stóli. Sáu 
margir Chile-menn Pinochet sem 
bjargvætt þeirra frá kommún-
isma, en hann stýrði landinu með 
járnaga fram til ársins 1990.

Chileska ríkisstjórnin hefur 
sagt að á meðan á valdatíma hans 
stóð hafi yfir þrjú þúsund manns 
verið myrtir, fleiri en eitt þúsund 
manns horfið sporlaust og talið er 
að nær þrjátíu þúsund manns hafi 
sætt pyntingum. Þúsundir Chile-
manna voru jafnframt neyddir í 
útlegð. Faðir núverandi forseta 
Chile, Michelle Bachelet, var mik-
ill andstæðingur Pinochet og lést 
hann eftir að hafa sætt pyntingum 
undir stjórn einræðisherrans.

Pinochet var aldrei dæmdur 
fyrir mannréttindabrot, því bágt 
andlegt og líkamlegt heilsufar 
hans seinustu árin hefur ætíð 
komið honum undan réttarhöld-
um.

Hann var hnepptur í stofufang-
elsi nýverið, ákærður fyrir mann-
réttindabrot og skattsvik. Skömmu 
áður hafði hann sent frá sér yfir-
lýsingu, þar sem hann sagðist taka 
„pólitíska ábyrgð á öllu sem gerð-
ist“ í stjórnartíð hans, en minntist 
þó ekki á mannréttindabrot.

Þótt Pinochet sé minnst sem 
einvalds sem sinnti lítt um rétt 
andstæðinga sinna, lagði hann 
samt sem áður grunninn að stöð-
ugum efnahag landsins sem áður 
var í molum.

Skrifstofa Margaret Thatcher, 
fyrrverandi forsætisráðherra 
Bretlands, sagði að Thatcher væri 
„ákaflega sorgmædd“ yfir fráfalli 
Pinochet, en talsmaður Hvíta 
hússins sagði Bandaríkjastjórn 
vera hugsað til fórnarlamba 
stjórnartíðar hans.

Fær ekki við-
hafnarútför
Chile-menn hafa skiptar skoðanir á  Augusto Pino-
chet, einræðisherra Chile um sautján ára skeið, sem 
lést á sunnudag. Sumir fagna láti hans en aðrir syrgja.

 Utanríkisráðherrar 
Evrópusambandsins sátu í gær á 
rökstólum í Brussel um það hvern-
ig bregðast skuli við því að Tyrkir 
hafa ekki staðið við skuldbinding-
ar um að opna hafnir sínar og flug-
velli fyrir umferð og viðskiptum 
frá gríska hluta Kýpur. Talsmenn 
sambandsins höfðu hótað Tyrk-
landsstjórn því að hlé yrði gert um 
óákveðinn tíma á aðildarviðræð-
um Tyrkja, yrði hún ekki við kröf-
um ESB að þessu lútandi. 

Utanríkisráðherrarnir skiptust 
greinilega mjög í tvö horn hvað 
varðar afstöðuna til slíkra refsi-
aðgerða gegn Tyrkjum vegna máls-
ins, og því benti flest til að ákvörðun 

um hvort frysta beri aðildarviðræð-
urnar yrði ekki tekin fyrr en á sjálf-
um leiðtogafundi ESB, sem hefst í 
Brussel á fimmtudag. 
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Viðskiptavinir Sparisjóðsins þurfa ekki að greiða neitt, bara velja 

félag til að styrkja, og Sparisjóðurinn leggur þá fram 1.000 kr. til 

félagsins. Farðu inn á www.spar.is eða komdu við í næsta 

sparisjóði og veldu félagið sem fær þinn styrk.

Allir geta tekið þátt í söfnun til styrktar samtökum 
sem vinna að úrbótum í geðheilbrigðismálum.

Við söfnum geðveikt



 Breska lögreglan óttast að rað-
morðingi gangi laus í Suður-Englandi. Lík 
þriggja kvenna, sem allar störfuðu sem 
vændiskonur, hafa fundist á síðustu dögum og 
leikur grunur á að tvær konur til viðbótar séu 
horfnar.

Lögreglan varaði í gær vændiskonur við 
því að vinna á götum Ipswich-borgar, en 
konurnar hafa allar horfið þaðan. Lík þriggja 
þeirra fundust nakin nærri borginni á síðustu 
níu dögum, og staðfesti lögregla í gær að tvö 
þeirra hefðu fundist í ám.

Nú leitar lögreglan dyrum og dyngjum að 
hinni 24 ára gömlu Paulu Clennel, sem síðast 
sást til á laugardag, og annarri konu, Annette 
Nicholls, sem síðast sást til í byrjun þessa 
mánaðar.

Jacqui Cheer aðstoðarlögreglustjóri varaði 
allar konur í Ipswich við að vera einar á ferli 
og bað vændiskonur sérstaklega um að halda 
sig fjarri götunum. „Ef þið eruð einar úti að 
nóttu til setjið þið ykkur í hættu,“ sagði hún.

Lögregluforinginn Stewart Gull áréttaði að 
þótt grunur leiki á að hér sé raðmorðingi á 

ferð, hafi lögreglan síður en svo útilokað að 
um fleiri glæpamenn sé að ræða.

Tania Nicol, 19 ára, hvarf 30. október og 
vinstúlka hennar, hin 25 ára gamla Gemma 

Adams, hvarf tveimur vikum síðar. Þær 
stöllur unnu gjarnan saman. Kennsl hafa ekki 
verið borin á þriðju konuna, en hún var 
rúmlega tvítug.

 Árni M. Mathiesen fjár-
málaráðherra lagði fram þrettán 
af 40 frumvörpum sem urðu að 
lögum á haustþingi Alþingis þetta 
árið.

Sex frumvörp Jóns Sigurðsson-
ar iðnaðar- og viðskiptaráðherra 
urðu að lögum og fimm frumvörp 
Magnúsar Stefánssonar félags-
málaráðherra.

Níu af tólf ráðherrum ríkis-
stjórnarinnar áttu frumvörp sem 
urðu að lögum en ekkert frum-
varpa menntamálaráðherra, um-
hverfisráðherra og utanríkisráð-
herra voru tekin til endanlegrar 
afgreiðslu.

Fimm frumvarpanna sem sam-

þykkt voru á þinginu komu til 
vegna reglna Evrópska efnahags-
svæðisins og að auki voru sam-
þykktar nokkrar þingsályktanir 
vegna EES-aðildarinnar.

Tvö frumvörp – sem ekki voru 
lögð fram í nafni ráðherra – urðu 
að lögum en fulltrúar allra flokka 
stóðu að þeim báðum. Annars 
vegar um aðgang nefndar að opin-
berum gögnum um öryggismál, 
sem þingflokksformenn og þing-
forseti lögðu fram, og hins vegar 
um fjármál stjórnmálasamtaka og 
frambjóðenda sem formenn allra 
flokka stóðu að. Tvö frumvörp 
nefnda voru einnig samþykkt; 
allsherjarnefndar um ríkisborg-

ararétt og landbúnaðarnefndar 
um óðalsjarðir. 30 af frumvörpun-
um 40 sem samþykkt voru á þing-
inu voru afgreidd á síðasta starfs-
degi þess.

Fleiri vændiskonur horfnar í Ipswich
Rúmlega helm-

ingur félagsmanna í Rafiðnaðar-
sambandinu fær laun greidd sam-
kvæmt tímaskrift en 42 prósent 
eru á fastlaunasamningum. Þetta 
kemur fram í launakönnun sem 
Gallup vann fyrir Rafiðnaðarsam-
bandið. Fastlaunasamningsmenn 
vinna að jafnaði tveimur og hálfri 
klukkustund skemur á viku en 
hinir og eru með fimm prósentum 
hærri laun. 

Þeir sem fá laun greidd sam-
kvæmt tímaskriftum unnu að 
jafnaði 206 klukkustundir í sept-
ember og voru með 411 þúsund 
krónur í heildarlaun í vegnu með-
altali, eða 1.995 krónur í jafnaðar-
tímakaup. Þeir sem eru á fast-
launasamningum unnu að jafnaði 
195 klukkustundir og voru með 
406 þúsund krónur í heildarlaun í 
vegnu meðaltali, eða 2.092 krónur 
í jafnaðartímakaup.

Vinnutíminn er 
aðeins styttri

 Fyrrverandi 
uppreisnarforingi vann yfir-
burðasigur í fyrstu kosningunum 
sem fram fóru í Aceh-héraði á 
Súmötru síðan Indónesíustjórn og 
aðskilnaðarsinnar skrifuðu undir 
friðarsamkomulag í fyrra sem 
batt enda á langt aðskilnaðarstríð. 

Samkvæmt spá byggðri á 
fyrstu tölum fékk Irwandi Yusuf 
39 prósent atkvæða í kosningum 
til héraðsstjóra, en hann sat í 
fangelsi fyrir landráð árið 2004, 
þegar flóðbylgjan mikla skall á 
ströndum Aceh og yfir 140.000 
íbúar héraðsins fórust. 

Formleg úrslit verða ekki 
kunngjörð fyrr en 2. janúar. 

Uppreisnarfor-
ingi sigrar

Stórlækkað verð fyrir 5-11 ára börn sem fljúga ein

Sum börn fljúga reglulega ein á milli landshluta. Flugfélag Íslands vill koma
til móts við foreldra og forráðamenn þeirra með sérstöku lágfargjaldi sem 
heitir FLUGKAPPAR, en það er ríflega 40% lægra en hefðbundið 
barnafargjald. 

• Foreldrar kaupa 10 miða kort (5 ferðir fram og til baka)
• Ekkert breytingargjald • Flugfreyja/-þjónn fylgist sérstaklega með 

barninu á meðan á fluginu stendur og eftir flugið
• Krakkarnir fá fallega tösku og skemmtilegan DVD-disk

FLJÚGANDI KRAKKAR flugfelag.is
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Pantaðu í síma 570 3030.
Athugið að í hverju flugi er takmarkaður sætafjöldi ætlaður Flugköppum.



 Stjórn Fiskifélags 
Íslands hrósar stjórnvöldum fyrir 
að standa gegn alþjóðlegu banni 
við botnvörpuveiðum á vettvangi 
Sameinuðu þjóðanna og segir 
íslenska embættismenn hafa gætt 
hagsmuna þjóðarinnar með ágæt-
um. Pétur Bjarnason, formaður 
Fiskifélagsins, segir óumdeilt að 
vernda eigi kóralrifin fyrir botn-
vörpunum, en ekki með alþjóð-
legri fiskveiðistjórnun.

Í viðræðum um botnvörpu-
bannið hafi komið fram tilhneig-
ing til að koma á alþjóðlegri 
fiskveiðistjórn, segir Pétur, og að 
slík stjórn myndi skerða sjálfs-
ákvörðunarrétt strandríkja. 

Fulltrúar Íslands í viðræðunum 
hafi leitt málin til farsællar 
lausnar. „Þetta var fyrsta skrefið 
í þá átt að færa fiskveiðistjórnun 
í heiminum inn í alheimsstofnun 
og við vitum að sterk öfl innan 
svokallaðs umhverfisgeira vilja 
banna fiskveiðar alfarið. Svona 
bann hefði verið meira í átt til 
þeirra hagsmuna, heldur en 
hagsmuna strandríkja sem 
byggja afkomu sína á fiskveiðum.

 Það eru engin vísindaleg rök 
fyrir banninu og í sjálfu sér ekki 
miklar veiðar sem fara fram á 
þessu dýpi. Þetta var spurning 
um prinsipp,“ segir Pétur. 

Skref í átt til heimsstjórnunar

 Hin fullkomna kona er 
mjúkholda hjúkrunarfræðingur 
frá Sheffield, en hinn fullkomni 
karlkyns félagi væri læknir frá 
Newcastle með ríkulegt skopskyn 
og smekk fyrir kasmírpeysum. 
Þetta er niðurstaða könnunar sem 
Grazia-tímaritið breska gerði um 
hinn fullkomna félaga.

Samkvæmt könnuninni laðast 
karlar síður að horrenglum og 
vilja helst að konur hafi brúna 
síða lokka. Þær eiga að brosa 
vingjarnlega og hafa áhuga á 
eldamennsku.

Meðan rúmum helmingi 
kvenna stendur á sama um fyrri 
kynlífsreynslu karlsins telja 97 
prósent kvenna að börn karla frá 
fyrra hjónabandi séu fráhrind-
andi.

Hinn fullkomni 
er læknir með 
góðan húmor

Jólin geta verið 
erfiður tími fyrir þá sem misst 
hafa sína nánustu. Nú býðst 
syrgjendum að taka þátt í 
samverustund í Grensáskirkju 
14. desember klukkan 20. Eitt af 
því sem gefur samverunni gildi 
er minningarstund þar sem hver 
og einn getur tendrað ljós fyrir 
ástvin sinn. 

Í samverustundinni verða 
sungnir jólasálmar, séra Sigfinnur 
Þorleifsson flytur hugvekju og 
Hamrahlíðarkórinn syngur.  
Hjúkrunarþjónustan Karítas og 
þjóðkirkjan standa fyrir 
samverustundinni.

Samverustund 
syrgjenda

Af dagskrá ferðar utanríkismála-
nefndar Alþingis til Eystrasaltsríkjanna að 
dæma er skipulagið stíft. 

Guðjón Ólafur Jónsson, þingmaður Fram-
sóknarflokksins, kallaði ferðina 
skemmtiferð í fréttum 
Ríkisútvarpsins í síðustu viku 
og hlaut bágt fyrir í þingsal á 
eftir.

Ferðin hófst í gær og lentu 
nefndarmenn síðdegis í Tallin í 
Eistlandi. Í gærkvöldi var 
snætt með formanni utanríkis-
málanefndar eistneska 
þingsins.

Í dag verður fundað og 
borðað með eistneskum þing- 
og embættismönnum og farið 

verður í  klukkustundar kynnisferð um 
höfuðborgina.

Í kvöld flýgur nefndin til Ríga í Lettlandi og 
á morgun hittir hún fjóra lettneska þingmenn 
og ráðherra auk þess að skoða Hersetusafnið 
og heimsækja Lateko-bankann. 

Annað kvöld verður aftur sest upp í flugvél 
og flogið til Vilníus í Litháen. Þar verða 
fundir með þingmönnum og ráðherra auk 
þess sem farið verður í skoðunarferð um 
borgina og litið inn í dómkirkjuna. Seinni 
partinn verður arkitektastofa í eigu Íslend-
inga heimsótt sem og höfuðstöðvar hins 
íslenska MP fjárfestingabanka. Að loknum 

kvöldverði býður Margeir Pétursson, 
stjórnarformaður bankans, nefndarmönnum 
heim til sín. 

Fundahöld með þingmönnum, ráðherrum 
og embættismönnum halda áfram fyrri hluta 
föstudags en farið verður á safn og í heimsókn 
á íslenska verkfræðistofu síðdegis. Nefndar-
menn fljúga heim á föstudagskvöld.

Stíf dagskrá þingmanna í „skemmtiferð“

Færð þú í skóinn?
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KORALL KRABBA 
stólsessa Ø30 cm 495,-

BARNSLIG STRUTS 
taudýr L42 cm 395,-

KLAPPAR PÄRLA perlur
ýmsir litir 495,-

KORALL HAJ taudýr
62x16 cm dökkblátt 595,-

KORALL BLÄCKFISK 
taudýr 64x22 cm 595,-

BARNSLIG LEJON taudýr
L20 cm gult 395,-

MINNEN RÅTTA 
taudýr L23 cm 395,-

Af hverju seldu mjúkdýri renna 100,- til Barnaheilla.
Láttu gott af þér leiða og styrktu gott málefni!

KLAPPAR APA 
taudýr 2 stk. 895,-

LILLABO lestarsett
4 hlutir L7 cm 395,-

KLAPPAR PÄRLA perluform
4 stk. ýmsir litir 195,-

MINNEN KANIN 
taudýr L30 cm 495,-

BLUND taudýr
H25 cm brúnt 195,-

Lengri afgreiðslutími til jóla!
Opið frá 10-22

Sunnudaga 12-22

TITTA brúður 10 stk.
ýmsir litir 495,-





nær og fjær

„ORÐRÉTT“

„Maður þarf ekki veður-
fræðing til að segja til um 
hvert vindurinn blæs,“ söng 
Bob Dylan á sínum tíma og 
gekk ávallt um með sólgler-
augu innandyra. Við sem 
búum á veðurbarinni eyju í 
Norður-Atlantshafi höfum 
á fáu jafn mikinn áhuga 
og að vita hvort og hvaðan 
vindurinn blæs, og til þess 
er nauðsynlegt að hafa 
veðurfræðinga. Að minnsta 
kosti þegar hagamýsnar 
bregðast.

Veðurfræðingar hafa það starf að 
spá fyrir um framtíðina, sem 
getur verið vandasamt verk. 
Móses spámaður var ef til vill 
einn fyrsti veðurfræðingurinn, 
og spáði fyrir um jafnt hríð sem 
engisprettufaraldur í Egypta-
landi til forna. En erfitt er að vera 
spámaður í eigin föðurlandi, og er 
því oft fleygt að veðurspár sé lítið 
að marka. Veðurfræðinni hefur 
þó fleygt fram undanfarin ár en 
það er ávallt auðveldara að spá 
fyrir um vont veður en gott. 

„Veðurspár hafa orðið ná-
kvæmari, en það er einnig spurn-
ing um hvernig maður miðlar 
upplýsingunum,“ segir Magnús 
Jónsson veðurstofustjóri. Sem 

dæmi má nefna að slagviðri var 
spáð á laugardaginn á milli klukk-
an sex og níu og það gekk eftir. 

„Við sáum fram á að talsverð 
umferð yrði á þessum tíma og 
ákváðum því að senda út tilkynn-
ingu, þó ekki væri um beint hættu-

ástand að ræða. En það er ekki 
ástæða til að senda út sérstakar 
tilkynningar til að segja um hvort 
það verði skýjað eða sólskin,“ 
segir veðurstofustjóri.

Samkvæmt könnun IBM sem 
birt er á heimasíðu Veðurstofunn-
ar eru um 89 prósent ánægð með 
störf hennar en um eitt prósent 
neikvæð í hennar garð. En hvern-
ig stendur á aukinni nákvæmni, 
og þá jafnframt vinsældum, veð-
urfræðinga?

„Spálíkönin sem notast er við 
eru að verða betri og einnig þjálf-
un á mannskap. Aðalstarf Veður-
stofu Íslands felst í að vinna upp-
lýsingar og leggja mat á þær. 
Veðurspálíkönin koma frá Banda-
ríkjunum, Bretlandi, Frakklandi 
og Danmörku. Allajafna er veður-
spá evrópsku veðurathugunar-
stöðvarinnar í Bretlandi nákvæm-
ust, en það fer eftir því hvaða 

veðurlag er,“ segir Þóranna Páls-
dóttir, sviðsstjóri veðursviðs.

„Ég hef ekki verið á skjánum í 
meira en ár, það er kannski þess 
vegna sem veðurspár hafa batn-
að,“ segir Trausti Jónsson, einn 
ástsælasti veðurfræðingur þjóðar-
innar, sposkur. Hann tekur undir 
að fólk taki frekar eftir því þegar 
veðurspár eru rangar en þegar 
þær eru réttar.

„Það kemur fyrir að veður-
spár fari í vaskinn. Tækin eru 
betri núna en kröfurnar eru 
meiri, þannig að það er ekki víst 
að það hafi orðið auðveldara að 
vera veðurfræðingur,“ segir 
Trausti.

Þeir sem vilja vita hvernig 
jólaveðrið verður verða þó að 
bíða ögn lengur, því fyrstu spár 
Veðurstofunnar þess eðlis birt-
ast ekki fyrr en á mánudag.

Búið að 
höggva nóg 

Bíður átekta á MímisbarBoðið til veislu Boðið til líkvöku

Veðurfræðingar hafa, eins og aðrar 
stéttir, haft sín áhrif á gang sög-
unnar. Á Grænlandi í seinni heims-
styrjöld störfuðu danskar Síríus-
hundasleðasveitir við að uppræta 
hreiður þýskra veðurfræðinga sem 
höfðu komið sér fyrir á eyjunni. 

Árið 1922 lögðu norskir veður-
fræðingar eyjuna Jan Mayen undir 
sig og fengu síðar staðfestingu 
konungs á innlimun eyjarinnar. 
Norðmenn flúðu eyjuna eftir inn-
rás Þjóðverja í Noreg vorið 1940, 
en sneru aftur ári seinna og fylgd-

ust með veðurfari í tengslum við 
skipalestirnar til Múrmansk. Þýsk-
ir veðurfræðingar komu stöku 
sinnum í land með kafbátum, og 
kom til átaka á milli veðurfræð-
inga hinna stríðandi aðila. 

Veðurathuganirnar höfðu sinn 
áhrif á gang stríðsins, svo sem 
þegar innrásinni í Normandí var 
frestað um einn dag vegna vondrar 
veðurspár, og hefðu hlutirnir ef til 
vill farið öðruvísi ef herir banda-
manna hefðu orðið veðurtepptir í 
Ermarsundi.

Í blíðu og stríðu

Vanþakklátt starf veðurfræðinga





fréttir og fróðleikur

Vísindamenn NASA segjast 
hafa fundið ummerki sem 
gætu verið eftir rennandi 
vatn á Mars. Ef þetta reyn-
ist rétt eru miklar líkur 
taldar á því að líf finnist, 
hafi fundist eða geti þrifist 
á Mars.

Á miðvikudag kynntu vísindamenn 
NASA að nýjar rannsóknir þeirra 
af ljósmyndum, sem teknar voru 
af yfirborði reikistjörnunnar 
Mars, þættu benda til þess að vatn 
hafi runnið þar á undanförnum 
árum. Niðurstöðurnar, sem fjallað 
er ýtarlega um í nýjasta töluhefti 
vísindatímaritsins Science, eru 
ákaflega „sannfærandi“, kom fram 
í máli vísindamannanna og eru 
þeir sem leita eftir lífi á öðrum 
hnöttum afar spenntir fyrir rann-
sókninni.

„Við erum að uppgötva að meira 
á sér stað á Mars en við áður héld-
um og að miðbreiddargráðusvæð-
ið virðist vera þar sem allt gerist,“ 
hefur AP fréttastofan eftir Phil 
Christensen, prófessor í háskólan-
um í Arizona, en Christensen tók 
ekki þátt í rannsókn NASA.

Mars myndaðist fyrir meira en 4,5 
milljörðum árum síðan og telja 
vísindamenn að fyrstu 1,5 til 2,5 
milljarða árin hafi verið hlýtt og 
rakt á plánetunni. Þar ríkir nú 
ákaflega þurrt og kalt loftslag, og 
ekki hafa fyrr fundist ummerki 
um fljótandi vatn þar. Vatnið getur 
ekki verið lengi í fljótandi formi á 
Mars vegna kuldans sem ríkir þar, 
en vísindamennirnir leiða að því 
getgátum að það geti sprautast út 
á yfirborðið líkt og í hverum.

Þó ekkert vatn sjáist beinlínis á 
myndum vísindamannanna, þá eru 
greinilegar nýlegar breytingar á 
yfirborði plánetunnar, sem taldar 
eru vera eftir vatn sem hefur 
spýst út í gegnum jarðskorpu plán-
etunnar.

Rannsóknin hófst þegar nokkrir 
vísindamenn tóku eftir tugþús-
undum gilskorninga á myndum 
sem geimskip NASA á sporbaug 
umhverfis plánetuna, Mars Global 
Surveyor eða MGS, hafði tekið. 
Þeir töldu gilin vera tiltölulega ný 
og sýndust þau líkjast mjög skurð-
um sem vatn myndar þegar það 
brýtur sér leið niður kletta og 
brattar gýghlíðar á jörðinni.

Vísindamenn við Malin-geim-
rannsóknastofuna í San Diego, 
sem starfrækja myndavélina um 
borð í MGS, ákváðu því að láta 
taka aftur ótal myndir í leit að 
frekari breytingum.

Tveir gilskorningar á suður-
hluta plánetunnar, sem voru upp-
haflega myndaðir árin 1999 og 
2001 og svo aftur árin 2004 og 
2005, sýndu breytingar sem virt-
ust líkjast þeim sem fljótandi vatn 
myndar.

Í báðum tilfellum fundu vís-
indamennirnir nokkur hundruð 
metra langt ljósleitt botnfall í gilj-
unum sem ekki var sýnilegt á upp-
haflegu myndnum. Þeir komust að 
þeirri niðurstöðu að botnfallið – 
sem hugsanlega er aur, salt eða ís 
– hafi orðið eftir þegar vatn rann 
nýverið eftir farvegunum.

Kenneth Edgett, vísindamaður við 
Malin-stöðina, telur fullvíst að ryk 
hefði skilið eftir dökkt botnfall, á 
meðan vatn gæti skilið eftir ljósa 
bletti í landslaginu.

En vísindamenn eru þó ekki á 
eitt sáttir um hvort um vatn sé að 
ræða.

„Ekkert á þessum myndum, 
sama hversu flottar þær eru, sann-
ar að framstreymið hafi verið 
blautt eða að það hafi verið neitt 
meira spennandi en sand- og ryk-
skriður,“ sagði Allan Treiman, 
jarðfræðingur við Tungl- og plán-
etustofnunina í Houston, í tölvu-
pósti við fréttamenn AP frétta-
stofunnar.

Aðrir telja líklegra að um fljót-
andi koltvísýring hafi verið að 
ræða.

Ein ástæðan fyrir þeim rök-
semdum er sú að tölvulíkön af 
jarðskorpu Mars sýna að vatn 
getur eingöngu fundist þar á 
margra kílómetra dýpi. Fljótandi 
koltvísýringur getur hins vegar 
fundist mun nær yfirborði plánet-
unnar, þar sem hitastigið getur 
verið allt niður í 107 stiga frost.

Oded Aharonson, aðstoðarpróf-
essor í stjörnufræði við Tækni-
stofnun Kaliforníu (Caltech) sagði 
í samtali við fréttamenn AP að á 
meðan hugmyndir um vatn á Mars 
væru „sannfærandi“ þá væru þær 
bara ein af mörgum hugsanlegum 
skýringum og frekari rannsókna 
væri þörf áður en hægt væri að 
útiloka að ekki væri bara um ryk-
flæði að ræða.

Þó fæstir búist lengur við því að 
litlir grænir karlar byggi plánet-
una, þá renna þessar niðurstöður 
óneitanlega stoðum undir þá kenn-
ingu að lifandi verur geti þrifist á 
Mars, en almennt er talið að vatn 
og trygg hitauppspretta sé undir-
staða alls lífs í heiminum.

Því má álykta að ef vatn er að 
finna undir yfirborði plánetunnar, 
þá getur það væntanlega hýst 
örverur eða bakteríur.

Vísindamenn telja að til forna 
hafi vatnstjarnir verið að finna 
um alla plánetuna og á norðurpól 
Mars er enn í dag að finna 
ummerki um ís. Geimfarajepp-
lingar NASA, sem lentu á plánet-
unni árið 2004, sendu á sínum tíma 
sterkar vísbendingar um að fljót-
andi vatn hefði fundist á yfirborð-
inu fyrr á öldum og byggðu vís-
indamennirnir niðurstöður sínar á 
athugunum á breytingum í gömlu 
bergi.

Nú eru vísindamenn um heim 
allan sammála um að nauðsynlegt 
sé að ákvarða hvað það var sem 
olli breytingunum sem sjá má á 
myndunum, svo hægt sé að kom-
ast að frekari niðurstöðum um 
hvort líf geti þrifist á Mars.

„Þetta undirstrikar mikilvægi 
þess að leita að lífi á Mars, hvort 
sem er núna eða forðum,“ sagði 
Bruce Jakosky, geimlíffræðingur 
við Colorado-háskólann í Boulder, 

sem ekki tók þátt í rannsókn 
NASA. „Þetta er enn ein ástæðan 
til þess að telja að líf geti fundist 
þar.“

Þó gæti reynst erfiðara og kostn-
aðarsamara að halda þeim rann-
sóknum áfram en gert hafði verið 
ráð fyrir því starfsfólk NASA 
missti sambandið við geimskipið 
MGS í síðasta mánuði. Allar til-
raunir til að finna geimskipið, sem 
hefur tekið myndir og kortlagt 
plánetuna síðan árið 1996, hafa 
mistekist og óttast vísindamenn 
að skipið sé þeim að eilífu glatað.

Hins vegar hafa vísindamenn 
Geimstofnunar Evrópu lofað að 
nota geimfar sitt, Mars Express, 
til að fylgja eftir rannsóknum 
NASA – enda er um að ræða verk-
efni sem hefur vakið mikla athygli 
um heim allan.

Ummerki um vatn fundin á Mars
Aðgerðir ár-

angurslausar

Sala ríkisbréfa í höndum nefndar

195,-195,-
2 rúnstykki, 1 egg, skinka, ostur,
smjör, sulta og heitur drykkur

Þú átt allt gott skilið!

MORGUNMATUR
mánudaga - laugardaga

Veitingastaður IKEA 
opnar kl. 9:00 

verslun opnar kl. 10:00



Fatnaður á alla fjölskylduna

Bætum nýjum vörum við daglega!

Opið virka daga 11-19     laugardaga og sunnudaga 12-18
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Stekkjarstaur kom í nótt, 
fyrstur jólasveinanna þrettán. 

Hans biðu þúsundir skóa í 
þúsundum glugga um allt land. 
Hugsanlegt er að í einhverjum 
skónum finnist kartafla nú með 
morgninum en vonandi finnur 
ungviðið þó eitthvað ánægjulegra 
þar. Ég veit ekki hvernig 
kartöfluhefðin komst á, þessi 
siður að refsa börnum fyrir 
óþægð í gegnum jólasveinana 
með því að sjá til þess að þeir 
setji þar niður kartöflu. En þess 
voru dæmi í mínu uppeldi að til 
þessa ráðs væri gripið – og 
virkaði vel eins og mörg gömul og 
góð uppeldishúsráð, hvað sem 
líður mati sérfræðinga á þeim. 

Hitt þykir mér verra þegar 
skórnir fyllast af verðmætum, 
langt umfram það sem eðlilegt 
má teljast. Líklega er það hluti af 
taumlausri neysluhyggjunni hér á 
landi að í sumum skóm eru svo 
dýrir hlutir að eigendur skónna 
segja helst ekki frá því í skólan-
um hvað þeir fengu. Þeim finnst 
þetta sjálfum vandræðalegt og 
óeðlilegt. Það er jafn vont að 
vakna með tóman skó og alltof 
dýrmætan skó, álíka skammar-
legt. Þegar foreldrar semja við 
jólasveinana um skóna er rétt að 
hafa þetta í huga. Ef marka má 
samtöl skólabarna um skóna 
þessa daga í desember má ætla að 
kartafla sé mun skárri kostur en 
t.d. fjarstýrður bíll eða iPod. 

En jólasveinarnir eru auðvitað 
óttalegir jólasveinar og þar með 
ólíkindatól. Í einhverjum 
tilfellum gera þeir sér aukaferðir 
til byggða um helgar frá 1. 
desember. Kannski hefur 
bræðrunum fjölgað þótt Grýla 
hafi ekkert sagt og við ekki 
fengið að vita nöfnin á þeim. 
Nema sá ameríski sé hér í 
helgarferðum framan af 
desembermánuði. Hinn ótíma-
bæri helgarjólasveinn, hvaðan 
sem hann kemur, virðist þó hafa 

mjög takmarkaðar upplýsingar 
um fjölda barna og búsetu hér á 
landi því skódreifing hans er 
mjög tilviljanakennd. Fyrst og 
fremst eru ferðir hans þó 
ótímabærar. Okkar duga vel 
þessir þrettán, þeir sinna sínu 
hlutverki ágætlega. Þeir hafa 
enda þróast skemmtilega, eru 
oftar en ekki komnir í rauðan 
sparigalla og fylgja þar fordæmi 
frænda síns í Ameríku, þeir koma 
úr ýmsum fjöllum landsins og eru 
áfram hrekkjóttir og gamansamir 
en vilja þó öllum vel, eru hlýlegir, 
söngelskir og skemmtilegir, 
óttalegir jólasveinar eins og vera 
ber. 

Svo eru auðvitað allir hinir 
jólasveinarnir. Það er t.d. fátt 
skemmtilegra en þegar „jóla-
sveinarnir“ koma heim fyrir jólin 
eins og sagt er í dreifðum 

byggðum þegar framhaldsskóla-
nemar koma á æskustöðvarnar til 
að halda jól með fjölskyldu og 
vinum. Þeir jólasveinar eru 
brosandi aftur fyrir bæði eyru og 
koma sannarlega með jólin með 
sér í byggðarlögin sín. Stundum 
er svo sagt að einhverjir séu 
óttalegir jólasveinar og það eru 
ekki meðmæli. Þingmennirnir 
okkar fá t.d. stundum þennan 
dóm, að hafa verið óttalegir 
jólasveinar. Í slíkum tilvikum 
hefur viðkomandi yfirleitt gert 
eitthvað af sér, hegðað sér 
kjánalega, kannski verið svolítið 
eins og álfur út úr hól. Þótt þeim 
fækki sem rekast á álfana úr 
hólunum á víðavangsferðum lifir 
þjóðtrúin þannig í orðtökum og 
málsháttum tungunnar og ég er 
ekki í minnsta vafa um að bæði 
álfar og huldufólk, tröll og 
jólasveinar lifa góðu lífi í náttúru 
Íslands. Ef við sjáum þau ekki er 
það vegna þess að við höfum 
blindast, glatað tengingunni við 
þessa náttúru, en ekki vegna þess 
að þau séu ekki til, hafi orðið 
útdauð.

Ef við glötum álfunum og 
huldufólkinu, tröllunum og 
jólasveinunum, höfum við glatað 
stórum hluta þjóðtrúar okkar og 
þar með menningu, rótunum 
sjálfum. Þessi trú speglast t.d. í 
örnefnum víða um land og ef 
sögurnar gleymast glata örnefnin 
tilgangi sínum. Þess vegna er 
mikilvægt að viðhalda sögunum 
og vera trú þjóðtrúnni og 
menningararfinum. Og ef við 
skiptum okkur af fjárráðum 
jólasveinanna með þeim afleið-
ingum að í skónum verða 
fokdýrir hlutir, á skjön við eðli 
jólasveinanna sjálfra sem eru 
hófsamir að þessu leyti, þá erum 
við að eyðileggja hluta af þessum 
arfi. Það er því rétt að jólasvein-
arnir fái áfram að gæta hófs 
þegar þeir setja eitthvað í 
barnaskóna næstu nætur.

Hófsamir jólasveinar

Heldur var þingflokksformaður Sam-
fylkingarinnar brjóstumkennanlegur 

í Fréttablaðinu í gær, 12. desember.  Pist-
ill hans fjallar eingöngu um Framsóknar-
flokkinn og ekki í fyrsta sinn.  Aðfinnslu-
efni þau er hann tekur fyrir eru afbökuð 
og rangtúlkuð af þeirri natni sem Össuri 
einum er lagið  – kryddað með samsæris-
kenningum, sérfræðisviði þingflokks-
formannsins. Það skondna í þessu öllu er 
að Össur er í reynd ekki að fjalla um 
Framsókn. Skammir hans snúa allar að Samfylking-
unni! Stöðu sinnar vegna og tengsla við formann 
sinn kýs Össur að skamma Framsókn en meinar 
auðvitað Samfylkinguna og ekki síður ISG.  Hann er 
barinn og smáður eftir að Ingibjörg Sólrún kvað 
upp þann dóm að þingflokkurinn undir forystu Öss-
urar væri ekki á vetur setjandi því þjóðin treysti 
þessu liði ekki. Sárt fyrir Össur að fá slíka fleng-
ingu en í stað þess að svara Ingibjörgu Sólrúnu 
beint þá velur hann að sneiða til hennar í gegnum 
Framsókn.

Eða hver skilur ekki talið um vingulshátt? Í 
raun skiptir engu hvar borið er niður. Stefna SF 

ræðst af því hver talar hverju sinni.  Nú 
síðast í RÚV-málinu þar sem sjálfur 
varaformaður SF virðist sama sinnis og 
stjórnarsinnar meðan aðrir vilja annað.
Frægur er hringlandinn um stóriðjustefnu 
SF. Skiptir þar máli hvort tala Kristján 
Möller og Einar Már eða Þórunn og 
Mörður.  Sama má segja í félagsmálum og 
heilbrigðisstefna varaformannsins 
frjálslynda er öll önnur en hinnar varkáru 
Jóhönnu. Í sjávarútvegsmálum þarf marga 
talsmenn til að fá fram allar stefnur SF.  
Þannig má taka fyrir hvern málaflokkinn 
af öðrum. Stefnan er jafn skýr og 
talsmenn eru margir.  Líkist helst 

kvikuhlaupi sem enginn veit hvar brýst fram. Það 
er þetta stefnuleysi sem Ingibörg Sólrún skammar 
þingflokkinn fyrir og Össur bregst við með því að 
skamma Framsókn. Þetta er alþekkt stílbragð 
þegar menn vilja koma föstum skotum fram en 
vera samt í skjóli.  Össuri er þetta skjól Framsókn 
að þessu sinni og verður fróðlegt að sjá hvar næsta 
haldreipi finnst. Nú er hins vegar orðið tímabært 
fyrir Össur að líta í eigin barm því þar undir slær 
þrátt fyrir allt milt hjarta og vænt.

Höfundur er þingflokksformaður Framsóknar-
flokksins.

Skáldlegur Össur

Í
huga manna hefur Háskóli Íslands löngum tengst sjálf-
stæði og fullveldi landsins. Í byrjun síðustu aldar litu 
margir svo á að sýnileg menningarleg reisn væri forsenda 
þess að vænta mætti alþjóðlegrar viðurkenningar á stjórn-
skipulegum rétti fámennrar þjóðar sem gerði tilkall til að 

vera engum öðrum háð.
Fátt horfir nú á annan veg við að þessu leyti. En heimurinn 

hefur eigi að síður breyst. Í byrjun þessarar aldar er flestum 
ljóst að vel sýnilegir þróttmiklir háskólar eru forsenda efna-
hagslegs sjálfstæðis og framfara þar sem sérhver frjáls þjóð er 
öðrum háð með nokkuð öðrum hætti en áður.

Í þessu ljósi setti rektor Háskóla Íslands fram þá stefnu 
að koma skólanum í röð þeirra fremstu á alþjóðlega vísu. 
Stúdentaráð notaði fullveldisdaginn til þess að kalla eftir við-
horfum stjórnmálaflokkanna til þessara áforma. Þau báru vissu-
lega vott um snoturt hjartalag. En hvað svo?

Í raun réttri er varla unnt að gera kröfu til þess að stjórn-
málaflokkarnir eigi við svo búið svör við því hvernig kosta á 
framkvæmd þessarar metnaðarfullu stefnu. Hitt veldur meiri 
áhyggjum að fátt bendir til þess að á þeim vettvangi sé í alvöru 
verið að skoða með hvaða hætti þetta megi gera. 

Talið er að Háskólinn þurfi um fimm milljarða króna í 
viðbótartekjur til þess að eiga möguleika á að gera þessi áform 
að veruleika. Það eru miklir fjármunir. Þeir fást ekki með töfra-
lausnum. Hér þarf ákvarðanir þar sem gera þarf upp á milli 
margvíslegra hagsmuna. Ella gerist ekkert.

Sum af þessum viðfangsefnum lúta að stjórnsýslu Háskól-
ans sjálfs. Sú staðreynd breytir hins vegar ekki því að á herðum 
stjórnvalda hvílir hitinn og þunginn af því verkefni að varða veg-
inn að niðurstöðu í fjármáladæminu. Það er pólitískt verkefni.

Fjárlög fyrir næsta ár gefa ekki vísbendingu um að stjórnar-
flokkarnir geri ráð fyrir miklu svigrúmi á þessu sviði. Fjár-
lagatillögur stjórnarandstöðuflokkanna voru kynntar sem 
fyrsti áfangi nýrrar stjórnarstefnu. Eftir að hafa skorið niður 
óverulegt framlag ríkissjóðs til efnahagslegs stöðugleika sýnist 
olnbogarými á þeim vængnum vera enn þrengra en ríkisstjórnar 
megin.

Bæði utanríkisráðherra og formaður þingflokks Samfylkingar-
innar hafa lýst nauðsyn þess að hafa hér virkar sýnilegar loft-
varnir á friðartímum. Það verkefni mun kosta peninga. Hvort 
eiga loftvarnirnar eða Háskólinn að hafa forgang? Það er ein af 
mörgum pólitískum spurningum sem þarf að svara.

Formaður menntamálanefndar Alþingis vakti réttilega athygli 
á því í umræðunni á fullveldisdaginn að skólagjöld yrðu að vera 
hluti af lausninni. Það er mikilvægt skref í rétta átt þegar tekið 
er á viðkvæmu deilumáli sem þessu af ábyrgð og án hiks. Þetta 
er eitt af pólitísku viðfangsefnunum. Á einhverju stigi þarf 
Háskólinn að taka afstöðu til þess. En fyrst þurfa stjórnvöld að 
sýna með trúverðugum hætti hvernig þau vilja leysa dæmið um 
tekjur Háskólans. 

Lítil von er til þess að við höldumst í hópi best settu þjóða heims 
ef við getum ekki þróað starf Háskólans á þann veg að jafna megi 
við það sem best er gert á því sviði. Eigi að tryggja fjárhagslegar 
stoðir þessa metnaðarfulla viðfangsefnis fyrir aldarafmæli skól-
ans 2011 þarf pólitíkin að gefa fyllri svör fyrir upphaf næsta kjör-
tímabils um raunveruleika hins snotra hjartalags.

Hvað svo?

Hitt þykir mér verra þegar 
skórnir fyllast af verðmætum, 
langt umfram það sem eðlilegt 
má teljast. Líklega er það hluti 
af taumlausri neysluhyggjunni 
hér á landi að í sumum skóm 
eru svo dýrir hlutir að eigendur 
skónna segja helst ekki frá því 
í skólanum hvað þeir fengu.

Jólagjöfin í ár



Smáauglýsingasími
550 5000

Auglýsingasími Allt
550 5880

Þú getur pantað 
smáauglýsingar á visir.is

Birgir Örn Sveinsson leikur íshokki með Skautafélagi 
Reykjavíkur. Hann hefur æft íshokkí í sautján ár og 
segir íþróttina hafa þróast töluvert hérlendis.

„Vinur minn dró mig út í þetta þegar búið var til skautasvell 
á Akureyri árið 1989,“ segir Birgir um ástæðu þess að hann 
byrjaði að æfa íshokkí og bætir við að áhuginn hafi ekki síst 
vaknað vegna þess hversu ólíkt hokkíið hafi verið öðrum 
íþróttagreinum.

„Ég byrjaði sem útispilari en snemma kom í ljós að ég 
var ekki nógu góður svo ég fór í markið og hef haldið mig 
þar,“ segir Birgir hlæjandi. „Nei, í alvöru talað fann ég 
snemma hversu vel staða markmanns átti við mig.“

Frá þeim tíma sem Birgir byrjaði að æfa segir hann 
mikla þróun hafa átt sér stað í hokkíi. „Aðstaðan hefur nátt-
úrlega batnað til muna síðan skautahús risu í Reykjavík og 
á Akureyri, en við værum skammt komin án þeirra,“ útskýr-
ir hann.

„Liðunum hefur að sama skapi fjölgað,“ heldur Birgir 
áfram. „Nú eru starfrækt þrjú karlalið og tvö kvennalið. 
Ætli það séu ekki liðin fimm ár frá því að stelpurnar byrj-
uðu að æfa markvisst og hefur þeim fjölgað nokkuð á þeim 
tíma.“

Birgir segir að þótt hokkí geti í fyrstu virst harkaleg 
íþróttagrein, sé engin ástæða til að láta það stöðva sig. 
„Þessi íþrótt reynir á styrk og fimi. Við æfum á ís að meðal-
tali þrisvar-fjórum sinnum í viku og tökum einn leik á viku. 
Kepnnistímabilið hófst í september í ár og lýkur í apríl. 
Eftir það er úrslitakeppni haldin. Ég vil bara hvetja sem 
flesta að kynna sér þessa skemmtilegu íþrótt.“

Ekki klúbbur 
hörkutóla



Krans á útidyrahurðinni býður jólunum inn og 
gestum og gangandi gleðileg jól.

Einn krans á útidyrahurðina getur nægt til að gera 
heimilið jólalegt. Margar tegundir eru til af krönsum 
en krans úr greni er algengastur hér á landi. Tiltölu-
lega auðvelt er að útbúa sinn eigin krans og getur 
hráefnið verið ótrúlegustu hlutir. Sniðugt er til dæmis 
að notast við vírherðatrén sem maður fær frá fata-
hreinsuninni. Þá er herðatréð mótað í hring og greni, 
þurrkaðir ávextir, borðar, rósir, könglar eða trjá-
greinar festar viðhringinn og hankinn á herðatrénu 
notaður til að hengja kransinn upp. 

Kransar sóma sér einnig vel í gluggum eða í hill-
um, eða jafnvel hangandi á stólum. 

Jólunum 
boðið í bæinnHátíðarkaffi

stundin - bragðið - stemningin
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Stór og flott 
100 m- chronograph
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Allur ágóði rennur til líknarmála.

Það er óhætt að fullyrða að verslunin Thorvaldsen 
basar sé sú elsta í borginni. Verslunin, sem alltaf 
hefur verið í Austurstræti, var fyrst opnuð árið 1901 
og frá upphafi hafa allir starfsmenn hennar, utan 
verslunarstjórinn, unnið störf sín þar í sjálfboða-
vinnu. Ágóðinn af þeim vörum sem seldar eru hjá 
Thorvaldsen basar rennur allur til líknarmála og þá 
eru það helst veik börn sem njóta góðs af starfi Thor-
valdsenfélagsins. Það má því segja að með því að 
kaupa jólagjafirnar í Thorvaldsen basar sé verið að 
slá tvær flugur í einu höggi -styrkja gott málefni og 
gefa gjöf. 

Vöruúrval verslunarinnar er fjöl-
breytt en til jólagjafa er einkar 

heppilegt að kaupa margs konar 
sígildar hannyrðavörur. Til 

dæmis dúnmjúka ullarnær-
boli úr soðinni ull, sjónvarps-
sokka, lopapeysur, húfu eða 

vettlinga. Allt sterkar og 
endingargóðar vörur, sem 
eru flestar handunnar af 
íslenskum hannyrðasnill-

ingum og nýtast okkur vel 
í kuldanum í vetur.

Í jólaösinni verður opið hjá 
Thorvaldsen basar frá klukkan 

9-10 (frá 14. desember), til klukkan 23 á Þorláks-
messu og frá klukkan 9-12 á aðfangadag.

Góðverk með gjöf frá 
Thorvaldsen basar

Alla þriðjudaga til laugardaga



Tilhugsunin um hátíðamat, 
ásamt tónlist eftir Bach kemur 
Mikhael Aaroni Óskarssyni, 
japönskunema við Háskóla 
Íslands, í jólaskap. 

Heima hjá Mikhael er ávallt kalk-
únn á borðum á aðfangadagskvöld. 
„Sennilega er það eitthvað sem 
mamma hefur vanist í sínum upp-
vexti og fært inn í okkar líf,“ segir 
Mikhael. Hann kveðst hafa byrjað 
að hlakka til jólamáltíðarinnar 
strax í nóvember og það er ekki 
bara jólamaturinn, heldur líka 
allur undirbúningurinn sem kynd-
ir undir þeirri tilhlökkun. Sjálfur 
hefur hann svolítið gaman af mat-
reiðslu og þá helst nýjungum. „Ég 
er samt þeirrar skoðunar að til-
raunir í eldhúsinu eigi að leyfast á 
öllum öðrum tímum en um jólin. 
Þá á að halda sig við hefðir og elda 
eitthvað sem góð reynsla er komin 
á og öllum þykir örugglega gott,“ 
segir Mikhael sem finnst samt allt 
í lagi að nota aðventuna í að prófa 
eitthvað spennandi, til dæmis í 
eftirréttageiranum.

Svo er líka annað sem kemur 
Mikhael í jólaskap og það er að 
spila kórlög eftir Bach á píanóið. 
„Þetta eru ekki endilega jólalög 
heldur einföld lög eins og Höfuð 
dreyra drifið og fleiri slík. Stutt 
lög en hátíðleg. Það er rólegur 
helgiblær yfir þeim sem mér 
finnst hæfa vel aðventunni, vetr-
inum og skammdeginu.“ Samt 
þykist hann enginn píanóleikari 
vera. „Ég er nú bara amatör á 
þessu sviði og spila mér til gam-
ans,“ segir hann hógvær.

Þá er honum bent pent á að 
nafn hans sé letrað á plötuumslag 
sem fylgir nýju nótnahefti eftir 
Snorra Sigfús Birgisson. Það nefn-
ist Píanólög fyrir byrjendur og 
Hymni. „Það er rétt, ég spila eitt 
lítið lag með guðföður mínum, 
Snorra Sigfúsi, á þessum diski. 

Lagið tileinkaði hann mér þegar 
ég var tveggja ára og þar leik ég 
rödd nemanda en hann rödd kenn-
ara.“

Mikhael er sonur tónlistar-
mannanna Óskars Ingólfssonar og 
Nóru Kornblueh og er í lokin 

spurður hvort mikið sé spilað og 
sungið á heimilinu um hátíðarnar. 
„Nei,“ svarar hann. „Þegar for-
eldrar manns eru tónlistarmenn 
þá fagna allir því að fá frí frá 
iðkun tónlistar um jólin.“

Maturinn og tónlist eftir 
Bach mynda stemningu

Á jóladöfinni 12. desember }
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Fótboltaborð í kepnnisgæðum frá Solex.
Borðið þolir mikið álag. Á borðinu eru stigatöflur,
glasahaldarar, stillanlegar lappir, 22 leikmenn
á hágæða stöngum og 4 boltar fylgja.
Frábært borð fyrir heimilið eða vinnustaðinn.
Komdu í verslun ECC og taktu leik!

Hágæða fótboltaborð!

Jette Frölich hefur hannað 
jólaskraut síðan 1964.

Jette Frölich hefur verið sam-
nefnari jólanna í heimalandi 
sínu Danmörku í fjölda ára. Hún 
teiknaði sína fyrstu pappírsóróa 
árið 1964. Skömmu síðar fór hún 
til Teheran með manni sínum 
sem var í utanríkisþjónustunni 
og bjó þar í fjögur ár. Hún varð 
fyrir miklum áhrifum af pers-
neskri list og hélt áfram að 
hanna jólaskraut en nú með fín-
legum austurlenskum blæ. 

Árið 1976 fékk hin virta 
danska húsgagnaverslun, Illums 
Bolighus, Jette til að skreyta 
fyrir sig fjórtán metra hátt jóla-
tré sem vakti gríðarlega athygli 
og síðan hafa Illums Bolighus og 
Jette verið nátengd og hún hefur 
verið jólalistamaður þeirra um 
hver jól. Þetta fínlega jólaskraut 

úr bronsi fer afskaplega vel á 
grænni grein eða úti í glugga og 
er til bæði skraut á tré og frí-
standandi.

Þetta fallega jólatré sem er 
líka kertastjaki kostar 2.980 
krónur og fæst í Tékkkristal á 
Laugavegi og Kringlunni.

Með persneskum blæ

jólaskrautið }

FYRSTUR MEÐ
FRÉTTIRNAR

www.visir.is



Sinn er siður í hverju landi og á 
hverju heimili. Jólin eru frekar 
hátíðleg og hæg á Íslandi. Þar 
situm við stífpuntuð í spari-
gallanum og borðum þangað til 
við ranghvolfum augunum og 
föllum í djúpt dá kjötsvimans. 

Í mörgum löndum tíðkast hins 
vegar að borða minna og dansa 
meira.

Það er stórkostleg tilbreyting í 
skammdeginu að kasta af sér nýju 
lakkskónum, og virkilega dansa á 
jólunum. Maður getur bara borðað 
minna og þá oftar. Skellt einhverri 
skemmtilegri tónlist á fóninn og 
virkilega tjúttað. Það er hægt að 
undirbúa leikinn vikurnar fyrir 
jól, sanka að sér skemmtilegri tón-
list, taka létta diskósyrpu fyrir 
mömmur og pabba og vals fyrir 
ömmu. Krakkarnir mega gera 

hvað sem er. Við 
dönsum of lítið 
og jólin er tilval-

in hátíð til að 
taka nokk-

ur spor.

Tjúttuð 
diskójól Tískustraumar í jólaskrauti breytast frá ári til árs.

Það má með sanni segja að allt sé breytingum háð og jólaskrautið okkar 
er þar engin undantekning. Fyrir ekki svo mörgum árum var skrautið 
yfirleitt svipað á milli áranna og lítið um nýjungar. Falleg lítil jólahús 
voru föndruð úr pappa og svo voru þau skreytt með bómull og glimmeri. 
Músastigar voru fléttaðir og hengdir upp í loft og þegar það kom að því 
að skreyta tréð, þá var það vafið svokölluðu englahári. Útiseríur voru 
með stórum ljósaperum í gulu, rauðu og bláu en hvergi sáust upplýstir 
jólasveinar á íburðamiklum sleðum uppi á húsþökum. 

Í dag er öldin önnur. Jólaskraut föndrar fólk sjaldnast sjálft heldur er 
það keypt í stórverslunum víða um borgina. Jólatrén eru oft endurnýt-
anleg og þau má fá bæði bleik, græn og blá. Fyrir þessi jól virðist svart-
ur vera orðin að tískulit í jólaskrauti. Í Blómavali má til dæmis finna 
margs konar jólaskreytingar í svörtum lit, hvort sem það eru palíettu-
tré, jólakúlur með silfurlitu glimmeri eða svartir englar. Að finna krepp-
appír í músastigann er hins vegar orðið öllu flóknara. 

Hver sem smekkur fólks er ættu allir að geta fundið eitthvað fallegt 
til að skreyta heimilið með, enda er það sannarlega hluti af jólastemn-
ingunni að prýða heimilið með ljósum og litum í þessum dimmasta mán-
uði ársins.

Englahár og bómull eða svartar palíettur

Hátíðlegar og nýtilegar jólagjafir af öllum stærðum

Vertu í sambandi og settu saman þína eigin sælkerakörfu

Osta- og Sælkeraborðinu Hagkaupum í Kringlunni og Smáralind

Hringdu og fáðu upplýsingar í síma 511-4466
eða sendu tölvupóst á kokkarnir@kokkarnir.iswww.kokkarnir.is

pp ý g
eða sendu tölvupóst á kokkarnir@kokkarnir.is

Karfa 1
Kr. 1.980.-

Karfa 2 
Kr. 2.690.-

Karfa 3
Kr. 3.690.-

Karfa 5
Kr. 7.890.-

Karfa 7
Kr. 9.590.-

Karfa 6
Kr. 5.990.-

Karfa 4 
Kr. 4.990.-

KOKKARNIR Veisluþjónusta stílar inn á að
vera alltaf með það nýjasta og ferskasta
hverju sinni ásamt hinu hefðbundna.
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Hrafnhildur Halldórsdóttir 
er talmeinafræðingur. Hún 
hjálpar börnum sem stríða við 
tal- og málmein. 

Starf talmeinafræðinga felst í ráð-
gjöf, greiningu og meðferð. Meðal 
þeirra sem leita aðstoðar þeirra 
eru fatlaðir einstaklingar, þeir sem 
eru í endurhæfingu eftir heilablóð-
fall, þeir sem stríða við kyngingar-
vandamál í kjölfar sjúkdóma, þeir 
sem stama, og þeir sem eru með 
málgalla. „Svo vinnum við líka með 
hljóðkerfisvitund og þá aðallega 
hjá börnunum. Við kennum þeim 
að segja hljóðin og gerum þau með-
vituð um hljóðumhverfið,“ segir 
Hrafnhildur. „Starfið felst líka í 
því að virkja aðstandendur, til 
dæmis kennara og foreldra, og fá 
þá til að styðja við börnin og hvetja 
þau áfram í æfingunum.“

Talmeinafræðin er ekki kennd 
hérlendis en það stendur til bóta. 
„Það er í undirbúningi að hefja 
kennslu í talmeinafræði við Háskóla 
Íslands haustið 2008. Það er frábært 
því hingað til hafa allir sem hafa 
viljað læra talmeinafræði þurft að 
fara utan,“ segir Hrafnhildur. 

Sjálf sótti Hrafnhildur nám sitt 
til Svíþjóðar, nánar tiltekið Gauta-
borgar. „Ég fór í áhugasviðspróf á 
stúdentsárinu mínu í Kvennaskól-
anum og þar komst talmeinafræðin 
ofarlega á blað en ég vissi voðalega 
lítið um hana,“ segir Hrafnhildur. 
„Í kjölfarið varð ég forvitin og fór 
að lesa mér til og hafði samband 
við talmeinafræðinga hér heima til 
að kynna mér þetta. Ég sá þá að 
þetta var eitthvað fyrir mig og því 
fór ég út í nám.“

Hrafnhildur sinnir börnum en 
hún segir það mjög frábrugðið því 
að sinna fullorðnu fólki. „Þegar 

maður vinnur með börn gengur 
það mikið út á að lokka þau til að 
gera æfingarnar. Maður er enda-
laust að fá þau til að gera hitt og 
þetta gegnum leik. Þau eru auðvit-
að mjög mörg sem sjá í gegnum 
þetta og loka bara munninum,“ 
segir Hrafnhildur og hlær. „Það er 
allt öðruvísi að vinna með full-
orðnu fólki. Þá er metnaðurinn 
meiri og það gerir allar æfingar og 
leggur sig fram. Það þarf ekki að 
plata það til að gera eitt og 
annað.“

Þegar Hrafnhildur er beðin um 
að rifja upp eftirminnilegt atvik 
segir hún að fyrst komi upp í hug-
ann lítill strákur sem hún vann 
með úti í Svíþjóð. „Hann var í mál-
örvunarhópi hjá mér. Hann gat 
ekki sagt f, t, s, eða r og var í raun 
ótalandi,“ segir Hrafnhildur. „Við 
náðum afskaplega vel saman og 
eftir veturinn var hann orðinn 
jafnvígur jafnöldrum sínum. Það 
er alltaf gaman að sjá að starfið 
manns hefur skipt máli.“

Börnin læra tal í leik

Dreifingaraðili ,  S.L.I ehf. ,  Sími: 866 9512

Omega 3-6-9

EPA-GLA fæst hjá:

Aftur til náttúru
Yggdrasil.



fyrsta hjálp }

Nýr frunsuplástur sem veitir 
skjótan bata kominn á markað.

Plásturinn, sem kallast Compeed, 
á að minnka kláða og sviða og 
hraða því að sárið grói. Auk þess 
er því lofað að plásturinn loki sár-
inu, hindri smit og dragi úr líkum 
á hrúðurmyndun.

Frunusplásturinn er gerður úr 
þunnu, glæru efni, sem hleypir 
lofti í gegn, sýgur vökva úr sári og 
dregur úr sýnileika þess. Þeir sem 
vilja geta sett farða yfir plástur-
inn.

Compeed-frunusplásturinn
fæst í apótekum um land allt.

Burt með frunsurnar

Októberátak gegn brjósta-
krabbameini undir merkjum 
bleiku slaufunnar gekk vel.

Ágóði af bleiku slaufunni, sem 
nýlega var afhentur Krabbameins-
félaginu, var um ein 1,4 milljónir 
króna samkvæmt því sem kemur 
fram í frétt á vef krabbameinsfé-
lagsins, www.krabb.is. Söfnunin 
fór þannig fram að á útsölustöðum 
Estée Lauder snyrtivara var bleik-
um slaufum dreift og tekið við 
frjálsum framlögum í sérmerkta 
söfnunarbauka.

Ágóðanum af bleiku slaufunni 
verður varið til forvarna og fræðslu 
um gildi brjóstaskoðunar og 
brjóstakrabbameinsleitar og verða 

verkefnin valin af Krabbameinsfé-
laginu og Samhjálp kvenna. 

Krabbameinsfélagið metur 
mikils þennan stuðning við barátt-

una gegn brjóstakrabbameini og 
þakkar öllum sem lögðu októberá-
takinu lið.

Ágóðanum varið til forvarna



Þóroddur F. Þóroddson, sér-
fræðingur við mat á umhverf-
isáhrifum framkvæmda hjá 
Skipulagsstofnun, mun í mars 
leggja af stað í 90 km göngu.

„Gangan nefnist Vasa-gangan og 
er farin frá Salem suður til Mora í 
Svíþjóð,“ útskýrir Þóroddur. „Það 
er ræst klukkan átta um morgun-
inn og hafa menn tólf tíma til að 
ljúka göngunni. Síðan eru sex hlið 
á leiðinni sem menn verða að ná á 
tilsettum tíma, annars eru þeir úr 
leik.“

Vasa-gangan er að sögn Þór-
odds draumur hvers skíðagöngu-
manns. Sá draumur rættist reynd-
ar í hans tilfelli á þessu ári þegar 
hann tók þátt ásamt bróður sínum 
og sonum hans. Vegna lélegs ásig-
komulags hafi hann hins vegar 
orðið frá að hverfa eftir 45 km.

„Ég ætla að vera betur undir-
búinn fyrir næstu göngu svo leik-
urinn endurtaki sig ekki,“ útskýr-
ir Þóroddur. „Af þeim sökum hjóla 
ég, skokka og er á hjólaskíðum til 
að bæta þolið. Svo var ég í 25 
manna æfingabúðum í nóvember 
á Ísafirði. Ég ætla líka að gæta 
þess að ná góðri hvíld fyrir keppn-
ina. Í göngunni mun ég síðan klæð-
ast sérstökum fatnaði, það er létt-
um skíðagalla, og mun nærast vel, 
en margar drykkjarstöðvar verða 
á leiðinni.“

Þess skal getið að Þóroddur er 
enginn nýgræðingur heldur alvan-
ur skíðagöngumaður. Til marks 
um það hefur hann gengið á 62 
tinda af 151 í bókinni Íslensk fjöll, 
farið nokkrar þriggja til fjögurra 
daga bakpokaferðir og gengið á 
skíðum yfir Vatnajökul. Hann 
gekk í einn dag í Chile og fjóra 
daga á Nýja-Sjálandi árið 2004, 
sextán daga í Nepal og átta í Eþíóp-
íu árið 2005. Hefur Þóroddur geng-

ið 865 km frá ársbyrjun 2006 fram 
til 31. október. Vonandi að sú 
reynsla komi að góðum notum í 
mars á næsta ári.

Útivera er þó ekki eina áhuga-
mál Þórodds því söngur er honum 
einnig ofarlega í huga. Milli þess 
sem hann æfir sig á gönguskíðum 

æfir hann fyrir tónleika með kór 
sínum Vox academica. Á dag-
skránni er að syngja verkin Magn-
ificat eftir Bach og Messías eftir 
Händel 15. desember næstkom-
andi í Grafarvogskirkju klukkan 
20.00.

Vasa-gangan er draumur 
hvers skíðagöngumanns

Hreinsar loftið
Eyðir lykt
Drepur bakteríur
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STÆRSTA
HEILSUVÖRUVERSLUN
Á LANDSBYGGÐINNI

Póstsendum um land allt

Glerártorg Akureyri S: 462-1889
heilsuhorn@simnet.is

www.simnet.is/heilsuhorn
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„Þetta er fimmta kynslóð leikjatölva 
frá Nintendo-fyrirtækinu og hefur 
hún slegið rækilega í gegn,“ segir 
Rúnar Hrafn Sigmundsson, starfs-
maður hjá Bræðrunum Ormsson. 

Til marks um eftirspurn seld-
ust 50.000 eintök Nintendo Wii 
á einungis sex klukkustundum í 
Bretlandi. Hérlendis seldist fyrsta 
sending af leikjatölvunni upp í for-
pöntun hjá Bræðrunum Ormsson og 
er næsta sending einnig upppöntuð. 
Verður þriðja pöntunin tekin inn hjá 
fyrirtækinu fyrir jól, svo menn geta 
enn orðið sér úti um eintak.

„Vinsældir Nintendo Wii eru 
ekki ástæðulausar, þar sem tölvan 
er gædd ýmsum spennandi nýjung-
um,“ útskýrir Rúnar. „Ber þar fyrst 
að nefna þráðlausa fjarstýringu, 
með fullri þrívíðar-skynjun sem 
þýðir að tölvan skynjar allar handa-
hreyfingar nær og fjær. Mönnum 
nægir einfaldlega að miða á skjáinn 

í skotleikjum og hleypa af.“ Rúnar 
bætir við að tölvunni fylgi svoköll-
uð „nun-chuck“, sem er „anolog“ 
stýripinni. „Í því tilviki er um að 
ræða hefðbundinn leikjatölvu-stýri-
pinna,“ útskýrir hann. „Maður stýr-
ir persónum á gamla mátann með 

þessari gerð stýripinna, færir þær úr 
einum stað í annan. Þráðlausu fjar-
stýringuna notar maður til að stýra 
hreyfingum höfðus og handa.“

 Ekki nóg með að Nintendo Wii 
sé gædd ofangreindum eiginleikum 
heldur munu eigendur hennar geta 
spilað við aðra leikmenn á netinu, 
þegar opnað verður fyrir sérstaka 
vefsíðu í síðari hluta desember. 
„Tölvan er í raun sítengd netinu,“ 
segir Rúnar. „Auk þess að geta 
spilað við aðra leikmenn munu 
eigendur geta vafrað um á net-
inu og hafa aðgengi að frétta- 
og veðurssíðum.“

Þess má loks geta að allir 
klassísku Nintendo-leikirn-
ir standa notendum til boða á 
netinu gegn gjaldi og verður hægt 
að spila þá í nýju Nintendo-tölv-
unni. Nintendo Wii mun því vafa-
laust vekja upp nostalgíu hjá ein-
hverjum um jólin.

2

Hinn 8. nóvember síðastliðinn kom á markaðinn ný 
Playstation-leiktölva í takmörkuðu upplagi. Það er 
kannski ekki í frásögur færandi nema að leiktölv-
an er í bleikum lit. Salan á tölvunni hefur gengið 
betur en haldið var og ekki þá bara hjá stelpum held-

ur eru strákarnir 
líka að tapa sér 
yfir þessu bleika 
undri.

Undanfarið er bleiki liturinn búinn að ryðja 
sér meira til rúms í rafrænum vörum og eru 
fyrirtæki eins og Apple, Nokia, Vaio og fleiri 
farin að framleiða vörur sínar í bleikum lit. 
Eins og það sannaðist með Playstation er 
kominn markaður fyrir fólk sem vill fá hluti í 
litríkara formi en í hinum staðlaða svarta eða 
silfurgráa lit. Enda er bleiki liturinn  „hinn nýi 
svarti.“ - óhó

Bleik fartölva 
málið í dag
Bleiki liturinn er ekki aðeins ráðandi í fatn-
aði heldur herjar hann líka á tækniheiminn.

Ný nálgun á tölvuleiki
Nintendo Wii slær í gegn um gjörvallan heim enda gædd spennandi nýjungum.
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iVINNU iLEIK
ERTU MEÐ?

Það er gott að geta svarað símtölum og tölvupósti
hvar og hvenær sem er. Með HP iPAQ rw6815 
getur þú verið í þráðlausum samskiptum við
umheiminn án kostnaðarsamrar viðbótarþjónustu.

Lófatölva + Tölvupóstur + Sími

www.fartolvur.is

Sími 570 1000 • www.ok.is

Opin kerfi ehf. er eini viðurkenndi innflutnings-, sölu-, og þjónustuaðili
HP á Íslandi og er í nánu samstarfi við sölu- og þjónustuaðila um land allt. 
Verslaðu aðeins hjá viðurkenndum HP söluaðila. 
Nánari upplýsingar á www.ok.is/einstaklingar/endursöluaðilar.

Fartölvurnar þola mismikið og á Íslandi marg 
borgar sig að eiga góða fartölvutösku. Það er 
gaman að eiga fallegar töskur með skemmti-
legu munstri en það er líka mikilvægt að task-
an verji tölvuna vel og fari vel með bakið. 

Sumir vilja skondrast um með fín tölvuveski 
en aðrir vilja bakpoka. Hjá Apple í Kringlunni 
eru töskurnar á kr. 7.900-21.990 og hjá 
Ormsson eru þær á kr. 2.350-10.900. 

-rh

Tölvan fína í réttri tösku
Í dag erum þeytumst við langflest um með fartölvur. Mikilvægt er að búa vel 
um þær svo tölvurnar verði ekki fjölbreytileika íslenska veðursins að bráð.

Flest börn hafa látið sig dreyma 
um að leikföngin þeirra lifni við. 
Sá draumur er ekki fjarri því 
að verða að veruleika í nýjustu 
leikföngunum, þeim robosapien 
og roborabtor sem eru fjarstýrð 
leikfangavélmenni. Robosapien 
sem lítur út eins og Storm trooper 
í Star Wars á sterum og minnir 
jafnvel á vélmennið í myndbandi 
Bjarkar við lagið All is Full of 
Love, er hannaður af eðlisfræð-
ingi sem er sérfræðingur í vél-
mennum og vann hjá NASA. 
Fyrirtækið Wowwee, sem sér 
um framleiðsluna á robosapi-
en og hinni glefsandi risaeðlu-
roboraptor, hefur það að mark-
miði að innleiða nýjustu tækni 
í leikföng. Roboraptor býr yfir 
t.d. yfir gervigreind en nýjasta 
afsprengi fyrirtækisins er sjimp-
ansi sem lítur mjög raunverulega 
út og getur haft samskipti við 
fólk. Sjá www.wowwee.
com.

Dansandi vélmenni 
og glefsandi risaeðla
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Haukur Harðarson kennir á tölvur 
hjá Mími-símenntun og hann segir 
að námskeiðin hjá þeim séu fyrst 
og fremst hugsuð fyrir þá sem hafa 
aldrei notað tölvur og kunna ekki 
neitt. „Við byrjum hreinlega á að 
kenna fólki að kveikja á tölvun-
um,“ segir hann. „Við förum svo 
í þessi grunnatriði eins og að fara 
á netið, taka á móti tölvupósti og 
nota Word,“ bætir hann við.

Byrjendanámskeiðin eru fyrir fólk 
á öllum aldri og eru haldin á kvöldin. 
„Flestir sem koma til okkar eru eldri 
en þrjátíu ára, því yngra fólkið hefur 
náttúrulega fengið einhverja kennslu 
í skólunum. Í rauninni þarf svolítið 
að meta hópinn hverju sinni, hvar 
hann er staddur, en við erum fyrst 
og fremst að kenna þennan grunn. 
Fólk er aðallega að hugsa um að 
geta komist í gegnum heimilistölv-
una inn í allt sem er orðið svo einfalt 

að sinna á Netinu eins og fjármál í 
gegnum heimabanka.“

Mímir býður einnig upp á tölvu-
námskeið fyrir eldri borgara sem 
eru haldin á daginn og hafa verið 
mjög vel sótt. “Eldra fólkið fær oft á 
tilfinninguna að það sé að fjarlægj-
ast börnin og barnabörnin ef það 
hefur ekki vald á tölvutækninni. 
Það vill geta skrifast á við börnin 
sem búa erlendis í gegnum tölvu-
póst og skoðað nýjustu myndirnar 
af barnabörnunum á Barnalandi. 
Við horfum líka á þessar praktísku 
hliðar því það er svo margt sem er 
ekki hægt að gera nema í gegnum 
tölvu, eins og að panta sér flug til 
Akureyrar á Netinu eða leita að 
ódýru flugfari út í heim.”

Námskeiðin eru haldin á hverri 
önn og eru tuttugu kennslustund-
ir hvert. „Við erum með litla hópa, 
svona tíu manns, sem gefur okkur 

færi á að sinna hverjum og einum 
vel. Við reynum að tala um alla hluti 
á mannamáli og ég vil meina að 
allir geti lært á tölvur þó að það geti 
tekið fólk mislangan tíma. Í flestum 
tilvikum getur fólk notað tölvuna 
sína sem samskiptatæki eftir svona 
námskeið og fyrir sumum opnast 
alveg nýr heimur.“

Haukur segir að auk byrjenda-
námskeiðanna sé boðið upp á nám-
skeið þar sem fólki er kennt á staf-
rænu myndavélarnar sínar. „Nánast 
allir eru komnir með stafrænar vélar 
en svo gerist það kannski þegar fólk 
er búið að taka fullt af myndum að 
það lendir í vandræðum með að 
færa þær yfir í tölvurnar sínar. Við 
kennum fólki að færa myndirnar, 
byggja upp geymslu utan um þær, 
hvernig á að vista þær þannig að 
þær séu öruggar og smávegis í 
myndvinnslu  Þessi námskeið hafa 

Mörgum opnast nýr heimur
Tölvunámskeið fyrir byrjendur hafa verið mjög vinsæl og mörg stéttarfélög standa til 
dæmis fyrir slíkum námskeiðum. Hjá Mími-símenntun eru haldin tölvunámskeið fyrir 
byrjendur á öllum aldri og einnig boðið upp á sérstök námskeið fyrir eldri borgara.

Að velja tölvuleiki getur verið held-
ur flókið. Úrvalið er gríðarlegt og 
oft erfitt að vita hvaða leikir henta 
hvaða aldurshópum. Þeir sem lítið 
vit hafa tölvuleikjum ættu því að 
gleðjast yfir tilkomu PEGI-tölvu-
leikjamerkingarkerfisins.

PEGI, Pan European Games 
Information, er nýtt samevrópskt 
aldursflokkunarkerfi fyrir gagnvirka 
leiki en kerfinu er ætlað að tryggja 
að ólögráða börn fari ekki í leiki 
sem eru ekki við hæfi þeirra aldurs-
hóps. Kerfið nýtur stuðnings allra 
helstu framleiðenda á leikjatölvum, 
þar á meðal PlayStation, Xbox og 
Nintendo. Flokkunarkerfið byggir 
á tveimur þáttum. Sá fyrri er ald-
ursflokkun, sem er svipuð og í fyrri 

kerfum en aldurshópar PEGI eru 3+, 
7+, 12+, 16+ og 18+. Hinn þáttur-
inn eru efnisvísar leiksins. Efnisvís-
arnir eru myndtákn aftan á hulstri 
leiksins sem lýsa innihaldi hans. 
Fjöldi efnisvísa getur verið allt upp 
í sex. Innihald leiksins er að sjálf-
sögðu í samræmi við aldursflokkun 
hans. Kerfinu er ætlað að tryggja að 
foreldrar og aðrir kaupi leiki handa 
börnum sem hæfir aldri þeirra.

PEGI-kerfið má finna á heima-
síðu SMÁÍS, Samtök Myndrétthafa 
á Íslandi, www.smais.is auk mynda 
af vísunum og á www.pegi.info. 
Stefnt er að því að setja upp kvik-
myndaskoðunarkerfi þar sem vís-
arnir verða að einhverju leyti sam-
ræmdir PEGI-vísunum. - jóa

Réttur leikur fyrir réttan aldur
Ekki er heiglum hent fyrir fullorðna fólkið að velja tölvuleik sem hæfir aldri barnanna.

Árið 1966 voru leikjatölvur aðeins 
í spilahöllum þar sem leikirnir 
voru í þar til gerðum spilakössum. 
Þýskættaði verkfræðingurinn Ralph 
Baer fékk síðan þá flugu í hausinn 
að nota mætti sjónvarpið til annars 
en venjulegra útsendinga, nefnilega 
tölvuleikja.

Baer var menntaður innan 
útvarps- og sjónvarpsfræða og 
hafði meðal annars unnið fyrir 
bresku leyniþjónustuna í heimstyrj-
öldinni síðari. Hann vann sleitu-
laust að hugmynd sinni í tvö ár 
ásamt aðstoðarmönnum. Árið 1968 
var brúna boxið tilbúið, ásamt 12 
tölvuleikjum, þar á meðal Ping 
pong sem flestir kannast við. 

Sjónvarpsframleiðendur höfðu 
enga trú á fyrirbærinu, þar til hug-
sjónamenn hjá sjónvarpsframleið-
andanum Magnavox sannfærðust. 
Þremur árum síðar var tölvan til-
búin fyrir Bandaríkjamarkað og 
var sýnd úti um allt land á hinum 
ýmsu ráðstefnum og mörkuðum. 
Tölvan varð ekki langlíf en hafði þó 
gríðarleg áhrif á leikjatölvur fram-
tíðarinnar. Enda var það einmitt 
á einni slíkri sýningu sem ungur 
maður heillaðist upp úr skónum 
og þróaði nýja leikjatölvu að nafni 
Atari. Ralph Baer hélt áfram sínu 
frumkvöðlastarfi og þróaði meðal 
annars stimpilklukku hjá IBM sem 
er enn notuð um allan heim. -rh

Fyrsta leikjatölvan
Fyrsta leikjatölva fyrir sjónvörp leit dagsins ljós í Banda-
ríkjunum árið 1968 og hlaut nafnið Odyssey. Tölvan sem 
var kölluð brúna boxið varð ekki langlíf, en er engu að 
síður formóðir þeirra sem við þekkjum og notum í dag. 

Meiri skerpa og hærri upplausn á sjónvarpsefni er það sem HD sjón-
vörp bjóða upp á, en HD er skammstöfun á high defintion. “Þetta er 
eins og að horfa á ljósmynd í mjög góðri upplausn, nema að myndin 
er lifandi,” segir Daníel Rúnarsson, markaðsstjóri Svartækni, sem segir 
HD-sjónvörp vera það sem koma skal. Íslenskar sjónvarpsstöðvar hafa 
ekki enn hafið ústendingar í HD en líklegt er að það verði að veruleika 
innan tveggja ára þar sem bæði Stöð 2 og RÚV hafa tekið frá rásir til 
að senda út sjónvarpsefni í HD. Daníel segir það þó ekki nauðsynlegt 
fyrir fólk að hafa HD sjónvarpstæki til að taka á móti HD útsendingu, 
því önnur sjónvörp geti tekið á móti henni, nema þau breyta henni í 
þá upplausn sem tækið ræður við. “Sjónvarpsefni í HD er nú þegar 
sent í gegnum gervinhnött og geta því þeir sem eru með gervihnetti 
notið þess,” segir Daníel. 

Upp úr áramótum munu svo koma á markaðinn dvd spilarar sem 
spila HD efni.
Úrvalið af sjónvarpstækjum er mikið og getur sumum þótt það mik-

ill frumskógur. Íslensku neyt-
endasamtökin lögðu þó sitt 
af mörkum á dögunum til að 
auðvelda fólki valið og birti 
gæðakönnun á stórum sjón-
varpstækjum. Var þeim skipt 
í LCD, Plasma tæki og önnur 
tæki. Í flokki LCD tækja 
fékk Panasonic TX-32LX60F  
hæstu einkunn en í flokki 
plasma tækja fékk háskerpu-
sjónvarpið Panasonic TH-
42PV600 hæstu einkunn.

Það sem koma skal
Tækninni hefur fleytt fram í sjónvarpsheimum og 
eru nýjustu tækin HD flatskjáir. En hvað er HD?
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Það er satt og sannað að algengustu lögin 
sem við heyrum á öldum ljósvakans fjalla 
um á einn eða annan hátt um ást og öll 
þau vandræðum sem henni fylgir. En auð-
vitað fjalla ekki öll lög um ást og oftast 
velja tónlistarmenn eitt viðfangsefni sem 
liggur þeim á hjarta og reyna að koma 
því til skila með tónlist. Eitt af þess-
um umfangsefnum sem tónlistarmenn hafa verið 
duglegir að syngja og röfla um er tækni og geimurinn. Sem 
getur verið flókið fyrir hinn venjulega Jón og Jónu að skilja. Hérna eru 
tíu lög sem fjalla um tækni og hinn stóra alheim.  

Engin Homo-
fóbía finnst
í geimnum 

ÁSKRIFTARSÍMI 550 5060 | WWW.VISIR.IS 

JÓLABLAÐIÐ
KOMIÐ ÚT!

MÁLUM BÆINN RAUÐAN

ÆVINTÝRIÐ
Í ENGLABORG

LAGT Á HÁTÍÐARBORÐIÐ

100 HUGMYNDIR
FYRIR JÓLABÖRNIN
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Farsímalagerinn sá tilefni til að 
birta lista yfir mest seldu far-
símana líkt og bóksölurnar birta 
lista yfir mest seldu bækurnar.

Á hverju ári eru seldir yfir 
110.000 farsímar og því ekki úr 
vegi að fylgjast með vinsælda-
listum símanna líkt og annarra 
vara. Hér verður birtur listi fyrir 
vikuna 4. til 11. desember en 
gaman er þess að geta að Bluet-
ooth handfrjáls búnaður er mest 
seldi aukahlutur fyrir farsíma þá 
vikuna.

Farsímasölulisti vikuna 4. til 11. 
desember
1. Nokia 6021
2. Nokia 1112
3. Nokia 6103
4. Nokia 5140i
5. Nokia 6060
6. Nokia 3220
7. Nokia 5500 Sport
8. Nokia 6101
9. Motorola PEBL
10. Nokia 5200

Nánari upplýsingar á www.far-
sima-lagerinn.is

Farsímasölulisti

Ein skemmtilegasta tækninýjungin 
sem sett hefur verið á almennan 
markað á undanförnum árum er án 
efa hinn svokallaði vídeóflakkari. 
Vídeóflakkarinn er lítið tæki með 
innbyggðu sjónvarpskorti, en við 
hann er svo hægt að tengja harðan 
disk og þá byrjar ballið. Flestir víd-
eóflakkarar sem eru á markaðnum 
hérlendis eru án harða disksins, en 
hann þarf oftast að kaupa sérstak-
lega. Þá getur fólk valið sér hversu 
mikið geymslupláss það telur sig 
þurfa. Flestir sem á annað borð 
fjárfesta í vídeóflakkara kjósa að 
kaupa stærstu diskana, en algengt 

geymslurými á þeim eru um 
320 gigabæt. 

Eftir að notandinn hefur 
fest kaup á flakkara og hörð-
um diski þarf að setja efni 
inn á diskinn. Þá eru allar 
kvikmyndir, sjónvarpsmyndir, 
tónlist og jafnvel ljósmyndir 
settar inn á diskinn með því 
að tengja snúru á milli flakk-
ara og tölvu - og þar með er 
notandinn kominn með örugg afrit 
og gott aðgengi að þessu efni. 

Til þess að horfa á kvikmyndir er 
flakkarinn tengdur beint við sjón-
varpið og svo er venjuleg, einföld 

fjarstýring notuð til þess 
að velja á milli þess sem 
sett hefur verið á diskinn. 
Diskurinn er sérlega not-
endavænn því efnið sem 
er inni á disknum birtist 

sem hefðbundið Windows 
umhverfi. Það er að segja - flakk-
arinn setur efnið í möppur sem 
flokkast eftir stafrófi svo má velja 
ýmist kvikmyndir, tónlist eða ljós-
myndir. Hvað kvikmyndir varðar 

þá spila flestir flakkarar allar 
algengar tegundir af kvikmynda-
skrám (til dæmis AVI, DIVX, XVID, 
MP3, ISO, MPG, JPEG og fleiri) og 
sjaldnast þarf að eiga við skrárnar 
til þess að hægt sé að spila þær í 
flakkaranum.

Til þess að spila tónlist er flakk-
arinn tengdur við hljómflutnings-
tæki og svo er honum stjórnað á 
sama hátt með fjarstýringunni. 
Vilji notandinn skoða ljósmyndir á 
sjónvarpsskjánum má búa til slides 
myndasýningar úr þeim myndum 
sem hafa verið settar á flakkarann, 
og það er oftar en ekki kærkomið 

þar sem 
frekar sjaldgæft er að fólk láti 
prenta út myndir sem teknar eru á 
stafrænar myndavélar.

Það er óhætt að fullyrða að þetta 
litla tæki kemur sér vel á margan 
hátt og er fyrirtaks viðbót við þann 
tækjabúnað sem til er fyrir á heim-
ilinu. Vídeóflakkarann má einnig 
auðveldlega taka með á milli húsa 
(hann kemur oft í sérstakri tösku) 
og þannig verður það einfalt mál 
að horfa á skemmtiefni með vinum 
og vandamönnum.

Bíómyndabanki í sjónvarpið
Videoflakkarar verða stöðugt vinsælli.
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Ef þér leiðist að kaupa jólagjaf-
ir en átt góða tölvu gætir þú 
verið í góðum málum.
 Það er ekkert mál að búa til sínar eigin 
jólagjafir með hjálp tölvu, brennara 
og prentara.

Blandaður geisladiskur með lögum 
úr þínu safni sem þú veist að viðtak-
andanum finnast skemmtileg. Mundu 
að það er bannað að stela tónlist 
af Netinu en ef þú átt diskinn með 

skemmtilega laginu getur þú brennt 
það á einn geisladisk. Ef þú ert með upp-

tökuforrit í tölvunni geturðu gefið uppá-
haldslögin þín og annarra í eigin flutningi 

sem eflaust gleður alla enn meir.
Skannaðu eldgamlar ljósmyndir inn í tölvuna, til 

dæmis úr jólaboðum frá 
fyrri tíð og brenndu á disk 
eða prentaðu á fallegan 
pappír. Skemmtilegt að 
láta myndirnar rúlla í jóla-
boðinu í ár og hlæja að 
því hvað allir hafa elst og 
batnað.

Skannaðu inn andlitsmynd og finndu síðan alls 
konar skemmtilegar myndasögumyndir á netinu. Búðu 
svo til sögu þar sem sá sem á að fá gjöfina er í aðalhlut-
verki og á kannski í hrókasamræðum við uppáhalds-
teiknimyndahetjuna sína. 

Tölvuteiknað listaverk eftir þig eða börnin þín gleð-
ur alla sem ykkur þykir vænt um. Þú getur líka fundið 
til andlitsmynd af þeim sem á að fá gjöfina og sett hana 
í teikniforrit og teiknað ofan í andlitið. Ekki er verra að 
ýkja aðeins í tómu gríni.

Tæknigerðar jólagjafir

Í fyrra voru skannaðar inn 10.000 
bækur í hinum ýmsu háskólum 
Bandaríkjanna og afraksturinn 
kynntur nú í byrjun desember. 

Bókarleitarvélin er gagnagrunn-
ur sem leitast við að bæta Windows 
Live stýrikerfið og reyna að mynda 
tryggan hóp viðskiptavina. Í boði 
eru bækur sem ekki eru verndað-
ar með útgáfurétti enn sem komið 
er, en Microsoft stefnir á að bæta 
við hinum sem verndaðar eru með 
útgáfurétti, innan skamms. 

Þetta kemur fram á vef www.int-
ernetnews.com - rh

Laumast í 
jólapakkann
Notendur Windows life 
geta kíkt í jólabækur á 
netinu í boði Microsoft. 

 { tölvur og tækni } 







MELASKÓLI 60 ÁRA
Stórglæsilegt verk um Melaskólann,
nemendur hans og  starfsfólk í 60 ár.
Á þessum árum hafa yfir 10.000 
Reykvíkingar stigið sín fyrstu skref
á menntabrautinni í skólanum og
kennarar sem starfað hafa við skólann 
eru vel á þriðja hundrað.

Meðal efnis í bókinni er:

SKRUDDA
Eyjarslóð 9 – 101 R.
skrudda@skrudda.is

www.skrudda.is
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Fastakúnnarnir eru yndislegir



Þegar kemur að nýt-
ingu á auðlindum 

hafsins njótum við 
Íslendingar alþjóðlegs 
álits og viðurkenning-
ar. Þrátt fyrir fámenni 
þjóðarinnar eru sjónar-
mið okkar vel metin og 
við höfum áratugum 
saman haft mótandi 
áhrif á þróun þessara 
mála. Meðal annars var rifjað upp 
síðastliðið sumar, þegar minnst 
var fullnaðarsigurs okkar í land-
helgismálum, hvernig Íslendingar 
komu að þróun hafréttarmálanna. 

Stefnumótun okkar um nýtingu á 
auðlindum hafsins er skýr, bygg-
ist á áratuga reynslu og var inn-
sigluð í vandlega undirbúinni 
stefnumörkun íslenskra stjórn-
valda um málefni hafsins. Eitt 

grundvallaratriði þar er að 
auðlindanýtingunni innan lögsagn-
ar einstakra ríkja eigi viðkomandi 
ríki að stjórna og auðlindastjórn á 
úthafinu skuli vera á vegum 
svæðisbundinna stofnana þar sem 
það á við. Þetta er lykilatriði. Við 
getum ekki unað yfirþjóðlegri 
stjórnun. 

Við Íslendingar höfum ætíð 
sýnt það með verkum okkar að við 
tölum röddu ábyrgrar auðlinda-
nýtingar. Skýr dæmi þess má m.a. 
finna á vettvangi NEAFC, þar sem 
við höfum hvatt til hófs við nýt-
ingu karfa á Reykjaneshrygg. 
Sama hefur mátt segja um afstöðu 
okkar til nýtingar annarra deili-
stofna.

Þessari ábyrgu stefnu fylgdum 
við líka á vettvangi Sameinuðu 
þjóðanna þar sem nýlega var 
gengið frá samkomulagi varðandi 
vernd viðkvæmra vistkerfa í 
úthafinu. Samkomulag sem byggð-
ist á málamiðlun náðist um niður-
stöðuna. Að því samkomulagi stóð-
um við og um það var almenn 
sátt.

Þetta er mikilvægt mál. Bæði 

vegna sjálfstæðs gildis 
viðkvæmra vistkerfa 
svo sem kaldsjávar-
kóralla, neðansjávar-
tinda og hverastrýta og 
vegna mikilvægis þess-
ara vistkerfa fyrir við-
gang nytjastofna hafs-
ins. Samkomulagið felur 
í sér mikilvæga vernd-
un og raunverulegar 
aðgerðir án þess að 
notkun tiltekinna veiðar-
færa sé bönnuð. 

Í aðdraganda samkomulagsins 
vorum við Íslendingar hluti af 
stærri hópi ríkja og ríkjasambanda, 
þar með talið ESB sem fer með 
umboð aðildarríkja sambandsins. 
Við vorum því síður en svo ein á 
báti heldur áttum samleið í megin-
atriðum m.a. með áhrifamiklum 
fiskveiðiþjóðum víða að úr heim-
inum.

Við Íslendingar ráðum sem 
betur fer okkar málum sjálf og 
þurftum ekki að framselja samn-
ingsumboð okkar fjölþjóðlegum 
stofnunum til ráðsmennsku. Sú 
hefði þó ekki verið raunin væru 
Íslendingar t.d. aðilar að ESB. 

Ákveðinn og málefnalegur mál-
flutningur Íslands undir styrkri 
forystu utanríkisráðuneytisins 
skilaði góðri efnislegri niðurstöðu 
sem almenn sátt varð um. Því 
vekur það mikla furðu að jafnvel á 
innlendum vettvangi er reynt að 
gera hlut okkar tortryggilegan. 
Slíkt er fullkomlega óskiljanlegt 
og hlýtur að byggjast á þekkingar-
leysi fremur en ásetningi. 

Það er til frekara marks um afstöðu 
okkar að hér við land eru víðáttu-
miklir haffletir verndaðir fyrir 
notkun togveiðarfæra. Nú liggur 
fyrir Alþingi frumvarp sem ég hef 
flutt og  færir stjórnvöldum styrk-
ari heimildir til verndunar við-
kvæmra vistkerfa á hafsbotninum. 
Og skemmst er að minnast þess að 
síðastliðinn vetur var í góðu sam-
komulagi stjórnvalda, sjómanna og 
útvegsmanna ákveðið að loka tog-
slóðum til að vernda kórallasvæði. 
Þeim mun sérkennilegra og 
ástæðulausara er að vega að 
íslenskum stjórnvöldum fyrir 
afstöðu þeirra á þessu sviði. Þarna 
göngum við í fararbroddi þeirra 
sem gæta hófs og fara fram með 
fagmannlegum málflutningi. 

Höfundur er 
sjávarútvegsráðherra.

Skynsamleg 
niðurstaða

Þessari ábyrgu stefnu fylgdum 
við líka á vettvangi Samein-
uðu þjóðanna þar sem nýlega 
var gengið frá samkomulagi 
varðandi vernd viðkvæmra 
vistkerfa í úthafinu.

Nánari upplýsingar um afgreiðslutíma vínbúða er að finna á vinbud.is

11:00 - 22:00

LOKAÐ

11:00 - 20:00

LOKAÐ

Lau. 23. des

Sun. 24. des

Lau. 30. des

Sun. 31. des

Reykjavík og nágrenni

Opnunartími vínbúða helst óbreyttur nema ofangreinda daga.



Einhverra hluta vegna 
hef ég alltaf haldið að 

Íslendingar væru bestir. 
Við erum svo frábær. 
Frekjan í Frökkum er fræg 
og hugsa ég oft að svona 
myndi fólk nú aldrei haga 
sér á Íslandi. Nei, á Íslandi 
eru allir kurteisir, hjálpsamir og 
góðir við hvern annan því við erum 
svo einangruð að við höfum bara 
okkur sjálf og þurfum að rækta 
eigin garð. Já, ég hef alltaf haldið 
að hið íslenska hjarta væri það 
besta og hinn íslenski náungi væri 
kurteis og góður við aðra. 

En það er misskilningur. Um 
daginn lenti ég í því að það sprakk 
dekk á bílnum mínum. Ég hafði 
aldrei skipt um dekk sjálf en ætl-
aði að reyna eins og ég gæti. En 
boltarnir högguðust ekki. Og þarna 
var ég í þrjá tíma í nístandi frosti 
að reyna að losa bolta, juðaði, ham-
aðist á lyklinum, datt og allan þenn-
an tíma var mér aldrei boðin hjálp. 
Þetta var í Vesturbænum þar sem 
búa margir gamlir eða vangefnir 
en ég var ekki einu sinni að búast 
við hjálp frá þeim þar sem þau 
horfðu á mig í hóp meðan þau biðu 
eftir strætó. Mér fannst sjálfsagt 
að þeir vangefnu myndu ekki bjóða 
fram aðstoð en um það bil þrjátíu 

karlmenn á aldrinum 
tuttugu til fimmtíu ára 
gengu framhjá mér 
meðan ég var að reyna 
að skipta um dekk. Af 
hverju bauð enginn 
fram aðstoð? Og þetta 
var meira að segja dag-
inn eftir að það kom 
grein í Blaðinu um hvað 
ég væri mikil dama. 
Hvaða fífl gengur 
framhjá dömu í krögg-

um og býður ekki fram aðstoð? 
Á fjórða tímanum hringdi ég í 

frænda minn sem uppgötvaði að 
græjurnar sem ég var með væru 
ónothæfar. Við fórum inn í Olís í 
Ánanaustum og báðum um að fá 
„kross“ lánaðan. Mér var neitað 
vegna þess að þau selja „krossa“ 
og eru þá náttúrulega ekkert að 
lána þá. Ég fer þá inn í verslunar-
kjarnann rétt hjá og spyr fjórtán 
starfsmenn hvort þeir séu með 
skiptilykil í bílnum sínum. Hver 
einn og einasti neitaði án þess að 
tékka á því. (Eru ekki verkfæri til 
að skipta um dekk í flestum seld-
um bílum?)

Þetta eru Íslendingar og ég er 
einfaldlega í áfalli yfir þessari leti 
og framtaksleysi en þess má geta 
að eini ókunnugi maðurinn sem 
nennti að hjálpa mér var útlend-
ingur! Þarf maður að vera alinn 
einhvern veginn sérstaklega upp 
til að bjóða fram aðstoð eða finnast 
sjálfsagt að skutla gömlum konum 

með Bónuspoka heim? Erum við 
orðin svo rík að við týnumst í efnis-
hyggjunni og verðum pakk sem 
pælir ekkert í náungakærleik? Eða 
eru allir orðnir skíthræddir við að 
bregða út af vananum í hræðslu 
við að vera Tekinn í falinni mynda-
vél? 

Mér finnst þetta glatað. Sorg-
legt og glatað. Eitt er að vera það 
stolt og töff að hópast ekki að fræg-
um þegar þeir koma til landsins en 
að ganga framhjá fólki í vandræð-
um án þess að láta sér detta í hug 
að hægt væri að hjálpa ber vott um 
sjálfumglatt samfélag á niðurleið. 
Og við eigum að skammast okkar! 

Elsku Íslendingar. 
Látum þennan jólamánuð verða 

þann sem við gleymum afskipta-
leysinu. Brosum til hvors annars. 
Hjálpum hvort öðru. Gefum stefnu-
ljós. Þökkum fyrir með veifi ef ein-
hver hleypir okkur inn í bílaröð. 
Blikkum fólk sem gleymdi að setja 
ljósin á. Stöndum upp fyrir göml-
um í strætó.  Þökkum fyrir í búð-
inni með brosi og síðast en ekki síst 
... bjóðum fram aðstoð ef við sjáum 
einhvern sem gæti þarfnast henn-
ar. Já, og látum alltaf laga bílana 
okkar hjá Nesdekkjum á Suður-
strönd því þar vinna dásamlegir 
menn sem þekkja dömu þegar þeir 
sjá hana og hjálpa henni. Takk 
fyrir.  

Gleðileg jól.

Einhleyp dama í Vesturbænum.

Eru Íslendingar pakk?

Það leikur enginn vafi á, að það 
er svokallað „innflytjendamál“ 

sem er eitt af brýnustu umræðu-
efnum í íslenska þjóðfélaginu nú til 
dags. Það vantar ekki menn, sem 
eru viljugir að tjá sig um stöðu inn-
flytjenda í blöðum, sjónvarpi og 
útvarpi, á ýmsum málþingum, og 
mig minnir, að umræðan um „Van-
nýtt vinnuafl“ sé ennþá í gangi í 
Reykjavíkurakademíunni. Það 
virðist engum vera sama um málið, 
og enginn vill láta útlendinga eiga 
sig, – þó að það séu til ólíkar skoð-
anir um það, hvernig samskipti 
Íslendinga við þessa óvæntu 
nágranna sína helst eigi að vera. 

Samt er eitt vafasamt við þessa 
margrómuða umræðu: þótt inn-
flytjendur frá ýmsum löndum séu 
mjög áberandi í íslenska þjóðfélag-
inu, í skólum, á vinnumarkaði og á 
mörgum sviðum daglega lífsins –  
eru þeir ekki sýnilegir í fjölmiðl-
um. Og hér með á ég ekki við 
lögreglufréttir um átök taílenskra 
unglingahópa einhvers staðar í 
Breiðholti, heldur einmitt fjöl-
miðlaefni, sem tengist „innflytj-
endamálum“. Við höfum nú ekki 
enn séð  t.d. grein í Mogga um sam-
skipti Íslendinga og innflytjenda, 
eða um erlent vinnuafl á íslenskum 
vinnumarkaði, sem væri samin af 

manni af erlendum upp-
runa. (Þau innflytjenda-
presturinn Toshiki Toma 
og kvenréttindakappinn 
Amal Tamimi fá víst að 
tjá sig, en þau eru þó í 
sæmilega háum stöðum í 
samfélaginu, þ.e.a.s. í 
útvöldum minnihluta; en 
það sem vantar eru ein-
mitt skoðanir „venju-
legra“ innflytjenda). M.ö.o. þeir, 
sem umræðan snýst um, fá ekki að 
tjá sig í málunum og eiga e.t.v. að 
sætta sig við það lítilláta hlutverk 
þolenda þar sem framtíð og örlög 
þeirra er um að ræða. Þannig séð, 
verður umræðan ekki ósvipuð 
hverri annarri umræðu um stöðu 
málleysingja, t.d. um vandamál 
íslenskra gæludýra. En ég geri 
samt ekki ráð fyrir því, að allir inn-
flytjendur séu alveg mállausir. (Og 
það þarf heldur ekki að vera mikil 
tungumálamanneskja til þess að 
kvarta yfir óréttlæti eða segja frá 
lífsreynslu sinni). 

Skilaboðin mín eru svona: það 
er ekki hægt að halda áfram 
umræðunni um „innflytjendamál“, 
– sama hvort hún tengist vinnu-
markaði eða daglegum samskipt-
um – nema spyrja þá álits, sem við-
komandi umræða snýst um. Svo 
mikið veit ég, að það hefur aldrei 
átt sér stað nein skoðanakönnun á 
meðal innflytjenda sem mundi 
leiða í ljós hvaða vonir þeir binda 

við það að hafa flust til 
Íslands, hvort þær vonir 
hafi nokkuð ræst í veru-
leikanum og hvers konar 
samfélag þeir helst vilja 
búa í; hvort þeir vilji 
helst innlima sig inn í 
hérlenda menningarsam-
félagið eða byggja upp 
svokallaða alþjóðamenn-
ingu hér á landi. Það væri 

nú alls ekki vitlaust að leggja þess 
konar spurningar fram fyrir inn-
flytjendur (e.t.v. á fleiri tungumál-
um) til að fá réttari og nákvæmari 
mynd af innflytjendahópnum. 

Það skiptir líka máli, að inn-
flytjendahópurinn er alls ekki 
einsleitur, og ekki hafa þeir allir 
flust hingað til landsins eftir 
frjálsu vali eða vegna hrifningar 
af íslensku menningunni. Fyrir 
bragðið er ekki sömu lausn að 
finna á tilteknum vandamálum, 
sem hentar álíka vel fyrir þá alla. 
Einstaklingar af erlendum upp-
runa eru e.t.v. jafn fjölbreyttir, og 
löndin sem þeir koma frá, og þetta 
mun gera innlegg þeirra í ofan-
greinda umræðu enn skemmti-
legra og áhrifaríkara. 

Það er áríðandi að fá innflytj-
endur til að tjá sig, það er ekki 
hægt að komast að  neinni sóma-
samlegri niðurstöðu í umræðunni 
á annan hátt!

Höfundur er af 
erlendum uppruna.

Innflytjendur og fjölmiðlar

Bankastræti • Fjörður • Kringlan • Laugavegur 178 • Smáralind

Jólinkoma
Fulltaf frábærum gjöfum

12
mán Verð miðast við greiðslusamning Visa eða Euro til 12 eða 24 mánaða
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arog ljósmyndaprentari
C530

MV 930i

Myndflaga: 1/6” CCD
Pixlar: 800.000k
Zoom: 25x (optical)
           800x (digital)
2,7” breiðtjaldsskjár 16:9
Rafhlaða: 4½ klst
Fullkomin hristivörn

MVX460

Myndflaga: 1/5”  CCD
Pixlar: 1,33 millj.
Zoom: 20x (optical)
           800x (digital)
Breiðtjaldstökuvél
Skjár: 2,7” 16:9 breiðtjald
Minnsta ljósmagn 2 LUX
USB 2 og Firewire
Þyngd: 430 g
Hristivörn

Kr. 4.307,- 12
mán

Kr. 44.980,-kr. 69.980,-

Kr. 24.980,-kr. 29.980,-

Kr. 3.475,- 12
mán

Kr. 35.980,-kr. 48.900,-

12.920AFSLÁTTUR

25.000AFSLÁTTUR

4.000AFSLÁTTUR

Kr.  5.900,-

1-30 stk  kr. 145 pr. stk
31 stk og fleiri kr. 135 pr. stk.  Öllum kortum fylgir umslag 

Þú færð jólakortin áwww.hanspetersen.is

5.900
FRÁBÆRT VERÐ

5M milljón pixla
Kodak myndgæði
16MB innra minni
5X stafrænn aðdráttur
Einföld og þægileg í notkun
Snögg að taka myndir
Innbyggt flass
1.5” LCD skjár
Ljósnæmni ISO 100-400
Auðvelt að færa myndir yfir á tölvu

Kodak ljósmyndaprentari
Margverðlaunuð Kodak myndgæði.
Myndir sem endast áratugum saman.
Pappir skemmist ekki af fingraförum.
Pappír þolir vatn og hægt að
þerra bleytu án skemmda.
Kodak XTRALIFE húðaður pappír.
Prentun með eða án tölvu.
Einfalt - Ýtt á einn takka til yfirfæra að 
myndir á tölvu.



[Hlutabréf]

Greiningardeild Glitnis segir að 
ekki sé hægt að útiloka gengis-
hækkun krónunnar á næsta ári. 
Því sé stöðutaka með henni álit-
legur kostur fyrir þá sem eru til-
búnir að taka talsverða áhættu, í 
ljósi mikils vaxtamunar, stöðu 
krónunnar og hagkerfisins. 

Það er þó spá greiningardeild-
arinnar að, þótt brugðið gæti til 
beggja vona, muni gengi krónunn-
ar veikjast á næsta ári. Mikið 
ójafnvægi hagkerfisins kalli á 
frekari gengisaðlögun og vænta 
megi þess að munur á innlendum 
og erlendum skammtímavöxtum 
dragist saman samhliða stýri-
vaxtalækkunum Seðlabankans á 
næstu misserum. Þá muni draga 
úr vilja fjárfesta og annarra til að 
taka stöðu með krónunni. Er stað-
an metin svo að gengisvísitala í 
130 stigum stuðli að jafnvægi. Á 

þeim slóðum verði gengi krónunn-
ar í lok næsta árs.

Í spánni segir að grunnur inn-
lendur gjaldeyrismarkaður, mikið 
ójafnvægi hagkerfisins, stórar 
stöður erlendra aðila með krón-
unni og miklar erlendar skuldir 
Íslendinga gæti á skömmum tíma 
kallað fram talsvert meiri gengis-
lækkun krónunnar. Áhættusækni 
alþjóðlegra fjárfesta hafi verið 
mikil og gengi krónunnar, sem og 
annarra hávaxtamynta, hafi notið 
góðs af því. Ef viðsnúningur í við-
móti þeirra eigi sér stað sé eins 
víst að flóttinn verði fyrstur frá 
litlu hagkerfi þar sem dýpt gjald-
eyrismarkaðarins er lítil. Traustar 
stoðir efnahagslífsins ásamt því 
að gengi krónunnar virðist um 
þessar mundir í grennd við jafn-
vægi ætti að geta snúið slíkri 
gengislækkun við á tiltölulega 

skömmum tíma og án umtalsverðs 
skaða fyrir fjármálalífið eða hag-
kerfið í heild.

Tækifæri fyrir áhættusækna 
í stöðutöku með krónunni

Landsbankinn hefur lokið við 300 milljón 
kanadadollara skuldabréfaútgáfu í Kan-
ada, eða sem nemur ríflega 18 milljörð-
um íslenskra króna. Útgáfan 
er á föstum vöxtum í 
Kanada á gjalddaga í 
janúar 2010. 

Brynjólfur Helga-
son, framkvæmda-
stjóri alþjóðasviðs, segir kjör bankans í 
útgáfunni sambærileg við það sem gerist 
á mörkuðum í Evrópu, en þar hafa lána-
kjör bankanna hægt og bítandi verið að 
batna. Ávöxtunarkrafa bréfanna er 4,40 
prósent og miðast við álag á kanadísk rík-
isskuldabréf. Yfirumsjón með lántökunni 
var á höndum breska bankans HSBC en 

aðrir umsjónaraðilar voru CIBC og 
National Bank of Canada. 

Brynjólfur segir útgáfuna hluta af 
stefnu bankans sem 
er að fjölga stöðum í 
erlendri fjármögnun 
og telur lántökuna 
staðfesta gott aðgengi 
bankans að fjármála-

mörkuðum. „Þetta gekk hratt og vel fyrir 
sig,“ segir hann og segir bankann í góðri 
stöðu til að fylgjast með verðþróun á fjár-
málamörkuðum og grípa þau tækifæri 
sem gefist. Brynjólfur segir frekari 
skuldabréfaútgáfu í Kanada vel mögu-
lega. „Fyrsta tilraun gekk að minnsta 
kosti vel.“ 

Landsbankinn sótti 18 
milljarða til Kanada

Atvinnuleysi mældist 5,9 prósent 
að meðaltali innan aðildarríkja 
Efnahags- og framfarastofnunar-
innar (OECD) í október. Þetta er 
0,1 prósents samdráttur á milli 
mánaða og 0,6 prósentum minna 
en á sama tíma fyrir ári. 

Atvinnuleysi á evrusvæðinu 

mældist 7,7 prósent á sama tíma 
sem er 0,1 prósenti minna en í 
mánuðinum á undan. Þá er mæl-
ingin á evrusvæðinu 0,8 prósent-
um undir því sem var á sama 
tíma fyrir ári.

Hér á landi mælist atvinnu-
leysi eitt prósent í október. 

Atvinna eykst milli 
ára í löndum OECD

Heim að dyrum

www.postur.is

Sparaðu dýrmætan tíma og forðastu stress í 
jólaundirbúningnum með því að láta Póstinn
sjá um jólasendingarnar þínar.

• Með okkur fer sendingin þín alla leið 
heim að dyrum 

• Hún kemst í réttar hendur á réttum tíma,
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Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli og 
útfarir í smáletursdálkinn hér að ofan má senda á 
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Komum heim til aðstandenda ef óskað er

Bryndís ValbjarnardóttirSverrir Einarsson

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

Það sem hafa ber í huga varðandi andlát og útför

Hermann Jónasson Geir Harðarson

„Áður fyrr vildu Danir alltaf 
tala við mann um Björk, sem 

var orðið þreytandi en þó miklu 
skárra en í dag þegar allir eru 

uppteknir af peningum og 
kaupum Íslendinga hér. Það er 

ákveðinn fáránleiki í því fólginn 
að Ísland sé að breytast í 

herraþjóð yfir Dönum.“

AFMÆLI

Dagur íslenskrar tónlistar verður hald-
inn hátíðlegur í dag. Dagurinn hefur 
verið haldinn nokkrum sinnum á 
undanförnum árum en nú stendur til 
að festa einn dag á ári í sessi. Til þess 
að ræða framtíð þessa dags og efla 
samstöðuna í kringum hann verður 
haldinn hádegisverðarfundur á Hótel 
Borg í dag.

„Við viljum efla veg íslenskrar tón-
listar og höfum hug á því að gera þenn-
an dag að árvissum viðburði frá og 
með 2007,“ segir Jakob Frímann 
Magnússon hjá Samtóni, samtökum 
rétthafa tónlistar. „Það er líka verið að 
koma á ákveðnu samráði á milli þeirra 
afla sem starfa á vettvangi íslenskrar 
tónlistar. Við lítum á að það fari saman 
að mörgu leyti hagsmunir, ekki bara 
höfunda, flytjenda, útgefenda, rétt-
hafa tónlistar og tónlistarunnenda, 
heldur einnig þeirra sem fást við það 
að fjalla um tónlist og byggja 
megindagskrárefni sitt á tónlist,“ segir 
Jakob og nefnir þátt hins opinbera 
einnig til sögunnar.

Flutningur á íslenskri tónlist verður 
í fyrirrúmi hjá útvarpsstöðvum lands-
ins í dag og vill Jakob sérstaklega 
vekja athygli á útvarpsstöðinni Kanan-
um sem spili eingöngu íslenska tónlist 
alla daga. Bætir hann því við að hálft 
þriðja þúsund íslenskra laga hafi verið 
gefið út á árinu og yfir tvö hundr-
uð íslenskar plötur gefnar út. 
„Það er útilokað að hinar 
íslensku útvarpsstöðvarnar, 

sem eru flestar háðar auglýs-
ingamarkaði, geti sinnt svo 
fjölbreytilegri flóru sem 
er ekki öll að alþýðuskapi 
og er sértæk í mörgum til-
fellum.“

Á fundinum í dag verður 
m.a. rætt um heppilega 
tímasetningu fyrir dag 
íslenskrar tónlistar og um 

umgjörð dagsins í framtíðinni 
með hliðsjón að því hvernig 
hefur tekist til með dag 

íslenskrar tungu. Jafnframt verða 
ræddar hugmyndir um íslenskt tónlistar-
sumar, sem eitt sinn var mikil stoð og 
stytta íslenskrar tónlistarútgáfu og 
tónlistarflutnings. „Það er verk að 
vinna á vettvangi lifandi tónlistar sem 
hefur átt undir högg að sækja, ekki síst 
utan borgarmarkanna,“ segir Jakob, 
sem býst við því að dagur íslenskrar 
tónlistar verði framvegis haldinn 
hátíðlegur á haustin þegar útgáfan 
fyrir jólin er að hefjast.

Móna Lísa kemur í leitirnar

Hjartans þakkir sendum við öllum þeim
sem sýndu okkur hlýhug og vináttu við
andát og útför ástkærrar móður okkar,
tengdamóður, ömmu og langömmu,

Ingibjargar Jónsdóttur
ljósmóður frá Gemlufalli í Dýrafirði, síðar
húsfreyju á Hálsi í Kjós.

Sérstakar þakkir fær starfsfólk á elli- og dvalarheimil-
inu Grund fyrir góða nærveru og einstaka natni í allri
umönnun.
Guðmundur Gíslason               
Jón Gíslason                             Sólrún Þórarinsdóttir
Halldór Gíslason                      Vilborg Sigurðardóttir
Ágústa Gísladóttir
Sigríður Kr. Gísladóttir           
Gísli Örn Gíslason
Andrés Freyr Gíslason            Svana Lísa Davíðsdóttir
Hjörtur Gíslason                       Guðrún Ingadóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg móðir mín,

Rósa Björk Ásgeirsdóttir

lést á líknardeildinni í Kópavogi föstudaginn
8. desember. Útför hennar verður gerð frá Selfosskirkju
fimmtudaginn 14. desember kl. 13.00.

Íris Árný Magnúsdóttir





Hvað í fja#%! 
Þeir eru 

með jóker á 
hliðarlínunni!

Það er alveg 
óskiljanlegt ...

En unglingar í dag líta 
alltaf út eins og þeir séu 

nývaknaðir ...
Palli?

Sko! Ég sagði 
þér það, hann 
setur setuna 

 niður!
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Ég og Huginn 
vinur minn 
ætlum báðir 

að hætta 
að stríða 
stelpum.

Flott! Huginn átti 
hugmyndina,

hann segir 
að það sé 

leiðinlegt að 
stríða stelpum! Og mér 

finnst það 
líka.

Það gleður mig að heyra að 
þið Huginn ætlið að bæta 

ykkar ráð.

Héðan í frá 
ætlum við 

bara að dýfa 
hausnum
á þeim í 

drullupolla!

Á sviðinu stendur 
poppstjarnan,
þakin verðmið-
um og vöru-
merkjum.
Fyrir framan 
hana stendur 

skari fólks sem 
beðið hefur komu 

hennar í tvo 
mánuði, ef 
ekki lengur. 

Umhverfið allt 
minnir á popp-

stjörnuna – matvöruumbúðir, sjón-
varpsauglýsingar og húsin í land-
inu eru skreytt seríum sem syngja 
vinsælustu slagara hennar, eins og 
Í Betlehem – löngu fyrir heimsókn 
hennar. Allt skal vera sem glæsi-

legast því annars gæti dívan hætt 
við að láta sjá sig.

Húsfreyjan telur niður klukku-
stundirnar þar til gulur glugga-
póstur fer að flæða inn í staðinn 
fyrir kynningarbæklinga um nýj-
ustu afurðir poppdívunnar. Dívan 
er ekki væntanleg fyrr en eftir 
tæpar tvær vikur en samt er plat-
an orðin þreytt.

Klukkurnar í Hallgrímskirkju 
bæra á sér og þegar klukkan verður 
loks sex slær þögn á mannskapinn. 
Ljósin kvikna á sviðinu og það er 
eins gott fyrir þessa dívu að hefja 
upp raust sína og flytja fólkinu hinn 
fegursta boðskap. Allt kemur fyrir 
ekki. Enginn heyrir lengur þennan 
hreina tón. Allir eru of uppteknir af 
áhyggjum sínum yfir því hvort þeir 

hafi endanlega gert sig gjaldþrota 
eða jólatréð sé í réttum lit. Dívan 
sjálf er ekki nema skugginn af 
sjálfri sér, man ekki lengur hvernig 
það var að koma fyrst fram og allir 
fögnuðu henni. Nú eru allir ein 
taugahrúga fyrir heimsókn hennar. 
Nýverið hóf stórverslun auglýs-
ingaherferð sem byggðist á því í 
hvernig stíl jólin ættu að vera. Sjálf-
ur hafði ég ekki hugmynd um að 
jólin ættu að vera í einhverjum sér-
stökum stíl, að jólatréð ætti að vera 
skreytt með þessum kúlum en ekki 
hinum og að kransar, fötin, ungviðið 
og pakkarnir ættu að vera í sama 
lit. Eitthvað segir mér að kræsingar 
þessarar ágætu hátíðar séu farnar 
að rotna á hlaðborði næstríkasta 
lands heims.
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Með því að slaka aðeins á og nýta
orkustöðvarnar má oft komast
að farsælli niðurstöðu. Hefurðu til 
dæmis hugleitt hvar Orkustöðvarnar 
eru og hvað bensínið er ódýrt þar?

Bensínfrelsi Orkunnar gefur svo enn meiri 
afslátt eða 3 kr. í viðbót.

Þegar ég leiddi hugann að því hvað má spara
mikið  á Orkustöðvunum, þá ákvað ég að snúa
mér þangað. 
Guðjón Bergmann, jógakennari og rithöfundur.

Fram að jólum er 2 krónu afsláttur á 
einni Orkustöð  á dag. Stöð dagsins er
auglýst í útvarpinu.

Lárus & Lárus
Hvað ertu að hugsa?

Já hugsaðu þér bara Hvað ég eigi að hugleiða

Hefurðu hugleitt,
Lalli?



! Kl. 20
Sönghúsið Domus Vox heldur 
aðventutónleika í Hallgrímskirkju. 
Rúmlega tvö hundruð söngkonur á 
öllum aldri koma fram á tónleikun-
um, sem bera yfirskriftina Tendrum 
ljós á tré, ásamt einsöngvaranum 
Hönnu Björk Guðjónsdóttur og 
hljóðfæraleikurum. Stjórnandi er 
Margrét J. Pálmadóttir.

Þýðingarnar reifaðar

Dagur tónlistarinnar er 
haldinn hátíðlegur í dag. 
Á tímamótum líta menn 
bæði til framtíðar og aftur: 
tónlistararfur þjóðarinnar 
er ekki aðeins varðveittur 
á nótum, heldur ekki síst 
í hljóðritunum. Stærstur 
hluti íslenskra hljóðritana 
á tónlist er í fórum Ríkis-
útvarpsins. 

Ríkisútvarpið hefur um margra 
ára bil vanrækt hlutverk sitt um 
varðveislu þess efnis sem þar 
hefur safnast upp á mörgum ára-
tugum. Ekki er reiða á skráningu. 
Mestur hluti af safni þess er ein-
ungis til í einu eintaki. Hálft stöðu-
gildi er nýtt til að gera afrit af efni 
sem er að skemmast. Útvarpsstjóri 
og menntamálaráðherra gera sér 
vonir um að með breyttu rekstrar-
fyrirkomulagi verði bætt úr.

Morgunblaðið birti í síðustu viku 
fréttir þess efnis að afritun á 
safnadeild Ríkisútvarpsins væri í 
óefni og þar lægi efni undir 
skemmdum. Ríkisútvarpið hefur 
um sjötíu ára skeið haft einkarétt 
á útsendingu á hljóðritunum á 
Íslandi. Í skjóli þess einkaréttar 
var stofnunin eini aðilinn í landinu 
sem lagði stund á hljóðritanir í 
stórum mæli. Einkaaðilar sem létu 
vinna hljóðritanir gerðu það ein-
göngu fyrir hljómplötuútgáfur. 

Safn Ríkisútvarpsins nær allt 
aftur til þess tíma að útsendingar 
fóru fram beint, það er sent var 
beint út frá tónlistarflutningi, upp-
lestrum, fyrirlestrum og leiknum 
atriðum. Sumt af þessu efni var 
hljóðritað á lakkplötur sem síðar 
urðu aðalgeymsluform þar til 
segulbandið kom til. 

Í frétt DV 6. júlí 2005 var fjall-
að um ástandið á safninu en þá 
hafði Ríkisútvarpið fengið styrk 
úr Þjóðhátíðarsjóði til að afrita 
lakkplötur en þær eru erfitt 
geymsluform og vilja verpast og 
springa ef þær eru ekki geymdar 
við rétt hitastig. Fyrir tíma lakk-
plötunnar var hljóðritað á vax-
hólka og mun Ríkisútvarpið eiga 
eitthvað efni á því geymsluformi. 
Lýsti Dóra Ingvadóttir, sem hefur 
verið framkvæmdastjóri Ríkis-
útvarpsins um langt skeið, styrk 
Þjóðhátíðarsjóðs sem „mórölskum 
stuðningi“ í viðtali við DV.

Áhyggjur manna beinast ekki 
síður að segulbandasafninu en 

hinum eldri formum: Segulbanda-
safn Ríkisútvarpsins verður að 
afrita og enginn veit fyrr en því 
verður lokið hvernig ástandið er á 
segulböndunum sem geyma frum-
eintökin. Danska ríkisútvarpið lét 
gera áætlun í fyrra um yfirfærslu 
á öllu sínu segulbandasafni á staf-
rænt form og var áætlað að kostn-
aður næmi 284 milljónum danskra 
króna. Dóra sagði í fyrrnefndu 
viðtali við DV að fyrir fjórum 
árum (2001) hafi menn reiknað að 
34 milljónir dygðu til að afrita 
safnið.

Menntamálaráðherra sagði í 
viðtali við Morgunblaðið í síðustu 
viku að samkvæmt þjónustusamn-
ingi ætti Ríkisútvarpið ohf. að 
leggja fram áætlun um yfirfærslu 
alls efnis eftir ár – í árslok 2007. 
Henni var samkvæmt fréttinni vel 
kunnugt um ástandið á safninu og 
vísaði til fyrri starfa sinna hjá 
RÚV. Ráðamönnum er því kunn-
ugt um ástandið á safninu, en 
sjálfstæðismenn hafa verið í for-
ystu í menntamálaráðuneytinu 
sem Ríkisútvarpið hefur fallið 
undir í tólf ár.

Varðveisla á gögnum í safninu 
varðar ekki aðeins skyldur Ríkis-

útvarpsins samkvæmt lögum: 
rétthafar texta og tónlistar og 
flytjendur hafa treyst Ríkis-
útvarpinu fyrir vörslu efnis í góðri 
trú. Samkvæmt samningum hefur 
Ríkisútvarpið aðeins rétt til tak-
markaðs flutnings á öllu efni. 
Mörg dæmi eru um að þar hafi 
starfsmenn þurrkað út af böndum 
efni sem Ríkisútvarpið átti í sínum 
fórum, enginn veit hvað hefur 
farið forgörðum úr safni þess á 
liðnum áratugum.

Björn Árnason, formaður Fé-
lags íslenskra hljómlistarmanna, 
sagði félagsmenn hafa fylgst með 
stöðu á varðveislu hljóðritana í 
Ríkisútvarpinu lengi: „Við höfum 
gert athugasemdir við ástandið á 
safnadeild Ríkisútvarpsins og 
kostað yfirfærslu á efni þar. Við 
höfum talið þetta til sögu þjóðar-
innar og menningararfs okkar. 
Það er nauðsynlegt að taka á 
þessu, meta þá hagsmuni sem 
þarna liggja undir skemmdum. 
Þarna liggja eignir höfunda, flytj-
enda og einstaklinga sem nú eiga 
þennan rétt. Við erum ekki sátt við 
hvað lítið hefur miðað í afritun 
þessa efnis.“ 

Samtónn – heildarsamtök tónlistar 
í landinu – veittu  fyrr á þessu ári 
fjórar milljónir í styrk til Ríkis-
útvarpsins svo afrita mætti eitt-
hvað af eldra tónlistarefni sem 
lægi undir skemmdum í stafrænt 
form. Af lýsingum tæknimanna 
Ríkisútvarpsins í fréttum Morgun-
blaðsins í síðustu viku er ljóst að 
stofnunin hefur um langt árabil 
vikið sér undan þeirri skyldu að 
hafa safn sitt í viðunandi ástandi 
– að sögn starfsmanna.

Spurning vaknar hvort Ríkis-
útvarpið er skaðabótaskylt ef efni 

eyðileggst í þess umsjá. Kjartan 
Ólafsson er formaður Tónskálda-
félags Íslands: „Ríkisútvarpið 
hefur öll tól og tæki til að standa 
myndarlega að afritun efnis í 
sínum fórum. Það er bara spurn-
ing um hver forgangsröðun er hjá 
stofnuninni. Þetta er óneitanlega 
efni sem telja verður hluta þjóðar-
arfs okkar. Ríkisútvarpið getur 
staðið við lagaskyldur sínar en 
gerir það ekki.“

Hagsmunagæslumenn þeirra sem 
eiga efni í fórum Ríkisútvarpsins 
eru nokkrir; Félag hljómlistar-
manna, Tónskáldafélag Íslands, 
Rithöfundasambandið, Félag ísl-
enskra leikara og Leikstjórafélagið, 
þessi samtök hafa ekki átt í neinum 
formlegum viðræðum við ríkið um 
flutning safns Ríkisútvarpsins yfir 
á nýja kennitölu eða í nýtt rekstrar-
form. Staðan á safnadeildum Ríkis-
útvarps hljóðvarps og sjónvarps er 
þessum samtökum löngu kunn. 

Randver Þorláksson er formað-
ur Félags íslenskra leikara sem 
gætir hagsmuna þeirra sem eiga 
flutningsrétt á leiknu efni hjá Ríkis-
útvarpinu: „Það er dapurlegt til 
þess að hugsa að svona er komið. 
Það er eitthvað gert í yfirfærslu á 
efni hjá Ríkisútvarpinu en af veik-
um mætti.“ Randver hafði ekki 
minni áhyggjur af því hverju væri 
búið að farga. Hann sagði Fíl ekkert 
hafa fylgst með hvernig væri staðið 
að varðveislu leikins efnis hjá RÚV 
en gert væri ráð fyrir að allt safn 
Ríkisútvarpsins færi til nýs opin-
bers hlutafélags samkvæmt laga-
frumvarpi ráðherra og hefðu safna-
málin og réttur listamanna 
sérstaklega verið rædd á vettvangi 
stjórnar Bandalags íslenskra 
listamanna.





Gjafakort fyrir
alla fjölskylduna!

Stóra sviðið kl. 20:00

Afgreiðsla er opin kl. 12:30 – 18:00 mán. – þri. Aðra daga kl. 12:30 – 20:00.

STÓRFENGLEG! eftir Peter Quilter
Lau. 6/1, lau. 13/1 lau. 20/1, lau. 27/1.

SITJI GUÐS ENGLAR eftir Guðrúnu Helgadóttur. Leikgerð Illugi Jökulsson.
Fös. 29/12 kl. 20:00 uppselt, lau. 30/12 kl. 14:00 uppselt og kl. 17:00 uppselt, lau. 6/1 
kl. 14:00 örfá sæti laus, sun. 7/1 kl. 14:00 örfá sæti laus og kl. 20:00, lau. 13/1 
kl. 14:00 nokkur sæti laus, sun. 14/1 kl. 14:00 örfá sæti laus, lau. 20/1 kl. 14:00 örfá sæti 
laus, sun. 21/1 kl. 14:00.

BAKKYNJUR eftir Evripídes
Frumsýning 26/12 uppselt, 2. sýn. mið. 27/12 örfá sæti laus, 3. sýn. fim. 28/12 örfá sæti 
laus, 4. sýn. fim. 4/1 örfá sæti laus, 5. sýn. fös. 5/1 örfá sæti laus, 6. sýn. fim. 11/1 örfá
sæti laus, 7. sýn. fös. 12/1 nokkur sæti laus, 8. sýn. fim. 18/1.

LEITIN AÐ JÓLUNUM eftir Þorvald Þorsteinsson
Lau. 16/12 kl. 13:00 uppselt, kl. 14:30 uppselt og kl. 16:00 uppselt, sun. 17/12 kl. 13:00 
uppselt, kl. 14:30 uppselt og kl. 16:00 uppselt, fös. 22/12 kl. 13:00 uppselt, lau. 23/12 kl. 
13:00 uppselt.

Leikhúsloftið

SKOPPA OG SKRÍTLA eftir Hrefnu Hallgrímsdóttur
Lau. 6/1 kl. 11:00 uppselt, kl. 12:15 og kl. 14:00, sun. 7/1 kl. 11:00, kl. 12:15 og
kl. 14:00, lau. 13/1 kl. 11:00, kl. 12:15 og kl. 14:00 örfá sæti laus, sun. 14/1 kl. 11:00, 
kl. 12:15 og kl. 14:00 uppselt.

Kúlan

Smíðaverkstæðið kl. 20:00

PATREKUR 1,5 eftir Michael Druker.
Lau. 6/1, lau. 13/1 nokkur sæti laus, lau. 20/1
Ath! Miðaverð aðeins 1.500 kr. fyrir nema gegn framvísun skólaskírteinis.

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

Gjafakort í miðasölu og á www.leikhusid.is

                    

                    

                   

                      

         

                     

Það verður jólahrollur í Þjóð-
menningarhúsinu fram að jólum 
en þar verður boðið upp á sam-
nefnda upplestrardagskrá. Tólf 
rithöfundar eða staðgenglar 
þeirra  munu kveðja sér hljóðs 
þar líkt og jólasveinarnir sem 
tínast nú til byggða einn af öðrum, 
og lesa úr nýjum spennusögum. 
Lesturinn hefst kl. 12.15  alla dag-
ana. Að honum loknum býðst 
áhlýðendum súputilboð í veit-

ingastofu Þjóðmenningarhúss-
ins.

Riðið verður á vaðið með 
spennusögu Arnaldar Indriðason-
ar, Konungsbók, og mun leikarinn 
Ingvar E. Sigurðsson lesa úr verk-
inu í dag. Í þessari viku er síðan 
von á rithöfundunum Ævari Erni 
Jósepssyni, Stefáni Mána, Braga 
Ólafssyni, Einari Hjartarsyni og 
Stellu Blómkvist en fyrir þann 
dulúðuga höfund les Ólafía Hrönn 
Jónsdóttir leikkona.

Sérstök athygli er vakin á því 
að Konungsbók sú sem bók Arn-
aldar Indriðasonar er nefnd eftir 
er engin önnur en Konungsbók 
Eddukvæða, handrit frá um 1270 
sem er nú til sýnis í Þjóðmenning-
arhúsinu. Af þessu tilefni býðst 
þeim sem hlýða á upplestur Ingv-
ars E. Sigurðssonar úr Konungs-
bók í dag að skoða handritið án 
þess að greiða aðgangseyri að sýn-
ingunni. Þar eru aukinheldur til 
sýnis ýmis merkustu skinnhandrit 
frá miðöldum, svo sem Flateyjar-
bók og valin handrit lagabóka, 
kristilegra texta og Íslendinga-
sagna, og auk þess nokkur mikil-
væg pappírshandrit frá seinni 
öldum. Leiðsögumaður Þjóðmenn-
ingarhússins verður á staðnum og 
veitir gestum nánari upplýsingar 
um handritin.

Í Þjóðmenningarhúsinu standa 
enn fremur yfir sýningar á 
íslenskri tískuhönnun og þýskri 
bóklist. Þrjátíu og átta úrvalsverk 
eftir tíu íslenska hönnuði sýna 

fjölbreytni og sköpunarkraft 
tískugeirans en á sýningu á bókum 
Berlínar-forlagsins Edition Mari-
annenpresse, Berlin Excursion, er 
boðið til skoðanaferðar um þann 
geira menningarlífs Berlínar sem 
getur af sér sérstæðar bækur, 
sannkölluð listaverk, því um er að 
ræða sérstaklega hannaðar bækur 
sem flestar eru gerðar í samvinnu 
rithöfundar og myndlistarmanns 
og gefnar út í mjög takmörkuðu 
tölusettu upplagi.

Rithöfundar með Jólahroll

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



Söngsveitin Fílharmónía heldur 
síðari aðventutónleika sína í Lang-
holtskirkju í kvöld kl. 20. Á efnis-
skránni eru tónverk tileinkuð 
Maríu mey ásamt jólalögum frá 
ýmsum löndum, meðal annars frá 
öllum Norðurlöndunum. Einnig 
verður frumflutt nýtt verk eftir 
stjórnanda kórsins, Magnús 
Ragnarsson.

Einsöngvari að þessu sinni er 
Hulda Björk Garðarsdóttir 
sópransöngkona sem áður hefur 
komið fram með söngsveitinni í 
flutningi stórra kórverka og á 
aðventutónleikum, en slíkir tón-
leikar hafa verið fastur liður í 
starfi kórsins frá 1989. Á þeim 
tónleikum hefur jafnan verið flutt 
fjölbreytt jóla- og hátíðartónlist, 

íslensk og erlend, bæði ný og 
gömul. Söng-sveitin hefur gefið út 

tvo geisladiska með efni sem flutt 
hefur verið á þessum aðventu-

tónleikum. Organisti á aðventu-
tónleikunum nú er Kári Þormar. 

Söngsveitin Fílharmónía var 
stofnuð árið 1959 til að flytja stór 
kórverk með Sinfóníuhljómsveit 
Íslands og hefur allt frá því tekið 
þátt eða staðið fyrir flutningi 
flestra helstu kórverka tón-
bókmenntanna. Nefna má sem 
dæmi verk eftir Beethoven, 
Brahms, Händel, Haydn, Mozart 
og Verdi og íslensku tónskáldin 
Pál Ísólfsson, Jón Þórarinsson og 
Þorkel Sigurbjörnsson. Í ríflega 
tuttugu ár hefur kórinn starfað á 
eigin vegum og fengið fjölda 
hljóðfæraleikara og einsöngvara 
til liðs við sig eftir því sem verk-
efnin hafa gefið tilefni til hverju 
sinni.

Hátíðleikinn í Langholtskirkju í kvöld
9 10 11 12 13 14  15

Jólatilboð fraktflugs 
Flugfélags Íslands gerir þér 
kleift að senda pakka frá 
1 – 10 kg, af hverju sem er, 

á alla áfangastaði fyrir
aðeins 700 kr. 

Tilboðið gildir til og með 

20. desember.

SENDU JÓLAPAKKANA
HRATT OG ÖRUGGLEGA

flugfelag.is

Akureyri 460 7060

Egilsstaðir 471 1210

Ísafjörður 456 3000

Reykjavík 570 3400

Vestm.eyj. 481 3300
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Hemmi Gunn hélt upp á 
sextugsafmæli sitt með 
veglegri veislu á Broadway 
á sunnudag. Þar var saman-
kominn stór hópur velunn-
ara, enda hefur Hemmi sett 
mark sitt á ófáan manninn í 
gegnum árin.

„Þetta var alveg stórkostlegt og 
frábært að finna þennan hlýhug,“ 
sagði Hemmi um veisluhöldin. 
„Þarna voru allir mínir traustustu 
og bestu vinir samankomnir ásamt 
meistaradeild skemmtikrafta,“ 
bætti hann við. Myndirnar tala 
sínu máli.

Eins og kunnugt er fékk krydd-
pían Mel B á dögunum sömu með-
ferð og Minnie Driver mátti sæta 
hér um árið, þegar henni var sagt 
upp í beinni útsendingu eða því 
sem næst. Nú virðist ástæða sam-
bandsslitanna vera að koma í ljós, 
því fregnir herma að Mel B og 
móður Eddies Murphy hafi samið 
svo illa að hann hafi neyðst til þess 
að taka afstöðu. Segja vinir hans 
að það hafi bara einn sigurvegari 
komið til greina í þeirri vinsælda-
keppni. Þjónustufólk á heimili 
Murphy segir kryddpíuna hafa 
verið dónalega og ruddalega í 
framkomu, og ef slíkt hið sama 
átti við um samskipti hennar við 
tengdamóður sína er varla skrýtið 
að Murphy hafi látið dömuna sigla 
sinn sjó, þó að hann hefði getað 
farið smekklegar að því.

Var dónaleg 
við tengdó

Fyrrverandi fjölmiðlakonan Erna 
Kaaber opnaði nýja veitingastað-
inn sinn, Icelandic Fish‘n Chips, 
með formlegum hætti fyrir helg-
ina.

Gestirnir fengu að gæða sér á 
ýsu, gellum og rauðsprettu, djúp-
steiktum í speltdeigi með ýmsum 
tegundum af „skyronese“ sósum, 
auk tveggja tegunda af frönskum 
kartöflum. Ekki var laust við for-
vitni hjá gestum sem virtust mjög 
hrifnir af þessari nýjung í veit-

ingahúsarekstri hér á landi 
og skoluðu matnum niður 
með sérpöntuðu hvítvíni. 

Spennandi verður að sjá 
hvernig landinn mun taka í 
þessa nýbreytni hjá Ernu en 
þess má geta að allt hráefnið 
er lífrænt ræktað.

Fiskur og franskar í Tryggvagötu

HEIMSFRUMSÝND 15. DESEMBER

Vinningar eru

miðar fyrir tvo, 

Eragon bókin,

Eldest bókin,
Eragon

tölvuleikurinn,

DVD myndir

tölvuleikir og 

margt fleira!
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Rottweilerhundur er fyrsta sóló-
plata Ágústs Bents, en hann á að 
baki tvær plötur sem meðlimur í 
XXX Rottweilerhundum og plötuna 
Góða ferð sem hann gerði með 
7berg. Nafnið á plötunni Rottweiler-
hundur er ágætlega við hæfi þar 
sem flestir taktarnir á henni eru 
gerðir af Lúlla, aðaltaktsmið XXX 
Rottweilerhunda, en auk hans eiga 
nokkrir aðrir taktsmiðir eitt lag 
hver á plötunni. Í anda amerískra 
hip-hop stjarna eru nokkrir gesta-
rapparar; - BlazRoca mætir á 
svæðið í titillaginu Rottweiler-
hundur og 7berg rappar í laginu 
Hér kemur flugvélin. Þeir tveir 
ásamt U-Fresh og B-Kay eiga svo 
innkomur í endurgerð af laginu 
Skríbent sem lokar plötunni fyrir 
utan aukalag sem kemur í ljós 
nokkrum mínútum eftir að Skríb-
ent rímixið endar. 

Það eru mörg flott lög á 
Rottweilerhundi, þ.á.m. Skríbent 
(sérstaklega flottur þungur 
trommutaktur sem stendur alveg 
einn ef frá er talinn kórsöngur í 
viðlaginu) og Móða (útvarp-
svænsta lag plötunnar. Textinn 
flottur og líka takturinn sem er 
gerður af Johnny Sexual) og Rott-
weilerhundur. Almennt séð eru 
taktarnir frekar hráir og einfaldir 
en virka vel og heildarsvipurinn á 
plötunni er nokkuð sterkur. Lúlli í 
stuði. Lögin eru samt ekki öll jafn 
góð. Slakasta lagið að mínu mati 
er Skunda skakkur. 

Bent er fínn rappari. Hann 
hefur flotta rödd og gott flæði. 
Textarnir eru líka margir ágætir. 
Þeir eru skemmtilegt sambland af 

monti og efasemdum. Ekki að 
Bent sé eitthvert stórskáld, en 
honum tekst að koma vel frá sér 
því sem hann vill segja. 

Íslenskt rapp er ekki mjög 
áberandi í dag, en það eru samt 
fínir hlutir í gangi. Nýjabrumið er 
löngu farið og það er ekkert merki-
legt lengur í sjálfu sér að gera 
íslenska rappplötu. Eina leiðin til 
að vekja athygli er bara að gera 
góða plötu. Bent hefur tekist það, 
þó að ekki sé hún fullkomin.

Mont og efasemdir

Benni Hemm Hemm heldur 
útgáfutónleika í Tjarnarbíói föstu-
dagskvöldið 15. desember. Fagnar 
hljómsveitin þá útgáfu annarrar 
plötu sinnar, Kajak, sem hefur 
fengið góðar viðtökur. Var hún 
nýverið tilnefnd til Íslensku 
tónlistarverðlaunanna sem besta 
poppplatan.

Hljómsveitin er nýkomin til 
landsins eftir tónleikahald í Eng-
landi og Japan. Í Englandi lék 
hljómsveitin á tónleikum á The 
Luminaire í London. Þaðan var 
farið til Japan, þar sem hljóm-
sveitin  lék á þremur vel heppnuð-
um tónleikum, tvennum í Tókýó og 
einum í Kyoto. 

Ásamt Benna Hemm Hemm 
koma fram á útgáfutónleikunum 
hljómsveitirnar Skakkamanage, 
Retro Stefson og Hjaltalín. Húsið 
verður opnað kl. 20.30 og hefjast 
tónleikarnir kl. 21. Kynnir kvölds-
ins er Hugleikur Dagsson.

Einungis eru um tvö hundruð 

miðar í boði á tónleikana. Miða-
sala fer fram í verslun 12 tóna. 
Miðaverð er eitt þúsund krónur.

Heim frá Japan

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

Regnboganum merktar með rauðu

SÍMI 564 0000 SÍMI 551 9000 SÍMI 462 3500

80þúsund gestir

MEÐ ÍSLENSKU TALIMEÐ ÍSLENSKU TALI

5 edduverðlaun

MIÐASALA Í SMÁRABÍÓ OG REGNBOGANN Á

FORSALA AÐGÖNGUMIÐA ER HAFIN Á MIDI.IS - ATH: EINNIG ER HÆGT AÐ VERSLA MIÐA Í FÖRSÖLU Í KVIKMYNDAHÚSUM

Jólamyndin 2006

Frábær jólamynd fyrir alla fjölskylduna!

40þúsund gestir

DAVID EDWARDS, DAILY MIRROR

AUBRAY DAY, TOTAL FILM
“SIGUR”

“MÖGNUÐ”

“FRÁBÆR”
DEBORAH ROSS, THE SPECTATOR

“STÓRFENGLEG”
CHARLES GANT, HEAT

JONATHAN ROSS, FILM 2006

ZOO

MARK ADAMS SUNDAY MIRROR

MATTHEW BOND, THE MAIL ON SUNDAY

CASINO ROYALE     kl. 6 og 9 B.I. 14 ÁRA
HNOTUBRJÓTSPRINSINN ÍSL. TAL kl. 6
HÁTÍÐ Í BÆ     kl. 5.50, 8, 10.10
THE NATIVITY STORY       kl. 8 B.I. 7 ÁRA
MÝRIN W.ENGLISH SUBTITLES     kl. 6 og 10.10 B.I. 12 ÁRA
BORAT      kl. 8 og 10

THE HOLIDAY    kl. 5.10, 8 og 10.45
CASINO ROYALE    kl. 5, 8 og 10.50 B.I. 14 ÁRA

SÝND Í LÚXUS      kl. 5, 8 og 10.50
HNOTUBRJÓTSPRINSINN ÍSL. TAL kl. 3.40
HÁTÍÐ Í BÆ    kl. 3.40, 5.50, 8 og 10.10
SKÓGARSTRÍÐ ÍSL. TAL    kl. 3.40
BORAT     kl. 10.20 B.I. 12 ÁRA

MÝRIN     kl. 5.40 og 8 B.I. 12 ÁRA

THE HOLIDAY      kl. 8 og 10.30
HNOTUBRJÓTSPRINSINN ÍSL. TAL kl. 6
HÁTÍÐ Í BÆ      kl. 6
SAW III        kl. 8 og 10.15

W.ENGLISH SUBTITLES

IN REGNBOGINN



Kvikmyndin Letters From 
Iwo Jima eftir Clint East-
wood var valin kvikmynd 
ársins af Samtökum gagn-
rýnenda í Los Angeles, en 
þeirra árlega verðlauna-
afhending fór fram um 
helgina. 

Verðlaunin þykja gefa góða vís-
bendingu um hvaða kvikmyndir 
það verði sem lenda efst á blaði 
þegar kemur að því að velja 
Óskarsverðlaunin og því fylgdust 
margir spenntir með. Letters from 
Iwo Jima fjallar um seinni heims-
styrjöldina frá sjónarhorni Jap-
ana, hún er næstum því öll á 
japönsku og var einnig tilnefnd 
sem besta erlenda kvikmyndin. 

Kvikmyndin The Queen lenti í 
öðru sæti, en hún var einnig 
atkvæðamikil á afhendingunni og 
sópaði til sín fjórum verðlaunum 
allt í allt, meðal annars fékk Helen 
Mirren verðlaun sem besta leik-
kona í aðalhlutverki og Peter 
Morgan fyrir besta handrit. Það 
vakti mikla athygli að Letter from 
Iwo Jima hafi þótt besta myndin 
en í flokknum var einnig myndin 
Flags of Our Fathers, sem líka er 

eftir Eastwood og var eins og 
margir muna tekin að stórum 
hluta upp hér á landi. 

Besti leikstjórinn var valinn 
Paul Greengras fyrir kvikmynd-
ina United 93 og í öðru sæti var 
Eastwood sjálfur fyrir stríðs-
myndirnar tvær. Óvæntasti verð-
launahafi hátíðarinnar var án 
nokkurs vafa leikarinn Sacha 
Baron Cohen, en hann var valinn 
besti leikari ársins fyrir túlkun 
sína á Borat, en verðlaununum 
deildi hann með Íslandsvininum 
Forrest Whitaker, en hann þykir 
skara fram úr fyrir túlkun sína á 
Idi Amin Dada í kvikmyndinni 
The Last King of Scotland. Besta 
erlenda kvikmyndin var valin The 
Lives of Others eftir Florian Henc-
kel von Donnersmarck, en kvik-
myndin Volver eftir Pedro Almod-
ovar fylgdi fast á hæla hennar. Af 
öðrum verðlaunum ber að nefna 
kvikmynd Al Gores An Inconveni-
ent Truth sem sigraði í flokki 
heimildarmynda og fjölskyldu-
myndina Happy Feet sem þótti 
besta teiknimyndin. Þess ber að 
geta að kvikmyndin Letters from 
Iwo Jima átti ekki að koma út fyrr 
en snemma á næsta ári, en  for-
sprakkar Warner Brothers ákváðu 
í flýti að frumsýna hana núna í 
desember.

Leiðin til 
Betlehem

( (HINIR

RÁFÖLLNUF

BNA GEGN JOHN LENNON

HAGATORGI • S. 530 1919

/ ÁLFABAKKA / KRINGLUNNI / KEFLAVÍK / AKUREYRI
SANTA CLAUSE 3 kl. 3:40 - 5:50 Leyfð

THE GRUDGE 2 kl. 5:50 - 10:30 B.i. 16

FLY BOYS kl. 8 B.i. 12

BÆJARHLAÐIÐ M/- Ísl tal. kl. 3:40 Leyfð

DEAD OR ALIVE kl. 4 - 6 - 8 - 9 - 10:10 B.i.12

DEAD OR ALIVE VIP  kl. 5 - 8 - 10:10 

SAW 3 kl. 8 - 10:20 B.i.16

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl tal kl. 3:40 - 5:50 Leyfð

FLUSHED AWAY M/-Ensk tal. kl. 3:40 - 5:50 - 8 - 10:10 Leyfð

THE HOLIDAY kl. 5:30 - 8 - 10:30   B.i.7

DEAD OR ALIVE kl. 6 - 8 - 10 B.i.12

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl tal. kl. 6 Leyfð

FLUSHED AWAY M/-Ensk tal kl. 8 - 10 Leyfð

THE HOLIDAY kl. 8 - 10:30 Leyfðð

SANTA CLAUSE 3 kl. 8 Leyfð

THE GRUDGE 2 kl. 10 B.i. 16

THE NATIVITY STORY kl. 6 Leyfð

DEAD OR ALIVE kl. 8 - 10 B.i.12

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl tal. kl. 6 Leyfð

FLUSHED AWAY M/-Ensk tal kl. 8 Leyfð

THE LAST KISS kl  10 B.i.12

Martin ShortTim Allen
Frá framleiðendum og

NATIVITY STORY kl. 5:50 - 8 - 10:10 B.i.7

MÝRIN kl. 6 - 8 - 10:10 B.i. 12

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

byggÐ Á tÖlvuleiknum vinsÆla dead or alive

FORSTJÓRI HEILA KLABBSINS

„Óborganleg
grínmynd
eftir Lars 
Von Trier 

um árekstra 
Íslendinga
og Dana, 
þar sem 

Friðrik Þór 
og Benedikt 
Erlings stela 

senunni.“

JÓLAMYNDIN Í ÁR

BOSS OF IT ALL kl. 5:50 - 8 - 10:10 B.i.12

THE US VS. JOHN.. kl. 5:50 - 8 - 10:10 B.i.12

SANTA CLAUSE 3 kl.  5:50 - 8 Leyfð

BARÁTTAN UM JÓLIN ER HAFIN.

JÓLASVEININN 3

TÓNLISTARMAÐUR - 
MANNÚÐARVINUR - ÞJÓÐARÓGN 

ÞrjÁr Á toppnum

S.V. -MBL

V.J.V. TOPP5.IS

www.haskolabio.is



Alan Pardew hefur verið 
rekinn úr starfi knattspyrnustjóra 
enska úrvalsdeildarfélagsins og 
reyndist það vera eitt af fyrstu 
verkum Eggerts Magnússonar 
sem stjórnarformaður félagsins. 
Hann og Björgólfur Guðmunds-
son keyptu West Ham í síðasta 
mánuði og vann liðið fyrsta leik-
inn eftir að það var tilkynnt, gegn 
Sheffield United. Síðan þá hefur 
gengi þess verið eins og það var 
stærstan hluta haustsins og nú um 
helgina tapaði West Ham illa fyrir 
Bolton á útivelli, 4-0. Markatala 
félagsins í síðustu þremur leikj-
um liðsins er 0-8. 

West Ham er í 18. sæti ensku 
úrvalsdeildarinnar og á í harðri 
fallbaráttu eins og sakir standa. 
Það var yfirlýst markmið Egg-
erts Magnússonar að koma félag-
inu í fremstu röð sem allra fyrst 

og ljúka þessu keppnistímabili í 
efri hluta deildarinnar.

„Eggert Magnússon stjórnar-
formaður og stjórn félagsins 
telur það þjóna best hagsmunum 
félagsins að kalla nú á breyting-
ar,“ sagði í yfirlýsingu frá félag-
inu. 

Kevin Keen tekur tímabundið 
við starfi Pardews en hann starf-
ar sem þjálfari aðalliðsins. Ensk-
ir fjölmiðlar sögðu í gær að Alan 
Curbishley, fyrrverandi stjóri 
Charlton, sé hvað líklegastur sem 
eftirmaður Pardews. 

Þegar Eggert var kynntur til 
sögunnar sem nýr eigandi félags-
ins sagði hann að Alan Pardew 
nyti síns trausts sem knatt-
spyrnustjóri liðsins.

Fyrir aðeins sjö mánuðum var 
Pardew aðeins fáeinum mínútum 
frá að vinna ensku bikarkeppn-

ina með West Ham og stýrði hann 
liðinu í níunda sæti úrvalsdeild-
arinnar. Hann tók við liðinu 
haustið 2003 og kom liðinu upp í 
úrvalsdeildina  vorið 2005. 

Pardew hóf þjálfaraferil sinn 
hjá Reading árið 1999 þar sem 
hann var uns hann tók við West 
Ham.

Á 20. öldinni voru aðeins átta 
knattspyrnustjórar við völd hjá 
félaginu sem lék sitt fyrsta tíma-
bil í deildakeppni árið 1902. 
Stjórnartíð Pardew fer því í sögu-
bækurnar sem ein sú skemmsta í 
sögu félagsins. 

Pardew er annar stjórinn í 
ensku úrvalsdeildinni þetta tíma-
bilið sem fær að taka staf sinn og 
hatt. Hinn er Ian Dowie, stjóri 
Charlton og eftirmaður Alans 
Curbishley hjá því félagi.

West Ham sendi frá sér yfirlýsingu í gær þar sem fram kom að knattspyrnu-
stjóri liðsins, Alan Pardew, hefði verið leystur frá störfum. Liðið tapaði 4-0 fyrir 
Bolton á útivelli um helgina. Alan Curbishley þykir líklegur eftirmaður.

 Phoenix Suns eru enn á 
hörkusiglingu í NBA-deildinni en í 
fyrrinótt vann liðið sinn tíunda 
sigur í röð. Í þetta sinn á Charlotte 
Bobcats, 114-84. 

Amare Stoudemire fer á kost-
um sem aldrei fyrr en hann skor-
aði 22 stig í leiknum og tók tólf 
fráköst. Var það sjöunda tvöfalda 
tvennan hans í síðustu átta leikj-
um Phoenix. 

„Við spiluðum góðan körfubolta 
í kvöld,“ sagði hann eftir leikinn. 
„Það er það sem þarf til að vinna 
þessa sterku deild. Okkar mark-
mið er að vinna meistaratitilinn og 
ef ég get bætt minn leik eigum við 
meiri möguleika á að ná því mark-
miði.“

Boris Diaw skoraði sautján stig 

fyrir Phoenix og Steve Nash ellefu 
auk þess sem hann gaf tíu stoð-
sendingar.

Kobe Bryant fór fyrir LA 
Lakers sem vann góðan sigur á 
San Antonio Spurs, 106-99. Kobe 
skoraði 34 stig en hann missti af 
síðasta leik Lakers þar á undan 
vegna meiðsla á ökkla. Var það 
fimmti sigur liðsins í sex leikjum.

Sem fyrr ber vesturdeildin 
höfuð og herðar yfir austurdeild-
arliðin. Utah, Lakers, Phoenix, San 
Antonio, Houston og Dallas eru 
bestu lið NBA-deildarinnar eins 
og stendur og þurfa meistarar 
Miami að fara að hysja upp um sig 
ætli liðið sér að eiga þess kost að 
verja titilinn í úrslitakeppninni.

Tíundi sigur Phoenix í röð

 Alan Pardew sendi í gær 
frá sér sína eigin tilkynningu þar 
sem hann ávarpaði fyrst og 
fremst stuðningsmenn liðsins. 

„Ég er stoltur af mínum afrek-
um hjá West Ham. Þegar ég tók 
við liðinu var það stefnulaust í 1. 
deildinni. Okkur tókst að vinna 
okkur sæti í umspilskeppninni 
um úrvalsdeildarsæti tvö tíma-
bil í röð og tryggja félaginu þann 
sess sem það á skilið í úrvals-
deildinni síðara árið.

Ég er einnig stoltur af fyrsta 
tímabili okkar í efstu deild þegar 
við náðum níunda sæti og vorum 
afar nálægt því að vinna bikar-
keppnina. Stuðningsmenn West 
Ham hafa staðið þétt að baki mér 

og mun ég ávallt varðveita minn-
ingar um stuðning þeirra og 
dyggð á meðan illa gekk á núver-
andi tímabili. 

Ég þakka þeim frá innstu 
hjartarótum. Þetta er sannarleg-
ur sérstakur stuðningsmanna-
hópur. 

Stoltastur er ég af leikmönn-
unum sem hafa margir hverjir 
þroskast og orðið góðir úrvals-
deildarleikmenn undir leiðsögn 
minni og míns þjálfaraliðs.

Starfsmenn félagsins, þjálf-
arar og læknar, eru í hæsta gæða-
flokki og vil ég óska nýja stjórn-
arformanninum, Eggerti 
Magnússyni, og félaginu alls 
hins besta í framtíðinni.“

Óskar Eggerti og West 
Ham alls hins besta

Setti nokkra þrista úr horninu





 Kjartan Daníelsson, for-
maður landsliðsnefndar kvenna, 
segir að niðurstöðu sé að vænta í 
málefnum A-landsliðs kvenna en 
málefni landsliðsins, sem hafa 
verið talsvert í brennidepli síð-
ustu vikur, voru rædd á stjórnar-
fundi KSÍ í síðustu viku.

„Ég vísa á forystumenn 

knattspyrnusambandsins en við 
tilkynnum eitthvað síðar í mán-
uðinum,“ sagði Kjartan en hvað 
nákvæmlega á að tilkynna? 
„Niðurstöðu stjórnarfundarins. 
Formaðurinn mun tilkynna það 
síðar. Meira hef ég ekki um málið 
að segja,“ sagði Kjartan stuttur í 
spuna.

Eggert mun greina frá niðurstöðunni

 Það gekk mikið á þegar 
Chelsea og Arsenal gerðu jafntefli 
á Stamford Bridge um helgina. 
Ballið var ekki búið þegar leikur-
inn var flautaður af því Cesc 
Fabregas, leikmanni Arsenal, og 
Ashley Cole, leikmanni Chelsea og 
fyrrum leikmanni Arsenal, lenti 
saman eftir leikinn og varð að stía 
þeim í sundur svo þeir færu ekki 
að slást.

Breskir fjölmiðlar hafa greint 
frá því að Cole hafi boðist til að 
taka í hönd Fabregas í leikslok en 
það hafi Spánverjinn ungi ekki 
viljað sjá. Cole reyndi að róa 
Fabregas en það skilaði litlu því 
hann hellti sér duglega yfir Cole 
og kallaði hann öllum illum nöfn-
um. Þegar þeim báðum var orðið 
mjög heitt í hamsi gengu starfs-
menn Chelsea á milli áður en þeir 
byrjuðu að láta hendur skipta.

Talið er að rekja megi reiði 
Fabregas í garð Cole til ævisögu 
þess síðarnefnda sem kom út fyrir 
fáum misserum síðan. Þar sagði 
Cole að missir Patrick Vieira fyrir 
Arsenal væri gífurlegur. „Með 

fullri virðingu fyrir Fabregas þá 
er hann enginn Patrick. Þetta er 
eins og taka hanska þungavigtar-
meistara og setja þá á hendurnar á 
óreyndum fjaðurvigtarkappa,“ 
segir í ævisögu Cole en hann gefur 

einnig í skyn í bókinni að það hafi 
verið Fabregas sem kastaði flat-
böku í Sir Alex Ferguson, stjóra 
Man. Utd, eftir frægan leik United 
og Arsenal.

Starfsmenn komu í veg fyrir 
slagsmál hjá Cole og Fabregas

Enski landsliðsmaðurinn 
Joe Cole mun ekki leika meira 
með Chelsea á þessu ári eftir að í 
ljós kom að hann hefði fótbrotnað 
í leiknum gegn Man. Utd á 
dögunum.

Cole verður að taka sér að 
minnsta kosti mánaðarhvíld og 
þetta er enn eitt áfallið fyrir Cole 
sem hefur aðeins verið þrisvar í 
byrjunarliði Chelsea í vetur. 

Kominn í frí

 Sir Alex Ferguson, stjóri 
Man. Utd, hefur varað leikmenn 
sína við því að hlusta ekki of 
mikið á Jose Mourinho, stjóra 
Chelsea, sem sagði leikmönnum 
United að passa sig þar sem 
baráttan um titilinn væri ekki á 
enda þótt United væri með átta 
stiga forystu í deildinni.

„Við lendum í vandræðum ef 
við hlustum of mikið á Jose,“ 
sagði Ferguson sem er ekki alls 
ókunnur slíkum leikjum. „Leik-
menn mínir munu ekki falla í þá 
gryfju að telja mótið unnið á 
þessum tímapunkti. Við munum 
einbeita okkur að því að halda 
haus því stöðugleikinn verður að 
vera til staðar.“ 

Ekki hlusta á 
Mourinho

Allt útlit er fyrir að 
Allen Iverson fari frá Philadelp-
hia 76ers á næstu dögum eftir 
ellefu ára dvöl hjá félaginu. 
Stjórnarformaður Sixers, Ed 
Snider, sagði fjölmiðlum á 
föstudag að allt útlit væri fyrir að 
hann hefði spilað sinn síðasta leik 
fyrir félagið.

Fjölmiðlar vestra velta sér 
mikið upp úr því hvert hann gæti 
farið og er ljóst að um einhver 
athyglisverðustu félagaskipti 
síðustu ára eru framundan í NBA-
deildinni.

Hvert fer Allen 
Iverson?

 Hlaupari San Diego Chargers 
í amerísku ruðningsdeildinni, 
NFL, setti sögulegt met um 
helgina þegar hann skoraði sitt 29 
snertimark á leiktíðinni og bætti 
þar með eins árs gamalt met 
Shaun Alexander yfir flest 
snertimörk á einni leiktíð. 

Það sem gerir met Tomlinson 
glæsilegra en ella er sú staðreynd 
að hann sló það í þrettán leikjum 
og enn eru þrír leikir eftir af 
leiktíðinni.

Setti snerti-
markamet í NFL



Comfort solutions
- Amerískar heilsudýnur í hæsta gæðaflokki.

Mikið úrval af fallegum og vönduðum
svefnherbergishúsgögnum á góðu verði.
Rúm, rúmgaflar, náttborð, kommóður og
skenkar ásamt barnarúmum og rekkjum.

King Koil hefur framleitt hágæða rúm í Bandaríkjunum
síðan árið 1898 og framleiðir í dag einu dýnurnar sem
eru bæði með vottun frá FCER (alþjóðarannsóknasamtök
kíropraktora) og Good housekeeping, stærstu neytenda-
samtök í Bandaríkjunum.

by
King Koil

Þægilegir svefnsófar í ýmsum gerðum
og stærðum. Fjölmargir litir!

Svefnsófar

Fjölstillanleg rafmagnsrúm frá King Koil.
Allar tegundir af dýnum: Latex, Memory foam

(þrýstijöfnunarsvampur) og gormadýnur.

Mirai svefnsófi

Full búð af frábærumheilsukoddum, rúmteppum,sængurverum, sængum, yfirdýnum,
hlífðardýnum og lökum á allarstærðir amerískra rúma.

Nú getur þú keypt þér alvöru amerískt heilsurúm frá King Koil og fengið að skipta því niður 
á allt að 12 mánuði VAXTALAUST (Visa/Euro) ásamt fjölda annara hluta fyrir svefnherbergið.

Jólatilboð!

Spine support(Queen size153x203 cm)139.400 kr.

4.600 kr. í 36 mánuði miðaðvið 16,85% breytilega vexti

Jólatilboð!

5.498 kr. í 36 mánuði miðað

við 16,85% breytilega vexti

Rafmagnsrúm

(Twin XL 97x203 cm)

149.000 kr.

POWER
COMFORT

Eitt mesta úrval af
svefnsófum á landinu!



Glæný línuýsa 890 KR Kryddsíld og marineruð síld
saltfiskur 1180 kr

Gellur og kinnfiskur Túnfiskur, hörpuskel,
þorskhnakkar risarækjur, laxafl ök

humarsúpa 1080 kr lítrinn
Kæst skata að vestan Glæsilegt úrval fiskrétta
Jólahumarinn er komin

Stærsta og flottasta
fiskborð landsins

Þriðjudagur til þrautar





Bókasamband Íslands hefur gert könnun á prentstað íslenskra 
bóka sem birtust í Bókatíðindum Félags íslenskra bókaútgefenda 2006.

Könnunin sýnir að hlutfall prentunar innanlands 
hefur minnkað um 5,5% milli ára.

Hlutfall
prentunar
á bókum 2006

Prentað
á Íslandi
54%

Prentað
erlendis
46%
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Leikstjórinn Róbert Douglas er nú 
að vinna að því að gera heimildar-
mynd um hina merkilegu ástríðu 
íslenskra knattspyrnuáhuga-
manna á enska boltanum sem 
mörgum þykir alveg séríslenskt 
fyrirbæri. Knattspyrnan hefur 
lengi leikið stóran sess í kvik-
myndum Róberts og nægir þar að 
nefna Strákana okkar sem fjallaði 
um samkynhneigt knattspyrnulið.

Róbert var staddur í London 
þegar Fréttablaðið hafði tal af 
honum og sagði leikstjórinn að 
verkefnið væri enn á byrjunar-
stigi. „Maður fer ekki alveg á fullt 
svona strax við gerð heimildar-
mynda,“ segir Róbert. „Ég er að 
viða að mér efni, hef tekið tvö við-
töl og ætla að tala við menn sem 

hafa brennandi áhuga á enska 
boltanum og þá sem hafa tekið 
virkan þátt í honum,“ segir Róbert 
en tökuliðið hefur þegar 
farið í eina ferð út til 
Englands með íslenska 
Liverpool-stuðnings-
mannaklúbbnum og 
reiknaði fastlega með 
að fara í fleiri slíkar 
ferðir. Samkvæmt heim-
ildum Fréttablaðsins 
er einn þeirra sem 
Róbert hefur tekið 

viðtal við íþróttavöruframleið-
andinn Halldór Einarsson, betur 
þekktur sem Henson, en hann sá 
meðal annars enska úrvalsdeildar-
liðinu Aston Villa fyrir búning-
um. 

Áhugi Íslendinga á ensku 
úrvalsdeildinni hefur síst minnk-
að eftir að Eggert Magnússon og 
Björgólfur Guðmundsson yfir-
tóku West Ham og verður því 

forvitnilegt að sjá hvaða augum 
Íslendingar sjá ást sína á 
enskri knattspyrnu.

Furðuleg ástríða fyrir enska boltanum

Lag með íslenska tónlistarmann-
inum Eberg var spilað í sjónvarps-
þættinum vinsæla The O.C. í 
Bandaríkjunum síðastliðinn 
fimmtudag. Fetar hann þar með í 
fótspor Emilíönu Torrini sem 
hefur átt fjögur lög í þættinum 
Grey´s Anatomy.

Lag Ebergs nefnist Inside Your 
Head og er að finna á annarri sóló-
plötu hans, Voff Voff, sem kom út 
fyrr á árinu við góðar undirtektir. 
Eberg, sem heitir réttu nafni Einar 
Tönsberg, segir að áhugi framleið-
enda The O.C. hafi komið sér mjög 
á óvart. „Þetta kom til fyrir nokkr-
um vikum síðan. Ég var aldrei 
neitt viss með þetta fyrr en það 
var komið í loftið,“ segir Einar. 
„Ég hef fengið ótrúlega fín við-
brögð við þessu og lagið er komið 
í sjötta sæti á iTunes-sölulistanum 
í Bandaríkjunum undir „electron-
ics“-hattinum.“

Einar, sem gaf nýlega út smá-
skífulagið The Twinkle Star í 

Bretlandi, segir þetta hafa verið 
sérlega óvænt því hann hafi ekki 
ennþá gefið plötuna út í Banda-
ríkjunum. „Þetta er bara út í blá-
inn en það er meiriháttar fínt að 
þetta fái svona mikið áhorf. Ég 
var að sjá þetta brot og það er spil-
uð lengri útgáfa en er á plötunni. 
Þetta eru síðustu fjórar mínúturn-
ar í þættinum og það er svaka 
drama í gangi.“

Einar segir ágætar líkur á því 
að lög hans verði notuð í svipuðum 
þáttum og The O.C. á næstunni en 
vill þó ekki gefa neitt upp enn sem 
komið er. Hann hlær þegar hann 
er spurður hvort hann sé aðdáandi 
þáttarins. „Ég er orðinn svaka 
„fan“ núna,“ segir hann í léttum 
dúr. „Systur mínar voru að setja 
mig inn í þetta og þær tjáðu mér 
að þetta væri mjög mikilvæg 
sena.“

Systur hans hafa mikið til síns 
máls því á meðal hljómsveita sem 
hafa vakið á sér athygli í þættinum 

eru virtar sveitir á borð við Jet, 
Zero 7 og Death Cab For Cutie.

Eberg með lag í The O.C.

… fá Daníel Ágúst og 
Krummi í Mínus sem skorða 
sig ekki við ákveðna tónlistar-
stefnu og huga nú að því að 
ferðast til Nashville til að 
taka upp sveitatónlist sína. 

„Latibær slær nýtt met í hverri 
viku,“ segir Máni Svavarsson, 
lagahöfundur sjónvarpsþáttanna 
um Íþróttaálfinn og vini hans. Eins 
og komið hefur fram í fjölmiðlum 
hafnaði smáskífan Bing Bang í 
fjórða sæti breska smáskífulist-
ans en engum íslenskum tónlistar-
manni hefur tekist að koma hugar-
smíð sinni svona hátt í fyrstu 
vikunni. Platan seldist í hundrað 
þúsund eintökum á einni viku og 
er því þegar komin með gullplötu 
upp á arminn en það er leikkonan 
unga, Julianna Rose Mauriello, 
sem syngur lagið.

„Ég hef ekki enn áttað mig 
almennilega á þessu en þetta kemur 
auðvitað í beinu framhaldi af þeim 
frábæru viðtökum sem Latibær 
hefur fengið,“ útskýrir Máni. „Við 
höfðum heyrt af því fyrr í vikunni 
að hún gengi vel en þessi niðurstaða 
er framar öllum vonum,“ bætir 
Máni við en smáskífan fór beint í 
sjötta sætið fyrstu dagana og hélt 
síðan áfram að bæta við sig, jafnt 
og þétt. Þegar farið er yfir listann 
kemur í ljós að Latibær slær mörg-
um af helstu stórstjörnum popp-
heimsins við og nægir þar að nefna 
P. Diddy ásamt Christinu Aguilera 
með lagið Tell Me, Íslandsvininum 
Morrissey og nýjasta Bond-laginu 
sem Chris Cornell syngur. Þá hafði 
Gwen Stefani ekkert roð í Sollu og 
félaga en hún hafnaði í 
fimmta sæti listans 
með lagið Wind it 
Up.

Máni segir að öll lög og textar 
séu unnin í nánu samstarfi við 
Magnús Scheving, skapara þátt-
anna, og Bing Bang er engin 
undantekning á þeirri reglu. „Lagið 
varð til fyrir leikritið Glanni glæp-
ur í Latabæ árið 1999 sem sýnt var 
í Þjóðleikhúsinu og ég man að það 
var tiltölulega stuttan tíma í smíð-
um,“ útskýrir Máni og viðurkenn-
ir síðan að hann hafi snemma 
haft það á tilfinningunni að þetta 

væri ágætis poppsmellur. 

Lagahöfundurinn segist hins 
vegar ekki setja sig í neinar sér-
stakar stellingar þótt hann sé að 
semja tónlist fyrir barnaþátt enda 
vilji hann fá alla fjölskylduna til 
að standa upp úr sófanum og 
dansa heima í stofu. „Ég held að 
það sé líka hluti af velgengninni 
hjá Latabæ, við tölum ekki niður 
til barnanna,“ segir Máni sem vill 
ekki meina að hann sé orðinn 
milljónamæringur þrátt fyrir 
þessar miklu vinsældir. „Það 
tekur yfirleitt lengri tíma fyrir 
peningana að byrja að tikka inn í 
kassann.“





Eftir að hafa staðið í þeirri trú 
áratugum saman að líta út 

nákvæmlega eins og um tvítugt er 
hlægilegt að heyra einstaka mið-
aldra menn og konur halda því 
fram að þau telji sig yngri en 
maður er sjálfur. Skelfilegt að 
komast að því við vísindalegan 
samanburð á fæðingarárum að 
stundum er það rétt, hinir rosknu 
viðmælendur reynast töluvert 
yngri. Að mínum dómi eru þeir 
sem eldast furðuvel nefnilega ég 
sjálf og vinir mínir, eða yfirhöfuð 
það fólk sem ég hitti oft. Aðrir eru 
ekki jafnheppnir, sumir gamlir 
skólafélagar sem ég hitti eftir ára-
tugi eru til dæmis orðnir mjög elli-
legir.

minnar óþrjótandi æsku 
verð ég alltaf dálítið skelfd á 
aðventunni að uppgötva eigið vægi 
sem foreldri í jólaundirbúningi 
heimilisins. Af öllum þeim hlut-
verkum sem við leikum um ævina 
fylgir því einna mestur ábyrgðar-
hrollurinn að vera sjálf komin í 
burðarhlutverk í jólaævintýrinu. 
Að stíga inn í mikilvægar rullur 
sem foreldrar og forfeður allar 
götur aftur í móðuharðindin hafa 
slípað með sóma, og fela í sér 
framleiðslu á notalegum jóla-
minningum fyrir komandi kyn-
slóðir. Vera þau sem halda í hefð-
irnar, finna upp nýjar, ákveða 
gjafirnar. Skipuleggja vægi til-
tekta og jólaföndurs og bera 
höfuðábyrgð á stemningunni.

sáu fyrrum að mestu um 
framkvæmdastjórn jólanna á 
meðan framlag karlanna var eink-
um að skreppa stöku sinnum með 
innkaupalista í kaupstað. Þá var 
verkefni margra foreldra að gera 
mikið úr litlu, gleðjast með börn-
unum yfir spilastokki og skini 
tólgarkerta. Þótt ytri umbúnaður 
hafi breyst erum við aldrei eins 
bundin í hefðir og um jólin. Syngj-
um enn gagnrýnislaust um hann 
sem fékk bók og hana sem fékk nál 
og tvinna. Líka um mömmu sem er 
enn í eldhúsinu eitthvað að fást við 
mat á meðan pabbi er enn í ógnar-
basli með að koma á sig hálstau-
inu. Skiljanlega er honum heldur 
illa treystandi fyrir jólasteikinni 
fyrr en hann lærir að klæða sig 
sjálfur án aðstoðar.

offramboði af vörum og afþrey-
ingu sem auðveldlega getur kæft 
hvaða jólagleði sem er, er hlutverk 
nútímaforeldra enn það sama. 
Verkefnið er enn að kenna börnum 
sínum að stilla væntingum í hóf og 
kunna að gleðjast yfir litlu.

Jól í hjarta

* m.v. Yaris Terra, 3 dyra, 2005 árgerð á 930 þús. kr. og bílasamning í 84 mánuði með 20% útborgun.

Til: Þín        

Frá: 11.656 kr. á mán.* 

www.toyota.is

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

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbær
Sími: 421-4888

Toyota Selfossi
Fossnesi 14
Selfoss
Sími: 480-8000

Toyota Austurlandi
Miðási 2 
Egilsstaðir
Sími: 470-5070

Opið virka daga frá kl. 9 til 18.

Þetta er verð sem sést ekki allt árið um kring 
og því vissara að koma í heimsókn fyrr en síðar.

Núna geturðu 
fengið 2005 árgerð
af Yaris frá 11.656
krónum á mánuði*.

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