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Smáauglýsingasími

Lára Björg Björnsdóttir, blaða-maður á Nýju lífi, á vænt safnkjóla og þótt hún fylgi hefð-bundnum klæðaburði dags-daglega segir hún andann veraklæddan í Jackie O-dragt, meðtúberað hár í anda 6. áratug-arins og skreyttan veglegumperlufestum.
Þannig koma fínni boð sterk inn og Lára segist þá glöð henda galla-buxunum á hliðarlínuna og tjalda öllu til. „Mér finnst algjör synd aðvera bara í buxum og bol þegarmér er boðið í teiti, maður verðurað flagga þessu fyrst maður er aðkaupa þetta,“ segir hún og dregurfram kjólana hvern á fætur öðrum. „Uppáhaldskjóllinn er yfirleittbara nýjasti kjóllinn og sá fer-skasti í safninu er kjóll sem BirnaAnna systir mín keypti handa mérí New York en hún er mjög góð í að versla á litlu systur og veit alveghvað ég vil. Þetta er svartur, stutt-ur, Diane Von Furstenberg kjóll,mjög góður í kokkteilinn. Ég erkjólakelling og á um 30 stykki og hef lagt ýmislegt á mig til að gangaí þeim, til dæmis hélt ég niðri ímér andanum heilt gamlárskvöldtil að vera í flippaðasta kjól safns-ins.“

Lára er yfirleitt klædd svörtuog gylltu hversdags en þegarkemur að kjólunum er allt leyfi-legt. „Ég á það til að fríka út og klæðast eldrauðu en hvað sniðinvarðar eru það einföld og klassísk snið sem klæða mig best enda erég frekar hávaxin. Tískubólurnar klæða ekki alla en ég reyni samtað vera svöl þó é é

Á vænt safn kjóla

  BT bæklingur fylgir   Fréttablaðinu í dag

 Kauphöllin vill að fyrir-
tæki landsins hafi val um hvort 
þau skrái hlutabréf sín í krónum 
eða evrum. Þórður Friðjónsson, 
forstjóri Kauphallarinnar, vonast 
til þess að svo geti orðið strax á 
seinni hluta þessa árs. 

Hluti fyrirtækja þrýstir mjög 
á um breytinguna og veltir jafn-
vel fyrir sér skráningu annars 
staðar gangi hún ekki eftir. „Við 
munum gera það sem við getum 
til að veita þessum fyrirtækjum 
þá þjónustu að þau geti einfald-
lega valið um mynt hjá okkur,“ 
segir Þórður. 

Enn hefur ekki komið fram 
formleg beiðni til Kauphallar um 
að fyrirtæki fái að breyta skrán-
ingu bréfa sinna, en samkvæmt 
heimildum Fréttablaðsins stefna 

nokkur að því að gera það strax á 
fyrri hluta ársins. Þá hafa fyrir-
tæki átt í viðræðum við Kauphöll-
ina um málið. 

Þórður segir ljóst að áður en 
hægt verði að ráðast í þessar 
breytingar þurfi að taka ákveðn-
ar ákvarðanir, auk þess sem 
fyrirtækin þurfi að huga að und-
irliggjandi forsendum ákvörðun-
ar sinnar. „Með því að færa fyrir-
tæki yfir í erlenda mynt er auð-
velduð aðkoma erlendra fjárfesta 
að þeim og þeirra fjárfesta innan-
lands sem eru með mest af sínum 
viðskiptum í erlendum gjaldeyri. 
En auðvitað eru svo aðrir sem 
fyrst og fremst vinna út frá 
íslenskum krónum og þurfa þá að 
breyta þeim í erlenda mynt til að 
kaupa hlutabréf í þessum félög-

um. Fyrir þessa aðila felst í því 
náttúrulega ákveðinn viðbótar-
kostnaður,“ segir hann og telur 
fyrirtæki þurfa að skoða vel bæði 
kosti og galla málsins. „En við 
teljum í þágu markaðarins að fyr-
irtækin taki einfaldlega ákvörðun 
um þetta sjálf og þá að sjálfsögðu 
á grunni bestu upplýsinga og yfir-
sýnar.“

Þórður segir að samráðsnefnd 
með fulltrúum Seðlabanka Íslands, 
Verðbréfaskráningar og Kauphall-
arinnar sé að fara yfir möguleik-
ana í skráningu hlutabréfa, en 
sveiflur á gengi krónunnar geri 
það að augljósu hagsmunamáli 
fyrirtækja að velta fyrir sér tví-
hliða skráningu erlendis, enda 
fæli sveiflurnar fjárfesta frá 
markaðnum.

Evruskráning hluta-
bréfa í undirbúningi
Samráðsnefnd fjallar um skráningu hlutabréfa í evrum. Forstjóri Kauphallar-
innar segir að valið um krónur eða evrur eigi að vera hjá fyrirtækjunum. Hann 
vonast til að hægt verði að bjóða upp á evruskráningu seinni hluta ársins.

Í ryskingum á 
Ölstofunni

 Stjórnir Flugstoða 
ohf. og Félags íslenskra flugum-
ferðarstjóra, FÍF, skrifuðu undir 
samkomulag um lífeyrisréttindi 
flugumferðarstjóra um kvöld-
matarleytið í gær og er flugum-
ferðardeilum þar með lokið. 
Flugumferðarstjórar skrifa 
væntanlega í dag undir endan-
legan ráðningarsamning og halda 
síðan til vinnu hjá Flugstoðum. 
Flugumferð ætti að vera komin í 
eðlilegt horf í kvöld.

Einungis var samið um lífeyr-
isréttindi flugumferðarstjóra að 

þessu sinni, en kjarasamningar 
eru lausir árið 2008.

Samkomulagið nær einnig til 
þeirra flugumferðarstjóra sem 
höfðu áður ráðið sig til starfa hjá 
Flugstoðum, segir Loftur Jóhanns-
son, formaður FÍF. „Af því að við 
erum stéttarfélag var samkomu-
lagið gert á félagslegum grund-
velli.“ Loftur segist því líta á 
samninginn sem kjarasamning, 
þrátt fyrir að Þorgeir Pálsson, 
forstjóri Flugstoða, hafi þvertek-
ið fyrir það. „Við lítum á þetta 
sem kjarasamning, en okkur er 

alveg sama hvað þetta er kallað,“ 
segir Loftur. 

Sturla Böðvarsson samgöngu-
ráðherra sagðist ánægður með 
framgöngu Flugstoða í málinu og 
einnig þakklátur stjórn FÍF að 
hafa komist að samkomulagi. 
„Mér sýnist á norðurljósunum, 
sem eru falleg á þessu kvöldi, að 
þau taki vel á móti Flugstoðum. 
Þetta hefur allt saman gengið 
upp og mjög farsællega.“

Ekki náðist í forsvarsmenn 
Flugstoða áður en blaðið fór í 
prentun í gærkvöldi.

Samkomulag undirritað í gær

Tveir karlmenn á 
Vestfjörðum voru skráðir án 
atvinnu í gær samkvæmt upplýs-
ingum frá Vinnumálastofnun. 22 
konur eru atvinnulausar á 
svæðinu.

Á öllu landinu voru 2.154 án 
atvinnu í gær, 1.191 kona og 963 
karlar. 

Í sex af átta umdæmum 
Vinnumálastofnunar eru fleiri 
konur en karlar án atvinnu en á 
höfuðborgarsvæðinu og Norður-
landi vestra eru karlarnir fleiri.

Í nóvember síðastliðnum, sem 
er síðasti heili mánuður sem 
skýrslur ná til, mældist atvinnu-
leysi í landinu 1,1 prósent.

Tveir karlar án 
vinnu í gær

 Talvert hefur verið um 
hálkuslys síðustu daga á landinu 
en hafa allir sloppið án meirihátt-
ar meiðsla.

Bíll valt í hálku rétt norðan við 
Borgarnes  í gær. Tveir voru í 
bílnum og kenndu þeir eymsla 
eftir veltuna. 

Flutningabíll og jepplingur 
skullu saman neðan við Bakka-
selsbrekku í Öxnadal vegna hálku 
að því er talið er. Þrír voru fluttir 
með minniháttar meiðsl á 
sjúkrahús. Þá valt bíll í hálku á 
Gemlufallsheiði milli Önundar-
fjarðar og Dýrafjarðar. Þrjú voru 
í bílnum og sluppu öll án meiðsla. 

Bíll endaði ofan í skurði 
skammt frá Hvolsvelli eftir að 
hafa skautað út af veginum á 
þriðjudagskvöld. Ökumaður var 
einn í bílnum og sakaði ekki. 

Hálkuslys úti 
um allt land



 Yfirvöld í Kenía 
sendu í gær liðsauka að landa-
mærunum að Sómalíu til að 
hindra skæruliða herskárra 
múslima í að flýja yfir landamær-
in. Áður höfðu eþíópískir 
hermenn, sem hafa verið að reka 
flótta skæruliðanna í Sómalíu 
undanfarna daga, gert fyrir 
mistök árás með herþyrlum á 
keníska landamærastöð.

Eftir fund með sómölskum 
starfsbróður sínum í kenísku 
hafnarborginni Mombasa sagði 
Mwai Kibaki, forseti Kenía, að 
menn sem reyndu að steypa 
réttmætum stjórnvöldum 
grannríkja fengju ekki hæli í 
Kenía.

Keníaher lokar 
landamærunum

Gerðir hafa verið 
samningar við fimm erlend fyrir-
tæki um dreifingu á vörum með 
pensím-ensími, sem unnið er úr 
þorski af íslenska fyrirtækinu 
Ensímtækni ehf. Reikna má með 
að vörur með pensími velti 3-4 
milljörðum króna eftir fimm ár 
segir forsvarsmaður fyrirtækis-
ins.

Samningarnir ganga út frá því 
að pensímið verði selt víða um 
heim undir vörumerkjum fyrir-
tækjanna sem samið hefur verið 
við. Þannig hefur sænskt fyrirtæki 
í hyggju að nýta efnið í hálstöflur, 
en hin fyrirtækin – tvö bandarísk, 
eitt japanskt og eitt grískt – ætla 
að framleiða snyrtivörur og nátt-
úruvörur með pensími, segir Jón 
Bragi Bjarnason prófessor í líf-
efnafræði við Háskóla Íslands og 
stjórnarformaður Ensímtækni.

„Það er alltaf erfitt og jafnvel 
ómögulegt að festa hendur á verð-
mæti samninga, en við erum búnir 
að gera fimm samninga og við 
metum þá til um það bil 10 millj-
óna dollara ársveltu hvern eftir 
um það bil fimm ár, ef allt gengur 
vel,“ segir Jón Bragi. 

Það jafngildir um 3,5 milljörð-
um króna á ári, en Jón Bragi segir 
að til að það megi vera verði mark-
aðssetning samstarfsfyrirtækj-
anna fimm á þeirra vörum að 
ganga vel.

Vörur með pensími eru seldar 
hér á landi og í Suður-Kóreu undir 
nafninu PENZIM, og eru vörurnar 
notaðar sem nærandi og græðandi 
húðáburður og rakakrem.

Jón Bragi segir skýringuna á 
því hversu vel gengur að koma 

pensíminu á framfæri þá að efnið 
sé nytsamlegt til margra hluta sem 
lúti að heilsu og fegurð. Nú sé einn-
ig á dagskrá að taka notkunina á 
pensími á næsta stig, og stofna 
lyfjaþróunarfyrirtæki til að rann-
saka eiginleika efnisins til lækn-
inga betur.

Stefnt er að því að stofna fyrir-
tæki um lyfjarannsóknirnar hér á 
landi á þessu ári, en Jón Bragi 
segir að rannsóknir á pensíminu 
muni fara fram í Bretlandi, þar 

sem vörur fyrir Evrópumarkað 
verði rannsakaðar, og Bandaríkj-
unum þar sem vörur fyrir Banda-
ríkjamarkað verði kannaðar.

„Þarna stefnum við á að þróa 
vörur fyrir annars vegar barnaex-
em og hins vegar vegna veirusýk-
inga,“ segir Jón Bragi. Hann segir 
að viðskiptaáætlunin sé til fimm 
ára. Fyrirtækið verði stofnað sem 
fyrst og fyrstu lyfin ættu því að 
geta litið dagsins ljós eftir fimm 
ár.

Íslensk þorskafurð í 
snyrtivörur og lyf
Samið hefur verið við erlend fyrirtæki sem vilja nota íslenskt pensím-ensím í 
snyrtivörur og hálstöflur. Stefnt er að því að stofna lyfjaþróunarfyrirtæki til að 
rannsaka eiginleika efnisins til lækninga, til dæmis áhrif þess á barnaexem. 

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

NOTAÐIR BÍLAR

BÍLL DAGSINS

NISSAN KING CAB
Nýskr. 11.05 - Beinskiptur - Ekinn 12 þús. km.  -  Allt að 100% lán.

Verð

1.950.000.-  Þriggja manna er leit-
að vegna mjög alvarlegrar líkams-
árásar í miðbæ Reykjavíkur á 
nýársnótt. Eru þeir grunaðir um 
að hafa ráðist á tvo menn og liggur 
annar þeirra höfuðkúpubrotinn á 
sjúkrahúsi. Báðir misstu meðvit-
und við árásina en hinn hefur 
verið útskrifaður af sjúkrahúsi.

Árásin virðist hafa verið algjör-
lega tilefnislaus og segja vitni að 
árásarmennirnir hafi sparkað 
ítrekað í fórnarlömbin sem lágu 
hreyfingarlaus í götunni.

Myndir náðust af hinum grun-
uðu á vettvangi árásarinnar í eft-
irlitsmyndavélum við kínverska 
viðskiptasendiráðið í Garðastræti. 
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu 
biður þá sem bera kennsl á árásar-
mennina eða hafa einhverju vitn-

eskju um þá á myndum að hafa 
samband í síma 444-1000.

Lögreglan leitar 
árásarmannanna 

Páll, hvort fengu Kópavogsbú-
ar rauð jól eða hvít?

 Forsvarsmenn tæplega 
tíu íslenskra fyrirtækja hafa lýst 
áhuga á þátttöku í fyrirhugaðri 
fræðsluferð til Kasakastans. 
Útflutningsráð skipuleggur ferð-
ina sem farin verður í júní.

Að sögn Guðjóns Svanssonar, 
forstöðumanns nýrra markaða hjá 
Útflutningsráði, er förin tilkomin 
vegna sýnds áhuga. Kannað var á 
síðasta ári hvaða ríki fulltrúar 
íslensks atvinnulífs vildu heim-
sækja í nafni ráðsins og varð 
Kasakstan ofarlega á blaði. Fyrir-
tækin sem um ræðir starfa á sviði 
ferðaþjónustu, orkuvinnslu, verk-
fræði og fjárfestinga. 

Kasakstan hefur hlotið ómælda 

athygli á heimsvísu fyrir tilstuðl-
an æringjans Borat. Dró hann upp 
heldur vafasama mynd af landinu 

og íbúum þess í kvikmynd á síð-
asta ári og voru yfirvöld í fyrstu 
súr í bragði yfir meðferðinni. 
Hyggjast þau nú snúa við blaðinu 
og reyna að færa sér athyglina í 
nyt.

Guðjón Svansson efast ekki um 
að eftir alla athyglina felist tæki-
færi í stöðunni fyrir Kasaka.  
„Þarna er komið land á kortið sem 
enginn hafði heyrt um áður og nú 
hafa þeir öll spil á hendi og ætla að 
nýta sér þau.“

Kasakstan er stórt land, ríkt af 
náttúruauðlindum og eygja íslensk-
ir athafnamenn möguleika á að ná 
fótfestu í ríkinu við upphaf fyrir-
sjáanlegs hagvaxtarskeiðs.

 Undirbúningur er 
hafinn að aftöku tveggja 
meðsakborninga Saddams 
Hussein í Írak. Þeir Barzan 
Ibrahim, sem er hálfbróðir 
Saddams og fyrrverandi 
yfirmaður leyniþjónustunnar, og 
Awad Hamed al-Bandar, fyrrver-
andi dómari, verða að öllum 
líkindum teknir af lífi í dag.

Þessu hélt íraskur embættis-
maður fram í gær, en vildi þó 
ekki láta nafns síns getið. 

Upphaflega stóð til að taka 
Ibrahim og al-Bandar af lífi á 
laugardaginn var, sama dag og 
aftaka Saddams Hussein fór 
fram, en aftöku þeirra var 
frestað.

Þeir voru báðir, rétt eins og 
Saddam, dæmdir til dauða fyrir 
aðild þeirra að morðum á 148 
sjíum í bænum Dujail árið 1982.

Búist við fleiri 
aftökum í dag

 Framboð eldri borgara 
til alþingis verður stofnað fyrir 
mánaðarlok, að sögn Arndísar H. 
Björnsdóttur, talsmanns tólf 
manna undirbúningshóps, sem 
skipaður var af Félagi eldri 
borgara til að vinna að framboð-
inu.

Í gær barst fjölmiðlum 
tilkynning um að stofna skyldi til 
framboðs eldri borgara á fundi 
sama dag en Arndís bar það til 
baka fyrir utan fundinn og sagði að 
aðeins væri verið að ræða málin.

Arndís sagði eldri borgara hafa 
fullreynt að ná sínum sjónarmiðum 
fram innan þeirra flokka sem fyrir 
eru. „Og ég held að fólk líti ekki á 
það sem svik við sína flokka þó það 
kjósi framboð eldri borgara því að 
flokkarnir hafa svikið þetta fólk. 
Eitthvað verðum við að gera.“

Nýr flokkur 
fyrir lok janúar

Mikil aukning varð í 
SMS-heillaskeytasendingum
viðskiptavina Vodafone í 
kringum áramótin nú miðað við 
sama tíma fyrir ári.

Skeytum þann 31. desember 
fjölgaði um tíu prósent núna 
miðað við sama tíma fyrir ári 
síðan. Þá nam aukningin 14 
prósentum þann 1. janúar miðað 
við 1. janúar fyrir ári. 

Veruleg aukning var einnig í 
SMS-skeytasendingum við-
skiptavina á Þorláksmessu. Þá 
fóru 20 prósent fleiri skeyti um 
kerfi Vodafone miðað við á 
Þorláksmessu árið 2005.

Fjölgun í SMS-
skeytum í ár

 Eftirlitsstofnun EFTA, 
ESA, hefur málefni Ríkisútvarps-
ins enn til umfjöllunar en óvíst er 
hvort niðurstaða skoðunar ESA 
liggur fyrir áður en frumvarpið 
um hlutafélagavæðingu Ríkisút-
varpsins verður lagt fram. Stefnt 
er að því leggja fram frumvarp á 

næstunni þar 
sem lagt er til 
að Ríkisútvarp-
inu verði breytt 
í opinbert hluta-
félag.

Mennta-
málanefnd 
Alþingis fundar 
um málið í dag 
en formaður 
nefndarinnar, 
Sigurður Kári 

Kristjánsson þingmaður Sjálf-
stæðisflokksins, segir enn óljóst 
hvort niðurstaða ESA liggi fyrir 
áður en frumvarpið verður lagt 
fram á Alþingi. „Við höfum farið 
vandlega yfir málefni ESA, sem 
tengjast að stærstum hluta 
ríkisstyrkjareglum. Ég hef 
fengið þær upplýsingar frá 
starfsmönnum ráðuneytanna 
sem hafa átt í samskiptum við 
ESA að ákvæði frumvarpsins, 
eins og þau eru núna, girði fyrir 
allar hugsanlegar athugasemdir 
frá ESA vegna þessa frum-
varps.“   

Niðurstaða ESA 
ekki ljós enn
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Nú eru verslanir Kringlunnar fullar af spennandi
útsöluvörum. Komdu og gerðu frábær kaup á 
stærstu og fjölbreyttustu útsölu landsins.

Opið til 21 í kvöld



 Landsþing Frjálslynda flokksins verður 
haldið á Hótel Loftleiðum í Reykjavík dagana 26. og 
27. janúar. Allir flokksmenn hafa rétt til setu á 
þinginu en um eitt þúsund manns eru í flokknum.

Guðjón Arnar Kristjánsson formaður og Magnús 
Þór Hafsteinsson varaformaður sækjast báðir eftir 
endurkjöri í embætti sín en enn er óvíst hvort fleiri 
gefi kost á sér. Margrét Sverrisdóttir hefur ekki 
útilokað framboð og kveðst í samtali við Fréttablað-
ið enn vera að skoða málið. Hún segist í öllu falli 
ætla að berjast gegn þeim öflum sem hún óttast að 
geti leitt flokkinn af vegi sínum, líkt og hún hafi gert 
fram til þessa.

Magnús Þór Hafsteinsson vill vera áfram í 
forystunni „enda galið að velja nýja forystu núna“, 
eins og hann orðar það sjálfur. „Okkur gengur mjög 
vel, það eru að koma kosningar og þá þurfa að vera 
vanir menn við stýrið.“

Drög að dagskrá gera ráð fyrir að á föstudegin-
um verði þingsetning, ræða formanns, skýrsla 
stjórnar og hugsanlegar lagabreytingar en á 
laugardeginum verður fjallað um áherslur í 
kosningabaráttunni, stjórnmálaályktanir og kosið í 
helstu embætti.

 Reykjavíkurborg er lög-
mætur eigandi rúmlega 5.000 
listaverka, og annarra muna, frá 
Jóhannesi S. Kjarval listmálara, 
sem eru í vörslu borgarinnar. Hér-
aðsdómur Reykjavíkur kvað upp 
dóm þess efnis í gær. Dómnum 
þótti sýnt að listmálarinn hafi 
gefið Geir Hallgrímssyni, þáver-
andi borgarstjóra, verkin og mun-
ina í nóvember árið 1968. 

Guðrún Kjarval, eftirlifandi 
eiginkona málarans, og Mette 
Stiil, dótturdóttir fyrri eiginkonu 
hans, stefndu Reykjavíkurborg 
fyrir hönd dánarbús Kjarvals í 
apríl árið 2005. Þær kröfðust þess 
að héraðsdómur viðurkenndi eign-
arrétt dánarbúsins á verkunum. 
Meginrök þeirra voru að ekki lægi 
fyrir skrifleg staðfesting á því að 
Kjarval hefði gefið borginni verk-
in.

Ágreiningurinn í málinu sner-
ist um hvort orð þeirra manna, 
Guðmundar Alfreðssonar, Þor-
valdar Þorsteinssonar, Alfreðs 
Guðmundssonar og Geirs Hall-
grímssonar, sem sögðu að Kjarval 
hefði gefið Reykjavíkurborg verk-
in, væru nægilega góð sönnun 
fyrir því. Erfingjar Kjarvals telja 
að ekkert bendi til að málarinn 
hafi gefið borginni verkin, heldur 
hafi hann einungis látið hana fá 
þau til varðveislu. Héraðsdómur 
Reykjavíkur taldi hins vegar að 
vitnisburður mannanna nægði til 
að rökstyðja að málarinn hafi 
gefið Reykjavíkurborg þau og 
sýknaði borgina því af kröfum erf-
ingjanna.

Kristbjörg Stephensen, lög-
maður Reykjavíkurborgar, segir 

að niðurstaðan hafi ekki komið sér 
á óvart. Lögmaðurinn telur hana 
fullnaðarsigur fyrir borgina því 
dómurinn hafi staðfest að Kjarval 
hafi gefið Reykjavíkurborg verk-
in.

Kristinn Bjarnason, lögmaður 
stefnenda, sagði að hann væri 
ósammála niðurstöðu dómsins. 
Hann segir að hann muni ráð-
leggja umbjóðendum sínum að 
áfrýja niðurstöðunni til Hæsta-
réttar því vafinn í henni sé mikill. 

„Afi gaf verkin þegar hann var 

á níræðisaldri; hann var á tveimur 
geðlyfjum og var lagður inn á geð-
deild Borgarspítalans þremur 
mánuðum síðar. Hver heldur því 
fram að maður í slíku ásigkomu-
lagi geti gefið allar eigur sínar?“ 
segir Ingimundur Kjarval Sveins-
son, sonarsonur listmálarans. 
Ingimundur segir að málinu sé 
ekki lokið því erfingjarnir ætli að 
áfrýja niðurstöðunni til Hæsta-
réttar, og jafnvel til dómstóla í 
öðrum löndum ef þörf krefur. 

Borginni dæmd yfir 
5.000 Kjarvalsverk
Engin skrifleg sönnun er fyrir eign borgarinnar. Lögmaður Reykjavíkurborgar 
segir dóminn fullnaðarsigur. Afkomandi Kjarvals segir að dómnum verði áfrýj-
að, listamaðurinn hafi ekki verið andlega heill þegar verkin voru afhent.

 Stjórnmálavængur 
aðskilnaðarsamtaka Baska á 
Spáni segjast hvergi hafa komið 
nálægt sprengjuárás í Madríd á 
laugardaginn.

„Það eru engin greinileg merki 
þess að vopnahléð hafi verið 
rofið,“ sagði Pernando Barrena, 
leiðtogi Batasuna, sem er 
stjórnmálaflokkur aðskilnaðar-
sinna og í nánum tengslum við 
aðskilnaðarsamtökin ETA, sem 
höfðu árum saman barist fyrir 
aðskilnaði með hryðjuverkum 
áður en samið var um vopnahlé 
fyrir þremur árum.

Stjórnvöld á Spáni telja ETA 
hafa staðið að sprengingunni, sem 
varð tveimur mönnum að bana, 
og sögðu friðarviðræðum við ETA 
sjálfhætt í kjölfarið.

Segja vopnahlé 
ekki vera rofið

 Hvalveiðar skaða ekki 
aðeins íslenska ferðaþjónustu 
heldur líka íslensk fyrirtæki og 
hugsanlegan vöxt þeirra í 

framtíðinni.
Þetta er 

meðal þess sem 
kemur fram í 
fréttatilkynn-
ingu Jóns 
Ásgeirs Jóhann-
essonar, 
forstjóra Baugs 
Group. Hann 
segir að 
fyrirtæki
erlendis sem 

eru í eigu Íslendinga hafi mörg 
hver átt í erfiðleikum vegna 
málsins því fjölmargir hópar hafa 
hótað því að hætta að versla við 
þessi fyrirtæki nema hvalveiðum 
Íslendinga verði hætt hið 
snarasta. Því hafi Baugur tekið 
ákvörðun um að lýsa andstöðu við 
hvalveiðarnar. 

Einar Guðfinnsson, sjávarút-
vegsráðherra, segist þegar hafa 
tjáð sig um hvalveiðarnar og hafi 
ekkert við það að bæta.

Skaði vegna 
hvalveiða

 Tvö innbrot voru 
tilkynnt til lögreglunnar á 
Selfossi í gær. Í því fyrra hafði 
verið farið inn í sumarbústað í 
Grímsnesi og þaðan hafður á 
brott fjölda verkfæra en sam-
kvæmt lögreglunni er bústaður-
inn enn í byggingu og því töluvert 
magn tækja þar inni. 

Einnig var brotist inn í 
geymsluskúr Náttúrulækningafé-
lags Íslands í Hveragerði en að 
sögn lögreglu voru engin meðul 
geymd þar inni heldur aðeins 
gamalt útvarpstæki sem tekið var 
traustataki af innbrotsþjófunum.

Verkfærum og 
útvarpi stolið

 Sænska lögbirtingarblað-
ið, sem heitir Post- og inrikes 
tidningar, stærir sig af því að 
vera elsta dagblað heims. Útgáfa 
blaðsins hófst árið 1645 og hefur 
það því komið út óslitið í 363 ár.

Núna um áramótin urðu þau 
tíðindi að blaðið verður framveg-
is eingöngu birt á netinu. Sænska 
þingið tók ákvörðun um það nú 
fyrir áramót.

Upphaflegt markmið blaðsins, 
sem fyrst kom út þegar þjóðhöfð-
ingi Svía var Kristín drottning, 
var að birta sýn sænskra ráða-
manna á utanríkismál og koma í 
veg fyrir útbreiðslu gróusagna.

Verður aðeins 
birt á netinu





Frá og með 1.ágúst 
er Landsbankinn opinn alla 
virka daga en ekki einungis 

tvisvar í viku.

 Auðmaðurinn Þor-
steinn Vilhelmsson styrkir þróun-
arverkefni í Lindaskóla í Kópa-
vogi um tæpar tvær milljónir 
króna.

Samkomulag um verkefnið í 
Lindaskóla var undirritað nokkr-
um dögum áður en Þorsteinn ósk-
aði eftir því á fundi með Gunnari 
Birgissyni bæjarstjóra að útbúin 
yrði fyrir hann sérstök lóð í 
Rjúpnahæð.

Samkvæmt samkomulaginu 
styrkir fyrirtæki Þorsteins, Rán-
arborg ehf., skólann um tæpar 
tvær milljónir króna á þremur 
árum. Sömu upphæð greiðir Nor-
vik, eignarhaldsfélag Byko. Að 
sögn Gunnsteins Sigurðssonar, 
skólastjóra Lindaskóla, er gert ráð 
fyrir því að eitt fyrirtæki til við-
bótar styrki verkefnið með sams-
konar fjárframlagi. Afganginn af 
tæplega átján milljóna króna áætl-
uðum kostnaði skipti síðan bæjar-
sjóður og Lindaskóli sjálfur á milli 
sín. Ætlunin er að efla ensku-
kennslu í yngstu bekkjunum og 
íþróttaiðkun.

Þorsteinn býr í Lindahverfinu 
og á son sem gengur í Lindaskóla.

Eins og sagt var frá í Frétta-
blaðinu í gær óskaði Þorsteinn Vil-
helmsson eftir því á fundi með 

Gunnari bæjarstjóra nokkrum 
dögum fyrir jól að sett yrði inn á 
skipulag í Rjúpnahæð ný lóð þar 
sem nú er gert ráð fyrir opnu 
svæði og að honum yrði úthlutuð 
lóðin. Nýja lóðin á að vera við hlið 
endalóðar við Austurkór sem Þor-
steinn hafði sótt um en ekki fengið 
þegar dregið var á milli umsækj-
enda í nóvember.

Bæjarráð hefur samþykkt að 
lóð verði stofnuð á þeim stað sem 
Þorsteinn benti á. Gunnsteinn 
skólastjóri, sem jafnframt er 
bæjarráðsfulltrúi Sjálfstæðis-
flokks, segir aðspurður enga 
ákvörðun hafa verið tekna um að 
Þorsteinn fái forgang að lóðinni 
eða um það hvernig henni verði 
úthlutað.

„Ætli það verði ekki með svip-
uðum hætti og venjulega er gert 

með því að auglýsa og úthluta svo. 
Hins vegar kom erindi frá honum 
þar sem hann bendir á þetta. En 
þegar það var samþykkt að skoða 
þetta þá var alveg skýrt að það er 
ekkert verið að gera það til að 
úthluta honum lóðinni sérstak-
lega,“ segir Gunnsteinn.

Guðríður Arnardóttir, oddviti 
Samfylkingarinnar og fulltrúi í 
bæjarráði, segir eðlilegt að lóðin 
fari í hefðbundið kynningarferli 
eins og hver önnur skipulags-
breyting:

„En við komum aldrei til með 
að taka því þegjandi ef á að úthluta 
Þorsteini lóðinni án þess öllum 
sem hafa áhuga verði gefinn kost-
ur á að sækja um. Verði þeir fleiri 
en einn sem teljast hæfir á að 
sjálfsögðu að draga úr þeim 
umsóknum.“

Gefur milljónir og 
vill einbýlishúsalóð
Eignarhaldsfélag Þorsteins Vilhelmssonar samþykkti að veita tæpar tvær millj-
ónir króna í styrk til Lindaskóla nokkrum dögum áður en Þorsteinn óskaði eftir 
því við Gunnar I. Birgisson bæjarstjóra að fá sérúthlutun á lóð á Rjúpnahæð.

 Ákvörðun um staðsetn-
ingu álvers við Helguvík verður 
tekin á allra næstu dögum, að sögn 
Árna Sigfússonar, bæjarstjóra 
Reykjanesbæjar.

Þrjár staðsetningar í grennd 
Helguvíkur koma til greina og 
segir Árni að þeirrar bestu sé leit-
að. Horft sé til umhverfisþátta, 
fjarlægðar frá byggð og að sjón-
mengun verði sem minnst. Þá 
hefur málið verið rætt við 
nágrannana í Garði. 

Norðurál hefur í hyggju að 
reisa 150 þúsund tonna álver við 
Helguvík og var viljayfirlýsing 
þess efnis undirrituð síðasta 
sumar. Í framhaldsviðræðum hafa 

yfirvöld í Reykjanesbæ lagt ríka 
áherslu á að í verinu verði besti 
fáanlegi mengunarvarnarbúnaður 
og segir Árni Norðurálsmenn hafa 

tekið því vel. „Við vitum að það er 
til tækni sem gengur lengra held-
ur en sú sem nýtt hefur verið í 
álverum hingað til og við viljum 
að hún verði notuð,“ segir Árni.

Þegar staðsetning liggur fyrir 
verður ráðist í kynningu fram-
kvæmdanna, formlegt umhverfis-
mat og tillögu að lagningu raflína. 
Bjartsýnustu menn vona að fram-
kvæmdir geti hafist á haustdögum 
og að álbræðsla geti hafist 2010. 

Rafmagn til álversins verður 
framleitt úr jarðvarma og segir 
Árni Suðurnesjamenn stolta yfir 
að sú leið sé farin enda kosti hún 
minni náttúruspjöll en vatnsafls-
virkjanir.

Strengdir þú áramótaheit?

Myndir þú gangast undir lyfja-
próf hjá þínu fyrirtæki?

Batnandi mönnum er 
best að lifa en ágætis líf virðist 
einnig í hinum eins og lögreglan á 
Selfossi komst að þegar hún sótti 
mann til Reykjavíkur þar sem 
hann þurfti að mæta fyrir 
Héraðsdóm Suðurlands vegna 
þjófnaðarmáls. Þegar búið var að 
taka málið fyrir gekk maðurinn 
rakleitt yfir götuna, inn í verslun 
beint á móti héraðsdómi og stal 
peningaveski frá starfsmanni. 
Maðurinn gerði síðan víðreist um 
bæinn og notaði kort úr veskinu 
fyrir dágóða upphæð. 

Lögreglan hafði stuttu síðar 
hendur í hári mannsins sem 
færður var í fangageymslur. 

Gekk úr dóm-
sal og stal 
peningaveski

 Herforingjastjórnin í 
Búrma (Myanmar) lét í gær 
nærri 3.000 fanga lausa í tilefni af 
þjóðhátíðardegi landsins, sem er í 
dag. Meðal fanganna voru að 
minnsta kosti 20 pólitískir fangar, 
að sögn talsmanna andófshreyf-
ingar lýðræðissinna. 

Dagblað stjórnarinnar, The 
New Light of Myanmar, greindi 
frá því að fangarnir yrðu látnir 
lausir fyrir þjóðhátíðardaginn, en 
í dag eru rétt 59 ár frá því landið 
hlaut sjálfstæði frá Bretaveldi 
eftir að hafa tilheyrt því í 120 ár. 
Herforingjarnir hafa setið óslitið 
að völdum síðan árið 1988.

Nærri því 3.000 
fangar náðaðir

Þorgerður Katrín 
Gunnarsdóttir menntamálaráðherra 
og Kristján Þór Júlíusson, bæjar-
stjóri á Akureyri, undirrituðu í gær 
samstarfssamning til þriggja ára, 
til að efla hlutverk Akureyrar í 
lista- og menningarlífinu. Ríkið 
leggur fram 360 milljónir króna á 
tímabilinu. Viðlíka samningar hafa 
verið milli Akureyrarbæjar og 
ríkisvalds síðan árið 1996. 

Helstu verkefni verða að efla 
starf Sinfóníuhljómsveitar 
Norðurlands og Listasafnsins á 
Akureyri, einnig að treysta starf 
atvinnuleikhúss og Amtsbókasafns 
og að kynna fornleifaverkefnið að 
Gásum. 

Samningur 
endurnýjaður





 „Fjarkinn, Auður og 
Stromplyftan eru opnar svo þetta 
eru þrjár af fimm lyftum,“ segir 
Guðmundur Karl Jónsson for-
stöðumaður Hlíðarfjalls fyrir 
norðan.

Guðmundur segir góðan snjó í 
þeim leiðum sem séu opnar. „Það 
snjóar núna og á að vera frost um 
helgina svo við sjáum fram á góða 
aðstöðu strax eftir helgina. Þær 
skíðaleiðir sem eru opnar eru mjög 
góðar en við höfum framleitt snjó í 
þessar leiðir. Ef við hefðum ekki 
snjóframleiðsluvélarnar væri allt 
lokað,“ segir Guðmundur Karl.

Skíðaárið byrjaði mjög vel 
fyrir jólin að sögn Guðmundar. 

„Færið var mjög gott í nóvember 
og desember þangað til hlákan 
kom um miðjan jólamánuðinn. 
Reynsla síðustu ára hefur samt 
verið sú að það hefur ekki komið 
neinn snjór að ráði fyrr en í lok 
janúar og byrjun febrúar svo við 
vorum langt á undan þeim áætlun-
um. Það er opið hjá okkur og það 
sem gildir er að halda sér inni á 
skíðaleiðunum, þær eru troðnar 
og bjóða upp á gott skíða- og 
brettafæri.“

 Tólf skipbrotsmönn-
um – ellefu fullorðnum karlmönn-
um og einum sex ára dreng – var í 
gær bjargað af olíuborpalli undan 
strönd Jövu í Indónesíu. Þangað 
hafði mennina rekið um 200 km 
leið frá þeim stað þar sem ferja 
sökk með um 600 manns innan-
borðs síðastliðinn föstudag. 

Óljóst var hvernig og hvenær 
skipbrotsmönnunum tókst að 
komast upp á borpallinn, sem er 
ómannaður. Eftir að liðsmenn 
indónesíska flotans skiluðu tólf-
menningunum á land í Surabaya 
á Jövu í gær kom í ljós að meðal 
þeirra voru feðgar. Faðirinn, 
Suyatno að nafni, sagði son sinn 
sex ára hafa haldið sér fast í 
hann meðan þá rak á braki úr 
sokkinni ferjunni í fjóra sólar-
hringa uns þeir, með aðstoð ann-
arra skipbrotsmanna sem hafði 
rekið sömu leið, komust upp á 
borpallinn. 

Alls hafa 212 af farþegum ferj-
unnar verið bjargað á þeirri tæpu 
viku sem liðin er frá því að skipið 
fórst, flestum úr björgunarbátum 
og fljótandi braki. Um 400 manns 
er enn saknað, en þar sem sjórinn 
er hlýr á þessum slóðum þykir 
ekki útilokað að fleiri kunni að 
finnast á lífi, þótt líkurnar fari ótt 
þverrandi.

Enn fremur stóð áfram yfir 
leit að farþegaþotu sem týndist á 
mánudag á leið frá Jövu til Man-
ado á Sulawesi, einnar af stærstu 
eyjum Indónesíu. Þar sem flakið 

hefur ekki fundist í skóglendu 
fjallahéraði þar sem fyrst var 
talið sennilegast að vélin hefði 
hrapað, hefur leitarsvæðið verið 
víkkað út yfir allstórt hafsvæði á 
Makkasarsundi. 96 farþegar og 

sex manna áhöfn voru um borð í 
þotunni en illviðri geisaði á flug-
leið hennar. Indónesíustjórn ósk-
aði í gær eftir erlendri aðstoð við 
leitina.

Skipbrotsmönnum 
bjargað af borpalli
Tólf skipbrotsmönnum var bjargað af borpalli undan strönd Jövu í Indónesíu í 
gær, fimm dögum eftir að ferja sem þeir voru farþegar á sökk. Indónesíustjórn 
óskaði í gær eftir erlendri aðstoð við leitina að farþegaþotu sem fórst á mánudag. 





Ítalir ætla að reyna enn 
eina ferðina, nú í kjölfar aftöku 
Saddams Hussein í Írak, að fá 
Sameinuðu þjóðirnar til þess að 
samþykkja alþjóðlegt bann við 
dauðarefsingum.

Ríkisstjórn Romanos Prodi 
ætlar að afla sér stuðnings frá 
Evrópuríkjum, sem hafa fordæmt 
aftöku Saddams.

Ítalir hafa áður reynt að fá 
Sameinuðu þjóðirnar til að 
samþykkja slíkt bann, en nánast 
allir stjórnmálaflokkar á Ítalíu 
fordæmdu aftöku Saddams nú um 
helgina.

Vilja bann við 
dauðarefsingu

 Leikskólagjöld í Reykja-
vík hækkuðu um 8,8 prósent um 
áramótin. Þetta þýðir að hjón með 
eitt barn greiða nú 20.450 krónur 
fyrir átta tíma vistun með fullu 
fæði en greiddu áður 18.810 krónur.   
Það er um 1.640 krónur á mánuði 
eða rúmar átján þúsund krónur á 
ári.  Einstætt foreldri greiðir 12.210 
krónur en greiddi áður 11.250 krón-
ur. Leikskólinn er ókeypis fyrir 
systkini.

Framlag Leikskólasviðs Reykja-
víkurborgar með börnum hjá dag-
foreldrum hækkaði um 32 prósent 
um áramótin. Markmiðið með 
auknu framlagi er að lækka kostnað 
foreldra sem nýta sér þessa þjón-

ustu og tryggja grundvöll hennar 
þannig að hún verði áfram til staðar 
í borginni. 

 Breytingarnar fela í sér að barn 
sem er í átta tíma vistun fær niður-
greiðslu um 31.880 krónur á mán-
uði. Niðurgreiðslan hækkar því hjá 
hjónum og foreldrum í sambúð um 
10.280 krónur eða um ríflega 
110.000 krónur á ári. 

Barn einstæðs foreldris og for-
eldrum sem báðir stunda nám og er 
í átta tíma vistun hjá dagforeldri 
fær niðurgreiðslu um 49.440 krónur 
á mánuði en fékk áður 33.520 krón-
ur. Niðurgreiðslan hækkar því um 
15.920 krónur eða um 175.000 krón-
ur á ári.

 Fanga tókst að flýja gegn-
um klefagluggann á fangelsinu í 
Vadsø í Noregi, nakinn og smurð-
ur matarolíu, á aðfangadagskvöld. 
„Hljómar eins og í bíómynd eða 
hugsanlega úr teiknimyndablaði,“ 
segir í frétt á vefsíðu sænska 
blaðsins Aftonbladet. 

Tveir Litháar á fimmtugsaldri 
sem sátu inni í norsku fangelsi 
höfðu ákveðið að sitja ekki innan 
múranna á jólunum. Þeim tókst að 
beygja rimlana í klefaglugganum, 
klæddu sig svo úr fötunum og 
smurðu á sig matarolíu til að auð-
velda sér flóttann. Öðrum þeirra 
tókst ætlunarverkið og smeygði 
sér út um gluggann sem var á ann-
arri hæð. 

Þegar fangaverðirnir opnuðu 
dyrnar á klefanum snemma á jóla-
dagsmorgun var bara annar Lithá-
inn þar ásamt hálfri flösku af 
matarolíu. Litháinn hafði verið of 
feitur til að komast í gegnum 
rimlana.

Talið er að Litháinn sem slapp 
úr fangelsinu hafi fengið aðstoð að 
utan við flóttann. Einhver hafi 
beðið eftir honum fyrir neðan 
gluggann og hjálpað honum niður 
á jörðina. 

Mönnunum hafði verið vísað 
frá Svíþjóð til Noregs í haust. Þeir 
eru grunaðir um að hafa verið á 
ránsferðalagi um Norður-Noreg. 
Flóttamaðurinn gengur enn laus.

Smurði sig matar-
olíu og flúði 

Umhverfisstofnun
hefur gefið eigendum flutninga-
skipsins Wilson Muuga frest til 
16. janúar til að leggja fram 
áætlun um aðgerðir vegna 
skipsins og má búast við að skipið 
verði rifið niður og fjarlægt. Vilji 
eigendur rífa það niður þurfa þeir 
að fá starfsleyfi fyrir því hjá 
Heilbrigðiseftirliti Suðurnesja.

Ásmundur E. Þorkelsson, 
staðgengill framkvæmdastjóra 
Heilbrigðiseftirlits Suðurnesja, 
býst við að aðgerðir vegna Wilson 
Muuga verði heilmikil fram-
kvæmd. „Við bíðum eftir 
áformum eiganda skipsins. Í 
framhaldinu þarf hann að sækja 
um leyfi til okkar og síðan fellur 
það væntanlega í okkar hlut að 
hafa eftirlit með því að skilyrðum 
verði fylgt.“

Beðið eftir að-
gerðaáætlun

 Frá og með áramótum er 
frítt að ferðast með strætó á 
Akureyri. Helgi Már Pálsson, 
deildarstjóri framkvæmdadeildar 
Akureyrarbæjar, segir að þessi 
ákvörðun hafi verið tekin í von um 
að nýta strætisvagnana betur og 
minnka umferð einkabílanna. 
Hann segir að vögnunum verði 
fjölgað um einn en að það sé 
aðallega vegna þess að nýtt hverfi, 

Naustahverfið, hafi verið að 
byggjast upp og því sé þörf á 
nýrri akstursleið. Einnig sé nú 
frítt fyrir Hríseyinga að taka 
ferjuna til og frá Akureyri. 
Áætlaður kostnaður vegna þessa 
sé um 16-17 milljónir.

Frítt í strætó

 Tveir karlmenn, 
Davíð Garðarsson og óþekktur 
erlendur karlmaður, eru eftirlýst-
ir af lögreglu bæði hér á landi og á 
alþjóðavettvangi. Þeir hafa verið 
eftirlýstir um nokkurt skeið en 
þeir flúðu land eftir að dómur var 
kveðinn upp í máli þeirra.

Davíð var dæmdur í tveggja og 
hálfs árs fangelsi í Hæstarétti 1. 
desember 2005 fyrir að hafa 
nauðgað stúlku í heimahúsi í 

nóvember 2004. 
Hann flúði land 
skömmu síðar.

Samkvæmt 
dómsorði ógn-
aði Davíð stúlk-
unni með dúka-
hníf áður en 
hann kom fram 
vilja sínum. 
Samkvæmt sér-

fræðingi á sviði kvensjúkdóma, 
sem skoðaði stúlkuna kvöldið sem 
nauðgunin átti sér stað, var hún 
illa á sig komin andlega en tókst þó 
að vera yfirveguð í frásögn og 
greinargóð. Sagði sérfræðingur-
inn stúlkuna augljóslega hafa verið 
óttaslegna og illa á sig komin.

Samkvæmt upplýsingum frá 
Smára Sigurðssyni, hjá embætti 
ríkislögreglustjóra, eru þessir 
tveir einstaklingar þeir einu sem 
eru eftirlýstir fyrir að hafa flúið 
land eftir að dómur var kveðinn 
upp yfir þeim. 

Davíð á að baki langan saka-
feril en samanlögð óskilorðsbund-
in refsivist hans nemur sjö árum. 
Hann hefur frá árinu 1985 hlotið 
13 refsidóma og þar á meðal  
tveggja ára og tíu mánaða fang-
elsisdóm í Þýskalandi fyrir fíkni-
efnabrot. Þá hefur Davíð hlotið 
dóma fyrir umferðarlagabrot, 
nytjastuld, þjófnað, fjársvik og 
skjalafals.

Hinn maðurinn, sem lögregla 
vildi ekki gefa upp hvað heitir eða 
á hvaða aldri hann væri, var dæmd-
ur fyrir fíkniefnabrot hér á landi. 
Samkvæmt upplýsingum frá lög-
reglu liggja ekki fyrir upplýsingar 
eða vísbendingar um hvar hann 
gæti verið niður kominn.   

Þeir sem telja sig geta gefið 
vísbendingar um hvar Davíð er 
niður kominn eru beðnir um hafa 
samband við lögreglu í síma 444-
1000.

Tveir karlmenn eftirlýstir 
eftir að hafa flúið land
Davíð Garðarsson og óþekktur erlendur karlmaður, sem báðir hafa verið dæmdir til fangelsisvistar hér á 
landi, eru eftirlýstir fyrir glæpi á alþjóðavettvangi. Þeir flúðu land eftir að dómar voru kveðnir upp.



www.toyota.is

RAV4 og Avensis – gefa þér fljúgandi start

Við hjá Toyota erum í skýjunum yfir frábæru gengi á síðasta ári. Þess vegna 
störtum við nýju ári með sjaldgæfum sértilboðum á Avensis og RAV4. Gríptu 
tækifærið og fáðu sannkallaða óskabyrjun á árinu.

Komdu og reynsluaktu Avensis og RAV4 – þeir eru á tilboði sem þú sérð kannski 
aldrei aftur.
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Toyota Kópavogi 
Nýbýlavegi 4
Kópavogur
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbær
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14 
Selfoss
Sími: 480-8000

Toyota Austurlandi
Miðási 2 
Egilsstaðir
Sími: 470-5070

Avensis
á sértilboði

RAV4
á sértilboði

Óskabyrjun Toyota
Við störtum nýju ári með sjaldgæfum sértilboðum



Fæðingum í Japan 
fjölgaði í fyrsta sinn í sex ár á 
árinu 2006, samkvæmt tölfræði frá 
stjórnvöldum sem var birt nú um 
áramótin. Fregnirnar eru taldar 
vonarglæta fyrir þjóð sem er 
sífellt að eldast.

Fólksfjöldi Japans dróst saman 
í fyrsta sinn árið 2005 síðan 
mælingar hófust, aðallega vegna 
lægri fæðingartíðni. Þetta hefur 
valdið skorti á vinnuafli og ónógu 
skattfé til að borga fyrir velferðar-
þjónustu eldri borgara. Til að 
sporna við þessu var í júní staðið 
fyrir bættum leikskólum, jafnrétti 
kynjanna eflt og fyrirtæki hvött til 
að styðja við fjölskyldufólk.

Fæðingum 
fjölgar á ný

 Blátt bann er við 
reykingum starfsfólks Landspít-
ala - háskólasjúkrahúss frá og með 
áramótum.

Um 5.000 manns vinna á Land-
spítalanum sem er fjölmennasti 
vinnustaður landsins. 

Í takt við landslög sem kveða á 
um reykleysi í opinberum bygging-
um hefur spítalinn verið reyklaus 
undangengin ár en engu að síður 
var vitað til þess að einstaka starfs-
menn reyktu í vinnutíma. 

Að sögn Hólmfríðar Erlingsdótt-
ur á skrifstofu starfsmannamála 
hófst átak í upphafi síðasta árs sem 
gekk undir nafninu „Göngum alla 
leið“ og miðaði að því að gera 

spítalann að algjörlega reyklausum 
vinnustað. Hefur starfsfólk fengið 
aðstoð við að láta af reykingum, 
bæði í formi ráðgjafar og eins með 
niðurgreiðslu nikótínlyfja. 

Er það á ábyrgð yfirmanna að 
framfylgja reykleysi á vinnutíma 
auk þess sem minnt er á samábyrgð 
starfsmanna við að stuðla að reyk-
lausum vinnustað. 

Ætlast er til að reykbannið nái 
einnig til gesta sjúklinga en sjúk-
lingum sjálfum er enn gert mögu-
legt að reykja. Starfshópur er að 
störfum sem fjallar um hvort og 
þá hvernig reykleysi geti jafn-
framt náð til sjúklinga. Er von á 
niðurstöðum á næstunni. 

Nú þegar er sjúklingum veitt 
aðstoð við að hætta reykja, hafi 
þeir á því áhuga.

Reykingar starfsfólks bannaðar

Meðlimir í flokki 
íhaldsmanna í Frakklandi, UMP, 
sem heldur nú um stjórnartaum-
ana í landinu og Jacques Chirac 
forseti tilheyrir, hófu á þriðjudag 
að greiða atkvæði á netinu í 
prófkjöri fyrir forsetakosning-
arnar í vor. 

Hinir 330.000 skráðu meðlimir 
flokksins hafa frest fram til loka 
næstu viku til að taka þátt í 
kjörinu, en þar sem Nicolas 
Sarkozy innanríkisráðherra er 
einn í framboði er niðurstaðan 
fyrirfram gefin. Ákveðið var að 
efna til prófkjörsins áður en ljóst 
varð að Sarkozy yrði mótfram-
boðslaus.

Fastlega er búist við því að 
forsetakosningarnar 22. apríl og 
6. maí verði einvígi milli þeirra 
Sarkozys og Segolene Royal, 
forsetaefnis sósíalista.

Sarkozy mót-
framboðslaus

 Verkföllum á 
almennum vinnumarkaði hefur 
fækkað talsvert og þau varað í 
skemmri tíma síðan samningur 
tókst um þjóðarsátt árið 1990. 
Verkföll meðal opinberra starfs-
manna hafa á móti orðið mun tíð-
ari. Þetta kemur fram í grein  eftir 
Gylfa Dalmann Aðalsteinsson, 
lektor við viðskipta- og hagfræði-
deild Háskóla Íslands, sem birtist 
í tímaritinu Stjórnmál og stjórn-
sýsla.

Gylfi telur þörf á einhvers 
konar þjóðarsátt á opinberum 
vinnumarkaði, en í greininni er 
reifuð kjarabarátta á íslenskum 
vinnumarkaði og staldrað sérstak-
lega við hin skörpu skil sem urðu 
árið 1990: „Þá náðist ákveðin sátt 
milli aðila og hefur ríkt friður á 
almennum vinnumarkaði síðan, 
kjarasamningar hafa verið gerðir 
til lengri tíma í senn.“

Sama á ekki við hjá opinberum 

starfsmönnum, segir Gylfi, en 
þeir eru fimmtungur af íslensku 
vinnuafli og fara í nærri helming 
verkfalla, miðað við tapaða 
vinnudaga. „Mikil verkfalls-
hneigð opinberra starfsmanna er 
ekki einsdæmi á Íslandi, heldur 
hluti af almennri þróun þar sem 
meðal annars má sjá breytt 
rekstrarform ríkisstofnanna,“ 
skýrir Gylfi. Einnig eru stéttir  
hjá ríkinu þar sem kvenfólk er í 
meirihluta og verkfall þeirra geti 
því verið liður í jafnréttisbaráttu 
kvenna. Síðast en ekki síst telur 
Gylfi að meiri sveigjanleika vanti 
á hinum opinbera vinnumarkaði, 
ríkisrekstur sé bundinn og þung-
ur í vöfum. Almenni markaður-
inn hafi að auki meiri reynslu af 
samningagerð, en opinberir 
starfsmenn fengu verkfallsrétt-
inn ekki fyrr en 1977. „Það mætti 
endurskoða vinnulag í tengslum 
við undirbúning og gerð kjara-

samninga á opinberum vinnu-
markaði. Við gætum til dæmis 
lært mikið af kennaraverkfallinu 
2004. Þar sást nauðsyn þess að 
traust ríki milli samningsaðila og 
að menn beiti ákveðinni samn-
ingatækni og forðist að koma 
deilunni í hnút,“ segir Gylfi.

Skortir þjóðarsátt á 
opinberum markaði
Opinberir starfsmenn eru tuttugu prósent vinnumarkaðar. Verkföll þeirra telja 
um 47 prósent af öllum verkfallsdögum síðan 1977. Ríkið og starfsmenn þess 
búa ekki yfir sömu reynslu í samningatækni og er á almennum markaði.

Verkfræðistofurnar VGK 
og Hönnun gengu í eina sæng um 
áramót og starfa eftirleiðis undir 
nafninu VGK-Hönnun. 

Er fyrirtækið stærsta verk-
fræðistofa landsins með 240 
starfsmenn. Samanlögð velta 
fyrirtækjanna á síðasta ári var 2,7 
milljarðar króna.

Eyjólfur Árni Rafnsson er 
framkvæmdastjóri innlendra 
verkefna og Runólfur Maack verð-
ur framkvæmdastjóri erlendra 
verkefna.

Fyrirtækið er með starfsstöðv-
ar á átta stöðum á landinu og eru 
höfuðstöðvarnar að Grensásvegi 1 
í Reykjavík.

VGK-Hönnun 
tekin til starfa

 Styrktarátak 
Sparisjóðsins skilaði tæplega 21,5 
milljónum til átta félaga á 
geðheilbrigðissviði. Styrkirnir 
voru veittir á fimmtudag og fékk 
hvert félag að meðaltali rúmlega 
2,5 milljónir króna.

Styrkirnir renna til verkefna á 
sviði uppbyggingar, fræðslu og 
þróunar í geðheilbrigðismálum. 

Geðhjálp hlaut hæstan styrk, 
4,8 milljónir króna, sem verður 
varið til eflingar og uppbygging-
ar félagsins á landsbyggðinni 
með stofnun sjö nýrra deilda. 

Önnur félög sem hlutu styrki 
eru ADHD samtökin, Forma, 
Hugarafl, Klúbburinn Geysir, Ný 
leið, Rauði krossinn og Spegillinn.

Styrkir til geð-
heilbrigðismála

Mikil 
verk-

fallshneigð 
opinberra 
starfsmanna er 
ekki einsdæmi 
á Íslandi, heldur 
hluti af almennri þróun. 

Íbúum á landinu 
fjölgaði um tæplega 7.400, eða 2,5 
prósent, fyrstu ellefu mánuði síð-
asta árs, samkvæmt bráðabirgða-
tölum frá Hagstofu Íslands. 
Körlunum fjölgaði mun meira en 
konunum, eða um rúmlega 5.100, 
en konunum fjölgaði um ríflega 
2.200.

Íslendingum fjölgaði um rúm-
lega 2.700 eða um tæplega eitt pró-
sent af íbúafjölda og skiptist fjölg-
unin jafnt milli kynja. Íbúum með 

erlent ríkisfang fjölgaði umtals-
vert meira en Íslendingunum, eða 
um rúm 4.600. Það gerir um 1,54 
prósent af íbúafjöldanum. Körlun-
um fjölgaði um 3.800 en konunum 
um tæplega 900. 

Íbúar með erlent ríkisfang voru 
rúmlega 18.400 talsins og var rúm-
lega helmingurinn búsettur á höf-
uðborgarsvæðinu. Tæplega fjögur 
þúsund þeirra sem eru með erlent 
ríkisfang bjuggu á Austfjörðum. 

Af fólki með erlent ríkisfang 

fjölgaði Pólverjum mest eða um 
tæplega 2.700, Litháum fjölgaði 
næstmest og Portúgölum þarnæst. 
Tékkum, Slóvökum, Þjóðverjum, 
Lettum og Kínverjum fjölgaði 
einnig mikið. Fyrir utan höfuð-
borgarsvæðið fjölgaði útlending-
um mest á Austurlandi.

Á vef Samtaka iðnaðarins segir 
að mikil fjölgun karla með erlent 
ríkisfang endurspegli þá miklu 
þenslu sem hafi verið í bygginga-
framkvæmdum á árinu.

FYRSTUR
MEÐ

FRÉTTIRNAR
www.visir.is

 Rúmlega tvítugur 
karlmaður var á þriðjudag 
dæmdur í eins mánaðar skilorðs-
bundið fangelsi fyrir fíkniefnabrot 
í Héraðsdómi Suðurlands. 
Maðurinn var að afplána dóm á 
Litla-Hrauni í ágúst síðastliðnum 
þegar fangaverðir fundu 3,44 
grömm af hassi og 1,52 grömm af 
tóbaksblönduðu kannabisefni við 
leit í klefa mannsins. Hann játaði 
brot sitt skýlaust. 

Maðurinn á víðtækan sakaferil 
að baki. Hann lauk síðast afplánun 
í september 2006 þegar hann sat 
af sér eftirstöðvar fyrri refsingar 
eftir að hafa rofið skilyrði 
reynslulausnar. 

Með hass á 
Litla-Hrauni





Góður matur á diskinn þinn!

LAXASNEIÐAR
ÚR FISKBORÐI

LAX
Í HEILU

598kr.
kg200

kr. kg

Þú sparar

400
kr. kg

Þú sparar

kr.
kg798

KELLOGS
SPECIAL K

349kr.
pk.

Pönnuréttir dagsins!

Egils gos 0,5 l.

fylgir öllum réttum!

  Líf ávaxtasafi 

500
kr. kg

Þú sparar

20%
afsláttur

Powerbar vörur

LAXAFLÖK
BEINHREINSUÐ kr.

kg998
LAXAFIÐRILDI
ÚR FISKBORÐI kr.

kg1.298

300
kr. kg

Þú sparar

Lax
í úrvali



Með því að auka hlutfall rauðra 
ávaxta og grænmetis í mataræði 
þínu viðheldur þú:

• Heilbrigðu hjarta
• Góðu minni
• Minni líkum á þvagrása- og               
   þvagfærasýkingum 
• Minni líkum á krabbameini

Með því að auka hlutfall blárra 
ávaxta og grænmetis í mataræði 
þínu viðheldur þú:

• Minni líkum á krabbameini
• Minni líkum á þvagrása- og
   þvagfærasýkingum
• Góðu minni
• Heilsusamlegri öldrun

Með því að auka hlutfall grænna 
ávaxta og grænmetis í mataræði 
þínu viðheldur þú:

• Minni líkum á krabbameini
• Sjónheilsu
• Sterkum beinum og tönnum

Með því að auka hlutfall hvítra 
ávaxta og grænmetis í mataræði 
þínu viðheldur þú:

• Heilbrigðu hjarta
• Lágu kólesterólmagni
• Sterkum beinum og tönnum
• Minni líkum á krabbameini

Með því að auka hlutfall gulra 
ávaxta og grænmetis í mataræði 
þínu viðheldur þú:

• Heilbrigðu hjarta
• Sterku ónæmiskerfi 
• Sjónheilsu
• Minni líkum á krabbameini

Borðaðu 5 á dag 
Með því að borða 5 eða fl eiri skam-
mta af litríkum ávöxtum og grænmeti 
á dag stuðlar þú  að heilsusamlegra 
lífi . Litríkir ávextir og grænmeti sjá 
þér fyrir fjölbreyttri fl óru vítamína og 
bætiefna sem líkami þinn þarfnast til 
að viðhalda góðri heilsu og orku. Auk 
þess minnka þeir líkur á krabbameini 
og hjartasjúkdómum.

Veldu heilsulitina 
Rauður, gulur/ appelsínugulur, 
hvítur, grænn, blár/fjólublár. 
Láttu litina ráða ferðinni þegar þú 
gerir matarinnkaupin, skipuleggur 
máltíðirnir eða ferð út að borða og 
lifðu lífi nu í lit. 

Auðveldara en þú heldur 
Það er auðveldara en þú heldur að borða 
fi mm  ávexti eða grænmeti á dag í öl-
lum litum. Einn skammtur er til dæmis 
meðalstór ávöxtur, 100 g af grænmeti 
eða 1 glas af hreinum ávaxtasafa.

RAUÐ PAPRIKA
269 kr. kg.

BLÓMKÁL
299 kr. kg.

BABY GULRÆTUR
269 kr. pk.

NÁTTÚRU SPÍNAT
269 kr. pk. 

NÓATÚNS GULLAUGA
129 kr. kg.

=

Ódýrt
og gott!

MÓA KJÚKLINGA-
BRINGUR

1.898kr.
kg .

29%
afsláttur

LAMBA-
LÆRISNEIÐAR

1.498500
kr. kg

Þú sparar

kr.
kg

FISKIBOLLUR

598347
kr. kg

Þú sparar

kr.
kg

Verði ykkur að góðu!



fréttir og fróðleikur

Skattleysismörk hækka um 14 prósent

Aftaka Saddams Hussein og 
myndirnar af henni hafa ýtt 
undir ólguna í Írak, sem þó 
var nógu mikil fyrir. Einn 
þeirra sem höfðu umsjón 
með aftöku Saddams Huss-
ein á laugardaginn hefur nú 
verið handtekinn. 

Myndir af aftöku Saddams Huss-
ein hafa valdið miklum usla meðal 
Íraka og víðar um heim. Írösk 
stjórnvöld, sem létu taka Saddam 
af lífi, viðurkenna að birting 
myndskeiðs, sem tekið var með 
leynd, hafi komið þeim illa.

Munkith al-Farron, saksóknari 
í málinu gegn Saddam, upplýsti á 
þriðjudaginn að hann hefði séð tvo 
embættismenn munda farsíma-
myndavélar meðan aftakan fór 
fram, en neitaði því í gær að hinn 
seki væri Mowaffak al-Rubaie, 
þjóðaröryggisráðgjafi Nouris al-
Malikis forsætisráðherra.

Fjórtán íraskir embættismenn 
voru viðstaddir aftökuna, auk 
þriggja böðla. Einnig var hópur 
Bandaríkjamanna viðstaddur. Einn 
af Írökunum sem höfðu umsjón 
með aftökunni var handtekinn í 
gær og er hann talinn hafa tekið 
upp myndskeiðið umdeilda.

Á opinbera myndbandinu af heng-
ingunni, sem sent var fjölmiðlum, 

er ekki að sjá annað en að Saddam 
sé sýnd full virðing en á mynd-
skeiðinu úr farsímanum kom í ljós 
allt önnur atburðarás þar sem 
móðganir ganga á víxl og gerð eru 
hróp að Saddam.

Meðal annars sést að á dauða-
stundinni kunni Saddam greini-
lega enn að koma við kaunin á and-
stæðingum sínum. Þegar snaran 
hafði verið hert að hálsi hans og 
einhver viðstaddra hrópaði 
„Muqtada! Muqtada! Muqtada!“ 
þá brosti Saddam og sagði eitt-
hvað hæðnislegt um klerkinn 
Muqtada al-Sadra, sem er einn af 
áhrifamestu leiðtogum herskárra 
sjía í Írak.

Þá reiddust sumir viðstaddra 
einhver ósköp og einn þeirra sagði: 
„Þú ferð til helvítis!“ En Saddam 
spurði á móti: „Er þetta nú karl-
mennskan ykkar?“ Ekki minnkaði 
reiðin við það og annar maður 
hrópaði: „Þú ferð til helvítis!“

Sagnfræðingurinn Juan Cole, 
sem hefur mikið fjallað um Írak 
og Mið-Austurlönd, telur Saddam 

vera þarna að vísa í sögusagnir 
um að Muqtada al Sadr sé sam-
kynhneigður. Þetta skýri hina 
heiftarlegu reiði böðlanna rétt 
áður en Saddam var hengdur.

Muqtada al-Sadr ræður yfir öflugu 
einkaherliði og er einn af veiga-
mestu stuðningsmönnum ríkis-
stjórnar Íraks, sem eftir innrás 
Bandaríkjanna komst að mestu í 
hendur sjía-múslima. Meðan Sadd-
am, sem var súnní-múslimi, hafði 
völdin máttu sjíar sitja utangarðs 
og þola hremmingar meðan súnní-
ar voru í náðinni.

Muqtada al-Sadr er talinn beinn 
afkomandi Múhameðs spámanns, 
sem tryggir honum sérstakan 
virðingarsess í hugum sjía. Faðir 
hans var sjíaklerkur að nafni 
Mohammad Mohammad Sadec al-
Sadr og var drepinn af liðsmönn-
um Saddams árið 1999. 

Þeir Írakar, sem sáust fagna 
aftöku Saddams í fyrstu sjón-
varpsfréttunum af henni, eru und-

antekningarlítið sjíar. Öðru máli 
gegnir um súnní-múslima, enda 
hefur staða þeirra hríðversnað frá 
því að Saddam var steypt af stóli.

Sjíar og súnníar hafa barist 
innbyrðis allt frá því að innrás 
Bandaríkjamanna hófst, en átök 
þeirra versnuðu um allan helming 
í febrúar síðastliðnum eftir að ein 
helgasta bygging sjía, gullna 
moskan í Samarra, var lögð í rúst. 
Almennt er óttast að aftaka Sadd-
ams verði olía á þann eld.

Jafnvel þeir súnníar, sem 
syrgja ekki Saddam, eru ævareið-
ir vegna aftökunnar. Þeim svíður 
ekki síst tímasetningin, sem var 
við upphaf fórnarhátíðar múslima, 
auk þess sem myndskeiðið úr far-
símanum bætir gráu ofan á svart.

Bandaríski blaðamaðurinn Salom-
on Moore bendir síðan á það, í 
grein sem birtist í Los Angeles 
Times á þriðjudag, að margir Írak-
ar, jafnvel þeir sem fagna því að 
Saddam hafi verið tekinn af lífi, 
harmi það engu að síður að með 
aftökunni hafi glatast mikilvægar 
upplýsingar um glæpi Saddams-
stjórnarinnar. 

Moore bendir á að að Saddam 
látnum verði erfitt að fá svör við 
ýmsum spurningum, sem lengi 
munu brenna á mönnum, svo sem 
hvað varð um milljarða af dollur-
um sem Saddam millifærði yfir á 
erlenda bankareikninga áður en 
honum var steypt af stóli árið 
2003. Enn hafa ekki heldur fundist 
fjöldagrafir þúsunda manna sem 
urðu stjórn Saddams að bráð og 
ljóst er að erfiðara verður að graf-
ast fyrir um afdrif fjölmargra 
fórnarlamba Saddams, nú þegar 
hann er látinn.

Sárin ýfð á báða bóga

Loftvarnaræfing í kvöld.
Minnum á loftvarnarbyrgið

í kjallara okkar í Lands-
bankahúsinu Austurstræti.









hagur heimilanna

Farsímanotandi í útlöndum 
sem fær símtal í talhólf 
borgar sjálfur fyrir símtal-
ið. „Við þurfum að eiga við 
erlend símafyrirtæki,“ segir 
upplýsingafulltrúi Vodafone. 
Viðskiptavinur Símans var 
rukkaður þótt slökkt hafi 
verið á símanum í flugvél.

Þegar farsímanotandi er erlendis 
og fær símtal sem lendir í talhólfi 
hans þarf hann að borga fyrir sím-
talið, á millilandataxta. Talsmenn 
símafyrirtækjanna segja kostnað-
inn vera vegna rukkunar erlendra 
símafyrirtækja.

Fréttablaðinu hefur borist 
ábending frá viðskiptavini Símans 
sem beið reikningur upp á tæpar 
tíu þúsund krónur eftir flugferð 
þar sem slökkt var á símanum 
allan tímann. Einhver eða ein-
hverjir höfðu þá hringt um fimmt-
án sinnum í síma hans meðan hann 
var í loftinu. 

Engar undantekningar voru 
gerðar þegar maðurinn hafði sam-
band við þjónustuver Símans 
vegna reikningsins og honum sagt 
að ekki skipti máli þótt slökkt væri 
á símanum.

„Í þessu tiltekna dæmi hafa 
sennilega einhver mistök verið 
gerð því almennt er ekki rukkað 
fyrir símtöl í talhólf þegar slökkt 
er á símanum,“ segir Eva Magnús-
dóttir, upplýsingafulltrúi Símans. 

„Hins vegar ef það er kveikt á 
honum og símtalið endar í talhólfi 
þá borgar sá sem fær símtalið. 
Það er vegna þess að símtalið fer 
fyrst til útlanda og svo aftur til 
Íslands þegar talhólfið tekur við, 
því talhólfið er á Íslandi. Við það 
rukkar erlenda símafyrirtækið 
okkur, og við rukkum viðskipta-
vininn.“

En telur hún viðskiptavini vita 
nógu vel af þessum reglum? „Fólk 

velur það að hafa talhólf og fólk 
les þessa skilmála þegar það fær 
sér símreikning hjá okkur. Svo eru 
líka upplýsingar um þetta á vefn-
um. Ég tel að fólk kynni sér þá 
þjónustu sem það fær sér.“

Hjá Vodafone eru svipaðar 
reglur af sömu ástæðum. „Hluti af 
skýringunni er að við eigum við 
erlend símafyrirtæki, sem flækir 
málið. Þess vegna bendum við 
fólki á að slökkva á talhólfsþjón-
ustunni ef það vill ekki notfæra 
sér hana meðan það er í útlönd-
um,“ segir Gísli Þorsteinsson, upp-
lýsingafulltrúi Vodafone.

Talhólfsþjónustan fylgir sjálf-
krafa með GSM-þjónustu beggja 
símfyrirtækjanna. Viðskiptavinir 
þurfa sjálfir að slökkva sérstak-
lega á henni vilji þeir ekki borga 
þegar einhver hringir í talhólfið, 
og síminn er erlendis.

Talhólfsskilaboð í síma 
erlendis fokdýr

Skelfingu lostin að kafa  Ellý Ármannsdóttir, þula og ritstjóri 
spamadur.is, lumar á húsráðum sem 
ættu að henta öllum.





[Hlutabréf] Peningaskápurinn ...

Eignarhaldsfélagið Oddaflug 
hefur fært allan hlut sinn í FL 
Group til Oddaflugs BV í Hollandi. 
Síðarnefnda félagið er að öllu leyti 
í eigu fyrrnefnda félagsins sem er 
að fullu í eigu Fjárfestingafélags-
ins Primusar ehf. Hannes Smára-
son, forstjóri FL Group og stærsti 
hluthafinn, á Primus að öllu leyti.

Flutningur bréfanna er að 
öllum líkindum tilkominn vegna 
hagstæðari skattaumhverfis í Hol-
landi og má reikna með lágu 
tekjuskattshlutfalli Oddaflugs og 
Primusar til framtíðar ef gengis-

hagnaður verður af bréfunum. 
Exista og FL Group hafa farið 
sömu leiðir varðandi kjölfestu-
hluti sína í íslenskum félögum.

Um er að ræða 19,77 prósent af 
hlutabréfum í FL Group. Hluta-
bréf í FL Group hækkuðu um 3,5 
prósent í gær á fyrsta viðskipta-
degi nýs árs. Hækkunina má að 
hluta til rekja til hækkana á hluta-
bréfum í AMR Corporation, móð-
urfélagi American Airlines. Bréf-
in höfðu hækkað yfir átta prósent 
um hádegisbil, en FL er þriðji 
stærsti hluthafinn í félaginu. 

Hlutabréf Hannesar 
flutt til Hollands

Einn stærsti banki Hollands, ABN 
Amro, gaf í gær út fyrsta krónu-
bréf ársins fyrir þrjá milljarða 
króna. Bréfið er með gjalddaga 11. 
janúar 2008 og ber fjórtán prósenta 
vexti.  Krónubréf, eða jöklabréf, 
eru skuldabréf gefin út af erlend-
um aðila í íslenskum krónum. 

Í Vegvísi Landsbankans segir 
að nú séu tveir mánuðir liðnir frá 
því að jöklabréf var síðast á gjald-
daga. Alls verði hins vegar 35 

milljarðar króna á gjalddaga á 
fyrsta ársfjórðungi 2007, þar af 
fimm milljarðar á morgun.  
Útistandandi upphæð útgefinna 
bréfa, án áfallinna vaxta, er í dag 
rúmlega 275 milljarðar króna og 
nam mest 290 milljörðum króna í 
september síðastliðnum.

Krónan styrktist um 1,95 pró-
sent í gær sem að öllum líkindum 
má rekja til útgáfu krónubréfsins. 

Fyrsta krónubréf ársins

Búist er við að nokkur 
fyrirtæki sem skráð eru 
í kauphöllina hér fari á 
fyrri hluta ársins fram á 
að skrá bréf sín í evrum. 
Kauphöllin vill bjóða fyr-
irtækjum val. Samráðs-
nefnd vinnur í málinu. 
Fái félög ekki að skrá sig 
í evrum velta sum hver 
fyrir sér flutningi annað.

Kauphöllin vill að fyrirtæki lands-
ins hafi val um hvort þau skrái 
hlutabréf sín í krónum eða evrum. 
Þórður Friðjónsson, forstjóri 
Kauphallarinnar, vonast til þess að 
svo geti orðið strax á seinni hluta 
þessa árs. 

„Við munum gera það sem við 
getum til að veita þessum fyrir-
tækjum þá þjónustu að þau geti 
einfaldlega valið um mynt hjá 
okkur, hvort þau eru í evrum eða 
krónum. Og við gerum okkur vonir 
um að það verði mögulegt að haga 
málum þannig að fyrirtækin geti 
haft þetta val á síðari hluta þessa 
árs,“ segir hann og telur rétt að 
fyrirtækin taki sjálf ákvarðanir í 
þessum efnum út frá því hvað 
þjóni þeirra hagsmunum best. 
Sjálfsákvörðun fyrirtækjanna um 
gjaldmiðil í hlutabréfaskráningu 
telur hann um leið þjóna best hags-
munum markaðarins og hagkerf-
isins hér. 

Þórður segir að möguleg skrán-
ing hlutabréfa sé í skoðun og þar 
hafi nokkra yfirumsjón samráðs-
nefnd Seðlabanka Íslands, Verð-
bréfastofu og kauphallar. „Það er 
að minnsta kosti einn vettvangur 
þar sem málið er rætt, en það er 
líka rætt á fleiri stöðum og um að 
gera að öll rök komi fram á næstu 
vikum eða mánuðum og menn 
komist einfaldlega að skynsam-
legri niðurstöðu með hagsmuni 
bæði markaðarins og hagkerfisins 
að leiðarljósi.“ Hann segist þó ekki 
verða var við að neins staðar sé 

mótstaða við evruskráningu hluta-
bréfa. „Það eina sem menn hafa 
velt fyrir sér eru fjármálastofnan-
irnar og vangaveltur sem að þeim 
snúa, en ég tel að það sé einfald-
lega atriði sem skoða þurfi gaum-
gæfilega,“  segir Þórður og telur 
að tilfærsla fyrirtækja í erlenda 
mynt sé bara hluti af þeirri alþjóða-
væðingu sem sé að eiga sér stað. 

Enn hefur ekkert fyrirtækið 
farið formlega fram á að breyta 
skráningu bréfa sinna, þótt viðræð-
ur hafi verið í gangi um málið. Sam-
kvæmt heimildum Fréttablaðsins 
eru helst fjögur fyrirtæki sem eru 
áhugasöm um að skrá hlutabréf sín 
í evrum, Actavis, Bakkavör, Marel 
og Össur, en öll gera þau upp reikn-

inga sína í erlendum gjaldmiðlum 
og mun hluti þeirra þegar á fyrir 
hluta ársins stefna á að leggja inn 
formlega beiðni þar að lútandi. Þá 
sé evruskráningin þeim slíkt hags-
munamál að hluti þeirra að minnsta 
kosti hugleiðir að skrá sig annars 
staðar fáist hún ekki í gegn. „Aug-
ljóst mál er fyrir fyrirtækin að 
velta fyrir sér tvíhliða skráningu 
erlendis telji þau að fælingarmátt-
ur krónunnar sé slíkur að hann 
skaði þau. Þá hljóta þau auðvitað að 
velta slíku fyrir sér.“ Þórður segir 
eðlilegast að bregðast við þessum 
vangaveltum með því að bjóða fyr-
irtækjunum upp á val á gjaldmiðli í 
skráningu bréfa sinna.

  



Fjöltækniskóli Íslands hefur 
samnið við Vodafone um fjar-
skiptaþjónustu tengda bæði GSM- 
og fastlínuþjónustu, auk Metro-
Nets, sem sagt er tryggja flutning 
á fjölbreyttari þjónustu um ljós-
leiðara og kopar en áður hafi 
þekkst.

Fjöltækniskólinn tók til starfa 
síðsumars 2003 þegar Vélskóli 
Íslands og Stýrimannaskólinn í 
Reykjavík voru sameinaðir. Þá 
keypti Fjöltækniskólinn einnig 
nýverið rekstur Flugskóla Íslands 
þannig að nú er nám til einkaflug-
manns og atvinnuflugmanns einn-
ig innan veggja skólans. 

Um 300 nemendur stunda nám í 
Fjöltækniskólanum og í Flugskóla 
Íslands eru að jafnaði 50 til 100 
nemendur. 

MetroNet tryggi 
bættan flutning

Eignarhaldsfélagið Essar, sem er 
í eigu indversku Ruia-fjölskyld-
unnar, og minnihlutaeigandi í ind-
verska farsímafélaginu Hutchison 
Essar, fjórða stærsta farsímafyr-
irtæki Indlands, hefur boðið 
jafnvirði 792 milljarða íslenskra 
króna í hlut Hutchisons með það 
fyrir augum að yfirtaka félagið. 
Með tilboðinu er komið í veg fyrir 
að breski farsímarisinn Vodafone 

geti keypt félagið og komist inn á 
indverska farsímamarkaðinn.

Ruia-fjölskyldan, sem er í odda-
stöðu og getur fellt önnur tilboð í 
farsímafélagið, hefur sömuleiðis 
tryggt sér jafnvirði allt að 1.440 
milljarða króna fjármögnunar 
vegna hugsanlegrar samkeppni 
um félagið. Meirihluti farsíma-
félagsins er í eigu Hutchison 
Whampoa, samstæðu í eigu hins 

kínverska Li Ka-Shing, eins rík-
asta manns Asíu. Breska dagblaðið 
Guardian segir stjórn farsímafé-
lagsins hafa stefnt að almennu 
hlutafjárútboði í nóvember í fyrra 
en átök í hluthafahópnum hafi 
komið í veg fyrir það og geti verið 
tímaspursmál hvenær leiðir skilji 
á milli stærstu hluthafa.

Ýmis farsímafélög víða um 
heim, þar á meðal Vodafone, hófu 
að horfa til Hutchison Essar undir 
lok síðasta árs með það fyrir 
augum að ná forskoti á einum af 

stærstu farsímamörkuðum fram-
tíðarinnar. 

Yfirtaka hindruð

Árið sem nú var að enda rennur 
Sir Tom Hunter sennilega seint 
úr minnumt. Ríkasti maður Skot-
lands, sem hefur starfað náið með 
Baugi og tengdum fjárfestum, 
fékk 260 milljónir punda, jafn-
virði 36 milljarða króna, í hagnað 
af sölu á íþróttavöruverslana-
keðjunni Sports Division til JJB 
árið 1998. Þessi upphæð er nú 
þrefalt hærri á pappírunum, eða 
110 milljarða virði, að sögn The 
Herald.

Auðurinn hefur byggst upp á 
fjárfestingum í verslunargeiran-
um og fasteignaviðskiptum. Á síð-
asta ári tók Weast Coast Capital, 
fjárfestingafélag Sir Tom, þátt í 
kaupunum á House of Fraser ásamt 
Baugi, FL Group og fleiri fjárfest-

um. Félagið og Baugur voru einnig 
meðal kaupenda að Wyevale Gard-
en Centres en sú yfirtaka nam 310 
milljörðum punda. 

Þá myndaði hann félag með 
HBOS og fasteignaspekúlöntun-
um David og Simon Reuben sem 
keypti byggingafélagið McCarthy 
& Stone fyrir 1,1 milljarð punda.

Hunter hefur ekki síður látið til 
sín taka á sviði mannúðarmála en 
á vettvangi fjármálalífsins. Hunt-
er-stofnunin hefur lagt mikið fjár-
magn til þróunarmála í Afríku í 
félagi við Bill Clinton, fyrrum 
Bandaríkjaforseta. Hunter var 
jafnframt aðlaður á árinu 2006 
eins og Sir Phillip Green, eigandi 
Arcadia og fyrrum viðskiptafélagi 
Baugs.

Minnisstætt ár hjá Sir Tom Hunter
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Fyrst þú ert að lesa þetta þá hefurðu 

fengið Fréttablaðið. En til vonar 
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Íumræðu um fátækt fyrir jólin og í 
grein Hannesar H. Gissurarsonar í 

Fréttablaðinu hinn 29. desember hefur 
gætt grundvallarmisskilnings um eðli 
mælinga á fátækt og tekjuójöfnuði. 
Þannig segir t.d. HHG í grein sinni 
eftirfarandi: „Fátækt … hafði aukist, 
af því að Björgólfur Guðmundsson og 
Jóhannes í Bónus voru orðnir miklu 
ríkari …“ 

HHG og nokkrir stjórnmálamenn, 
sem hafa tjáð sig um málið, virðast 
telja að ef einstaka auðmenn flytji til 
eða frá landinu, eða ef tekjur þeirra hækki mikið, 
þá gjörbreytist allar niðurstöður um tekjuskipt-
ingu og fátækt. Tekjur auðmannanna vegi svo 
þungt í meðaltalinu sem fátækt er reiknuð út frá. 
Þetta er hins vegar alrangt. 

Í þeirri alþjóðlegu aðferðafræði sem byggt er á 
við mælingar á tekjudreifingu og fátækt á Vestur-
löndum eru slík áhrif fárra auðmanna á heildarnið-
urstöðurnar yfirleitt útilokuð. Meðal annars er í 

stað venjulegs meðaltals (e: mean) 
notað miðgildi tekna (e: median). 
Miðgildi tekna eru þær tekjur sem 
eru í miðju tekjustigans, þ.e. þar sem 
jafn margir hafa tekjur fyrir ofan og 
fyrir neðan viðkomandi tekjur. Út frá 
slíku miðgildi er reiknað hlutfall 
fátækra en ekki út frá venjulegu 
meðaltali. Upphæðir hæstu teknanna 
skipta því venjulega ekki máli fyrir 
slíkar mælingar, né heldur hvort ein-
staka auðmenn flytja sig til eða frá 
landinu.

Í skýrslu forsætisráðuneytisins 
um barnafátækt á Íslandi, sem kynnt 
var fyrir jólin, kom skýrt fram að þar 
var einmitt byggt á miðgildi tekna. 

Það er því rangt að segja að sú barnafátækt sem 
sérfræðingar forsætisráðuneytisins mældu sé til-
komin vegna þess að einstaka auðmenn séu svo 
ríkir eða að ríkidæmi þeirra hafi aukist. Að sama 
skapi eru ýmsar fullyrðingar HHG um tekjuójöfn-
uð rangar vegna sambærilegs misskilnings á 
aðferðafræði tekjurannsókna. Þetta leiðréttist hér 
með.

Höfundur er prófessor.

Misskilningur um fátækt

Blóðbaðið heldur áfram í Írak, 
auga fyrir auga, tönn fyrir 

tönn. Menn halda þar áfram að 
murka lífið hver úr öðrum ár 
fram af ári, ættbálkur gegn bálki. 
Að baki ofbeldinu búa ævafornar 
hugsjónir um heiður, hefnd og 
sóma. Þessar hugmyndir þekkja 
Íslendingar vel, því að líf okkar í 
heiðnum sið og lengur líktist að 
ýmsu leyti lífinu í Írak og víðar 
um Austurlönd nær á okkar 
dögum. Við þekkjum þetta líf af 
eigin raun. Við höfum lesið 
fornsögurnar í sjö hundruð ár. 
Hallgerður langbrók lætur 
fremja tvö heiðursmorð strax á 
fyrstu síðum Njálu, og sagan 
dansar í blóði og eldi allt til enda. 
Þessi lífsstíll lagðist ekki af með 
kristnitökunni árið 1000, heldur 
með falli þjóðveldisins 1262. 
Heiftúðug átök um skiptingu auðs 
og gæða og gagnkvæm grimmd-
arverk urðu þjóðveldinu að falli. 
Ekkert lýðræðisskipulag þolir til 
lengdar þá skipan, að gæðum lífs 
og lands sé skipt milli fárra, það 
er gömul saga og ný, og mættu 
ýmsir nútímamenn hyggja að 
henni: Íslendingar, Rússar og 
aðrir. Nema þjóðveldið hrundi 
1262, Norðmenn bundu enda á 
ófriðinn, en það kostaði þá samt 
enga umtalsverða fyrirhöfn, því 
að átökin milli forfeðra okkar 
höfðu dregið svo úr þeim 
þróttinn, að þeir lyppuðust niður. 
Ekki verður að svo stöddu séð, að 
sambærilegt máttleysi hafi enn 
gert vart við sig í Írak, enda er 
mikið af olíu þar í húfi. Hvernig 
ætli væri umhorfs á Íslandi núna 
eða í nálægum löndum, hefðu 
forfeður okkar haft yfir gereyð-
ingarvopnum að ráða? Sinneps-
gasi? Langdrægum kjarnaflaug-
um? Egill Skallagrímsson með 
atómsprengju?

Norður-Kórea (2006) og 
Pakistan (1998) hafa nú náð að 
búa til kjarnavopn, og Íran er 
komið á fremsta hlunn. Næst á 
undan voru Indland (1974) og 

Ísrael (1979). Gömlu kjarnorku-
veldin fimm eru Bandaríkin, 
Sovétríkin (nú Rússland), 
Bretland, Frakkland og Kína. 
Bandaríkin bera höfuðábyrgð á 
örri útbreiðslu kjarnavopna í 
einræðisríkjum þriðja heimsins, 
enda er herforingjastjórnin í 
Pakistan einn helzti bandamaður 
Bandaríkjanna í Vestur-Asíu. 
Pakistanar gerðu Norður-Kóreu 
kleift að búa til kjarnorku-
sprengjur í fyrra. Framganga 
Bandaríkjamanna í Írak veldur 
því, að héðan af virðist enginn 
mannlegur máttur geta aftrað 
því, að Íranar komi sér upp 
atómsprengjum, því að almenn-
ingur þar eins og í Pakistan 
heimtar sprengjur og engar 
refjar. Yfirvofandi ósigur 
Bandaríkjanna í Írak og brottför 
erlendra herja þaðan munu 
trúlega gefa ríkisstjórn Írans byr 
undir báða vængi innan lands og 
um allt svæðið. Forseti Írans 
segist stefna að því að eyða 
Ísraelsríki af yfirborði jarðar. 
Margir Ísraelsmenn taka 
hótunina alvarlega og eiga von á 
nýjum stríðsátökum fyrir botni 
Miðjarðarhafs. Forsætisráðherra 
Ísraels hefur nýlega viðurkennt, 
óvart að því er virðist, að 

Ísraelsmenn eigi kjarnavopn. 
Friðarhorfurnar eru ekki góðar. 

Aftaka Saddams Hussein á 
gamlársdag virðist ekki heldur 
vel til þess fallin að stilla til 
friðar í Írak eða auka hróður 
Bandaríkjanna um heiminn. 
Aftakan er pínleg áminning um 
það, að Bandaríkin beita ennþá 
dauðarefsingum í stórum stíl eins 
og Kína og mörg önnur þriðja-
heimsríki. Hin nýja ríkisstjórn 
Íraks hefði getað fylgt evrópskri 
fyrirmynd og bannað dauðarefs-
ingar með lögum, en hún fór 
heldur að dæmi Bandaríkjanna. 
Pyndingar stríðsfanga, sýndar-
réttarhöld og símhleranir á 
vegum Bandaríkjastjórnar 
undangengin ár eru ekki heldur 
góð fyrirmynd handa nýfrjálsum 
ríkjum í þriðja heiminum. 
Bandaríkin virðast ekki lengur 
valda því forustuhlutverki, sem 
þau tóku sér eftir stríðslokin 
1945.

Á einkaskrifstofu Bush forseta 
í Hvíta húsinu er lítill skápur, þar 
sem forsetinn geymir grip, sem 
hann hefur yndi af að leika sér að 
og sýna gestum sínum. Ég sé 
fyrir mér sérsmíðaðan harðviðar-
skáp með silkiplussi að innan og 
glerhurð. Nema leikfangið í 
skápnum er skammbyssan, sem 
Saddam Hussein hafði hjá sér í 
holunni, sem bandaríski herinn 
svældi hann upp úr um árið. New 
York Times hefur oftar en einu 
sinni greint frá þessari byssu, og 
eigendaskiptunum. Það fylgir 
ekki sögunni, hvort forsetinn 
heimtaði að fá byssuna eða hvort 
herinn ákvað að gleðja forsetann 
að fyrra bragði með þessari litlu 
gjöf. Bandarísk lög kveða á um 
skráningu allra slíkra gjafa, 
skráin er opin blaðamönnum og 
öðrum, og þess vegna er vitað um 
byssuna í fórum forsetans. Þessi 
litla byssusaga um Bush forseta 
segir í rauninni allt, sem segja 
þarf um hann og feril hans í 
forsetaembætti.

Byssa Saddams og Bush

Hin nýja ríkisstjórn Íraks hefði 
getað fylgt evrópskri fyrirmynd 
og bannað dauðarefsingar 
með lögum, en hún fór heldur 
að dæmi Bandaríkjanna.

F
yrsta þætti björgunaraðgerða vegna strands flutninga-
skipsins Wilson Muuga er lokið farsællega. Það er þó 
langt í frá að mál þetta sé úr sögunni, því nú er eftir að  
fjarlægja sjálft skipsflakið úr fjörunni við Hvalsnes á 
Reykjanesi og það getur orðið þrautin þyngri.

Yfirvöld og björgunarsveitir lögðu sitt af mörkum til að fyrsti 
þáttur björgunaraðgerðanna tækist vel, sem raun varð á, og síðan 
komu sérhæfð fyrirtæki að því að dæla olíunni úr skipinu. Starfs-
menn Umhverfisstofnunar og aðrir lærðu sína lexíu við strand 
Víkartinds fyrir tæpum tíu árum, og kom sú reynsla sér vel núna. 

Sigling fyrir Reykjanesskaga í slæmu veðri hefur alltaf 
ákveðna hættu í för með sér, enda urðu þar þó nokkur umtöluð 
skipsströnd  fyrr á tímum, og er strand olíuskipsins Clan líklega 
mörgum minnisstæðast. Skipið strandaði rétt við Reykjanesvita 
og liðaðist þar í sundur. 

Íslenskir skipstjórnarmenn þekkja þessa siglingaleið mjög vel 
margir hverjir og hafa allan varann á þegar siglt er fyrir Reykja-
nes og um Reykjanesröstina margumtöluðu. Strand Wilson Muuga  
er rakið til bilunar í áttavita, að því er fram kom við sjópróf, sem 
haldin voru í kjölfar strandsins. Reyndir sjómenn hljóta hins vegar 
að spyrja sig hvort ekki hafi verið maður á útkikki þegar siglt var 
fyrir nesið, að ekki sé talað um hvort skipstjórnarmenn hafi fylgst 
með ratsjá og dýptarmælum á þessum hættulegu slóðum. 

Með allri virðingu fyrir erlendum skipstjórnarmönnum, þá 
hljóta menn sem alast upp við sjómennsku hér við land að hafa 
meiri tilfinningu og þekkingu á siglingum við strendur landsins 
en þeir sem þekkja siglingaleiðirnar mest af kortum. Það er þess 
vegna umhugsunarefni þegar verið er að flagga íslenskum skipum 
út og manna þau með erlendum áhöfnum. Íslenskum sjómönnum í 
farmannastétt hefur fækkað mjög á undanförnum árum og er það 
miður.

Um nokkurt skeið hefur verið rætt um að breyta siglingaleið-
inni fyrir Reykjanes, þannig að stór skip yrðu að að fara dýpra 
fyrir nesið til að minnka hættuna á mengunarslysi. Þetta myndi 
lengja siglingaleiðina til Bretlands og meginlandsins nokkuð og 
því hafa meiri kostnað í för með sér. Áður en ákvörðun verður 
tekin um þetta ætti hins vegar að brýna fyrir skipstjórnarmönnum 
sem fara um þetta svæði að huga vel að veðri og vindum áður en 
siglt er fyrir Reykjanes og fylgja öllum siglingareglum til hins 
ýtrasta, svo sem að hafa menn á útkikki. Grundvallaratriðið er að 
öll siglingatæki séu í lagi og að fylgst sé vel með þeim á siglingu 
sem þessari. Ef slíkt væri gert, mætti áreiðanlega koma í veg fyrir 
mörg óhöpp.

Innan tíðar tekur væntanlega við annar þáttur björgunarað-
gerða vegna strands Wilson Muuga. Samkvæmt reglum á að vera 
búið að fjarlægja flakið úr fjörunni innan sex mánaða frá strand-
inu, en það verður varla gert eins og hendi sé veifað. Fyrir hönd-
um er mikið verk og erfitt, og æskilegt væri að hefja undirbúning 
að því sem allra fyrst, því með vorinu kemur hingað mikill fjöldi 
sjófugla. Fyrsti viðkomustaður margra þeirra er einmitt strendur 
Reykjanesskagans, þar sem víða er mikið útfiri og kjöraðstæður 
fyrir fugla. 

Hættuleg 
siglingaleið 
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Lára Björg Björnsdóttir, blaða-
maður á Nýju lífi, á vænt safn 
kjóla og þótt hún fylgi hefð-
bundnum klæðaburði dags-
daglega segir hún andann vera 
klæddan í Jackie O-dragt, með 
túberað hár í anda 6. áratug-
arins og skreyttan veglegum 
perlufestum.

Þannig koma fínni boð sterk inn og 
Lára segist þá glöð henda galla-
buxunum á hliðarlínuna og tjalda 
öllu til. „Mér finnst algjör synd að 
vera bara í buxum og bol þegar 
mér er boðið í teiti, maður verður 
að flagga þessu fyrst maður er að 
kaupa þetta,“ segir hún og dregur 
fram kjólana hvern á fætur öðrum. 
„Uppáhaldskjóllinn er yfirleitt 
bara nýjasti kjóllinn og sá fer-
skasti í safninu er kjóll sem Birna 
Anna systir mín keypti handa mér 
í New York en hún er mjög góð í að 
versla á litlu systur og veit alveg 
hvað ég vil. Þetta er svartur, stutt-
ur, Diane Von Furstenberg kjóll, 
mjög góður í kokkteilinn. Ég er 
kjólakelling og á um 30 stykki og 
hef lagt ýmislegt á mig til að ganga 
í þeim, til dæmis hélt ég niðri í 
mér andanum heilt gamlárskvöld 
til að vera í flippaðasta kjól safns-
ins.“

Lára er yfirleitt klædd svörtu 
og gylltu hversdags en þegar 
kemur að kjólunum er allt leyfi-
legt. „Ég á það til að fríka út og 
klæðast eldrauðu en hvað sniðin 
varðar eru það einföld og klassísk 
snið sem klæða mig best enda er 
ég frekar hávaxin. Tískubólurnar 
klæða ekki alla en ég reyni samt 
að vera svöl þó ég sé ekki í nýjustu 
pokabuxunum eða það vanti á mig 
aðra ermina.“

Kápur eiga líka sinn stað í 
hjarta Láru og á hún þær ófáar. 
Hún er mjög hrifin af tímabilinu í 
kringum 1950 og 1960 og segir að 
hún hefði átt að fæðast þá. „Ég læt 
auðvitað undan pressunni og er 
með úfið hár í gallabuxum og er þá 
ekki nærri eins fín og ég vildi 
vera. Ég veit ekkert skemmtilegra 
en að setja rúllur í hárið og hlaða á 
mig skartgripum.“

Kjólar, kápur 
og glingur  



„Ekkert er nýtt undir sólinni“ sagði 
predikarinn í Biblíunni og það er 
hverju orði sannara.

Tískan fer í hringi líkt og svo margt 
annað. Sumt endurtekur sig á nokkurra 
ára fresti á meðan annað bíður lengur, og 
svo er sitthvað sem er alltaf sígilt, en af 
því má til dæmis nefna köflótt pils og háa 
hæla. Á þessum skemmtilegu myndum má 
sjá að það er erfitt að vera með mikil frum-
legheit þegar kemur að tískunni og jafnvel 
þau allra frumlegustu eru oft að endurtaka 
eitthvað sem gert hefur verið áður í einni 
eða annarri mynd.

Aftur til fortíðar og til baka

Ungir og upprennandi hönnuðir í 
alþjóðlegri keppni á vegum Lan-
come.

Síðan árið 2001 hefur snyrtivöru-
framleiðandinn Lancóme staðið 
fyrir alþjóðlegri keppni sem gerir 
ungum og upprennandi fatahönn-
uðum kleift að koma verkum 
sínum á framfæri. Hugmyndin á 
bak við keppnina er að ungir 
hönnunarnemar noti snyrtivöru-
línur frá Lancome sem útgangs-
punkt í sköpun sinni og óhætt er 
að fullyrða að margir hika ekki 
við að fara ótroðnar slóðir í túlk-
un sinni. Á þessum myndum má 
sjá fyrirsætur þramma niður 
tískupalla Lindley Hall í London, 
hver annarri frumlegri. 

Mergjað flipp 
í fyrirrúmi
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Þættir um ófrýnilega ungmey 
slá í gegn.

Ugly Betty eru nýir sjónvarpsþættir 
sem hafa slegið í gegn vestanhafs og 
eru meðal annars tilnefndir til Gold-
en Globe-verðlaunanna eftirsóttu.

Talið er að allt að 1,6 milljónir 
áhorfenda sitji límdar við skjáinn 
til að fylgjast með ævintýrum hinn-
ar ófríðu Betty, sem starfar hjá 
stóru tískufyrirtæki, og fer þeim 
stöðugt fjölgandi.

Gagnrýnendur velta vinsældum 
sjónvarpsþáttanna nú fyrir sér og 
er ein tilgátan sú að almenningur sé 
búinn að fá yfir sig nóg af þeirri 
útlitsdýrkun sem hefur tröllriðið 
öllu og er höfð að skotspóni í Ugly 
Betty.

Sumir telja þættina gott mótsvar 
við sjónvarpsefni á borð við Ameri-
ca´s Next Top Model og The Swan, 
þar sem líkamleg fegurð og fegrun-
araðgerðir eru hafðar upp til skýj-
anna.

Leikkonan Salma Hayek er á 
meðal þeirra sem standa á bak við 
framleiðslu Ugly Betty, sem byggir 
á kólumbískum sjónvarpsþáttum 
sem hafa þegar verið endurgerðir í 
Þýskalandi, Indlandi og Ísarel.

Hayek má þó fara að vara sig 
þar sem sögur eru uppi um að 
Steven Spielberg og hjónin Ed 
Burns og Christy Turlington séu 
með í bígerð sjónvarpsþáttaröð um 
ungt fólk sem starfar í tískubrans-
anum. 

Fríða víkur 
fyrir dýrinu

Heimsþekktir undirfatafram-
leiðendur senda frá sér 
sitt fyrsta ilmvatn.

Agent Provocateur er 
þekkt tískuhús í Lond-
on sem undanfarin 
ár hefur farið sigur-
för um heiminn. Þar 
ráða ríkjum hjónin 
Joseph Corre og Serena 
Ross, en Joseph þessi 
er sonur pönkdrottn-
ingarinnar Vivienne 
Westwood. Nýja ilm-
vatnið frá þeim er í 
senn ríkulegt, mun-
úðarfullt og kynæsandi eins og flest 
sem frá þeim kemur, en það er 
meðal annars samsett úr saffran-
olíu, kóríander, ylang ylang og 
hvítri gardeníu. Hönnuður ilmsins 
fyrir Agent Provocateur er Azzi 
Pickthal en þar sem sala ilmsins 
hefur farið upp úr öllu valdi er búist 
við að fleiri slík verði sett á mark-
aðinn á komandi árum. Ilmvatnið 
fékk nýlega hin svonefndu Fifi 
verðlaun, en þau eru veitt til 
dömuilmvatna af dýrustu gerð sem 
þykja framúrskarandi á sínu sviði.

Ögrandi 
ilmur

Perfectionist correcting conc-
entrate for deeper facial lines 
frá Estée Lauder, er hressandi 
fyrir eldri húð sem er byrjuð 
að fá línur. Þessi handhægi 
penni býður upp á kröftugan 
kokteil sem rennur ofan í línur 
og hjálpar húðinni að rétta úr 
sér. 

Broslínur í kringum augun og 
hrukkur á enninu plaga marga 
konuna og einnig manninn. Þetta 
er þróun sem ekki verður aftur 
snúið nema með róttækum 
aðgerðum en er þó hægt að fela 

með góðum 
árangri.

Þessi hand-
hægi penni frá 
Estée Lauder er 
góður í snyrti-
budduna til að 
hressa upp á 
útlitið og stopp-
ar línur í kring-
um augu og 
munn.  

Mýkri ásýnd 
og færri línur

Útsalan
er hafi n

    Firði Hafnarfirði    S: 555-4420

Sendum í póstkröfu

Nýbýlavegi 12  • Sími 554 3533
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Verið getur að demantar séu bestu vinir 
hverrar konu, en fleiri kusu þó gull og 
silfur á liðnu ári. Að minnsta kosti á 
meðal fræga fólksins.

Gull- og silfurlitaðir kjólar voru áberandi í 
fatavali stjarnanna á liðnu ári, ýmist við 
frumsýningar, uppákomur eða önnur hátíð-
leg tækifæri.

Carmen Electra mætti þannig í fallegum 
gulllitum kjól á Fashion Rocks-tónleikana 
sem voru haldnir í september síðastliðnum 
í New York.

Thandie Newton var ekki síður flott 
þegar hún mætti til frumsýningar á The 
Pursuit of Happiness í Beverly Hills íklædd 
gamaldags gullkjól frá tískuhönnuðinum 
Calvin Klein.

Cate Blanchett skipti úr gulli yfir í silfur, 

þegar hún birtist á frumsýningu kvikmynd-
ar sinnar Notes On A Scandal, klædd silfur-
litaðri dragt. Menn eru reyndar ekki á einu 
máli um hvort skiptin hafi verið leikkon-
unni til góða og setti People dragtina meðal 
annars á lista yfir verstu tískuslys ársins 
2006.

Cameron Diaz, Jennifer Connelly og 
Gayle King voru líka á meðal þeirra stjarna 
sem liðu eftir rauða dreglinum íklæddar 
annað hvort gull- eða silfurlituðum fatnaði 
frá hönnuðum á borð við Zac Posen, Veru 
Wang, Badgley Mischka og Diane von Furst-
enberg.

Þrátt fyrir miklar vinsældir er ekki útlit 
fyrir að málmarnir séu á undanhaldi á nýju 
ári. Þvert á móti eru ýmis teikn á lofti að 
gull- og silfuræðið eigi eftir að ná nýjum 
hæðum hjá fræga fólkinu og þá væntanlega 
okkur hinum núna í ár.

LG hannar nýjan gsm-síma 
í samvinnu við tískurisann 
Prada.

Forsvarsmenn LG munu feta í fót-
spor Motorola sem átti á sínum 
tíma í samstarfi við tískuhönnuði 
D&G um hönnun sérstaks gsm-
síma.

Munurinn er hins vegar sá að á 
meðan sími Motorola var einungis 
dæmigerður Razr-sími í dýrari 
umbúðum, mun nýi LG og Prada-
síminn verða hannaður alveg frá 
grunni.

Þannig mun gsm-síminn verða í 
sérstökum Prada, en ekki LG, 
umbúðum og símahulstri, sem 
þykja mínimalísk. Handfrjálsi 
búnaðurinn hefur síðan LG KE850-
símann að fyrirmynd, sem hefur 
enn ekki verið markaðssettur. Þá 
verður ekki takka- eða lyklaborð á 
símanum, heldur sérstök gerð 
snertiskjás.

Reiknað er með að Prada-sím-
inn verði fáanlegur í Bandaríkjun-
um og fimm Evrópuríkjum á þessu 
ári.

Meðfylgjandi eru myndir af LG 
KE850, sem Prada-síminn verður 
byggður á, og ættu að gefa lesend-
um einhverja hugmynd um hvern-
ig nýi síminn kemur til með að líta 
út.

Gsm-sími 
frá Prada

Gull- og silfuræði geisar í Hollywood



Gull og glamúr einkenndi árið 
2006 í tískunni. Við fundum 
kjólana sem okkur þóttu skara 
fram úr á rauða dreglinum í 
Hollywood á þessu ári og völd-
um flottasta kjólinn. 

Fallegustu kjólarnir af sýningar-
pöllum tískuhúsanna rata oftast á 
kroppa Hollywoodstjarnanna. 
Enda eru það fáir sem hafa efni á 
þessum kjólum, en við venjulega 
fólkið getum þó látið okkur 
dreyma um leið og við flettum í 
gegnum myndir af stjörnunum. 
Sumar þeirra bera kjólana með 
stæl á meðan aðrar virðast aldrei 
geta valið rétta kjólinn. Hér eru 
kjólarnir sem okkur þóttu standa 
upp úr á árinu. 

Flottustu kjólarnir 
árið 2006

Útsalan hafin -30% af allri vöru
  



Húsráð
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„Samtökin hér á landi byrjuðu árið 1957 og því fögn-
um við fimmtíu ára starfsafmæli okkar hér á landi nú 
í ár,“ segir Rósa Björg Þorsteinsdóttir, framkvæmda-
stjóri AFS á Íslandi. Hún segir góðan hug hafa staðið 
að baki stofnun samtakanna. „AFS byrjaði sem félag 
bandarískra sjúkraflutningamanna í seinni heimsstyrj-
öldinni sem ekki vildu taka þátt í stríði en ákváðu 
að fara til stríðshrjáðra landa til að aðstoða og hlúa 
að særðum. Í framhaldinu fóru þeir að beita sér fyrir 
stofnun samtaka til að auka skilning milli manna til að 
koma í veg fyrir stríð.“ Mikill fjöldi nemenda er sendur 
til erlendra landa á vegum samtakanna ár hvert. „Árið 
2006 sendum við 162 skiptinema til 30 landa. Það er 
mesti fjöldi sem við höfum sent á einu ári síðan sam-
tökin hófu starfsemi hér á landi.“ 

Rósa segir skiptinemadvöl erlendis vera mjög 
þroskandi og margir kostir í boði fyrir þá sem hafa 
áhuga á að gerast skiptinemar. Aðallega er valið um 
tvær lengdir á dvalartíma, hálfs árs og eins árs dvöl. 
„Skiptinemarnir sem fara út eru á aldrinum fimmtán 
til átján ára. Við erum í miklu samstarfi við íslenska 
framhaldsskóla og erum núna að skoða betur hvernig 
þetta skiptinemaár er metið inn í námsferil þeirra sem 
fara út. Skiptinemar læra mjög mikið um menningu og 
siði þess lands sem þeir heimsækja. Þetta er stórkost-
legt tækifæri fyrir þessa ungt fólk. Það er mikill munur 
á því að fara sem skiptinemi, og búa með fjölskyldu 
í landinu, og að heimsækja landið sem ferðamaður. 
Það má segja að þau kynnist menningu landsins innan 
frá.“ 

AFS starfar í 55 löndum um allan heim. „Þetta eru 
alþjóðleg samtök. Við tókum á móti 43 skiptinem-
um árið 2006 frá fimmtán löndum. Við höfum verið 
ánægð með hve margir eru til í að opna heimili sitt 
og kynna fyrir ungu fólki frá öðrum löndum. Þetta er 
líka kjörið tækifæri fyrir fólk til að kynnast annarri 
menningu inni á heimili sínu. Það sem einkennir AFS 

er að maður er stöðugt að kynnast hinu góða í fólki,“ 
segir Rósa.  „Við segjum oft að við séum að búa til 
heimsborgara. Við höfum trú á því að AFS eigi mikinn 
þátt í þeirri útrás á alþjóðavettfangi sem á sér stað á 
Íslandi í dag. Við höfum sent um fjögur þúsund manns 
út í heim til að kynnast framandi menningu.“ - öhö

Erum að búa til heimsborgara
AFS skiptinemasamtökin hér á landi fagna fimmtíu ára afmæli sínu á Íslandi í ár. 
Árið 2006 var metár í fjölda skiptinema sem fóru frá Íslandi út í heim.

„Mamma hafði farið til Bandaríkj-
anna og var búin að segja okkur 
mikið frá þessu. Ég hafði hins vegar 
í fyrstu lítinn áhuga á að fara frá 
Húsavík en ákvað svo að slá til,“ 
segir Aldey en hún fór til Frakk-
lands. Hún segir að sig alltaf hafa 
langað til að sjá Eiffelturninn og 
sér þyki franska heillandi tungu-
mál. „Ég var í litlum bæ í miðju 
Frakklandi og var síðan í skóla í 
öðrum bæ sem tók 20 mínútur að 
keyra til.“ 

Þórveig fór síðan árið eftir sem 
skiptinemi til Bandaríkjanna og má 
því segja að þær systur hafi varla 
hist í tvö ár. „Þetta var dálítið skrítið 
en þetta bætti samt bara samband-
ið á milli okkar og við lærðum að 
meta hvor aðra betur,“ segir Aldey. 

Þórveig segir Bandaríkin hafa 
orðið fyrir valinu því hún hafi 
horft á svo mikið af amerískum 

kvikmyndum og hafi haft áhuga 
á að kynnast lífinu þar af eigin 
raun. „Mig hefur lengi langað til 
að lifa ameríska drauminn ef svo 
má segja,“ segir Þórveig sem fékk 
nasaþef af þeim draumi þegar hún 
var valin lokaballsdrottning í skól-
anum sínum. „Ég var hjá frábærri 
fjölskyldu í Wisconsin í Bandaríkj-
unum sem ég held miklu sambandi 
við. Dóttir fólksins sem ég var hjá 
er einu ári eldri en ég og við urðum 
góðar vinkonur. Hún kom hingað til 
Íslands og var með okkur um jólin 
og svo erum við duglegar að skrif-
ast á,“ segir Þórveig. 

Aldey segist einnig halda góðu 
sambandi við fjölskyldu sína í 
Frakklandi. „Ég heimsótti þau í aftur 
í sumar. Ég var hjá mjög stórri fjöl-
skyldu, en þau voru sjö á heimilinu. 
Þau höfðu tekið skiptinema áður og 
eru með annan skiptinema núna. 

Ef vel gengur þá er algengt að fólk 
geri það oftar en einu sinni.“ 

Þórveig segir að dvölin úti hafi 
sýnt sér að hún vissi ekki nóg um 
sitt heimaland. „Ég var mikið spurð 
út í Ísland og þurfti að kynna mér 
það meira en áður til að geta svar-
að öllu. Ég lærði því mikið bæði 
um Ísland og Bandaríkin í þessari 
ferð.“

„Mamma okkar er fulltrúi fyrir 
AFS hér á Húsavík og við höfðum 
tekið skiptinema á heimilið þegar 
við vorum yngri,“ segir Þórveig. 
„Það er mikil fjölgun á skiptinemum 
frá Húsavík og það eru sex krakkar 
héðan á leiðinni út í janúar,“ segir 
Aldey. Hún segir blogg á vefsíðum 
hafa mikið að segja. „Krakkarnir 
sem fara út eru duglegir að blogga 
fyrir vini og ættingja heima og það 
vekur áhuga annarra á að leggja 
land undir fót.“ - öhö 

Lífsreynsla að vera skiptinemi
Systurnar Aldey og Þórveig Traustadætur frá Húsavík hafa báðar verið skiptinemar. 
Aldey fór til Frakklands en Þórveig til Bandaríkjanna. Þær segja þetta mikla lífsreynslu. 

„Ég hafði lítið ímyndað mér 
hvernig þetta yrði þegar ég fór 
og ákvað að sjá þetta bara þegar 
að því kæmi. Ég þekkti land-
ið lítð sem ekkert,“ segir Sindri 
Baldur Sævarsson sem fór sem 
skiptinemi til Mexíkó. „Ég var 
hjá stórri fjölskyldu þar sem þrjú 
systkini voru á heimilinu og svo 
voru afinn og amman mjög oft á 
heimilinu líka.“

Sindri stundaði nám í skóla 
sem er jafngildi menntaskóla 
hér á Íslandi. „Það var gaman 
að prófa skóla í öðru landi. Það 
er töluvert mikill munur á skól-
anum sem ég var í þarna og 
þeim skólum sem ég hef verið 
í á Íslandi. Þeta var einkaskóli 
og þar voru krakkar alls staðar 
að. Ég held sambandi við suma 

krakkanna í gegnum netið og 
svo heimsótti ég þau aftur í apríl 
síðastliðinn.”

Sindri bjó í milljón manna 
borg í Mexíkó og segir það hafa 
verið töluverð viðbrigði að koma 
að austan og flytja í svona stóra 
borg. „Ég ferðaðist um landið og 
sá marga merka staði. Við fórum 
nokkrir skiptinemar saman í ferð 
en annars hittum við hina skipti-
nemana lítið. Það er reynt að 
dreifa okkur sem mest til að við 
blöndum frekar geði við heima-
menn.“ Sindri segir andstæður 
einkenna landið. „Það var mikill 
munur á fólki þarna. Sumir voru 
mjög fátækir og aðrir mjög ríkir. 
Misskiptingin var mikil,“ segir 
Sindri sem er reynslunni ríkari 
eftir lærdómsríka ferð. - öhö

Framandi Mexíkó
Sindri Baldur Sævarsson var skiptinemi í Mexíkó á 
vegum AFS. Hann segir dvölina hafa verið fróðlega.

 { skólar og námskeið } 

• Fjölmargir möguleikar eru í boði fyrir ungt fólk til þess að fá tækifæri 
til þess að búa og læra erlendis í gegnum viðurkenndar stofnanir.

• Umsækjendur hjá AFS þurfa að vera á aldrinum 15 til 18 ára. Umsækj-
endur geta valið um að dvelja í ár, hálft ár og þrjá mánuði. Umsóknar-
ferli AFS getur tekið allt upp í tvo mánuði. www.afs.is

• Háskóli Íslands er aðili að nokkrum skiptinemasamningum. Á slóðinni 
www.hi.is/page/samningarhi eru ítarlegar upplýsingar um samningana 
og þau lönd sem eru í boði fyrir stúdenta í HÍ.

• Erasmus gerir stúdentum kleift að stunda nám við háskóla eða æðri 
menntastofnun í öðru landi í 3 til 12 mánuði. Stúdentar geta flust á milli 
háskóla, án þess það tefji þá í námi.

• Nordplus er norræn hliðstæða Erasmus-áætlunarinnar. sem miðar að 
því að Norðurlöndin verði einn menntunarmarkaður. 

• HÍ er aðili að bandarísku stúdentaskipta-samtökunum ISEP sem gefur  
stúdentum HÍ kostur á að stunda nám í eitt eða tvö misseri í Bandaríkj-
unum, metið sem hluti af námi Háskóla Íslands. 

• Utrecht - samstarfsnet evrópskra háskóla sem HÍ er aðili að, hefur tengst 
14 háskólum í miðríkjum Bandaríkjanna. 

• CREPUQ. Samstarfssamningur HÍ og 19 háskóla í Québec í Kanada. 
Samningurinn hljóðar upp á gagnkvæm stúdentaskipti með niðurfell-
ingu skólagjalda. 

• AEN er samstarfsnet á milli Utrechts samstarfsnets evrópskra háskóla og 
sjö háskóla í Ástralíu. Í samningnum felst niðurfelling skólagjalda.

Vegir liggja til allra átta

Heimurinn er einn stór skóli fyrir lífið
Þúsundir ungmenna víðs vegar um heiminn dvelja fjarri heimahögunum sem skiptinemar ár hvert. Reynslan er bæði eftirminnileg og lærdóms-
rík. Sagt er að sumt sé ekki hægt að læra með bókalestri og fyrir skiptinema er heimurinn einn stór skóli sem kennir þeim margt um lífið sjálft.
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Björg Árnadóttir, forstöðumaður 
Námsflokka Reykjavíkur, segir hlut-
verk þeirra í vera fyrst og fremst að 
sinna menntun þeirra sem minnsta 
formlega menntun hafa. „Svo 
veitum við líka ókeypis náms- og 
starfsráðgjöf á þjónustumiðstöðv-
um borgarinnar en þar geta allir 
borgarbúar pantað sér tíma hjá ráð-
gjafa. Enn fremur er hér sérkennsla 
í lestri fyrir fullorðna og það sem 
við köllum grunnnám sem er nám 
í síðustu bekkjum grunnskóla fyrir 
fullorðna.“ Þar er námsefni 8. til 10. 
bekkjar í ensku, dönsku og stærð-
fræði og íslensku kennt. „Þetta er 
bæði ætlað þeim sem hafa ekki 
grunnskólapróf né menntunina en 
er líka ágætis upprifjun fyrir þá 
sem vilja hefja nám í framhalds-
skóla. Svo er þetta kjörið fyrir þá 
sem vilja hjálpa börnunum sínum 
með heimanámið,“ bætir Björg 
við. Hún segir þetta það helsta 
sem almenningi stendur til boða 

hjá Námsflokkunum en þeir standi 
líka að ýmsum verkefnum sem eru 
sérsniðin fyrir vissa hópa og í sam-
vinnu við aðra. „Kannski má segja 
að starfsemi Námsflokkanna núna 
byggist mikið á því að leita að fólki 
sem þarf á námi að halda og hjálpa 

þeim að finna réttu leiðina eða búa 
til námsúrræði sem passar fyrir 
hvern og einn.“  

Björg segir að hægt sé að byrja 
í Námsflokkunum þegar hentar en 
allar nánari upplýsingar eru gefnar 
á www. namsflokkar.is. 

Finna réttu námsleiðina
Námsflokkar Reykjavíkur eru elsta fullorðinsfræðslustofnun landsins, stofnaðir 1939.

Kári Viðarsson er fyrsta árs nem-
andi í Rose Bruford-leiklistarskól-
anum á evrópskri leiklistarbraut. 
„Það er svolítið erfitt að útskýra 
námið í fáum orðum,“ segir Kári. 
„Deildirnar eru nokkrar enda engin 
ein leið að því að verða leikari.“ 
Kári nefnir sem dæmi ameríska 
leiklistarbraut og svo klassísku 
leikarabrautina. „Munurinn felst í 
nálgunum og áherslum. Í amerísku 
deildinni eru tekin fyrir amerísk 
leikrit og amerískar leiklistarhefðir 
og skoðanir,“ segir Kári. „Evrópska 
deildin er meira módern og við 
spinnum heilmikið, auk þess sem 
við lærum inn á evrópskar hefðir 
og tækni.“

Færst hefur í aukana að Íslend-

ingar fari til Bretlands í leiklist-
arnám og er Rose Bruford einn af 
vinsælli skólunum í því tilliti. „Ég 
held við séum átta Íslendingar í 
skólanum, þar af fjórir á fyrsta ári,“ 
segir Kári sem þó er eini Íslending-
urinn í sínum bekk. „Þetta er nokk-
uð alþjóðlegt og til dæmis er norsk 
stelpa og brasilískur strákur á sömu 
braut og ég.“

London er ein stærsta borg í 
heimi og viðbrigðin voru nokkur 
fyrir Kára, sem ólst upp í rólegu 
umhverfi á Hellissandi, að koma í 
mannmergðina í borginni. „Þetta 
hefur verið svolítið erfitt en ég er 
svo heppinn að skólinn er allur á 
litlu svæði í mjög rólegum hluta 
borgarinnar. Það hentar mér mjög 

vel þó svo að borgarhlutinn sé 
kannski ekki alveg jafnrólegur og 
Hellissandur,“ segir Kári og hlær. 
„Svo hjálpar líka að skólinn er alveg 
frábær. Hér er ég með fullt af góðu 
fólki að gera akkúrat það sem ég vil 
svo ég gæti ekki verið ánægðari.“

Framtíðin er eitthvað sem Kári 
hugsar lítið um enn sem komið 
er. Áður en hann gerir sér háleit-
ar hugmyndir um frama sinn ætlar 
hann að klára námið og vinna sig 
svo út frá því. „Ég á enn eftir að 
mótast það mikið sem leikari að 
það er fullsnemmt að fara að taka 
sér einhverja ákveðna stefnu í leik-
listinni,“ segir Kári. „Draumurinn er 
bara að geta lifað á leiklistinni og 
þá er maður sáttur.“

Gæti ekki verið ánægðari
Kári Viðarsson ólst upp á Hellissandi. Hann er nú fjarri heimahögunum, sannkallaður 
sveitastrákur í stórborg, enda býr hann í London þar sem hann nemur leiklist.

 { skólar og námskeið } 

6 vikna skemmtileg 
gítarnámskeið sem 
hjálpa byrjendum 
af stað í gítarleik.

Upplýsingar og skráning á
www.tonsalir.is

ónsalir

Partýgítarnámskeið

Tónsalir Bæjarlind 2  sími 534 3700 www.tonsalir.is
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„Aðferðin gerir fólki kleift að fara 
yfir mjög mikinn texta á stutt-
um tíma, en ná samt að átta sig á 
aðalatriðunum,“ segir Jóna Björg 
Sætran M.Ed. sem rekur fyrirtæk-
ið Námstækni, þar sem hún er með 
námskeið í Photoreading. 

„Þetta líkist ekki hefðbundnum 
hraðlestri enda aðferðin önnur. Til 
dæmis er farið yfir allan textann 
sem á að lesa í einu, en þó á mun 
skemmri tíma en með hefðbundn-
um lestri eða hraðlestri,“ segir Jóna 
Björg sem er innt eftir frekari skýr-
ingu og heldur áfram: „Maður ein-
beitir sér á ákveðinn hátt áður en 
ferlið hefst. Að því loknu tekur við 
slökun og efnið myndlesið án þess 
að horfa skýrt á það og augunum 
er beitt á ákveðinn hátt. Undirmeð-
vitundin er þannig notuð á meðvit-
aðan hátt. Að þessu loknu geymir 
maður efnið í tuttugu mínútur eða 
yfir svefntímann, þá fer maður að 
lesa efnið, og notar þá svipaða 
tækni og hraðlesturinn byggist 
á, en þar sem maður er búinn að 
myndlesa efnið áður þá á maður 
miklu auðveldara með að ná yfir-
sýn yfir allan textann,“ segir Jóna 
Björg og bætir við að mjög einfalt 
sé að læra þessa aðferð og geti allir 
tamið sér hana.

„Fólk getur náð verulega góðum 
árangri, einnig þeir sem eru les-
blindir eða eiga við námsörðugleika 

að stríða.“
 Jóna Björg heldur reglulega 

námskeið í Photoreading hjá Náms-
tækni og tekur hvert þeirra tólf 
stundir. Hún segir að fólk sem temji 
sér tæknina strax að námskeiði 
loknu geti komið að henni aftur án 

þess að hafa tapað nokkru niður. 
„Þetta er eins og að hjóla, um leið 
og maður er búnn að læra þetta, þá 
gleymist það aldrei,“

Frekari upplýsingar er að finna á 
vefsíðunni www.photoreading.is

kristineva@frettabladid.is

Undirmeðvitundin notuð á 
meðvitaðan hátt til lesturs
Photoreading er náms- og lestrartækni sem auðveldar fólki alla vinnu með texta.

 { skólar og námskeið } 

Ólafur Þór Kristjánsson, eigandi 
Tónsala, segir skólann leggja upp 
úr fjölbreyttu starfi. Tæpir 200 
nemendur stunda fullgildingarnám 
við skólann auk þeirra sem sækja 
styttri námskeið. „Við kennum eftir 
ryþmískri forskrift sem þýðir að við 
kennum í raun alla aðra tónlist en 
klassíska og lúðrasveitarhljómsveit, 
þar á ég við popp, rokk, djass og 
blús,“ segir Ólafur. „Við erum að 
hefja aftur hefðbundnu námskeiðin 
okkar fyrir börn og unglinga. Gít-
arnámskeiðin eru alltaf vinsælust 
en svo erum við líka með nám-
skeið á trommur þar sem kennt er 
á trommusett ásamt rafbassanám-
skeiði.“

Tónsalir bjóða einnig upp á 
bráðskemmtilegt námskeið í partí-
gítarleik. „Námskeiðin eru ætluð 
byrjendum, tvítugum og eldri, þeim 
sem hefur alltaf langað að spila á 
gítar,“ segir Ólafur. „Námskeiðið 

stendur í sex vikur þar sem við 
kennum nemendum einföldustu 
gripin svo þeir geti bjargað sér sjálf-
ir seinna meir. Við erum líka með 
svipað námskeið fyrir starfsfólk á 
leikskólum. Við kennum þá sömu 
gripin en einbeitum okkur að því að 
spila leikskólalög. Á partígítarnám-
skeiðinu eru hins vegar spiluð alls 
konar lög sem létta lundina í góðum 
félagsskap. Við ákváðum að hafa 

námskeiðin stutt svo fólk þurfi ekki 
að binda sig í of langan tíma. Sex 
vikur er líka nægur tími til að læra 
gítargripin og svo getur fólk náð sér 
í hljómablöð á netinu og gítarbæk-
ur úti í búð og undirbúið sig fyrir 
partísöng aldarinnar. Það eina sem 
nemendur þurfa að koma með er 
gítar og góða skapið.“

Nánar má lesa um námskeiðin á 
www.tonsalir.is. - jóa

Námskeið í partígítarleik
Tónsalir bjóða upp allt frá hefðbundnum hljóðfæranámskeiðum fyrir yngri kynslóðina 
yfir í að kenna fullorðnum að verða hæfir partígítarspilarar.

Öflugt fjarnám í boði.
Hagstætt verð.

Skoðið heimasíðuna: 
www.fg.is

Fjölbrautaskólinn í Garðabæ
 við Skólabraut, 210 Garðabæ • Sími 520-1600 • Fax 565-1957
 vefslóð: http:www.fg.is • netfang: fg@fg.is

Capacent Ráðgjöf býður uppá fjölbreytt námskeið fyrir fyrirtæki
ásamt lengra námi og tímasettum námskeiðum fyrir stjórnendur,
sérfræðinga, sölumenn og starfsfólk fyrirtækja og stofnana. 

CAPACENT KYNNIR

HAGNÝTA ÞJÁLFUN OG NÁMSKEIÐ

www.capacent.is

Nánari upplýsingar
Aðalheiður Ósk Guðmundsdóttir í síma 540 1000, 
namskeid@capacent.is og á www.capacent.is/namskeid

Meðal námskeiðsflokka má nefna:
Liðsheildarnámskeið
Persónuleg færni 
Stjórnendaþjálfun

 Viðskipta- og sölustjórnun



100 FRÍAR FÆRSLUR
Á ÁRI FYRIR NÁMSMENN

Glitnir léttir námsmönnum lífið og býður þeim bestu kjörin.

Til dæmis bjóðum við aðeins 14,9% vexti af yfirdráttarlánum v. LÍN. Kynntu þér málið 
í útibúum Glitnis, þjónustuveri í síma 440 4000 og á glitnir.is.



Á nýju ári líta margir yfir farinn 
veg og endurskoða árangur í námi 
síðastliðins árs. Háskóli Íslands 
býður nemendum sínum upp á 
námskeið og ráðgjöf í námstækni 
og tímastjórnun en að sögn Heim-
is Haraldssonar, námsráðgjafa við 
Háskóla Íslands, er tímaáætlun 
lykillinn að breyttum námsvenj-
um. 

„Þegar nemendur segja að þeir 
hafi ekki tíma, er það oft sökum 
forgangsröðunar sem hægt er að 
breyta með aðstoð námsráðgjafa. 
Við gerð tímaáætlana er tekið mið 
af föstum þáttum í námi og einka-
lífi og síðan forgangsraðað upp á 
nýtt,“ segi Heimir. 

Það ber sjaldnast árangur í 
háskólanámi að líta í bók í fyrsta 
sinn rétt fyrir próf, en markmiðin 
þurfa líka að vera framkvæmanleg 
og stígandi að sögn Heimis. „Mik-
ilvægt er að vinna jafnt og þétt 
yfir misserið. Þá eru minni líkur á 
prófkvíða, en þó er það ekki algilt,“ 
segir Heimir. Nemendur eru hvattir 
til að leita sér ráðgjafar í tíma held-
ur en að bíða rétt áður en próftím-
inn hefst og kynna sér námskeið 
um námstæki og tímastjórnun sem 
Háskólinn býður upp á. 

Upplýsingar um vinnubrögð í 
námi má lesa á heimasíðu Náms-
ráðgjafar Háskóla Íslands http://
www.hi.is/page/namsradgjofHI 
auk þess sem náms- og starfsráð-
gjafar Háskóla Íslands bjóða upp 
námstækninámskeið sniðið að 
þörfum háskólanemenda á hverju 
misseri.

- rh
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Tímaáætlun er lykillinn
Þegar háskólanám tekur við lenda margir í tímaþröng og fá prófkvíða. Háskólanám 
gerir kröfur til sjálfsnáms og því þurfa margir að tileinka sér ný vinnubrögð í námi.

Starfsemi frumgreinasviðs Háskól-
ans í Reykjavík er í húsakynnum 
gamla Tækniháskólans á Höfða-
bakka. Markmið náms á frum-
greinasviði er fyrst og fremst að 
undirbúa nemendur undir frekara 
nám í Tækni- og verkfræðideild 
skólans. Örn er nú að hefja nám á 
þriðju af fjórðu önn á frumgreina-
sviðinu. „Ég ákvað að skella mér í 
að klára frumgreinadeildina í haust, 
ég var búinn að fara í nokkra fram-
haldsskóla á árum áður og fékk 
því fyrstu önnina metna. Það má 
kannski líkja þessu við stærðfræði-
braut í menntaskóla sem er tekin 
á tveimur árum og það hentar mér 
bara vel.“ Hann viðurkennir þó að 
námið á brautinni sé býsna erfitt 
en lýsir sjálfum sér sem „meðal 
duglegum námsmanni“. „Ég reyni 
að vera mættur í skólann klukk-
an átta á morgnana og er kominn 

heim svona fjögur á daginn, en það 
fer auðvitað allt eftir verkefnastöð-
unni í skólanum.“

Hvað ætlar þú að taka þér fyrir 
hendur þegar þú ert búinn með 
frumgreinasviðið? „Ætli maður fari 
ekki í byggingatæknifræðina Í HR, 
ég er allavega spenntastur fyrir því 
eins og er.“

Örn kvartar ekki undan félags-
lífinu í skólanum og segir það mjög 
gott. „Það er nemendafélag hérna 
sem heitir Technis, sem er ekki 
beint fyrir frumgreinasviðið en við 
höldum þessu alveg uppi. Félagið 
skipuleggur vísindaferðir reglulega 
sem eru ekki beint til að aðstoða 
mann við námið, því aðaláherslan 
er oftar en ekki lögð á bjórdrykkju. 
Það má því alveg segja að þær 
dragi mann niður í náminu en efli 
góða skapið hins vegar til muna.“  

-vör

Aftur á skólabekk
Síðastliðið haust hóf Örn Jóhannesson nám á frumgreina-
sviði Háskólans í Reykjavík eftir nokkurt hlé frá námi.

 { skólar og námskeið } 
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„Möguleikarnir eru orðnir svo 
margir í hinum þráðlausa og staf-
ræna heimi að gott getur verið að 
fá einfaldar upplýsingar til að koma 
þessu í gagnið á réttan hátt frá upp-
hafi,“ segir Tómas Hermannsson, 
útgefandi hjá Sögum ehf., en bóka-
útgáfan hefur gefið út röð hefta 
með einföldum leiðbeiningum um 
hinn þráðlausa og stafræna tölvu-
heim sem nefnist Á eigin spýtur.

Þráðlaust net á eigin spýtur 
kennir uppsetningu á þráðlausu 
neti fyrir heimili eða lítinn vinnu-
stað þar sem fjallað er um netbún-
aðinn, snúrur, netkort, skipti, beini 

(rauter) og aðgangsstað. Lesendur 
læra einnig að setja inn stillingar 
fyrir aðgangsstað þráðlausa netsins 
og að setja upp upp beini til að ná 
sambandi við internetið. 

„Flestir setja upp netið heima 
sjálfir en það eru ekki allir með 
tölvuþekkingu sem vilja nýta sér 
netið og þá getur verið gott að hafa 
leiðbeiningar á íslensku til að koma 
því í gagnið,“ segir Tómas. 

Einnig er komin út Stafræn ljós-
myndun á eigin spýtur og hægt að 
nálgast heftin í vefverslun útgáf-
unnar á www.baekur.is.

-rh

Þráðlaust net 
á eigin spýtur
Að koma upp þráðlausu neti getur verið flókið. Nú má 
nálgast hjálparbækling um uppsetningu þráðlauss nets.

„Flestir þekkja það sem áður var 
Tómstundaskólinn þar sem boðið 
er upp á alls konar spennandi nám-
skeið,“ segir Hulda Ólafsdóttir, fram-
kvæmdastjóri Mímis. „Sú starfsemi 
verður kynnt í bæklingi sem verður 
borinn í hús með Fréttablaðinu 8. 
janúar næstkomandi.“ Hún segir að 
áherslan sé og verði á fjölmenningu. 
„Ein mest spennandi nýjungin í vor 

er námskeið sem heitir Innflytj-
endur – nýr mannauður í íslensku 
samfélagi í umsjón Hallfríðar Þór-
arinsdóttur. Þar verður fjallað um 
þann menningarlega margbreyti-
leika sem er nýr veruleiki á Íslandi 
og reynir eðlilega á nýja og áður 
óþekkta þætti í samskiptum,“ segir 
Hulda og bætir við að námskeiðið 
sé ætlað öllum sem hafa áhuga á 
þessum málefnum. 

Hulda segir að námskeið Mímis 
séu afar vel sótt, einkum þó íslenska 
fyrir útlendinga. „Við erum lang-
stærsti aðilinn á landinu sem kennir 
íslensku fyrir útlendinga og á síðustu 
önn sóttu um fimm hundruð manns 
námskeið hjá okkur,“ segir Hulda. 
„Vonandi verður aðkoma ríkisins að 
því að niðurgreiða íslenskunám fyrir 
útlendinga enn frekari hvatning 
fyrir útlendinga að læra íslensku.“ 
Að auki stendur Mímir fyrir nám-
skeiðum fyrir atvinnulífið, heldur 
úti grunnmenntaskólanum sem er 
fyrir þá sem hafa stutta skólagöngu 
að baki og vilja auka við þekkingu 
sína og undirbúa sig fyrir frekara 
nám. - bb

Margt býr í Mími
Manga og nýr mannauður í íslensku samfélagi eru meðal 
námskeiða sem verða í boði hjá Mími á vorönn 2007. 

 { skólar og námskeið } 

Innritun og uppl‡singar um augl‡st námskei› fer fram í Skeifunni 8, í síma 580 1808
e›a á heimasí›unni www.mimir.is
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Öldungadeild MH 
Stundatafla vorannar 2007

Innritun í Öldungadeild fer fram fimmtudaginn 4. janúar, föstudaginn 5. janúar og mánu-
daginn 8. janúar 2007 frá 15.00-19.00. Símainnritun verður frá 09.00-12.00 í síma 5955207. 

Námsráðgjafar og matsnefnd verða á staðnum 4.1 og 8.1 kl. 16.00-19.00, Deildastjórar 
verða við á 8.1 kl. 17.00-18.00 Einnig er hægt að skrá sig vefrænt á www.mh.is

Einnig er í boði yndislestur  u.
Athugið að ÞJÓ 163/263/363 eru kennt saman.
Hægt er að velja LAN103 og SAG203 saman, þeir verða kennt í dreifmennt, með staðbundnir lotur.

Menntaskólinn við Hamrahlíð, 5955200/5955216 
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Íþróttaakademían er nú orðin þriggja 
anna gömul. Tilgangur Íþróttaaka-
demíunnar er að sinna fræðslu á 
sviði íþrótta, heilsu og símenntun-
ar og annarri starfsemi sem tengist 
málefninu. Meðal þeirra nýjunga 
sem þar er boðið upp á þetta árið 
er kennsla í einkaþjálfun en farið 

var af stað með hana síðastliðið 
haust. „Námið er níu mánaða langt 
og farið er djúpt og ítarlega í allar 
hliðar einkaþjálfunar,“ segir Gunn-
hildur Erla Vilbergsdóttir, verk-
efnastjóri akademíunnar. „Námið 
hefur farið mjög vel af stað og eftir 
nokkra mánuði munum við vonandi 
útskrifa tuttugu einkaþjálfara.“

Starfsemi akademíunnar hefur 
vaxið að stærð og umfangi og 
sérstaklega á því sviði er snýr að 
námskeiðahaldi og ráðstefnum. 
Við erum að fikra okkur áfram á 
þessu sviði og hefur árangurinn 
verið mjög góður,“ segir Gunnhild-
ur. „Við höfum lagt áhersluna á 
stutt námskeið fyrir fagfólk innan 
íþrótta- og heilsugeirans, verið með 
endurmenntunarnámskeið fyrir 
einkaþjálfara og íþróttakennara og 
munum halda áfram á þeirri braut.“

Margt er á döfinni á upprenn-
andi ári og þar á meðal er forvarn-
arnámskeið fyrir einkaþjálfara en 
rannsóknir sýna að algengt er að 
fólk kenni sér meins fyrst um sinn 
eftir að þjálfun hefst. „Við munum 
einnig halda fjögurra daga leið-
toganámskeið. Þar tökum við við af 
Ungmennafélagi Íslands sem haldið 

hefur þetta námskeið í mörg ár en 
námskeiðið er aðallega ætlað þeim 
sem eru í forsvari fyrir íþróttafélög 
og almennt félagsstarf,“ segir Gunn-
hildur. „Þar er farið í verkefnastjórn-
un, hlutverk leiðtogans, framkomu, 
ræðuþjálfun, markmiðasetningu og 
margt fleira.“

Ekki er öll starfsemi íþróttaaka-
demíunnar miðuð út frá þörfum 
fagfólks og þeirra sem hafa íþróttir 
að atvinnu. Fyrsta þriðjudag hvers 
mánaðar er til að mynda ókeypis 
fyrirlestrar ætlaður almenningi þar 

sem farið er í hin ýmsu málefni er 
snúa að íþróttum og heilsu. „Fyrir 
jólin vorum við meðal annars með 
fyrirlestur um jólastress og fyrsti 
fyrirlesturinn eftir áramót verður 
um gervisætuefni,“ segir Gunnhild-
ur. „Þetta er því mjög fjölbreytt og 
vonandi áhugavert fyrir flesta.“

Allar nánari upplýsingar um 
starfsemi Íþróttaakademíunnar er að 
finna á vefsíðu þeirra www.akadem-
ian.is. Þar má meðal annars nálgast 
umfjöllunarefni næstu fyrirlestra og 
námskeiðadagskrá. - tg

Fræðsla fyrir fag-
fólk og almenning
Íþróttaakademían býður ekki eingöngu upp á nám í 
íþróttafræðum. Þar er fjölbreytnin í fyrirrúmi og haldin 
eru fjölmörg námskeið og fyrirlestrar, fyrir fagfólk og 
almenning, um allt frá gervisætuefnum til leiðtogafræða.

BÓKMENNTIR
Vefur um barna- og ungl-
ingabókmenntir. Hentar fyrir 
foreldra, börn og kennara. 
Vefurinn er á vegum Kennara-
háskóla Íslands. Þar er hægt að 
lesa um bækur og höfunda auk 
þess sem krakkar geta sent inn 
sitt álit. http://barnung.khi.is/

LANDAFRÆÐI
Íslandsvefurinn. Hér er að finna 
mikið af myndum og upplýs-
ingum um landið okkar sem 
skipulagðar eru eftir landshlut-
um. Gaman að kíkja áður en 
maður fer í ferðalagið.

www.islandsvefurinn.is

LISTIR OG MENNING
Origami, japönsk pappírsbrot. 
Einnig saga pappírsins, hvaðan 
hann kemur og hvernig hann 
er búinn til. Skemmtilegt og 
nýstárlegt föndur.

http://www.ismennt.is

Fjölbreyttur vefur um menn-
ingarmál með sérkafla um 
menningu barna. Viðburðir á 
sviði lista og menningar fyrir 
börn. Tilvalið að kíkja fyrir 
helgina. www.menning.is
NÁM

Vefur Námsgagnastofnunar 
hefur að geyma hafsjó af fróð-
leik fyrir börn og fullorðna. 
Undir vef Námsgagnastofnun-
ar er fjöldinn allur af öðrum 
vefsvæðum. www.nams.is

ÍÞRÓTTIR OG HREYFING
Íþrótta- og tómstundaráð 
Reykjavíkurborgar er með mjög 
gott yfirlit yfir íþróttagreinar 
sem í boði eru. Ýmis námskeið 
og frístundatilboð, allt árið.

www.itr.is

DÝR OG NÁTTÚRA
Íslensku húsdýrin. Námsvefur 
þar sem eru frásagnir í máli og 
myndum, söng og leikrænni 
tjáningu. www.1nams.is/husdyr

Náttúruskóli Íslands  Á vefnum 
er að finna margs konar fróð-
leik um útikennslu auk upplýs-
inga um það sem er á döfinni 
í Náttúruskóla Reykjavíkur 
hverju sinni.

www.natturuskoli.is

Á gæludýravef Ríksútvarps-
ins er að finna upplýsingar 
um helstu gæludýrin á Íslandi 
ásamt ráðgjöf um dýrahald. 
Einnig eru fallegar dýramyndir 
sem gaman er að skoða.

http://servefir.ruv.is/dyr

Heimurinn minn er stór-
skemmtilegur vefur sem hefur 
að markmiði að auka þekkingu 
nemenda á umhverfismálum. 

www.heimurinn.is

FORELDRAR
Fróðlegur og skemmtilegur 
vefur fyrir pabba á öllum aldri, 
fróðlegar greinar og umfjöllun 
um foreldrahlutverkið og upp-
eldi. www.pabbar.is

vefsíður }

 { skólar og námskeið } 

Alþjóðleg fræðsla og samskipti

www.afs.is
info-isl@afs.org

552 5450

Erum a› taka á móti umsóknum

um skiptinemadvöl. Fjölmörg

lönd í bo›i. Ársdvöl, hálfsársdvöl,

3 mána›a dvöl og 4–6 vikna dvöl.
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Í Dansskóla Jóns Péturs og Köru 
er hægt að læra ýmsa dansa en 
áherslan er lögð á klassísku dans-
ana, samkvæmisdansa og salsa. 
Börn frá fjögurra ára aldri og upp 
úr stunda nám við skólann og 
segir Kara allan aldur rétta aldur-
inn til að byrja. „Þessi yngstu læra 
að hreyfa sig í takt við tónlistina, 
syngja og leika. Þau læra líka að 
dansa saman og það sé allt í lagi 
að snerta hvert annað,“ segir Kara 
Arngrímsdóttir. „Svo erum við að 
sjálfsögðu með námskeið fyrir full-
orðið fólk sem er að stíga fyrstu 
danssporin, hvort sem það er í sam-
kvæmisdönsum, suður-amerískum 
dönsum eða í brúðarvalsinum.“
Kara segir enga sérstaka tísku-
strauma vera í gangi í dansinum 
núna. „Við ætlum að athuga hvort 
ekki sé áhugi fyrir breakinu, en 
töluvert hefur verið spurt um það 
hjá okkur,“ segir Kara. Breakið, eða 
skrykkdans eins og það útleggst 
á íslensku, hefur verið í nokkurri 
lægð síðustu ár en virðist vera 
að koma aftur. Líklega spila hinir 
vinsælu sjónvarpsþættir So You 
Think You Can Dance stóran þátt 
í því en þar má meðal annars sjá 
skrykkdansara sem virðast storka 
eðlislögmálunum með hreyfing-
um sínum. „Dans er mjög vinsælt 
sjónvarpsefni, bæði So You Think 
You Can Dance og breski þáttur-

inn Strictly Come Dancing,“ segir 
Kara. „Þar er frægt fólk parað með 
danskennara og svo keppa pörin 
sín á milli í samkvæmisdönsum.“
Allir eru velkomnir á dansnámskeið 
hjá Jóni Pétri og Köru og er reynt 
að finna viðeigandi námskeið fyrir 
hvern og einn. Fólk þarf heldur ekki 
að láta makaleysi stoppa sig því 
Jón Pétur og Kara kunna ráð við 
því. „Bæði er hægt að fara á salsa-
námskeið þar sem hópurinn dansar 

saman, svipað og í línudansi, og 
þá skiptir engu máli hvort maður 
er einn eða ekki,“ segir Kara. „Svo 
höfum við líka hjálpað fólki að finna 
dansfélaga. Ég vil benda strákun-
um á að hjá okkur er fullt af stelp-
um í leit að herrum svo þeir hafa 
enga afsökun fyrir að sitja heima.“
Skráning á námskeið dansskólans 
á vorönn stendur nú yfir en allar 
nánari upplýsingar er hægt að fá á 
www.dansskoli.is. - tg

Mikið spurt um skrykkdans
Í Dansskóla Jóns Péturs og Köru læra bæði börn og fullorðnir réttu sporin á dansgólf-
inu. Aðsóknin er alltaf mikil enda fer dansinn aldrei úr tísku.

 {skólar og námskeið } 

Gítar
Trommur

Bassi

10 vikna skemmtileg hljóð-
færanámskeið ætluð börnum 
og ung lingum. Kennt er í 
litlum hóp tímum þar sem 
þátttakendum er raðað 
saman eftir aldri og getu.

Upplýsingar og skráning á heimasíðu okkar 

www.tonsalir.is

ónsalir Rokk
Popp

Blús
Jass

Skemmtileg námskeið

Tónsalir Bæjarlind 2  sími 534 3700 www.tonsalir.is
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„Okkar tilgangur er að þjónusta 
börnin í frítíma þeirra út frá þeirra 
eigin þörfum,“ segir Árni Jónsson, 
forstöðumaður frístundamiðstöðv-
arinnar Tónabæjar, sem er í forsvari 
fyrir starf níu frístundaheimila í 
austurbæ Reykjavíkur.

Margþætt starfsemi fer fram í 
frístundaheimilunum á daginn, sem 
reynt er að sníða að þörfum barn-
anna. „Við gætum auðvitað horft á 
myndbönd allan daginn en krakk-
arnir græddu lítið á því,“ segir Árni. 
Þess í stað er reynt að byggja starf-
ið á list og leik, en það er auðvitað 
að stórum hluta háð eiginleikum 
starfsfólks.

„Margir starfsmanna okkar eru 
listmenntaðir og myndlist og blokk-
flautukennsla eru meðal þess sem 
boðið er upp á,“ segir Árni. „Við 
reynum einnig að koma til móts við 
þarfir barnanna um ró og næði með 
slökun og gætum þess að ekki verði 
til pressa með of þéttri dagskrá.“

Dagskrá heimilanna var snúið 
við í desember og áhersla lögð á að 
njóta í stað þess að neyta að sögn 
Árna. Boðið var upp á heilsdags-
vistun milli jóla og nýárs og heim-
ilin opnuð aftur annan janúar. Ekki 
er sérstök dagskrá fram undan en 
fljótlega verður þó byrjað að undir-
búa sumardaginn fyrsta. Árni bend-
ir þó á að mismunandi áherslur ríki 
milli mismunandi frístundaheimila 
og að sum hafi unnið eftir ákveðn-
um þemum.

Töluvert er um að börnum sé 
fylgt í íþróttir sem í auknum mæli 
hafa verið að færa sig inn á frí-
stundatímann. Það hefur þó haft 
ákveðin vandamál í för með sér. 

„Erfitt getur verið fyrir okkur að 
missa starfsmenn þar sem við vinn-
um eftir ákveðnum öryggisreglum 
um lágmarksfjölda starfsmanna,“ 
segir Árni og bætir við að miklar 
fjarlægðir og mannekla setji líka 
oft strik í reikninginn. „Auðvitað 
er líka spurning hvort það sé okkar 
hlutverk að skutla krökkunum um 
allt.“

Tilgangur frístundaheimilanna 
er að styðja við félagsþroska barn-
anna á réttum stað að mati Árna. 
„Við reynum einfaldlega að kenna 
börnunum að verða betri einstakl-
ingar í samfélaginu.“ - ht

Starfið byggist á list og leik
Frístundaheimili Reykjavíkurborgar bjóða upp á fjölbreytt tómstundastarf, bæði í list-
um og leik, fyrir sex til níu ára börn eftir að þau ljúka hefðbundnum skóladegi.

 { skólar og námskeið } 

„Í skólanum eru nokkrar 
mismunandi akademíur, ég 
valdi dansakademíuna, en 
svo eru einnig tennis-, blak- 
og ýmsar aðrar akademíur 
í boði. Í akademíunum eru 
frekar strangar æfingar og 
dagurinn snýst næstum því 
alveg í kringum dansinn,“ 
segir Ragna Sveinsdótt-
ir sem nú er komin heim 
aftur eftir að hafa verið eina 
önn í skólanum. „Venjuleg-
ur dagur var þannig að við 
vorum vöknuð klukkan sjö 
á morgnana, skólinn stóð 
venjulega til þrjú á daginn 
og tvisvar í viku fórum við 
svo í pilates-tíma og í eitt-
hvað sem kallast samling á 
dönsku, þar sem allir hittust 
í sal skólans og sungu saman 
lög og fleira í þeim dúr.“

Lýðháskólar eru blanda 
af vinnu og leik og segir 
Ragna nóg hafa verið að 
gera utan hefðbundins skólatíma. „Auðvitað var mikið félagslíf og við 
skipulögðum mjög oft ákveðin kvöld í skólanum, svo sem 80´s kvöld, 
Hollywoodkvöld, galaball og síðan skipulögðum við Íslendingarnir í 
skólanum sérstakan Íslendingadag þar sem við kynntum Ísland fyrir 
fólkinu í skólanum. Helgarnar í skólanum voru svo auðvitað undirlagð-
ar af partíum eins og er oft í þessum skólum.“

Dansakademía skólans fór seinnipart annarinnar í æfinga- og 
skemmtiferð til Parísar. „Við vorum þar í viku að æfa dans á fullu 
og skoða borgina þess á milli, það var ótrúlega skemmtilegt.“ Ragna 
mælir hiklaust með námi í lýðháskóla. „Ég lærði rosalega mikið á 
þessu og ég sé eiginlega eftir því að hafa ekki verið aðeins lengur, þá 
hefði ég náð að kynnast fólkinu betur. Ég er strax farin að íhuga frek-
ara dansnám.“ valgeir@frettabladid.is

Dansaði út daginn
Síðasta vor útskrifaðist Ragna Sveinsdóttir með stúd-
entspróf úr Versló. Í september vatt hún kvæði sínu í 
kross og skellti sér í dansakademíu Íþróttalýðháskólans 
í Árósum.





18

„Hugmyndin hjá mér var að geta 
miðlað því sem ég hafði lært í 
grunnnáminu mínu í Háskóla 
Íslands á aðgengilegri hátt en að 
skrifa ótrúlega langar ritgerðir sem 
einungis fræðimenn skilja,“ segir 
Steinunn Gyðu- og Guðjónsdótt-
ir sem hóf í haust mastersnám í 
hagnýtri menningarmiðlun, nýrri 
námsleið við sagnfræðiskor hug-
vísindadeildar Háskóla Íslands. 
Steinunn hafði áður lokið BA-prófi 
í mannfræði og lítur á námið sem 
tækifæri til þess að koma fyrri 
menntun á framfæri.

Hún segir námið skemmtilegt 
og fjölbreytt en það byggist bæði á 
námskeiðum og einstaklingsverk-
efnum. Stúdentar læra meðal ann-
ars um framsetningu efnis og sýn-
ingar, minjasöfn og tímaritaútgáfu, 
ljósmyndir, kvikmyndir og munn-
lega miðlun við útvarpsþáttagerð. 

Þá verður farið í vettvangsferð til 
Vestfjarða nú á vormisseri þar sem 
áhersla er lögð á ferðaþjónustu.

Nemendur hafa einnig frjálsar 
hendur við gerð tveggja stórra ein-
staklingsverkefna að sögn Stein-
unnar. „Þá búum við sjálf til afurð 
sem getur verið heimildamynd, 
útvarpsþættir eða sýning en höfum 
aðstoð kennara og aðstöðu í skól-
anum til að vinna verkefnið,“ segir 
Steinunn.

Námsleiðin hóf göngu sína 
í haust og er því alveg ný við 
háskólann en nemendur eru um 
fimmtán talsins. Bakgrunnur nem-
enda er ólíkur að sögn Steinunnar. 
„Ég tel að um helmingur stúdenta 
hafi lokið grunnnámi í sagnfræði, 
enda námið innan sagnfræðiskor-
ar,“ segir Steinunn. Aðrir nemend-
ur komi úr ólíkum fögum, flestum í 
hugvísinda- og félagsvísindadeild, 

á borð við kennaranám, þjóðfræði, 
guðfræði og dönsku.

En hvað tekur við að loknu námi 
í hagnýtri menningarmiðlun? „Ég 
tel að margir hafi hug á starfi við 
fjölmiðla, annaðhvort við blaða-
mennsku eða ljósvakamiðla,“ segir 
Steinunn. „Einnig hafa margir hug 
á starfi við ferðaþjónustu og eru 
að byggja upp alls kyns verkefni 
í tengslum við það. Í hópi nema 
eru líka fræðimenn sem vilja gera 
rannsóknir sínar aðgengilegri.“ 

Steinunn ætlar nú á vorönn að 
taka sér frí frá námi og hyggur á 
sænskunám í Svíþjóð. „Ég þarf 
að velta betur fyrir mér hvernig 
verkefni ég vil helst vinna,“ segir 
Steinunn. „Ég ætla þess vegna að 
bíða aðeins með þetta þar til ég 
er komin betur inn í námið og hef 
fengið frábæra hugmynd.“

- ht

Margir vilja starfa við fjölmiðla
Steinunn Gyðu- og Guðjónsdóttir hóf í haust nám í hagnýtri menningarmiðlun. Náms-
brautin er ný við Háskóla Íslands og er námið gagnlegt fyrir atvinnulífið.

Íslendingar hafa alltaf verið 
duglegir við að leggjast í vík-
ing. Bæði til að kanna heim-
inn, fara í nám og læra erlend 
tungumál. Enska og ensku-
mælandi lönd hafa alltaf verið 
vinsæll áfangastaður, en einn-
ig er nám í frönsku, þýsku og 
spænsku vinsælt. 

Erla Aradóttir er eigandi 
enskuskóla Erlu Ara og hefur 
sem markmið að kynna menn-
ingu sveitanna í kringum York 
og Kent fyrir nemendum sínum. 
Á hverju ári sendir Erla Íslend-
inga á öllum aldri í enskunám 
þar sem dvalartíminn er frá 2-
10 vikur, en algengasti dvalar-
tíminn er þó 2-4 vikur. 

Nýverið hefur enskuskólinn 
boðið upp á fjölbreytni í námi 
þar sem sérstök golfferð fyrir 
konur er farin á haustin. Þá 
er enska kennd fyrir hádegi í 
Kent School of English en eftir 
hádegi fer fram golfkennsla á 
North Foreland goflvellinum. 
Unglingaferðin hefur að sögn 
Erlu aldrei verið fjölmennari 
og í ár er boðið upp á tveggja 
vikna barnaferð í fyrsta sinn. 
Þar er 10-12 ára krökkum 
boðið upp á enskunám þar sem 
gist er á heimavist og nám og 
leik blandað saman.

Enskunám skólans er fyrir 
fólk á öllum aldri og fer einn-
ig fram á Íslandi. Kennslan 
fer fram í húsnæði sem áður 
hýsti Lækjarskóla í Hafnar-
firði. Enskuskólinn býður upp 
á sérhannað kennsluefni og 
sérmenntaða enskukennara. 
Sjá nánari upplýsingar á www.
enskafyriralla.is.

Hola í höggi 
á ensku
Enskuskóli Erlu Ara 
býður bæði hópa og 
einstaklinga velkomna 
til Englands. 

Innritun og greiðsla á neti stendur yfir og er opin til 14. jan. 2007
á www.ir.is.

Innritun með aðstoð verður í matsal skólans, þri. 2. og mið. 3. jan., 
frá kl. 16.30–19. (Hægt er að greiða með peningum, debet- 
eða kreditkorti). Kennsla hefst þri. 9. janúar 2007. 
Kennsla einstakra áfanga er með fyrirvara um næga þátttöku. 

Kvöldskóli
Fjarnám

Bygginga- og mannvirkjagreinar
Verklegt og bóklegt grunn- og framhaldsnám.

Rafiðnanám
Grunnnám rafi›na 2. önn. Rafvirkjun 3.–7. önn.

Listnám
†msir áfangar í kjarna og á kjörsvi›i almennrar hönnunar.
Öflugur undirbúningur fyrir framhaldsnám í hönnun.

Upplýsinga- og fjölmiðlagreinar
Grunnnám uppl‡singa- og fjölmi›lagreina.
Undirbúningur fyrir nám í grafískri mi›lun, vefsmí›, 
ljósmyndun, nettækni, prentun og bókbandi..

Tækniteiknun
TTÖ103 Tölvuteikning - AutoCad.

Meistaraskóli
Allar rekstrar- og stjórnunargreinar.
Faggreinar byggingagreina.

Almennt nám
Bókfærsla, danska, e›lis- og efnafræ›i, enska, 
félagsfræ›i, fríhendisteikning, íslenska, grunnteikning, 
spænska, stær›fræ›i, fl‡ska, notkun upplýsingatækni 
og tölva. 

Innritun og grei›sla á neti stendur yfir og er opin til 18. jan. 2007
á www.ir.is. Kennsla hefst fös. 19. jan. 2007.

Kennsla einstakra áfanga er með fyrirvara um næga þáttöku.

Allar frekari uppl‡singar í síma 522 6500 eða á vef skólans www.ir.is.

me› áherslu á starfstengt nám 

Byggingagreinar
Efnisfræ›i, framkvæmd og vinnuvernd 
og grunnteikning.

Tækniteiknun
Húsateikning, raflagnateikning, innréttingateikning,
vélateikning, AutoCad og grunnteikning.

Tölvubraut
Forritun, gagnasafnsfræ›i, vefsí›ugerð, vefforritun,
netstýrikerfi og vélbúnaður.

Uppl‡singa- og fjölmi›labraut
Allar greinar í grunnnámi uppl‡singa- og fjölmi›labrautar; 
eins og myndbygging og formfræði, myndgreining, 
týpógrafía og grafísk hönnun, myndvinnsla og marg-
miðlun, hljóðtækni, ljós- og litafræði, inngangur að 
fjölmiðlun.

Meistaraskóli
Allar stjórnunar- og rekstrargreinar.

Almennt nám
Enska 212, ENS303, GRT203, STÆ202,
algebra og föll, STÆ 303, stærðfræði, UTN103, 
notkun upplýsingatækni og tölva í námi.

Rafiðnanám
Rafiðnabraut GR06 (ný námsskrá).

I ‹ N S K Ó L I N N  Í  R E Y K J A V Í K  

 {skólar og námskeið } 



Aldrei of seint
að ganga menntaveginn

Lærðu meira í stærðfræði,
íslensku, ensku og dönsku

Ertu eldri en 16 ára? Viltu læra meira?
Námsflokkar Reykjavíkur bjóða upp á kennslu 

í námstækni og nám fyrir þá sem vilja læra 

meira í stærðfræði, íslensku, ensku og dönsku. 

Námsefnið jafngildir 8.-10. bekk í grunnskóla.

Námið hentar fólki á öllum aldri, t.d. þeim sem 

vilja undirbúa sig undir framhaldsskóla eða 

foreldrum sem vilja hjálpa börnum sínum við 

heimanámið. 

Þrjú þrep
Í upphafi náms fær nemandi aðstoð við að 

meta stöðu sína í námsgreininni, en kennt er á 

þremur þrepum. Námið tekur mið af kunnáttu 

og þörfum hvers og eins og allir læra á sínum 

hraða. Hægt er að skrá sig í eina námsgrein

eða fleiri. Engin próf eru tekin, nema þess sé 

óskað. 

Opin stundaskrá
Kennt er á mánudögum, þriðjudögum og 

fimmtudögum í húsnæði Námsflokkanna

Þönglabakka 4 (fyrir ofan strætóskýlið í 

Mjóddinni).

Þriðjudagur – Enska og stærðfræði milli 

kl. 17:20-21:00

Fimmtudagur – Íslenska og danska milli 

kl. 17:20 -21:00.

Einnig er kennd námstækni.

Skráning í síma 567 7050 

www.namsflokkar.is
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Jólaseríurnar fá senn að fjúka og því 
um að gera að taka málin föstum tök-
um og gera heimilið hlýlegt með önnur 
tól að vopni.

Kerti og meiri kerti. Kertin ganga allan árs-
ins hring og koma sérstaklega sterk inn í jan-
úar. Þessi þrælsniðugi hlutur er kertastjaki 
og kerti í senn, allur úr vaxi og fæst í verslun-
inni Heima.

Það gerir mikið að fá eitthvað inn á heimilið 
sem minnir á hlýrri árstíðir og komandi vor-
gróður. Safnið fallegu vösunum ykkar saman 
á björtum stað á heimilinu og raðið fallegum 
og glaðlegum blómum þar í.

Góð lýsing er algjört undirstöðuatriði þegar 
kemur að heildarútliti heimilisins og þar eru 
það lamparnir sem geta farið með burðar-

hlutverkið. Prófið að slökkva á hörðum loft-
ljósunum og komið fallegum lömpum sem 
gefa góða og mjúka birtu fyrir í 
hverju horni heimilisins. 

Púðar, teppi, gærur, mottur og 
dúkar. Inn með textíldeildina og dúðið 
heimilið. Þið vitið að þið lítið mun betur 
út hlýlega klædd yfir vetrartímann og 
það sama á við um heimilið þar sem púðar 
og ullarvoð geta hreinlega gert kraftaverk. 

Það er líka sniðugt að taka vorlitina smám 
saman inn á næstu mánuðum, ekki kannski 
gera allt eiturgrænt strax í ársbyrjun en til að 
mynda er gott ráð að taka einn og einn púða 
inn á heimilið í hressandi litum. Þennan sáum 
við í Húsasmiðjunni. 

Passið ykkur þótt þið séuð á mínímalísku 
línunni að gleyma því ekki að skreyta veggina 

eitthvað en fátt er meira fráhrindandi en 
kaldir og auðir veggir. 

Í stórum rýmum er um að gera að hengja 
upp eina af nýrri tískubólunum; óróa. Úrval 
þeirra hefur stóraukist undanfarið og í 
Saltfélaginu má finna nokkra ógnarfína 
danska og einnig eru fagrir keramíkóróar 
til í Habitat. 

Ekki gleyma huggulegheitunum sem 
felast í notalegum umhverfishljóðum. 
Verið fljót að kveikja á notalegri Guf-

unni eða setja Ellý Vilhjálms og Hauk 
Morthens á fóninn.  

Í svefnherberginu er allt leyfilegt og ef þið 
eruð verulega þunglynd yfir því að þurfa að 
pakka niður jólaseríunum skulið þið einfald-
lega henda þeim öllum inn í svefnherbergi og 
búa til seríualtari. 

Lífið eftir jólaseríurnar



Það þykir ekkert tiltökumál 
að labba inn á bari í sumum 
löndum og panta sér eitthvað 
blátt, bleikt eða jafnvel gult í 
gegnum slöngu jafnt að morgni 
sem að kvöldi.

Herlegheitin eru borin fram við 
barinn, eða í þartilgerðri setustofu 
þar sem hægt er að halla sér, 
slappa af, lesa blöðin eða láta hug-
ann reika. Það er ekki verið að tala 
um hanastél í öllum regnbogans 
litum. Heldur súrefni.

Það eru rúm tuttugu ár síðan 
fyrstu súrefnisbarirnir litu 
dagins ljós í Japan. Sem kannski 
kemur ekki á óvart, enda margt 
óvenjulegt og nýstárlegt sem 
kemur frá Japan. Tilgangur 
súrefnisbaranna var að sporna 
við mengun stórborganna og 
ekki leið á löngu þar til stór-
borgir í Kína og á Indlandi léku 
sama leik. Árið 1997 var fyrsti 
barinn í Bandaríkjunum opnað-
ur, nánar tiltekið í borg engl-
anna, Los Angeles. Síðan þá 
hafa mörg Evrópuríki tekið upp 
þennan skemmtilega sið, til 
dæmis í stórum verslunarmið-
stöðvum þar sem fólk gjarnan 
verður aðframkomið eftir langa 
verslunartörn. Enn sem 

komið er geta Íslendingar 
ekki fengið sértilbúið súrefni á 
barnum hér á landi. Næstu súr-
efnisbari er þó að finna á Kast-
rup-flugvelli í Kaupmannahöfn 
og í miðborg Oslóar svo það er 
ekki langt að sækja fyrir and-
stutta Íslendinga. Það er 
kannski ekki það fyrsta sem 
maður leitar að á Íslandi, enda 
er landið einn stór súrefnisbar 
og mengun almennt í andrúms-
lofti ekki að valda 
heilsutjóni 
enn sem 
komið 
er. 

Súrefnisbar er búinn til eftir 
kúnstarinnar reglum og sam-
anstendur af mismunandi 
stöðvum. Hver stöð hefur síðan 
þrjá þætti. Rafdrifin sía dregur 
í sig andrúmsloftið og síar úr 
því köfnunarefni. Síðan er súr-
efnið blandað við olíur 
sem hafa mismunandi 
eiginleika, hressandi, 
afslappandi og svo 
framvegis. Efnið 
kemur í öllum regn-
bogans litum með 
mismunandi 
„bragðtegundum“ 
sem er hægt að 
prófa. Síðan andar 
viðskiptavin-
urinn að sér 
96% pró-
sent 

hreinu súrefni í gegnum þar til 
gerðar slöngur. Venjulegt súr-
efni í andrúmsloftinu er að 
meðaltali aðeins 21 prósent. 
Flestir fá sér súrefni í um það 
bil 15-20 mínútur og flestir 
verða hressari og líður betur. 

Ekki er mælt með að anda að 
sér lengur í senn. Margir 

hafa tekið upp á að nýta 
sér súrefnisskammt í 
skammdeginu og sumir 
barir bjóða einnig upp 
á dagsbirtuhermi sem 
viðbót. Barirnir eru 
ekki fyrir fólk með 
alvarlega lungna-
sjúkdóma. Þessi upp-
lifun læknar enga 
sjúkdóma, en er 
engu að síður 
hressandi og kannski 
svolítið öðruvísi og 
skemmtileg upp-
lifun. 

Andaðu léttar á barnum

Óhætt er að neyta afurða af klónuðum skepnum.

Vísindamenn á vegum Matvæla- og lyfjastofnunar í Bandaríkjunum, 
sem rannsakað hafa klónaðar skepnur, fullyrða í nýlegri skýrslu að 
óhætt sé að neyta afurða frá þeim. Ekkert í rannsóknum þeirra bendi 
til þess að hættulegt sé að drekka mjólk úr klónuðum kúm og geitum. 
Enn sem komið er hafa vísindamenn þó ekki viljað mæla með því að 
borða kjöt af klónuðum skepnum því það bíði frekari rannsókna. 
Hingað til hefur þó ekkert bent til þess að kjöt af klónuðum skepnum 
sé verra en kjöt af öðrum dýrum. 

Klónað kjöt



Sérfræðingar vara við hættum 
sem kunna að fylgja ofþjálfun.

Nú ætla sér sjálfsagt margir að 
taka sig á eftir jólin hvað hreyf-
ingu og hollustu viðvíkur. Sér-
fræðingar vilja hins vegar minna 
menn á að kapp sé alltaf gott með 
forsjá. Líka á líkamsræktarstöð-
unum þar sem hætt er við að menn 
fari offari til að ná settum mark-
miðum.

Erfitt er að segja til um hvar 
mörk manna liggja, enda geta þau 
verið afar einstaklingsbundin. Hitt 
er annað mál að hvort sem menn 
eru í toppformi eða ekki, er þeim 
jafnhætt við vöðvabólgu, tognun 
eða öðrum meiðslum, æfi þeir of 
stíft. Geta slík meiðsli jafnvel gert 
vart við sig áratugum síðar.

Íþróttamönnum í góðu formi er 
ennfremur hættara við að fá höf-
uðverk, veikara ónæmiskerfi og 
sinnuleysi getur hrjáð þá æfi þeir 
of mikið. Lítið er vitað um orsakir  
þessara þátta, en talið er að lítil 
hvíld leiki þar stórt hlutverk. Þá 
er miðaldra mönnum, sem hafa 
lítið hreyft sig, hætt við hjarta-
áfalli taki þeir skyndilega upp á 
því að hamast af öllu alefli til að 
komast í gott form. Þá eru streita 
og svefnleysi algengir fylgifiskar 
ofþjálfunar.

Hófsemi er í öllum tilvikum 
grunnurinn að góðri hreyfingu 
að mati sérfræðinganna. Klukku-
stund á dag er þannig ráðlagður 
tími til að hreyfa sig.

Að sama skapi er mælt með því 
að menn hlusti betur á eigin lík-

ama. Finni þeir til dæmis fyrir 
verkjum, þreytu eða of hröðum 
púlsi (eins og í tilviki hlaupara) 
eigi þeir einfaldlega að taka sér 
góða hvíld til að endurheimta fyrri 
krafta.

Þá segja sérfræðingar vert að 
muna að maður verði ekki aftur 
nítján ára fyrstu vikuna, heldur 
þurfi tíma til að byggja upp gott 
þol.

Hreyfing holl í hófi

Fyrirkomulag sölu heyrnar-
tækja breyttist um áramótin 
þegar sala þeirra var gefin 
frjáls að uppfylltum faglegum 
skilyrðum.

Breytingarnar fela í sér að sala 
heyrnartækja til þeirra sem eru 
heyrnarskertir að skilgreindu 
marki verður gefin frjáls og tak-
mörkun á fjölda niðurgreiddra 
tækja aflétt gagnvart einkafyrir-
tækjum. Frá árinu 2003 hefur 
einkafyrirtæki haft heimild ráðu-
neytisins til að selja 312 heyrnar-
tæki á ári með greiðsluþátttöku 
ríkisins og frá áramótum bætist 
annað fyrirtæki við. Starfsemi og 
hlutverk Heyrnar- og talmeina-
stöðvar Íslands verður áfram 
óbreytt.

Fyrirtæki sem selja heyrnar-
tæki og tengda þjónustu þurfa að 
uppfylla faglegar kröfur sem 
landlæknir staðfestir og þau þurfa 
sömuleiðis rekstrarleyfi heil-
brigðis- og tryggingamálaráðu-
neytisins, en það er í samræmi við 
núgildandi lög um heilbrigðis-
þjónustu. Þá er einnig gert ráð 
fyrir að niðurgreiðslur ríkisins 
vegna heyrnartækja aukist veru-
lega, en reiknað er með að fleiri 
einstaklingar á ári njóti heyrnar-
tækjastyrks en fyrir breytingu.

Nánar: www.heilbrigdisradu-
neyti.is.

Frjáls sala 
heyrnartækja

Staðurinn - Ræktin

Lágmúla 9 • 108 Reykjavík • Sími 581 3730 • Bréfasími 581 3732 • www.jsb.is
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Opna kerfið - Þinn tími er kominn!
1. Almenn þjálfun, þol, styrkur og liðleiki
2. Púltími, hressileg upphitun, ýmist á palli eða gólfi, styrktar- og liðleikaþjálfun
3. Pallatími, samsett spor, mikil brennsla
4. Lóðatími, upphitun ýmist á palli eða á gólfi, unnið með þyngd og mótstöðu, lóð,

stangir, teygjur
5. Liðleikaþjálfun, upphitun, styrktar- og slökunarteygjur
6. Yoga
7. Bræðingur, líkamsrækt með dansívafi, salsa, mambo, samba, jazz, funk og stuð.
8. Sprengitími, 30 mínútna hádegispúl
9. Stöðvaþjálfun, fjölbreyttir vaxtamótunartímar

Barnagæsla - Leikland JSB

Vertu velkomin í okkar hóp!

Innritun hafin á janúarnámskeið

• TT 1  Vertu í góðum málum!
Átaksnámskeiðin sívinsælu fyrir konur á öllum aldri
Lokuð 9 vikna námskeið, 3 x í viku

• TT 2  Vertu í góðum málum!
Lokuð 9 vikna framhaldsnámskeið eftir TT 1

• TT 3 og 4  Taktu þér tak!
Lokuð 9 vikna átaksnámskeið 3 x í viku
fyrir stelpur16-25 ára

• Rope Yoga
Heildrænt hug- og heilsuræktarkerfi
Lokuð 9 vikna námskeið 2 x í viku

• 6o +
Líkamsrækt fyrir konur 60 ára og eldri
Lokuð 9 vikna námskeið 2 x í viku

• Mömmumorgnar
Lokuð 9 vikna námskeið 2 x í viku

• Meðgönguleikfimi
Lokuð 9 vikna námskeið 2 x í viku

Glæsilegur nýr tækjasalur!

Nýtt!
Klúbbkort JSB

Áskrift
að líkamsrækt

Nú geturðu gerst
áskrifandi að líkamsrækt JSB
Betra verð í áskrift, aðeins 3.990 kr. á mánuði













Áramótin eru einn 
besti tími ársins. 

Þegar gamla árið er að 
klárast og það nýja tekur 
við. Maður byrjar ein-
hvern veginn á nýrri 
byrjun við hver áramót. 
Á þessu ári ætla ég að 
vera betri manneskja, 
eyða meiri tíma með fjölskyld-
unni, vinna heimavinnuna mína 
betur og síðast en ekki síst fara í 
heilsuátak til að komast í kjólinn 
fyrir næstu áramót sem ég komst 
ekki í í ár. 

Það að vera umvafinn fólkinu 

sem maður elskar á 
slíkum tímamótum er 
ómetanlegt. Að rifja 
upp liðna árið og fá 
áminningar um að 
heilsuátaksheitið sem 
ég strengdi síðustu 
áramót hafi ekki farið 
sem skyldi. Maður 
rennir ósjálfrátt hug-
anum að þeim sem eru 
ekki jafnheppnir. 
Þeim sem eiga engan 

að og hafa engan sérstakan sama-
stað yfir hátíðirnar. Það eru fleiri 
en mann grunar. 

Margir einstaklingar hafa 
brennt allar brýr að baki sér með 
þeim fylgidjöflum sem elta þá 
sem eru langt leiddir í fíkniefna-

neyslu. Bara núna annan í jólum 
heyrði ég af ungmennum sem 
höfðu brotist inn á jóladag í 
verslun hér í bæ. Það fylgdi nú 
ekki sögunni hvort þeir einstakl-
ingar hafi verið í einhvers konar 
vímuefnanotkun en bara það að 
heyra af þessu var nóg til að leiða 
hugann að öllum þeim fjölda inn-
brota og líkamsárása sem maður 
hefur heyrt um og hafa verið 
tengd fíkniefnaneyslu. En að 
hugsa sér að fá fregnir af því að 
barnið manns hafi tekið þátt í 
innbroti og það á sjálfan jóladag. 
Það getur ekki verið góð lífs-
reynsla. Þessir einstaklingar 
hafa þó að öllum líkindum ekki 
setið inni nema eina nótt og 
reynslan hefur sýnt að margir 
hverjir fara jafnvel í annað inn-
brot kvöldið sem þeim er sleppt. 
Auðvitað kennir neyðin naktri 
konu að spinna, eins og einhvers 

staðar var sagt, og ég trúi ekki 
öðru en að einstaklingar sem 
gera svona lagað séu að gera það 
í tómri örvæntingu og örvinglun. 
Ef það að ræna verslun er fýsi-
legur kostur þá hlýtur hinn kost-
urinn að vera verri eða einfald-
lega ekki til staðar. 

Við þurfum að hlú betur að 
ungmennum okkar. Við þurfum 
einhvern veginn að koma í veg 
fyrir það að þjófnaðir séu kostur 
til að byrja með og það hljótum 
við að gera með því að útrýma 
vímuefnaneyslu ungmenna. 
Ómögulegt, hugsar einhver. En 
þó ekki ógerlegt. Við megum 
ekki gleyma né vanmeta þá und-
irstöðuþætti sem við höfum. Það 
er enn ólöglegt að drekka áfengi 
ef þú ert yngri en 20 ára, það er 
enn ólöglegt að vera með áfengi 
á almannafæri og við höfum úti-
vistarreglurnar. Þetta eru dæmi 

um lög og reglur sem eru til stað-
ar en virðast gleymast en mega 
það einmitt ekki. Mörgum finnst 
þarna ekki verið að taka á það 
alvarlegum málum en það má 
ekki gleymast að flest allir sem 
fara í meðferð vegna fíkniefna-
vanda byrjuðu á sínum tíma að 
drekka bjór. Það byrja fæstir á 
því að stinga nálinni í handlegg-
inn.

Við getum alltaf reynt og það 
skulum við gera. Þó að það sé 
ekki endilega sannað að klukku-
stund á dag með börnunum okkar 
geri gæfumuninn eða að íþróttir 
stuðli að heilbrigðum lífsstíl ævi-
langt, þá skulum við samt ekki 
hætta að reyna. 

Höfundur er formaður 
samfélags- og mannrétt-

indaráðs Akureyrarbæjar.

Áramótahugleiðing

550 5600

Hringdu ef blaðið berst ekki

- mest lesið



nám, fróðleikur og vísindi

Misjafnt er milli skóla 
hvernig tekið er á móti 
börnum sem koma úr 
skólum erlendis. Krakkar 
sem hafa búið fjögur ár eða 
lengur erlendis eiga rétt á 
stuðningi í íslensku. For-
eldrar geta stutt börnin sín 
með námsefni sem fæst á 
netinu.

Með auknum flutningum fjöl-
skyldna milli landa ber stöðugt 
meira á vangaveltum foreldra um 
það hvernig og hvenær sé réttast 
að flytja börn heim til Íslands með 
tilliti til skóla. Helga Margrét 
Guðmundsdóttir, verkefnastjóri 
hjá Heimili og skóla, segir að for-
eldrar hafi talsvert samband til að 
fá ráðgjöf og upplýsingar um þá 
þjónustu sem standi til boða í skól-
unum.

„Á þessum árstíma finnum við 
talsvert fyrir fyrirspurnum um 
skólaskipti fyrir börn sem gengið 
hafa í skóla erlendis. Fólk er til 
dæmis óöruggt um hvort barnið sé 
að dragast aftur úr í námi, hvort 
það komist inn í hópinn og hvenær 
sé rétt að flytja heim. Foreldrar 
eru mjög hræddir við samræmdu 

prófin og velta fyrir sér hvað þeir 
geti gert til að styðja barnið sitt, 
til dæmis með námsefni í 
íslensku,“ segir hún.

Hrönn Harðardóttir læknir er 
nýflutt með þrjú börn í fyrsta, 
sjötta og sjöunda bekk frá Hol-
landi. Börnin heita Helena Rut, 12 
ára, og Hörður Kristinn, 11 ára, í 
Hofsstaðaskóla og Hilmar Snær, 6 
ára, í Ísaksskóla. Hrönn segir að 
skiptin hafi gengið vel og þau eldri 
hafi fljótlega fengið viðtal hjá 
námsráðgjafa. Krakkarnir hafi 
verið vel mæltir á íslensku og 
kunnað bæði að lesa hana og 
skrifa.

„Við sóttum tíma í íslensku-
skóla tvisvar í mánuði. Ég lét þau 
svo lesa íslensku og hollensku til 
skiptis á hverju kvöldi, líka upp-
hátt, þannig að þau myndu styrkj-
ast í íslenskunni. Við fengum alls 
konar námsefni á skolavefurinn.
is, sem kostaði bara tólfhundruð 

krónur, og svo fóru þau á eitt eða 
tvö námskeið hjá islenskuskolinn.
is. Þessi námskeið voru átta vikur, 
svolítið dýr en þétt og vel upp 
sett,“ segir hún. 

Algengt er að börn sem eru 
nýflutt til landsins séu komin 
lengra, sérstaklega í stærðfræði, 
en jafnaldrar þeirra. Hrönn kann-
ast við þetta og segir að börnum 
sínum hafi þótt stærðfræðin hér 
skrítin. „Þau sakna stærðfræðinn-
ar úti en spjara sig ágætlega í 
íslenskunni með þeim stuðningi 
sem þau fá.“

Misjafnt er milli skóla hvernig 
tekið er á móti börnum. Krakkar 
verða að taka samræmd próf nema 
þau veikist. Ekki er um neina und-
anþágu að ræða. Börn sem hafa 
búið erlendis í fjögur ár eða leng-
ur flokkast sem nýbúar og eiga 
rétt á stuðningi í íslensku.  

Eiga rétt á stuðningi í ís-
lensku þegar flutt er heim

Tölva tekur við pítsupöntuninni

Nýr ritstjóri, Svanhildur Kr. 
Sverrisdóttir, er tekinn við tíma-
ritinu Skímu, málgagni móður-
málskennara, sem kom nýverið 
út í 59. skipti. Fráfarandi rit-
stjóri er Símon Jón Jóhannsson 
sem lét af starfi síðastliðið vor. 

Svanhildur segir að tímaritið 
sé aðallega ætlað fyrir móður-
málskennara, en að í því séu 
einnig greinar sem geta höfðað 
til annars fólks. „Þetta er ekki 
háfræðilegt tímarit og greinarn-
ar í því eru ekki eins langar og í 
fræðilegri ritum,“ segir Svan-
hildur og bætir við að þar sé 
meðal annars að finna grein um 
tíðni og hlutverk orðsins ókei í 
íslensku. „Ég tók eftir því sjálf 
þegar ég var búin að lesa grein-
ina hvað fólk notar orðið ókei 
mikið,“ segir Svanhildur og bætir 
því við að annars sé ekkert 

ákveðið þema í hverju tölublaði.  
Í Skímu er einnig að finna 

grein um Snorra Hjartarson í til-
efni af því að hundrað ár eru 
liðin frá fæðingu hans og mynd-
skreyta nemendur í Hallorms-
staðaskóla greinina, og þar er 
einnig grein um Hallgrím Pét-
ursson eftir Margréti Eggerts-
dóttur sem hún vann upp úr dokt-
orsritgerð sinni. Svanhildur 
segir að í Skímu sé auk þess mjög 
skemmtileg grein um íslenska 
brandara eftir Eyrúnu Valsdótt-
ur sem hún vann upp úr BA-rit-
gerð sinni. Skíma kemur út tvisv-
ar sinnum á ári og segir 
Svanhildur að hún hafi alltaf 
hlakkað til að fá ritið sent heim 
til sín áður en hún tók við starfi 
ritstjóra því blaðið hafi verið 
alltaf verið svo skemmtilegt í 
gegnum tíðina. 

Skíma fyrir íslenskukennara
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Útsalan
er hafin!

afsláttur af
öllum vörum

50%

sími 551 3200



Í dag finnst mér eiginlega 
meira gaman að spila en oft 

áður. Menn sem byrja á 
þessu, þeir enda í álögum, 

og hætta aldrei.

Eldri Grimm-bróðirinn

Leikfélag Kópavogs á 50 ára starfsafmæli á föstudag,  en það 
var stofnað af 46 áhugamönnum um leiklist hinn 5. janúar 
1957. „Þetta var nú frekar bágborin aðstaða fyrst um sinn, 
þeir voru bara í grunnskólanum,“ sagði Gísli Björn Heimis-
son, núverandi formaður leikfélagsins. Aðstaðan batnaði þó til 
muna þegar leikfélagið fékk aðsetur í nýbyggðu Félagsheimili 
Kópavogs nokkrum árum síðar. „Síðan fengum við aðstöðu í 
því sem Kópavogsbúar þekkja sem Kópavogsbíó. Það er við-
bygging við félagsheimilið og við sýnum aðallega þar í dag,“ 
sagði Gísli.

Leikfélagið stendur fyrir öflugu starfi og hefur sett upp 
fjölda sýninga í bíóinu gamla. „Við erum að setja upp nokkrar 
stórar sýningar, ásamt smærri sýningum. Við erum líka með 
unglingadeild, og höfum núna starfrækt höfundarsmiðju þar 
sem við skrifum sjálf. Við sýndum nokkur stuttverk sem voru 
afrakstur af smiðjunni í desember,“ sagði Gísli.

Félagið stefnir að tveimur stórum sýningum á vormánuð-
um. „Við erum farin af stað með nýtt, stórt leikverk sem verð-
ur sett á svið núna í mars. Annað verk verður að öllum líkind-
um sýnt í apríl, en það er í samvinnu við Hugleik,“ sagði Gísli. 
Leikfélag Kópavogs og Hugleikur hafa áður unnið saman í 
verkinu Memento Mori. „Við fórum einmitt með það verk til 
Færeyja síðasta sumar og förum með það á alþjóðlega leiklist-
arhátíð í  Suður-Kóreu á þessu ári,“ sagði Gísli.

Unglingadeild leikfélagsins stendur jafnframt fyrir öflugu 
starfi, en hún er styrkt af Kópavogsbæ. „Hún er núna orðin 
fastur liður hjá okkur,“ sagði Gísli. „Þetta er nokkuð viðamikið 
leiklistarnámskeið sem krakkarnir eru á. Þau enda á að setja 
upp sýningu sem þau gera sjálf. Við aðstoðum þau bara við að 
setja sýninguna upp með ljósameisturum og slíku dótaríi.“

Félagið efnir til afmælisfagnaðar í aðsetri leikfélagsins á 
föstudag, þar sem atriði úr uppsetningum félagsins verða 
sýnd. „Þetta er aðallega fyrir félaga og eldri félaga, en er 
öllum opið,“ sagði Gísli. Dagskráin  hefst klukkan 20.

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar,
tengdamóðir og amma,

Sigrún Aradóttir
Arnartanga 16, Mosfellsbæ,

verður jarðsungin frá Fossvogskirkju í dag klukkan 13.

Sveinn Árnason
Brynhildur Sveinsdóttir    Hörður Guðjónsson
Íris Sveinsdóttir   Jón Guðmundsson
og barnabörn.

Innilegar þakkir sendum við öllum þeim
sem sýndu okkur hlýhug og samúð við
skyndilegt andlát elskulegs eiginmanns
míns, föður, afa, tengdasonar, bróður og
sonar,

Kjartans Arnar Jónssonar

Fyrir hönd allra aðstandenda

Irena Erlingsdóttir
Danmörku.

Kistur • Krossar • Sálmaskrár • Duftker • Blóm • Fáni • Gestabók • Erfidrykkja • Prestur
Kirkja • Legstaður • Tónlist • Tilkynningar í fjölmiðla • Landsbyggðarþjónusta • Líkflutningar

Suðurhlíð 35 Fossvogi • www.utforin.is
Vaktsími: 581 3300 & 896 8242 • Sólarhringsvakt

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.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir og afi,

Júníus Guðnason
Austurgötu 7, Sandgerði,

lést að heimili sínu 28. desember sl. Jarðsett verður frá
Safnaðarheimilinu í Sandgerði föstudaginn 5. janúar
kl. 10.30.

Regína Ragnarsdóttir
Ragnar Geir Júníusson            Andrea Karlsdóttir
Tryggvi Rúnar Júníusson      Sigrún Lína Ingólfsdóttir
Anna María Júníusdóttir     Ronald W.Raymer
og barnabörn.

60 ára afmæli
Steinunn H. 

Sigurðardóttir.

Til haming ju með 60 ára afmælið.

Kveðja, eiginmaður og fjölskylda.

Auðunn Gestsson
frá Kálfhóli, Skeiðum,

lést á Kumbaravogi, Stokkseyri, þriðjudaginn
26. desember. Útförin fer fram frá Selfosskirkju
laugardaginn 6. janúar kl. 11.00.

Valgerður Auðunsdóttir Guðjón Vigfússon
Gestur Ólafur Auðunsson Anastasia Auðunsson
Guðrún Auðunsdóttir   Jón Sigurpáll Salvarsson
Ingileif Auðunsdóttir   Sigmundur Stefánsson
Guðleif Selma Egilsdóttir
barnabörn, barnabarnabörn og aðrir aðstandendur.

Elskulegur sonur minn,

Þröstur Jónsson
frá Ísafirði,

lést á sjúkrahúsi í Bangkok föstudaginn 29. desember
sl. Útförin verður auglýst síðar.
Fyrir hönd allra aðstandenda,

Sigríður Aðalsteinsdóttir

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

Þórunn Sólbjört
Friðjónsdóttir
Fannafold 158A, Reykjavík,

verður jarðsungin frá Grafarvogskirkju föstudaginn
5. janúar kl. 13.00.

Björn Ingi Þorvaldsson
Þorvaldur Björnsson Guðrún P. Björnsdóttir
Ingi Þór Björnsson Helga Þóra Þórsdóttir
Bjarni Björnsson Brynja Þorkelsdóttir
Kristinn Björnsson Ampon
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Ingibjörg Þórhallsdóttir
frá Sauðadalsá,

lést á Heilbrigðisstofnuninni á Hvammstanga 1. janúar
sl. Útförin verður auglýst síðar.

Elín Þormóðsdóttir       Þórður Skúlason
Þóra Þormóðsdóttir        Heimir Ágústsson
Eggert Óskar Þormóðsson       Arndís Helland
Guðbjörg Erna Þormóðsdóttir
ömmu- og langömmubörn. Ástkær eiginmaður minn, faðir,

tengdafaðir, afi og langafi,

Jón Kristinn Þorsteinsson
Bollatanga 16, Mosfellsbæ,

lést á gjörgæsludeild Landspítalans í Fossvogi þriðju-
daginn 2. janúar. Jarðarförin verður auglýst síðar.

Þórey Ásthildur Kolbeins
Sveinn Friðrik Jónsson              Sigríður Svanhvít Halldórsdóttir
Hildur Elísabet Jónsdóttir        Lárus Þorsteinn Þórhallsson
Þorsteinn Þorvaldur Jónsson   Kristjana Sölvadóttir
Leiknir Jónsson                           Guðbjört Kvien
Hilmir Þór Jónsson                    Ragnheiður Vídalín Gísladóttir
barnabörn og barnabarnabörn.





Mikið verður gott 
þegar hátíðin 
gengur úr garði 
eftir tvo daga. 
Ég hef fengið 
mig fullsadda 
af áramótum 
og mannamót-

um í bili og 
hlakka til þess 

að hafa afsökun 
til að hola mér 

niður og verja tíma mínum í 
ekki neitt. Það er þó ekki þar með 
sagt að mér sé illa við öll þessi 
mót á meðan á þeim stendur, alls 
ekki. Ég dett með ánægju í 
stereótýpuna í desember og reyni 
ekki að synda á móti straumnum. 

Á gamlárskvöld lá straumur-

inn upp að Hallgrímskirkju. 
Hálfskelkaðir útlendingar fylgd-
ust með mér og föruneyti mínu 
þar sem við stímuðum upp Skóla-
vörðustíginn með stríðsglampa í 
augum, kampavín og plastglös í 
töskum og fáránlega dýra 
sprengju í höndunum. Vopnuð 
myndavél (sem eins og öll önnur 
áramót var lítið brúkuð eftir að 
ég uppgötvaði, eins og öll önnur 
áramót, að það er ekki hægt að 
taka almennilega mynd af flug-
eldum með flassi), fimm pökkum 
af stjörnuljósum, rokeldspýtum 
og öllum lopaflíkum sem ég kom 
höndum yfir beraði ég tennurnar 
svo japanskir túristar bentu og 
töldu sig hafa fengið það staðfest 
að Íslendingar yrðu vitlausir um 

áramótin. Já, ég var meira að 
segja ein af þessum pirrandi píum 
sem ráku upp óóóóp yfir flugeld-
unum. Þegar klukkan datt í tólf 
dansaði ég svo nokkurs konar 
stríðsdans með flugeldaprik í 
hárinu, ösku í augunum og hálfa 
tívolíbombu í kampavínsglasinu 
og pósaði á mynd fyrir Svía sem 
hristu hausinn taktfast.

Með því að hegða mér eins og 
Íslendingar „gera“, álít ég mig 
hafa gert mitt fyrir íslenska ferða-
þjónustu og vona að framlag mitt 
laði fleiri ferðamenn hingað um 
næstu stereótýpísku áramót. Þang-
að til ætla ég að draga mig í hlé, 
eða finna aðra og rólegri 
stereótýpu. Ég hef ekki orku í 
nema einn alvöru stríðsdans á ári.



Gamanmyndin Night at the 
Museum með Ben Stiller í aðal-
hlutverki hélt toppsæti sínu á 
bandaríska vinsældalistanum um 
síðustu helgi.

Allt stefnir í að myndin verði 
sú tíunda frá Stiller sem nær að 
taka inn yfir hundrað milljónir 
dollara í miðasölunni í Bandaríkj-
unum, eða um sjö milljarða króna.

Í myndinni fer Stiller með hlut-
verk næturvarðar á safni sem 
geymir m.a. risaeðlur og róm-
verska hermenn sem vakna til 
lífsins á nóttunni.

Stiller enn á 
toppnum

Kevin Federline, rappari og fyrr-
verandi eiginmaður Britneyjar 
Spears, tók fyrir skömmu þátt í 
fjölbragðaglímu í fyrsta sinn og 
keppti við meistarann John Cena. 

Cena virtist hafa unnið bardag-
ann þegar K-Fed fékk óvænta 
aðstoð frá glímukappanum Umaga 
sem tryggði honum sigur. K-Fed 
ákvað að berjast við Cena eftir að 
glímukappinn sagði í október að 
rapparinn væri hæfileikaminni en 
Paris Hilton. 

Federline í 
glímu

Hasarmyndahetjan Jackie Chan 
hefur stofnað kvikmyndafyrir-
tæki í Kína og stefnir að því að 
framleiða tíu myndir á næstunni.

Chan, sem er 52 ára, er um 
þessar mundir að leika í fram-
haldsmyndinni Rush Hour 3. 
Hann segist vera að leita að hæfi-
leikafólki fyrir fyrirtæki sitt. 
„Ég þarf að hitta leikstjóra, ég 
þarf að lesa handrit og hlusta á 
hugmyndir að fleiri handritum,“ 
sagði hann.

Chan er fæddur í Hong Kong. 
Meðfram leik sínum í Hollywood-
myndum hefur hann verið dug-
legur við að leika í kínverskum 
myndum. Alls hefur hann leikið í 
yfir hundrað kvikmyndum á ferli 
sínum.

Vill gera tíu myndir
Nicole Kidman hefur ákveðið að 
snúa fyrr heim úr fríi sínu í 
Sydney eftir að leikkonunni sinn-
aðist við papparassaljósmyndar-
ann James Fawcett. Samkvæmt 
áströlskum blöðum ákvað Kidman 
að segja þetta gott eftir að hún 
lagði fram kæru gegn ljósmynd-
aranum en leikkonan hefur verið í 
fríi í Ástralíu að undanförnu með 
börnunum sínum og auk þess sem 
eiginmaðurinn Keith Urban gaf 
sér tækifæri til að kíkja í smá 
heimsókn af meðferðarheimilinu 
sem hann dvelur á.

Upp úr sauð hjá Kidman og 
Fawcett þegar bílalest leikkon-
unnar neyddist til að staðnæmast 
sökum ljósmyndarans sem beið í 
laumi eftir henni. Ljósmyndarinn 

sór af sér allar sakir og sagðist 
hafa verið í fullum rétti. „Þetta 
var þeim að kenna, þau stöðvuðu 
bílana,“ sagði Fawcett í samtali 
við Daily Telegraph.

Þetta er ekki í fyrsta sinn sem 
skerst í brýnu með Kidman og 
Fawcett því fyrir rétt um ári hætti 
leikkonan við að kæra ljósmynd-
arann fyrir ofbeldisfulla hegðan. 
Lögfræðingar Fawcett undirbúa 
nú málsvörn sökum málsóknar 
sem Kidman hefur höfðað á hend-
ur Fawcett en hann er grunaður 
um að hafa hlerað heimili leikkon-
unnar.

Flýr æstan ljósmyndara

SMÁRALIND SÍMI 545 1550 GLÆSIBÆ SÍMI 545 1500      KRINGLUNNI SÍMI 545 1580
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Mikið úrval af vönduðum fatnaði
frá USA PRO – í alvöru átök



Kl. 12.00
Hádegistónleikar í Hafnarborg.
Hjörleifur Valsson fiðluleikari og 
Antonía Hevesi píanóleikari flytja 
þekkt íslensk sönglög í útsetningu 
Atla Heimis Sveinssonar ásamt ljúf-
lingslögum eftir Vivaldi og Mozart. 
Aðgangur er ókeypis.

Kammersveitin Ísafold 
fagnar nýju ári með tvenn-
um tónleikum um helgina 
en þetta er í annað sinn sem 
sveitin efnir til óhefðbund-
inna Vínartónleika í Kefla-
vík og í Íslensku óperunni.

Kammersveitin Ísafold var stofn-
uð veturinn 2003-2004 og sérhæfir 
sveitin sig í flutningi 20. aldar- og 
samtímatónlistar. Á efnisskrá tón-
leikanna nú er sinfónía nr. 4 og 
„Barnadauðasöngvar“ eftir Gust-
av Mahler sem voru útsett fyrir 
kammersveit og flutt af „Félagi 
um einkaflutning tónverka“ sem 
tónskáldið Arnold Schönberg 
stofnaði ásamt fleirum í Vínar-

borg árið 1918. Klúbbur þessi var 
um margt forvitnilegur og bendir 
Daníel Bjarnason, stjórnandi 
Kammersveitarinnar Ísafold, á að 
á undanförum árum hafi sífellt 
fleiri gefið starfi þeirra gaum 
enda er það einkar merkilegt í tón-
listarsögulegu ljósi. Stofnendur 
félagsins unnu mikið  brautryðj-
endastarf en þeir vildu  með starfi 
sínu gefa almenningi kost á að 
heyra nútímatónlist í sem bestum 
flutningi en brotalöm var á slíku í 
Vínarborg á þeim tíma.

Markmið félagsins voru til 
dæmis að flytja og kynna nýja tón-
list og auka með því skilning og 
þekkingu hlustenda en í upphafi 
hverra tónleika, eða á undan 
hverju verki, hélt tónleikastjóri 
tölu um verkin sem flytja átti, 
greindi þau og útskýrði með tón-
dæmum. Eins voru tónverk flutt 
oftar en einu sinni ef þurfa þótti. 
Ekki var selt inn á tónleikana sem 
haldnir voru vikulega, né heldur 
var efnisskrá tilkynnt fyrirfram. 
Gagnrýnendur fengu ekki að 
dæma tónleika á vegum félagsins 
og til þess að fá aðgang að þeim 
þurftu áheyrendur að gerast 
félagsmenn.

„Nú er verið að dusta rykið af 
útsetningum sem fluttar voru á 
vegum þessa félags en margar 
þeirra eru aðeins til í handriti en 
þar eru nokkrar útsetningar sem 
sérstaklega voru gerðar fyrir 
minni kammersveitir og hópa,“ 
segir Daníel og áréttar að hug-
myndin hafi komið upp að flytja 
þessi verk eða endurskapa á tón-
leikum og kenna þá við Vín, þó svo 
að þessi tónlist sé máski ekki 
„hefðbundin“ Vínarmúsík.  

Á fyrsta starfsári sínu lék 

Kammersveitin Ísafold útsetn-
ingu Antons Webern sem var nem-
andi Schönbergs og nú í sumar lék 
sveitin einnig verk eftir Schön-
berg í útsetningu Bernhards Wulff 
en þetta var þá í fyrsta sinn sem 
þessi tónlist hafði ómað hérlendis. 
Sveitin hefur nú hljóðritað verk 
Schönbergs og verður það að finna 
á hljómdiski sem væntanlegur er í 
verslanir en hann kemur út á 
vegum 12 tóna. Auk þess geymir 
diskur sá verk eftir Toru Takemit-
su, Bent Sørensen og verk Hauks 
Tómassonar, Par, sem sérstaklega 
var samið fyrir sveitina.

Við stofnun sveitarinnar voru 
flestir félagar hennar ungt tónlist-
arfólk sem stundaði framhalds-
nám erlendis en nú hefur um 
helmingur þátttakendanna klárað 
sitt nám eða er við það að ljúka 
þeim áfanga. „Það getur verið að 
starfsemi sveitarinnar muni 
breytast og við vonumst til að geta 
aukið við starfið. Það er mjög mik-
ilvægt fyrir fólk að skapa sér sinn 
eigin vettvang – sérstaklega á 
Íslandi þar sem stundum getur 
verið dálítið þröngt. Við verðum 
bara að sjá til hvernig starfið mót-
ast,“ segir Daníel.

Hann útskýrir að stefna sveit-
arinnar hafi jafnan verið að spila 
víðar en á höfuðborgarsvæðinu og 
hafa þau því farið í árlegar tón-
leikaferðir um landið. Fyrri tón-
leikarnir verða haldnir í Duus 
húsum í Keflavík síðdegis á laug-
ardag en þeir síðari í Íslensku 
óperunni á sunnudagskvöld. 
Einsöngvarar á tónleikunum eru 
Hulda Björk Garðarsdóttir og 
Ágúst Ólafsson en Daníel Bjarna-
son stýrir sveitinni.

Stafrænar óperur

!

Miðasalan er opin alla daga nema mánudaga kl. 14-18 og fram að sýningu sýningardaga.
Símasala kl. 10-18 þriðjudaga - föstudaga. Miðasala á Netinu allan sólarhringinn.

www.opera.is

www.opera.is

opera@opera.is Sími: 511 4200

Frumsýning fös. 9. feb. kl. 20 - nokkur sæti laus - 2. sýn. sun 11. feb. kl. 20
FLAGARI Í FRAMSÓKN  - The Rake´s Progress e. Stravinsky  - Nánari upplýsingar á www.opera.is

3. sýn. fös. 16. feb. kl. 20 –  4. sýn. sun. 18. feb. kl. 20 FÁAR SÝNINGAR 
TRYGGÐU ÞÉR MIÐA STRAX ! - 25 ára og yngri fá 50% afslátt af miðaverði í sal
Kynning fyrir sýningu í boði VÍÓ kl. 19.15 (ekki á frumsýningu)

6. janúar kl. 17.00 í DUUS-húsum í Keflavík
7. janúar kl. 20.00 í Íslensku óperunni

KAMMERSVEITIN ÍSAFOLD
Hljómsveitarstjóri: Daníel Bjarnason

Einsöngvarar:
Hulda Björk Garðarsdóttir, sópran og Ágúst Ólafsson, barítón.

Á efnisskrá eru Sinfónía nr. 4 og Kindertotenlieder eftir Mahler

IGOR STRAVINSKY

Miðaverð kr. 2.000 – Námsmenn fá 2 fyrir 1 gegn 
framvísun skólaskírteinis,
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Bókin Leitin að tilgangi lífsins, 
sem verið hefur uppseld hjá 
útgefanda um nokkurt skeið, 
hefur nú verið endurútgefin. Í 
tilefni þessa verður efnt til 
stuttrar dagskrár um bókina á 
morgun kl. 15.30 í Norræna hús-
inu í Vatnsmýrinni.

Þar mun Róbert H. Haralds-
son, dósent í heimspeki við 
Háskóla Íslands, halda stutt 
erindi um bókina sem hann nefn-
ir „Leitin að tilgangi lífsins and-
spænis hinu illa“. Að fyrirlestri 
loknum verður afhentur styrkur 
í minningu höfundarins Viktors 
E. Frankl en í útgáfusamningi 
óskaði höfundur eftir því að höf-
undarlaun hans fyrir bókina 
rynnu til málefnis sem snertir 
börn. Léttar veitingar verða í 
boði að dagskrá lokinni og einnig 
verður hægt að kaupa bókina á 
sérstöku kynningarverði. 

Leitin að tilgangi lífsins kom 
út á vegum Siðfræðistofnunar 
og Háskólaútgáfunnar í þýðingu 
Hólmfríðar Gunnarsdóttur árið 
1997. 

Höfundur bókarinnar, Viktor 
E. Frankl, var austurrískur geð-
læknir og upphafsmaður kenn-
ingar í sálarfræði sem nefnd er 
lógóþerapía eða tilgangsmeð-
ferð. Þar er lögð áhersla á að í 
lífi sérhvers manns sé einstakur 
tilgangur sem hver og einn verði 
að finna fyrir sjálfan sig.

Frankl sat í fangabúðum nas-
ista og notaði reynslu sína úr 
fangabúðunum sem undirstöður 
kenninga sinna. Frásögnin úr 
fangabúðunum hefur fyrst og 
fremst þann tilgang að sýna 
fram á gildi kenningarinnar en 
ekki að rekja hörmungar fanga-
búðarlífsins.

Leitað að tilgangi lífsins
Þriðja ævisagan á fárra ára bili 
um ævi og störf bandaríska dans-
arans, höfundarins og leiðtogans 
Jerome Robbins er komin út vest-
anhafs. Höfundurinn er Amanda 
Vaill sem fyrir fáum árum sendi 
frá sér ævisögu hjónanna Gerald 
og Söru Murphy sem voru leiðandi 
í lífi bandarískra útlaga milli-
stríðsáranna í Evrópu. Bók sína 
kallar höfundur Somewhere: The 
Life of Jerome Robbins. Þetta er 
stór bók – 675 bls. Fyrir var í 
hillum dansáhugamanna ævisaga 
gagnrýnandans Deborah Jowitt, 
Jerome Robbins: His Life, His 
Theater, His Dance, sem líka var 
yfir sexhundruð siður og verk frá 
2001 Dance With Demons: The 
Life of Jerome Robbins eftir Greg 
Lawrence.

Í öllum þremur verkunum er 
rakin saga gyðingastráks frá New 
Jersey sem var hommi, kvalinn 
bæði af kynhneigð sinni og upp-
runa. Robbins var vitni fyrir 
Óamerísku nefndinni, benti á rót-
tæklinga í danssamfélagi New 
York og hlaut síðar ámæli fyrir 
Hann átti glæsilegan feril sem 
danshöfundur í söngleikjum: 
Somewhere er reyndar tilvísun í 
lykillag West Side Story sem hann 
samdi dansana í og skóp þar með 
vitund fyrir nýjum dansstíl sem 
gat af sér djassballettinn sem þús-
undir kvenna hafa lagt stund á hér 
á landi. Aðrir frægir bandaríkir 
söngleikir sem hann átti hlut í um 
miðja síðustu öld voru: On the 
Town, The King and I, Pétur Pan, 
Gypsy og Fiðlarinn á þakinu en sú 
sviðsetning fór víða um lönd og 
varð hér á landi mest sótta leik-
sýning til þessa.

Robbins varð örlagavaldur í 
íslenskri danssögu: hann var að 
störfum hjá New York City Ballet 
þegar hann setti upp farandsýn-
ingu sem fór fræga ferð um Evr-
ópu og kom hér við og sýndi í Þjóð-
leikhúsinu 1961: þar voru í boði 
nokkur smærri dansatriði en 
áhugamannahópur um listdans 

hér var þá öflugur en alfarið undir 
áhrifum danska skólans. Heim-
sóknin feykti upp gáttum fyrir 
endurnýjun listdans hér á landi. 
Robbins leiðbeindi ungum íslensk-
um dansara, Helga Tómassyni, til 
frama í New York og verður að 
teljast ásamt Erik Bidsted guðfað-
ir þess listdansara íslensks sem 
lengstan og glæsilegastan frama 
hefur átt á sínu sviði.

Robbins sneri aftur til starfa 
við New York City Ballet á síðustu 
starfsárum sínum. Ballettar hans 
byggðu á gríðarlega harðri kröfu 
um nákvæmni í tímasetningu og 
eru til bæði á kvikmynd og síðar 
myndböndum. Þeir eru því vel 
skráðir. Fyrir bragðið eru þeir enn 
víða í flutningi og hann er sestur í 
efstu röð bandarískra danshöf-
unda á síðustu öld með þeim Agnes 
De Mille, Balanchine, Ruth St. 
Denis, Mörthu Graham og Isadoru 
Duncan.

Fyrst nefndu ævisögurnar 
tvær hafa fengið gagnrýnið hrós 
hjá New York Times og segir 
gagnrýnandi þær nauðsyn hverj-
um áhugamanni um listdansinn á 
síðustu öld. 

Ævi Robbins í þríriti

Öldungadeild MH 
Stundatafla vorannar 2007

Innritun í Öldungadeild fer fram fimmtudaginn 4. janúar, föstudaginn 5. janúar og mánu-
daginn 8. janúar 2007 frá 15.00-19.00. Símainnritun verður frá 09.00-12.00 í síma 5955207. 

Námsráðgjafar og matsnefnd verða á staðnum 4.1 og 8.1 kl. 16.00-19.00, Deildastjórar 
verða við á 8.1 kl. 17.00-18.00 Einnig er hægt að skrá sig vefrænt á www.mh.is

Einnig er í boði yndislestur  u.
Athugið að ÞJÓ 163/263/363 eru kennt saman.
Hægt er að velja LAN103 og SAG203 saman, þeir verða kennt í dreifmennt, með staðbundnir lotur.

Menntaskólinn við Hamrahlíð, 5955200/5955216 

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 örfá sæti laus, sun. 7/1 kl. 11:00 örfá 
sæti laus, 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 nokkur sæti laus, 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 örfá sæti 
laus, lau. 13/1 kl. 14:00 örfá 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. í kvöld 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

Patrekur 1,5
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Lilja 4-ever er mesta hetja kvikmyndanna

Útsalan hefst í dag
Allt að 50% afsláttur Skólavörðustígur 2.

Sími: 445-2020
www.birna.net

Árið 2007 verður sannkall-
að framhaldsmyndaár þar 
sem Spiderman, sjálfur 
Rocky, Jack Sparrow og 
Harry Potter munu ásamt 
öðrum kunnuglegum 
kempum berjast um hylli 
bíógesta.

Framhaldsmyndaskriðan sem mun 
ganga yfir bíógesti í ár verður 
býsna mögnuð og þar fer mikið 
fyrir fokdýrum stórmyndum. Fyrst 
ber að telja þriðju Spiderman-mynd 
Sams Raimi en hinar myndirnar 
hans tvær um Köngulóarmanninn 
eru ákaflega vel heppnaðar og 
skemmtilegar og ekkert bendir til 
annars en að Raimi og hans fólk 
muni standa undir væntingum með 
Spider-man 3.

Kollegar Köngulóarmannsins 
úr Fantastic Four-myndasögu-
genginu fá svo annað tækifæri til 
að spreyta sig á árinu þó að fyrri 
myndin um hópinn hafi ekki gert 
neitt sérstaka lukku á meðal gagn-
rýnenda. Fyrstu sýnishorn úr nýju 
myndinni benda þó til þess að hóp-
urinn sé að ná vopnum sínum.

Þriðja myndin í Pirates of the 
Caribbean-flokknum, At Worlds 
End, er væntanleg í ár og það er eins 
gott að áhafnir sjóræningjaskip-
anna bretti upp ermarnar eftir 
slappan millikafla og loki sögunni 
með stæl. Fyrri myndirnar tvær 
hafa þó malað framleiðendum sínum 
gull og hvernig sem allt fer mun það 
varla breytast í þessari umferð.

Harry Potter mun væntanlega 
einnig skila sínu með Harry Potter 
og Fönixreglunni, sem og græna en 
góðlega skrímslið Shrek sem lætur 
til sín taka í Shrek the Third. Þá mun 
breski háðfuglinn Rowan Atkinson 
bregða sér í gervi einfeldningsins 
Mr. Bean á ný árið 2007 þannig að 
það er ekkert gefið eftir í framhalds-
gríndeildinni þetta árið.

Sama má að vísu segja um hryll-
inginn en framhaldsmynd endur-
gerðarinnar á The Hills Have 
Eyes er væntanleg og einnig ný 
mynd um mannætuna Hannibal 
Lecter en aðdáendur hans fá nú 
að kynnast honum sem ungum og 
upprennandi morðingja í Hannibal 
Rising. Leikstjórinn Rob Zombie 
bætir svo gráu ofan á svart í þess-
um geira með því að vekja 
Michael Myers upp frá dauðum 
eina ferðina enn í endurgerð sinni 
af Halloween eftir John Carpent-
er.

Hnefaleikarinn Rocky Balboa 
snýr aftur á árinu eftir langa fjar-
veru en Sylvester Stallone virðist 
ætla að takast að blása lífi í þetta 
þekktasta hugarfóstur sitt sem 
sást síðast í bíó árið 1990 í Rocky 
V. Bandarískir gagnrýnendur hafa 
tekið upprisu Rocky vel en það 
mun skýrast á næstu mánuðum 
hvort sextugur Rocky eigi jafn 
greiðan aðgang að evrópskum 
hjörtum.

Stökkbreyttu bardagaskjald-
bökurnar Teenage Mutant Ninja 
Turtles ganga einnig í endurnýj-
un lífdaga í ár og lögguharðhaus-
inn John McClane er ekki heldur 
dauður úr öllum æðum en Bruce 
Willis leikur kappann í fjórða sinn 
í ár í myndinni Live Free or Die 
Hard. Fyrri myndirnar þrjár eru 
allar prýðilegar spennumyndir 
og Willis ætti að fara létt með að 
endurtaka leikinn eina ferðina 
enn þótt hann sé orðinn nauða-
sköllóttur.

Matt Damon er svo ekki síður 
vörpulegur sem minnislausa dráp-
svélin Jason Bourne en hann lætur 
nú til sín taka í þriðja sinn í The 
Bourne Ultimatum sem er líkt og 
fyrri myndirnar tvær vægast sagt 
lausbyggð á samnefndri spennu-
sögu Roberts Ludlum.

Þessi upptalning sýnir svo 
ekki verður um villst að mógúl-
arnir í Hollywood eru ekki mikið 
fyrir að taka áhættu og treysta 
fyrst og fremst á margreyndar 
uppskriftir þó að ferskari réttir 
muni vissulega verða á boðstól-
um inn á milli.

Grínmyndin Employee of the 
Month með Dane Cook, Jessicu 
Simpson og Dax Shepard í aðal-
hlutverkum verður frumsýnd á 
morgun í Laugarásbíói, Sambíóun-
um Álfabakka og í Keflavík.

Myndin segir frá þeim Vince 
(Shepard) og Zack (Cook) sem 
báðir vinna í hinni risavöxnu 
verslun Super Club. Á meðan 
Vince hefur skotist upp metorða-
stigann og hefur verið valinn 
starfsmaður mánaðarins sautján 
sinnum í röð þá er Zack alræmdur 
skussi sem nýtur þó hylli á meðal 
samstarfsfólksins sökum eilífs 
fíflagangs.

Allt breytist aftur á móti þegar 
hin fallega Amy (Simpson) hefur 
störf sem kassadama. Hún hefur 
orð á sér fyrir að fara bara á 
stefnumót með starfsmönnum 
mánaðarins og fíflalætin hjá Zack 
falla ekki í kramið hjá henni. Hann 
verður því að taka sig á ef hann 
ætlar að veita Vince keppni um 
hylli Amy. Eina leiðin til þess er er 

vitaskuld að hljóta titilinn „Starfs-
maður mánaðarins“.

Leikstjóri Employee of the 
Month er Greg Coolidge og er 
þetta fyrsta kvikmynd hans í fullri 
lengd. Á afrekaskrá hans er m.a. 
leikur í gamanmyndinni Sorority 
Boys og var hann einnig annar af 
handritshöfundum hennar.

Barist um hylli Amy

Þríeykið Steven Spielberg, George Lucas og Harrison Ford hefur látið 
okkur bíða óhóflega lengi eftir fjórðu myndinni um fornleifafræðing-
inn Indiana Jones en þeir hafa loks lýst því yfir að Jones muni snúa 
aftur á hvíta tjaldið árið 2008, aðeins 18 árum eftir að hann sneri á 
útsendara nasista í Indiana Jones og síðasta krossferðin árið 1989.
Framleiðandinn Lucas og leikstjórinn Spielberg kynntu Jones fyrst til 
leiks árið 1981 í Ráninu á týndu örkinni og vinsældir hans voru slíkar 
að ekki var komist hjá því að gera framhaldsmynd. Önnur myndin, 
Indiana Jones og musteri óttans, stóð þeirri fyrri langt að baki og 
þegar þeir félagar gerðu þriðju myndina létu þeir þau boð út ganga að 
með henni væru þeir meðal annars að biðja aðdáendur Jones afsökunar 
á miðmyndinni.

Þeir þurfa svosem ekki að biðjast afsökunar á neinu nú, öðru en 
þessari löngu bið þar sem þeir hafa haldið aðdáendum Jones milli 
vonar og ótta um hvort fjórða myndin verði að veruleika árum saman.

Stærsti ókosturinn við þessa löngu bið er auðvitað sá að Harrison 
Ford eldist eins og annað fólk og verður 65 ára gamall á þessu ári. 
Hann ber aldurinn ágætlega en einhvern veginn sér maður hann ekki 
fyrir sér skríða undir trukka á ferð, sveifla svipu og horfast í augu við 
kóbraslöngur af jafn miklu öryggi og hann gerði fyrst fyrir 26 árum.

Spielberg og Lucas eru þó alveg menn til að leysa þetta og við sem 
höfum beðið öll þessi ár treystum á að þeir sýni gamla takta og færi 
okkur ekta Indiana Jones mynd að ári. 

Það getur líka varla verið of seint að gera nýja Indiana Jones mynd 
á meðan Rocky og Rambó eru enn rólfærir enda meira í Jones spunnið 
en þá kóna. 

Um tilganginn má hins vegar deila. Allir eiga þessir menn meiri 
pening en þeir geta komist yfir að eyða það sem eftir lifir ævinnar og 

Lucas og Spielberg slá í gegn með hverri mynd. Sá eini 
sem virkilega þarf að endurheimta forna frægð er 

Harrison Ford sem er því í svipaðri stöðu og Sylvester 
Stallone.

Það eru ekki mörg ár síðan Ford var einn vinsæl-
asti og eftirsóttasti leikari heims og með túlkun sinni 

á Han Solo og Jones hefur hann leikið í sex 
fádæma vinsælum myndum sem koma við sögu 

á listum yfir vinsælustu myndir allra tíma. 
Nýlegar myndir hans á borð við Firewall, 

Hollywood Homicide, K-19: The Widow-
maker, Six Days Seven Nights og Air 
Force One eru sorgleg dæmi um hnign-
andi feril en leikarinn hefur varla borið 

sitt barr eftir að hann skildi við eiginkonu 
sína til margra ára, fékk gráa fiðringinn, 

lokk í eyrað, sló sér upp með Calistu Flockhart 
og fór að djamma á Íslandi. Allt frekar 
plebbalegt og það er hreinlega spurning hvort 
Indiana Jones geti bjargað Ford þó Spielberg 
og Lucas geti án efa blásið lífi í Jones.

Fornleifar af stórleikara





… að það á ekki að vera erfitt að rækta lít-
inn matjurtagarð í eldhúsglugganum. Kauptu 
kryddjurtir í litlum pottum, þá áttu alltaf ferska 
basilíku, myntu eða timjan. Betri gerast ára-
mótaheitin varla.

Leikmyndahönnuðurinn 
Ásta Björk Ríkharðsdóttir 
hefur verið grænmetisæta 
í 25 ár. Hún segir að það 
sé algjör misskilningur að 
grænmetisætur séu allar 
með hollustu á heilanum.

„Um leið og fólk heyrir að einhver 
sé grænmetisæta ákveður það ein-
hvern veginn hvað grænmetisæta 
borðar. Ég veit eiginlega ekki 
hvaðan það fær hugmyndirnar,“ 
sagði Ásta hugsi. „Það tekur sér 
jafnvel það bessaleyfi að yfir-
heyra mann og fylgjast með því 
hvað maður borðar,“ bætti hún 
við. Ásta segist geta ímyndað sér 
að fólk sem vill reyna að borða 
hollt líti til grænmetisætna sem 
fyrirmynda. „Ég held samt að það 
sé bara misskilningur. Hollur 
matur getur verið allt, eftir því 
hvernig þú setur hann saman, 
hvað þú gerir og hvað þú borðar 
mikið af honum,“ sagði hún. „Ég 
borða til dæmis alveg sykur, en 
geri mér grein fyrir því að það er 
engin hollusta í honum,“ sagði 
Ásta.

Að sögn Ástu útheimtir það ekki 
heldur meiri fyrirhöfn að elda 
fyrir grænmetisætur. „Ég held að 
þetta sé bara hugarfar og spurn-
ing um hverju þú venst. Ég geri til 
dæmis voða lítið af því að leggja 
baunir í bleyti. Ef maður er græn-
metisæta fer fólk alltaf strax að 
tala um baunir, ég veit ekki alveg 
hvaða tenging það er,“ sagði hún 
hlæjandi.

Ásta lætur lesendum Frétta-
blaðsins í té uppskrift að sveppa-
böku, sem hún notar sem tilbrigði 
við hnetusteik. „Það má nota hana 
sem hátíðamat, en þetta fer oft 
voða mikið eftir meðlætinu. Og 
sósan er náttúrulega mikið atriði,“ 
sagði hún. Ásta mælir með sveppa-
sósu, kartöflum og waldorf-salati 
til að kóróna sveppabökuna góðu. 

Setjið smjör á pönnu og steikið 
lauk og sellerí í 5-8 mínútur. 

Kryddið með salti, sinnepi og blóð-
bergi. Bætið við sveppunum og 
svörtum pipar. Látið malla á miðl-
ungshita og hrærið í eftir þörfum 
þar til sveppirnir eru orðnir mjúk-
ir. Bætið hveitinu í smátt og smátt, 
hrærið stöðugt í á meðan. Sjóðið í 
5 mínútur við lágan hita. Bætið 
sérríinu í og sjóðið í 5 mínútur í 
viðbót.

Setjið sveppakássuna í smurt 
eldfast mót. Dreifið ristuðu brauð-
teningunum yfir og síðan ostinum. 
Þeytið saman eggin og mjólkina 
og hellið yfir. Stráið papriku-
kryddi efst. Bakið í 45 mínútur við 
180 gráður eða þar til bakan er fal-
lega brún. 

Um áramót hugsa margir öðru fremur um hollustu og bætta lífshætti. 
Ég hef undanfarið fengið nokkrar fyrirspurnir um ofnæmisvalda í 
vínum og hvort lífrænt ræktuð vín séu betri fyrir þá sem þjást af 
ofnæmi. Við þessum spurningum er ekkert einfalt svar því ofnæmis-
valdar í vínum hafa ekki verið mikið rannsakaðir. Flestir sem ég hef 
spurt, læknar, vínsérfræðingar og þeir sem þjást af ofnæmi, vilja þó 
meina að lífrænt ræktuðu vínin framkalli vægari ofnæmisviðbrögð. 

Tvennt er það einkum í vínum sem talið er valda ofnæmi, histamín 
og súlfít. Histamínið er í öllu víni frá náttúrunnar hendi og getur 
framkallað kláða, roða, hnerra og nefrennsli. Ofnæmistöflur sem 
innihalda antihistamín geta virkað gegn þessu. Súlfít, eða brennisteins-
blanda, er sótthreinsandi efni sem notað er til að varna því að svoköll-
uð seinni gerjun eigi sér stað auk þess sem efnið drepur bakteríur. 
Ekkert efni hefur komið fram sem getur leyst súlfítið af hólmi og það 
er í öllu víni, einnig lífrænt ræktuðu. En þar er það notað fyrr í 
framleiðsluferlinu og er því í minna magni þegar vínið er komið á 
flöskur. Magnið fellur með árunum og í mjög gömlum vínum er súlfítið 
nánast horfið. Einkum eru það astmasjúklingar sem þola súlfít illa. 

Vín eru auðvitað þeirrar gerðar að alkóhólið leysir bragðefni úr 
læðingi. Sumt bragð fer illa í þá sem eru viðkvæmir. Þannig heyri ég 
marga kvarta yfir of eikuðum vínum og svo eru ýmsir sem ekki mega 
sjá ákveðnar tegundir án þess að fá svima og geta svosum ekki útskýrt 
það með neinum frekari hætti. Rétt eins og matur fer misjafnlega í 
menn.

Það eru auðvitað margar aðrar ástæður fyrir því að 
drekka lífrænt ræktuð vín heldur en að þau séu hollari 
fyrir okkur. Fyrst og fremst eru þau hollari fyrir náttúr-
una. Ég hef gjarnan spurt þá víngerðarmenn sem ég hef 
hitt í gegnum árin um lífræna ræktun og oft verið hissa á 
því tómlæti sem margir þeirra sýna henni. Á flestum er að 
skilja að víngerð sé svo náttúruleg framleiðsla að lífræn 
ræktun sé bara pjatt. Engan veginn sé hægt að bera 
saman vínrækt og stórtæka landbúnaðarframleiðslu 
þar sem allt sé reynt til að auka framleiðsluna. Í 
vínræktinni skipti gæðin máli en ekki magnið. 
Undirliggjandi er að þeir hugsa fyrst og fremst um 
gæðin og taka ekki sjensinn á því að toppvínin sín 
verði lakari en mögulegt er. Fáir lífrænir ræktendur 
eru í hópi þeirra allra bestu en það er þó að breytast 
hratt og aukin vitund almennings mun örugglega færa 
þá frægu inn á lífrænu leiðina. Þeim sem vilja fræðast 
nánar um lífræna ræktun bendi ég á stórgóða grein 
Dominique Plédel Jónsson í nýjasta hefti Gestgjafans.

Lífrænt ræktuð vín

Morgunmaturinn fyrstu daga árs-
ins skiptir marga gríðarlega miklu 
máli, þar sem hann er liður í því að 
efna áramótaheitin um hollustu-
samlegra líferni sem fólk strengir 
í massavís á þessum tímamótum. 
Múslí er firnafínn kostur í morg-
unsárið, og að sögn Hjördísar 
Ásberg hjá Maður lifandi er lítið 
mál að búa sér til sitt eigið múslí, 
sem þannig er laust við öll auka-
efni.

„Ef fólk vill búa til mikið magn 
í einu er góð uppskrift á heima-
síðunni okkar,“ sagði Hjördís. 
Hún segir það hins 
vegar tilvalið að 
búa til 
blöndu
eftir hug-
mynda-
flugi
hvers
dags.
„Það má 
nota það sem 

er til í skápunum af lífrænu og 
hollu góðgæti,“ sagði Hjördís. Ef 
fólk vill er gott að rista blönduna, 
þótt það sé ekki nauðsynlegt. Hjör-
dís mælir með því að blanda saman 
skeið af haframjöli, sólblómafræj-
um, brytjuðum hnetum og niður-
skornum döðlum eða rúsínum. „Ef 
hráefnið er allt lífrænt smakkast 
þetta alveg prýðilega án frekari 
sætuefna, en það er líka mjög gott 
að setja smávegis af kókosflögum 
og epla- eða bananasneiðum með,“ 
sagði hún. Sesamfræ, möluð hör-
fræ, möndlur, fíkjur og apríkósur 

ganga líka vel í múslíblöndur. 
Notist með hvaða mjólkur-

afurð sem maginn girn-
ist.

Múslíblanda í morgunsárið

Tekur foie gras fram yfir sætindi





Talið er að breski söngvarinn 
George Michael hafi fengið 
greiddar um tvö hundruð 
milljónir fyrir að koma fram 
á klukkutíma löngum tónleik-
um í nýárspartíi rúss-
nesks milljarðamær-
ings.

Hinn ónafn-
greindi viðskipta-
jöfur greiddi 
Michael þessa 
gríðarlegu summu 

fyrir að skemmta þrjú 
hundruð gestum sínum við 
heimili sitt skammt fyrir 
utan Moskvu. Hafði hann 
breytt íþróttahöll sinni í 

glæsilegan næturklúbb 
sem var innréttaður 
sérstaklega fyrir 
partíið. Talið er að að 
upphæðin sem 

Michael fékk fyrir 
frammistöðu sína 
sé sú hæsta sem 
hafi verið greidd 

fyrir tónleika í 
Rússlandi.

Að sögn fréttavefjar 
BBC var flogið með 
Michael og fylgdarlið 
hans í einkaþotu til 

Rússlands. Þrátt fyrir að 
Michael sé sagður hafa 
skemmt sér vel var 
hann samt kominn 
aftur heim til Lond-
on morguninn eftir.

Michael, sem er 43 
ára, hefur nýlokið tón-
leikaferð sinni um 
Bretland, undir yfir-
skriftinni Twenty-
five. Meðal annars 
hélt hann ókeypis tón-
leika fyrir 2.000 hjúkr-
unarkonur í London 
við mjög góðar undir-
tektir. Með tónleikunum 
vildi hann þakka hjúkrun-
arkonunum fyrir að hafa 
annast veika móður sína.  

Á meðal fleiri 
stjarna sem hafa feng-
ið fúlgur fjár fyrir 
litla fyrirhöfn í gegn-
um tíðina er Christina 
Aguilera. Hún er sögð 
hafa fengið yfir 130 

milljónir fyrir að 
syngja einungis þrjú 

lög í brúðkaupi Rússans 
Andrei Melnichenko í 
september árið 2005.

Leikkonan Demi Moore var jafn 
undrandi og margir aðrir þegar 
hún byrjaði að fara á stefnumót 
með Ashton Kutcher fyrir rúmum 
þremur árum.

„Ef einhver hefði sagt við mig 
að ég ætti eftir að hitta 25 ára 
mann og hann myndi verða með 
mér og eiga börnin mín þrjú með 
mér að auki, þá hefði ég sagt þeim 
sama að halda áfram að láta sig 
dreyma,“ sagði Moore, sem er 44 
ára, í viðtali við Vanity Fair. „Þetta 

kom okkur báðum á óvart, sér-
staklega honum. Frægðarsól hans 
var að rísa þegar við hittumst 
fyrst og hann fékk góð tækifæri 
til að leika í stórum myndum,“ 
sagði hún. Bætti Moore því við að 
Kutcher væri í raun og veru gömul 
sál.

Moore og Kutcher giftust í 
september árið 2005. Hún var áður 
gift Bruce Willis en þau skildu 
árið 2000 eftir að hafa eignast 
saman þrjár dætur.

Demi var undrandi

Síðasta frumsýning Leik-
félags Reykjavíkur á liðnu 
ári var verkið Ófagra ver-
öld eftir Skotann Antony 
Neilson, í leikstjórn Bene-
dikts Erlingssonar. 

Verkið, sem hefur þversagnir sam-
félagsins til umfjöllunar, hefur að 
sögn kunnugra sterka tilvísun í 
Lísu í Undralandi – enda gaf þýð-
andinn Þórarinn Eldjárn því heitið 
Lísa í Sundralandi. Það var þó enga 
sundrungu að sjá í Borgarleikhús-
inu þegar prúðbúnir leikhúsunn-
endur flykktust á frumsýninguna. 

Fékk 200 milljónir fyrir klukkutímann

Umboðsmaður Britney Spears 
hefur neitað því að poppprinsess-
an hafi dáið áfengisdauða á nætur-
klúbbi í Las Vegas þar sem hún 
hélt upp á nýja árið.

„Hún var ekki drukkin. Hún 
var bara þreytt og sofnaði síðan,“ 
sagði Larry Rudolph. Britney 
hafði verið ráðin til að vera veislu-
stjóri í næturklúbbnum. Höfðu 
fregnir borist af því að hún hefði 
verið borin út um bakdyr staðar-
ins eftir að hafa drukkið yfir sig.

Britney, sem er tveggja barna 
móðir, hefur verið gagnrýnd að 
undanförnu fyrir að skemmta sér 
um of eftir skilnað sinn við Kevin 
Federline. Voru þau gift í tvö ár en 
hættu saman seint á síðasta ári.

Britney var 
bara þreytt



Hin norskættaða leikkona Renée 
Zellweger hefur viðurkennt að 
hjónaband hennar og kántrítón-
listarmannsins Kenny Chesny hafi 
verið mestu mistök lífs hennar. 
Parið kynntist á góðgerðartónleik-
um sem haldnir voru til styrktar 
hamfarasvæðunum í Suðaustur-
Asíu og segir leikkonan að hana 
hafi langað að breyta til. „Líf mitt 
tók stakkaskiptum á þessum tíma-
punkti og ég hélt að hjónabandið 
væri bara hluti af breytingaferl-
inu,“ útskýrir Zellweger en hún 
sótti um skilnað frá Chesney eftir 
aðeins 128 daga. „Hjónabandið 
voru mín mestu mistök en ég lagði 
mig samt fram á meðan það stóð 
yfir,“ bætti leikkonan við. 

Mestu 
mistökin

Sienna Miller er furðu lostin yfir 
kröfum þjóðlagasöngvarans Bobs 
Dylan um að hætt verði við dreif-
ingu nýjustu myndar hennar, 
Factory Girl, en myndin segir frá 
fyrirsætunni Edie Sedgwick sem 
varð heimsfræg á einni nóttu eftir 
samstarf sitt við listamanninn 
Andy Warhol á sjöunda áratug 
síðustu aldar. Dylan heldur því 
fram að ein persóna myndarinnar 
Billy Quinn sé nákvæm eftirmynd 
af sér og að í myndinni sé þeirri 
kenningu varpað fram að hann 
hafi verið ábyrgur fyrir dauða 
Edie Sedgwick sem Miller leikur. 
„Myndin skellir skuldinni miklu 
frekar á listamanninn Warhol 
heldur en Dylan. Sedgwick þarfn-
aðist aðstoðar og það var ekki 
Dylan sem ýtti að henni heróíni,“ 
lýsti Miller yfir. 

Ekki Dylan 
að kenna

Mexíkóski leik-
stjórinn Juan Cat-
lett hefur kært 
Mel Gibson fyrir 
að hafa stolið af 
honum hugmynd-
um fyrir kvik-
myndina Apoca-
lypto.

Að sögn Cat-
lett notaði Gibson 
atriði úr mynd 
hans Return to 
Aztland frá árinu 
1991 í mynd sína. 
Hann segir að 
Gibson hafi beðið 
hann um eintak af 
myndinni á meðan hann tók upp 
Apocalypto og hafi síðan notað 

nokkur atriði úr 
henni.

Báðar mynd-
irnar fjalla um 
svipað efni, þ.e. 
hningnandi menn-
ingu Maya-indí-
ánanna á þeim 
tíma þegar mikill 
þurrkur ríkti í 
landi þeirra. 

Apocolypto
fór beint í efsta 
sæti yfir aðsókn-
armestu myndir 
Bandaríkjanna
þegar hún var 
frumsýnd seint á 

síðasta ári. Hún verður frumsýnd 
hér á landi 12. janúar.

Mel Gibson kærður
Söngkonan Whitney Houston hefur 
neyðst til að selja mikið af persónu-
legum munum sínum vegna mikilla 
skulda. Á meðal þess sem verður 
boðið í New Jersey í næstu viku er 
píanó úr hennar fórum, Versace-
silkivesti, þrettán armbönd, nær-
buxur og tónlistarverðlaun sem 
fyrrverandi eiginmaður hennar, 
Bobby Brown, vann í Boston.

Whitney hefur átt í erfiðleikum 
með að borga fyrir geymslu mun-
anna og því hefur verið ákveðið að 
selja þá. Hún hefur átt við fíkni-
efna- og fjárhagsvanda að stríða 
undanfarin ár auk þess sem hjóna-
band hennar liðaðist í sundur.

Talsmaður Whitney segir að 
söngkonan hafi ekki haft hugmynd 
um að hún skuldaði pening vegna 

geymslu munanna. „Hún er að 
selja ýmislegt eins og listamenn 
gera sem er orðið úr sér gengið,“ 
sagði talsmaðurinn og bætti því 
við að hún þyrfti ekki á mununum 
að halda lengur.

Whitney, sem er 43 ára, sló í 
gegn árið 1985 með plötu sinni, 
Whitney Houston, sem hafði að 
geyma smáskífulögin Saving All 
My Love For You og Greatest Love 
Of All. Platan seldist í þrettán 
milljónum eintaka um allan heim, 
sem var met á þeim tíma. Alls 
hefur platan selst í 24 milljónum 
eintaka í dag.

Hún sótti um skilnað frá rapp-
aranum Bobby Brown á síðasta ári 
eftir fjórtán ára stormasamt hjóna-
band.

Selur muni úr fórum sínum
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ERAGON      kl. 5.40, 8 og 10.20 B.I. 10 ÁRA
ARTÚR OG MÍNIMÓARNIR ÍSL. TAL kl. 6
TENACIOUS D       kl. 5.50 og 10.15 B.I. 12 ÁRA
CASINO ROYALE     kl. 10.20 B.I. 14 ÁRA
MÝRIN W.ENGLISH SUBTITLES     kl. 8 B.I. 12 ÁRA

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. 3.45 og 5.50
ERAGON     kl. 3.20, 5.40, 8 og 10.20 B.I. 10 ÁRA
SÝND Í LÚXUS      kl.  3.20
CASINO ROYALE    kl. 8 og 10.50 B.I. 14 ÁRA
HÁTÍÐ Í BÆ    kl. 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 B.I. 12 ÁRA
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...

Hljómsveitin Gavin Port-
land heldur útgáfutónleika 
á Grand rokki í kvöld. 
Sveitin gaf undir lok síðasta 
árs út sína fyrstu plötu, 
hina kröftugu III: Views of 
Distant Towns, á vegum 12 
tóna. 

Platan fékk mjög góðar viðtökur 
gagnrýnenda sem sögðu hana eina 
af bestu rokkplötum ársins og 
bættu því við að hún hefði verið 
bæði hrá, kraftmikil og frumleg. 
Var platan meðal annars í áttunda 
sæti á árslista tónlistarsérfræð-
inga Fréttablaðsins og fékk fjórar 
stjörnur hjá gagnrýnanda þess.

Hljómsveitina skipa þeir Þórir, 
Sindri, Addi og Kolli og hafa þeir 
allir komið víða við í tónlistar-
heiminum.
Þórir, sem hefur sjálfur gefið út 
tvær vel heppnaðar sólóplötur, 
viðurkennir að gaman hafi verið 
að fá þessi feikigóðu viðbrögð við 
plötunni. „Það var rosalega gaman 
að gera þessa plötu og okkur finnst 
hún rosalega góð en þessar viðtök-
ur komu okkur satt best að segja á 
óvart,“ segir Þórir. 

Platan var unnin á aðeins fjórtán 

klukkustundum og skilaði það sér 
í mjög hráum hljómi, sem einmitt 
einkennir svo margar pönksveitir. 
Spurður hvort þessi hröðu vinnu-
brögð hafi verið ástæðan fyrir 
viðbrögðum við plötunni segir 
hann að þau hafi vafalítið haft eitt-
hvað að segja. „Það gekk allt upp, 
hvernig við tókum hana upp og 
hvernig hún var unnin. Það skilaði 
sér í ákveðnum krafti. Við erum 
pönkhljómsveit og þetta er pönk-
plata og hún var að virka sem 
slík.“

Gavin Portland ætlar í umfangs-
mikla tónleikaferð um Evrópu 
næsta sumar en fram að því mun 
sveitin hlaða batteríin hér heima. 
Hún fór um síðustu páska í sína 
fyrstu tónleikaferð um Bretland 
ásamt I Adapt og fékk hún yfir-
leitt mjög góðar viðtökur að sögn 
Þóris. Vonast hann til að sagan 
endurtaki sig í sumar.

Tónleikarnir í kvöld hefjast 
klukkan 22.00 og kostar 500 krón-
ur inn. Ásamt Gavin Portland 
koma fram Rökkurró og Forgarð-
ur helvítis. Rökkurró mun stíga 
fyrst á svið en um ellefuleytið 
tekur Gavin Portland við og spilar 
nýju plötuna eins og hún leggur 
sig. Forgarður helvítis bindur 
síðan endahnútinn á kvöldið með 
hörkurokki úr iðrum jarðar.

Katrín Edda Svansdóttir
- sölumaður í þjónustuveri RVR
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Skrifstofuvörur
á janúartilboði

Bréfabindi A4, 
5cm og 8cm kjölur.

148kr.

Mopak ljósritunarpappír,
5x500 blöð í ks.

1.240kr. ks.

Á tilboði
í janúar 2007

Bréfabindi, ljósritunar-pappír, merkipennar,
töflutússar og

veggklukka

Merkipennar,

898kr. pk.

bláir, svartir, rauðir 
og grænir, 12 stk í pk.

Við minnum ríkisstofnanir og sveitarfélög á eftirtalda rammasamninga: 
RK 02.15: Ritföng og skrifstofuvörur. RK 02.01: Ljósritunarpappír.



theHoliday

Framleidd 
af Steven 
Spielberg

DENZEL WASHINGTON  VAL KILMER

KVIKMYNDIR.IS

ekki missa af 

mest slÁandi 
og einni

Áhrifamestu
kvikmynd Ársins.

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

Mynd eftir Óskarsverðlaunahafann Clint Eastwood.

Sannkallað meistaraverk sem kvik-

myndað var að mestum hluta á Íslandi.

SV. MBLÞ.J. -FBL LIB TOPP5.IS

GOLDEN GLOBE TILNEFNING
BESTI LEIKARI : WILL FERRELL

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

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

FLAGS OF OUR FATHERS kl. 6 - 9 B.i. 16

FRÁIR FÆTUR M/- Ísl tal. kl. 5:40 Leyfð

DÉJÁ VU kl. 10:30 B.i. 12

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

SKOLAÐ Í BU .. Ísl tal. kl. 5:40 Leyfð

FRÁBÆRLEGA FYNDIN OG 
SNIÐUG GAMANMYND... 

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

HJ. MBL

RÁS 2

/ KRINGLUNNI / KEFLAVÍK
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

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

HAPPY FEET M/-Ensk tal. kl. 8 Leyfð

DÉJÁVU kl. 10:15 B.i. 12

SÝND Í HÁSKÓLABÍÓI

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

STRANGER THAN FIC... VIP kl. 5:40 - 8 - 10:20 

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

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

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

HAPPY FEET M/-Ensk tal kl. 3:20-5:40 - 8 - 10:20 Leyfð

DÉJÁ VU kl. 8 - 10:30 B.i.12

DOA kl. 6 B.i.12

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl tal kl. 4 Leyfð

SANTA CLAUSE 3 kl. 3:30 Leyfð

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

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

HAPPY FEET M/-Ensk tal kl. 3:40 - 5:40 - 8:10 - 10:30 Leyfð

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

DÉJA VU kl. 10:40 B.i.12

THE HOLIDAY kl. 8 B.i.12

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

Ein þekktasta hljómsveit ´68 kyn-
slóðarinnar, Pops, mun halda uppi 
stuðinu á Kringlukránni um helg-
ina. Sveitin hefur fengið til liðs við 
sig frá Noregi söngvarann Eirík 
Hauksson sem sló rækilega í gegn 
með henni á síðasta ári.

Pops spilaði síðast á nýársfagn-
aði á Hótel Sögu við góðar undir-
tektir. „Það var ægilega gaman. 
Þetta hefur allt batnað um 30 til 
40%. Eiríkur setur menn virkilega 
upp á tærnar,“ segir Óttar Felix 
Hauksson úr Pops, sem lofar hörku-
stemningu um helgina.

Mun sveitin á föstudags- og laug-
ardagskvöld flytja bestu smellina 
með Bítlunum, Stones, Kings, Small 
Faces og fleiri merkum sveitum.

Ægilega 
gaman

Hank Azaria er í viðræðum um að 
taka að sér leikstjórn gamanmynd-
arinnar Outsourced. Þetta verður 
fyrsta myndin sem hann leikstýrir. 

Myndin segir frá bandarískri 
verksmiðju sem er lokað og hún 
flutt til Mexíkó. Tveir verkamenn 
ákveða að ferðast yfir landamærin 
til að fá vinnuna sína aftur.

Azaria hefur áður leikstýrt stutt-
myndinni Nobody´s Perfect sem 
kom út 2004. Nýjasta verkefni hans 
er kvikmyndin The Simpsons þar 
sem hann talar fyrir Moe, Apu og 
Wiggum lögreglustjóra.

Leikstýrir 
Outsourced

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



Dómararnir leyfa okkur vonandi að kljást

Að minnsta kosti sex 
körfuboltadómarar hafa farið í 
speglun á hné á liðnum mánuðum 
og það er ljóst að gríðarlegt álag 
er farið að taka sinn toll. Skortur 
á dómurum hefur þýtt það að 
leikjaálagið er mikið hjá þeim 
sem eru virkir. 

Tveir af fremstu dómurum 
landsins, Sigmundur Már 
Herbertsson og Rögnvaldur 
Hreiðarsson, eru þeir síðustu til 
þess að fara í speglun vegna 
rifins liðþófa í hné. Sigmundur 
Már, sem fór í speglun fyrir jól, 
fór aftur í gær til að láta spegla 
hitt hnéð. Í ljós kom að sá liðþófi 
var jafnvel enn verr farinn. 
Staðan á hinum fjórum sem fóru í 
samskonar aðgerð fyrr í vetur er 
að einn er kominn af stað á nýjan 
leik, tveir eru að komast af stað 
aftur og einn lagði flautuna á 
hilluna.

Álagið tekur 
sinn toll

 Landsliðsmaðurinn 
Ragnar Óskarsson hefur skrifað 
undir þriggja ára samning við 
franska félagið Nimes og mun 
hann ganga í raðir þess næsta 
sumar.

Ragnar hefur síðustu misseri 
leikið með US Ivry en þangað fór 
hann eftir skamma viðdvöl í 
Danmörku hjá Skjern. Þar áður 
lék Ragnar með franska félaginu 
Dunkerque.

Fer frá Ivry til 
Nimes

 Fram kemur á heimasíðu 
Vals að Valsmenn ehf. hafi styrkt 
kvennalið félagsins um 750 
þúsund krónur vegna góðs 
árangurs síðasta sumar. Ætlast er 
til að féð nýtist við þátttöku 
liðsins í Evrópukeppni næsta 
sumar. Styrkurinn skiptist í 
þrennt, liðið fær 250 þúsund fyrir 
hvern titil sem það vann og svo 
250 þúsund fyrir að vinna tvöfalt. 
Valsmenn ehf. ætla að hafa sama 
styrktarkomulag fyrir meistara-
flokka félagsins í framtíðinni.

Valsmenn ehf. hafa einnig 
ákveðið að styrkja Val um 20 
milljónir króna en féð á að renna 
til kaupa á innanstokksmunum í 
hinu nýja íþróttahúsi félagsins.

Styrkja kvenna-
lið Vals

 Eins og fram kom í 
gær verður Einar Hólmgeirsson 
ekki með íslenska landsliðinu á 
HM í handbolta sem hefst eftir 
rúmar tvær vikur í Þýskalandi. 
Einar meiddist í leik með Gross-
wallstadt og verður frá næstu 
þrjá mánuðina. Alfreð Gíslason 
landsliðsþjálfari var á leið til 
Kaupmannahafnar frá Þýska-
landi þegar Fréttablaðið náði tali 
af honum í gær. Landsliðið var 
sömuleiðis á leið til Danmerkur 
en liðið hefur leik á morgun á 
stuttu æfingamóti. Fyrsti leikur 
verður gegn Norðmönnum, svo 
Pólverjum á laugardag og Dönum 
á sunnudag.

„Þetta er auðvitað hrikalegt,“ 
sagði Alfreð aðspurður um tíðindi 
gærdagsins. „Hann spilaði stórt 
hlutverk í minni áætlun og ég 
bjóst við miklu af honum á þessu 
heimsmeistaramóti. Okkur skort-
ir mest skyttur af níu metrunum 
og það er það sem hann gerir best. 
Einar er þannig leikmaður sem 
getur unnið heilu leikina fyrir 
okkur.“

Þar fyrir utan er annar leik-
maður í sömu stöðu  og Einar, fyr-
irliðinn Ólafur Stefánsson, tæpur 
vegna axlarmeiðsla. 

„Það er ekki gott að segja 
nákvæmlega til um hann. Hann 
hefur þó verið að spila og hefur 
skánað smám saman en er ekki 
enn orðinn 100% góður.“

Ekkert annað stendur til boða 
en að leysa þessi vandamál með 
öðrum leikmönnum og öðrum 
áherslum í leik íslenska liðsins. 
Alexander Peterson, sem hefur 
reyndar einnig átt við meiðsli að 
stríða, og Ásgeir Örn Hallgríms-
son verði að taka af skarið.

„Ásgeir hefur verið að spila 
mikið með Lemgo undanfarna 
mánuði og er það jákvætt. Þetta 
þýðir að við þurfum að spila ein-
faldlega sterkari varnarleik og fá 
betri markvörslu. Ásgeir getur 
spilað bæði í stöðu skyttu og í 
horni og er þar að auki orðinn 
mjög góður varnarmaður.“

Alfreð segir að liðið muni fyrst 
og fremst sakna „léttu“ markanna 

sem Einar getur skorað nánast 
fyrirvaralaust. En er þetta áfall 
fyrir liðið?

„Þetta er í það minnsta veiking 
á liðinu. Einar átti stórleik gegn 
Svíum í Stokkhólmi og er einmitt 
sá maður sem okkur vantar gegn 
þessum stórliðum. Hann getur 
skorað af löngu færi og opnað 
þannig varnir andstæðingsins.“

En það þýðir ekki að leggja 
árar í bát, segir Alfreð. „Við 
munum leggja aðrar áherslur í 
leik liðsins og aðrir leikmenn 
verða einfaldlega að hlaupa í 
skarðið.“

Alfreð hefur ætíð haldið því 
fram að íslenska landsliðið eigi 
möguleika á að ná langt í Þýska-
landi. Hann segir að það hafi svo 
sem ekki breyst.

„Til að eiga möguleika á einu af 
efstu sætunum þarf megnið af lið-

inu að eiga algert toppmót. Við 
erum þegar búnir að missa Einar 
og Garcia og Óli eru ekki 100%. 
Það gæti verið erfitt fyrir okkur 
að fylla í þessi skörð. Markmiðs-
setningin hefur ekki breyst, fyrst 
og fremst þurfum við að klára 
okkar riðil í Magdeburg og lenda í 
einu af tveimur efstu sætunum 
þar. Það er auðvitað skyldumark-
mið að komast áfram upp úr þeim 
riðli. Framhaldið yrði svo einfald-
lega að koma í ljós.“

Sem fyrr segir hefst æfinga-
mótið í Danmörku á morgun en 
Alfreð segir að hann ætli ekki að 
horfa í úrslit leikjanna og vonar að 
Íslendingar fyrirgefi sér það.

„Við reynum auðvitað að vinna 
alla leiki en það er mikilvægara að 
undirbúa okkur eins vel og kostur 
er í þessum fimm leikjum fram að 
móti. Ég kem til með að prófa allt 

mögulegt í þessum leikjum og 
vera með alls kyns útfærslur á 
okkar leikskipulagi.“

Alfreð leyfir sér þrátt fyrir allt 
að finna nokkra ljósa punkta á lið-
inu, til að mynda frammistöðu 
Birkis Ívars Guðmundssonar með 
Lübbecke síðustu vikurnar í 
Þýskalandi.

„Það eru mjög góð tíðindi að 
hann er loksins búinn að aðlagast 
þýsku deildinni og hann hefur 
varið mjög vel síðustu vikurnar. 
Þá er Sverre Jakobsson einnig 
byrjaður aftur að spila eftir 
meiðsli og því er ég mjög bjart-
sýnn á að við getum leikið mjög 
góðan varnarleik og boðið upp á 
góða markvörslu. Þá koma hraða-
upphlaupin í kjölfarið og þannig 
gætum við hugsanlega unnið upp 
önnur vandræði.“

Einar Hólmgeirsson missir af HM í handbolta vegna meiðsla. Alfreð Gíslason landsliðsþjálfari segir að fjar-
vera hans veiki liðið en ekki þýði að gráta missinn. Aðrar áherslur verða settar og aðrir hlaupi í skarðið.

 Argentínski miðjumaður-
inn Javier Mascherano hefur látið 
hafa eftir sér að hann vilji ólmur 
fara frá West Ham í janúar, á 
meðan félagaskiptaglugginn er 
opinn.

West Ham hefur gengið skelfi-
lega á tímabilinu og hefur það lítið 
skánað síðan Björgólfur Guð-
mundsson og Eggert Magnússon 
keyptu félagið. Tveir sigrar hafa 
unnist en nú síðast tapaði liðið illa 
fyrir nýliðum Reading, 6-0.

Eggert hefur einnig skipt um 
þjálfara og undir stjórn Alans Cur-
bishley hefur Mascherano ekkert 
fengið að spila. Það er reyndar 
áhugavert að í þeim sjö leikjum 

sem Mascherano hefur komið við 
sögu hefur West Ham ekki tekist 
að skora eitt einasta mark. Síðast 
kom hann við sögu í leik gegn 
Everton þar sem hann kom inn á 
sem varamaður á 84. mínútu.

„Ég verð að fara,“ sagði hann 
við spænska dagblaðið Equipo. 
„Ég get ekki verið hérna og staðið 
í stað. Ekki á þessu stigi ferils 
míns,“ sagði Mascherano sem er 
22 ára gamall.

Liverpool hefur sýnt honum 
áhuga sem og Real Zaragoza á 
Spáni. Þar leika bræðurnir Diego 
og Gabriel Milito sem eru einnig 
argentínskir.

„Það væri frábært ef hann 

kæmi til Zaragoza. Hann er frá-
bær alhliða leikmaður,“ sagði 
Gabriel Milito.

Annað miðjumaður hjá West 
Ham, Ísraelinn Yossi Benayoun, 
segir ekkert hæft í þeim fregnum 
að hann sé á leið frá West Ham.

„Ég er ánægður hjá West Ham 
og ætla mér að vera áfram hér,“ 
sagði hann og bjóst við því að liðið 
kæmist senn á réttan kjöl. „Það 
eru aðeins tveir sigurleikir frá 
öruggu sæti og ég er handviss um 
að næstu leikir munu skera úr um 
framtíð okkar. Við erum með gott 
lið en höfum átt erfitt uppdráttar. 
Ég trúi því hins vegar að þetta 
muni ganga upp hjá okkur.“

Mascherano vill ólmur fara frá West Ham
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Svo gæti farið að David 
Beckham verði um kyrrt í 
herbúðum Real Madrid. Mikið 
hefur verið rætt og ritað um 
framtíð Beckhams en samningur 
hans við félagið rennur út í sumar 
og hefur hann hingað til neitað að 
skrifa undir nýjan samning.

Talsmaður hans sagði hins 
vegar við fréttastofu BBC að Real 
væri tilbúið að bjóða Beckham 
nýjan tveggja ára samning á 
betri kjörum en hann er á nú. 
Beckham hefur verið orðaður við 
Barcelona, West Ham, Manchest-
er United og fjölda annarra liða.

Ræðir um nýj-
an samning

 KR-ingar gáfu það út á 
heimasíðu sinni í gær að þeir 
ætluðu ekki að kæra Stephen 
Thomas, bandarískan leikmann 
Grindavíkur, sem gaf Fannari 
Ólafssyni olnbogaskot í leik 
liðanna á dögunum. 

Thomas lét olnbogann vaða í 
Fannar þegar þeir voru á leið upp 
völlinn. Dómarar leiksins misstu 
af atvikinu sem hefur verið 
aðgengilegt í myndbandsbroti á 
heimasíðu KR-inga.
Í samtali við umrædda heimasíðu 
KR sagði Böðvar Guðjónsson, 
formaður körfuknattleiksdeildar 
KR, að stjórn deildarinnar 
vonaðist til að Grindvíkingar 
tækju á málinu. 

KR mun ekki 
kæra Thomas

 Fáir eru betri en José 
Mourinho, stjóri Englandsmeist-
ara Chelsea, þegar kemur að sál-
fræðihernaðinum í þeirri orra-
hríð sem ríkir í enskum 
fjölmiðlum. Chelsea hefur átt í 
miklum vandræðum undanfarið 
og er nú sex stigum á eftir 
Manchester United sem er í efsta 
sæti ensku úrvalsdeildarinnar.

„Miðað við þau vandamál sem 
við höfum átt við að glíma undan-
farið ætti forskot United að vera 
10, 12 eða 14 stig. Að mínu mati 
nýtti liðið sér ekki okkar 
veikleikastundir.“

Petr Cech markvörður og John 
Terry fyrirliði hafa verið fjar-

verandi vegna meiðsla og hefur 
liðið fengið á sig mörg mörk í 
fjarveru þeirra. Terry mun verða 
klár í slaginn í næsta leik liðsins 
og Cech síðar í mánuðinum. Þá er 
einnig stutt í Arjen Robben.

„Sex stig eru ekki neitt. Á 
síðustu tímabilum höfum við 
snemma náð 11 eða 12 stiga for-
skoti og svo gert út um deildina 
fyrir jól,“ sagði Mourinho enn 
frekar.

„Manchester United hefur 
tapað fimm stigum gegn New-
castle og West Ham og ætti bilið 
að vera orðið stærra. Nú horfum 
við fram á síðari hluta tímabils-
ins þar sem við ættum að njóta 

þess að fá einhverja leikmenn 
aftur klára í slaginn.“

Mourinho varð þó fyrir 
ákveðnu bakslagi gegn Aston 
Villa á þriðjudagskvöldið er Khal-
id Boulahrouz meiddist á hné og 
verður hann frá í fjórar til sex 
vikur. Þá verður annar varnar-
maður, Ricardo Carvalho, í banni 
er Chelsea mætir Wycombe í 
undanúrslitum deildarbikar-
keppninnar vegna fimm gulra 
spjalda.

United ætti að vera með stærra forskot

Pat Riley, þjálfari 
NBA-meistara Miami Heat, er á 
leið í leyfi þar sem hann verður 
að leggjast undir hnífinn. Riley er 
með slæmt hægra hné og ekki er 
mjöðmin mikið skárri, þess vegna 
þarf hann að fara í aðgerð. 

Aðstoðarmaður Rileys, Ron 
Rothstein, mun leysa hann af á 
meðan hann jafnar sig en óvíst er 
hversu lengi Riley verður frá 
störfum.

Miami hefur ekki byrjað 
tímabilið vel og er ekki með sæti í 
úrslitakeppninni sem stendur.

Pat Riley á leið 
í aðgerð
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Hefst í kvöld 
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Læknadrama um hinn skapstygga, 
fúla en jafnframt frábæra lækni 
Gregory House. House er meinilla 
við persónuleg samskipti við 
sjúklinga sína en hann er snillingur
í að leysa læknisfræðilegar ráðgátur. 
Hann treystir engu og allra síst því 
sem sjúklingarnir segja.



1

6 7 8

10

13

119

12

15

16

18

21

20

17

14

19

2 3 4 5

...Stefán Eiríksson, nýskipað-
ur lögreglustjóri höfuðborg-
arsvæðisins, fyrir að gera 
löggæsluna sýnilegri með 
eftirlitsgöngu sinni um miðbæ 
Reykjavíkur.

„Kostnaður við Skaupið er ekki 
gefinn upp enda viðskiptaleyndar-
mál og trúnaðarupplýsingar,“ 
svarar Bjarni Guðmundsson, 
framkvæmdastjóri Sjónvarpsins, 
aðspurður hvort hann gæti stað-
fest að nýliðið Skaup væri eitt það 
dýrasta í fjörutíu ára sögu Sjón-
varpsins. Samkvæmt heimildum 
Fréttablaðsins er kostnaðurinn 
við það talinn nema fjörutíu millj-
ónum. Bjarni segir það einfald-
lega rangt og áréttar að kostnað-
urinn verði ekki gefinn upp. 

„Hins vegar er ekkert leyndar-
mál og það er á flestra vitorði að 
leikið íslenskt efni er dýrt en um 
leið ákaflega þakklátt,“ bætir 
framkvæmdastjórinn við. 

Samkvæmt frétt sem birtist 
fyrir ári á síðum DV var kostnað-
urinn við Skaupið þá tuttugu millj-
ónir en leikstjóri þess var Edda 
Björgvinsdóttir. Ef heimildir 
Fréttablaðsins reynast réttar 
þýðir það að kostnaðurinn hefur 
tvöfaldast á milli ára. Bjarni neit-
ar hins vegar að gefa upp kostnað-
inn.

Bjarni sagðist hafa fengið mjög 
góð viðbrögð við Skaupinu en eðli-
lega væru skiptar skoðanir um 
það. „Við fórum nýja leið að þessu 
sinni og reyndum að hafa Skaupið 
framsæknara en áður,“ segir 
Bjarni. Hann upplýsir að Skaupið 

verði endursýnt á þrettándanum á 
besta tíma, klukkan 19:40. Þetta 
mun einungis vera í annað sinn 
sem sá háttur er hafður á. Skaupið 
var einnig aðgengilegt á vef Ríkis-

útvarpsins í þrjá daga eftir frum-
sýningu.

Snorri Þórisson, eigandi Pega-
sus sem framleiddi Skaupið fyrir 
RÚV, segir að Ríkisútvarpið hafi 
keypt réttinn á Skaupinu og geti 
sýnt það hvenær sem er. Hann 
upplýsir að aldrei hafi fleiri leik-
arar tekið þátt í gerð Skaupsins en 
meðal leikara þykja það mikil upp-
grip að komast í Skaupið. „Við 
vildum nýta þá sem mest enda 
mjög knappur tími til undirbún-
ings,“ segir Snorri sem kvaðst 
ánægður með störf lærisveinsins 
Reynis Lyngdal, leikstjóra Skaups-
ins. „Almennt sýnist mér þetta 
hafa heppnast vel, ég hef í það 
minnsta ekki fengið neina haturs-
pósta,“ segir Snorri og hlær. 
Snorri vildi hins vegar ekki stað-
festa að fjörutíu milljónir væri 
rétt tala og vísaði á framkvæmda-
stjóra Ríkissjónvarpsins.

Leikarinn Hilmir Snær Guðna-
son lenti í ryskingum á Ölstofu 
Kormáks og Skjaldar við dyra-
vörð seint á föstudagskvöld. 
Hilmir Snær, sem er í hópi 
tryggra fastakúnna Ölstofunnar, 
kvaðst ekki mikið laskaður þegar 
Fréttablaðið hafði samband við 
hann í gær, en staðfesti að dyra-
vörður hefði átt hlut að máli. „Já, 
það var eitthvað svoleiðis,“ sagði 
Hilmir sem vildi ekki ræða málið 
frekar.

Samkvæmt bókun hjá lögregl-
unni á höfuðborgarsvæðinu var 
óskað eftir aðstoð lögreglu vegna 
slagsmála á staðnum um hálf sex 
að morgni laugardags. Kormákur 
Geirharðsson, einn eigenda stað-
arins, kvaðst þó ekki kannast við 

það. „Nei, ekki heyrði ég söguna 
þannig,“ sagði hann. Hann stað-
festi þó að til ryskinga hefði 
komið milli dyravarðar og Hilm-
is Snæs. 

„Það var dyravörður sem við 
fengum að láni annars staðar frá 
og sem kemur aldrei nálægt 
okkur aftur,“ sagði Kormákur. 
„Hann heldur að dyravarðar-
starfið sé lögreglustarf, eða her-
mannastarf eða eitthvað,“ sagði 
Kormákur. Hann sagði deiluna 
þó ekki hafa verið alvarlega. 
„Nei, nei. Hilmir Snær er vanur 
að koma þarna á staðinn og þessi 
maður þekkti hann ekki. Hann 
hélt að hann réði, dyravörðurinn, 
en við erum frekar þekktir fyrir 
að láta þá ekki stjórna staðnum 

heldur stjórnar staðurinn þeim,“ 
sagði Kormákur. 

Að sögn Kormáks eru allir 
sáttir í dag. „Nema dyravörður-
inn, hann má vera ósáttur úti í 
hinum stóra heimi 
og leika sína 
stríðsleiki þar,“ 
sagði hann.

Hilmir Snær í ryskingum á Ölstofunni

Martin Scorsese vinnur þessi dægr-
in að gerð heimildarmyndar um A 
Bigger Bang tónleikaferð bresku 
hljómsveitarinnar Rolling Stones 
sem lagði upp í þennan risatúr á síð-
asta ári. Eins og gengur og gerist 
með öll verk leikstjórans ríkir nú 
þegar mikil eftirvænting eftir 
myndinni sem hefur ekki einu 
sinni fengið nafn. 

Bíókóngurinn Árni Samú-
elsson náði óvænt samning-
um um dreifingu myndar-
innar á Íslandi fyrir jól. 
Hann er að vonum 
kampakátur enda bít-
ast dreifingaraðilar 

úti um víða veröld um dreifingar-
réttinn en Árni mun sýna myndina í 
október á þessu ári.

„Þetta er funheitt verkefni og ég 
notaði kunningsskap og vesen til 
þess að loka þessum samningi,” 
segir Árni sem tryggði sér sýning-
arréttinn þegar hann fór til Los Ang-
eles í desember. 

„Þeir voru nú ekkert farnir að 
huga að Íslandi en okkur tókst að 
komast inn í röðina og ná þessu.“

Steve Bing, milljarðamæring-
ur og barnsfaðir leikkonunnar 

Elizabeth Hurley, framleið-
ir myndina en Árni 
segir hann mikinn Sto-
nes-aðdáanda og hann 
hafi því hvergi sparað 
við gerð myndarinn-
ar.

„Stones eru stór-
merkileg hljómsveit 

og það er merkilegt hversu mikllar 
velgegni hún nýtur enn þrátt fyrir 
háan aldur meðlima en ég held að 
þessi túr þeirra sé orðinn sá tekju-
hæsti í tónlistarsögunni. Það hefur 
verið mikið rætt um að fá þá til 
Íslands en ég hallast að því að það 
muni ekki verða af því úr þessu 
þannig að það er gaman að því að 
geta í það minnsta flutt þá til lands-
ins á filmu,“ segir Árni sem ætlar að 
spila Stones á fullum krafti í staf-
rænum hljómgæðum í kvikmynda-
sölum sínum síðar á árinu.“

Árni er mikill aðdáandi Scorsese 
sem eykur enn á ánægju hans með 
samninginn en hann spáir leikstjór-
anum Óskarsverðlaunum fyrir 
glæpamyndina The Departed. 
„Hann hlýtur að fá þetta núna. 
Gangi Akadamían fram hjá honum 
eina ferðina enn er tilefni til að 
grípa til aðgerða.“

Árni rúllar grjótinu til Íslands
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Þegar ég var á barnsaldri fór 
allur vasapeningurinn í svokall-

að fótboltatyggjó. Þetta voru þunn-
ar og stökkar tyggjóplötur sem 
brotnuðu í marga mola uppi í manni. 
Tyggjóið sjálft skipti þó litlu heldur 
þrjú spjöld sem fylgdu hverjum 
pakka. Á hverju spjaldi var mynd 
af fótboltakarli úr ensku knatt-
spyrnunni og aftan á spjaldinu voru 
upplýsingar um feril hans og afrek.

var sama hvað ég eyddi í 
tyggjóið, aldrei fann ég það sem ég 
leitaði að. Alltaf komu sömu karl-
arnir upp úr pökkunum, eintómir 
imbar úr Ipswich eða lúðar hjá 
Leicester. Að lokum gafst ég upp, 
en ég hefði snarlega selt bæði 
ömmu mína og afa fyrir Kevin 
Keegan.

hef ég hugmynd um hvernig 
staðan á krakkatyggjótískunni er í 
dag. Líklega er ekkert svona í gangi. 
Ég er því með dúndurhugmynd 
fyrir orkumikil athafnaskáld á nýja 
árinu: Ríkukallatyggjó. 

og allir vita er ekkert merki-
legra í dag en að vera ríkur kall. Við 
heyrum af ævintýrum ríku kall-
anna í fréttum; að ríku kallarnir hjá 
Fons hafi keypt ráðandi hlut í Spons 
og nú heiti DD group það ekki leng-
ur heldur Dragsúgur. Merkilegast 
af öllu er hvaða ríkur kall á hvað og 
hvað hann græddi mikið á fyrsta 
ársfjórðungi ársins.

ríku kallarnir eru alltof mikið í 
móðu. Hverjir eru þeir, hvaðan 
koma þeir, hvert fara þeir? Hver er 
vinur hvers og hver á hvað? Með 
ríkukallatyggjóinu léttir móðunni. 
Á hverju spjaldi er mynd af bros-
andi vatnsgreiddum ríkum kalli í 
keppnisjakkafötunum sínum. Aftan 
á spjaldinu sést hvaða liði hann til-
heyrir. Er hann í Fons eða Drag-
súgi? Afrek hans og eignir eru 
tíunduð. Hvenær græddi hann mest 
á einu bretti? Hvaða tegund af 
Hummer á hann, á hann einkaþotu? 
Hver er flippaðasta fjárfestingin í 
góðgerðarsamsæti? Á hann fjölmið-
il? Kvóta? Er hann nýríkur eða kol-
krabbi?

þessu læra börnin á auðveld-
an og skemmilegan hátt hvað er það 
eftirsóknarverðasta í lífinu. Þau 
geta byrja að halda með auðhring-
um og fá almennilegar fyrirmyndir, 
mun betri en drykkfellda fótbolta-
menn sem eru orðnir gagnslaus 
skör um fertugt.  

ríkukallaspjöld koma saman 
í pakka. Og eins og í fótboltatyggjó-
bransanum verður erfiðast að fá 
Kevina Keegana fjármálageirans. 
Krakkarnir sitja uppi með alls 
konar minni fjárfesta og ekkert svo 
æðislega ríka kalla þar til þeir detta 
í lukkupottinn og fá Björgólf eða 
Jón Ásgeir.

fylgir auðvitað 
tyggjó. Það verður ógeðslega súrt.

Ríkukallatyggjó
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ADSL plús
Við förum hraðar
á lægra verði

Hraði

1 Mb/s

6 Mb/s

8 Mb/s

12 Mb/s

Gagnamagn

1 GB

2 GB

ótakmarkað

ótakmarkað

Verð

2.990 kr.

3.990 kr.

4.990 kr.

5.990 kr.

Hámark

6.725 kr.

6.480 kr.

4.990 kr.

5.990 kr.

Greitt er fyrir umfram gagnamagn að verðþaki. Fylgstu með notkun þinni á www.vodafone.is.
Stofngjald er 6.000 kr. Ekkert stofngjald ef gerður er 12 mánaða samningur.
Hraði ADSL tengingar getur verið háður vegalengd frá næsta ADSL tengipunkti.

Komdu í næstu Vodafone verslun, smelltu þér á www.vodafone.is
eða hringdu í 1414 til að fá nánari upplýsingar.

ADSL plús er ný leið til að fá meiri hraða og afkastagetu á netinu 
án þess að auka kostnað.


