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*Samkvæmt fjölmi›lakönnun Capacent í nóvember 2006.

Þriðjudagur

LESTUR MEÐAL 12-49 ÁRA 
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Sími: 550 5000

ÞRIÐJUDAGUR
2. janúar 2007 — 1. tölublað — 7. árgangur

Smáauglýsingasími550 5000
Auglýsingasími Allt550 5880

Þú getur pantað smáauglýsingar á visir is

Saga Lágafellskirkju nær aftur til ársins 1774 þegar Mosfells- og Gufunessókn-ir voru sameinaðar með konunglegri tilskipun.
Konunglega tilskipunin var reyndar aftur-
kölluð einungis tveimur árum seinna. Það 
var ekki fyrr en rúmri öld síðar, árið 1886, að 
Magnús Stephensen landshöfðingi skipaði 
svo fyrir að sóknirnar skyldu sameinaðar. 
Þar við sat og reis ný timburkirkja á stein-
grunni við Lágafell árið 1889 Þessi ki k
stendur enn þó

1956 þegar kirkjan var lengd um eina þrjá 
metra og skrúðhús byggt norðan við kórinn. 
Á hundrað ára afmæli kirkjunnar var aftur 
ráðist í framkvæmdir en þá var ný viðbygg-
ing opnuð.

Mosfellskirkja tekur um 160 til 180 manns 
í sæti. Sagan segir að fyrir nokkrum árum 
hafi þáverandi kirkjuvörður, Jóhann S. 
Björnsson, sýnt landsþekktum miðli skrúð-
húsið, kirkjugarðinn og kirkjuna sjálfa. 
Þegar Jón bauð miðlinum sæti sva ði
„Nei því mið

Setið í hverju sæti

VEÐRIÐ Í DAG

LÁGAFELLSKIRKJA

Setið í hverju sæti
Fasteignir Hús

Í MIÐJU BLAÐSINS

JÓN GNARR

Vill bíl í afmælisgjöf
Fertugur í dag

TÍMAMÓT 26

ÞORSTEINN GUÐMUNDSSON

John Cleese tekur 
grínið alvarlega
Ánægður með auglýsinguna og Áramóta-
skaupið

HÆGUR VINDUR -  Í dag verður 
hæg suðlæg átt. Víða stöku snjór 
eða slydduél í fyrstu en vaxandi 
úrkoma, snjókoma eða slydda, 
sunnan og suðvestan til síðdegis. 
Hlárnar með ströndum smám 
saman í dag, síst norðaustan til.

VEÐUR 4
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Tónlist og bókmenntir. 
Eða leiklist?
Einar Kárason segir 
sögur af KK sem tekur 

svo í gítar og syngur.
MENNING 32

Pjúsari vill á þing
Lára Stefánsdóttir, 
frambjóðandi 
Samfylkingarinn-

ar, er forseti 
Pjúsarafélags 
Íslands.

FÓLK 46

Guðjón í stórsókn 
Guðjón Þórðarson segir að mikið 

verkefni sé fyrir höndum 
hvað uppbyggingu 
knattspyrnunnar á 
Akranesi varðar og 
allir verði að takast 
á eitt til að koma 

liðinu í fremstu röð 
á ný.

ÍÞRÓTTIR 38

Klúður
„Klúðrið í samgöngumálum er 
átakanlegt og birtist í fáránleika-
farsanum í kringum Flugstoðirnar 
sem eiga að taka til starfa eftir 
áramótin,“ segir Valgerður Bjarna-
dóttir. Í DAG 22

VERÐHÆKKANIR Gjaldskrár hækk-
uðu víða hjá sveitarfélögum um 
áramót. Þannig hækkaði verð í 
sund í stærstu sveitarfélögunum 
fimm og sorphirðugjald hækkaði 
einnig víða. Leikskólagjöldin 
hækkuðu ekki í neinum af stærstu 
sveitarfélögunum nema í Reykja-
vík og Mosfellsbæ. Í Reykjavík 
hækkuðu þau um tæp níu prósent 
um áramótin. Matarverð á leik-
skólum í Garðabæ hækkaði hins 
vegar um sjö prósent.

Sorptunnugjaldið hækkaði í 
Kópavogi um sjö prósent, í Hafn-
arfirði og Garðabæ um tíu pró-
sent, á Akureyri um tæp 20 pró-
sent og tæp 23 prósent í Reykjavík. 
Sorpgjöld á fyrirtæki hækkuðu 

frá tæpum 12 í rúm 14 prósent 
eftir eðli sorpsins á Akureyri. 

Í Reykjavík hækkaði verð á frí-
stundastarfi eldri borgara um tæp 
tíu prósent og hádegis- og kvöld-
matur hækkaði um rúm níu pró-
sent auk þess sem gjald fyrir frí-
stundaheimili hækkaði um tæp 
níu prósent. Í Mosfellsbæ hækk-
aði verð félagsstarfs aldraðra um 
fimm prósent, fæðisgjald sömu-
leiðis, vatnsveita og hitaveita.

Í Hafnarfirði hækka þjónustu-
gjöld um 30 milljónir en hækkunin 
hefur ekki verið útfærð. Sektir á 
bókasöfnum í Garðabæ og á Akur-
eyri hækkuðu. Í Hlíðarfjalli hækk-
uðu árskort og svo hækkuðu gjöld 
í tónlistarskóla á Akureyri og í 

Mosfellsbæ. Í Kópavogi er gert 
ráð fyrir sjö prósenta hækkun á 
lóðarleigu. Páll Magnússon bæjar-
ritari segir að hækkunin sé bara 
verðlagshækkun og þýði raun-
lækkun á þjónustu. Í Mosfellsbæ 
verður hækkun í leikskólum, frí-
stundaseljum, tónlistarskóla og 
íþróttamiðstöðinni um fimm pró-
sent 1. ágúst.

En þetta eru ekki eintómar 
hækkanir. Strætisvagnaferðir eru 
ókeypis á Akureyri frá áramótum 
og ferjugjöld í Hrísey sömuleiðis 
fyrir íbúana. Í Mosfellsbæ fá öll 
fimm ára börn ókeypis vistun í 
átta tíma á leikskóla og í Garðabæ 
fá þau fjóra tíma á dag frá áramót-
um og sex tíma í haust. - ghs

Gjaldskrárhækkanir 
víða um áramótin
Gjaldskrár hækkuðu víða hjá sveitarfélögunum um áramótin. Sorphirðugjald 
og sundferðir hækkuðu í flestum sveitarfélögum. Á Akureyri eru strætisvagna-
ferðir ókeypis. Í Garðabæ og Mosfellsbæ fá fimm ára börn ókeypis leikskólavist.

TRÚMÁL Herra Karl Sigurbjörns-
son, biskup Íslands, var harðorð-
ur í nýárspredikun sinni í gær 
þegar hann vék að stríðinu í Írak 
og aftöku Saddams Hussein. 
„Árið sem leið var ár stríðs og 
hörmunga, haturs og hermdar-
verka,“ sagði Karl í predikuninni. 
„Aftaka Saddams var einn við-
bjóðslegi þátturinn í þeirri ömur-
legu atburðarás og verður eflaust 
vatn á myllu hermdarverka-
manna sem nota það tækifæri til 
að réttlæta enn meiri dráp og 
skelfingu.“

Drjúgan hluta predikunarinn-
ar helgaði biskup þeim einstakl-
ingum sem þjóðin missti í umferð-

arslysum á síðasta ári. „Skelfileg 
umferðarslys ollu dauða 30 karla, 
kvenna, barna, og skilja eftir 
harm og sorg. Og svo eru ótalin 
þau mörgu sár og örkuml sem 
slysin valda. [...] Það er ekki bara 
samgönguvandi sem við er að 

etja. Þarna er líka siðferðismein á 
ferðinni, vaxandi yfirgangur og 
æsingur í samfélaginu. Fregnir 
af háttsemi vegfarenda sem komu 
þar að sem stórslys urðu á þjóð-
vegum, og með frekju og óþolin-
mæði trufluðu störf lögreglunnar 
og þeirra sem hlynntu að slösuð-
um, eru ótrúlegar og skelfileg-
ar.“

Þá var biskup ómyrkur í máli í 
garð ofbeldisdýrkunar nútíma-
samfélagsins, sem hann sagði 
meðal annars birtast ungu fólki í 
tölvuleikjum. Börn væru dýr-
mætasta eign okkar og ekki væri 
nægilega vel búið að fjölskyldum 
þeirra.  - sh

Biskup fjallaði um stríðið í Írak, aftöku Saddams og banaslys í nýárspredikun sinni:

Ár stríðs, hörmunga og haturs

KARL SIGUR-
BJÖRNSSON 
BISKUP

MENGUN Svifryksmengun í 
Reykjavík sló öll met á nýársnótt, 
í samræmi við metár í sprengju-
æði landsmanna. 

Stillt veður var í borginni og 
fram eftir nóttu 
var eins og þoka 
lægi yfir öllu 
vegna skotelda-
mengunar og 
púðuragna.

„Við vitum í 
raun ekki 
nákvæmlega 
hvað mengunin 
var mikil því að 
mér sýnist hún 
hafa farið upp fyrir mælisvið 
mælitækisins þegar mest var,“ 
segir Lúðvík E. Gústafsson, 
deildarstjóri mengunarvarna 
borgarinnar.

Mengunin fór langt yfir 
heilsuverndarmörk og segir 
Lúðvík ástandið geta verið 
óheilsusamlegt fólki með við-
kvæm öndunarfæri. „Það má 
spyrja sig að því hvort eðlilegt sé 
að björgunarsveitir byggi afkomu 
sína á að selja eitthvað sem er 
hættulegt heilsu sumra. En þetta 
er vissulega skemmtilegt.“  - sh

Mengunin sprengdi skalann:

Svifrykið ómæl-
anlega mikið 

LÚÐVÍK E.  
GÚSTAFSSON

ÁVARP Margrét Þórhildur 
Danadrottning segir atburði 
ársins undirstrika nauðsyn þess 
að Danir sýni erlendum menning-
arheimum meira umburðarlyndi 
og skilning. Þetta kom fram í 
áramótaávarpi hennar.

Skopmyndir af Múhameð 
spámanni, sem birtust í Jyllands-
Posten snemma á síðasta ári, ollu 
miklu uppnámi meðal múslima 
um allan heim.

„Við erum að byrja að gera 
okkur grein fyrir því að við 
verðum að auka skilning okkar og 
reyna að útskýra fyrir öðrum á 
hvaða gildum þjóðfélag okkar 
byggist,“ sagði hún.  - sþs

Margrét Danadrottning:

Þurfa að sýna 
meiri skilning

BEÐIÐ Í OFVÆNI Höfuðborgin líkist jafnan vígvelli þegar birtir á fyrsta degi ársins og sjá má sviðna jörð nær hvert sem litið er. Þeir 
Skafti og Jón skemmtu sér við það í gær að sprengja upp leifar gamla ársins og virtust allsendis óhræddir við neistaflugið.



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

NOTAÐIR BÍLAR

BÍLL DAGSINS

NISSAN PATHFINDER LE IT
Nýskr. 07.05 - Beinskiptur - Ekinn 24 þús. km.  -  Allt að 100% lán.

Verð

4.860.000.-

Reynir, af hverju ertu ekki 
meira eins og Hannes Smára-
son?

 Flugeldasala björgun-
arsveita Slysavarnafélagsins 
Landsbjargar gekk vel fyrir 
nýliðin áramót. Salan jókst um að 
minnsta kosti 20 prósent um þessi 
áramót frá árinu á undan, sem 
var metár. Aukningin getur verið 
meiri þar sem nákvæmar 
sölutölur eru ekki komnar.

Eftir þrettándann kemur í ljós 
hversu miklu þessi tekjulind 
skilar björgunarsveitunum.

Á milli 500 og 600 tonn af 
flugeldum voru flutt til landsins í 
ár, sem er óvenju mikið. 

Söluaukning í ár

Ómar Ragnarsson, 
Hannes Smárason, Róbert 
Wessmann, Ásta Lovísa Vil-
hjálmsdóttir, Eiður Smári 
Guðjohnsen, Vilhjálmur Þ. 
Vilhjálmsson og Dorrit Mousai-
eff eiga það öll sameiginlegt að 
hafa verið valin  maður ársins 
2006.

Mikil upphefð felst í því að 
vera maður ársins þar sem 
viðkomandi þykir fremstur 
meðal jafningja eftir árið. Ómar 
Ragnarsson gæti jafnvel talist 
enn fremri þar sem hann fékk 
tvær útnefningar sem maður árs-
ins, hjá Fréttastofu Stöðvar 2 og 
Rás 2.

Meðal þeirra sem útnefndu 
mann ársins voru Markaðurinn, 
Ísafold, DV, Nýtt líf, Útvarp Saga 
og Frjáls verslun. 

Nokkrir menn 
ársins 2006

 Klukkan 24 mínútur yfir 
miðnætti á nýársnótt fæddist 
fyrsti Íslendingur ársins 2007 á 
Landspítalanum. Sá var drengur 
sem hafði látið foreldra sína, Ástu 
Ingibjörgu Aðalsteinsdóttur og 
Guðna Thorarensen, bíða lengi 
eftir sér.

„Þetta er eitthvað sem enginn 
hefði þorað að láta sig dreyma um 
því að hún var sett á 19. desember,“ 
sagði hinn nýbakaði faðir og bætti 
við að tilfinningin væri ólýsanleg. 
„Maður var ekki mönnum sinnandi 
vegna stress og taugarnar að gera 
út af við okkur. Það er rétt svo að 
við munum eftir jólunum.“

Þau hjónin fóru upp á fæðing-
ardeild upp úr klukkan átta á 
gamlárskvöld og það var strax 
byrjað að gantast með það að þetta 
gæti orðið fyrsta barn ársins að 
sögn Guðna. „En ég held að menn 
hafi nú ekki verið að meina það í 
alvöru.“

Nýársdrengurinn er annað 
barn Ástu og Guðna. Eiríkur Bogi 
Guðnason, sem varð 19 mánaða 
28. desember, er ánægður með 
nýjasta fjölskyldumeðliminn. 
„Honum líst allavega núna í augna-
blikinu vel á hann. Meðan hann 
gerir ekkert annað en að liggja 
kyrr og sofa þá er þetta allt í lagi. 

En ef það á að fara að gefa honum 
að drekka þá vill hann fá að vera 
með.“

Annað barn ársins 2007 kom í 
heiminn klukkan rúmlega fimm á 
Landspítalanum.

Norðlenskur drengur fæddist á 
Akureyri klukkan rúmlega sjö á 
nýársdagsmorgun og næsti Norð-
lendingur leit dagsins ljós á Dal-
vík rétt fyrir tíu.

Allt var með kyrrum kjörum á 
fjórðungssjúkrahúsunum á Ísa-
firði og Neskaupstað og ekki vitað 
til þess að nýir Íslendingar hafi 
bæst í hópinn í þeim fjórðungum 
um nóttina.

Höfðu beðið í tólf 
daga eftir stráknum
Fyrsti Íslendingur ársins fæddist í Reykjavík þegar 24 mínútur voru liðnar af ár-
inu. Drengurinn hafði látið bíða eftir sér frá 19. desember. Fyrsti Norðlendingur 
ársins fæddist klukkan rúmlega sjö á nýársdagsmorgun.

Þrír fórust og 38 særð-
ust í níu sprengingum í Bangkok í 
Taílandi á nýársnótt. Forsætisráð-
herrann Surayud Chulanont sagði í 
gær að stuðningsmenn ríkisstjórn-
arinnar sem steypt var af stóli fyrir 
þremur mánuðum stæðu að öllum 
líkindum bak við árásirnar. Enginn 
hefur þó lýst sig ábyrgan á þeim.

Fyrrverandi forsætisráðherra 
Thaksin Shinawatra nýtur enn 
mikils stuðnings, en hópur herfor-
ingja framdi valdarán og kom 
Surayud til valda fram að kosning-
um sem verða haldnar í október. 
Thaksin er nú í útlegð erlendis.

„Ódæðismennirnir hafa slæmar 
fyrirætlanir og vilja að árásirnar 
hafi áhrif á stjórnmálaástandið. 
Þeir vilja láta líta út fyrir að ójafn-
vægi ríki á Taílandi,“ sagði forsæt-
isráðherrann.

Íslamskir vígamenn hafa fram

ið árásir í suðurhluta landsins, en 
flest bendir þó til að sprengingarn-
ar hafi ekki tengst þeim skærum.

Heimildarmaður innan hersins 
segir hóp hátt settra manna í her-

num hafa skipulagt sprengingarn-
ar ásamt stjórnmálamönnum sem 
misstu völd sín í valdaráninu. Ætl-
unin hafi verið að skaða trúverðug-
leika ríkisstjórnarinnar. 

Þrír fórust í níu sprengingum

 Jón Sveinsson 
hæstaréttarlögmaður hefur 

óskað eftir því 
að láta af starfi 
formanns í 
einkavæðingar-
nefnd. Hann 
segir ákvörðun-
ina ekki 
tengjast 
umfjöllun 
Fréttablaðsins 
um sölu á hlut 
íslenska 

ríkisins í Íslenskum aðalverktök-
um ehf.

„Ég tek þessa ákvörðun af 
persónulegum ástæðum,“ segir 
hann. „Ég hef verið mikið veikur 
á þessu ári og ákvað að skipta 
um vettvang.“

Við formennsku í nefndinni 
tekur Baldur Gunnlaugsson, 
ráðuneytisstjóri í fjármálaráðu-
neytinu. 

Hættir í einka-
væðingarnefnd

 Lögreglan í 
Keflavík handtók mann á heimili 
sínu í Grindavík um klukkan tvö á 
nýársnótt þar sem hann var 
ölvaður í miklu ójafnvægi og 
sveiflaði hníf í kringum sig.

Þegar lögreglu bar að garði 
róaðist maðurinn og kom því ekki 
til átaka. Maðurinn svaf úr sér í 
fangaklefa ásamt þremur öðrum 
sem handteknir höfðu verið 
vegna óláta og ölvunar.

Lögreglan í Keflavík þurfti í 
tvígang að slökkva eld í brunnum 
skottertum sem hafði verið 
staflað upp. Einnig þurfti að 
slökkva eld í ruslagámi við 
verslun í bænum. 

Ölvaður maður 
sveiflaði hníf

„Ef allt gengur samkvæmt 
áætlun á ég að komast heim í lok 
næstu viku,“ segir Guðlaugur Þór 
Þórðarson alþingismaður, sem 
brenndist illa á baki rétt fyrir 
aðfangadagskvöld. Hann átti að 
fá að vera á heimili sínu yfir 
áramótin en fékk skyndilega hita 
og þurfti að fara aftur á spítalann 
þar sem hann er í einangrun. 

„Það er mikil hætta á sýkingu 
á meðan sárin eru að gróa,“ segir 
hann. Síðar í þessari viku verður 
ljóst hvort færa þarf skinn af 
læri á bakið. Þurfi þess mun 
Guðlaugur dvelja lengur á 
sjúkrahúsinu.

„Ég verð kominn á ról í 
janúar,“ segir Guðlaugur og ætlar 
sér að taka fullan þátt í alþingis-
kosningunum í vor. Mestu skipti 
að taka það rólega fyrstu 
vikurnar. 

Á ról í janúar

 Viðbúnaðaráætlun Flug-
stoða um flugumferðarþjónustu á 
íslenska flugstjórnarsvæðinu tók 
gildi á miðnætti á nýársnótt þar 
sem ekki hafði náðst niðurstaða í 
deilu Félags íslenskra flugumferð-
arstjóra og Flugstoða.

Prýðilega gekk að stjórna flug-
umferð í gær að sögn Þorgeirs Páls-
sonar, forstjóra Flugstoða. Engar 
tafir urðu á flugi þó að umferðin í 
svæðinu hafi verið yfir meðallagi 
miðað við það sem gerist á þessum 
tíma árs með um 150 vélar, þar af 11 
vélar í flugi milli Íslands og ann-
arra landa.

„Menn eru að fljúga eftir föst-
um ferlum og flughæðum sem að 

þeim er nánast úthlutað. Þeir fá 
kannski ekki þær flugleiðir eða 
flughæðir sem þeir vildu en þetta 
hefur gengið lipurlega.“

Góður árangur náðist í viðræð-
um um lífeyrismál á gamlársdag 
að sögn Þorgeirs sem vildi ekkert 
spá fyrir um hvort deilan væri að 

leysast. „Ég er hvorki bjartsýnn né 
svartsýnn og vil bara sjá hvernig 
þetta þróast.“ Þráðurinn verður 
aftur tekinn upp í dag.

Öryggisnefnd Félags íslenskra 
atvinnuflugmanna hefur lýst 
áhyggjum yfir viðbúnaðaráætlun-
inni og telur að hún feli í sér skert 
flugöryggi. Flugmálastjórn árétt-
aði í kjölfarið að með viðbúnaðará-
ætluninni muni draga úr afkasta-
getu en fullu flugöryggi verði 
haldið uppi. Þorgeir segir áhyggj-
ur öryggisnefndarinnar óþarfar. 
„Viðbragðsáætlunin var gerð sam-
kvæmt reglum Alþjóðaflugmála-
stofnunarinnar sem hefur sam-
þykkt hana.“ 

Viðbúnaðaráætlunin í gildi
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 Rúmlega 80 manns 
komu á slysadeild Landspítalans á 
nýársnótt. Þema næturinnar var 
líkamsárásir, að sögn læknis á 
slysadeild, en flestir sem þangað 
komu voru meiddir eftir slagsmál 
og ölvunarslys. Þá þurftu fjórir 
læknishjálp vegna flugeldaslysa. 
Ánægja ríkir þó meðal lögreglu-
manna á höfuðborgarsvæðinu 
með það að nóttin hafi verið að 
mestu stóráfallalaus.

Ungur maður höfuðkúpu-
brotnaði þegar tveir menn réðust 
á hann að tilefnislausu í Vestur-
bæ Reykjavíkur. Maðurinn ætl-
aði að ganga einsamall heim úr 
samkvæmi þegar mennirnir 
veittust að honum. Vitni voru að 
árásinni sem gátu gefið greinar-
góða lýsingu á árásarmönnunum 
en þeir eru enn ófundnir. Fórnar-
lambið liggur á heila- og tauga-
skurðdeild en er ekki í lífshættu, 
hélt meðvitund í allan gærdag og 
þurfti ekki að vera í öndunarvél. 
Þó er líklegt að hann þurfi að fara 
í skurðaðgerð á næstu dögum.

Karlmaður slasaðist talsvert 
þegar sprengja sprakk í höndum 
hans og þurfti hann að gangast 
undir skurðaðgerð um nóttina. 
Tveir ungir drengir brenndust í 
andliti og voru lagðir inn á sjúkra-
hús vegna fikts með flugelda. 
Þeir höfðu tekið skotkökur í sund-
ur og sett innihaldið í poka sem 
þeir svo kveiktu í. Klukkan níu í 
gærmorgun var svo farið með 
einn sjúkling á augndeild með 
augnskaða eftir skoteld.

Tilkynnt var um eignaspjöll á 
níu stöðum, mest við skóla og 
verslunarmiðstöðvar, þar sem 

rúður höfðu verið sprengdar með 
flugeldum. Þá voru dælubílar 
slökkviliðsins kallaðir út átta 
sinnum en í öllum tilvikum var 
um minniháttar eld að ræða.

Alls voru sjúkrabifreiðar kall-
aðar út um 50 sinnum frá hálf 
átta um kvöldið fram til morguns 
og setti ófyrirséð hálka á götum 
borgarinnar þar strik í reikning-
inn. Margir runnu til í hálkunni 
og kenndu sér meins á eftir og 
leigubílstjórar voru margir 

hverjir afar ósáttir með að götur 
hefðu ekki verið saltaðar. Tíu 
árekstrar voru skráðir, þar af 
einn nokkuð harður.

Aðeins þrír voru teknir fyrir 
ölvunarakstur þessa nýársnótt, 
sem er mun minna en verið hefur 
undanfarin ár. Varðstjóri lög-
reglu segir það geta skýrst af því 
að lögreglan hafi einfaldlega haft 
í nægu öðru að snúast en að 
stöðva ölvaða ökumenn.

Líkamsárásir voru 
þema nýársnætur
Áttatíu höfuðborgarbúar komu á slysadeild á nýársnótt. Ungur maður höfuð-
kúpubrotnaði eftir fólskulega árás. Fjórir meiddust eftir meðhöndlun flugelda, 
þar af einn alvarlega. Ánægja er meðal lögreglu með stóráfallalausa nýársnótt.

Forseti Djíbútís og 
Ólafur Ragnar Grímsson, forseti 
Íslands, boða til ráðstefnu um 
nýtingu jarðhita í löndum Afríku 
síðar í þessum mánuði.

Á ráðstefnunni, sem haldin 
verður í Djíbútí, munu forystu-
menn fimm Afríkuríkja koma 
saman til að ræða nýtingu 
jarðhitans í löndum sínum. Þar 
verða einnig íslenskir vísinda-
menn, fulltrúar Reykjavíkurborg-
ar og hagfræðingurinn Jeffrey 
Sachs, sem boðar til ráðstefnunn-
ar ásamt forsetunum tveimur.

Ræða um jarð-
hita í Djíbútí

 Starfsmaður við Kárahnjúkavirkjun 
var stunginn þrisvar sinnum af samstarfsmanni 
sínum um klukkan eitt á nýársnótt vegna kvenna-
mála. Árásarmaðurinn, sem er kínverskur, stakk 
ítalskan starfsmann einu sinni í kviðinn og tvisvar í 
handleggi sem hann bar fyrir sig við árásina.

Ítalinn slasaðist ekki mjög alvarlega í árásinni, 
sem átti sér stað í búðum starfsmanna Impregilo 
við aðgöng tvö. Læknir hlúði að honum á staðnum 
og reyndist sárið á kvið hans ekki mjög djúpt.

Lögreglumenn frá Egilsstöðum handtóku árásar-
manninn í búðunum skömmu eftir árásina og fluttu 
hann í fangageymslur. Lögreglan yfirheyrði mann-
inn í gærdag og játaði hann brotið. Málið telst upp-
lýst.

Talið er að ástæða þess að mönnunum sinnaðist 
svo með þessum afleiðingum sé sú að stjakað hafi 
verið við konu í samkvæminu og þeim kínverska 

hafi gramist það mjög. Báðir eru mennirnir starfs-
menn Impregilo og starfa við aðgöng tvö á heiðinni 
fyrir ofan Fljótsdal. 

 Orkuveita Reykjavíkur, 
opinbert fyrirtæki, býður upp á 
heildarlausnir í útilýsingu, allt frá 
hönnun til uppsetningar og 
viðhalds. Borgarfulltrúar Sjálf-
stæðisflokksins hafa margoft sagt 
að takmarka skuli starfssvið 
Orkuveitunnar við grunnþjónustu 
á borð við að veita vatn og 
rafmagn, en ekki á þeim sviðum 
þar sem samkeppni ríkir á 
markaðnum.

„Við erum fyrst og fremst að 
koma til móts við viðskiptavini 
okkar og veita góða þjónustu,“ 
segir Brynjar Stefánsson, 
sviðsstjóri sölusviðs hjá Orku-
veitu Reykjavíkur. „Þetta er 
þjónusta sem við höfum veitt í 
fjölda ára.“ 

Á hönnunar- og 
viðhaldsmarkaði

157 kílógramma 
tígrisdýr át megnið af hægri 
handlegg starfskonu dýragarðs í 
San Francisco í Bandaríkjunum 
22. desember síðastliðinn.

„Tígurinn át hönd hennar og 
hélt hægt og rólega áfram að 
kjamsa á restinni af handleggn-
um,“ sagði vitni að atburðinum.

Tatiana, sem er þriggja ára 
Síberíutígur, sleppti ekki fórnar-
lambinu fyrr en annar starfsmað-
ur dýragarðsins laust hana í 
höfuðið með löngu priki. Fórnar-
lambið hefur þurft að dvelja á 
sjúkrahúsi síðan atvikið átti sér 
stað.

Tígur át hand-
legg starfskonu

Ríkisstjórn Íraks 
fyrirskipaði í gær lokun einkarek-
innar sjónvarpsstöðvar, sem hún 
sagði hvetja til ofbeldis og haturs 
í dagskrárgerð sinni.

Fréttamaður hjá stöðinni, sem 
heitir al-Sharqiya og sendir út frá 
Dubai í Sameinuðu arabísku 
furstadæmunum, segir hins vegar 
að stöðin hafi lokað útibúi sínu í 
Bagdad fyrir þremur mánuðum 
vegna árása á starfsmenn. 
Fyrirskipunin hafi því engin áhrif.

Stöðin hefur haft Saddam 
Hussein heitinn í hávegum og 
stutt við bakið á súnníum, en 
ríkisstjórnin er að mestu skipuð 
sjía-múslimum.

Vilja láta loka 
sjónvarpsstöð

Notkun þunglyndislyfja 
hjá sjúklingum sem eru 24 ára eða 
yngri eykur líkurnar á sjálfsvíg-
um. Þetta kemur fram í nýrri 
rannsóknaskýrslu bandarískra 
heilbrigðisyfirvalda. Hins vegar á 
hið öfuga við þegar sjúklingarnir 
eru komnir yfir þrítugt.

Talsmenn bandaríska mat-
væla- og lyfjaeftirlitsins leggja 
því til að merkingum á þunglynd-
islyfjum verði breytt, svo 
viðvörun komi fram á umbúðum 
lyfja sem ætluð eru börnum og 
ungu fólki. Þar yrði jafnframt 
mælt með því að sjúklingar á 
öllum aldri væru undir eftirliti 
sérfræðinga, sérstaklega við 
upphaf lyfjameðferðar þegar 
hættan á sjálfsvígi er mest. 

Ungir líklegri 
til sjálfsvíga





Ólafur Ragnar Grímsson 
forseti segir mikilvægt að stytta 
vinnudaginn svo að foreldrar geti 
betur sinnt börnum sínum. 

Einnig þurfi að bregðast við 
breytingum á loftslaginu og hækk-
andi sjávaryfirborði. Þetta kom 
fram í áramótaávarpi hans á gaml-
ársdag.

Geir H. Haarde forsætisráð-
herra hafði málefni útlendinga að 
umtalsefni í sínu ávarpi. Fjölgun 
þeirra hér á landi sé einn angi 
þeirrar þróunar sem alþjóðavæð-
ingin hefur haft í för með sér. 

Hann talaði einnig um aukið 
frjálsræði í efnahags- og viðskipta-
lífi og bættan hag launamanna og 
fyrirtækja í landinu.

„Kapphlaupið um lífsins gæði, 
langur og strangur vinnudagur, 
kvaðir sem hvíla á foreldrunum, 
kröfurnar sem gerðar eru – allt 
hefur þetta dregið úr samvistum 
foreldra og barna,“ sagði forsetinn 
í ávarpi sínu.

„Börnin eru jafnvel skemur 
með foreldrum sínum en kennur-
um sem taka við þeim árla morg-
uns og annast fullan vinnudag. 
Mikilvægt er að stytta hinn langa 
vinnudag og bæta þannig aðstöðu 
foreldra til að sinna börnum 
sínum.“

Hann sagðist einnig hafa ákveð-
ið að beita kröftum sínum til að 
hrinda í framkvæmd þeirri hug-
sjón að Ísland verði miðstöð alþjóð-

legs samstarfs og samræðna um 
hreinan orkubúskap jarðarbúa. 

„Ekki verður lengur deilt um að 
loftmengun skapar mannkyni nýja 
ógn. Enginn sem finnur til ábyrgð-
ar getur lengur setið hjá,“ sagði 
hann.

Geir H. Haarde sagði að mikil-
vægt væri fyrir okkur Íslendinga 
að takast á við málefni útlendinga 
á Íslandi með víðsýni að leiðar-
ljósi.

„Sjálfsagt er að við munum 
fylgja fast eftir því eftirliti hér á 
landi sem nauðsynlegt er til að 
halda þeim fjarri okkar ströndum, 
sem hingað vilja komast í annar-
legum eða ólögmætum tilgangi,“ 
sagði hann.

Hann nefndi einnig að afnám 
hindrana og aukning frjálsræðis í 
efnahags- og viðskiptalífi hefði 
stækkað hagkerfi okkar um meira 
en helming og kaupmáttur heimil-
anna hefði aukist enn meir.

„Við höfum enga ástæðu til ann-
ars en að vera bjartsýn og nýjustu 
verðbólgutölur sýna að við erum á 
réttri leið.“

Mikilvægt að stytta 
vinnudag foreldra
Forseti Íslands vill stytta vinnudag svo að foreldrar geti betur sinnt börnum 
sínum. Forsætisráðherra segir mikilvægt að takast á við málefni útlendinga á Ís-
landi. Þetta er meðal þess sem kom fram í ávörpum þeirra beggja á gamlársdag.

Sátt milli stéttarfélaga 
um að ekki sé samkeppni um félags-
menn virðist hafa verið rofin, að 
sögn Gunnars Páls Pálssonar, for-
manns VR.

Stjórnarmaður í Kjarafélagi 
viðskiptafræðinga og hagfræðinga 
birti grein nýlega þar sem hann 
hvatti félagsmenn VR til að ganga 
til liðs við Bandalag háskólamanna, 
sem Kjarafélag viðskiptafræðinga 
og hagfræðinga tilheyrir.

Gunnar Páll telur að þetta sé í 
fyrsta skipti sem stjórnarmaður í 
öðru félagi hvetur til þess opinber-
lega að menn gangi úr einu félagi í 
annað. Gunnar Páll segir að vilji 
menn sækja að VR þá muni þeir 

gjalda í sömu mynt og sækjast eftir 
þeirra félagsmönnum. „Menn skulu 
fara varlega að kasta steinum úr 
glerhúsum.“

Heiða Björk Jósefsdóttir, for-
maður Kjarafélags viðskiptafræð-

inga og hagfræðinga, segir 
umrædda grein hafa verið skrifaða 
af einstaklingi og endurspegli ekki 
skoðun félagsins. Aðspurð um sátt-
ina sem Gunnar Páll talar um seg-
ist Heiða ekki kannast við hana og 
vísar til þess að félagafrelsi ríki á 
Íslandi. „En ég tek fram að við 
erum ekki að fara í neina baráttu 
við VR.“

Halldóra Friðjónsdóttir, formað-
ur BHM, er hissa á að formaður VR 
vísi á BHM og segir óheppilegt að 
hann yfirfæri skoðanir stjórnar-
manns í aðildarfélagi á BHM sem 
sé ekki í neinni útrás. „Við erum 
ekki í því að, eins og hann orðar 
það, stela félagsmönnum.“ 

Sátt rofin milli stéttarfélaga

Horfir þú á Áramótaskaupið?

Varstu ánægð(ur) með 
Áramótaskaupið í ár?

 Fálkaorðan var veitt á Bessastöðum í gær, eins 
og venja er á nýársdag. Forseti Íslands Ólafur Ragnar Gríms-
son, sæmdi fjórtán Íslendinga riddarakrossi fálkaorðunnar 
fyrir framlag sitt til íslenskrar menningar og þjóðlífs.

Meðal annars fengu Ólafur Jóhann Ólafsson rithöfundur 
og athafnamaður, Kristín Ingólfsdóttir, rektor Háskóla 
Íslands, og Helga Steffensen brúðuleikari verðlaunin í ár.

„Það er ánægjulegt að þessi listgrein fái slíka virðingu og 
sé talin með,“ segir Helga. „Ég tek við þessari viðurkenningu 
fyrir hönd allra þeirra sem stunda þessa listgrein.“ Hún seg-
ist telja að þetta sé í fyrsta skipti sem fálkaorðan sé veitt 
fyrir brúðuleik. „Þetta er tiltölulega ný listgrein, við sem 
stundum hana erum enn frumkvöðlar.“

Að orðuveitingunni lokinni var árleg nýársmóttaka for-
seta Íslands á Bessastöðum fyrir ráðherra, hæstaréttardóm-
ara, alþingismenn, sendiherra, ræðismenn, forystumenn 
ríkisstofnana og aðra gesti. Að sögn Örnólfs Thorssonar for-
setaritara komu nokkur hundruð manns í móttökuna.

Frambjóðendur Samfylking-
arinnar á Suðurlandi ákváðu að 
dreifa sérstæðu jólakorti í 
kjördæminu þessi jólin með 
uppskriftum að jólasalati, 
eftirrétti og betra Íslandi. Vakti 
uppátækið mikla lukku að sögn 
Björgvins G. Sigurðssonar alþing-
ismanns.

Betra Ísland er kynnt sem 
kosningaréttur fyrir 300.000 
Íslendinga og meðal hráefna er 
jöfnuður, réttlæti og bræðralag. 
„Eftir ár verðum við síðan 
kannski í ríkisstjórn og þá verður 
hugsanlega einhver önnur 
uppskrift.“

Uppskrift að 
betra Íslandi

Héraðsdómur Austur-
lands hefur dæmt karlmann á 
sextugsaldri til að greiða 70 
þúsund króna sekt fyrir að hafa 
ruðst inn á vinnusvæði Bechtel á 
álverslóð í Reyðarfirði, í ágúst 
2006, og klippt í sundur víra í 
girðingu sem afmarkar lóðina. 
Maðurinn neitaði að fara af lóðinni 
eftir að hafa framið eignaspjöllin 
og lá vinna á svæðinu niðri í tvo 
tíma.

Karlmaðurinn ruddist inn á 
svæðið til að mótmæla byggingu 
álvers á svæðinu. Fyrir dómi 
viðurkenndi maðurinn að hafa gert 
það sem hann var ákærður fyrir en 
neitaði að það væri refsivert. 

Olli eignaspjöll-
um á álverslóð

 Þjóðhátíðarsjóður 
auglýsir eftir umsóknum um 
styrki úr sjóðnum á árinu 2007. 
Tilgangur sjóðsins er að veita 
styrki til stofnana og annarra 
aðila, er hafa það verkefni að 
vinna að varðveislu og vernd 
þeirra verðmæta lands og 
menningar, sem núverandi 
kynslóð hefur tekið í arf. 

Á næstu fimm árum, frá og 
með árinu 2007, mun sjóðurinn 
hafa um 20 milljónir króna á ári 
til úthlutunar. Úthlutunum lýkur 
að þeim tíma liðnum, eða árið 
2011, og er þá reiknað með að 
sjóðurinn hafi þegar úthlutað öllu 
fé sínu í samræmi við tilgang 
hans.

Auglýst eftir 
umsóknum

Hrannar Pétursson, 
upplýsingafulltrúi Alcan, segir að 
þeir Hafnfirðingar sem vilja skila 
mynd- og geisladisknum með 
Björgvini Halldórssyni, sem 
fyrirtækið sendi í um 7.200 
eintökum inn á hvert heimili í 
Hafnarfirði, geti farið með hann á 
næsta pósthús og sent Alcan hann 
sér að kostnaðarlausu. „Við getum 
greitt sendingarkostnaðinn fyrir 
þá sem vilja skila diskinum,“ segir 
Hrannar Pétursson, upplýsinga-
fulltrúi Alcan, og undirstrikar að 
fólk þurfi þá að láta það koma 
fram á umslaginu að móttakandi 
greiði sendingarkostnaðinn. 

Að sögn Hrannars barst Alcan 
einn diskur seinasta föstudag og 
hefur átján diskum þá verið skilað 
en meðlimir samtakanna Sól í 
Straumi skiluðu sautján diskum 
daginn áður. 

Ókeypis skil á 
diski Bó Hall

Kjartan Gunnarsson, 
fráfarandi framkvæmdastjóri 
Sjálfstæðisflokksins, lét af störfum 
um áramótin eftir 26 ár í starfi. 
Eftirmaður hans, Andri Óttarsson, 
tók við 3. október síðastliðinn.

Kjartan, sem starfað hefur með 
fjórum formönnum á þessu 
tímabili, segir Sjálfstæðisflokkinn 
í dag vera með öfluga stöðu og 
sterka möguleika til þess að láta 
áfram til sín taka.

Kjartan vildi ekki tjá sig um 
starfslokin en aðspurður um hvað 
tæki við sagði hann ekkert sérstakt 
starf bíða sín. „Ég held bara áfram 
að lifa mínu hægláta lífi.“

Kjartan hættur
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Myndin sýnir álversbyggingu Alcoa Fjarðaáls í Reyðarfirði.

Gleðilegt nýtt ár
Árið 2007 markar tímamót í íslensku atvinnulífi og í sögu allra sem 

hafa átt sinn þátt í að gera hugmynd um álver á Austurlandi að veruleika. 

Nýtt íslenskt fyrirtæki, álver Alcoa Fjarðaáls við Reyðarfjörð, hefur 

framleiðslu með hækkandi sól. 

Árið 2007 markar einnig þáttaskil í ævi hundruða Íslendinga, karla

og kvenna, sem hafa ráðið sig til starfa hjá hinu nýja álveri. Þau og

fjölskyldur þeirra byrja þá nýtt líf í samfélagi sem verður enn öflugra

og frjórra en áður.

Árið 2007 er ár sem við væntum mikils af. Við óskum landsmönnum 

öllum árs og friðar og þökkum samskiptin á árinu sem er að líða. 

Megi nýtt ár verða okkur öllum til farsældar.

www.alcoa.is



 Hersveitir sómölsku 
bráðabirgðastjórnarinnar með 
liðsstyrk eþíópískra skriðdreka og 
orrustuþotna hafa fellt seinasta 
vígi hreyfingar íslamista, þriðju 
stærstu borg landsins, Kismayo, 
að sögn forsætisráðherra bráða-
birgðastjórnarinnar, Ali Mohamed 
Gedi.

Forsætisráðherrann hefur 
lofað vígamönnum íslömsku her-
sveitanna sakaruppgjöf, gefi þeir 
sig fram, en leiðtogar vígahóp-
anna verði að svara til saka.

Jafnframt boðaði forsætisráð-
herrann allsherjar afvopnun í 
landinu, en nóg hefur verið til af 
vopnum í Sómalíu eftir fimmtán 
ára borgarastyrjöld. Vígamönnum 
er jafnframt skylt að skila inn 
vopnum sínum.

„Tími stríðsherranna í Sómalíu 
er liðinn og ef við náum þeim, þá 
afhendum við Bandaríkjamönnum 
þá,“ sagði Gedi. Bráðabirgða-
stjórn, studd af Sameinuðu þjóð-
unum, hefur stjórnað landinu í 
rúman áratug. Æðstaráð íslamista 
tók völdin í höfuðborginni 
Mógadisjú fyrir hálfu ári og 
stefndi að því að gera Sómalíu að 
ríki að íslömskum sið.

Íslamistar eiga enn afdrep 
nærri landamærunum að Kenía, 
en þeir yfirgáfu Mógadisjú frið-
samlega fyrir fáeinum dögum og 

flýðu undan herliði bráðabirgða-
stjórnarinnar og eþíópísku her-
sveitunum.

Íslamistarnir hafa verið sakað-
ir um tengsl við al-Kaída, en þeir 
hafa hafnað þeim ásökunum. Leið-
togar hryðjuverkahópa hafa hvatt 
vígamenn íslamista til dáða og 
hótað skærum í líkingu við þær 
sem hrjá Írak um þessar mundir.

Stjórnvöld Bandaríkjanna hafa 
verið beðin um aðstoð við eftirlit 

með lofthelgi og landhelgi Sómalíu. 
Heraflar bráðabirgðastjórnar-
innar og Sómalíu fjarlægðu 
jarðsprengjur af hafnarsvæði Kis-
mayo.

Forseti Kenía hefur hvatt til 
allsherjarfundar um ástandið í 
Sómalíu og ráðamenn á Vestur-
löndum hafa þrýst á að herlið, leitt 
af Afríkuríkjum, verði sent til 
landsins til að koma á jafnvægi.

Síðasta vígi íslamista 
tekið með hervaldi
Hersveitir bráðabirgðastjórnarinnar í Sómalíu náðu þriðju stærstu borg lands-
ins á sitt vald í gær. Forsætisráðherra lofar hermönnum íslamista sakaruppgjöf 
og boðar afvopnun. Vígamenn hóta skærum í líkingu við óöldina í Írak.

Hvaða útvarpsstöð var lokað 
í fyrradag?

Hver var valinn maður ársins 
á Rás 2?

Hvaða undarlega jólagjöf 
leyndist í einum pakka fram-
kvæmdastjóra ítalska knatt-
spyrnuliðsins Palermo?

 Jólagjafir eru misjafnar 
að verði, umfangi og gæðum og þeir 
eru þó nokkrir sem eru svo heppnir 
að fá nýja bíla í jólagjafir þó dregið 
hafi úr slíku á undanförnum árum. 

Egill Jóhannsson, framkvæmda-
stjóri Brimborgar, segir að almennt 
sé desember ekki umsvifamikill 
mánuður í bílasölu en að það komi 
alltaf fyrir að einhverjir fái bíl í 
jólagjöf. „Auðvitað getur verið erf-
itt fyrir okkur að meta til hvers bíl-
arnir eru keyptir en það hefur komið 
fyrir að við erum beðnir um að setja 
slaufur á bíla og þá er ekki um að 
villast að bíllinn er ætlaður til gjaf-
ar.“ 

Egill segir þessi tilfelli vera 1-3 á 

ári og séu stöðug á milli ára. „Fyrir 
þessi jól gerðist líka það merkilega 
atvik að við vorum beðnir að útbúa 
gjafakort fyrir mann sem vildi gefa 
móður sinni bíltúr á Ford GT sport-
bíl en sá bíll kostar 30 milljónir.“   

Rúnar H. Bridde sölu- og mark-
aðsstjóri hjá Ingvari Helgasyni 
segir mjög sjaldgæft að bílar séu 

keyptir í jólagjafir en man eftir 
einum bíl sem var keyptur fyrir 
þessi jól sem var útbúinn sem gjöf. 
„Í því tilviki var eiginmaðurinn að 
gefa konu sinni bíl í jólagjöf.“ 

Hjá Bifreiðum og landbúnaðar-
vélum fengust þær upplýsingar að 
sala á bílum til jólagjafa hefði 
dregist saman á milli ára. Þó eru 
alltaf einhverjir sem detta í lukku-
pottinn og fyrir þessi jól fékk kona 
ein bifreið frá eiginmanni sínum 
og er verðmæti bílsins á þriðju 
milljón.   

Sem dæmi um bíla sem keyptir 
hafa verið í jólagjafir frá B&L má 
nefna Renault, BMW og Hyundai 
Sonata.

Fékk bíl fyrir rúmar tvær milljónir

 Talsmanni neytenda 
hefur borist kvörtun vegna 
þjónustugjalds sem Velferðarsvið 
Reykjavíkurborgar innheimtir af 
þeim sem leigja á vegum Félags-
bústaða hf. Þetta er í fyrsta skipti 
sem Gísli Tryggvason, talsmaður 
neytenda, tekur fyrir mál sem 
snýr að opinberri þjónustu. 

Sem dæmi um upphæð þjón-
ustugjalds fyrir leigjanda Félags-
bústaða hf. má nefna 16.500 krónur 
á mánuði og niðurgreiðir Reykja-
víkurborg tæp 60 prósent af þeirri 
upphæð þannig að hver íbúi greið-
ir á milli 6.000–7.000 krónur á 
mánuði.

Félagsbústaðir hf. senda sund-
urliðaðan gíróseðil til íbúa en þar 
kemur fram að heildarupphæðin 
skiptist í húsaleigu, gjald í hússjóð 
og þjónustugjald. Í þjónustugjaldi 
felst sólarhringsvakt, stjórnun, 
skrifstofuhald og aðstaða í sam-
eiginlegu rými. 

Gísli segist hafa ákveðið að 
skoða þetta mál á grundvelli rétt-
mætis þjónustugjaldsins þar sem 
opinberir aðilar innheimti gjöld af 

öldruðum sem falli utan við þá 
þjónustu sem Félagsbústaðir hf. 
veita.

Gísli segir að gert sé ráð fyrir 
að rekstur Félagsbústaða hf. sé 
sjálfbær og engu að síður sé gert 
ráð fyrir arði sem verja megi til 
framkvæmda við frekari upp-
byggingar. 

„Umdeilanlegt hvort opinberar 
stofnanir eigi að skila arði en ef 
þeim er ætlað það er fremur en 
ella hægt að skoða starfsemi 
þeirra frá neytendasjónarhóli.“

Kannar réttmæti 
þjónustugjalda Bæjarráð

Vestmannaeyjabæjar vill 
endurbyggja skipalyftuna sem 
skemmdist í október og hefur 
óskað eftir því að við gerð 
samgönguáætlunar verði gert ráð 
fyrir kostnaðarþátttöku ríkisins í 
enduruppbyggingunni.

Elliði Vignisson, bæjarstjóri 
Vestmannaeyjabæjar, telur að út 
frá hafnarlögum sé ekkert því til 
fyrirstöðu að ríkið taki á sig 60 
prósent kostnaðar við endurbygg-
ingu skipalyftunnar í Vestmanna-
eyjahöfn sem sé forsenda þess að 
bærinn geti ráðist í framkvæmdir. 

Skipalyftan skemmdist í haust 
þegar vír gaf sig með þeim 
afleiðingum að mannvirkið 
hrundi eins og spilaborg. Lyftan 
er að öllum líkindum það illa 
farin að það svarar ekki kostnaði 
að laga hana í óbreyttri mynd að 
sögn Elliða.

Ekki hefur verið hægt að taka 
upp skip til að þjónusta í Vest-
mannaeyjum síðan lyftan 
skemmdist þar sem hún var eina 
upptökumannvirkið. „Allur 
flotinn hér hefur þurft að sigla til 
þjónustu annars staðar sem er 
algjörlega ótækt.“ 

Vill endurreisa 
skipalyftuna

 Lögreglan í 
Keflavík hugðist stöðva bifreið 
sem var yfir löglegum hraða á 
Sandgerðisvegi á laugardags-
kvöld. Ökumaðurinn sinnti ekki 
stöðvunarmerkjum og ók undan 
lögreglu áleiðis til Keflavíkur.

Fleiri lögreglubifreiðar tóku 
þátt í eftirförinni og náðist að 
stöðva ökumanninn á Hringbraut 
skammt frá Mánatorgi í Keflavík. 
Maðurinn, sem var allsgáður, gaf 
þá skýringu að hann væri „tæpur 
á punktum“, og átti þá við 
refsipunkta í ökuferilskrá. 

Sagðist með of 
marga punkta

Rússi nokkur, sem 
sakaður er um að hafa njósnað 
fyrir ríkisstjórn sína í Kanada, 
var á þriðjudag gerður brottræk-
ur með valdi frá Kanada.

Að sögn Stockwell Day, 
almannavarnaráðherra Kanada, 
var maðurinn, sem gekk undir 
nafninu Paul William Hampel, 
handtekinn í nóvember eftir að 
upp komst að kanadískt fæðing-
arvottorð hans var falsað. 

Maðurinn gaf yfirvöldum upp 
þjóðerni sitt og nafn í skiptum 
fyrir að þau tilkynntu fjölmiðl-
um ekki rétt nafn hans, því hann 
óttaðist um öryggi sitt og 
fjölskyldu sinnar.

Telja stjórnvöld hann vera 
rússneskan njósnara á vegum 
rússnesku leyniþjónustunnar og 
fóru fram á að honum yrði 
fyrirvaralaust vísað úr landi.

Rússi brottræk-
ur frá Kanada

Karlmaður á fertugs-
aldri hefur verið ákærður fyrir 
að hafa að morgni 29. júlí 
síðastliðins brotið gegn vald-
stjórninni. Maðurinn var þá 
staddur fyrir utan skemmtistað-
inn Gullöldina við Hverafold í 
Grafarvogi og er honum gefið að 
sök að hafa hótað lögreglumanni 
sem var þar við skyldustörf lífláti 
og slegið hann í brjóstkassann. Á 
hann að hafa haldið slíku atferli 
áfram í lögreglubíl á leið til 
lögreglustöðvarinnar við Hverfis-
götu og hótað öðrum lögreglu-
manni ítrekað lífláti. 

Maðurinn er auk þess ákærður 
fyrir umferðarlagabrot.

Hótaði lögreglu 
ítrekað lífláti



Við þökkum ört vaxandi og öflugu starfsliði Norðuráls vel unnin störf á nýliðnu ári.

Jafnframt þökkum við hinum fjölmörgu innlendu verktökum, verkfræðistofum, bönkum 
og öðrum veitendum þjónustu, ásamt orkufyrirtækjum og opinberum aðilum, 

árangursríkt samstarf.



 Einar K. Guð-
finnsson sjávarútvegsráðherra 
hefur úthlutað níu styrkjum sam-
tals að upphæð 25 milljónir króna 
úr samkeppnisdeild Verkefna-
sjóðs sjávarútvegsins. 

Þrjátíu og þrjár umsóknir bár-
ust sjóðnum og var sótt um sam-
tals 117,5 milljónir króna.

Jakob K. Kristjánsson, formað-
ur stjórnar sjóðsins, segir verk-
efnið hafa heppnast samkvæmt 
björtustu vonum. „Við fengum 
mjög mörg góð verkefni, það var 
vandi að velja úr þeim. Áherslan 
átti að vera á lífverurannsóknir og 
við tókum mið af því við ákvörðun 
úthlutunarinnar.“

Stjórn Verkefnasjóðsins mat 
tólf stærri verkefni og þrjú 
smærri afburðagóð. Ekki reynd-
ist hægt að styrkja öll þau verk-
efni og því var ákveðið við end-
anlega forgangsröðun að sex stór 
verkefni og þrjú minni yrðu fyrir 
valinu að þessu sinni sem styrk-

þegar. Verkefnin taka til átta 
mismunandi tegunda sjávarlíf-
vera.

Þrjú verkefni fengu fjögurra 
milljóna króna styrk; Rannsókna-
stofnun fiskiðnaðarins til 
rannsóknar á stofnerfðafræði 
leturhumars á Íslandsmiðum, 
Líffræðistofnun HÍ fyrir kortlagn-
ingu líffræðilegs fjölbreytileika 
þorsks með áherslu á atferli í 
tengslum við æxlun og far og Sjáv-
arrannsóknarsetrið Vör við Breiða-
fjörð vegna rannsóknar á útbreiðslu 
og þéttleika beitukóngs í Breiða-
firði og Faxaflóa.

Erla Björk Örnólfsdóttir er for-
stöðumaður Sjávarrannsóknarset-
ursins Varar og mun stýra verk-
efninu. „Rannsóknin fer fram 
næsta sumar. Við erum að fara að 
skoða stofnstærð beitukóngs í 
Breiðafirði og Faxaflóa og hvar er 
skynsamlegt að fara til veiða. 
Þetta er mjög hagnýt rannsókn 
þar sem hún er tengd vinnslu í 

Breiðafirði sem vinnur beitukóng-
inn.“ Hún segir styrkinn happafeng 
fyrir rannsóknarmenn. „Heildar-
upphæðin sem sótt var um í sjóð-
inn segir allt sem segja þarf um 
þörfina á svona sjóði.“ Sjávar-

rannsóknarsetrið Vör var sett á 
laggirnar í maí síðastliðnum og 
leggur áherslu á rannsóknir á líf-
ríki í Breiðafirði.

25 milljónir til níu rannsóknarverkefna

Húsasmiðjan gaf Barnaspít-
alanum nýverið 300.000 krónur en 
starfsmenn Húsasmiðjunnar 
ákváðu að styrkja Barnaspítala 
Hringsins í stað þess að gefa 
vinnufélögum sínum jólagjafir. 
Starfsmennirnir héldu böggla-
uppboð á jólahlaðborði starfs-
manna og yfirstjórn fyrirtækis-
ins tvöfaldaði upphæðina sem 
safnaðist og var ákveðið að hún 
rynni til Barnaspítala Hringsins.  

Það var Jón Viðar Stefánsson, 
markaðsstjóri Húsasmiðjunnar, 
sem afhenti þeim Önnu Ólafíu 
Sigurðardóttur, hjúkrunarfor-
stjóra barnasviðs, og Ásgeiri 
Haraldssyni, sviðssstjóra 
lækningasviðs Barnaspítalans, 
gjöfina.

Styrkir Barna-
spítalann 

 Stefnt er að því að 
stofna fagháskóla við Iðnskólann í 
Reykjavík. Baldur Gíslason, skóla-
meistari Iðnskólans, vill sjá skól-
ann fremstan í flokki við að fram-
fylgja hugmyndafræði um þróun í 
skólastarfi sem Starfsnámsnefnd 
á vegum menntamálaráðherra 
setti fram fyrr á þessu ári. Þar var 
var meðal annars sett fram hug-
mynd um stofnun fagháskóla á 
Íslandi.

Baldur segir að í breytingum í 
samfélaginu felist tækifæri. „Ég 
fagna mjög hugmyndum Starfs-
námsnefndar um fagháskóla. Við 
munum gera þær breytingar á 
skólanum sem þarf til að taka upp 

nám á fagháskólastigi án þess að 
rýra á nokkurn hátt það nám sem 
við erum nú með, þvert á móti tel 
ég að það muni eflast. Ég held að 
við sambýli framhaldsskólans og 
fagháskóla muni þeir styrkja hvor 
annan.“

Hvenær fagháskólastiginu 
verður hleypt af stokkunum er of 
snemmt að segja til um en að sögn 
Baldurs er töluvert síðan beiðni 
var lögð fyrir menntamálaráð-
herra um að hefja slíkt skólastarf. 
„Við stefnum að því að hefja nám 
á fagháskólastigi í haust en höfum 
ekki fengið grænt ljós ennþá.“

Nú þegar er boðið upp á marg-
víslegt nám í Iðnskólanum sem er 
á háskólastigi þar sem er krafist 
stúdentsprófs eða fagprófs við 
inntöku. „Við erum því þegar með 
greinar sem við getum byrjað með 
litlum fyrirvara. Aðeins þarf að 
breyta áherslum og vinnubrögð-
um“, segir Baldur.

Iðnskólinn verði fagháskóli

 Engar geymslur eru í 
Þjóðleikhúsinu við Hverfisgötu að 
heitið getur. Leikhúsið þarf að 
leigja geymslupláss á mörgum 
stöðum á höfuðborgarsvæðinu. 
Starfsmenn eru í stöðugum flutn-
ingum á leikmunum og leikmynd-
um sem er kostnaðarsamt og 
veldur skemmdum og óhagræði. 
Leikhússtjóri segir nauðsynlegt 
að byggja við Þjóðleikhúsið ætli 
það sér að uppfylla kröfur um 
nútímaleikhús.

Tinna Gunnlaugsdóttir þjóð-
leikhússtjóri segir nauðsynlegt að 
byggja við Þjóðleikhúsið því 
aðstaðan sé með þeim hætti að 
hún miðist ekki við reksturinn. 
„Það vantar allt sem tilheyrir 
nútímaleikhúsi. Það þarf að byggja 
hliðarsvið til austurs og geymslu-
pláss fyrir leikmuni og þjónustu-
byggingu fyrir búningageymslu 
og saumastofu þar fyrir neðan.“

Vegna geymsluleysis þarf Þjóð-
leikhúsið að leigja húsnæði á 
mörgum stöðum á höfuðborgar-
svæðinu. Þetta veldur miklu óhag-
ræði í störfum leikhússins. „Það 
er mjög slæmt að vera ekki með 
neinar nærgeymslur og að þurfa 
að keyra hluti á milli staða. Þess 
gerist jafnvel þörf að keyra muni 
á milli einstakra sýninga,“ segir 
Tinna. „Á meðan munir leikhúss-
ins eru í þessum geymslum og 
fara þarf ferðir í hvert einasta 
skipti sem breytinga er þörf er 
lítið hægt að dvelja við í viðhaldi, 
sem væri hægt ef hlutirnir væru 
nær. Það þarf jafnvel að hluta allt 
niður í minni einingar til að koma 

því á milli staða. Svo er þetta mjög 
kostnaðarsamt vegna leigu.“

Innt eftir því hvort leikmunir 
eða leikmyndir hafi skemmst í 
flutningum segir Tinna að svo sé. 
„Ýmis dæmi eru um að leikmunir, 
húsgögn og leikmyndir hafi 
skemmst í þessum flutningum. 

Það liggur bara í hlutarins eðli. 
Þetta er ófremdarástand vegna 
þess að þetta eru lifandi geymslur 
þar sem munir eru í sífelldri end-
urnotkun. Því betur sem við getum 
umgengist þessa hluti því betur 
nýtast þeir.“ 
Í skýrslu sem starfshópur um varð-
veislu- og geymslumál menningar-
stofnana sem Þorgerður Katrín 
Gunnarsdóttir menntamálaráð-
herra hefur látið vinna kemur fram 
að mat Þjóðleikhússins á geymslu-
þörf sé um 1.500 fermetrar. Þörf er 
á rúmgóðri leikbúningageymslu, 
stórri leikmunageymslu með nauð-
synlegum aðgengisbúnaði auk leik-
myndageymslu og tækja- og skjala-
geymslu.

Nútímaleikhús þarf 
sérstakt geymsluhús
Engar geymslur eru í Þjóðleikhúsinu og keyra þarf leikmuni og leikmyndir á 
milli borgarhluta. Flutningar valda skemmdum á munum, óhagræði og kostn-
aði. Aðstaðan sögð ekki í samræmi við nútímaleikhús, segir þjóðleikhússtjóri.

Hreinsunarstarfi í 
flutningaskipinu Wilson Muga 
lýkur á næstu dögum að sögn 
Hávars Sigurjónssonar, upplýs-
ingafulltrúa Umhverfisstofnun-
ar.

Aðeins er eftir að hreinsa upp  
10 til 15 tonn af olíu úr lest 
skipsins. „Nota þarf sérstaka 
skilju til að ná olíunni úr sjónum 
og verður henni dælt upp í tanka 
sem verða fluttir með þyrlu af 
skipinu.“

Að þessu loknu er bara eftir að 
fjarlægja skipið sem er á ábyrgð 
eigandans. „Það er ætlast til að 
búið verði að fjarlægja skipið 
innan sex mánaða en hann fær 
svigrúm til að gera áætlanir um 
hvernig hann ætli að standa að 
því. Við gerum ráð fyrir að hann 
leggi þær fram í janúar.“ 

Hreinsunar-
starfi að ljúka

Stöðug fjölgun 
hefur orðið í öllum stærstu 
heilbrigðisstéttunum miðað við 
íbúafjölda á tímabilinu 1981-2005. 
Þessi fjölgun á reyndar ekki við 
um sjúkraliða en þeim hefur 
fækkað hlutfallslega frá árinu 
1998.

Þetta er meðal þess sem fram 
kemur í samantekt Svanhildar 
Þorsteinsdóttur, verkefnisstjóra á 
heilbrigðistölfræðisviði hjá 
Landlæknisembættinu.

Í samantektinni má sjá að 
starfandi hjúkrunarfræðingum 
hefur fjölgað úr 1.262 árið 1981 í 
2.546 á síðasta ári. Þá fjölgaði 
læknum úr 509 í 1.104 á sama tíma-
bili en sjúkraliðum fjölgar 
hlutfallslega minnst eða úr 910 
árið 1981 í 1.474 árið 2004.

Fleira heilbrigð-
isstarfsfólk

 Tveir menn hafa verið 
dæmdir í þrjátíu daga skilorðs-
bundið fangelsi í Héraðsdómi 
Vestfjarða fyrir að stela bíl á 
Patreksfirði í júlí árið 2003, keyra 
hann ölvaðir og eyðileggja hann. 

Mennirnir stálu bílnum eftir 
að hafa verið á dansleik á 
Patreksfirði og keyrðu hann að 
Ódrjúgshálsi í Djúpadal þar sem 
ökumaðurinn missti stjórn á 
honum þannig að hann lenti utan 
vegar og fór margar veltur niður 
snarbratta fjallshlíð.

Ekki tókst að sanna að báðir 
mennirnir hefðu keyrt bílinn, 
þrátt fyrir að þeir hefðu sagt 
lögreglumönnum frá því á 
slysstað.

Maðurinn sem keyrði bílinn 
var auk þess dæmdur til að 
greiða 50 þúsund krónur í sekt. 

Stálu bíl og 
eyðilögðu hann 

Lögreglan í 
Keflavík fékk tilkynningu um 
alvarlega líkamsárás fyrir utan 
veitingastað í bænum á fimmta 
tímanum aðfaranótt sunnudags. 

Þar var maður sleginn í 
höfuðið aftan frá með flösku og 
hlaut hann stóran og djúpan 
skurð á hnakkann. Hann var 
fluttur með sjúkrabíl á Heil-
brigðisstofnun Suðurnesja þar 
sem gert var að sárum hans en 
hann hlaut ekki lífshættulega 
áverka.

Árásarmaðurinn var handtek-
inn og vistaður í fangageymsl-
um. Ekki er vitað hvert tilefni 
árásarinnar var.

Hlaut djúpan 
skurð á hnakka





 Stefán Stefáns-
son, deildarstjóri í menntamála-
ráðuneytinu, segir að ráðuneytið 
muni ráðstafa 70 milljónum króna 
í styrki til íslenskukennslu fyrir 
útlendinga í ár. Styrkirnir verða 
auglýstir von bráðar. Verkefnis-
stjórn hafi verið sett á laggirnar 
og unnið stíft. Vinna við nám-
skrárgerð og námsefnisgerð sé 
þegar hafin og svo verði farið í 
það að kanna menntun kennara. Í 
tengslum við styrkveitingar verði 
upplýsinga aflað til að nýta við 
þessa vinnu.

Mímir - símenntun hefur þegar 
ákveðið að lækka verð á íslensku-
námskeiði fyrir útlendinga um 
rúmlega fimmtíu prósent. Fimm-
tíu stunda íslenskunámskeið kost-
ar ellefu þúsund krónur frá ára-
mótum en kostaði áður 23.300 
krónur. Þetta er gert þó að ekki 
liggi enn fyrir hvernig fjármögn-
un námskeiðanna verður hagað 
eða hver eftirspurnin verður. 

Hulda Ólafsdóttir, fram-
kvæmdastjóri Mímis, segir að 
ákvörðun um verðlækkunina hafi 
verið tekin þó að ekki liggi enn 
fyrir hvernig styrkjum frá ríkinu 
verði hagað. Mímir þurfi að ganga 
snemma frá upplýsingum um 
námskeið á næstu önn. Nemendur 
í íslensku fyrir útlendinga hafi 
verið fimm hundruð talsins á síð-
ustu önn og svo stórum hóp sé ekki 
hægt að halda í óvissu. „Við urðum 
að ríða á vaðið,“ segir hún. 

Útlendingar í Garðabæ, Mos-
fellsbæ og á Seltjarnarnesi hafa 
sótt námskeið hjá Mími í samræmi 
við samning Mímis við bæjarfé-
lögin en nú er stefnt að þeirri 
breytingu að allir útlendingar geti 
sótt námskeiðin óháð því hvar þeir 
búa og verður gjaldið þá það 
sama.

Íslenskunámskeið fyrir 
útlendinga hafa yfirleitt verið 
niðurgreidd af stéttarfélögum, 
starfsmenntasjóðum verkalýðs-
hreyfingarinnar eða atvinnurek-

endum um fimmtíu til níutíu pró-
sent. Ekki er enn vitað hvort 
reglurnar breytast í ár eða hvort 
hlutfallið verður það sama. Nið-
urgreiðslan hefur verið þungur 
baggi á sumum starfsmennta-
sjóðunum.

Þá eru símenntunarmiðstöðvar 
úti á landi að hugsa sinn gang. 
Guðrún Reykdal, framkvæmda-
stjóri Þekkingarnets Austurlands, 
segir að ekki sé búið að verðleggja 
námskeið á vorönn. Þau hafi verið 
á 34–35 þúsund krónur í haust. 
Þessi vinna hefjist nú í janúar. 

Ráðstafa 70 milljónum 
í íslenskukennslu í ár
Mímir símenntun ríður á vaðið og lækkar verð á íslenskunámskeiðum fyrir út-
lendinga um rúman helming þó að styrkir til kennslunnar liggi ekki enn fyrir. 
Aðrar símenntunarmiðstöðvar hafa ekki ákveðið ennþá hvaða stefnu þær taka. 

 Verkalýðsfélag Akraness 
hefur nú í tvígang gert könnun á 
verði matarkörfunnar í matvöru-
verslunum á Akranesi. Matarkarf-
an var í báðum könnunum ódýrust 
í Kaskó og dýrust í Grundavali. 

Seinni könnunin, sem gerð 
var 29. desember, sýndi að 
matarkarfan kostaði 
14.547 krónur í 
Kaskó, 15.912 í 
Krónunni, 15.965 
krónur í Skaga-
veri og 17.471 
krónu í Grundavali. 
Í fyrri könnuninni 
kostaði matarkarfan 
10.505 krónur í Kaskó, 

11.653 krónur í Skagaveri, 12.163 
krónur í Krónunni og 13.591 krónu 
í Grundavali. 

Vörutegundir voru mun fleiri í 
seinni könnuninni en þeirri fyrri, 
eða þrjátíu og sex á móti tuttugu 
og átta. Í seinni könnuninni 

var meðaltalsverðið 
tæpar 16 þúsund krónur 

en í þeirri fyrri var 
meðalverðið tæpar 
12 þúsund krónur. 
Aðeins var um verð-
samanburð að ræða 

og er ekki lagt mat á 
gæði eða þjónustu.

Verðkannanirnar eru 
liður í reglulegum verð-

mælingum Verðlagseftirlits ASÍ 
um allt land. Mælingarnar verða 
gerðar reglulega fram á mitt 
næsta ár til að fylgjast með þeim 
breytingum sem verða á vöru-
verði á næstu mánuðum. Talið er 

að þær geti skilað neytendum sex 
til sjö milljörðum á ári í lægra 
matarverði.

Verslun Einars Ólafssonar neit-
aði að taka þátt í könnununum.

Kaskó var með lægsta verðið á Akranesi

Styrktartónleikar
íslenskra popptónlistarmanna 
fyrir Styrktarfélag krabbameins-
sjúkra barna voru haldnir í átt-
unda sinn milli jóla og nýárs. Það 
er Einar Bárðarson sem hafði veg 
og vanda af tónleikahaldinu nú 
sem áður. Voru félaginu afhentar 
2,4 milljónir króna af þessu tilefni 
og telst Einari til að samtals sé 
fjárstyrkur síðustu átta ára far-
inn að nálgast 17 milljónir. 

„Þetta er bara partur af hátíð-
arundirbúningnum hjá mér og 
mér finnst þetta bara ómissandi. 
Það er með eindæmum hvað 
íslenskt tónlistarfólk er örlátt á 
tíma sinn og hæfileika og ég verð 
að segja að þetta árið var listi 
flytjenda alveg óvenju glæsileg-
ur. Ég er mjög stoltur af þessu 

verkefni og þakklátur öllum þeim 
sem láta þetta verða að veruleika 
á hverju ári með mér,“ segir Einar 
Bárðarson.

Þess má geta að hljómsveitin 
Sálin hans Jóns míns kom fram á 
tónleikunum í áttunda sinn, og 
hefur hún komið fram öll árin sem 
tónleikarnir hafa verið haldnir. 
Allir sem komið hafa að tónleika-
haldinu gefa vinnu sína til fulls. 
Auk tónlistarmanna hefur 
Háskólabíó lagt til aðstöðuna og 
allir tæknimenn og aðrir starfs-
menn tónleikanna gefa vinnu 
sína.

Árlega greinast að meðaltali 
tíu til tólf börn og unglingar 18 
ára og yngri með krabbamein á 
Íslandi. Markmiðið með stofnun 
SKB var meðal annars að styðja 

við bakið á þeim og aðstandend-
um þeirra fjárhagslega og félags-
lega. Styrktartónleikar popptón-

listarmanna á undanförnum árum 
hafa skipt miklu máli í starfi 
félagsins.

17 milljónir hafa safnast síðustu átta ár

 Eftirlitsnefnd með 
fjármálum sveitarfélaga hefur 
óskað eftir upplýsingum frá 
þremur sveitarfélögum um það 
hvernig þau ætli að bregðast við 
viðvarandi halla á rekstri 
sveitarsjóðs og hver þróunin var 
árið 2006 í samanburði við 
fjárhagsáætlun ársins. Um er að 
ræða Bolungarvíkurkaupstað, 
Ísafjarðarkaupstað og Skaga-
fjörð.

Nefndin hefur kannað sérstak-
lega fjárhagsstöðu sveitarfélaga 
á Austurlandi og lagt til við 
sveitarstjórnir Breiðdalshrepps 
og Djúpavogshrepps að þær 
undirriti samning um fjárhags-
legar aðgerðir og eftirlit. Þá 
verða fjármál Seyðisfjarðar 
áfram til skoðunar vegna 
viðvarandi halla. Fjármál 
Vestmannaeyjabæjar hafa einnig 
verið til skoðunar. 

Þrjú beðin um 
upplýsingar

 Ólafur Ragnar 
Grímsson forseti afhenti viður-
kenningu Alþjóðahúss, Vel að 
verki staðið, 29. desember. 
Viðurkenningin á að vekja athygli 
á jákvæðu starfi sem unnið er hér 
á landi í málefnum innflytjenda. 
Viðurkenningin var veitt í fjórða 
skipti.

Að þessu sinni fékk Morgun-
blaðið verðlaun fyrir vandaðar og 
uppbyggilegar greinar um 
málefni innflytjenda, séra 
Miyako Þórðarson fyrir braut-
ryðjendastarf í þágu heyrnar-
lausra og Anna Guðrún Júlíus-
dóttir fyrir uppsetningu og vinnu 
við Fjölmenningarvef barna. 

Verðlaun fyrir 
jákvætt starf

 Jónína Bjartmarz 
umhverfisráðherra bauð öllum 
þeim sem tóku þátt í aðgerðum á 
strandstað flutningaskipsins 
Wilson Muuga til móttöku í 
ráðherrabústaðnum við Tjarnar-
götu fyrir helgi. Tilefnið var að 
fagna því að bráðaaðgerðum til að 
forða mengunarslysi lauk á 
fimmtudag, en þá var megninu af 
olíunni í tönkum skipsins dælt úr 
þeim. Alls tóku aðgerðirnar um 
þrjátíu klukkustundir.

Um níutíu og fimm tonnum af 
olíu var dælt í land en tíu til 
fimmtán tonn eru eftir í skipinu. 
Losun á þeim kallar á annars 
konar aðgerðir.  

Fagna lokum 
bráðahreinsunar

 Nítján manns létu 
lífið vegna götuofbeldis í Rio de 
Janeiro í Brasilíu síðustu daga 
ársins 2006. Sá seinasti lést á 
spítala í gær af brunasárum, en 
hann var í langferðabíl sem 
glæpamenn báru eld að. Sjö aðrir 
létust af brunasárum sínum.

Lögregla sem réðst gegn 
gengjum í fátækrahverfum banaði 
fimm mönnum sem grunaðir voru 
um að vera meðlimir glæpagengja 
í tveggja klukkutíma löngum 
skotbardaga í gærmorgun.

Viðbúnaður lögreglu hefur 
verið aukinn vegna ofbeldisins í 
fátækrahverfum borgarinnar. 

Átta létust af 
brunasárum









nær og fjær

„ORÐRÉTT“ Sprengdu flugelda í London

Til skammar 
fyrir þjóðina

Orkuveita Reykjavíkur 
veitti á föstudag smekk-
vísum íbúum þeirra 
svæða sem hún þjónustar 
viðurkenningu fyrir þær 
jólaskreytingar sem þóttu 
skara fram úr í ár á hverju 
svæði fyrir sig. Hér getur 
að líta sigurhúsin og um-
sagnir dómnefndarinnar.

Ljósadýrðin lífgar upp á tilveruna

Einskis virði Hinstu orð





Ráðgjöf við sölu
á öllu hlutafé

Umsjón með sölu
á nýju hlutafé

Ráðgjöf á kaupum 
á helmingshlut 

í flutningafyrirtækinu
Innovate Holdings

Ráðgjöf og fjármögnun
 á stjórnendakaupum

Samþætt fjármögnun á
finnsku leiktækjafélagi í samstarfi
við stjórnendur og enska fjárfesta

Ráðgjafi kaupenda og
sölutrygging á fjármögnun

Umsjón með láni fyrir
Duke Street Capital Private Equity

Ráðgjafi kaupenda og samþætt
 fjármögnun á byggingavörufélagi

 fyrir stjórnendur og erlenda fjárfesta

Hlutafjárútboð fyrir
norskan laxeldisframleiðanda

Fjármögnun bygginga-
framkvæmda við Höfðatorg

STENI
Noregur

PELIKA
Finnland

FOOD
PARTNERS

Bretland

AMERICAN
SEAFOODS

Bandaríkin

VILLA SALMON AS
Noregur

HOUSE OF FRASER
Bretland

TRYGGINGA
MIÐSTÖÐIN

Ísland

SENA
Ísland

HÖFÐATORG
Ísland

EIMSKIP
Bretland

VIÐ ÞÖKKUM VIÐSKIPTAVINUM OKKAR HÉRLENDIS OG ERLENDIS



VELGENGNI BYGGIST
Á ÖFLUGU SAMSTARFI

FJÁRHAGSLEG VELGENGNI ÞÍN ER OKKAR VERKEFNI

Fjölmörg fyrirtæki hafa kosið Glitni til samstarfs í umfangsmiklum verkefnum. 
Glitnir vinnur með viðskiptavinum við að ná settu marki og leggur áherslu á 

faglega þjónustu byggða á reynslu og þekkingu starfsmanna.

Við þökkum viðskiptavinum okkar hérlendis og erlendis samstarfið á árinu.

 Fjármögnun og
ráðgjöf við kaup á 40%

hlut í Creative Foods í Kína

Ráðgjafi seljenda og
umsjón með skráningu

í Kauphöll Íslands

Fjármögnun og fjárfestingalán
vegna fiski- og þjónustuskipa

við olíuiðnaðinn

Fjárfesting í og fjármögnun
á fyrsta áfanga af

stærstu hitaveitu heims

Ráðgjöf við sölu á öllu
hlutafé í Olíufélaginu ehf. 

og sala skuldabréfa
Hlutafjárútboð fyrir

einn stærsta fiskimjöls-
framleiðanda Suður-Ameríku

Fjármögnun á
uppbyggingu á nýjum

miðbæ í Garðabæ

Ráðgjafi seljenda

ICELANDAIR
Ísland

ESSO
Ísland

HERTZ
Ísland

BAKKAVÖR
Kína

KLASI
Ísland

ENEX
China og Shaanxi

Green Energy
Kína

VOLSTAD AS
Noregur

COPEINCA
Perú

Ráðgjöf við sölu á 63.000
fermetra skrifstofuhúsnæði

til Storebrand Eiensdomsfond

Ábyrgð vegna nýsmíði
tveggja frystitogara

ÞORMÓÐUR
RAMMI

Ísland

GJELSTEN
HOLDING AS

Noregur
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Fjármögnun á smíði
háþróaðs uppsjávarveiðiskips

PF HVALNES
Færeyjar

Útgáfa á 
breytanlegu skuldabréfi

LATIBÆR
Ísland



fréttir og fróðleikur

Enginn friður í augsýn

Í starfi menningarstofnana, 
sérstaklega safna, er gott 
og öruggt varðveislu- og 
geymslurými sá þáttur sem 
er mikilvægastur. Geymslu-
málum menningarstofnana 
á Íslandi er ábótavant og 
samvinna stofnana lítil sem 
engin. Úrbætur þola enga bið 
og í stjórnkerfinu eru notuð 
orð eins og ófremdarástand 
til að lýsa stöðunni í safna-
málum. Vandi Listasafns 
Íslands og Þjóðskjalasafns 
Íslands er mestur.

Starfshópur um varðveislu- og 
geymslumál þrettán menningar-
stofnana sem Þorgerður Katrín 
Gunnarsdóttir menntamálaráð-
herra hefur látið vinna kemst að 
þeirri niðurstöðu að þörf fyrir nýtt 
varðveisluhúsnæði fyrir menning-
ararf þjóðarinnar sé tæplega 
15.450 fermetrar auk 1.550 fer-
metra til geymslu á leikmyndum 
og búnaði. Þetta er nálægt því að 
vera tvöföldun á því geymslurými 
sem stofnanirnar hafa yfir að ráða 
í dag. Safnafólk fagnar framtaki 
menntamálaráðherra og telur nið-
urstöður starfshópsins forsendu til 
úrbóta. Hingað til hafi vandinn 
verið þekktur án þess að heildaryf-
irsýn hafi verið til staðar. 

Það er ljóst að nokkur varðveislu-
verkefni þola enga bið og stjórn-
völd verða að sinna strax. Reisa 
verður sameiginlegt þjónustu- og 
varðveisluhús fyrir höfuðsöfnin 
tvö sem starfa eftir safnalögum, 
Þjóðminjasafn og Listasafn Íslands, 
og að byggð verði, eða leigð, varð-
veislubygging fyrir fjargeymslur 
Þjóðskjalasafnsins og Landsbóka-
safns Íslands. Einnig er nauðsyn-
legt að stjórnvöld taki ákvörðun 
um framtíðaraðsetur Þjóðskjala-
safnsins við Laugaveg og endurbót-
um þar innandyra verði lokið á 
næstu fimm árum.

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir 
menntamálaráðherra segir að 
ástæðan fyrir skipun starfshópsins 
hafi verið sú að nauðsynlegt hafi 
verið að greina vandann því án þess 
hafi ekki verið hægt að sjá bestu 
leiðirnar til að leysa vandann á hag-
kvæman hátt. Nú sé það á borði rík-
isstjórnarinnar að ákveða hvernig 
geymslumálum menningararfsins 
verði sinnt, með þær upplýsingar 
sem nauðsynlegt var að hafa til að 
taka slíkar ákvarðanir. „Ég tel að 
núna séum við vel í stakk búin til að 
taka frekari skref. Ég er bjartsýn. 
Það er gríðarleg ábyrgð sem fellur 
á okkur sem nú lifum að skila menn-
ingararfinum heilum til næstu kyn-
slóða og það þýðir ekki að vera með 
neinar vífilengjur lengur hvað það 
varðar.“

Núverandi geymslurými Listasafns 
Íslands er 653 fermetrar að stærð í 
fjórum aðskildum byggingum. 
Aðeins ein þeirra stenst kröfur um 
varðveislu og öryggi og er 160 fer-
metrar að stærð. Hinar geymslurn-

ar þrjár, sem eru 493 fermetrar að 
stærð samtals, eru allt frá smáher-
bergjum upp í lagerhúsnæði og 
standast hvorki kröfur um öryggi 
né sem geymslur yfirleitt. Stækk-
unarþörf geymslurýmis Listasafns-
ins er 3.840 fermetrar fyrir næstu 
20 árin og hefja þarf umbætur í 
safninu án tafar. 

Listasafn Íslands er annað höf-
uðsafna þjóðarinnar ásamt Þjóð-
minjasafninu, en Náttúrugripasafn-
ið verður þriðja höfuðsafnið þegar 
sérlög um það hafa verið sett. Meg-
inhlutverk listasafnsins er að varð-
veita menningararf þjóðarinnar á 
sviði myndlistar frá lokum 19. aldar 
til líðandi stundar. Listasafnið flutti 
í núverandi húsnæði árið 1987 en þá 
var þegar ljóst að húsnæðið myndi 
ekki rúma safnkostinn. Þess vegna 
var ákveðið að geyma listaverk „í 
öðru rými sem ekki var til þess 
ætlað þar til betri lausn fyndist“, 
eins og segir í skýrslu starfshóps-
ins. Þar segir að þrengsli séu mikil 
á safninu og því hafa smáherbergi 
og gangar í húsnæði safnsins verið 
nýttir sem geymslur „við mjög mis-
jafnar aðstæður“. Einnig segir um 
389 fermetra lagerpláss sem Lista-
safnið hefur á leigu: „Þetta er opið 
geymslurými þar sem höggmyndir, 
innsetningar og fleiri þrívíð lista-
verk eru í geymslu. Geymsla þessi 
er óaðgengileg og stenst ekki kröf-
ur um öryggi í listaverkageymsl-
um. Árstíðabundnar sveiflur eru á 
raka og hita.“

Meirihluti húsnæðis Þjóðskjala-
safns Íslands við Laugaveg er ófrá-
gengið sem kemur í veg fyrir að 

safnið geti uppfyllt skyldur sínar 
sem lögboðin viðtökustofnun skjala 
hins opinbera. Flytja þarf skjöl 
utandyra frá geymslum safnsins á 
lestrarsal sem stefnir varðveislu 
þeirra í voða. Yfir 130 stofnanir eru 
á lista yfir þá sem vilja skila skila-
skyldum skjölum nú þegar en ekki 
er hægt að verða við óskum þeirra 
sökum aðstöðuleysis. Heildarhús-
næði safnsins er um 9.500 fermetr-
ar en húsrýmisáætlun nýbyggingar 
gerir ráð fyrir að safnið þurfi 
19.000 fermetra, þar af um 12.800 
fermetra geymsluhúsnæði.

Á þeim 20 árum sem liðin eru 
síðan húsnæði mjólkurstöðvarinn-
ar að Laugavegi 62 var keypt fyrir 
Þjóðskjalasafnið hefur verið unnið 
að innréttingum og endurbótum, 
en árið 1995 bættist húsið að Lauga-
vegi 164a við húsakostinn. Á þeim 
tíma hafa 2.275 fermetrar verið 
endurbættir eða um 24 prósent. 
Ófrágengnir eru því 7.295 fermetr-
ar auk þess sem bent hefur verið á 
þörf fyrir um 3.000 fermetra 
nýbyggingu á lóð safnsins fyrir 
lestrarsal og fleira. Í sjö ár hefur 
lestraraðstaða safnsins verið í 
gamalli ísbúð sem lítið hefur verið 
gert fyrir.

Í hnotskurn er vandi safnsins að 
mati starfshópsins eftirfarandi: 
Frágangur skjalageymsluhúsa er á 
eftir áætlun. Þjónusta við almenn-
ing á lestrarsal er í lágmarki vegna 
aðstöðuleysis. Öll vinna við 
afgreiðslu úr skjalasöfnum er erfið, 
tímafrek og mikið óhagræði að hafa 
ekki flutningsleiðir undir þaki.

Áralöngum endurbótum á húsa-

kosti og sýningaraðstöðu Þjóð-
minjasafnsins er nýlokið og endur-
bætt geymsluhúsnæði var tekið í 
notkun árið 1998. Eftir sem áður er 
stór hluti af minjum safnsins í 
smærri geymslum sem uppfylla 
ekki kröfur um varðveislu þjóð-
minja og stofnunin metur stækkun-
arþörf geymslurýmis um 5.000 fer-
metra. Helst er illa búið að 
tækniminjum og stærri hlutum svo 
sem bílum, vélum og bátum. Bátar 
eru til dæmis vistaðir utanhúss 
vegna skorts á sérstöku geymslu-
húsnæði fyrir slíka muni. 

Ljóst er að geymsluvandi stofnana 
sem heyra undir menntamálaráðu-
neytið er mismunandi og greina 
þarf húsnæðisþörf þeirra nákvæm-
lega áður en ákvarðanir eru teknar 
um uppbyggingu. Eins eru miklir 
möguleikar sem felast í því að stofn-
anir sameinist um geymslur og 
hefur menntamálaráðherra bent á 
að slíka hagræðingu verði að skoða 
af gaumgæfni. Eins skal tekið fram 
að nokkrar minni stofnanirnar hafa 
viðunandi aðstöðu og er það vel. 

Umræða um húsnæðisvanda 
Náttúrufræðistofnunar Íslands og 
Náttúrugripasafns Íslands hefur 
verið mikil að undanförnu vegna 
óhappa sem þar hafa komið upp í 
geymslum og sýningaraðstöðu. 
Kannski má líta á þau atvik sem 
dæmi um hvernig fer með menn-
ingararfinn; ómetanlegar gersem-
ar þjóðarinnar sem aldrei verða 
bættar, þegar eitthvað bregður út 
af. Næst verður það ekki arnar-
hamur eða blautur geirfugl heldur 
málverk eftir einhvern af höfuð-
snillingum íslenskrar myndlistar, 
eða skjal sem var dregið upp fyrir 
hundruðum ára. 

Það vantar samband á milli 
stjórnmálamanna, fræðaheimsins 
og þeirra sem fara með safnamál. 
Umræða verður að eiga sér stað 
um þessi málefni, og það í breiðum 
skilningi. Þjóðin öll sem og þeir 
sem gerst þekkja til málefna ein-
stakra fræðasviða verða að taka 
þátt í þeirri orðræðu.

Kjarval í kjallaraholunni

Lög kynnt að 
hætti kúrekans
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REYKJAVÍK & AKUREYRI

Almennir notendur

Byrjendanámskeið
Vinsælt námskeið ætlað fólki á öllum aldri sem hefur enga tölvukunnáttu. Á þessu 
námskeiði er allt tekið fyrir sem byrjandinn þarf til að komast vel af stað í notkun 
tölvu.
Lengd 42 std. Verð kr. 32.900

Almennt tölvunám
Sérstaklega hagnýtt námskeið fyrir þá sem komnir eru af byrjunarstiginu og eru að 
nota tölvu í vinnu eða heima. Tilvalið námskeið fyrir þá sem vilja auka öryggi sitt í 
allri tölvuvinnslu með aukinni þekkingu, hraða og færni. Helstu kennslugreinar:
Windows, Word, Excel, Internet og Outlook tölvupóstur. 
Lengd 63 std. Verð kr. 39.900,- 

ECDL tölvunám
Alþjóðlegt tölvunám hentar fólki á öllum aldri sem vill fá ítarlega þekkingu og 
þjálfun í öllum helstu tölvugreinum og alþjóðlega vottun því til staðfestingar. 
Helstu kennslugreinar: Windows, Word, Excel, Internet og Outlook tölvupóstur, 
PowerPoint.
Lengd 84 std. Verð kr. 65.000,-

Vefur – Grafík – Myndvinnsla

Grafísk hönnun
Vinsælt fyrir skapandi fólk sem og 
þá sem vilja forskot til frekara 
hönnunarnáms t.d. á háskólastigi. 
Hentar einnig vel þeim sem vilja 
hanna sínar eigin auglýsingar.

Kennt er á mest notuðu 
hönnunarforritin í dag, Photoshop, 
Illustrator og InDesign ásamt 
frágangi í Acrobat Distiller (PDF).
Lengd 105 std. Verð kr. 116.000,-

Vefsíðugerð – grunnur
Nám ætlað byrjendum í vefsmíði 
með sérstakri áherslu á myndvinnslu 
og myndanotkun. Tilvalið fyrir þá 
sem vilja koma sér upp einfaldri og
þægilegri heimasíðu. Kennt á tvö 
algengustu forritin í vefsmíði og 
myndvinnslu FrontPage og 
Photoshop.
Lengd 42 std. Verð kr. 36.000,-

Dreamweaver
Afar vinsælt vefþróunarforrit enda bæði fjölbreytt og einfalt til að kóða vefsíður 
með hjálp html og css stílsniða. Áhersla lögð á praktísk verkefni og ljúka einföldum
vef. Þátttakendur þurfa að hafa góðan tölvugrunn. 
Lengd 31 std. Verð kr. 29.000,-

Stafrænar myndavélar
Stutt og hnitmiðað nám fyrir byrjendur. Farið yfir helstu stillingar, flytja myndir í 
tölvu og skipuleggja myndasafnið. Einfaldar lagfæringar mynda og myndbygging. 
Heimaprentun/framköllun, myndir sendar í tölvupósti, brenndar á CD/DVD diska 
ofl.  Þátttakendur læra að sækja og nota Picasa forritið. 
Lengd 14 std. Verð kr. 15.000,-

Myndbandavinnsla
Námskeið fyrir fólk sem vill læra betur á myndbandstökuvélina sína og vinna/klippa 
myndefnið í tölvunni sinni.
Teknar eru fyrir helstu stillingar myndbandstökuvéla, myndbandstökutækni og 
eftirvinnsla myndbanda í tölvu. Vistun og yfirfærsla myndbanda fyrir DVD eða 
vefsíðu. Myndir settar á netið ofl.
Lengd 31 std. Verð kr. 32.900,-

Skrifstofunám

Tölvu og skrifstofunám
Viðamikið og hagnýtt nám fyrir 
fólk á öllum aldri hvort sem það 
er á leiðinni út á vinnumarkaðinn 
að nýju, sjálfstætt starfandi eða 
vill skapa sér sterkari stöðu á 
vinnumarkaði með aukinni 
menntun. Námið tekur fyrir öll 
helstu skrifstofuforritin, 
margmiðlun (t.d. stafrænar 
myndir og tónlist, CD/DVD), 
persónulega færni (tjáning, 
framkoma, sölu- og 
markaðsfræði, atvinnuumsóknir og viðtöl, gerð ferilskráa ofl.) og viðskiptagreinar
(hand- og tölvufært bókhald, verslunarreikningur, tollskýrslur ofl). 
Lengd 260 std. Verð kr. 199.000,-

Tölvu og bókhaldsnám
Stutt og hnitmiðuð námsbraut sem hentar fólki á öllum aldri. Nám sem tekur fyrir öll 
helstu skrifstofuforritin sem fólk þarf að kunna skil á í nútímaþjóðfélagi ásamt 
bókhaldi og viðskiptagreinum. 
Lengd 200 std. Verð kr. 153.000,-

Bókhald 1
Sérlega hagnýtt námskeið fyrir þá sem þurfa að ná tökum á bókhaldi fyrirtækisins. 
Hentar einnig þeim sem hafa góðan tölvugrunn og vilja bæta við sig menntun fyrir
vinnumarkaðinn.
Lengd 100 std. Verð kr. 94.000,-

Bókhald II 
Stutt framhaldsnámskeið í tölvubókhaldi. Hentar þeim þeim sem hafa bókhaldsgrunn 
eða hafa lokið Tölvu-, skrifstofu- og/eða bókhaldsnámi og vilja bæta við sig þekkingu 
og færni á þessu sviði. Lengd: 32 std. Verð kr. 36.000,-

Tollskýrslugerð
Hagnýtt og ítarlegt námskeið í gerð tollskýrslna, og um meðferð allra helstu 
innflutningsskjala ásamt öllum helstu reglum sem varða innflutning.
Lengd. 21 std. Verð kr. 28.000,-

Atvinnuumsóknir, gerð ferilskráa og ráðningarviðtöl.
Faglega gerð atvinnuumsókn og framkoma getur skipt sköpum fyrir þig. Stutt
námskeið fyrir þá sem vilja skapa sér sterkari stöðu á vinnumarkaði. 
Lengd 12 std. Verð kr. 12.000,-

Sérfræðinám með alþjóðlegum gráðum

MCP XP
Grunnnám fyrir þá sem vilja verða hæfir til að sjá um rekstur og uppsetningu minni 
og meðalstórra tölvukerfa og fá alþjóðlega vottunþví til staðfestingar.
Lengd 60 std. Verð kr. 88.900,- (innif. próf 70-270)

MCDST
Nám sem hentar sérstaklega þeim sem þurfa að þjónusta notendavélar í 
fyrirtækjum og heimilum. Grunngráða fyrir starfsmenn í tölvudeildum þar sem 
mikið er um útstöðvaþjónustu. 
Lengd 108 std. Verð kr. 137.900,- (innif. próf 70-271 og 70-272)

MCSA
Aðalmarkmið MCSA námsins er að gera þátttakendur hæfa til að starfa sem 
sérfræðingar og umsjónarfólk Microsoft netkerfa og veita þeim jafnframt
alþjóðlega vottun því til staðfestingar. 
Lengd 240 std. Verð kr. 266.000,- með þeim fjórum prófum sem námið byggir á.
(70-270, 70-284, 70-290 og 70-291. Sjá nánari lýsingu á heimasíðu skólans)

Word ritvinnsla
Excel grunnur
Excel framhald
Outlook

Photoshop – grunnur
Photoshop ljósmyndun 
FrontPage

Önnur námskeið á vorönn

Tölvunám
á vorönn 

2007 Tölvuskólinn
þinn
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Ekkert blað?

550 5600

Fyrst þú ert að lesa þetta þá hefurðu 

fengið Fréttablaðið. En til vonar 

og vara skaltu klippa þetta símanúmer 

út og  hringja ef blaðið berst ekki.

- mest lesið

Hafnfirðingar fengu allir gjöf frá 
Alcan nú fyrir jólin. Í ljósvakamiðl-

um mátti sjá auglýsingar frá álfyrirtækj-
um og í prentmiðlum myndir af brosandi 
fólki við störf sín í álverum. Áróður 
álfyrirtækjanna er kominn á fullt enda 
átta forsvarsmenn þeirra sig á því að í 
kosningunum hér á landi í vor verður 
kosið um umhverfismál. Ekki bara nátt-
úruverndarmál í þröngum skilningi heldur umhverf-
isverndarmál og ábyrgð Íslendinga í hnattrænu 
samhengi. Og svo mikið er víst að álfyrirtækin 
munu leggja sitt af mörkum til að hér verði engin 
stefnubreyting.

Hart hefur verið deilt um stórvirkjanir og nátt-
úruspjöll af þeirra völdum undanfarin ár og hefur 
svo hart verið tekist á að forsvarsmenn Framsókn-
arflokksins afneita stóriðjustefnunni sem núver-
andi ríkisstjórn hefur rekið, m.a. með lágu orku-
verði til stóriðjufyrirtækja, skattaívilnunum og 
þeirri staðreynd að íslensk náttúra hefur einskis 
verið metin þegar reisa á virkjanir og stóriðjuver.

Nú er svo komið að við Íslendingar þurfum að 
velja hvert við stefnum og taka afstöðu óháð áróðri 

álfyrirtækjanna. Ætlum við að byggja 
hér upp einhæft atvinnulíf, auka hér 
losun gróðurhúsalofttegunda þvert á öll 
alþjóðleg markmið og spilla náttúru 
landsins enn frekar. Víglínan hefur verið 
dregin. Fyrir liggja óskir stóriðjumanna 
um allt að 250.000 tonna álver í Helguvík, 
allt að 250 þúsund tonna álver við Húsa-
vík, stækkun á Grundartanga upp í 
260.000 tonn og síðast en ekki síst stækk-
un í Straumsvík upp í heil 460 þúsund 
tonn! Ekki má gleyma álverinu í Reyðar-
firði sem verður rúm 340.000 tonn.

Það er tími til kominn til að staldra við. Fyrir 
utan álverið í Reyðarfirði er hægt að endurskoða öll 
þau vilyrði sem liggja fyrir um álverksmiðjur. Til 
þess er engum betur treystandi en Vinstri-grænum 
sem hafa lagt línurnar í umhverfismálaumræðu hér 
á landi. Nú þarf að stoppa áður en höfuðborgar-
svæðið allt verður umkringt af verksmiðjum. Það 
þarf að hugsa til framtíðar og átta sig á því að þess-
ar verksmiðjur verða ekki knúnar nema með veru-
legum spjöllum á náttúru landsins. Það þarf að velja 
aðra kosti til að tryggja hér fjölbreytt og nútíma-
vætt atvinnulíf í góðri sátt  við náttúru landsins og í 
samræmi við alþjóðleg markmið í loftslagsmálum.

Höfundur er varaformaður Vinstri-grænna

Áróður álmanna

Af umræðum síðasta misserið 
og yfirlýsingum ýmissa 

ráðherra um efni þeirra verður 
ekki betur séð en að þeir sem 
viðra skoðanir í fjölmiðlum séu að 
vinna óþurftarverk. Þetta á 
sérstaklega við um fólk sem af 
einhverjum hvötum kýs að 
gagnrýna ríkisstjórnina eða 
meðlimi hennar og störf þeirra. 

Samgönguráðherrann benti 
einmitt snyrtilega á í blaðagrein 
að það er auðvelt að sitja við 
tölvuna og gagnrýna verk 
annarra. Formaður Framsóknar-
flokksins benti að sama skapi 
snyrtilega á það í sjónvarpsviðtali 
í sumar að það væri auðvelt að 
sitja í leðursófa í koníaksstofu 
eins fínasta hótels landsins og 
gagnrýna verk annarra. Sá 
fyrrnefndi var fúll vegna þess að 
einhver hafði dirfst að segja að 
ekki væri allt sem skyldi í stjórn 
samgöngumála og sá síðarnefndi 
fjallaði um ákvörðun tveggja 
valdamanna um að lýsa í leyfis-
leysi yfir stuðningi þjóðarinnar 
við innrásina í Írak.

Nú þegar fimm mínútur eru í 
kosningar liggur mönnum eðlilega 
mikið á að koma því í verk sem 
þeir hafa látið hjá líða að gera á 
undanförnum átta árum. Klúðrið í 
samgöngumálum er átakanlegt og 
birtist í fáránleikafarsanum í 
kringum Flugstoðirnar sem eiga 
að taka til starfa eftir áramótin. 
Allt bendir til að vegna þess 
klúðurs muni flugumferðastjórn í 
háloftunum hér á norðurhveli 
flytjast úr landi og ef marka má 
orð forstjóra Icelandair þá hefur 
sú starfsemi fært ríkinu, þ.e. 
sameiginlegum sjóði okkar Íslend-
inga, rúma tvo milljarða í tekjur á 
ári hverju. 

Samgönguráðherrann segir að 
þar sé ekkert klúður og enginn 
flumbrugangur á ferðinni vegna 
þess að lög um hið nýja fyrir-
komulag hafi verið samþykkt á 
Alþingi með góðum fyrirvara. 

Hann virðist ekki skilja að lög 
mega sín lítils ef framkvæmd 
þeirra er í molum. Það þýðir 
ekkert að berja flugumferðar-
stjóra í hausinn með lagabálkum 
ef þeir vilja ekki vinna við þær 
nýju aðstæður sem í boði eru. Ef 
þeir vilja frekar fá sér sex eða 
tólf mánaða frí á launum og koma 
svo aftur til starfa að því loknu þá 
gera þeir það hvort heldur lögin 
voru samþykkt í fyrra eða í gær. 
Stóra spurningin fyrir þá hlýtur 
að vera hvort þá verði að ein-
hverjum störfum að hverfa. 

Kannski er ekkert athugavert 
við að flytja þessa starfsemi úr 
landi. Kannski gera flugumferðar-
stjórarnir, sem ekki vilja ráða sig 
til Flugstoða, óraunhæfar kröfur. 
Ef svo er þá eiga samgönguyfir-
völd að segja það upphátt og segja 
okkur að þau telji rétt að hætta að 
sinna þessari þjónustu vegna þess 
að hún borgi sig ekki. Það sem er 
verst við þetta mál eins og svo 
margt annað í stjórn hins opin-
bera er að það er engin stefna 
greinanleg, það er alltaf verið að 
bregðast við frekar en að byggja 
eitthvað upp.

Annað dæmi úr samgöngumál-
um er fjarskiptatenging landsins 
við umheiminn. Nú á tímum 
hnattvæðingar og þegar sjaldan 
líður sá dagur að ekki er talað um 
hina miklu íslensku útrás kemur 
allt í einu í ljós að við erum svo 
illa tengd að við urðum sambands-
laus við umheiminn í einhverja 
klukkutíma. Það kom mér mjög á 
óvart að þetta gæti gerst, ég hélt 
sannast að segja að þessi mál 
væru í góðu lagi. En annað kom á 
daginn og nú segist samgönguráð-
herrann ætla að kippa þessu í 
liðinn. Ég spyr af hverju var ekki 
búið að því?

Þriðja dæmið í þessum 
málaflokki er uppbygging 
vegakerfisins og þær vitlausu 
áherslur sem þar eru. Ber þar 
sérstaklega að nefna Héðinsfjarð-
argöngin sem mörgum milljörð-
um er hent í á meðan allir eru 
sammála um að vegakerfið á 
þéttbýlasta svæði landsins er 
allsendis ófullnægjandi og 
beinlínis lífshættulegt. Samgöngu-
ráðherrann segir að unnið sé að 
öllum þessum málum í ráðuneyti 
hans allan ársins hring. Ég efast 
ekki um að þar er gott fólk sem 
rækir starf sitt vel. Enda er 
gagnrýni eins og þessari og þeirri 
sem maðurinn sem samgönguráð-
herrann skammaðist út í í 
blaðagreininni í vikunni ekki beint 
að embættismönnum. Gagnrýn-
inni er beint að ráðherranum sem 
hefur raðað verkefnum í vitlausa 
forgangsröð.

Fátæklingarnir sem stjórna 
landinu verða nefnilega að sætta 
sig við að sæta gagnrýni fólksins, 
það er ekki illmælgi eða fanta-
skapur. Það er lýðræði og 
gagnrýnin er hluti af málfrelsinu 
en það eru einmitt þeir stólpar 
sem mestu máli skipta.

Um leið og ég óska lesendum 
þessa pistils gleðilegs árs legg ég 
til að eftirlaunaósóminn verði 
afnuminn með lögum.

Klúður í samgöngumálum

Klúðrið í samgöngumálum er 
átakanlegt og birtist í fárán-
leikafarsanum í kringum 
Flugstoðirnar sem eiga að taka 
til starfa eftir áramótin.

L
andsmenn hafa nú heilsað nýju ári. Eitt viðfangsefni 
blasir við í upphafi þess sem ætla má að sé mikilvæg-
ara en flest önnur þegar til lengri tíma er litið. Það er 
kreppan með krónuna. Við þurfum bærilega stöðugan 
gjaldmiðil rétt eins og aðrar þjóðir. Krónan hefur ekki 

staðist þær kröfur sem rétt er að gera í þeim efnum. 
Sú staðreynd kallar á einhvers konar viðbrögð. Í alþjóð-

lega opnu viðskiptaumhverfi gera fyrirtækin eðlilega kröfu til 
þess að stöðugleiki ríki. Hagsmunir launafólks eru þeir sömu. 
Afkoma almennings er með beinni hætti en nokkru sinni fyrr 
tengd þróun gjaldmiðilsins. 

Við stöndum frammi fyrir nýrri áskorun í þessum efnum. Ekki 
vegna þess að Seðlabankinn hafi tekið vitlausar ákvarðanir eða 
stjórnvöld fylgt óskynsamlegri stefnu. Heldur fyrir þá sök að 
aðstæður hafa breyst. Hvort sem mönnum líkar betur eða verr 
blasir við nýtt umhverfi bæði heima fyrir og á alþjóðamörkuð-
um. Við því þarf að bregðast.

Nærtæk leið til árangurs er að taka upp evru. Það er hins 
vegar flókið mál bæði efnahagslega og pólitískt. Aukheldur 
verður það trauðla gert af styrk og öryggi án aðildar að Evrópu-
sambandinu. Ástæðulaust er þó að útiloka umræðu og athugun 
á öðrum kostum.

Að því er Evrópusambandið varðar hafa allar aðstæður líka 
breyst. Þau sjónarmið sem áður voru gild gegn aðild eru það 
sum hver ekki með sama hætti lengur. Þetta verður að hafa í 
huga við mat á aðstæðum og í allri rökræðu um leiðir til lausnar.  
Rót vandans er tæplega  tímabundin. Ef svo væri er ótrúlegt að 
sá þungi væri í þessari umræðu sem raun ber vitni. 

Að sönnu stefnir nú bæði í lækkun vaxta og verðbólgu á þessu 
ári. Efasemdirnar lúta hins vegar að því að hætt er við að sú 
þróun verði upphaf að nýju misgengi, fyrst og fremst fyrir þá 
sök að efnahagslífið styðst við minnsta sjálfstæða gjaldmiðil 
sem til er í opnu alþjóðlegu viðskiptaumhverfi. 

Það er ekki ásættanleg staða að efnahagsleg stöðnun sé for-
senda fyrir stöðugleika í þjóðarbúskapnum. Að sama skapi er 
ógott ef fyrirtækin greinast smám saman í tvo hópa eftir því 
hvort þau hafa aðstöðu til að taka upp aðra mynt eða ekki. En sú 
þróun er hafin og verður ekki stöðvuð.

Erlend fjárfesting hefur verið mjög takmörkuð ef frá eru 
talin fyrirtæki sem hingað hafa komið vegna pólitískrar raf-
orkusölu. Gjaldmiðillinn hefur verið hindrun að þessu leyti. Það 
veikir samkeppnisstöðu atvinnulífsins.

Evran myndi að sjálfsögðu kalla á nýjan og strangari aga við 
allar efnahagslegar ákvarðanir bæði á opinberum vettvangi og 
á markaði. Það eru engar einfaldar og með öllu sársaukalausar 
lausnir til. Viðfangsefnið sem við blasir á þessu sviði kallar ekki 
á augnabliks ráðstafanir heldur langtíma stefnmótun.

Í því ljósi gæti það orðið til skaða að snúa komandi kosninga-
baráttu upp í átök um svo flókið og viðkvæmt álitaefni. Hitt væri 
æskilegt að um það yrði rætt með þeim hætti að engum dyrum 
yrði lokað. Næsta kjörtímabil gæti þannig orðið tími raunhæfrar 
skoðunar og ábyrgra ákvarðana um framtíðina í þessum efnum.

Kreppan með 
krónuna





Íbyrjun aðventu ritaði ríkislaun-
aður talsmaður þjóðkirkjunnar 

Steinunn Arnþrúður grein hér í 
blaðið undir fyrirsögninni „Jafn-
ræði trúfélaga og staða þjóðkirkj-
unnar“.

Tilefnið var nýfallinn dómur í 
héraðsdómi í máli sem höfðað var 
vegna þeirrar hróplegu mismun-
unar sem ríkir á milli trúfélaga 
hér á landi.  Fjárlög íslenska rík-
isins sýna augljóslega að þjóð-
kirkjustofnunin fær árlega heilu 
milljarðana frá ríki, umfram sinn 
lýðræðislega hlut og þá hlutfalls-
tölu sem henni ber gagnvart 
öðrum trúfélögum.  Þessi millj-
arða forréttindi þjóðkirkjunnar 
eru það eina sem hindrar jafn-
ræði trúfélaga hér á landi. 

Innlegg þjóðkirkjunnar í jafn-
ræðisumræðuna er m.a. eftirfar-
andi: „Engin stofnun á Íslandi 
getur sýnt fram á annað eins sam-
hengi í þjóðarsögunni og þjóð-
kirkjan – órofa samhengi trúar-
legrar þjónustu, menntunar og 
menningar í þúsund ár.“

Evangelíska – lúterska þjóð-
kirkjustofnunin er sögð vera þús-
und ára gömul!  Rit Karls Sigur-
björnssonar biskups frá 1998, 
„Þjóðkirkja í þúsund ár“ liggur 
hér að baki en þar birtist sama 
úthugsaða sögutúlkunin.

Flest íslensk skólabörn vita þó 
að sá þýski Marteinn Lúter sem 
lútersk kirkja er kennd við, var 
alls ekki fæddur árið 1000 heldur 
fæddist hann tæpu hálfu árþús-
undi síðar eða árið 1483.

Nú vita einnig flestir Íslend-

ingar að 
kaþólskur
siður ríkti 
hér á landi 
undir for-
ræði páf-
ans í Róm 
meira eða 
minna frá 
árinu þús-
und allt til 
1540.  Þá 
drottnaði
kaþólska

kirkjustofnunin yfir landsmönn-
um bæði sem andlegt og verald-
legt yfirvald.  Við siðbreytingu 
voru um 45% jarðaverðmæta í 
landinu í eigu kaþólskra kirkju-
legra stofnana, og engin tíund 
greidd þar af.

Jarðeignasöfnun kirkjustofn-
unarinnar olli alvarlegri röskun á 
efnahagslífi Íslendinga.  Kirkju-
stofnunin sölsaði undir sig eignir 
landsmanna oft með kúgun, 
ofbeldi og óhugnanlegum stofn-
unarþunga.  Æ fleiri urðu að 
treysta á ölmusu kirkjustofnun-
arinnar.  Frá þessu segir í ritröð-
inni „Kristni á Íslandi“ II bindi.

Hætt er við að nú tæpum 500 
árum síðar sé þessi sami auður 
sem tekinn var af þjóðinni án 
þess að hún væri spurð á sínum 
tíma, nú áfram notaður af mikl-
um stofnunar þunga og ranglæti 
til að hindra jafnræði íslenskra 
trúfélaga.

Þjóðkirkjustofnunin telur sig í 
dag sjálfskipaðan erfingja kaþ-
ólsku kirkjunnar og eina erfingja 
alls kirkjusögulegs arfs allra 
landsmanna allt frá kristnitöku.
Hún telur sig ekki þurfa að ráð-
færa sig við kristin trúfélög, hvað 

þá önnur.  Ekki er lengur talað um 
siðbreytingu eða siðbót heldur er 
„órofa samhengi“ komið í staðinn 
samanber grein.  Þjóðkirkjustofn-
unin lúterska virðist hafa tileink-
að sér alla þá drottnunarhyggju 
og stofnunarvæðingu miðaldar-
kirkjunnar sem hún var upphaf-
lega kölluð af Guði sjálfum, til að 
mótmæla og siðbæta.

Lengst af í tíð hinnar dönsku 
þjóðkirkju höfðu landsmenn ekk-
ert val varðandi það hvort þeir til-
heyrðu eða ekki. Hversvegna er 
því nú verið að greiða út söguleg-
an arf til fárra útvalinna, af því 
sem formæður og forfeður okkar 
áttu engan valkost um og voru í 
raun þvinguð til að taka þátt í? 

Anakrónísk sögutúlkun þjóð-
kirkjunnar gerir ekkert úr einu 
allra stærsta trúfélagi heims sem 
var hér ríkjandi í 540 ár.  Það trú-
félag er til staðar hér á landi og 
því tilheyra nokkuð þúsund 
Íslendingar.  Ef þjóðkirkjan hagar 
sér svona gagnvart stærsta trúfé-
lagi heims, hvernig skyldi hún þá 
haga sér gagnvart þeim litlu?

Þjóðkirkjustofnunin er í grunn-
inn arfleifð dansks stjórnsýslu-
kerfis og embættismanna-appar-
ats.  Hún þjónaði lengst af 
dönskum hagsmunum en ekki 
íslenskum.  Með siðaskiptunum 
streymdi gífurlegt fjármagn út úr 
landinu og var það mikið áfall 
fyrir efnahag og kjör Íslendinga. 

Aðeins 25 árum síðar 1899 var 
fyrsta íslenska grasrótar-trúfé-
lagið stofnað; Fríkirkjan í Reykja-
vík, evangelískt lúterskt trúfélag
í anda trúfrelsis og jafnræðis.
Þjóðkirkjustofnunin tók trúfrels-
inu og grasrótarstarfi íslendinga 
afar illa og hélt áfram dauðahaldi 

í forréttindi og forræði ríkis-
stofnunarinnar. Fríkirkjan í 
Reykjavík hefur nú starfað í rétt 
tæpan fjórðung þess tíma sem 
lúterskur siður hefur verið hér á 
landi.  Undanfarinn áratug hefur 
fjölgað meir í Fríkirkjunni í 
Reykjavík en í nokkru öðru trúfé-
lagi.  Hlutfallslega hefur fækkað 
í þjóðkirkjunni.  En samt sem 
áður þarf íslensk grasrótarkristni 
að lifa í skugga ríkisstofnunar 
sem telur sig æðri öllum ákvæð-
um um jafnræði trúfélaga.

Fyrir aðeins tíu árum gerði 
þjóðkirkjustofnunin samning við 
íslenska ríkið um árvissar millj-
arða greiðslur og margvísleg for-
réttindi umfram önnur trúfélög, á 
forsendum áðurnefnds kirkju-
sögulegs arfs.  Sá samningur, 
ásamt lögum sem sett voru fyrir 
tilstuðlan kirkjustofnunarinnar 
árið 1997, setja einmitt allt tal 
þjóðkirkjunnar um jafnræði trú-
félaga á svið fáránleikans.

Í ofangreindri grein talsmanns 
þjóðkirkjunnar segir „þjóðkirkj-
an hvatti stjórnvöld til að auka 
jafnræði“.  Á sama tíma og þjóð-
kirkjan sjálf er eina fyrirstaðan 
fyrir jafnræði trúfélaga þá læst 
hún vera einn helsti talsmaður 
slíks jafnræðis.

Erfitt er að átta sig á því hvort 
hér sé verið að hæða landsmenn 
eða blekkja.

Engin stofnun á yfirborði jarð-
ar fjallaði jafn lengi og jafn ýtar-
lega um þá lagasetningu og þann 
samning sem í dag veldur ójöfn-
uðinum á milli trúfélaga og ein-
mitt þjóðkirkjan. Engin stofnun 
átti því jafn stóran þátt í að móta 
hvort tveggja og þá er Alþingi 
meðtalið. Stofnunin er annar 

tveggja undirritaðra aðila að 
samningnum og ber því fulla 
ábyrgð á honum.

Ef stofnunin hefði fengið að 
ráða þá hefði hún tekið mun fleiri 
milljarða frá þjóðinni en raunin 
varð. Eignardeilan um Þingvelli 
er dæmi um það.

Sem sjálfskipaður merkisberi 
Jesú Krists, vísar stofnunin eigin 
ábyrgð á veraldlega ríkisvaldið 
sem hún hefur þjónað svo lengi og 
sett traust sitt á.

Það hefur aldrei þótt gott til 
eftirbreytni, virðingarvert hvað 
þá kristilegt að vilja ekki kannast 
við verk sín og afleiðingar þeirra.   

Í umræðunni undanfarið um 
meint verðsamráð stórfyrirtækja 
á íslenskum olíumarkaði hefur 
verið talað um að alvarlegt van-
mat á dómgreind og réttlætisvit-
und landsmanna geti komið mönn-
um illilega í koll.  Það á vissulega 
einnig við hér.  Það er full mikið 
að halda því fram að sá sem er 
eina fyrirstaða jafnræðis trúfé-
laga sé einnig helsti talsmaður 
þess og þar að auki algerlega 
ábyrgðarlaus!

Það er það einfalt mál.
Það þarf að breyta nokkrum 

ranglátum lögum.
Þjóðkirkjan þarf að temja sér 

þá trú og þá afstöðu til náungans 
sem hún predikar öðrum.  Hún 
þarf að taka það trúarskref að 
koma út úr ríkisforsjár-skápnum 
og mæta náunganum með djörf-
ung á jafnræðisgrunni.

Trú og náungakærleikur er allt 
sem þarf.

Höfundur er prestur og forstöðu-
maður hinnar evangelísk-lútersku 

Fríkirkju í Reykjavík.

Þjóðkirkja hæðist að jafnræði trúfélaga

Ég var að velta fátækt 
fyrir mér og af 

hverju svona margir 
þurfa að vera fátækir, 
eigum við sem þjóð að 
hugsa um okkar minnstu 
syni og dætur, sem ein-
hverra hluta vegna búa 
við fátækt.  Eða á lög-
málið um hinn sterkasta 
sem ríkir og að hinir veiku megi 
deyja drottni sínum, hvort viljum 
við? Er það nokkur spurning? Við 
viljum öll hjálpa hinum veikari, 
það er bara spurning hversu mikið 
við viljum leggja til?

Að halda fólki í fátæktargildr-
unni svo árum og jafnvel kynslóð-
um skiptir, ætti að verða til þess 
að verkalýðshreyfingin, stjórnar-
andstaðan og fleiri ættu að rísa 
upp og beinlínis öskra á úrbætur, 
að ástandið verði lagað og það 
strax. Vöknum núna öll sem eitt og 
sjáum til þess að þetta verði lagað.  
Það verða kosningar í vor og von-
andi getum við meðal annars kosið 
um að úrbætur verði í málefnum 
fátækra á Íslandi. Er kannski 
aðskilnaðarstefna á landinu þar 
sem þeim fátæku er haldið fátæk-
um, af því að það er gott fyrir 
kerfið?

Hvað fátækt er og hverjir eru 
fátækir á Íslandi?

Sá í sjónvarpinu um daginn þá 
Pétur Blöndal og Mörð Árnason 
tala um fátækt á Íslandi og þeir 
minntust ekki einu orði á örorku- 
og lífeyrisþega eins og það væru 
hópar sem hafa gnótt fjár á milli 
handa og hefðu það í alla staði gott. 
Mér fannst einkennilegt þegar 
kjörnir þingmenn okkar eru blind-
ir á svona atriði. Eru þeir kannski 
svona úr takti við raunveruleikann 
að þeir sjái ekki hvernig stórir 
hópar hafa það?  Eða kannski vilja 
þeir bara ekki sjá.

Stórir hópar fólks, einstæðir 
foreldrar, námsmenn, einstæðing-
ar, sjúkir, öryrkjar og lífeyrisþeg-
ar eiga varla til hnífs og skeiðar. Í 

þessu litla og vel stæða 
landi á þetta auðvitað 
ekki að vera svona, það 
á að vera nóg handa 
öllum. Við þurfum ekki 
öll að vera rík, það er 
fínt að sumir séu ríkir 
og aðrir ríkari, en að 
fólk þurfi að líða skort 
er þjóðinni til skammar, 
ekki síst þeim sem 
stjórna, þeir ættu að 
skammast sín. Það á 
ekki alltaf að tala um að 

kaupmátturinn hafi aukist og skatt-
ar hafi lækkað þó að það sé auðvit-
að mjög gott, það er ekki nóg. Ekki 
nóg fyrir þá sem eru í hinum hópn-
um, þeir fáu sem heyrist ekki hátt 
í, þeir bera höfuðið hátt þrátt fyrir 
skort og kvarta ekki.

Það fá flestir í landinu desem-
beruppbót, ég veit það ekki fyrir 
víst en ég held að öryrkjar og líf-
eyrisþegar fái enga desemberupp-
bót þó að það séu kannski þeir sem 
þurfi helst á uppbótinni að halda.  
Það er kannski skrítið en mér 
finnst eins og að hjá örorku- og líf-
eyrisþegum séu úthlutanir hjá 
mæðrastyrksnefnd og fjölskyldu-
hjálpinni desemberuppbótin í ár.  
Er þetta rétt, á þetta að vera svona? 
Ættum við kannski að skammast 
okkar fyrir ráðamenn þjóðarinnar, 
sem einhverra hluta vegna láta 
þessi ósköp viðgangast.

En hvað er fátækt?
Er það að eiga ekki fyrir mat? 
Að eiga ekki fyrir fötum á börn-

in?
Að eiga ekki fyrir leikskóla-

gjöldum?
Eða er það að eiga ekki fyrir bíl 

eða geta ekki rekið bíl?
Skiptir það máli eftir hvernig 

reglum er farið til að reikna út 
fátækt, 4.000 börn – 3.000 eða 
færri, er ekki of mikið ef börnin 
eru bara 10 sem þurfa að búa við 
fátækt. Eða er það kannski gott 
fyrir hagkerfið ef það eru nokkur 
hundruð börn sem þurfa að búa við 
fátækt?

Ég veit ekki svörin við öllum 
þessum spurningum en kannski er 
einhver sem gæti svarað þeim?

Fátæktaraðskilnaður

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

Rauði kross Íslands auglýsir eftir 
ábendingum um einstakling sem
hefur á árinu 2006 bjargað 
mannslífi með réttum viðbrögðum
í skyndihjálp.

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

Styður útbreiðslu skyndihjálpar



Smáauglýsingasími
550 5000

Auglýsingasími Allt
550 5880

Þú getur pantað 
smáauglýsingar á visir.is

Saga Lágafellskirkju nær aftur til ársins 
1774 þegar Mosfells- og Gufunessókn-
ir voru sameinaðar með konunglegri 
tilskipun.

Konunglega tilskipunin var reyndar aftur-
kölluð einungis tveimur árum seinna. Það 
var ekki fyrr en rúmri öld síðar, árið 1886, að 
Magnús Stephensen landshöfðingi skipaði 
svo fyrir að sóknirnar skyldu sameinaðar. 
Þar við sat og reis ný timburkirkja á stein-
grunni við Lágafell árið 1889. Þessi kirkja 
stendur enn þó svo hún sé vart þekkjanleg í 
dag, svo miklar hafa endurbæturnar verið.

Stærstu breytingarnar áttu sér stað árið 

1956 þegar kirkjan var lengd um eina þrjá 
metra og skrúðhús byggt norðan við kórinn. 
Á hundrað ára afmæli kirkjunnar var aftur 
ráðist í framkvæmdir en þá var ný viðbygg-
ing opnuð.

Mosfellskirkja tekur um 160 til 180 manns 
í sæti. Sagan segir að fyrir nokkrum árum 
hafi þáverandi kirkjuvörður, Jóhann S. 
Björnsson, sýnt landsþekktum miðli skrúð-
húsið, kirkjugarðinn og kirkjuna sjálfa. 
Þegar Jón bauð miðlinum sæti svaraði hún: 
„Nei, því miður. Hér get ég hvergi sest. Hér 
eru öll sæti upptekin af prúðbúnum og glað-
værum kirkjugestum.“

Heimildir: Heimasíða Kjalarnesprófasts-
dæmis.

Setið í hverju sæti

FASTEIGNALÁN
Í MYNTKÖRFU
FASTEIGNALÁN
Í MYNTKÖRFU

3,4%3,4%
Miðað við myntkörfu 3, Libor vextir 21.09.2006

Nánari upplýsingar hjá lánafulltrúum Frjálsa 
og á www.frjalsi.is, þar  sem einnig er hægt 
að reikna greiðslubyrði.

Lánstími alltað40 ár



Fyrir jólin létu margir þrífa 
stigaganga og sameignir í fjöl-
býlishúsum. Það var því nóg að 
gera hjá Benedikt Hjálmars-
syni og félögum hans hjá BG 
þjónustunni sem tekur að sér 
alhliða þrif fyrir einstaklinga 
og fyrirtæki.

„Síðustu fimm árin hefur orðið 
svakaleg aukning í því að húsfé-
lög ráði fólk til þess að sjá um þrif 
á sameignum. Stigagangarnir sem 
við þrífum skipta ekki tugum 
lengur heldur erum við farnir að 
sjá um regluleg þrif á nokkur 
hund-ruð stigagöngum,“ segir 
Benedikt.

Tölvert er um að húsfélög panti 
þrif á stigagöngum sérstaklega 
fyrir jólin. „Í desember vorum við 
alveg á fullu í stigagangahrein-
gerningum. Við þrífum veggi og 
loft og allt saman og vorum ein-
mitt að taka í gagnið nýja teppa-
hreinsivél, sérstaklega fyrir stiga-
ganga, sem er sú stærsta á landinu. 

Við vorum að hreinsa teppi í ein-
hverjum sextíu eða áttatíu stiga-
göngum sem er dálítið mikið á tut-
tugu dögum og vorum að alla daga 
til þess að ná klára fyrir jól. Yfir-
leitt klárast þetta ekki fyrr en á 
Þorláksmessu eða jafnvel á 
aðfangadagsmorgun, það hefur 
komið fyrir.“

BG þjónusta var stofnuð árið 
1995 og nóg hefur verið að gera 
hjá fyrirtækinu síðan þá. „Við 
erum að þjónusta fyrirtæki, stofn-
anir, einstaklinga og húsfélög og 
sjáum um föst þrif víða,“ segir 
Benedikt sem er framkvæmda-

stjóri fyrirtækisins. Benedikt 
segir að það sé alls ekki dýrt að fá 
þá til þess að þrífa stigagangana. 
„Auðvitað fer það dálítið eftir 
stærð hvað þetta kostar. Sem 
dæmi kostar teppahreinsun og 
alþrif á stigagangi í fjögurra hæða 
blokk svona fjörtíu til fimmtíu 
þúsund krónur í eitt skipti en 
regluleg þrif kannski tólf til 
fimmtán þúsund á mánuði. Það er 
nú ekki mikill peningur á hvern 
íbúa og það er ástæðan fyrir því 
að þetta er svona vinsæl þjón-
usta.“

Færist í aukana að húsfé-
lög fái sérþjálfað fólk í þrif

ÁRMÚLA 42 - SÍMI 553 4236

BÍLSKÚRS OG IÐNAÐARHURÐIR
• Hurðir til á lager  • Smíðað eftir máli

• Eldvarnarhurðir  • Öryggishurðir



Mikilvægt er að gefa sér tíma 
til að ganga frá jólaskrautinu 
á þann hátt að það skemmist 
ekki og auðvelt sé að nálgast 
það næstu jól.

Guðrún Brynjólfsdóttir er skipu-
leggjari og rekur hún fyrirtækið 
Röð og regla. Hún aðstoðar fólki 
við að koma skipulagi á heimilið og 
ráðleggur því hvernig er best að 
ganga um svo að hlutirnir haldist 
þar sem þeir eiga að vera. Hún 
hefur aðstoðað einstaklinga og 
fjölskyldur, sem og fyrirtæki.

Nú þegar jólin eru senn á enda 
er mikil vinna fram undan við að 
koma jólaskrautinu aftur í 
geymslu. Guðrún kann nokkur ráð 
sem gera það að verkum að aðkom-
an næsta ár verður eins góð og 
mögulegt er. 

„Ef við byrjum á jólatrénu er 
gott að geyma allt skrautið á því í 
sama kassa og sniðugt er að setja 
jólakúlurnar aftur í kassann sem 
þær komu í,“ segir Guðrún. 

„Svo má vefja jólaseríuna upp á 
til dæmis hólk af eldhúsrúllu. Það 
má líka vefja hana upp í höndun-
um og binda hana svo þannig að 

hún fari ekki út um allt.“
Annað jólaskraut má flokka 

eftir stærð eða gerð hluta. 
„Gott er að vefja brothættum 

hlutum inn áður en þeim er komið 
fyrir í kassa,“ segir Guðrún.

„Kössunum er svo komið fyrir 
á vísum stað í geymslu, kannski 
framarlega þar sem gott er að ná í 
þá fyrir næstu jól.“

Guðrún mælir með glærum 
kössum og segir að ekki skemmi 
séu þeir á hjólum. 

Slíka kassa má fá í Rúmfata-
lagernum fyrir sanngjarnt verð.

Jólaskrautinu pakkað 
niður í röð og reglu

Verslunin Rúmgott · Smiðjuvegi 2 · Kópavogi · Sími 544 2121
Opið virka daga frá kl. 10-18 - laugardaga kl. 11-16

Á HÆGINDASTÓLUM MEÐ NUDDI
20-65%
AFSLÁTTUR
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HB FASTEIGNIR
Sími 534 4400 • Hús Verslunarinnar, Kringlan 7 • 103 ReykjavíkHrafnhildur Bridde, löggiltur fasteigna- og skipasali Félag fasteignasala

Hrafnhildur Bridde
Lögg. fasteignasali

Kári Kort
Sölustjóri

TIL SÖLU

ÞINGVAÐ - NORÐLINGAHOLTI
• 11 keðjuhús frá 215-245fm
• Afhent fokheld eða lengra komin
• Skilalýsing á skrifstofu 

Sigtún – 105 Rvík Sjarmerandi
48,2fm 2ja herbergja risíbúð
• Hol, eldhús m/dúk á gólfum,baðherb.
• Svefnherbergi m/ vinnuherb innaf.
• Stofa m/parket á gólfum.
• Í kjallara er sam þvottaherb.
• Ath íbúðin nýtist ótrúlega vel.

BYGGÐARENDI - AUKAÍBÚÐ
Fallegt 295.2fm Einbýlishús við Byggðar-
enda m/ aukaíbúð og bílskúr. Ásett verð
57.8 millj.
• 4 svefnherbergi, stofa+borðstofa.
• Baðherbergi flísal,baðkar+sturtukl.
• Eldhús m/ eikarinnréttingu, borðkrók+búri.
• Aukaíbúð með sérinngangi.
• Innbyggður bílskúr m/rafm+hita.
• Lárus við kaups lyklar á skrifst.

EINIMELUR - VESTURBÆR.
Ásett verð 90 millj. 
320.1fm á tveim hæðum. Eldhús, Búr, eldh.
kr. Borðstofa m. útg í fallegan garð. 5
svefnh. Stofa. húsbóndah. stórar svalir.
Glæsileg eign á góðum stað.

LOGAFOLD - 112 RVK. 
293,7 FM EINBÝLISHÚS Á GÓÐUM STAÐ.
VERÐ 66.6 MILLJ. Neðri h: Forst, wc, skrif-
stofurími, sjónvarpsvefnh, geymsla+bílskúr.
Efr ih: Stofur ,eldhús, 4 svefnherb. borðst,
baðherb.

FYRIR FJÁRFESTA
• Atvinnuhúsnæði 500 fm í Hverag.
• Íbúðarhús m4-6 íbúðum Hverag.
• Lóðir í Reykjavík.
• Frístundajörð í Borgarfirði
• Frístundajörð+hestar+golf í Borgarf.
• Sumarhús+ frístundalóðir 

STUÐLASEL - 109 RVK. EIN-
BÝLISHÚS. VERÐ 58 MILLJ. 
246,1 fm á tveimur hæðum. Stór og björt
stofa+ borðstofa. Stór viðarklædd verönd
m/heitum potti. 7. sv.h. Sjónvarpsherb. á
efri hæð. Fallegur garður m/garðhúsi.

BAÐSVELLIR, GRINDAVÍK 
Fallegt 151 fm einbýli á frábærum stað Verð
22,8 millj.
• Flísalögð m/forstofa m/ herbergi
• Sjónvarpshol,björt stofa m/útg á pall.
• Eldhús m/fallegum innréttingum+borðkrók
• Stór tvöfaldur bílskúr. 

EFSTAHRAUN 240 GRINDAV.
150 fm Raðhús með góðum bílskúr.   
• Forstofa,hol m/fataskáp flísar á gólfi.
• Þrjú barnaherbergi,stórt hjónaherb.
• Borðstofa m/uppteknu lofti m/glugga
• Björt stofa m/útg í garð.
• Góð eign miðsvæðis. 

FRÍSTUNDAJÖRÐ Í BORGAR-
FIRÐI - Ásett verð 35 millj.
Galtarholt 203,9 fm íbúðarhús + 3,5 ha +
1.5 land. Upplagt fyrir hestafólk, starfs-
mannafélög, orlofshús.

GVENDARGEISLI 113 RVÍK 
126,8fm falleg 4ra herbergja íbúð á þriðju
hæð með sér inngangi.//
• Með stæði í bílageymslu.
• Stórar suðursvalir með góðu útsýni.
• 2 góð barnaherbergi með skápum.
• Hjónaherbergi með fataherbergi.
• Falleg eign 

Stamphólsvegur - 240 Grindavik

NÁNARI UPPLÝSINGAR UM ÞESSAR EIGNIR GEFUR KÁRI KORT SÖLUSTJÓRI SÍMI 892 2506

HÉR BYGGIR
JÁRNGERÐI EHF
24 ÍBÚÐIR - FRÁ

76,8 fm - 236,5 fm.

Ægisvellir 230 Keflavík

• Fallegt 165fm einbýlishús á rólegum stað
• Með tvöf. bílskúr verð 34.9 millj. Nýtt
• Forstofa m/nátturuflísum+fataskápum. 
• Björt stofa m/uppteknum loftum. 
• Eldhús m/sérsmiðuðum innréttingum. 
• Hjónaherbergi m/skápum úr kirsuberjav. 
• Tvö góð barnaherbergi m/skápum 
• Stórt baðherbergi m/baðkari+sturtuklefa 
• Vinnuherb m/útg í bílskúr m/þvottaherbergi 
• Innaf m/útg á sólpall.

P E R L A i n v e s t m e n t s

w w w . p e r l a i n v e s t . c o m Sími: 0034 96 676 58 08    Fax: 0034 96 676 58 09

H o l i d a y  c e n t e r Fasteignasala og leigumiðlun
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2ja herbergja Hraunteigur - Rvk

Falleg 2ja herbergja 64,1 fm íbúð á 1.
hæð í Laugardalnum. Í húsinu eru 5
íbúðir en húsið var nýlega steinað að
utan og skipt var um þrýstijafnara. Í
kjallara er sérgeymsla sem fylgir íbúð-
inni en þar er einnig sameiginlegt
þvottahús þar sem hver er með sína
þvottavél hver. Einnig er sameiginlegt
geymslurými í sameign. Sameiginlegur
garður er kringum allt húsið.

4ra herbergja Álfheimar - Rvk

Glæsileg 100,9 fm íbúð á fjórðu og
efstu hæð hússins. Íbúðin er öll ný-
uppgerð. Allar hurðar og allir skápar
nýir. Parket á gólfum er nýtt. Nýir ofn-
ar og nýtt rafmagn. Þvottahús í kjall-
ara. Sameiginleg hjóla- og vagna-
geymsla og sameiginleg geymsla und-
ir stiga.

Verð 23,5 millj.

2ja herbergja Lækjasmári - Kóp.

Góða 3ja herbergja 95,1 fm íbúð á 7.
hæð í viðhaldslitlu lyftuhúsi, ásamt
11,5 fm stæði í lokuðu bílskýli. Séð er
um þrif í sameign hússins. Stutt í alla
þjónustu í Smáranum. 

Verð 27,9 millj.

4ra herbergja Andrésbrunnur 13

Falleg 4ra herbergja 122,2 fm íbúð á
efstu hæð í lyftuhúsi ásamt stæði í 3ja
bíla bílskýli með þvottaaðstöðu og 2
geymslum í sameign. 

Verð 28,5 millj.

Nánari upplýsingar gefur 
Hrafnhildur í síma 894-3800Heil shugar  um þinn hag

Vilhjálmur Bjarnason – lögg. fast.sali
Helgi H. Jónsson – lögg. fast.sali

Suðurlandsbraut 50

Bláu húsin v/Faxafen

husid@husid.is

Sími 513 4300

www.husid.is
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Jóhann Ólafsson
Löggiltur FFS.

Jón S. Sigurjónsson
Hdl.& Löggiltur FFS.

Þórhallur Björnsson
Löggiltur leigumiðlari

Haraldur A. Haraldsson
Viðskiptafræðingur

Atli Viðar Jónsson 
Sölumaður

Jóhanna Halldórsdóttir
Sölumaður

Helga Rún Guðjónsdóttir
Viðskiptalögfræðingur

Þorbjörg Stefánsdóttir
Sölumaður

Vilhjálmur Ólafsson
Sjávarútvegssvið

Unnþór Halldórsson
Sjávarútvegssvið

Þórir Matthíasson
Sjávarútvegssvið

Snæbjörn Ólafsson
Sjávarútvegssvið

Hörður Hauksson
Fyrirtæki

Fr
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Þökkum viðskiptin í þeim 100 samningum 
sem við gerðum á árinu sem er að líða.

– Fasteignasvið: 40 samningar 
– Fyrirtækjasvið: 20 samningar 

– Sjávarútvegssvið: 40 samningar
Starfsfólk Viðskiptahússins óskar ykkur 
gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári.

Verð: 88Þ per fm
Stærð: 491,2

Byggingarár: 2000
Brunabótamat: 53.400.000

Jónsvör 5
190 Vogar

Mjög  gott  atvinnuhúsnæði  í  Vogunum,  Vatnleysustrandahreppi.  Húsið  er  í
góðu  ástandi  að  innan  og  utan.  Heildarstærð  er  491  fm,  þar  af  grunnflötur
428  fm  og  efri  hæð  64  fm.  Lofthæð  í  húsinu  er  7  m.  Ein  innkeyrsluhurð,
ásamt  þremur  inngöngudyrum.  Húsið  sem  er  stálgrindarhús  skiptist  í
þurkherbergi,  geymslur,  kæligeymslu,  starfsmannaaðstöðu,  snyrtingu,
eldhús,  skrifstofur  og  vinnusal.  Góð  útilóð.  Glæsilegt  útsýni  yfir  Stapann.
Hringdu og kynntu þér málið. Lyklar á skrifstofu.

Hörður
Sölufulltrúi

899 5209
hordur@remax.is

Guðrún
Sölufulltrúi

697 3629
gudrun@remax.is

STJARNAN

ATV. HÚSNÆÐI Í NÆSTA NÁGRENNI

Frábært tækifæri - aðeins 
88.000 kr per fermeter 

Verð: 19.900.000
Stærð: 139,1

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006

Bílskúr: 31,4

Lyngdalur 16 
190 Vogar

FALLEGT PARHÚS MEÐ FJÓRUM HERBERGJUM Í VOGUNUM STUTT FRÁ
REYKJAVÍK Húsið skilast fokhelt að innan og fullbúið að utan. Húsið stendur í
enda  á  botnlanga  og  verður  staðsteypt  ,  einangrað  að  utan  og  klætt  með
bárujárni  og  jatóbavið.  Þak  verður  einangrað  og  klætt  pappa  og  aluzink
bárujárni  í  ál-lit.  Lóð  verður  tyrfð  án  trjágróðurs,girðinga  og  sólpalla.
Sorpgeymsla  verður  frístandandi  á  lóð.  Þetta  er  einstakt  tækifæri  fyrir  fólk
sem vill  eignast  nýtt  hús  á  góðu verði  í  nágrenni  Reykjavíkur.  Vogar  eru  ört
vaxandi bæjarfélag með öfluga uppbyggingu íþrótta og tómstundaiðkunar og
ekki spillir fyrir að tvöföldun Reykjanesbrautar er senn að ljúka. Aksturstími frá
Reykjavík er aðeins ca.20 min. Skoðu málið það kostar ekkert.

Hörður
Sölufulltrúi

899 5209
hordur@remax.is

Guðrún
Sölufulltrúi

697 3629
gudrun@remax.is

STJARNAN

GOTT ER AÐ BÚA Í VOGUNUM

Einstakt tækifæri að eignast 
sérbýli á góðu verði

Hörður
lögg. fasteignasali

899 5209
hordur@remax.is

Guðrún
lögg. fasteignasali

697 3629
gudrun@remax.is

Hörður
lögg. fasteignasali

899 5209
hordur@remax.is

Guðrún
lögg. fasteignasali

697 3629
gudrun@remax.is



Til leigu: Bolholt 4, Reykjavík.
(Áður Ísleifur Jónsson ehf.)
Næsta hús á milli Laugavegs 180 og
Kauphallar Íslands.
Eftirtaldir hlutar í húsinu eru lausir: 

1. h. austur. Verslunarhúsnæði 245 fm. 
2. h. austur. Iðn. eða skrifstofuhúsn. 187 fm. 
2. h. vestur. Iðn. eða skrifstofuhúsn. 219 fm. 
1. h. bakhús. Vörusk. óupphituð. 250 fm.

Leigist í ofangreindum hlutum eða saman. Innangengt á
milli eins og er , tvennar vörudyr á 2. hæð, bakvið, en
innkeyrslud. á skemmu. 
Uppl.: Ragnar Aðalsteinsson fh. Grensás ehf. 
Sími 893-8166. Netfang: grensas@isl.is
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Óskum viðskiptavinum og öllum landsmönnum gleðilegs árs 

og farsældar á nýju ári, þökkum viðskiptin á liðnu ári.

Óskum viðskiptavinum og öllum landsmönnum gleðilegs árs 

og farsældar á nýju ári, þökkum viðskiptin á liðnu ári.

Sverrir Kristjánsson
lögg. fasteignasali

sími 896 4489

Karl Dúi Karlsson
sölumaður

GSM 898 6860

Samtengd söluskrá
Fjórar fasteignasölur

- ein skráning - minni kostnaður -
- margfarldur árangur -

wwwhus.is

Opið virka daga
frá kl. 09:00-18:00

www.fmg.is
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BERJARIMI - 3JA HERB./SÉR INNG.
Glæsileg 3ja herb., 89,9 fm íbúð með sér inngang á 2. hæð, ásamt
stæði í bílageymslu. 2 svefnherb., björt stofa og borðstofa, suður
svalir. Eldhús með fallegri innréttingu og eyju með 4ra hellu gaselda-
vél og stál háf. Borðkrókur. Þvottaherb. innan íbúðar. Flísalagt bað-
herbergi með baðkari með sturtuaðstöðu og innréttingu. Fallegt
parket og flísar á gólfum. Hátt til lofts. Sér geymsla inn af bílastæði.
V. 20,5 millj.

LAUFENGI - 3JA HERB.
Björt, rúmgóð og vel skipulögð 83,4 fm, 3ja herb. íbúð með gluggum í
þrjár áttir á 3. hæð í Grafarvoginum. Eldhús með hvítri/beyki innrétt-
ingu og borðkrók. Gluggar í tvær áttir í eldhúsinu. Stofan er rúmgóð
og björt, suður-svalir með útsýni. Baðherb. með glugga, sturtu og
tengi fyrir þvottavél og þurrkara. 2 svefnherb. með fataskápum.
Geymsla innan íbúðar. Dúkur á gólfum. V. 17,9 millj.

SKÚLAGATA - 3JA HERB.
Falleg og notaleg 3ja herb., 58,6 fm lítið niðurgrafin íbúð, miðsvæðis í
Reykjavík. Flísalagt hol með fataskáp. 2 parketlögð svefnherb., ann-
að með skápum. Stofan er einnig parketlögð. Eldhús með flísum á
gólfi og flísum á milli skápa. Borðkrókur. Baðherbergið er einnig flí-
salagt og með sturtu. Sameiginlegt þvotta- og þurrkherb. og sér-
geymsla. Skólp- og drenlagnir nýlega endurnýjaðar. V. 14,1 millj.

SÓLEYJARIMI - 50 ÁRA OG ELDRI
Glæsileg 3ja herb., 99 fm íbúð á 2. hæð ásamt stæði í bílageymslu.
Flísalögð forstofa. 2 rúmgóð svefnherb. með fataskápum. Baðherb.
flísalagt í hólf og gólf, innrétting, hiti í gólfi og baðkar. Þvottaherb. og
geymsla með glugga er innan íbúðar. Eldhús m/fallegum innrétting-
um og vönduðum tækjum. Stórar suður svalir með útsýni út af stof-
unni. Fallegt parket og flísar á gólfum. Mynddyrasími. V. 24,2 millj.

STARENGI - 3JA HERB./SÉR INNG.
Glæsileg 3ja herbergja, 86 fm íbúð á jarðhæð með sérinngang. And-
dyri flísalagt, rúmgóðir skápar. Eldhús með fallegri innréttingu, flísa-
lagt er á milli skápa. Stofan er nýtt sem setu og borðstofa. Úr stofunni
er gengið út á sér lóð. 2 svefnherb. með skápum. Baðherb. flísalagt
og með innréttingu og baðkari. Þvottaherb. innan íbúðar. Fallegt
parket og flísar á gólfum. Innfelldar Mahogny hurðir. V. 20,3 millj.

STYKKISHÓLMUR - EINBÝLI
129,6 fm einbýlishús við Lágholtsveg ásamt 31,2 fm. sambyggðum bíl-
skúr. Aðkoma að húsinu er góð í lokuðum botnlanga. Húsið skiptist í
forstofu, stórt sjónvarpshol, þvottaherb., eldhús með rúmgóðum
borðkrók, stóra stofu og borðstofu, 3 svefnherb. og baðherb.. Flísar,
korkflísar, parket og plastparket á gólfum. Nýleg innrétting í eldhúsi.
Nýlegt járn á þaki. Ofna- og raflagnir eru nýlegar. Sólpallur. 
V. 20,5 millj.

KRÓKABYGGÐ - GLÆSILEGT EINBÝLI
Glæsilegt 183,2 fm einbýlishús ásamt 47,6 fm tvöföldum bílskúr. Vand-
aðar innréttingar, innfelld halogen lýsing og góð lofthæð. Gegnheilt
parket og flísar á gólfum. Baðherb. m/fallegri innréttingu, gufubaði
og sturtu. 3 rúmgóð svefnherb. og um 50 fm stofa. Verðlaunagarður
með 2 sólpöllum, skjólveggjum, heitum potti, markísu, hita í stéttum
og bílaplani. Einstaklega fallegt og vel skipulagt hús þar sem engu
hefur verið til sparað.
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VÖLVUFELL - ENDARAÐHÚS
Fallegt 134,4 fm endaraðhús ásamt 23,5 fm bílskúr. Húsið stendur
innst í botnlanga á rólegum stað í Fellahverfi. Flísalagt anddyri
m/skápum. Stofa/borðstofa, sjónvarpshol, 3 svefnherb. (hægt að
breyta í 4), eldhús með nýlegri innréttingu og tækjum, rúmg. þvotta-
herb./geymsla og baðherb.. Fallegur garður m/sólpalli og garðhúsi.
Parket, flísar og dúkur á gólfum. Bílskúr m/rafdrifnum opnara. 
V. 29,7 millj.

Fasteignamiðlunin Mjódd ehf. sem rekur RE/MAX Mjódd fasteignamiðlun leitar
eftir áhugasömum einstaklingum til að slást í hópinn vegna aukningar í sölu og 
stækkunar fasteignasölunnar. Annars vegar er verið að leita eftir einstaklingi í 
samningadeild: í móttöku, ritara og skjalagerð og hins vegar er verið að leita 
eftir einstaklingum, sölufulltrúum í söludeild.

Móttaka, ritari og skjalagerð: Verið er að leita eftir einstaklingi í 100% starf í 
samningadeild. Reynsla af móttöku og skjalagerð af fasteignamarkaði er 
æskileg en ekki skilyrði. Þekking á ritvinnsluforriti og tölvukunnáttu er skilyrði. 
Góð laun fyrir réttan einstakling.

Viltu slást í hópinn!

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign.

RE/MAX MJÓDD • Þönglabakka 1 • 109 Reykjavík • Sími: 520 9550 • Fax: 520 9551

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál. 

Ásdís Ósk Valsdóttir
Eigandi

Lögg. fasteignasali

Hafdísi Rafnsdóttir
Eigandi

Sölufulltrúi

Sigurður Gunnlaugsson
Framkvæmdastjóri

MJÓDD

Sölufulltrúar: Verið að leita eftir einstaklingum með reynslu af sölumennsku. 
Kostur ef viðkomandi hefur reynslu af sölumennsku á fasteignamarkaði, þó 
ekki skilyrði. Kostur ef viðkomandi er löggiltur fasteignasali. Starfið krefst 
sjálfstæðrar vinnubragða, viðkomandi verður að  geta unnið sjálfstætt sem og 
í teymi.  Mjög góðir tekjumöguleikar fyrir réttan einstakling.

Skilyrði að umsækjendur hafi góða hæfni í mannlegum samskiptum. Sýni af 
sér mikla þjónustulund og stundi öguð og fagleg vinnubrögð í hvívetna. 
Umsækjendur þurfa að hafa hreint sakavottorð Allir nýjir starfsmenn sitja 
námskeið á vegum RE/MAX Mjódd, á vegum RE/MAX International og 
RE/MAX á Íslandi, og fá tækifæri til þess að sækja námskeið og fyrirlestra 
erlendis tengt sínu starfi.

Áhugasamir einstaklingar sendi umsókn, starfsferilskrá og afrit 
af sakavottorði, á Sigurð Gunnlaugsson, framkvæmdastjóra, 
netfang: sg@remax.is fyrir 15. janúar 2007 næstkomandi. 
Frekari upplýsingar veitir Sigurður í síma 520 9561 eða GSM: 898 
6106
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GRÆNATÚN - KÓP.

Vorum að fá í sölu gott 225,6 fm parhús á fjórum pöllum
með innbyggðum bílskúr. Fimm herbergi með skáp, flísa-
lagt baðherbergi og gestasalerni. Góð stofa og borðstofa
með útgang á lóð og eldhús með borðkrók. Verð 42 millj.

HÁAGERÐI - TÆKIFÆRI

Vorum að fá í sölu gott raðhús á þremum hæðum með
innbyggðum bílskúr. Möguleiki að gera þrjár íbúðir í hús-
inu, eina á hæð. Í dag er húsið nýtt sem ein íbúð með
eldri innréttingum og óinnréttað risi. Nánari upplýsingar
á skrifstofu. Verð Tilboð

KLEIFARSEL - GÓÐ EIGN

Fallegt 180 fm steinsteypt einbýlishús ásamt 33 fm bíl-
skúr, alls 213 fm. Neðri hæðin skiptist í parketl. stofur
með arni, borðst. og eldhús, búr, þvottahús og gesta wc.
Á efri hæð eru 4 parketlögð svefnherb., hol og rúmgott
baðherb. Innangengt er í bílskúrinn sem er innr. að hálfu

sem sem íbúðarherb. Verð 46,9 millj.

KLUKKUBERG - 2JA ÍBÚÐA HÚS

Glæsilegt 321 fm hús á frábærum útsýnisstað. Húsið er
með tveimur samþykktum íbúðum. Stærri íbúðin er 201
fm auk 40 fm bílskúrs, og m.a. stórar stofur, og hol, 5
svefnherb, tvö baðherb. Minni íbúðin er 3ja herbergja 80
fm. Mjög stórar svalir eru á báðum íbúðunum.

FURUGRUND - LAUS

Vorum að fá í sölu mjög góða 3ja herbergja endaíbúð á 
1. hæð í endurnýjuðu fjölbýlishúsi. Björt og góð stofa með
svölum út af, eldhús með nýlegri glæsilegri innréttingu og
vönduðum tækjum, ísskápur og uppþottav. fylgja. Eikarp-
arket á holi og stofu en parketdúkur á svefnherbergjum.

Áhv. Íls. 10,5 millj. Verð 18,9 millj.

LJÓSAVÍK - SÉR INNGANGUR

Falleg og vel skipulögð 83 fm 3ja herbergja íbúð á 2. hæð
með sér inngangi af svölum. Góð stofa, tvö rúmgóð
svefnherbergi. Vandaðar viðarinnréttingar og tæki í eld-
húsi. Flísalagt baðherbergi með baðkari og innréttingu.

Verð 19,8 millj.

KRISTNIBRAUT - ÚTSÝNI

Glæsileg 120 fm 3ja herbergja íbúð á 1. hæð ásamt stæði
í bílageymslu. Fallegt eldhús opið við rúmgóða stofu og
borðstofu. 2 góð svefnherbergi og flísalagt baðherbergi.
Þvottaherbergi og geymsla í íbúð. Vandaðar eikar inn-
réttingar og eikar parket. Suður verönd og vestursvalir.

Verð 28,3 millj.

AKURVELLIR - 90% LÁN

Glæsileg ný 155 fm 4 til 5 herbergja íbúð á jarðhæð í litlu
fjölbýlishúsi. Íbúðin er til afhendingar fullbúnar án gólf-
efna með glæsilegum innréttingum og gæða tækjum. Sér
lóð og sér inngangur er í íbúð. Verð 29,4 millj.

GVENDARGEISLI - GLÆSIEIGN

Glæsilegt 206 fm einbýlishús innréttað eftir hönnun Rutar
Káradóttur. Allar innréttingar eru sérsmíðaðar, spónlagð-
ar með eik, innihurðir eru extra háar rennihurðir. Eikar-
parket og flísar gólfum. Góðar stofur, stórt og rúmgott
eldhús, 3 svefnh. og tvö baðherbergi. Glæsileg lýsing

hönnuð af Lúmex. Sjón er sögu ríkari. Verð Tilboð

MOSGERÐI - 108 REYKJAVÍK

Fallegt einbýli á tveimur hæðum í þessu vinsæla hverfi. 4
svefnherbergi og góðar samliggjandi stofur. Rúmgott eld-
hús,  Baðherbergi niðri og snyrting uppi. Góður, vel búinn
bílskúr. Geymslur og sér þvottahús. Fallegur garður með
timburverönd og skjólveggjum. Göngufæri í góða skóla

og leikskóla. Verð 43,4 millj.
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Guðmundur Björn Steinþórsson
löggiltur fasteignasali

Jón Guðmundsson
sölustjóri

SKIPASUND 45 - OPIÐ HÚS fimmtudaginn 4. janúar kl. 17.30-18.30

Vorum að fá í einkasölu glæsilega endurnýjað einbýlishús ásamt góðum bílskúr. Aðalhæðin skiptist í flísalagða forstofu, hol
og þrennar stofur með massífu eikarparketi, fallegt eldhús með hvítri sprautulakkaðri innréttingu, innaf holi er flísalögð
snyrting. Í risi eru þrjú rúmgóð parketlögð svefnherbergi og fallegt baðherbergi með baðkari. Kjallarinn er skráður sem sér
2-3ja herbergja íbúð en er í dag nýttur með aðalíbúðinni sem þrjú stór svefnherbergi, hol/vinnuherbergi, snyrting og sturtu-
aðstaða svo og þvottahús. Verð 69 millj.

Gleðilegt nýár!

Byggingaframkvæmdir á nýrri 
verslun Mest í Norðlingaholti 
12 hófust í febrúar á síðasta 
ári og þeim miðar vel áfram.

Almennt hlutverk húsnæðisins 
verður þjónustumiðstöð við fram-
kvæmdafólk og fagaðila á hinum 
ýmsu byggingastigum.

Heildarfermetrafjöldi fasteign-
ar er 3.600 fermetrar og skiptist 
hún í tvær hæðir og bílakjallara.

Er bygging húsnæðisins hluti 
af þeirri stefnu Mest að auka þjón-
ustu við framkvæmdafólk og fag-
aðila, meðal annars með því að 
fjölga verslunum sínum þar sem 
áhersla er lögð á að hafa fagfólk í 
vinnu.

Verkkaupi er Mest, hönnun 
hússins önnuðust starfsmenn 
teiknistofunnar T.ark og komu 
nokkrir undirverktakar að bygg-
ingaframkvæmdum,  en þar ber 
helst að nefna fyrirtækið Eykt.

Byggingaframkvæmdir ganga 
vel og er áætlað að þeim ljúki um 
áramótin 2006-2007.

Ný verslun rís í Norðlingaholti

.



 TOPPÞJÓNUSTA HJÁ REMAX LIND:
•   Þú færð eign þína verðmetna.
•   Þú færð eign þína ljósmyndaða af fagljósmyndara.
•   Þú færð vandaða möppu með ljósmyndum og 
 upplýsingum um eign þína og næsta nágrenni hennar.
•   Þú færð eign þína auglýsta á áberandi hátt.
•   Við mætum alltaf og sýnum eign þína.
•   Við höfum opið hús og fylgjum eftir fyrirspurnum.
•   Við hjálpum þér að finna eign, sem hentar.
•   Við seljum hratt og örugglega.

Bæjarlind 14 - 16  •  201 Kópavogur

Hannes
Steindórsson
Sölufulltrúi
Sími 699 5008
hannes@remax.is

Gylfi
Gylfason
Sölufulltrúi
Sími 693 4085
gylfi@remax.is

Þórarinn
Jónsson
Löggiltur fasteignasali

Þegar Lágafellskirkja var byggð 
fékk hún kirkjumuni úr þeim tveim-
ur kirkjum sem hún leysti af hólmi.

Mikill styr stóð um sameiningu Gufunes-
sóknar og Mosfellssóknar og voru margir 
ósáttir við að eldri kirkjum skyldi fórnað 

fyrir eina nýja. Halldór Laxness skrifar 
nokkuð um þetta mál í Innansveitarkrón-
iku sinni og lýsir bókin því þegar Lága-
fellskirkja er vígð árið 1889.

Altaristaflan í Lágafellskirkju er úr 
gömlu Mosfellskirkju, sömuleiðis önnur 
kirkjuklukknanna, en talið er að hin klukk-
an sé úr bænastað í Gufunessókn.

KLUKKUR ÚR TVEIMUR ÁTTUM



Fjarðargötu 17 
Hafnarfirði
Sími 520 2600 
Fax 520 2601
Netfang: as@as.is 

www.as.is
Opið virka daga 

kl.9–18

Sjá einnig myndir 
í gluggum á Fjarðargötu

– Eigendur fasteigna 
athugið!

Lífleg sala – skoðum 
og verðmetum 
samdægurs! –

ELDRI BORGARAR

HRAUNBÆR - RVÍK - LAUS
68,9 fm 2ja herb. íbúð í húsi fyrir
eldri borgara. Húsvörður. Mikil
sameign. Verð 22,8 millj.  10114

FLÉTTUVELLIR - Í SMÍÐUM
Nýtt 218,4 fm einbýli ásamt bílskúr
á jaðarlóð. 4 sv.herb. Fullbúið að
utan og fokhelt að innan. Verð 31,5
millj.  5243

ÖLDUSLÓÐ - EFRI SÉRHÆÐ
- LAUS STRAX Falleg 130 fm
hæð og ris. Stór nýl. samtals 90 fm
bílsk. m/kjallara. 5 sv.herb. Glæsi-
legt útsýni. Verð 38,9 millj.  6067

ENGJAVELLIR - SÉRINN-
GANGUR Nýleg og falleg 109 fm
íbúð á 2. hæð. 3 sv.herb. Parket,
flísar og fallegar innréttingar. Verð
22,9 millj.  6070

HJALLABRAUT - LAUS
STRAX Falleg og rúmgóð 128 fm
íbúð á 2. hæð. 3-4 sv.herb. Nýlegt
eldhús. Parket. Tvennar yfirbyggð-
ar svalir. Verð 21,9 millj.  3629

2JA HERB.

SUÐURGATA - STÚDÍÓ Góð
25 fm stúdíó-/einstaklingsíbúð á
jarðhæð í miðbæ Hafnarfjarðar.
Verð 8,5 millj.  10053

HJALLABRAUT 33 - HAFN-
ARFJ. Stærð 69,3 fm Verð 18,9
millj.  9643

RAÐ- OG PARHÚS

FÍFUVELLIR - Glæsilega
hannað 201 fm raðhús með bílskúr.
Fullb. að utan og tilbúið til innrétt-
inga að innan. Verð 35 millj.  10079

HVERFISGATA - GLÆSI-
ÍBÚÐIR Nýjar glæsiíb. í miðbæn-
um. Allar búnar vönduðum innrétt.
og gólfe. Verð frá 29,9 millj.  10037

STEKKJARKINN - SÉRINN-
GANGUR Góð 90 fm neðri hæð í
tvíbýli. 3 sv.herb. Góð staðsetning.
Verð 19,9 millj.  6060

FAGRAKINN - MEÐ BÍLSKÚR
Falleg 129,4 fm neðri hæð með bíl-
skúr. 4 sv.herb. Sérinngangur. Ver-
önd. Verð 26,5 millj.  2540

ÞRASTARÁS - BÍLA-
GEYMSLA Falleg 74,8 fm íbúð á
jarðhæð. Sérinngangur. Stæði í
bílageymslu. Verð 18,5 millj.  9973

EINBÝLI

ÞRASTARÁS - GLÆSILEGT
Nýlegt og vel staðsett 220 fm ein-
býli á tveimur hæðum m/bílskúr. 4
sv.herb. 100 fm verönd. Frábært
útsýni. Verð 59 millj.  6097

BIRKIHVAMMUR - MIKIÐ
ENDURNÝJAÐ LAUST Í DES.
215,8 fm parhús m/möguleika á 2
íbúðum. 7 sv.herb. Laust 15. des.
Verð 41,9 millj.  5368

MÓABARÐ - FALLEG Mikið
endurnýjuð 110 fm neðri sérhæð á
góðum stað. 3 sv.herb. Sérinn-
gangur. Verð 22,9  9999

BREIÐVANGUR - 123 fm 4ra
herb. íbúð á 2. hæð. 3 sv.herb.
Parket og flísar á gólfum. Verð 20,5
millj.  6054

3JA HERB.

ÁLFKONUHVARF - KÓP. Falleg
88 fm íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi
ásamt stæði í bílageymslu. 2
sv.herb. Verð 23,0 millj.  6116

SMÁRABARÐ - SÉRINNG. -
LAUS STRAX Falleg 59 fm íbúð
á 1. hæð í nýlegulitlu fjölbýli. Ver-
önd. Verð 15,9 millj.  2520

ARNARHRAUN - AUKAÍBÚÐ
Gott talsvert endurnýjað 282 fm
pallbyggt einbýli m/bílskúr. 6
sv.herb. Verönd m/heitum potti.
Verð 45,9 millj.  3673

SMYRLAHRAUN – ENDAHÚS
198 fm endaraðhús m/bílskúr. 4
sv.herb. Sólstofa, heitur pottur og
verönd. Verð 37,9 millj.

ÞRASTARÁS – LAUS STRAX
Falleg og rúmgóð 108,8 fm neðri
hæð í fjórbýli. 2 sv.herb. Sérinng.
Vandaðar innréttingar, parket og
náttúrusteinn.  Verð 24,9 millj.

SUÐURBRAUT - ENDAÍBÚÐ
Björt og falleg 106 fm 4ra herb.
endaíbúð á 3. hæð. Suðursvalir.
Laus strax. Verð 18,1 millj.  10084

ÁSTÚN - KÓPAVOGUR 80 fm
íbúð á efstu hæð í góðu fjölbýli. 2
sv.herb. Hús málað að utan í sum-
ar. Verð 18,5 millj.  6065

ATVINNUHÚSNÆÐI

KAPLAHRAUN - HAFNARFJ.
162 fm endabil, 120 fm neðri hæð
og 42 fm efri hæð. Laust við kaup-

samning. Verð 23,9 millj.  6055

FÍFUVELLIR - GLÆSILEGT
Nýtt og glæsilegt einbýli á tveimur
hæðum með innb. bílskúr. Heildar-
stærð 348 fm. Flott eign á góðum
stað. Verð 52,5 millj.  10099

BLIKAÁS - TVÆR ÍBÚÐIR -
201 fm endaraðhús með bílskúr.
Verönd, hellulagt bílaplan o.fl. Verð
42,9 millj  9929

ÖLDUSLÓÐ - LAUS FLJÓTL.
128,6 fm efri hæð ásamt bílskúr.
Sérinng. 3 sv.herb. Stutt í skóla og
leiksskóla. Verð 24,9 millj.  3157

ÁLFHOLT - ÚTSÝNI Falleg 100
fm endaíbúð á efstu hæð á frábær-
um útsýnisstað. 3 sv.herb. Verð
19,5 millj.  10036

GRENSÁSVEGUR - RVÍK 74
fm íbúð á 4. hæð. 2 sv.herb. Íbúðin
þarfnast viðhalds að innan. Verð
15,6 millj.  10076

RAUÐHELLA - HAFNARFJ.
147-275 fm atvinnuhúsnæði á góð-
um stað. Mjög stór malbikuð lóð,
gott útipláss/gámapláss. Verð frá
22,3 millj.  10021

ÖLDUGATA - LAUST Gott 165
fm einbýli á góðum stað. 5 sv.herb.
Laus við kaupsamning. Lyklar á
skrifstofu. Verð 34,5 millj.  3680

VESTURBERG - AUKAÍBÚÐ
Fallegt 210,4 fm raðhús ásamt bíl-
skúr og aukaíbúð. 4 sv.herb. Verð
39,5 millj.  9715

LANGEYRARVEGUR - LAUS
100,3 fm neðri hæð í tvíbýli á góð-
um stað. 2 sv.herb. Sérinngangur.
Verð 18,0 millj.  3390

ÞRASTARÁS - SÉRINNG. 126
fm endaíbúð á 1. hæð ásamt bíl-
skúr. 3 sv.herb. Falleg eign í góðu
húsi. Verð 25,9 millj.  9911

HJALLABRAUT - RÚMGÓÐ
107,6 fm íbúð á 2. hæð. 2 sv.herb.
Gegnheilt parket. Suðursvalir. Verð
18,4 millj.  9841

FORNUBÚÐIR - HAFNARFJ.
Tvö 120 fm bil m/60 fm millilofti og
eitt 360 fm. Góðar innkeyrsludyr.
LAUST STRAX. Verð frá 22,0 millj.
9612

FLÉTTUVELLIR - Í SMÍÐUM
240 fm einbýli ásamt bílskúr. 4
sv.herb. Fullb. að utan fokhelt að
innan. Verð 33,9 millj.  9977

TRÖLLATEIGUR - MOS. 165,5
fm endaraðhús ásamt bílskúr. 4
sv.herb. Falleg eign á góðum stað.
Verð 40,9 millj.  9699

4RA TIL 7 HERB.

BREIÐVANGUR - ENDAÍBÚÐ
Björt og falleg 120,9 fm endaíbúð á
1. hæð auk 10 fm geymslu. 4-5
sv.herb. Verð 22,5 millj.  6081

SUNNUVEGUR - FALLEG
115,3 fm n.h. í góðu þríbýli í mið-
bænum. 3 sv.herb. Suðursvalir.
Verð 26,0 millj.  3391

DAGGARVELLIR - NÝ OG
FALLEG 96,8 fm íbúð á 4. hæð í
lyftuhúsi ásamt stæði í bíla-
geymslu. 2 sv.herb. Verð 21,9 millj.
4374

GRANDATRÖÐ - HAFNARFJ.
116,4 fm atvinnubil á góðum stað
innst í lokaðri götu. Verð 17,3 millj.
9797

HÖRGATÚN - FALLEGT 196,3
fm einbýli á frábærum stað í hjarta
Garðabæjar. 5 sv.herb. Verð 44,9
millj.  9722

FURUVELLIR - GLÆSILEGT
234,2 fm einbýli ásamt bílskúr. 4
sv.herb. Glæsileg eign á góðum
stað. Verð 49,9 millj.  5258

ÁLFASKEIÐ - m/BÍLSKÚR
Falleg 150,8 fm endaíbúð á 2. hæð
ásamt bílskúr. 4 sv.herb. Tvennar
svalir. Verð 24,5 millj.  9719

PERLUKÓR - KÓPAVOGUR
Glæsileg 98,8 fm íbúð á jarðhæð. 2
sv.herb. Sérinngangur. Glæsilegt
útsýni og stutt í náttúruperlur. Verð
24,9 millj.  5562
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Hundrað ára hús í Flatey

Til stendur að stækka versl-
unina Epal í Skeifunni um 870 
fermetra.

Verslunin Epal er í blóma þessa 
dagana. Ekki er langt síðan opnað 
var útibú verslunarinnar í Frí-
höfninni í Leifsstöð og nú stendur 
til að stækka húsnæði verslunar-
innar í Skeifunni. Fyrirhuguð 
stækkun er upp á 870 fermetra og 
er áætlað að framkvæmdum ljúki 
um mitt næsta ár. Byggingartím-
inn er stuttur en samþykki bygg-
ingarnefndar liggur fyrir.

1.500 fermetra stór skemma 
verður byggð ofan á núverandi 
húsnæði Epals í Skeifunni. Þar er 
gert ráð fyrir 870 fermetra gólf-
fleti sem hefur frekari möguleika 
á stækkun. Lofthæðin í nýja rým-
inu verður átta til tíu metrar með 
70 fermetra þakglugga. Viðbygg-
ingin er teiknuð af Erum arkitekt-
um og hefur Ístak tekið að sér 
verkið.

Epal hefur nú verið starfrækt í 
um 30 ár.

Epal stækkað



ÍFréttablaðinu 11.12. svarar Jón 
Valur Jensson guðfræðingur 

grein minni í Fréttablaðinu 21.11. 
síðastliðinn er bar heitið Trú, trú-
arbrögð og vísindi. Ég var farinn 
að halda að enginn af öllum þess-
um „guðfræðingum“ þessa lands 
vildi tjá sig um þær fullyrðingar er 
ég sagðist hafa aflað mér og setti 
þarna fram. Jón Valur segir Guð 
lifandi og „persónulegan“. Lifandi 
er „hann“ efalaust, öll orka er lif-
andi, minn skilningur er að „Guð“ 
sé orka sem innihaldi allt  milli 
himins og jarðar, og að á himni og 
jörðu sé meira en heimspeki okkar 
geti ímyndað sér. 

Jón Valur gefur lítið fyrir full-
yrðingar er ég sagðist hafa aflað 
mér og segir þær úr mínu eigin 
hugskoti, það er ekki svo, þó þær 
hljómi þægilega í eyrum mínum, 
eins og fullyrðingar „spámanna“ 
Biblíunnar láta í eyrum Jóns. Jón 
Valur segir mig gera tilraun að 
setja eitthvað fram sem ég álíti að 
sannleik. Eitthvað hefir grein mín 
farið illa í Jón og að ég spari ekki 
algyðisfullyrðingar um alheims-
orku og sameðli allra hluta og að 
Guð hafni greinarmuni „rétts“ og 
„rangs“ og að enginn eigi yfir höfði 
sér eilífa útskúfun (í helvíti). 

Að segja að eitthvað sé rétt eða 
rangt er að segja hlutina svarta eða 
hvíta og ekkert þar á milli, þetta er 
kallað ofstæki í daglegu tali. Mér 
hefir heyrst að prestar og guðfræð-
ingar hafi verið sammála um að 
Guð hafi gefið okkur frjálsan vilja, 
hvaðan hafa þeir fengið þá hug-
mynd að þessi algóði Guð fari að 
senda okkur til Helvítis til að 
brenna í eilífum eldi, ef okkur tekst 
ekki vel upp í fyrstu tilraun okkar í 
lífinu, ekki hygg ég að Jón vildi 
fara þannig að með sín  afkvæmi. 
Þær fullyrðingar er ég setti fram í 
grein minni eru úr bókaflokknum 
Samræður við Guð, ritaðar af 
Neale Donald Walsch, sú fyrsta 
kom út árið 1995, ég vísa á bók 
númer 4 er heitir Nýjar opinberan-
ir. Þessar bækur eru í flestum 
bókasöfnum. Ég hvet alla er hafa 
áhuga á andlegum efnum að lesa 
þessar bækur, og sérstaklega 
presta og guðfræðinga svo að þeir 
geti kynnt sér það nýlegasta í þeim 
efnum, en séu ekki ennþá að grúska 
í eldgömlum sögnum og fullyrðing-
um er voru settar í letur um 350 
árum eftir að þeir atburðir áttu sér 
stað er verið er að tala um, það þarf 
ekki klukkutíma til að munnmæli 
fari algjörlega á hvolf  í meðförum 
ólyginna hvað þá 350 ár. 

Ég er viss að hvorki Jón né 
nokkur annar fer í alda gömul skjöl 
til að afla sér nýjustu frétta um eitt 
og annað, þannig hlýtur það að vera 
í þessu tilfelli. Jón segir að tölusett 
atriði 1, 2, 4 og 5 í grein minni, rek-
ist ekki á afstöðu hans (eftir því 
hvernig þau eru tekin) 

1: Guð hefur aldrei hætt að tala 
við menn milliliðalaust, hefir gert 
það frá fyrstu tíð og gerir enn. Því 
skyldi hann ekki tala við mig, Jón 
eða Donald Walsch eins og fullyrt 
er í Biblíunni að hann hafi rætt við 
hina svokölluðu spámenn? 

4: Guð þarfnast einskis, æskir 
einskis til að vera ánægður því 
hann er ánægjan sjálf. Þess vegna 
æskir hann einskis af neinum eða 
neinu í alheiminum. Hvaðan koma 
fullyrðingar um að við eigum að 
gera hitt og þetta til að þóknast 
Guði svo hann verði ánægður? 

5: Guð er ekki einstök ofurvera 
sem lifir einhvers staðar í alheim-
inum eða utan hans, og hefur ekki 
sömu tilfinningaþarfir eða býr við 
sama tilfinningarót og menn. Það-
sem-Guð-er verður ekki sært eða 
skaddað á neinn veg og þarf því 

ekki að leita hefnda eða refsa. Þetta 
atriði segir Jón ekki rekast á 
afstöðu sína, eftir því hvernig það 
er tekið, (vantar skýringu) en skýt-
ur sig svo óðara í fótinn með því að 
vitna í Bíblíuna og „spámennina“ 
þar sem Guð boðar refsingar og 
dóma til hægri og vinstri er hann 
komi að vitja sauða sinna, lifandi 
og einnig þeirra sem hafa legið í 
gröfum sínun síðustu 2000 ár (full-
yrðingar Boðunar kirkjunarinnar). 

Jón segir að meginkenning um 
Guðdóminn sem ég set fram í grein 
minni og eru byggðar á fullyrðing-
un fyrrnefndra bóka séu fjarri því 
að vera kristin, þar fór í verra, að 
nýlegar upplýsingar Guðs til Don-
alds og okkar eru ekki kristin. Jón, 
hvað er að vera kristinn? Er það að 

halda sig 
við gamlar 
sagnir og 
afneita öllu 
öðru?  Það 
þarf eitt-
hvað mikið 
til að fólk 
geti komið 
sér saman 
til að lifa í 
sátt og sam-
lyndi, þegar 

öllum þessum „trúarbrögðum“ er 
öll hafa gefist misilla er veifað 
framan í fólk og fólk drepið í millj-
ónavís í krafti þeirra í gegnum ald-
irnar og á síðustu dögum. 

Ég sé ekki að Jón  eða aðrir guð-
fræðingar verði þeir sættarar er 

duga meðan þeir halda sig við það 
að Biblían sé Guðs orð, bók sem var 
samansafn 350 ára munnmæla-
sagna er valdhafar þeirra tíma létu 
safna saman til að geta tuktað eftir 
sínu höfði, hina guðhræddu og hjá-
trúarfullu þegna sína. Biblían er að 
mínu áliti ekki orð Guðs frekar en 
að Íslendingasögurnar séu orð 
Guðs. 

Eftir lestur minn á bókunum 
Samræður við Guð annars vegar og 
hins vegar tilvitnanir presta í Biblí-
una og lítilsháttar lestur að auki og 
lestur Kóransins sem ég hvet fólk 
að lesa, er borðliggjandi mikill 
munur á skilningi og framsetningu 
þessara rita hvernig við nálgumst 
lokatakmark okkar hér á jörðu sem 
er kærleikur og umgengni við allt 

og alla á þeim nótum, en ekki hams-
laus trúarbragða og efnishyggja. 
Jón kallar grein mína „gagnsemis-
hyggju“ (pragmatisma) og er ef til 
vill að gefa í skyn að um henti-
stefnu sé að ræða sem láti þægi-
lega í eyrum og að menn þurfi ekki 
að standa skil á gerðum sínum, þar 
sem þeir þurfi ekki að óttast reiði 
neins. Lífið er ekki svo einfalt, það 
byggist á orsökum og afleiðingum 
menn uppskera eins og þeir sá, 
menn dæma sig sjálfir með 
umgengni sinni, Kom þú fram við 
aðra eins og þú vilt að komið sé 
fram við þig, ef þú villt vera sjálf-
um þér samkvæmur. 

Höfundur er leigubílstjóri í 
Keflavík.

Glansmynd eða guðsmynd



60 ára
Ólafur Einar 
Sigurðsson

verður sextugur 2. janúar 2007.
Hann tekur á móti ætting jum og

vinum í Skátaheimilinu Hraunbyrgi 
við Hjallabraut í Hafnarfirði
kl. 18.00 á afmælisdaginn.

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

María Sigmundsdóttir

lést á líknardeild Landspítalans í Kópavogi að morgni
23. desember. Útförin fer fram frá Digraneskirkju mið-
vikudaginn 3. janúar kl. 13.30. Þeim sem vilja minnast
hinnar látnu er bent á Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra.

Ásgeir J. Guðmundsson
Sigmundur Ásgeirsson   Kristín Ottesen
Guðmundur Ásgeirsson Helga Ólafsdóttir
Þóra Ásgeirsdóttir   Þorvaldur Gíslason
Ásgeir J. Ásgeirsson   Berglind Harðardóttir
barnabörn og barnabarnabarn.
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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

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

Gunnar Kristján Haraldsson
Rauðagerði 51 n.h., áður til heimilis að

Möðruvallastræti 2, Akureyri,

sem lést 20. desember, verður jarðsunginn frá
Dómkirkjunni í Reykjavík föstudaginn 5. janúar kl. 13.00.

Valgerður Nikólína Sveinsdóttir
Dagmar Jenný Gunnarsdóttir
Haraldur Sveinn Gunnarsson Lilja Elísabet Garðarsdóttir
Ragnar Kristinn Gunnarsson Guðbjörg Hjördís Jakobsdóttir
Hildigerður Margrét 
Gunnarsdóttir   Jóna Ólafsdóttir
Gunnar Björn Gunnarsson Inga Valdís Heimisdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli og 
útfarir í smáletursdálkinn hér að ofan má senda á 
netfangið timamot@frettabladid.is.

Auglýsingar á að senda á auglysin-
gar@frettabladid.is eða hringja í 
síma 550 5000.

„Konur eru sýnilega betur 
gefnar en karlmenn.“

„Það væri gaman að fá bíl í afmælis-
gjöf,“ segir Jón Gnarr, en hann á fer-
tugsafmæli í dag. „Bíllinn minn er orð-
inn gamall og ónýtur, þannig að ef 
einhver gæfi mér bíl væri það mjög 
gaman. Ég á samt ekkert von á því. 
Þegar ég var lítill voru alltaf vörutaln-
ingar 2. janúar, svo að ég fékk bara 
bensínstöðvadót í afmælisgjöf.“

Jón hefur komið víða við á ferli 
sínum, en hann hefur leikið í leikritum 
og kvikmyndum, skrifað og leikið í 
sjónvarpsþáttum, stjórnað útvarps-
þáttum og skrifað bækur, svo fátt eitt 
sé nefnt. Hann telur þó ekki að toppn-
um sé náð.

„Dostojevskí skrifaði nú ekkert af 
viti fyrir fertugt. Hann var orðinn 
gamall þegar hann skrifaði Karmazov-
bræðurna,“ segir Jón. „En þurfti 
náttúrulega að vera aðeins í Síberíu í 
fangabúðum. Að hugsa sér, karlgreyið. 
Bara af því að hann hafði rangar skoð-
anir.“

Fyrir jól kom út bók Jóns, Indján-
inn, skálduð ævisaga, sem hefur feng-
ið góðar undirtektir. En næst á dagskrá 
hjá honum eru störf á öðrum vett-
vangi.

„Ég er að vinna að sjónvarpsþáttum 
sem hvílir mikil leynd yfir og má ekk-
ert segja um,“ segir Jón. „Það verður 
hringt í mig og ég skammaður ef ég 
segi eitthvað um þá. Sýningar hefjast 
líklega í mars.“

Útvarpsþátturinn goðsagnakenndi 
Tvíhöfði fer á ný í loftið þann 7. janúar 
á Rás 2, en Jón telur þættina vera eitt 
það skemmtilegasta sem hann hefur 
unnið að gegnum tíðina. Þættirnir, sem 
eru hugarfóstur hans og Sigurjóns 
Kjartanssonar, verða alla sunnudaga 
og eru klukkutími að lengd.

„Tvíhöfði er bara alltaf eins og við 
Sigurjón erum og við erum nýir menn, 
endurnýjumst alltaf. Þetta verður í 
svipuðum anda og áður, en við höfum 
minni tími fyrir eitthvað röfl af því að 
þátturinn er styttri,“ segir Jón.

Jón hefur brugðið sér í margra 
kvikinda líki gegnum tíðina, meðal 
annars í þáttunum Fóstbræðrum, sem 
eru endursýndir á Stöð 2. „Mér þótti 

alltaf vænt um gluggaþvottamanninn í 
London í Fóstbræðrum og ég hafði 
voða gaman af vitleysingunum tveim-
ur í bláu göllunum sem við Sigurjón 
lékum. Þeir voru fallegir og einfaldir. 
En ég hef nú haft gaman af flestu sem 
ég hef gert,“ segir Jón.

Jólamáltíðin var með óhefðbundnu 
sniði á heimili Jóns í ár. „Við borðuðum 
heimatilbúið sushi á aðfangadag. Ég er 
algjör sushi-snillingur, bjó til alls 
konar rétti,“ segir Jón. „Börnin sætta 
sig við þetta, annars fá þau ekkert.“

Aðspurður hversu mörg börn hann 
eigi segist Jón ekki muna það. „Sjö, eða 
sex, allavega svakalega mikið.“

Jón býst við að vera heima á afmæl-
isdaginn. „Ef einhver hópur fólks vill 
fara blysför að húsinu mínu og ég get 
fengið að koma út á svalir og veifa þá 
verður það bara að koma á óvart. Ég 
nenni ekki að taka þátt í skipulagningu 
á svoleiðis, það væri hallærislegt. Ég 
get ekki staðið í því að tala við lúðra-
sveit og svona.“

Harmleikur á Ibrox Park

Jóhanna Þorbjargardóttir var fyrsta 
barn ársins 1977 og átti því þrítugs-
afmæli laust eftir miðnætti í gær.

„Ég er fædd klukkan 20 mínútur 
yfir miðnætti, þannig að ég held yfir-
leitt upp á afmælið mitt með veislu á 
gamlárskvöld,“ segir Jóhanna. „Ég 
hélt upp á þrítugsafmælið með veislu 
heima hjá mér.“

Jóhanna segir að afmælið hennar 
gleymist ekki þrátt fyrir að það sé 
umkringt hátíðarhöldum af öðrum 
toga. „Fyrst er óskað gleðilegs árs 
og svo syngja allir fyrir mig afmæl-
issönginn og gefa gjafir. Flestir eru 
of þreyttir á nýársdag til að ég geti 
haldið upp á þetta þá.“

Árið 1977 var meira umstang í 
kringum fyrsta barn ársins, að sögn 
Jóhönnu. „Þetta var allt mjög spenn-
andi á sínum tíma. Ég á fullt af blaða-
úrklippum og ég og foreldrar mínir 
fengum fullt af gjöfum. Þetta þótti 
miklu merkilegra á þessum tíma.“

Frægt er að foreldrar keppist við 
að barnið þeirra verði fyrsta barn 
ársins. Hjá Jóhönnu var þetta nokk-

uð öruggt og nokkrir klukkutímar 
voru í fæðingu næsta barns.

Jóhanna rekur heildverslunina 
Kleifarás ásamt móður sinni og syst-

ur og stundar hestamennsku af mikl-
um móð. „Ég held að árið 2007 verði 
gott ár,“ segir Jóhanna að lokum. 

Fæddist 20 mínútur yfir tólf



SAMFÉLAGSVERÐLAUN

HEFUR ÞÚ ORÐIÐ VITNI AÐ GÓÐVERKI?

Óskað er eftir tilnefningum til Samfélagsverðlauna Fréttablaðsins sem veitt verða í 

annað sinn 15. febrúar nk. 

Til greina koma allir sem hafa lagt sitt af mörkum til að gera íslenskt samfélag betra fyrir 
okkur öll.

Skorað er á lesendur Fréttablaðsins að senda inn tilnefningar um fólk sem á skilið að fá hraustlegt 

klapp á bakið og er þess verðugt að fá slík verðlaun. 

Allir koma til greina, allt frá óþekktum einstaklingum til félagasamtaka eða þjóðþekktra karla og

kvenna sem hafa með gjörðum sínum og framgöngu verið öðrum til fyrirmyndar.

Samfélagsverðlaunin verða veitt í sex flokkum: 

1. Hvunndagshetjan

Einstaklingur sem sýnt hefur einstaka óeigingirni eða hugrekki, hvort sem er í tengslum við einn 

atburð eða með vinnu að ákveðnum málaflokki í lengri tíma.

2. Uppfræðari ársins

Hér koma til greina kennarar, leiðbeinendur, þjálfarar og aðrir uppfræðarar sem hafa skarað framúr 

og látið gott af sér leiða.

3. Framlag til æskulýðsmála

Félagasamtök sem hafa sinnt börnum af sérstökum metnaði og alúð.

4. Til  atlögu gegn fordómum

Einstaklingur eða félagasamtök sem hafa unnið ötullega að því að eyða fordómum í samfélaginu.

5. Heiðursverðlaun

Einstaklingur sem hefur helgað líf sitt baráttu fyrir betra samfélagi.

6. Samfélagsverðlaunin

Félagasamtök sem hafa unnið framúrskarandi mannúðar- eða náttúruverndarstarf og lagt sitt af 

mörkum til að gera íslenskt samfélag betra fyrir okkur öll. 

Sendið tilnefningar á netfangið samfelagsverdlaun@frettabladid.is eða bréfleiðis merkt

Samfélagsverðlaun Fréttablaðsins, Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík.

Frestur til að skila inn tilnefningum rennur út 23. janúar. Dómnefnd mun taka allar innsendar tilllögur 

til skoðunar. Verðlaunahafar verða kynntir og verðlaun afhent við hátíðlega athöfn 15. febrúar.

lögur 



Úti breytist fullvaxinn 
karlmaður í óargadýr og 
uppreisnarsegg. Hann 
stendur í garðinum sínum 
með sprengju og brosir 
geðveikislegu brosi. Við 

hlið hans stendur sonur-
inn, með stjörnuljós og sama geð-
veikislega augnaráðið og faðirinn. 
Feðgarnir setja upp víggirt gler-
augu, beygja sig yfir bombu og 
kveikja í. „Fimm, fjórir, þrír, tveir, 
núna,“ öskra þeir í kór og flugskeyt-
ið þeytist upp í himinhvolfið. Á einu 
augabragði lýsist svartur himinninn 
upp af litmettuðum sprengjuögnum 
og geðsjúklingarnir tveir reka upp 
stríðsöskur. Gamla árinu hefur verið 
fargað með rakettum, blysum og 
risastórum bombum og hið nýja 

tekur við stjórnartaumunum. Bjart-
ir tímar fram undan, strax á mið-
nætti.

„Þetta var besta áramótaskaup-
ið,“ segir afinn, án þess að blikna. 
Fréttaannálarnir hafa runnið hægt 
og örugglega yfir skjáinn og kjölfar-
ið er gert grín að þessu öllu í árlegu, 
fokdýru gríni; fulla oddvitanum, 
„glæpamanninum“ á þingi og öllum 
hinum sem hafa fyllt fréttir, spjall-
þætti og síður dagblaðanna. Þeim 
sem hafa verið á milli tannanna á 
fólkinu í landinu.

Inni í húsi stendur húsfreyjan og 
kætist þegar hún lítur á klukkuna: 
00.01. Kominn tími til að opna 
kampavínið og slátra einum risa-
stórum vindli. Á meðan nýja árið er 
að koma sér fyrir í framandi 

umhverfi er best að syndga áður en 
2007 kemur aftan að heimilisfólkinu 
af fullri alvöru. „Væri ekki bara ynd-
islegt ef hægt væri að byrja með 
hreinan skjöld á hverju ári,“ segir 
húsbóndinn þegar hann kemur renn-
blautur inn úr sprengjuæðinu til að 
kyssa konuna sína gleðilegt ár. Síð-
ustu leifar desemberuppbótarinnar 
eru foknar upp í loftið með bravúr.

Unglingurinn gerir sig kláran til 
að kveðja heimilisfólkið, nú skal 
skunda á skemmtistað í nýpússuðum 
skóm, pressuðum jakkafötum með 
smekkfullan fleyg í vasanum. Mið-
inn er á sínum stað, leigubíllinn 
bíður á okurverði og stúlkan sem 
átti að heita kærasta er komin með 
nýjan uppá arminn. Allt er leyfilegt 
á meðan nýtt ár gengur í garð. 

ÞAR SEM ALLT SNÝST
UM FÓTBOLTA!

NÝTT Á GRAS.IS

Fréttir og Íþróttir Leikir Skemmtun

NÚ FÆRÐU GRAS.IS
FÉTTIR Í SÍMANN!

Grasætan



Þú gengur í Bónusklúbbinn og færð einn tíma með
einkaþjálfara sem kennir þér á tækin og lætur þig fá æfi ngaprógram. 
Einnig færð þú bol, vatnsfl ösku og Mættu til að vinna kortið.

Láttu árið 2007 verða æfingaárið þitt! 
Hreyfing hjálpar þér að ná markmiðum þínum.
31. janúar er síðasti skráningardagur.
Vertu með! 

Þú mætir a.m.k. einu sinni í viku út mánuðinn
og færð vandað sporthandklæði.
Þú heldur áfram að mæta a.m.k. einu sinni í viku næsta 
mánuð og færð fl ott hálsband fyrir lykla eða gsm-síma.
Þú mætir áfram a.m.k. einu sinni í viku þriðja mánuðinn 
og færð í lokin vandaða íþróttatösku.

Að þessu loknu ertu komin/n yfi r erfi tt byrjendatímabil
og komin/n á beinu brautina í líkamsrækt.
Leitaðu frekari upplýsinga á www.hreyfi ng.is
eða í síma 414 4000.

Það er ekki óvenjulegt að leikarar 
í Hollywood fái að halda einhverj-
um leikmunum eða búningum eftir 
þegar á tökum á myndum er lokið. 
Halle Berry hefur greinilega feng-
ið að halda gúmmíbúningnum sem 
hún klæddist sem Storm í X-Men 
myndunum, en hún greindi nýlega 
frá því í viðtali við Ebony Maga-
zine að hún noti búninginn til að 
lífga upp á sambandið við kærast-
ann Gabriel Aubry. Berry sagði 
víst að þó að persónan stundi ekki 
kynlíf í myndunum geri hún það 
oft heima hjá sér.

Klæðist 
gúmmíi í 
rúminu

Justin Timberlake neitaði að fara í 
leiklistartíma til að undirbúa sig 
fyrir hlutverk sitt í kvikmyndinni 
Alpha Dog. Þess í stað ákvað hann 
að notast alfarið við þá þjálfun 
sem hann fékk sem krakki. Söngv-
arinn kunni leikur mann sem 
ásakaður er um að myrða táninga. 
Hann er ánægður með að takast á 
við svo krefjandi hlutverk. „Ég 
lærði leiklist þegar ég var krakki 
og reyndi bara að nota það sem 
mest. Það virkaði vel,“ segir Tim-
berlake sem leikur á móti Bruce 
Willis og Sharon Stone í mynd-
inni.

Neitaði að 
læra leiklist

Bítillinn Sir Paul 
McCartney er einn 
af auðugustu mönn-
um Bretlands. Þrátt 
fyrir það finnst 
honum hreinasta 
synd að eyða pening-
unum sínum í rán-
dýra antíkmuni. 
McCartney hefur 
þess í stað oft fundið 
sér stofustáss sem 
annað fólk hefur 
hent út í tunnu. 
Hann segist hafa 
fundið nokkra gull-

mola undanfarið, til 
að mynda seglbát.

„Ég er bara 
þannig náungi að ég 
kann ekki við að sjá 
hluti í ruslinu. Þegar 
ég geng fram hjá 
ruslatunnu hugsa ég 
oft hvort ég gæti 
ekki notað þetta eða 
hitt. Bara í gær 
þurfti að draga mig 
frá einni slíkri svo 
að ég færi ekki að 
gramsa,“ segir 
McCartney.

Ríki Bítillinn 
gramsar í ruslinu

Það hefur lítið heyrst frá banda-
rísku rokksveitinni System of a 
Down síðustu mánuði. Sveitin 
sendi frá sér tvær vinsælar plötur 
árið 2005 en frá því um mitt síð-
asta ár hefur bandið verið í pásu. 
Liðsmenn sveitarinnar segjast 
ekki hafa tekið ákvörðun um að 
hætta, en tónlistarleg framtíð 
þeirra sé óljós.

John Dolmayan, Daron Mala-
kian, Serj Tankian og Shavo 
Odadjian hafa ákveðið að vinna að 
eigin verkefnum um hríð. Söngv-
arinn Tankian telur að þessi pása 
hafi verið löngu tímabær. „Mig 
hefur langað að gera sólóplötu í 
mörg ár en það hefur ekki gefist 
neinn tími. Síðustu ellefu ár 
höfum við allir verið kvæntir 

þessari hljómsveit og nú viljum 
við taka okkur hlé. Ég veit í raun 
ekki hvort System of a Down er 
búin að vera. Kannski mun okkur 

langa að gera aðra plötu eftir 
nokkur ár. Það er ómögulegt að 
segja núna. Við verðum bara að 
komast að því í framtíðinni.“

Óljós framtíð System of a Down







    

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

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 nokkur sæti laus, fös. 12/1 kl. 16:30 nokkur sæti laus, lau. 13/1 örfá 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.

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

SITJI GUÐS ENGLAR eftir Guðrúnu Helgadóttur. Leikgerð Illugi Jökulsson.
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 nokkur sæti laus.

BAKKYNJUR eftir Evrípídes
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.

Stóra sviðið kl. 20:00

fl group er aðalstyrktaraðili
sinfóníuhljómsveitar íslands SÍMI 545 2500 ::: WWW.SINFONIA.IS

græn tónleikaröð í háskólabíói

Hljómsveitarstjóri ::: Christopher Warren-Green
Einsöngvari ::: Þóra Einarsdóttir

MIÐVIKUDAGINN 3. JANÚAR KL. 19.30 LAUS SÆTI

Vínartónlist eftir Johann Strauss yngri,
Johann Strauss eldri, Carl Millöcker og
Richard Heuberger

Vínartónleikar Sinfóníuhljómsveitarinnar
eru í huga margra jafn ómissandi hluti af því
að fagna nýju ári og flugeldar og brennur.
Líklega verður uppselt á Vínartónleika venju
samkvæmt og því er ráðlegt að tryggja sér
miða í tíma á www.sinfonia.is 

tónleikar utan raða í háskólabíói
FIMMTUDAGINN 4. JANÚAR KL. 19.30 LAUS SÆTI
FÖSTUDAGINN 5. JANÚAR KL. 19.30 ÖRFÁ SÆTI LAUS
LAUGARDAGINN 6. JANÚAR KL. 17.00 ÖRFÁ SÆTI LAUS

Vínartónleikar

Njörður P. Njarðvík prófessor 
hlaut á dögunum menningarverð-
laun Sænsk-
íslenska
menningar-
sjóðsins.
Sjóður þessi 
var stofnaður 
árið 1995 í 
kjölfar gjafar 
sænsku ríkis-
stjórnarinnar
til Íslendinga 
á fimmtíu ára 
lýðveldisári.
Menningar-
sjóðurinn var stofnaður skömmu 
síðar og hafa verið veitt verðlaun 
úr honum næstum annað hvert ár 
síðan.

Í umsögn styrknefndarinnar 
er þess getið að Njörður hafi lagt 
mikið af mörkum til menningar-
samskipta Íslands og Svíþjóðar, 
meðal annars verið mikilvirkur 
þýðandi sænskra og Finnlands-
sænskra ljóða. Ennfremur var 
Njörður lektor í íslensku við 
Gautaborgarháskóla 1966–71 og 
gegndi þá jafnframt formennsku 
í samtökum erlendra lektora í 
Svíþjóð og sat í stjórn félags 
háskólakennara þar. Samtímis 
sinnti hann kennsluskyldu við 
háskólann í Lundi. Hann var for-
maður Sænsk-íslenska félagsins 
á Íslandi 1971–75. Árið 2000 hlaut 
hann verðlaun Sænsku akademí-
unnar fyrir kynningu á sænskri 
menningu erlendis.

Hlotnast heiður

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI

Önnur sýning Söguloftsins í Land-
námssetrinu í Borgarnesi leit dags-
ins ljós á föstudag. Önnur sýning 
var á laugardagskvöld: Einar Kára-
son og KK flytja þar Menn eru 
svona sem byggir að miklu leyti á 
minningum KK sem Einar skráði 
eftir honum sjálfum og fleirum og 
gaf út á bók 2002 og svo söngvum 
KK, bæði frumsömdum og sóttum í 
sjóði söngvaskáldsins. Þetta er dag-
skrá sem teygir sig í tvo klukku-
tíma, þægileg áheyrnar og skemmti-
leg kvöldstund sem líður hratt.

Söguloftið býr til eitthvað sem 
kalla má baðstofutilfinningu: á 
vörulofti er raðað tuttugu stólum 
undir súð í tveimur andstæðum 
röðum. Milli þeirra er langur gang-
ur og stilla listamennirnir sér á 
andstæða enda hans, Einar gengur 
mikið inn gólfið og út meðan hann 
segir frá, nokkuð kvikur og var á 
köflum óöruggur, tafsaði og mis-
mælti sig. Hvergi var honum gefið 
skjól í röðum áhorfenda hvorki til 
enda eða í miðju, afdrep þar sem 
hann gat sett sig niður, slakað á, 
talað úr annarri hlið yfir í hina, sem 
ég trúi að mætti reyna. Það gæfi 
frásagnarmanninum beint ávarp á 
helming salarins og hann talaði þá í 
skjóli hins.

Það mætti ætla að svona einfalt 
form byði ekki upp á marga mögu-
leika í flutningi. Það er rangt. 
Munnlegur flutningur skreyttur 
smá spili eða andsvari getur verið 
býsna snúið mál – aðeins stigbygg-
ing munnlegrar frásagnar er list 
sem ekki öllum er gefin. Getur hver 
fundið það á sjálfum sér. 

Nú er Einar í sinn hóp fínn sögu-
maður, hann er undraskjótur að 
bregða upp andrúmslofti og aðstæð-
um, skissa upp helstu persónur. 
Frásögn hans af vesturför Kristj-
áns Einarssonar lífslistamanns, 
völundar og verkfræðings með 
trygga eiginkonu og stóran barna-
hóp, ber í sér marga ósagða kafla. 

Vitaskuld dvelur hann mest við 
Kristján sjálfan, teiknar hann upp 
hratt, en það eru útlínur, í persónu-
myndinni verða flákar huldir; það 
vakna raunar fleiri spurningar en 
svarað er.

Einar snýr sig alltaf haglega 
áfram á leiðinni, spinnur upp ný 
svæði, nýtt söguumhverfi. Hann 
berst ekki mikið á í frásögninni, 
höndlar stór örlög með úrdrætti, 
kaldhömruðum knöppum lýsing-
um. Áhorfandanum verður oft 
hugsað til mannsins sem á móti 
situr, KK sjálfs, sem öll frásögnin 
snýst um: hvernig líður honum í 
þessari flökun og snyrtingu á færi-
bandi frásagnarinnar?

Inn skellir svo KK hugljúfum 
lögum sínum, riffinu sínu í marg-
breytilegum blúsuðum tilbrigðum. 
Hann stendur einhvern veginn nær 
manni á sinn hógværa hugljúfa 
máta: yfirlýsing í sjálfum sér – 
svona slapp ég úr þessu. Hvort 
manni er boðin fægð mynd er 
áheyrandinn ekki viss um. Jafnvel 
slarkár niðri í Evrópu meðan Þór-
unn kona hans sat heima í Svíþjóð 
verða sakleysislegar sögur þótt 

djús og hösl séu þá daglegt brauð í 
lífi hans. Báðum þeim feðgum voru 
gefnar konur sem umbáru brokk-
genga ferð þeirra um táradalinn – 
þær verða samt ekki lifandi 
persónur í frásögninni heldur ein-
hverjar huldur handan við líf lukk-
uriddarans.

En það er svona – frásagnar-
menn velja sér hetjur – þess eru jú 
dæmi af löngum ævisögum karl-
manna að konur þeirra fái hálfa 
línu, þótt þær hafi lagt til meira en 
hálft konungsríkið og höllina með, 
haldið veislu langa ævi og vaskað 
allt upp.

Umfram allt verður þetta þægi-
leg kvöldstund sem á eftir að slíp-
ast til, fágast á fundum áheyrenda 
og sögumannanna. Á laugardags-
kvöldið skemmtu gestir sér kon-
unglega, kímnin hitti misjafnlega 
en þar tókust menn á loft í kostu-
legum lýsingum á liðnum tíma þar 
sem Einar dró okkur frá föstum 
hugmyndum, kallaði beinlínis á 
endurskoðun í ljósi sögunnar. 

Blíða stillu, límið í söguna, setti 
svo KK inn svo hún hélst saman. 
Stundum tók Einar undir í söngnum 
en því var okkur ekki boðið að 
syngja með?

Söguloftið er með markvissum 
hætti að vinna með einfaldasta 
dramatíska formið: söguna.

Átthagafræði samkvæmt bók KK 



GALLABUXUR  frá 6.990,-   NÚ 4.000,-   2stk. 6.000,-
BOLIR              frá 2.990,-   NÚ 1.500,-   2stk. 2.000,-
PEYSUR           frá 4.990,-   NÚ 2.500,-   2stk. 4.000,-
SKYRTUR        frá 4.990,-   NÚ 2.500,-   2stk. 4.000,-
JAKKAR          50%-70% afsláttur

SKÓR              50%-70% afsláttur
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Þjóðverjar og gyðingar eru ugg-
andi yfir nýrri mynd svissneska 
leikstjórans Dani Levy sem vænt-
anleg er í kvikmyndahús á megin-
landinu. Í mynd sinni gerir Levy 
stólpagrín að einræðisherranum 
en titill hennar „Mein Führer:  
Hinn sannasti sannleikur um 
Adolf Hitler“ ætti að gefa lesend-
um vísbendingu um innihaldið. 

Þýski vefmiðillinn Deutsche 
Welle greinir frá því að í myndinni 
reyni Hitler til að mynda að kenna 
þýskum fjárhundi nasistakveðj-
una og fari á hraðnámskeið í ræðu-
list hjá leiklistarleiðbeinanda af 
gyðingaættum íklæddur heiðgul-
um íþróttagalla. Leikstjórinn er 
sjálfur af gyðingaættum og ráð-
færði hann sig við móður sína, 
sem sjálf var fórnarlamb helfar-
arinnar, um hvort grínið færi yfir 
strikið. Svo var víst ekki raunin 
enda verður myndin frumsýnd nú 
í janúar. Móðirin ku þó hafa sagt 
að pilturinn ætti ekki að koma 
vælandi til sín ef gagnrýnendurn-
ir grýttu einhverju í hann.

Þjóðverjar hafa haft lítinn 
húmor fyrir Hitlersspéi en leik-
stjórinn vill með verki sínu fella 
fyrrgreindan herra af stór-
mennskustalli sínum og skýtur í 
skjóli þess að hann megi nota 
lúmskan gyðingahúmor í þeim til-
gangi.

Umdeilt 
Hitlersspé

30 31 1 2 3 4  5

Miðvikudaginn 3. janúar mun tón-
smíðafélagið S.L.Á.T.U.R. halda 
lúðratónleika í Fríkirkjunni klukk-
an 20. Saman er kominn hópur 
frumkvöðla í ný-sensjúalískum tón-
smíðum. Um er að ræða 6 manna 
hóp flytjenda er leika á lúðra en 
tveir af þeim eiga einnig verk á 
tónleikunum. Flutt verður ný tón-
list eftir Áka Ásgeirsson, Benedikt 
Hermann Hermannsson, Guðmund 
Stein Gunnarsson, Inga Garðar 
Erlendsson, Maríu Huld Markan 
Sigfúsdóttur og Pál Ivan Pálsson. 
Tónlistin er bæði framsækin og 
ómfögur, ágeng en vinaleg.

Flytjendur eru Áki Ásgeirsson, 
Eiríkur Orri Ólafsson, Helgi Hrafn 
Jónsson, Ingi Garðar Erlendsson, 
Sigurður Már Valsson og Sturlaug-

ur Björnsson. Öll verkin eru ein-
ungis fyrir málmblásturshljóðfæri 
svo sem trompeta, básúnur, horn og 
túbu.

S.L.Á.T.U.R. stendur fyrir Sam-
tök listrænt ágengra tónsmiða 
umhverfis Reykjavík og eru sam-
tökin eldri en marga grunar. Um er 
að ræða hóp ungra og ágengra tón-
skálda sem staðið hafa fyrir ýmsum 
uppákomum, árlegri sumarsól-
stöðuhátíð auk ýmissa uppákoma í 
húsnæði félagsins að Hverfisgötu 
32.

Löng hefð hefur skapast hér á 
landi og víðar fyrir lúðratónleikum 
í kringum nýár. Þátttakendur hafa 
sína persónulegu sýn á viðfangs-
efnið sem kann að koma nýstárlega 
fyrir sjónir oft á tíðum. 

Slátur í Fríkirkjunni



Máni kennir fjölbreytta og skemmtilega tíma
þar sem aðal markmiðið er að hreyfa sig og
hafa gaman af því.

Vertu með og láttu skrá þig strax í dag
í síma 414 4000 eða með tölvupósti
afgreidsla@hreyfi ng.is.
Nánari upplýsingar um námskeiðið er einnig
að fi nna á www.hreyfi ng.is Stott Pilates kerfi ð þjálfar fl ata og sterka kviðvöðva.

Jafnvægi á milli styrk- og teygjuæfi nga framkallar langa, 
granna vöðva og auðveldar hreyfi ngar.
Stöðug áhersla á öndun bætir súrefnisfl æði í blóði, bætir 
blóðfl æði til heilans sem eykur einbeitingu og vellíðan.

8 vikna námskeið hefst  8. janúar
Byrjenda- og framhaldshópar

Hefst 8. janúar

Renée Zellweger hefur strengt 
það nýársheit að hafa betri stjórn 
á ástarlífinu þetta árið. Zellweger 
var á lausu allt síðasta ár eftir 
hörmulegt ár þar á undan. Þá gift-
ist hún kántrísöngvaranum Kenny 
Chesney en það hjónaband entist 
einungis í fjóra mánuði. Nú ætlar 
leikkonan að taka sig á. „Einkalíf-
ið verður í betri skorðum í ár. Svo 
ætla ég að elda mikið og hugsa vel 
um köttinn minn.“

Betra ár í 
ástamálunum

Leikkonan Kate Beckinsale segist 
hreinlega elska að sýna líkama 
sinn. Nýlega var hún með annað 

brjóstið úti 
í viðtali við 
japanskan
blaðamann
og nú við-
urkennir
hún fús-
lega að það 
hafi ekki 
verið í 
fyrsta
skiptið.
„Ég held 
reyndar að 
ég hafi 

skelft þennan blaðamann full 
mikið,“ segir Beckinsale og hlær 
að uppátækjunum í sjálfri sér.

Finnst gaman 
að striplast

Nokkrum dögum fyrir jól 
var kvikmyndaleikstjórinn 
Gus Van Sant handtekinn 
fyrir ölvunarakstur. Gus 
bætist í stóran hóp frægðar-
menna sem tekin hafa verið 
fyrir ölvunarakstur. Frétta-
blaðið rifjaði upp sögur af 
frægum stútum við stýrið.

Sjónvarpsstjarnan Nicole Richie 
var á dögunum tekin ölvuð á bíl, 
en hún hafði þá keyrt á röngum 
vegarhelmingi í dágóðan tíma. 
Nicole neitaði auðvitað að hafa 
verið ölvuð og sagðist hafa 
verið nýbúin að taka verkjalyf, 
sem hafi greinilega verið of 
sterk. Þetta er í annað sinn 
sem Nicole hefur verið 
tekin, en áður var hún 
tekin undir stýri með 
kannabisefni í fórum 
sínum. Nú gæti hún átt 
yfir höfði sér fangelsis-
dóm.

Vinkonur Richie, 
þær Tara Reid og 
Paris Hilton, hafa 
líka verið teknar 

fyrir að keyra undir áhrifum. 
Fleiri þokkagyðjur hafa lent í 
óhöppum í umferðinni, en Halle 
Berry stakk af eftir að hafa lent í 
árekstri fyrir nokkrum árum. 
Ekki er þó vitað hvort hún hafi þá 
haft vín um hönd. Ólíklegri aðilar 
hafa einnig verið teknir ölvaðir og 
ber þar hæst barnastjörnuna 
Haley Joel Osmond, sem var tek-
inn aðeins 17 ára gamall.

Kvikmyndaleikstjórar hafa gjarn-
an verið duglegir við að keyra 

undir áhrifum en eins og 
þekkt er var leikarinn og 
leikstjórinn Mel Gibson 
handtekinn í sumar eftir að 
hafa þeyst um götur Malibu 
ölvaður. Mel brást hinn 

versti við þegar hann var 
handtekinn og kenndi gyð-

ingum um allt saman, 
líka stríð heimsbyggð-
arinnar. Oliver Stone 

hefur í tvígang 
verið handtekinn 

undir stýri. Bæði 
fullur og undir 
áhrifum kanna-

bisefna, en í 
seinna skiptið hafði 

hann einnig efni í 
fórum sínum. Nú síðast 

var það Van Sant sem var hand-
tekinn.

Í Hollywood eru góð-
kunningjar lögreglunnar 
til, eins og annars staðar. 
Hasarmyndaleikarinn
Jean Claude Van 
Damme var eitt sinn 
þekktur fyrir heil-
brigðan lífsstíl og 
hraustlegt viðmót, en 
það breyttist fljótt eftir 
að leikarinn var tekinn 
ölvaður á bifreið sinni. 
Í kjölfarið fór hann í 
meðferð vegna fíknar 
sinnar á kókaíni og 

vinsældir hans dvínuðu 
fljótt. Daniel Baldwin, 
sem er elstur þeirra 

Baldwin-bræðra, lenti 
svo í því að deyja 
áfengisdauða við 
stýrið með þeim 
afleiðingum að hann 
klessti á. Þeir Robert 
Downey Jr. og Nick 
Nolte hafa einnig 
gerst brotlegir, með 
áfengi í annarri og 
stýri í hinni. 

Stórrreykingamaðurinn Harry 
Bretaprins hefur ákveðið að 
hætta að reykja nú um áramót-
in. Harry, sem er 22 ára, er 
þekktur fyrir að reykja um það 
bil pakka af sígarettum á hverju 
kvöldi. Þessi ákvörðun hans er 
talin munu gleðja Karl föður hans 
mikið, en Karl hefur ætíð verið 
mikið á móti reykingum sonar 
síns.

„Harry reynir að 
láta ekki sjá sig með 
sígarettu á almanna-
færi. En bak við 
luktar dyr og í 

partíum er hann 
alltaf með sígar-
ettu í kjaftinum. 
Hann elskar að 
fá sér í glas og 
þetta virðist 
fara vel saman 

hjá honum. Pabbi 
hans er alltaf að 

skammast í honum 
fyrir þetta,“ 

segir

heimildarmaður The Sun hjá kon-
ungsfjölskyldunni.

Harry prins byrjaði að reykja 
þegar hann var 14 ára í Eton-skól-
anum. Ástæðan fyrir því að hann 
ákveður að hætta núna er sú að 
reykingabann verður sett í her-
num, þar sem Harry er liðsfor-
ingi, í mars. Þessa dagana er 
Harry í Mósambík með kærustu 
sinni, Chelsy Davy. Harry flýg-
ur heim á föstudag og þá kemst 
hann að því hvort herfylki 
verður sent til Írak.

Harry prins hættir að reykja



Láttu skrá þig strax
í síma 414-4000 eða
með tölvupósti
afgreidsla@hreyfi ng.is

Leiðbeinandi: Vladka Malá frá 
Ungverjalandi. 
Vladka hefur áunnið sér öll réttindi 
sem Stott-Pilates kennari (Full 
Certifi ed IMP, IR, ICCB, ISP, level 2).  

Frábært æfi ngakerfi  sem hefur slegið 
rækilega í gegn um allan heim.

Jump fi t er ein heitasta nýjungin í líkamsræktar-
geiranum í dag þar sem sippað er í takt við tónlist 
með fjölbreyttum og árangursríkum æfi ngakerfum.
Hentar vel þeim sem vilja komast í toppform á sem 
skemmstum tíma.  Aðeins 40 mín. tímar.

8 vikna námskeið hefst 15. janúar.

Skráðu þig strax með því að senda póst á 
afgreidsla@hreyfi ng.is, hringja í síma 414 4000 eða 
koma við hjá okkur í Faxafeni 14.

Auðvelt að læra   –  frábær skemmtun!

Kringlan s. 533-1740
Smáralind s. 534-1740

Útsalan er hafin
70%
afsláttur

Jessica Simpson og fyrrverandi 
eiginmaður hennar Nick Lachey 
hafa loksins gengið frá skiptingu 
eigna sinna. Þar með er skilnaður 
þeirra loks frágenginn. Simpson, 
sem er 26 ára, og Lachey, 33 ára, 
gengu í hjónaband árið 2002 og 
komu fram í MTV-raunveruleika-
þættinum Newlyweds sem sýndur 
hefur verið hér á landi. Þau skildu 
að skiptum í nóvember árið 2005. 
Skilnaðurinn gekk svo í gegn í 
júnímánuði 2006. Bandaríska 
tímaritið People segir að Jessica 
og Nick ætli ekki að greina frá 
hvernig eignum þeirra var skipt. 

Eftir skilnaðinn hefur Lachey 
verið á föstu með MTV-kynninum 
Vanessu Minnillo en Simpson er 
sögð vera með tónlistarmanninum 
John Mayer.

Skilnaðurinn 
frágenginn

Gamli rokkhundurinn Ronnie 
Wood kom eiginkonu sinni Jo í 
opna skjöldu þegar hann skellti 
sér í ræktina með henni og einka-
þjálfaranum hennar. Ronnie, sem 
er gítarleikari Rolling Stones, 
hefur sem kunnugt er löngum átt í 
vandræðum með áfengis- og eitur-
lyfjaneyslu en honum þótti ekkert 
tiltökumál að hreyfa sig aðeins á 
dögunum. „Við æfðum saman – ég 
og Ronnie. Þetta var ótrúlegt,“ 
segir Jo sem var fyrirsæta. „Hann 
fann fyrir verkjum daginn eftir og 
sagðist ekki geta hreyft sig. Ég 
held samt að hann sé ánægður 
með þetta. Næst reyni ég ábyggi-
lega að fá hann með mér í garð-
yrkjuna!“

Ronnie í 
ræktina



!óíbí.rk054
Gildir á allar sýningar í

Regnboganum merktar með rauðu

Frábær ævintýramynd 
fyrir alla fjölskylduna!MEÐ ÍSLENSKU TALIMEÐ ÍSLENSKU TALI

Stórkostleg ævintýramynd 
byggð á magnaðri metsölubók

Þegar myrkrið skellur á...
hefst ævintýrið!

Klikkuð grínmynd þar 
sem Jack Black og 

Kyle Gass fara á 
kostum í leit að 
Örlaganöglinni. 

Stútfull af frábærri 
tónlist.

Klikkuð grínmynd þar 
sem Jack Black og 

Kyle Gass fara á 
kostum í leit að 
Örlaganöglinni. 

Stútfull af frábærri 
tónlist.

SÍMI 564 0000 SÍMI 551 9000 SÍMI 462 3500

KÖLD SLÓÐ     kl. 3.40, 5.50, 8.20 og 10.30 B.I. 12 ÁRA
ERAGON      kl. 3, 6, 8.20 og 10.40 B.I. 10 ÁRA
ARTÚR OG MÍNIMÓARNIR ÍSL. TAL kl. 3 og 6
TENACIOUS D       kl. 5.50, 8 og 10.10 B.I. 12 ÁRA
CASINO ROYALE     kl. 10.20 B.I. 14 ÁRA
MÝRIN W.ENGLISH SUBTITLES     kl. 8 B.I. 12 ÁRA
SKÓGARSTRÍÐ ÍSL. TAL       kl. 3

KÖLD SLÓÐ    kl. 3.30, 5.45, 8 og 10.15 B.I. 12 ÁRA
SÝND Í LÚXUS      kl. 5.45, 8 og 10.15
ARTÚR OG MÍNIMÓARNIR ÍSL. TAL kl. 1.30, 3.40 og 5.50
ERAGON     kl. 1, 3.20, 5.40, 8 og 10.20 B.I. 10 ÁRA
SÝND Í LÚXUS      kl. 1 og 3.20
CASINO ROYALE    kl. 8 og 10.50 B.I. 14 ÁRA
HNOTUBRJÓTSPRINSINN ÍSL. TAL kl. 1.30
HÁTÍÐ Í BÆ    kl. 1.30, 3.40 og 5.50
BORAT     kl. 10.20 B.I. 12 ÁRA
MÝRIN     kl. 8 B.I. 12 ÁRA

KÖLD SLÓÐ        kl. 8 og 10 B.I. 12 ÁRA
ARTÚR OG MÍNIMÓARNIR ÍSL. TAL kl. 6
TENACIOUS D        kl. 8 og 10
ERAGON         kl. 6 B.I. 10 ÁRA

20% afsláttur fyrir
alla viðskiptavini Kaupþings ef 

greitt er með korti frá Kaupþingi

SPENNUMYND EFTIR BJÖRN B. BJÖRNSSONSPENNUMYND EFTIR BJÖRN B. BJÖRNSSON

ÞAÐ ER HÆTTULEGT AÐ LEITA SANNLEIKANS 
-  ÞÚ GÆTIR FUNDIÐ HANN...

ÞAÐ ER HÆTTULEGT AÐ LEITA SANNLEIKANS 
-  ÞÚ GÆTIR FUNDIÐ HANN...

Tónlistarmaðurinn Davíð 
Þór Jónsson þykir með 
skemmtilegri mönnum og 
er uppátækjasamur með 
eindæmum. Þessa dagana 
fóstrar hann nýja persónu 
innra með sér.

„Hann sefur aldrei. Borðar ein-
göngu rautt kjöt og grænt græn-
meti, drekkur dýrt kampavín og er 
alltaf hress. Yfirgengilega hress.“ 
Þetta segir Davíð Þór Jónsson tón-
listarmaður um einkar athyglis-
verða persónu sem hann fóstrar 
innra með sér um þessar mundir. 
Þessi persóna, sem er enn nafn-
laus, leit fyrst dagsins ljós þegar 
Davíð Þór fór ásamt fleiri íslensk-
um tónlistarmönnum til New York 
til þess að spila í opnunarteiti hjá 
tískuhúsi Luis Vuitton. 

„Þegar ég vissi að ég væri að 
fara að spila fyrir allt þetta smarta 
fólk þá fór ég til Kormáks og 
Skjaldar og fékk þar dragfín jakka-
föt og stíliseruð gleraugu við hæfi. 
Ég nota ekki gleraugu en það gerir 
hann og þau fara honum sérstak-
lega vel. Við þessa umbreytingu 
birtist þessi magnaði óstöðvandi 
karakter. Fötin, gleraugun og síð-
ast en ekki síst allt þetta Louis 
Vuitton snobberí kölluðu hann 
fram í dagsljósið. Hann er þannig 
afsprengi snobbmenningarlegs 
sjokks og líf hans er mótað af 
því.“

Davíð Þór leggur áherslu á að 
þessi persóna lifi í samræmi við 

sköpunarsögu sína; sé ávallt vel 
klædd, kunni sig einkar vel á 
mannamótum og þá sérstaklega 
innan um konur. „Hann er bara svo 
skemmtilegur og sjarmerandi. 
Strax við fæðingu stökk hann til og 
byrjaði að búa til syrpu og það er 
hans form. Hann býr til Abba-
syrpur og Queen-syrpur og hrein-
lega geysist áfram í tónlistinni en 
á sama tíma skeytir hann lítið sem 
ekkert um texta. Þeir einfaldlega 
skipta hann ekki máli svo hann býr 
bara til sína eigin án fyrirhafnar.“ 

En þessi ágæta persóna er þó 

ekki með öllu gallalaus þar sem 
Davíð segir að það sé í raun ekki 
hægt að ræða við hann málin í ró 
og næði, slíkt sé einfaldlega utan 
hans persónu. „En hann hefur engu 
að síður ákaflega skýran tilgang. 
Hann hentar t.d. mjög vel í veislur 
og til þess að hrista upp í leiðinleg-
um fundum. Sjáðu bara fyrir þér 
tíu karla í jakkafötum á samráðs-
fundi eða í einhverjum svona leið-
inlegum peningabissness, það er 
eitthvað sem hann getur gefið líf 
og lyft á hærra plan.“

Nýlega var opnuð heimasíðan 
www.wiihaveaproblem.com, en 
hún heldur utan um öll þau slys 
sem eigendur leikjatölvunnar Nin-
tendo Wii lenda í, en þau eru mörg. 
Tölvan býður nefnilega upp á svo 
mikla hreyfingu að leikmenn 
lenda til dæmis ítrekað í því að 
missa fjar-
stýringuna
sína beint í 
sjónvarps-
skjáinn og 
þannig eyði-
leggja hann. Þeir 
sem lenda í Wii-slysi 
geta tilkynnt eigendum 
síðunnar það, sem bæta 
slysinu í teljarann sinn, 
sem heldur utan um 

slysin og hvers kyns þau eru. Til 
dæmis hafa 16 sjónvörp, 16 mynd-
bandstæki, tvær fartölvur og tveir 
lampar eyðilagst hingað til. Svo 
hafa einnig orðið ögn alvarlegri 
slys, en um 13 manns og tvö gælu-
dýr hafa fengið fjarstýringuna í 
höfuðið á sér með tilheyrandi 
meiðslum. Þeir sem hafa því 

tryggt sér eintak af Nintendo 
Wii hér á landi eru 

beðnir um að 
fara varlega og 
verða ekki of 
æstir í hita leiks-
ins.

Vandmál með Wii

Breska söngkonan Kerry Katona, 
fyrrverandi eiginkona Westlife-
söngvarans Brians McFadden, 
hefur hótað áður bestu vinkonu 
sinni Michelle Hunter lífláti. 
Hunter hefur ekki verið vinsæl 
hjá Katona eftir að hún sagði frá 
eiturlyfjanotkun söngkonunnar. Á 
dögunum sendi Katona henni því 
tölvupóst þess efnis að hún ætlaði 
að brenna Hunter inni í bíl hennar. 
Talsmaður Katona viðurkenndi 
fyrst að hún hefði haft í hótunum, 
en dró sögu sína til baka rúmum 
klukkutíma síðar. Lögregla rann-
sakar málið, svo frekari frétta 
ætti að vera að vænta bráðlega.

Hótar vin-
konu lífláti

Jennifer Aniston fær gylliboð á 
eftir gylliboði þessa dagana. Þau 
berast þó ekki úr herbúðum kvik-
myndaframleiðenda, heldur frá 
piparsveinum sem vilja ólmir 
bjóða leikkonunni á stefnumót. 
Samkvæmt Aniston hefur boðun-
um rignt yfir hana eftir að slitnaði 
upp úr sambandi hennar við Vince 
Vaughn. Ríkisbubbinn Steve Bing 
og hjólreiðakappinn Lance Arms-
trong eru á meðal þeirra sem hafa 
sýnt Aniston áhuga, en hún neitaði 
Armstrong um stefnumót vegna 
vináttu sinnar við Sheryl Crow, 
fyrrverandi unnustu Armstrongs.  

Bægir frá 
sér biðlum



theHoliday

Framleidd 
af Steven 
Spielberg

DENZEL WASHINGTON  VAL KILMER

KVIKMYNDIR.IS

FRÁBÆRLEGA FYNDIN OG 
SNIÐUG GAMANMYND... 

Háskólabíó

...SEM KEMUR ÖLLUM Í GOTT
SKAP Á NÝJU ÁRI

ekki missa af 

mest slÁandi 
og einni

Áhrifamestu
kvikmynd Ársins.

ÞAÐ ER HÆTTULEGT AÐ LEITA SANNLEIKANS - ÞÚ GÆTIR FUNDIÐ HANN...

20% afsláttur fyrir alla viðskiptavini Kaupþings 

Mynd eftir Óskarsverðlaunahafann Clint Eastwood.

Sannkallað meistaraverk sem kvik-

myndað var að mestum hluta á Íslandi.

SV. MBLÞ.J. -FBL LIB TOPP5.IS

/ ÁLFABAKKA / KRINGLUNNI / KEFLAVÍK / AKUREYRI
FLAGS OF OUR FATHERS kl. 8 - 10:30 B.i. 16

FRÁIR FÆTUR M/- Ísl tal kl. 5:30 Leyfð

HAPPY FEET M/-Ensk tal. kl. 8 Leyfð

ERAGON kl. 5:30 B.i. 12

DÉJÁVU kl. 10:15 B.i. 12

STRANGER THAN FICTION kl. 6 - 8 - 10 Leyfð

FLAGS OF OUR FATHERS kl. 8 - 10:30 B.i. 16

FRÁIR FÆTUR M/- Ísl tal kl. 6 Leyfð

HANDHAFAR SVARTA KORTSISNS FÁ 20% AFSLÁTT AF 
ALMENNU MIÐAVERÐI EF GREITT ER MEÐ KORTINU

GILDIR EKKI MEÐ ÖÐRUM TILBOÐUM Í VIP SAL EÐA Á ÍSLENSKAR MYNDIR

HANDHAFAR SVARTA KORTSISNS FÁ 
20% AFSLÁTT AF ALMENNU MIÐAVERÐI 

EF GREITT ER MEÐ KORTINU
GILDIR EKKI MEÐ ÖÐRUM TILBOÐUM Í VIP SAL EÐA Á ÍSLENSKAR MYNDIR

GOLDEN GLOBE TILNEFNING
BESTI LEIKARI : WILL FERRELL

Gleðilegt nýtt ár !

STRANGER THAN FICTION kl. 6 - 8:20 - 10:40 Leyfð

CHILDREN OF MEN kl. 8:10 - 10:30 B.i.16

FRÁIR FÆTUR M/- Ísl tal kl. 1:20 - 3:40 - 5:50 Leyfð

HAPPY FEET M/-Ensk tal kl. 3:40 - 5:50 Leyfð

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl tal kl. 1:40 - 3:50 Leyfð

DÉJÁ VU kl. 10:40 B.i.12

THE HOLIDAY kl. 8 B.i. 7

BÆJARHLAÐIÐM/- Ísl tal kl. 2 Leyfð

KÖLD SLÓÐ kl. 3:40 - 5:50 - 8 - 10:10 B.i. 12

THE CHILDREN OF MEN kl. 6 - 8:20 - 10:40 B.i.16

FLAGS OF OUR FATHERS kl. 4:30 - 7:30 - 9 - 10:30 B.i. 16

FRÁIR FÆTUR M/- Ísl tal. kl. 2:30 - 4:45 Leyfð

DÉJÁ VU kl. 10:30 B.i. 12

NATIVITY STORY kl. 5:50 B.i.7

BOSS OF IT ALL kl. 8 B.i.7

SKOLAÐ Í BU .. Ísl tal. kl. 2:30 Leyfð

STRANGER THAN FICTION kl. 5:40 - 8 - 10:20 Leyfð

STRANGER THAN FIC... VIP kl. 8 - 10:20 

FLAGS OF OUR FATHERS kl. 5 - 8 - 10:50 B.i.16

THE CHILDREN OF MEN kl. 5:40 - 8 - 10:20 B.i.16

FRÁIR FÆTUR M/- Ísl tal kl.1 - 2:10 - 3:20 - 5:40 Leyfð

FRÁIR FÆTUR VIP kl. 1 - 3:20 - 5:40 

HAPPY FEET M/-Ensk tal kl. 5:40 - 8 - 10:20 Leyfð

DÉJÁ VU kl. 8 - 10:30 B.i.12

DOA kl. 4 B.i.12

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl tal kl. 1 - 3 Leyfð

SANTA CLAUSE 3 kl. 1:20 - 3:30 Leyfð

BÆJARHLAÐIÐ M/- Ísl tal kl. 2 Leyfð

Hafsteinn Gunnar Sigurðs-
son, nemi í kvikmynda-
leikstjórn og handritsgerð 
við Columbia University 
í New York, er að vinna 
að spennandi verkefni um 
þessar mundir. Nú í janúar 
hefjast tökur á stuttmynd í 
leikstjórn Hafsteins en höf-
undur handrits er Huldar 
Breiðfjörð sem einnig er við 
kvikmyndanám í New York. 

„Myndin heitir Skröltormar og við 
Huldar erum búnir að ganga með 
hana nokkuð lengi í maganum. Við 
ákváðum loks að kýla á þetta og 
sóttum um hjá Kvikmyndamiðstöð 
Íslands og vorum að fá styrk sem 
gerir þetta að veruleika. Það er 
frábært að hafa svona verkefni að 
takast á við enda er það vinnan 
sem maður lærir mest af í þessum 
bransa,“ segir Hafsteinn sem 
vinnur að undirbúningi fyrir 
myndina þessa dagana. Tökur 
verða í Reykjavík í janúar og 
framleiðendur myndarinnar eru 
Mistery Ísland og meðfram-

leiðandi er Zik 
Zak kvikmynda-

gerð.
„Þetta er 

stærsta
verk-

efni sem ég hef unnið að sem leik-
stjóri svona umfangslega séð en 
þetta verður um 30 mínútna stutt-
mynd. Ég hef líka mikla trú á 
þessu handriti enda frábært að 
vinna með Huldari. Myndin segir 
sögu Antons, miðaldra bílasala 
sem hefur löngum látið sig dreyma 
um að eignast kúrekastígvél. 
Þegar hann sér Rúna Júl í sjón-
varpinu í kúrekastígvélum þá 
lætur hann verða af því að fá sér 
flott kúrekastígvél, lætur draum-
inn rætast ef svo má segja. Mynd-
in segir svo að miklu leyti frá við-
brögðum fólksins í kringum Anton 
við kúrekastígvélunum sem hann 
vill helst vera í öllum stundum. 
Eiginkona Antons, vinnufélagar 
og vinir hafa öll sína skoðun á 
þessari einmenningstísku Antons 
sem syndir ótrauður gegn 
straumnum, líklega í fyrsta sinn 
um ævina. Ég vil helst ekki segja 
meira um söguþráðinn en vísa til 
þess að þetta verður mannleg en 
meinfyndin og lágstemmd kóm-
edía sem fjallar um það hvernig 
minnstu hlutir geta komið róti á 
vanabundið líf fólks og dregið 
fram þætti í fari þess sem að öllu 
jöfnu lítið ber á.“ 

Það verður úrval íslenskra leik-
ara í helstu hlutverkum í Skrölt-
ormum en Jóhann Sigurðarson fer 
með hlutverk Antons og í öðrum 
helstu hlutverkum er að finna Sig-
urð Skúlason, Pétur Einarsson, 
Svein Ólaf Gunnarsson og Lilju 
Þórisdóttur. „Það færir mér ómet-

anlega reynslu að vinna 
með þessu fólki, sérstak-
lega þar sem þetta er 
svona leikaramynd ef 
svo má segja, en auk 
þeirra bregður Rúnari 

Júlíussyni fyrir í mynd-
inni. Rúnar og Davíð Þór 

Jónsson tónlistarmaður verða 
með tónlistina ásamt hljóm-
sveitinni Flís. Það verður sem 
sagt allt vaðandi í frábæru 
fólki þarna í kringum mig 
og ég hlakka mikið til.“

Hafsteinn Gunnar 
staldrar ekki lengi við þar 
sem hann er á leiðinni aftur 
til New York strax að lokn-
um tökum. „Já ég kem til 

með að klára myndina úti þar 
sem ég klippi með félaga 
mínum Kristjáni Loðmfjörð 
klippara. Við Kristján höfum 
verið lengi saman í þessu 
kvikmyndastússi og unnið 
að ýmsum verkefnum. 
Skröltormar verður svo til-
búin til sýninga í vor hér 
heima og fer vonandi á 
einhverjar stuttmynda-
hátíðir í framhaldinu af 
því.“

Gleðilegt ár!

Kennsla hefst
8. janúar
Innritun og upplýsingar
í síma 561 5620 
frá kl. 12-17

www.schballett.is



 Guðjón Þórðarson hætti 
hjá Notts County í maí á síðasta 
ári og eftir að hafa skoðað nokkra 
möguleika ákvað hann að taka við 
ÍA á nýjan leik. „Endurkoman er 
svipuð og ég átti von á. Það eru 
töluverðar breytingar fyrirsjáan-
legar, til að mynda á leikmanna-
hópnum, en það er eitthvað sem ég 
gerði mér alveg grein fyrir að 
gæti gerst,“ sagði Guðjón í sam-
tali við Fréttablaðið í gær. Hann 
segir að margt hafi breyst frá því 
hann þjálfaði ÍA síðast, fyrir tíu 
árum síðan.

„Fyrst og fremst er það aðstað-
an sem hefur stórbatnað. Við erum 
nú komin með knattspyrnuhús 
sem er mikil bylting fyrir okkur 
hvað æfingarnar varðar. Vinnuað-
staðan er orðin langt um betri og 
þetta breytir miklu fyrir mig sem 
þjálfara. Það er reyndar alltaf 
Langisandurinn, hann er auðvitað 
drjúgur, þeir sem hafa æft þar 
vita að hann tekur í og hvað hann 
gefur mönnum,“ sagði Guðjón 
léttur í bragði um æfingar í fjör-
unni á Akranesi.

„Síðast þegar ég var að vinna 
hérna fyrir tíu árum sléttum, vet-
urinn 1996-1997, þá var ÍA með 
þrjá titla í húsi. Eins og staðan er í 
dag bendir ekkert til þess að Skag-
inn sé að fara að vinna þrjá titla á 
næstunni, í það minnsta ekki alla í 
einu.“

Guðjón er með mjög ungt lið í 
höndunum en hann segir að reynsl-
an á ungu strákana sé enn ekki 
nógu mikil til að meta þá. „Við 
erum með stóran hóp ungra leik-
manna en það á alveg eftir að 
koma í ljós úr hverju þeir eru 
gerðir. Það er mikil endurnýjun í 
gangi hjá okkur og það verður 
gaman að sjá hvaða ungu leik-
menn munu stíga skrefið úr barn-
dómnum í alvöruna. Ég mun sjá 
hverjir svara kallinu, það verður 
bara að koma í ljós, en það er mik-
ill munur á því að vera ungur og 
efnilegur og góður og farsæll,“ 
sagði Guðjón sem er í góðu sam-
bandi við sína menn hvað leik-
menn varðar.

„Ég mun skoða það hvar við 

leggjum línurnar hvað varðar að 
fá til okkar nýja menn. Ég hef í 
raun ekki hug á að bæta neina ein-
staka stöðu heldur mun ég skoða 
hópinn eftir því sem fram líður 
vori og sjá hvað ég þarf að gera. 
Ég mun sjá hvaða ungu leikmenn 
eru tilbúnir til að láta slag standa 
og fórna sér, ef þeir gera það fá 
þeir tækifærið, ef það er vöntun á 
því verðum við nauðbeygðir til að 
sækja okkur aukinn liðsstyrk. Það 
hafa margir farið frá félaginu, sjö 
leikmenn talsins, og við höfum 
ekki skrifað undir við neina nýja 
leikmenn,“ segir Guðjón.

Hafþór Ægir Vilhjálmsson, 
Hjörtur Hjartarson auk tvíbur-
anna Arnars og Bjarka Gunn-
laugssonar eru meðal þeirra leik-
manna sem hafa horfið á braut frá 
ÍA. „Það gefur augaleið að hópur-
inn er ekki stór. Ég er með marga 
og góða menn í Englandi sem ég er 
þegar búinn að tala við og ganga 

þannig frá að það verða engin 
vandamál þegar kemur að því að 
fá til okkar menn,“ sagði Guðjón.

Bjarni Guðjónsson, sonur Guð-
jóns, spilaði stóran hluta síðasta 
sumars sem miðvörður hjá ÍA. 
Guðjón er ekki á þeim buxunum 
að nota Bjarna þar hjá ÍA. „Ég 
mun ekki nota Bjarna sem mið-
vörð, það er alveg ljóst. Hann er 
alltof góður leikmaður og liðinu of 
mikilvægur til að nota hann í vörn-
inni, það eru mörg mörk sem geta 
komið í kringum hann. Það er 
fórnarkostnaður sem ég er ekki 
tilbúinn til að standa undir,“ segir 
þjálfarinn sem horfir til sona 
sinna, Bjarna og Þórðar, til að 
miðla af reynslu sinnu og getu til 
liðsis.

„Það er undir þeim komið að 
springa út. Þeir eru báðir góðir 
knattspyrnumenn með mikla 
reynslu og mikla getu og þurfa að 
takast á við það sem þeim er falið. 

Þeir þurfa að takast á við verkefn-
ið sem bíður okkar af fullum 
þunga og ég horfi til þess að þeir 
miðli af reynslu sinni og gefi 
öðrum fordæmi. Það er ljóst að 
þeir verða stórir burðarásar í 
mínu liði,“ segir Guðjón sem segir 
að markmiðin séu alveg skýr á 
Akranesi.

„Markmiðið er að koma ÍA í 
fremstu röð aftur og við munum 
ekki unna okkur neinnar hvíldar 
fyrr en það tekst. Það er mikið 
pláss fyrir framfarir, bæði innan 
og utan vallar, og það þarf að taka 
á ákveðnum málum sem því miður 
hafa ekki verið í nógu góðu standi. 
Það bíður okkar allra mikil vinna. 
Akranes er ekki stór bær, aðeins 
6.000 manna, og það verður mikil 
vinna að koma félaginu í fremstu 
röð á ný og ef það á að takast verða 
allir sem vettlingi geta valdið að 
hjálpast að til þess,“ segir Guðjón 
Þórðarson.

Guðjón Þórðarson, þjálfari ÍA segir að allir verði að hjálpast að til að takast á við verkefnið fram undan, að 
koma Skagamönnum í fremstu röð á nýjan leik. Hann segir að endurkoma sín sé svipuð og hann átti von á.

 Roger Federer var að ljúka 
ótrúlegu ári á sínum ferli. Hann 
komst í úrslit í sextán af þeim 
sautján mótum sem hann tók þátt 
í og vann þrjú af fjórum stórmót-
um ársins. Alls hefur hann unnið 
níu slemmutitla og á aðeins eftir 
að vinna opna franska meistara-
mótið til að vinna alslemmuna. 

„Að vinna opna franska meist-
aramótið á Roland Garros yrði 
sannarlega alger draumur fyrir 
mig,“ sagði hann en í ár tapaði 
hann fyrir Spánverjanum Rafael 
Nadal í úrslitunum. 

Hann segir þó að Wimbledon-
mótið sé enn og verði alltaf efst á 
sínum lista. „Lífið er í stuttu máli 

sagt draumur eins og er. Vonandi 
get ég haldið því áfram. Ég á 
aldrei erfitt með að koma mér í 
rétta gírinn fyrir mót og það 
verður ekki vandamál í nokkur 
ár enn,“ sagði Federer sem er 
ekki nema 25 ára gamall. Hann er 
af mörgum talinn geta orðið besti 
tennisleikari allra tíma. 

Í febrúar næstkomandi mun 
hann bæta met Jimmy Conner 
þegar hann verður í efsta sæti 
heimslistans 161. vikuna í röð. 
Slíkir eru yfirburðir hans á styrk-
leikalistanum að þótt hann myndi 
ekkert spila fram að því gæti 
enginn annar skákað honum. 
Hann vann átta milljónir dollara í 

verðlaunafé á árinu sem er að 
líða.

Fyrir utan opna franska meist-
aramótið hefur Federer augastað 
á einhverjum titlum til viðbótar 
sem hann hefur ekki unnið enn.

„Það væri gaman að vinna 
Davis Cup og ég hef sett mér það 
markmið að spila á Ólympíuleik-
unum í Peking árið 2008. Þetta 
eru mót sem ég hef ekki enn 
unnið,“ sagði á svissneski.

Dreymir um að bæta franska titlinum í safnið

 Heikki Kovalainen, 
nýliði Renault-liðsins í Formúlu 1, 
er hvergi banginn og stefnir á að 
berjast við Fernando Alonso um 
heimsmeistaratitilinn á næsta 
tímabili. Kovalainen tók sæti 
Alonso sem mun aka fyrir 
McLaren á næsta tímabili.

„Ég ræddi við Fernando á 
dögunum um næsta tímabil og ég 
sagði honum að ég myndi berjast 
við hann um titilinn. Hann sagði 
að ég þyrfti ekki að hafa áhyggj-
ur, hann myndi einnig sækja til 
sigurs. Þetta verður skemmtileg 
samkeppni og ég hlakka til.

Allir ökumenn í Formúlu 1 
telja sig vera besta og já, ég tel 
mig vera bestan. Ég trúi því að ég 
geti keppt við alla,“ sagði 
Kovalainen í viðtali við breska 
blaðið Sunday Mirror.

Finninn ungi segir þó að það 
séu örlítil vonbrigði að fá ekki að 
berjast við Michael Schumacher, 
sem hætti keppni á síðusta ári.

„Það hefði verið frábært að fá 
að keppa við Schumacher og mér 
finnst svolítið leiðinlegt að eiga 
ekki möguleika á því. Hann er 
besti ökumaður allra tíma. Það 
eru aðrir sem taka við.“

Kovalainen var-
ar Alonso við

Bjarki Freyr Guðmunds-
son er kominn aftur í raðir 
Keflavíkur en hann kemur úr 
herbúðum ÍA. Bjarki skrifaði um 
helgina undir þriggja ára 
samning við lið Keflavíkur sem 
varð bikarmeistari síðasta sumar. 
Það má því segja að hann sé 
kominn heim en hann varð 
bikarmeistari með liðinu árið 
1997 og vakti þá mikla athygli 
fyrir frammistöðu sína. Bjarki 
mun keppast um markmannsstöð-
una við Ómar Jóhannsson sem 
hefur staðið milli stanganna hjá 
liðinu undanfarin ár. Ómar hefur 
einnig skrifað undir þriggja ára 
samning og Keflvíkingar þurfa 
því ekki að hafa áhyggjur af 
markmannsmálum sínu.

Bjarki kominn 
aftur í Keflavík

Það er engin ástæða til að flýta sér að hætta





 Brett Favre felldi tár eftir leik 
Green Bay Packers og Chicago 
Bears í NFL-deildinni í ameríska 
fótboltanum á gamlársdag. Favre 
er fyrir löngu orðinn goðsögn hjá 
Packers.

„Ef þetta er minn síðasti leikur, 
vil ég minnast hans vel. Þetta er 
erfitt. Ég elska þessa stráka, ég 
elska þessa íþrótt. Það yrði frá-
bært að kveðja þessa íþrótt í þessu 
frábæra liði. Ég gæti ekki beðið 
um betri leið til að enda ferilinn,“ 
sagði Favre, sem neitaði að svara 
því hvort hann væri búinn að gera 
upp hug sinn hvort hann væri 
hættur eða ekki.

Favre er á leiðinni í aðgerð 
vegna þrálátra meiðsla á ökkla en 
hann er aðeins sjö snertimarka-
sendingum frá meti Dan Marino, 
sem eru 420 sendingar. Hann er 
einnig jafn Marino í öðru sæti yfir 
flesta unna leiki á ferlinum 147 

talsins, og á aðeins einn leik í að 
jafna met Johns Elway. Favre er 
almennt talinn vera einn besti, 
litríkasti og skemmtilegasti leik-

maður NFL-deildarinnar. 
Green Bay fær bæði nýjan 

þjálfara og nánast nýja sóknarlínu 
fyrir næsta ár og eftir erfiða 

aðgerð núna eftir tímabilið hjá 
Packers þarf Favre að ákveða 
hvort hann bindur enda á feril 
sinn eða heldur áfram í eitt tíma-
bil til viðbótar.

NFL-deildarkeppninni lauk um 
helgina og er æsispennandi 
úrslitakeppni fram undan. Fjögur 
lið sitja hjá í fyrstu umferð, San 
Diego Chargers, Baltimore 
Ravens, New Orleans Saints og 
Chicago Bears. Þessi fjögur lið 
koma svo inn eftir fyrstu umferð 
úrslitakeppninnar og taka þá við 
hefðbundin átta liða úrslit.

Leikurinn um sjálfa Ofurskál-
ina, „Superbowl“ fer svo fram 
sunnudaginn 4. febrúar í Flórída.

Brett Favre að binda enda á glæstan feril

 Dwyane Wade er fædd-
ur árið 1982 í Chicago en það var 
ekki fyrr en hann stækkaði um tíu 
sentimetra eftir fyrsta árið sitt í 
miðskóla að hann fór að sýna 
afburðahæfni í körfubolta. Hann 
er mjög trúaður og þakkar Guði 
fyrir alla sína hæfileika en hann 
bætti stigametið í skólanum 
sínum, H.L Richards í Chicago, á 
lokaári sínu þar þegar hann skor-
aði 676 stig á einu tímabili, eða 27 
stig að meðaltali í leik. Wade skar-
aði einnig fram úr í frjálsíþróttum 
í skólanum.

Wade fór svo í háskólann 
Marquette í Milwaukee þar sem 
hann spilaði ekki körfubolta fyrsta 
árið vegna vandræða í námi. Þegar 
hann gat byrjað að spila varð hann 
samstundis stigahæsti leikmaður 
Golden Eagles-háskólaliðsins með 
17,8 stig að meðaltali í leik og hann 
bætti um betur tímabilið þar á 
eftir þegar hann leiddi Ernina í 
úrslit háskólakörfuboltans í fyrsta 
skipti síðan 1977 þegar hann skor-
aði 21,5 stig að meðaltali.

Eftir frábært tímabil var Wade 
svo valinn fimmti í nýliðavalinu í 
NBA þegar hann gekk í raðir 
Miami Heat, án þess að klára 
háskólann sem mun hengja upp 
treyjunúmer Wades í febrúar 
næstkomandi vegna magnaðs 
árangurs með skólanum. Í ungu 
liði Miami spilaði Wade vel á sínu 
fyrsta ári, skoraði sextán stig að 
meðaltali í leik, tók fjögur fráköst 
og sendi fjórar stoðsendingar að 
meðaltali í leik. Aðrir nýliðar 
stóðu sig þó enn betur og því var 
Wade í skugganum af þeim, sér-
staklega LeBron James og Carm-
elo Anthony.

Eftir komu Shaquille O´Neal 
fyrir annað tímabil Wades, 2004-
2005 tímabilið, risu allar tölur 

kappans sem festi sig í sessi sem 
einn allra besti ungi leikmaður 
deildarinnar. Í fyrstu umferð 

úrslitakeppninnar 2005 varð Wade 
aðeins sjöundi leikmaðurinn í sögu 
NBA til að skora yfir 25 stig að 

meðaltali í leik. Í næstu umferð 
skoraði hann svo yfir 31 stig að 
meðaltali, meðal annars 40 og 36 
stig í leikjum tvö og þrjú þrátt 
fyrir að spila fárveikur og meidd-
ur á hné.

Á tímabilinu á eftir, 2005-2006, 
var Wade enn og aftur magnaður, 
með 27,2 stig að meðaltali í leik í 
deildinni. Wade leiddi Miami svo 
alla leið í úrslitaeinvígið í NBA 
keppninni á síðasta tímabili þar 
sem liðið mætti Dallas Mavericks. 
Eftir tvö töp skoraði Wade 42, 36 
og 43 stig í næstu þremur leikjum 
og kom Miami í forystu. Miami 
vann svo síðasta leikinn og þar 
með NBA-meistaratitilinn og var 
Wade valinn verðmætasti leik-
maður úrslitakeppninnar. Í henni 
varð hann þriðji stigahæsti leik-
maður í sögu NBA með 34,7 stig að 
meðaltali í leik. Á yfirstandandi 
tímabili er Wade svo á meðal stiga-
hæstu leikmanna deildarinnar, 
með 27,5 stig að meðaltali, nú 
þegar tímabilið er hálfnað.

„Hann sprengdi alla skala á 
árinu,“ segir Stan van Gundy, fyrr-
um aðalþjálfari Miami og núver-
andi ráðgjafi liðsins um Wade. „Í 
sex vikur spilaði hann leikinn nán-
ast betur en nokkur annar hefur 
gert. Ég held að Michael Jordan 
hafi aldrei átt betri úrslitakeppni. 
Hann er besti leikmaður deildar-
innar í dag, leiðtogahæfileikar 
hans gera hann að því. LeBron 
James, Kobe Bryant og Carmelo 
Anthony eru frábærir en Wade er 
bara bestur.“

Wade var nýlega valinn íþrótta-
maður ársins af hinu virta tímariti 
Sports Illustrated, sem þykir mik-
ill heiður, sér í lagi fyrir 24 ára 
gamlan strák sem hefur þó þegar 
náð að skara fram úr á sínu sviði.

NBA-körfuboltinn sá nýja stjörnu skína hvað skærast á nýliðnu ári. Dwyane Wade átti ótrúlegt ár þar sem 
hann leiddi Miami Heat til meistaratitilsins. Wade hefur nánast alltaf staðið upp úr í körfuboltanum.

 Ítalíumeistarar Inter 
hyggjast styrkja miðjuna hjá sér 
og samkvæmt fjölmiðlum á Ítalíu 
líta þeir til spænska liðsins Real 
Madrid þar sem þeir hafa áhuga á 
að fá þá Mahamadou Diarra og 
David Beckham. Forráðamenn 
Al-Ittihad frá Sádi-Arabíu halda 
því fram að þeir muni fá Luis 
Figo frá Inter í næstu viku og ef 
það reynist rétt er líklegt að 
ítalska liðið fái sér nýja leikmenn 
á miðsvæðið.

Diarra var keyptur til Real 
Madrid frá Lyon í sumar en eftir 
að hafa lent í deilum við Fabio 
Capello, þjálfara Madrídinga, var 
hann settur út úr liðinu. Hann lék 
ekki í 3-0 tapi fyrir Recreativo 
Huelva í kjölfarið en spænska 
liðið gaf út þá skýringu að 
leikmaðurinn var meiddur.

Ætla að styrkja 
miðsvæðið

 Darren Williams, leikmaður 
Denver Broncos í ameríska 
fótboltanum, var skotinn til bana 
snemma á nýársmorgun. Williams 
var 24 ára og var farþegi í 
limósínu sem var að keyra um 
miðbæ Denver þegar skot sem 
kom frá manni í öðru ökutæki 
hitti hann. Tveir aðrir farþegar 
slösuðust í skotárásinni. „Við 
erum algjörlega orðlaus, þetta er 
hræðilegur harmleikur,“ sagði 
Jim Saccomano, talsmaður 
Broncos.

Atburðurinn átti sér stað 
nokkrum klukkustundum eftir að 
Broncos töpuðu fyrir San 
Francisco 49ers í framlengdum 
leik og liðið komst því ekki í 
úrslitakeppni NFL-deildarinnar. 
Williams var á sínu öðru tímabili 
með Broncos en á árinu 2006 var 
hann fjórum sinnum í byrjunar-
liðinu.

Leikmaður 
skotinn til bana

 Phil Jagielka, leikmaður 
Sheffield United, hefur sagt að 
leikmenn Arsenal hafi neitað að 
taka í höndina á sér eftir óvæntan 
sigur Sheffield 1-0 í ensku úrvals-
deildinni á laugardag. Jagielka 
leikur sem útispilari en hann 
þurfti að fara í markið í viðureign 
liðanna og náði að halda hreinu 
þær 35 mínútur sem hann lék þar.

Þetta er ekki í fyrsta sinn sem 
Jagielka bregður sér í markið í 
miðjum leik og þegar Paddy 
Kenny, markvörður Sheffield 
United, þurfti að yfirgefa völlinn 
á 60. mínútu voru honum réttir 
hanskarnir. 

Þennan rúma hálftíma sem 
Jagielka stóð í markinu gekk 
Arsenal erfiðlega að láta reyna á 
hann og þurfti hann aðeins einu 
sinni að taka á honum stóra sínum, 
varði þá vel skot frá Robin van 

Persie. Heimamenn voru ekki 
sáttir við viðbrögð leikmanna Ars-
enal eftir leikinn þó Jagielka segði 
að þau hefðu ekki komið sér á 
óvart. „Ef þeir vilja hegða sér eins 
og smákrakkar eigum við að leyfa 
þeim að vera stórir smákrakkar. 
Þetta er bara eitthvað sem við 
búumst við núna frá Arsenal, þetta 
er ekki í fyrsta sinn sem þeir 
hegða sér svona.“

Jagielka segir að Arsenal-menn 
hafi ekki sýnt íþróttamannslega 
framkomu eftir leik. „Þeir neituðu 
að taka í höndina á mér. Svona 
getur gerst þegar þú hefur svona 
marga erlenda leikmenn sem 
þekkja ekki hörkuna í enska bolt-
anum. Auðvitað skil ég að það hafi 
verið þeim mikil vonbrigði að tapa 
leiknum en þeir hefðu mátt sýna 
íþróttamannslega hegðun eftir 
leikinn,“ sagði Jagielka.

Leikmenn neituðu að taka í höndina á mér

Stilian Petrov segir að 
Aston Villa gæti átt erfiða tíma 
fram undan á seinni helmingi 
tímabilsins ef liðið styrkir sig 
ekki í félagaskiptaglugganum. 
Villa heldur áfram að hrapa niður 
töfluna í ensku úrvalsdeildinni en 
í síðasta leik tapaði það fyrir 
Charlton og mætir Englands-
meisturum Chelsea í kvöld. Liðið 
hefur ekki landað sigri í síðustu 
níu leikjum. Petrov var keyptur 
frá Celtic síðasta sumar en hann 
segir að Villa þurfi að fá fleiri 
leikmenn.

„Okkur skortir ákveðinn 
stöðugleika því við virðumst bara 
spila vel annan hálfleikinn. Nú er 
félagaskiptaglugginn að opnast 
svo ég vona að knattspyrnustjór-
inn og eigandinn fái nýja 
leikmenn til að gera okkur að 
betra liði. Þegar ég var fenginn til 
liðsins var sagt að metnaðurinn 
væri mikill svo ég bíð,“ sagði 
Petrov.

Þarf að styrkja 
liðið talsvert



Leikmenn NBA-deildarinnar í 
Bandaríkjunum fá lítið frí yfir 
hátíðarnar og á gamlársdag fóru 
fram sjö leikir í deildinni. Dallas 
Mavericks tók á móti Allen Iver-
son og félögum hans í Denver 
Nuggets en Dirk Nowitzki lék ekki 
með Dallas vegna meiðsla. Það 
kom þó ekki að sök því Dallas vann 
leikinn, 89-85.

Josh Howard og Jason Terry 
voru í forystuhlutverki í fjarveru 
Nowitzkis en Howard skoraði 28 
stig og hirti 17 fráköst og Terry 
skoraði 21 stig fyrir Dallas. Allen 
Iverson var stigahæstur í liði Den-
ver með 28 stig.

„Það vissu allir að Dirk var ekki 
með. Við þurftum á öllum leik-
mönnum okkar að halda, ekki bara 
mér. Ég var að reyna að vera 
grimmur en þetta snerist meira 
um að fara inn í leikinn og spila 
minn frábæra leik,“ sagði Josh 
Howard eftir leikinn.

Leikmenn Phoenix Suns gerðu 
góða ferð til Detroit þar sem þeir 
unnu heimamenn í Pistons, 108-
101. Steve Nash var stigahæstur 
leikmanna Suns með 35 stig í leikn-
um, auk þess að gefa 12 stoðsend-
ingar, og Amare Stoudemire átti 
einnig stórleik þar sem hann skor-
aði 31 stig og hirti 13 fráköst.

Chauncey Billups lék ekki með 
Pistons vegna meiðsla og Nash 
sagði að það hefði munað um 
minna. „Við unnum leikinn en þeir 
voru ekki með alla sína leikmenn. 
Þetta er einföld stærðfræði. Þeir 
eru með marga góða leikmenn en 
Billups er einn besti leikmaður 
deildarinnar,“ sagði Nash en 
Richard Hamilton var stigahæstur 
í liði Detroit með 31 stig.

Kobe Bryant var lang stiga-
hæstur í liði L.A. Lakers sem lagði 
Philadelphia 76ers á heimavelli, 
104-94. Bryant skoraði 35 stig í 
leiknum en Smush Parker kom 
honum næstur með 12 stig fyrir 
Lakers. Allir leikmenn Lakers sem 
voru á skýrslu skoruðu stig í leikn-
um. Varamaðurinn Kyle Korver 
var stigahæstur í liði Philadelphia 
með 29 stig.

San Antonio Spurs átti ekki í 
miklum vandræðum með lið Atl-
anta Hawks á heimavelli sínum og 
fór með sigur af hólmi, 95-81. 
Franski leikstjórnandinn Tony 
Parker var stigahæstur í liði San 
Antonio með 27 stig. Mano Gino-
bili skoraði 18 stig og Tim Duncan 
bætti 17 stigum við fyrir San Ant-
onio.

Elton Brand setti persónulegt 
met þegar lið hans L.A. Clippers 

vann New York Knicks á heima-
velli, 90-80. Brand skoraði 32 stig 
og var með átta varin skot, en hann 
hefur aldrei varið eins mörg skot í 
einum leik á ferlinum.

Þetta var tíundi sigur Clippers 
gegn Knicks í röð á heimavelli og 
þeir virðast því hafa gott tak á 
New York Knicks.

Tracy McGrady virðist vera 
kominn í sitt rétta form en hann 
skoraði 38 stig í naumum sigri 

Houston Rockets á Memphis Grizz-
lies, 111-109, en Rockets lék sem 
fyrr án Yao Ming sem er meiddur.

„Ég er með mikið sjálfstraust 
núna. Að hafa ekki Yao Ming inn á 
setur aukna pressu á mínar herðar 
að leiða liðið. Ég tek þeirri ábyrgð,“ 
sagði McGrady.

Þá vann Seattle sigur á Boston á 
heimavelli, 101-95, þar sem Chris 
Wilcox fór fyrir liði Seattle og 
skoraði 24 stig. 

Tíundi sigur Dallas Mavericks í röð

 Hinn þrítugi Kanu 
vonast til þess að komast aftur til 
síns gamla liðs Ajax í janúar. 
Þessi markahrókur fer fram á að 
yfirgefa Portsmouth en hann 
hefur verið á meðal bestu 
leikmanna liðsins í vetur. „Ég vil 
fara til Ajax. Portsmouth ætti að 
vera þakklátt fyrir það sem ég 
hef gert fyrir félagið og leyfa 
mér að fara,“ sagði Kanu.

„Ég bíð eftir tilboði frá Ajax. 
Ég er búinn að segja Portsmouth 
að ég vilji fara. Ég hef gert upp 
hug minn. Ég á frábærar minn-
ingar frá Amsterdam og ég veit 
að magnaðir hlutir geta gerst ef 
ég sný þangað aftur.“ Nígeríu-
maðurinn greindi einnig frá því 
að Edgar Davids gæti fylgt 
honum til Hollands, ef af verður, 
en hann var einnig á sínum tíma 
hjá Ajax. „Ég hef verið að tala við 
Edgar Davids og nokkra aðra 
leikmenn sem voru hjá Ajax með 
okkur á sínum tíma. Ég held að 
við gætum endurskapað hið 
magnaða andrúmsloft sem ríkti 
þá,“ sagði Kanu. 

Heimtar að fara
frá Portsmouth

Gianluigi Buffon, 
markvörður Juventus og ítalska 
landsliðsins, var í viðtali við 
ítalska fjölmiðla nú í kringum 
áramótin þar sem hann leit til 
baka og fór yfir árið 2006. Hann 
sagði að það væri mjög erfitt að 
lýsa þessu ári með einu orði en 
það hefði einkennst af óstjórn-
legri gleði og gríðarlegum 
vonbrigðum, enginn millivegur 
hefði verið til staðar.

Ítalir urðu heimsmeistarar á 
árinu en félagslið Buffons, 
Juventus, var dæmt niður um deild 
í hinum svokallaða Ítalíuskandal. 

„Frammistaða okkar á HM í 
Þýskalandi fór fram úr okkar 
björtustu vonum og það var 
ólýsanleg tilfinning að landa 
heimsmeistaratitlinum. Hvað 
varðar málefni Juventus þá 
fannst mér ég ekki neyðast til að 
skipta um lið og ákvað því að vera 
áfram til að hjálpa liðinu aftur 
upp, ég sé ekki eftir þeirri 
ákvörðun,“ sagði Buffon.

Juventus er á góðri leið með að 
tryggja sér sæti í efstu deild því 
liðið er í þriðja sæti næst efstu 
deildar.

Enginn milli-
vegur á árinu

 Michael Owen stefnir 
ótrauður á að snúa aftur í 
aprílmánuði. Þessi snjalli 
framherji Newcastle meiddist illa 
á heimsmeistaramótinu síðasta 
sumar og var búist við því að 
hann yrði frá í eitt ár vegna 
meiðslanna en útlit er fyrir að 
hann nái að spila einhverja leiki á 
þessu tímabili.

„Batinn er enn jafn og góður. 
Ég vonast til að snúa til baka í 
apríl. Hin eina sanna prófraun 
verður þó ekki fyrr en styttist í 
endurkomuna,“ sagði Owen sem 
hefur unnið hörðum höndum að 
því að ná sér að fullu. Endurkoma 
hans verður án efa mikil lyfti-
stöng fyrir Newcastle en aðeins 
Obafeme Martins hefur verið 
reglulega á skotskónum af 
framherjum liðsins.

Snýr líklega 
aftur í apríl



 Deco, miðjumaður 
Barcelona og samherji Eiðs 
Smára, hefur látið hafa eftir sér 
að hann vilji spila í ensku 
úrvalsdeildinni áður en ferli hans 
lýkur.

„Það er satt að mig langar til 
að spila á Englandi vegna þess að 
það er heillandi deild. Núna er ég 
hins vegar í einu besta liði heims 
og er mjög ánægður og það yrði 
mjög erfitt að fara héðan á 
næstunni,“ sagði Deco sem hefur 
oft verið orðaður við Chelsea. 

Dreymir um að 
spila á Englandi

Miðjumaður Arsenal, 
Gilberto Silva, viðurkennir að 
liðið sakni sárlega fyrirliðans 
Thierry Henry. Frakkinn hefur 
misst af síðustu átta leikjum 
Arsenal og verður ekki með í 
leiknum í kvöld gegn Charlton. 
Gilberto hefur verið fyrirliði í 
fjarveru Henry og viðurkennir 
vandann fúslega en Arsenal hefur 
meðal annars tapað fyrir 
Sheffield United í jólatörninni.

„Það er mikilvægt að við fáum 
Thierry til baka. Við söknum 
hans, við vitum að hann er 
mikilvægur fyrir okkur þar sem 
hann er leiðtogi liðsins. Við 
höfum gert okkar besta án hans 
en auðvitað þörfnumst við hans í 
framlínuna. Ég vona að hann 
verði tilbúinn eftir næsta leik,“ 
sagði Brasilíumaðurinn.

Við söknum 
Thierry Henry

 Englandsmeistarar Chel-
sea hafa gefið eftir í titilbarátt-
unni á Englandi en liðið hefur gert 
tvö jafntefli í deildinni í röð, gegn 
Wigan og Fulham. Á meðan hefur 
Manchester United ekkert slakað 
á og ljóst er að Chelsea þarf á sigri 
að halda gegn Aston Villa í kvöld 
til að halda í við United. Vörnin 
hefur verið helsti veikleikinn en í 
síðustu þremur leikjum hefur liðið 
fengið á sig tvö mörk í leik.

Fyrirliðinn John Terry og 
markmaðurinn Petr Cech eru 
báðir frá vegna meiðsla en þó 
styttist í endurkomu beggja. 
Greinilegan veikleika má sjá á lið-
inu í fjarveru þeirra en allar líkur 
eru á því að José Mourinho styrki 
lið sitt í janúarglugganum með í 
það minnsta einum varnarmanni. 
Sá sem talið er líklegast að fari til 
Chelsea er Micah Richards, leik-
maður Manchester City, og honum 
gæti fylgt Sol Campbell frá 
Portsmouth.

„Ég vona að Chelsea hafi ekki 
áhuga á honum, ef ég missi hann 
er ég í miklum vandræðum. Það 
yrði skelfilegt að missa Sol, hann 
hefur verið frábær hjá okkur,“ 
sagði Harry Redknapp, stjóri 
Portsmouth. Mourinho er sjálfur 
alls ekki sáttur við vörnina sína. „Í 
augnablikinu getur Chelsea bara 
ekki varist. Ég er sá fyrsti til að 

sjá það. Kannski erum við ekki 
jafn góðir og við höldum, kannski 
er ég ekki svo góður stjóri, kannski 
eru leikmennirnir ekki svo góðir 
eftir allt,“ sagði Mourinho.

„Hérna eru allir með stóra og 
sterka framherja. Þeir setja bolt-
ann inn í teiginn en við erum ekki 
nógu ríkjandi í loftinu. Hvað er 
hægt að gera með Paulo Ferreira 
og Geremi? Ekkert,“ sagði Mour-
inho og hélt áfram að gagnrýna 
sína menn. „Andriy Shevchenko, 
Shaun Wright-Phillips og Salomon 

Kalou eru bara ekki að standa sig. 
Didier Drogba er sá eini sem er 
upp á sitt besta í augnablikinu,“ 
sagði Portúgalinn sem segist ekki 
vera viss um að hann þurfi að 
kaupa neinn í janúar.

„Ég þarf ekki að eyða neinu. 
Þetta er erfitt en ég vona að John 
Terry og Petr Cech snúi fljótt 
aftur. Ég þarf ekki að eyða neinum 
milljónum, ég þarf bara besta 
varnarmann heims og besta 
markmann heims til baka,“ sagði  
Mourinho.

Chelsea saknar John Terry sárlega

 Chris Coleman, knatt-
spyrnustjóri Fulham, viðurkennir 
að hafa mikinn áhuga á sóknar-
manninum Vincenzo Montella. 
„Ég hef áhuga, ég neita því ekki. 
Ég vil ekki tjá mig meira um 
þetta mál en tel að við séum ekki 
eina liðið sem hafi áhuga,“ sagði 
Coleman.

Montella er ekki í áætlunum 
Luciano Spalletti, þjálfara Roma, 
en hann hefur mikið verið frá 
síðustu ár vegna meiðsla og lék 
meðal annars bara þrettán leiki 
með Roma í ítölsku deildinni 
síðasta tímabil. hann er nú fyrir 
aftan Francesco Totti, Mirko 
Vucinic og Francesco Tavano í 
goggunarröðinni.

Fulham vill fá 
Montella

Enska úrvalsdeildin:

 Eggert Magnússon og 
Björgólfur Guðmundsson voru 
súrir á svip þegar þeir fylgdust 
með sínum mönnum í West Ham 
vera tekna í kennslustund af 
Reading í ensku úrvalsdeildinni. 
Brynjar Björn Gunnarsson og 
Ívar Ingimarsson spiluðu báðir 
allan leikinn fyrir Reading sem 
vann 6-0 sigur, Brynjar braut ein-
mitt ísinn fyrir Reading í leiknum 
þegar hann skoraði eftir auka-
spyrnu frá Nicky Shorey. Ívar 
hefur hingað til spilað hverja ein-
ustu mínútu fyrir liðið í ensku 
úrvalsdeildinni. Kevin Doyle skor-
aði tvö mörk í leiknum en Reading 
var fjórum mörkum yfir í hálf-
leik.

„Þessi leikur var mikil próf-
raun fyrir mitt lið og í hreinskilni 
vissi ég ekki hvort mínir menn 
næðu að standast hana. Það hefur 
verið mikið leikjaálag upp á síð-
kastið en eftir að við komumst 
yfir varð ég vitni að bestu spila-
mennsku sem ég hef séð hjá lið-
inu síðan ég tók við. Leikmenn 
mínir eiga hrós skilið,“ sagði 
Steve Coppell, knattspyrnustjóri 
Reading.

Reading er í níunda sæti deild-
arinnar sem er mun betri árangur 
en flestir bjuggust við. Staða West 
Ham er hins vegar mjög slæm, 
liðið er með átján stig í fallsæti en 
fjögur stig eru upp í öruggt sæti. 
Ljóst að Alan Curbishley þarf að 
vanda valið í félagaskiptagluggan-
um en miðað við frammistöðu liðs-
ins í gær gæti hann skipt út allri 
varnarlínu liðsins nú í janúar.

Ljóst var að lið Bolton var mætt 
á Anfield til að ná í eitt stig í gær 
en framan af leiknum spilaði það 
góðan varnarleik og gaf fá færi á 
sér. Það var síðan stórglæsilegt 
mark frá Peter Crouch í seinni 
hálfleik sem kom Liverpool loks á 
bragðið og strax á eftir fylgdi frá-
bært mark frá Steven Gerrard. 
Hollenski sóknarmaðurinn Dirk 
Kuyt innsiglaði síðan 3-0 sigur 
Liverpool. Þess ber að geta að 
Jermaine Pennant átti mjög góðan 
leik fyrir Liverpool en hann hefur 
valdið miklum vonbrigðum á tíma-
bilinu.

„Þetta var fullkomin byrjun á 
nýju ári og við spiluðum mjög 
góðan fótbolta. Þetta var frábær 
vika fyrir mig persónulega en 
þegar maður gengur út á völlinn 
lætur maður alla persónulegu 
hlutina til hliðar. Ég er mjög 
ánægður með markið mitt, ég lét 
ekki mikið að mér kveða í seinni 
hálfleik en náði þó að skora,“ sagði 
Steven Gerrard, fyrirliði Liver-
pool, sem fékk orðu frá Englands-
forseta fyrir nokkrum dögum. 

Heiðar Helguson var óheppinn 
að skora ekki þegar Fulham og 
Watford gerðu markalaust jafn-
tefli. Heiðari tókst að koma bolt-
anum í netið í fyrri hálfleik en 
aðstoðardómarinn flaggaði rang-
stöðu sem var rangur dómur. Þrátt 
fyrir markaleysið var leikurinn 
fjörlegur og boltinn fór oftar en 
einu sinni í tréverkið. Antti Niemi, 
markvörður Fulham, slasaðist í 
seinni hálfleik og þurfti að fara af 
velli.

Wigan tapaði sínum fimmta 
leiki í röð þegar liðið beið lægri 
hlut 0-3 fyrir Blackburn á heima-
velli sínum. „Mínir menn eru bara 
ekki að vinna vinnuna sína um 
þessar mundir. Mikið er talað um 
það að við þurfum að fá okkur 
sóknarmann og ég get upplýst að 
við erum að leita að sóknarmanni. 
En það er alveg ljóst að ekki er 
hægt að ætlast til þess að við skor-
um fjögur mörk í hverjum leik, 
við verðum að fara að verjast 
almennilega líka,“ sagði Paul 
Jewell, knattspyrnustjóri Wigan, 

eftir leik. Mark frá Steed Mal-
branque tryggði Tottenham stig á 
útivelli gegn Portsmouth, 1-1.

 Yakubu var í aðalhlutverki 
þegar Middlesbrough vann Sheffi-
eld United 3-1 á heimavelli sínum. 
Hann skoraði tvívegis í seinni 
hálfleik og sá til þess að Middles-
brough vann. 

Þá var Georgios Samaras hetja 
Manchester City þegar liðið vann 
2-1 sigur á Everton með því að 
skora bæði mörk City eftir að hafa 
komið inn sem varamaður.  

Brynjar Björn Gunnarsson kom Reading á bragðið í gær þegar liðið burstaði West Ham á heimavelli sínum 
6-0. Liverpool komst upp í þriðja sæti deildarinnar með því að vinna öruggan sigur gegn Bolton á Anfield.

 Newcastle tók á móti 
Manchester United í ensku úrvals-
deildinni í gær á heimavelli sínum 
St. James Park. Leikurinn endaði 
með jafntefli, 2-2, en mörk New-
castle í leiknum voru einkar glæsi-
leg.

Fyrri hálfleikurinn var gríðar-
lega fjörugur og á 33. mínútu kom 
James Milner Newcastle yfir með 
glæsilegu marki. Skot hans af um 
25 metra færi endaði efst í blá-
horninu, óverjandi fyrir Edwin 
van der Sar, markvörð Manchest-
er United.

Þá kom að þætti Paul Scholes 
sem náði að jafna metin fyrir 
gestina á 40. mínútu og ekki voru 
liðnar nema rétt rúmar 20 sek-

úndur þegar hann kom Manchest-
er United yfir.

Allt stefndi í sigur gestanna frá 
Manchester en það var nítján ára 
strákur, David Edgar að nafni, 
sem bjargaði stiginu fyrir New-
castle þegar skot hans af um 30 
metra færi fór fram hjá hverjum 
leikmanna Manchester United á 
fætur öðrum og endaði neðst í blá-
horninu.

„Við fórum illa með mörg færi 
en það er ekki hægt annað en að 
dást að baráttunni í leikmönnum 
Newcastle. Þeir áttu skilið að ná 
jafntefli, það er engin spurning,“ 
sagði Sir Alex Ferguson, stjóri 
Manchester United sem hefur nú 
sjö stiga forskot á Chelsea. 

Nítján ára strákur spillti gleði Man. Utd





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

Hannes Smárason hleypur alltaf!
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... fær Eiríkur Karlsson sem 
staðið hefur vaktina í flugelda-
sölu Hjálparsveitar skáta í 38 ár.

„Það var bara afskaplega fín 
stemning í stofunni hjá mér á gaml-
árskvöld,“ segir Þorsteinn Guð-
mundsson, leikari og einn af  hand-
ritshöfundum Áramótaskaupsins. 
„Þetta virðist að minnsta kosti hafa 
fallið í kramið hjá mínu fólki. Ég 
las á Vísi að um 97 prósent þjóðar-
innar hefðu horft á skaupið og held 
að það sé frekar sundurleitur 
hópur, þannig það er ekki hægt að 
ætlast til að allir hafi haft 
gaman af en ég hef hing-

að til bara fengið góð viðbrögð,“ 
segir Þorsteinn og bætir við að það 
sé viss áfangi á ferlinum að búa til 
áramótaskaup. „Þetta er kannski 

eitthvað sem maður 
þarf að ganga í 

gegnum.“
Þorsteinn

skemmti lands-
mönnum ekki 

aðeins í skaupinu á 
gamlárskvöld því 

fyrr um kvöld-
ið birtist 
auglýsing
frá Kaup-
þingi þar 
sem Þor-
steinn lék 
á móti 
enska

leikaranum John Cleese. „Við 
fórum til Hollywood og gerðum 
nokkrar auglýsingar með honum 
fyrir jólin og ætlum að sýna 
Íslendingum að minnsta kosti 
þrjár auglýsingar með honum.“ 

Þorsteinn hefur lengi haft 
dálæti á Cleese og viðurkennir að 
það hafi verið dálítið stressandi að 
hitta hann. „Þetta er goðsögn í 
grínheiminum og hefur gert stór-
kostlega hluti. Hann er hins vegar 
fínn í viðkynningu, dálítið alvar-
legur. Það kom mér á óvart hvað 
hann tekur vinnuna gríðarlega 
alvarlega. Vildi alltaf vera að bæta 
handritið, tala um það og æfa sig. 
Ég held ég hafi aldrei hitt jafn 
mikinn fagmann, hann tekur grín-
inu ekki af neinni léttúð.“ 

John Cleese tekur grínið alvarlega 

„Pjúsari nýtur unaðssemda hins 
tæknivædda heims,“ segir Lára 
Stefánsdóttir kennari, sem skipar 
þriðja sæti á lista Samfylkingar-
innar í Norðausturkjördæmi fyrir 
alþingiskosningar í vor og er jafn-
framt æviráðinn forseti íðilstjórn-
ar Pjúsarafélags Íslands.

Lára er titluð pjúsari í síma-
skránni, en samkvæmt heimasíðu 
Pjúsarafélags Íslands, www.pjus.
is,  er markmið félagsins að veita 
núverandi og upprennandi pjúsur-
um stuðning til áframhaldandi 
pjúss.

Félagið er sprottið upp úr upp-
hafi internetvæðingar Íslands. 
„Ég tók þátt í því að stofna Íslenska 
menntanetið á sínum tíma og barð-
ist fyrir því að það yrðu opnaðar 
spjallrásir á Íslandi til að ungt 
fólk úr hinum ýmsu skólum gæti 
spjallað saman á netinu,“ segir 
Lára.

„Mér fannst eðlilegt eins og 
staðan var þá að ég liti til með 
þeim og var því dálítið á spjallrás-
unum með þeim. Eitt kvöldið 
kvaddi ég þau með orðunum: 
Kúldrist nú og knúsist, partíist og 
pjúsist. Þetta þótti þeim svona 
rosalega fyndið og þau byrjuðu að 
nota orðið „pjús“ í miklu magni,“ 
segir Lára.

Pjúsið þróaðist áfram og meðal 
annars Lára samdi þjóðsöng pjús-
ara. Árið 1998 var Pjúsarafélag 
Íslands loks formlega stofnað.

Margar hefðir eru innan félags-
ins og eiga pjúsarar sér meira að 
segja eigin orðabók. „Við höldum 
svo aðalfundinn okkar árlega á 
Ruby Tuesday þar sem okkur ber 
að panta alla eftirrétti á matseðl-
inum,“ segir Lára.

Lára skipar 3. sæti framboðs-
lista Samfylkingarinnar í Norð-
austurkjördæmi fyrir komandi 
kosningar. „Það er sannarlega 
kominn tími á pjúsara á þing,“ 
segir Lára. „Kúldur, knús, partí og 
pjús munu aukast af miklum mun 
í þingheimi.“

Lára hefur unnið við tölvur frá 
því á níunda áratugnum og segir 
marga vera hissa á því að mið-
aldra amma þekki eitthvað til 
tækninnar. Aðspurð hvort hún 

væri aldursforseti félagsins, segir 
Lára það ekki vera mikilvægt í 
augum pjúsara. „Aldur skiptir 
okkur ekki máli. Við erum bara 
nördar.“

Hvernig fannst þér Áramótaskaupið?



„ Óborganleg! “
- Roger Ebert, Chicago Sun-Times

„ Hin fullkomna grínmynd! “
- Ruthe Stein, San Francisco Chronicle

„ Sannkallaður gleðigjafi! “
- Carina Chocano, Los Angeles Times

„ Langskemmtilegasta grínmynd ársins! “
- David Ansen, Newsweek

SATELLITE AWARDS
TILNEFNINGAR

INDEPENDENT SPIRIT
TILNEFNINGAR5

GOLDEN GLOBE
TILNEFNINGAR2
GRAMMY AWARDS
TILNEFNING1

5

LITTLA UNGFRÚ SÓLSKIN: FRUMSÝND 5. JANÚAR! SÝND Í REGNBOGANUM OG SMÁRABÍÓI

- Ekkert hlé á góðum myndum

Gullnu reglur Græna ljóssins

Ekkert hlé  
Myndin sýnd í einum rykk

Minna af auglýsingum
Sýning myndarinnar byrjar fyrr

Engin trufl un
Miðasölu lýkur þegar sýning myndar hefst321

KLIPPIÐ HÉR!

www.graenaljosid.is — Skráðu þig á póstlistann og þér verður boðið á forsýningar allra mynda Græna ljóssins

Lesendur Fréttablaðsins fá 2 fyrir 1 allar frumsýningarhelgar.
Framvísaðu þessari úrklippu í miðasölunni til að fá tilboðið. Tilboðið gildir föstudag, laugardag og sunnudag á allar sýningar.



FYRSTUR MEÐ
FRÉTTIRNAR

www.visir.is

Sívaxandi samkeppni á sviði spá-
dóma fyrir nýhafið ár leiðir 

óhjákvæmilega af sér að ýmsir 
minni spámenn og konur troða upp 
í hinum og þessum fjölmiðlinum 
með allskyns misvandaða spá-
dóma. Til vitnisburðar um gæði og 
áreiðanleika völvuspár þessara 
bakþanka má hinsvegar nefna fjöl-
mörg atriði úr spádómi síðasta árs 
sem rættust upp á punkt og prik. 
Til dæmis var sumarið sólríkt 
rigningarsumar og 17. júní var 
haldinn hátíðlegur um land allt 
eins og völvan hafði sagt fyrir 
um.

 hefur hin vandaða völva lagst 
undir feld, rýnt í kristalskúluna, 
lesið í stjörnur og innyfli áramóta-
kalkúnsins og komist að ýmsu for-
vitnilegu.

 stjórnmálanna verður 
þetta virkilega fjörugt ár. Margir 
munu takast á í fjölmiðlum og tölu-
verðir flokkadrættir verða áber-
andi, hinir og þessir munu gefa 
yfirlýsingar hér og þar um hitt og 
þetta. Munu þar verða mjög áber-
andi formenn flokkanna. Jafnvel 
mun þessi mikla togstreita enda 
með kosningum á vormánuðum, 
ekki seinna en í maí ef táknin eru 
lesin rétt.

þeirra verður 
sumum vonbrigði en öðrum gleði-
efni. Munu þeir vonsviknu lýsa 
yfir óánægju sinni en þeir ánægðu 
segja frá gleði sinni. Ljóst er að 
stjórnin mun falla ef hún heldur 
ekki velli og völvan segist sjá 
mikla birtu yfir stjórnarumboð-
inu. Slíkt þýði ævinlega að ríkis-
stjórn muni vera stofnuð eins og 
völvan sér í spilunum/lófanum/
kalkúnanum. Einnig telur hún víst 
að þessi stjórn verði vissulega 
leidd af konu eða jafnvel karli, 
sem hefur lifað og hrærst í stjórn-
málum lengur en ýmislegt annað 
sem fram hefur farið hérlendis og 
víðar.

 mun bera 
hæst nafnabreyting eins bankans 
sem verður ekki síst afdrifarík 
fyrir starfsmenn hans. Í hræring-
unum sem fylgja verða sumir 
þeirra landsþekktir, að minnsta 
kosti innan höfuðborgarsvæðisins. 
Sú skyndifrægð mun stíga ein-
hverjum þeirra til höfuðs og munu 
þeir jafnvel í kjölfarið söðla um og 
reyna fyrir sér í skemmtanabrans-
anum.

segir að Evróvisíonlag 
Íslands verði rosalega vinsælt 
einmitt hjá okkur sjálfum, mjög 
margir muni verða blindfullir um 
verslunarmannahelgina og að 
internetið sé komið til að vera. 
Gleðilegt ár góðir hálsar.

Völvuspá


