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FRÁBÆR TILBOÐ!

Sérblað um tölvur og tækni

Í MIÐJU BLAÐSINS
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á móti
ferð t

FYLGIR FRÉTTABLAÐINU Í DAG

MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI

5. desember 2007 — 331. tölublað — 7. árgangur

MIÐVIKUDAGUR
Skaupið að
fæðast
Ragnar Bragason
lýkur tökum á Áramótaskaupinu í dag.
FÓLK 46

Hjól tímans
Lestarstarfsmenn í Frakklandi eru
ekki einir um að búa við sérstakt
eftirlaunakerfi, skrifar Einar Már
Jónsson. Það gera líka þingmenn.
Í DAG 22

Leikari og
klippari
Hinn tólf ára gamli
Árni Beinteinn klippti
kynningarmyndband
fyrir myndina Duggholufólkið.
FÓLK 34

Stjörnumaðurinn
Jón Heiðar Gunnarsson var hætt
kominn í handboltaleik á dögunum
þegar hann fékk
olnbogaskot.

Sími: 512 5000

Hundruð aka undir
áhrifum fíkniefna

Lögreglan á Akranesi og í Borgarnesi hefur tekið 129 ökumenn fyrir að aka
undir áhrifum fíkniefna en 101 fyrir ölvunarakstur. Vegna aukinnar löggæslu
hefur færst í vöxt að eiturlyfjum sé smyglað innvortis milli landshluta.
LÖGREGLUMÁL Lögreglan í Borgarnesi og á Akranesi hefur tekið mun
fleiri ökumenn undir áhrifum
fíkniefna en áfengis það sem af er
þessu ári. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur tekið nær einn
ökumann á dag undir áhrifum
fíkniefna það sem af er árinu.
„Ástæðan fyrir fjölda þessara
brota er fyrst og fremst sú að
fíkniefnaneyslan er komin inn í
skemmtanamynstrið,“ segir Theodór Þórðarson, yfirlögregluþjónn
í Borgarnesi. „Með tilkomu nýrra
laga er varða akstur undir áhrifum fíkniefna og sem tóku gildi á
síðasta ári er komin ný leið til að
taka á fíkniefnabrotum. Þarna er
komin aðferð til að taka á þeim
sem eru í neyslu. Þótt þeir séu ekki
með nein fíkniefni á sér eða þau

FJÖLDI BROTA 1. JANÚAR
TIL 3. DESEMBER 2007
Fíkniefnaakstur Ölvunarakstur
Akranes
44
36
Borgarnes
85
65
Höfuðborgarsv. 298
1.179
Selfoss
92
131
Samtals
519
1.411

falin í bílnum, þá losna þeir ekki
við þau úr líkamanum í einu vetfangi.“
Theodór segir að þeir lögreglumenn sem séu vakandi fyrir
brotum vegna fíkniefnaaksturs
sjái hlutina nokkuð út. Hann bendir jafnframt á að lögreglan í Borgarnesi hafi verið ýmist í öðru eða
þriðja sæti með fjölda mála á
landsvísu vegna fíkniefnaaksturs,

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Í lífshættu

þrátt fyrir að þar séu aðeins níu
lögreglumenn.
„Það segir okkur að menn eru
með það á oddinum að fylgjast
með umferðinni hér í gegn. Allflestir ökumennirnir eru teknir á
leið sinni í gegnum Borgarnes.
Viðbrögð við þessu aukna eftirliti eru meðal annars þau að í tvígang í sumar sem leið tókum við
fólk með fíkniefni falin innvortis.
Þetta segir mér að það óttast aukið
eftirlit og er farið að smygla fíkniefnunum innvortis á milli landshluta. Ökumennirnir voru í báðum
tilvikum teknir fyrir fíkniefnaakstur og farþegarnir voru með
efnin innvortis.“
Theodór segir að árangur lögreglunnar í Borgarnesi sýni að
fíkniefnaakstur sé algengur. - jss

Jón Sigurðsson tók við forstjórastarfinu í FL Group í gær af Hannesi
Smárasyni. Hann er aðeins 29 ára
gamall og yngsti forstjóri félags sem
skráð er í Kauphöll Íslands. Starfið
leggst vel í Jón sem hefur verið
aðstoðarforstjóri FL og því öllum
hnútum kunnugur í rekstrinum. Í
gær tók hann þátt í að kynna sókn
félagsins í kjölfar hlutafjárútboðs FL
Group.
- sjá síðu 2
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EINKAÞOTUR Sumir fundargestir verða
að leggja einkaþotum sínum í nærliggjandi borgum.
NORDICPHOTOS/AFP

Ekki pláss fyrir einkaþoturnar:

Flugvélafargan
á loftslagsfundi
INDÓNESÍA Flugvöllurinn á Balí í
Indónesíu rúmar ekki allar þær
einkaþotur sem koma til landsins
vegna fundar Sameinuðu þjóðanna um loftslagsmál. Fundurinn
hófst á mánudag og stendur fram
til 15. desember.
Samkvæmt indónesíska
fréttamiðlinum Tempo Interaktif
hafa sumir fundargestir sem
koma á einkaþotum verið beðnir
um að leggja vélum sínum á
flugvöllum í borgunum Surabaya,
Lombok, Jakarta og Makassar.
Þeir fá þó að lenda og taka á loft á
flugvellinum á Balí, en verða að
geyma flugvélarnar utan borgarinnar.
- sþs

YNGSTI FORSTJÓRI STÓRFYRIRTÆKIS

ÍÞRÓTTIR 38
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VÍÐA EINHVER ÚRKOMA Í dag
verður norðaustan 10-15 m/s á
Vestfjörðum, annars hægari. Rigning eða slydda víða um land. Hiti
0-6 stig, mildast syðst.

Forseti Íslands eignast nafna:

Ólafur Ragnar
yngri nefndur
FÓLK Tveggja vikna gamall

dóttursonur Ólafs Ragnars Grímssonar, forseta Íslands, hefur verið
nefndur í höfuðið á forsetanum.
Ólafur Ragnar yngri er sonur
Svanhildar Döllu Ólafsdóttur
lögfræðings og eiginmanns
hennar, Matthíasar Sigurðarsonar
tannlæknis en fyrir eiga þau
dótturina Urði sem er þriggja ára.
Ólafur Ragnar er fjórða barnabarn forsetans og fyrsti karlkyns
afkomandinn því tvíburasystir
Svanhildar Döllu, Guðrún Tinna, á
dæturnar Katrínu Önnu og Kötlu.
Svo skemmtilega vill til að Ólafi
Ragnari hinum eldri var á sínum
tíma einnig gefið nafn í höfuðið á
móðurafa sínum.
- sók / sjá síðu 46

Bráðum
koma
dýrðleg jól
Eru jólakortin
farin í póst?

Átak lögreglu á höfuðborgarsvæðinu gegn sóðaskap og hvers kyns óskunda:

Pissusektir á fjórðu milljón
LÖGREGLUMÁL
Sóðaskapur sem
flokkast undir brot á lögreglusamþykkt Reykjavíkurborgar hefur
kostað hina brotlegu rúmlega þrjár
milljónir króna. Það sem af er
þessu ári hafa 665 slík brot verið
skráð, samkvæmt upplýsingum
frá embætti lögreglustjóra höfuðborgarsvæðisins.
Í 203 málum hefur sekt verið
greidd. Í 108 málum er brot í

sektarmeðferð. Önnur mál eru
annaðhvort í vinnslu eða þeim
hefur verið lokið án sektar.
Að öllu jöfnu er sektarfjárhæðin
10 þúsund krónur en í einstaka tilvikum, ef brot er alvarlegt, er hún
20 þúsund.
Öflug barátta lögreglu gegn
sóðaskap og óskunda í Reykjavík
hófst í sumar. Þá hafði talsvert
borið á óspektum, einkum í mið-

borginni að næturlagi um helgar. Í
dagbók lögreglu mátti sjá bókanir
um fólk sem hafði pissað á
almannafæri, fleygt rusli, slegist
og hindrað störf lögreglu.
Til að flýta fyrir meðferð mála
af þessum toga eru lögfræðingar
embættis lögreglustjóra nú að
störfum um helgar, svo uppivöðsluseggir geti greitt sektina á
lögreglustöðinni.
- jss
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SPURNING DAGSINS

Stefán, er allt í hassi?
„Við verðum að „spítta“ í lófana.“
Ræktun á kannabis hefur stóraukist á
Íslandi. Stefán Eiríksson er lögreglustjóri
höfuðborgarsvæðisins.
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Allt að 800 lítrar fóru í náttúruna í mengunarslysi við sundlaugina í Laugaskarði:

Myndband birt í sjónvarpi:

Klór lak í Varmá í Hveragerði

Breskur gísl í
Írak sýndur

UMHVERFISMÁL Lok geymis, sem
geymdi allt að 800 lítra af hreinum
klór, gaf sig í fyrrinótt með þeim
afleiðingum að geymirinn tæmdist og klórinn lak niður í jarðveginn.
Geymirinn var við sundlaugina í
Laugaskarði í Hveragerði.
Ekki er vitað hversu mikið af
klór fór út í Varmá, sem liggur í
um hundrað metra fjarlægð, en
fyllt var á tankinn á fimmtudag.
Kar, sem er til öryggis utan um
geyminn, hélt ekki klórnum. „Við
gefum okkur að tappi hafi verið í
karinu,“ segir Sigrún Guðmundsdóttir heilbrigðisfulltrúi. Tappinn
fannst þó ekki í gær.
Margir dauðir fiskar hafa fund-

ist í ánni, allt að 20 pund á þyngd
og 70 sentimetra langir.
„Við vitum ekki umfang skaðans en höfum falið vatnalíffræðingi að rannsaka lífríkið,“ segir
Aldís Hafsteinsdóttir, bæjarstjóri
í Hveragerði: „Við lítum þetta
grafalvarlegum augum.“
Birgir Þórðarson hjá Heilbrigðiseftirliti Suðurlands segir umfang
mengunarinnar „verulega mikið“.
„Hún rústar öllu lífríki þar sem
hún fer um þessi mengun,“ segir
hann. Of snemmt sé þó að segja til
um langtímaáhrifin.
- kóþ

ÍRAK, AP Mannræningjar fimm
Breta, sem hurfu í árás uppreisnarmanna á íraska stjórnarbyggingu í maí, birtu í gær myndband
þar sem þeir krefjast heimkvaðningar breskra hermanna frá Írak.
Á myndbandinu, sem sýnt var á
sjónvarpsstöðinni al-Arabiya, sést
maður í hnipri undir borða sem á
stendur „Andspyrnuhreyfing
íslamskra sjía í Írak“.
Hinn meinti gísl, sem talar með
breskum hreim, sagði myndbandið
tekið upp 18. nóvember. Á því sést
skrifleg kröfugerð, þar sem Bretar
eru sakaðir um að ræna auði Íraks
og brottfarar breskra hermanna
krafist innan tíu daga.
- aa

TANKURINN OG KARIÐ Nýbúið var að

fylla á tankinn þegar lokið gaf sig og
klórinn lak í Varmá.
MYND/EGILL BJARNASON

Bankamenn sögðu
verð FL Group hátt
KLÆDDUR LAMBHÚSHETTU Tomas

Malakauskas mætti fyrir Héraðsdóm
Reykjaness með lambhúshettu.

Hæstiréttur Íslands:

Líkfundarmaður látinn laus
DÓMSMÁL Tomas Malakauskas var

látinn laus úr gæsluvarðhaldi í
gær eftir að hæstiréttur hafði
fellt úr gildi úrskurð Héraðsdóms
Reykjaness.
Í héraðsdómi hafði Malakauskas verið úrskurðaður í
gæsluvarðhald til 7. desember.
Hæstiréttur úrskurðaði hann í
farbann þar til dómur gengur.
Malakauskas var vísað úr landi
og bönnuð endurkoma hingað
eftir að hann fékk reynslulausn í
fyrra. Endurkomubannið gilti í
tíu ár. Það braut hann þegar hann
komst inn í landið í haust. Hann
var handtekinn í bifreið í
Hafnarfirði 20. nóvember. Hann
reyndist vera með um 26 grömm
af amfetamíni á sér. Brot á
endurkomubanni getur varðað
allt að sex mánaða fangelsi. Auk
þess var Malakauskas ákærður
fyrir fíkniefnabrot.
- jss

DÓMSMÁL
Flutt í janúar á næsta ári
Mál Reykjavíkurborgar gegn stóru
olíufélögunum Olís, Skeljungi og Keri,
áður Olíufélaginu, verður tekið fyrir
í Hæstarétti 30. janúar á næsta ári.
Olíufélögin voru dæmd í Héraðsdómi
Reykjavíkur til þess að greiða Reykjavík tæplega 80 milljónir króna vegna
samráðs fyrir útboð árið 1996.

Lágt gengi á FL Group á að gefa félaginu öfluga viðspyrnu og fá nýja fjárfesta
til liðs við félagið. Pálmi Haraldsson í Fons tekur væntanlega þátt í hlutafjárútboði FL Group auk þess að kaupa hluti af núverandi eigendum í félaginu.
VIÐSKIPTI „Við vonumst til þess að

sjá einhver ný andlit í hluthafahópnum,“ segir Jón Ásgeir Jóhannesson,
stjórnarformaður
FL
Group, um hlutafjáraukningu
félagsins. „Við erum að vinna í því
að styrkja eiginfjárgrunn FL
Group svo við getum tekið á okkur
áföll ef þau verða. Við tökum líka
þátt í hlutafjáraukningunni til að
slá á sögur um að allt sé að brenna
hjá FL. Þetta er sterkt félag á alla
mælikvarða.“
Baugur Group sem Jón Ásgeir
stýrir seldi FL Group í gær fasteignafélög að verðmæti 54 milljarðar króna. Baugur fær greitt
með hlutafé í FL Group og verður
stærsti eigandi félagsins með tæplega 36 prósent. Að auki verða tíu
milljarðar króna boðnir fagfjárfestum og fimm til viðbótar verði
umframeftirspurn eftir hlutum í
félaginu.
Öll þessi viðskipti með bréf FL
Group fara fram á genginu 14,7
sem er þónokkuð lægra en til stóð
fyrir helgi. Viðskipti með bréf FL
Group í fyrradag voru á genginu
19,25.
Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins þrýstu viðskiptabankar
Baugs á að gengið yrði lægra en til
stóð. Jón Ásgeir segir að annaðhvort hefði þurft að kaupa fasteignir Baugs á hærra verði eða
lækka verð á FL. Margar stærðir
hafi einnig breyst í þessari vinnu.
„Menn sáu tækifæri í því að
lækka verðið. Þá gefst tækifæri til
að selja fleirum á þessu verði sem
er mjög hagstætt miðað við sambærileg félög,“ segir Jón Ásgeir.
Hannes Smárason hættir sem

VÖNDUÐ HÚSGÖGN
SÓFASETT, HVÍLDARSÓFAR, BORÐSTOFUHÚSGÖGN, RÚM OG MARGT FLEIRA

BJÓÐUM
MIKIÐ ÚRVAL AF
HÚSGÖGNUM
Á HAGSTÆÐU
VERÐI

Calia Italia Premium hvíldarsófi (Stærð: 222 sm)
Öll sætin eru með skemli. Fæst með ljósu, dökkbrúnu eða svörtu leðri
Fæst einnig sem 2ja sæta og 4ja sæta.
Verð kr. 179.900,-

OPNUNARTÍMI:
MÁN. - FÖS 11:00 - 18:00
LAUGARDAGA 11:00 -16:00
SUNNUDAGA 13:00 - 16:00

SETT EHF • ASKALIND 2A • 201 KÓPAVOGUR • SÍMI: 534 1400 • WWW.SETT.IS

Örorku- og lífeyrisþegar:

Mótmæla endurgreiðslu
FÉLAGSMÁL Fulltrúar örorku- og

lífeyrisþega afhentu Jóhönnu
Sigurðardóttur félagsmálaráðherra undirskriftir 4.300 örorkuog lífeyrisþega sem mótmæla
endurgreiðslu á lífeyri og krefjast
bættra kjara.
Við sama tækifæri skoruðu
fulltrúarnir á Alþingi og ríkisstjórn að breyta lögum um
tekjutengingu bóta.
Félagsmálaráðherra fagnaði
frumkvæði aðstandenda undirskriftasöfnunarinnar og upplýsti
jafnframt að ríkisstjórnin hygðist
endurskoða almannatryggingalöggjöfina.
- jse

Umhverfisráðuneytið:

Má veiða enn
fleiri hreindýr
VEIÐI Umhverfisráðuneytið hefur

NÆTURFUNDI LOKIÐ Stjórn FL Group hittist á næturfundi á lögmannsstofunni Logos

í fyrrinótt. Lauk fundinum upp úr klukkan eitt. Þá var búið að teikna upp hlutafjáraukningu félagsins sem tilkynnt var í gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/BJÖRGVIN

forstjóri FL Group og Jón Sigurðsson, sem hefur verið aðstoðarforstjóri, tekur við. Jón segir jákvætt
að óvissu um stjórn og styrk
félagsins hafi verið eytt. Verkefnið fram undan sé að sinna fjárfestingum FL Group með öflugu fasteignarfélagi
innanborðs.
Á
óvissutímum á mörkuðum muni
FL Group fara hægar yfir.
Hannes segist sáttur að stíga úr
forstjórastólnum á þessum tímapunkti. „Mín staða er þokkaleg. Ég
er áfram stór hluthafi í félaginu.
Ég ætla að koma inn í Geysir Green
og halda áfram sem fjárfestir.
Þetta verður ekki mikil breyting
fyrir mig.“
bjorgvin@frettabladid.is

NÝR HLUTHAFAHÓPUR FL GROUP*
BG Capital
35,9% (áður 17,7%)
Félag í eigu Baugs Group
Oddaflug
13,7% (áður 20,52%)
Félag í eigu Hannesar Smárasonar
Gnúpur
11,6% (áður 17,32%)
Félag í eigu Magnúsar Kristinssonar,
Kristins Björnssonar og Þórðar Más
Jóhannessonar
Materia Invest 6,2% (áður 9,23%)
Félag í eigu Magnúsar Ármann,
Kevins Stanford og Þorsteins M.
Jónssonar.
Óþekktir fagfjárfestar
4,9%
Tíu milljarða hlutur sem boðinn
verður út í fagfjárfesta á næstunni.
*TAFLAN BIRTIST Á VIÐSKIPTAVEF VÍSIS.IS

ákveðið að heimila veiðar á 1.333
hreindýrum á veiðitímabili
komandi árs sem er 196 dýrum
fleiri en leyft var að veiða á
veiðitímabili þessa árs. Veiðitímabilið mun standa frá 1. ágúst til
15. september.
Ákvörðunin var tekin með mið
af tillögu Umhverfisstofnunar
sem einnig hefur verið til umfjöllunar í hreindýraráði. Á Náttúrustofu Austurlands telja menn að
veiði á þessum fjölda sem
heimilað verður á komandi ári
muni ekki hafa áhrif á stærð
hreindýrastofnsins.
- jse

LÖGREGLUFRÉTTIR
Bíll valt 20 til 30 metra
Bíll fór út af Grafningsvegi við Hagavík
í gærkvöldi, og valt 20 til 30 metra
niður gil. Fimm ungmenni voru í
bílnum en þau sluppu öll ómeidd.
Að sögn lögreglunnar á Selfossi er
mikil hálka á veginum talin orsök
þess að ökumaðurinn missti stjórn á
bílnum. Bifreiðin er mikið skemmd
eftir byltuna.

FÍB braut á einkalífi félagsmanna með afhendingu upplýsinga til Atlantsolíu:

Máttu ekki afhenda félagatal
PERSÓNUVERND Félag íslenskra bif-

reiðaeigenda (FÍB) braut á félagsmönnum sínum með því að afhenda
Atlantsolíu nöfn þeirra og símanúmer.
Samkvæmt áliti Persónuverndar mega félagasamtök ekki senda
utanaðkomandi aðilum upplýsingar um félagsmennina nema að
hafa borið það undir þá fyrst. „Þar
sem þetta var ekki gert var
afhending umræddra upplýsinga
um félagsmenn í FÍB til Atlantsolíu
óheimil,“ segir Persónuvernd.
Tilefni þess að FÍB sendi
Atlantsolíu
félagaskrána
var
samningur við olíufyrirtækið um
tveggja króna afslátt fyrir félagsmenn með því að nota sérstakan
dælulykil. Eftir að lykilinn hafði
verið kynntur félagsmönnum og
sumir fengið sér lykil afhenti FÍB
Atlantsolíu upplýsingar um þá

ÁRNI SIGFÚSSON Formaður FÍB frá því árið 1997 og þar til um síðustu helgi.
FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

sem eftir stóðu. „FÍB telur réttlætanlegt í tilviki sem þessu að
samningsaðili miðli upplýsingum
til félagsmanna um afslátt af eldsneyti sem getur bætt hans hag,“
segir í greinargerð til Persónuverndar.
Einn félagsmanna FÍB vísaði

málinu til Persónuverndar eftir að
honum barst símtal frá Atlantsolíu.
Kvaðst hann ítrekað hafa rekið sig
á að félagaskrár félaga væru
notaðar í sölustarfsemi. „Þetta er
að sjálfsögðu bæði ólöglegt og
hvimleitt,“ sagði umræddur félagsmaður í kæru sinni.
- gar
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Bónus færir hjálparsamtökum 25 milljóna króna matargjafir til bágstaddra:
KAUP SALA

GJALDMIÐLAR
Bandaríkjadalur

61,63

61,93

127

127,62

Evra

90,38

90,88

Dönsk króna

12,12

12,19

Norsk króna

11,133

11,199

Sænsk króna

9,58

9,636

Japanskt jen

0,5613

0,5645

97,77

98,35

Sterlingspund

SDR

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
119,6948
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

Kona dæmd til sektar:

Lyfjasmygl inn
á Litla-Hraun
DÓMSMÁL Reykvísk kona hefur
verið dæmd til sektargreiðslu
fyrir að reyna að smygla
slævandi lyfi inn í fangelsið á
Litla-Hrauni.
Um var að ræða níu ílangar
gular töflur af lyfinu „tafil“ sem
vafðar voru í plast og svart
einangrunarlímband. Konan
kom þeim fyrir í leggöngum
sínum, en framvísaði til lögreglu
eftir röntgenmyndatöku á
heilsugæslustöðinni á Selfossi.
Fíkniefnahundur hafði þá
„merkt“ á konuna í fangelsinu.
Konan var dæmd til að greiða
60 þúsund krónur til ríkissjóðs
fyrir tiltækið.
- jss

Síbrotamaður fékk eitt ár:

Með þrjátíu
dóma á bakinu
DÓMSMÁL Síbrotamaður hefur
verið dæmdur í eins árs fangelsi, óskilorðsbundið, fyrir
fjölmörg brot. Hann var
jafnframt dæmdur til að greiða
VÍS 436 þúsund krónur í
skaðabætur.
Maðurinn hefur þrjátíu
sinnum verið dæmdur fyrir brot
gegn hegningarlögum og hefur
setið í gæsluvarðhaldi frá því í
september.
Að þessu sinni var hann
sakfelldur fyrir fíkniefnalagabrot, þjófnaði, hylmingu,
nytjastuld og umferðarlagabrot.
Fram kemur að maðurinn
hefur strokið úr fangelsi þegar
hann var að afplána refsidóm og
hélt áfram afbrotum á meðan
hann gekk laus.
- jss

LEIÐRÉTTING
Rangt var farið með nafn rithöfundarins Ævars Arnar Jósepssonar í frétt á
blaðsíðu 42 í blaðinu í fyrradag.

Fimm þúsund heimili fá jólaaðstoð
STYRKIR Jóhannes Jónsson kaupmaður afhenti Rauða krossinum,
Hjálparstarfi
kirkjunnar
og
Mæðrastyrksnefnd í Reykjavík,
Akureyri og Kópavogi gjafakort
til bágstaddra í verslunum
Bónuss.
„Við afhentum 25 milljónir til
matarkaupa. Þetta er gert í 5.000
króna einingum svo við gerum
ráð fyrir að 5.000 heimili fái
aðstoð þessi jól,“ segir Jóhannes.
Gjafakortin dreifast um allt
land og mun Hjálparstarf kirkjunnar sjá um dreifinguna á
landsbyggðinni.
Þetta eru fyrstu jólin sem
gjafakortin eru á rafrænu formi.

„Ef fólk notar ekki alla upphæðina kemur það fram á kortinu og hægt er að nota það aftur.
Áður fyrr þurftum við að gefa
innleggsnótur sem er meira
vesen.“
Jóhannes segir alltaf sælt að
gefa.
„Ekki síst til svona málefna
sem veita fólki ánægju og til
þeirra sem þurfa þess mest með.
Við treystum þessum aðilum best
til að koma á kortunum á réttu
staðina.“
- eb
JÓLAGJAFAKORT Ragnhildur G. Guðmundsdóttir veitir 5.000 gjafakortum
viðtöku í Bónusverslun Jóhannesar.

Engin áform í Íran
um kjarnorkuvopn

SKÓGARBJÖRN Þeir eru sjaldgæfir í

Nýtt leyniþjónustumat frá Bandaríkjunum staðfestir það mat alþjóða kjarnorkueftirlitsins að engar áþreifanlegar vísbendingar séu um að Íranar séu að
reyna að koma sér upp kjarnorkuvopnum. Bush segir hættuna enn fyrir hendi.
BANDARÍKIN Íranskir ráðamenn
hafa tekið því fagnandi að bandaríska leyniþjónustan telji ekki
lengur að Íranar séu að reyna að
koma sér upp kjarnorkuvopnum.
Þeir segja Bandaríkjastjórn nú
verða að breyta um stefnu gagnvart Íran og biðjast afsökunar, auk
þess sem Sameinuðu þjóðirnar
verði að aflétta refsiaðgerðum.
Stofnanir bandarísku leyniþjónustunnar sendu á mánudag frá sér
sameiginlega skýrslu um stöðu
kjarnorkumála í Íran.
Þar kemur fram að leyniþjónustan telur sig hafa góða vissu
fyrir því að Íranar hafi árið 2003
hætt við öll áform um að koma sér
upp kjarnorkuvopnum. Engar
heimildir séu auk þess fyrir því að
Íranar hafi nein áform um að
koma sér upp slíkum vopnum
síðar meir.
Á hinn bóginn telur leyniþjónustan að Íranar gætu, ef þeir vildu,
orðið færir um að búa til kjarnorkuvopn einhvern tímann á árunum 2010 til 2015, en þó næðu þeir
því líklega ekki fyrr en árið 2015.
Mohamed ElBaradei, yfirmaður
kjarnorkueftirlits
Sameinuðu
þjóðanna, segir niðurstöður bandarísku leyniþjónustunnar falla vel
að því mati kjarnorkueftirlitsins,
að engar áþreifanlegar vísbendingar séu um að Íranar hafi haldið
áfram að þróa kjarnorkuvopn.
Hann segir að leyniþjónustuskýrslan „ætti að auðvelda mönnum
að draga úr hita deilunnar“.
Ehud Barak, varnarmálaráðherra
Ísraels, sagðist þó hafa efasemdir
um bandaríska leyniþjónustumatið.
Hann
sagði
ísraelsku
leyni-

Austurríki og nákvæmlega er fylgst með
afdrifum þeirra.
NORDICPHOTOS/AFP

Ráðgáta í Austurríki:

Þrjátíu skógarbirnir horfnir
AUSTURRÍKI, AP Þrjátíu skógarbirnir er horfnir í Austurríki og
vinna nú þarlend stjórnvöld,
dýravinir og skotveiðimenn
sameiginlega að rannsókn málsins.
Christoph Walder, yfirmaður hjá
umhverfissamtökunum World
Wildlife Fund, segir þrennt koma
til greina: „Birnirnir dóu eðlilegum dauðdaga, þeir fóru eitthvert
af sjálfsdáðum eða eitthvað
óeðlilegt gerðist. Við getum ekki
útilokað lögbrot.“
- gb

Bæjarráð Akureyrar:

Vilja flugvöll
við miðborgina

STEVE HADLEY Þjóðaröryggisráðgjafi Bandaríkjanna greinir fjölmiðlum frá nýjasta

mati leyniþjónustunnar á kjarnorkugetu Írans.

þjónustuna enn þeirrar skoðunar að
Íranar héldu áfram að þróa kjarnorkuvopn. Þess vegna væri „lífsnauðsynlegt að koma í veg fyrir að
Íranar verði færir um það“.
Viðbrögð
Bandaríkjastjórnar
voru sömuleiðis ekki þau að það
hefðu verið mistök að setja þrýsting
á Íran vegna málsins.
„Ég lít á þessa skýrslu sem viðvörun um hættu,“ segir George W.
Bush
Bandaríkjaforseti:
„Þeir
höfðu kjarnorkuáætlun, þeir hættu
við þau áform, en ástæða þess að ég
lít á þetta sem viðvörun er að þeir
gætu byrjað aftur.“

NORDICPHOTOS/AFP

„Á heildina litið eru þetta góð
tíðindi,“ sagði Steve Hadley,
þjóðaröryggisráðgjafi Bandaríkjaforseta. „Annars vegar staðfestir
matið að það var rétt hjá okkur að
hafa áhyggjur af því að Íranar
reyndu að koma sér upp kjarnorkuvopnum.
Á hinn bóginn sýnir þetta okkur
að við höfum náð nokkrum árangri
við að tryggja að það gerist ekki.
En það segir okkur líka að hættan
á því að Íranar komi sér upp kjarnorkuvopnum er enn mjög alvarlegt mál.“
gudsteinn@frettabladid.is

STJÓRNMÁL Bæjarráð Akureyrar
segir greiðar flugsamgöngur
landsbyggðarinnar við Reykjavík
forsendu þess að borgin geti
gegnt hlutverki sínu sem
höfuðborg landsins alls.
„Flugvöllur í grennd við miðbæ
Reykjavíkur og góð aðstaða fyrir
farþega á leið til og frá höfuðborginni þurfa nauðsynlega að
vera fyrir hendi í þessum
tilgangi,“ segir bæjarráðið sem
styður fyrirhugaða samgöngumiðstöð í Vatnsmýri þannig að
hægt sé að koma á samkeppni í
innanlandsflugi. Nauðsynlegt sé
að Reykjavíkurflugvöllur verði
áfram á sama stað.
- gar

Sigurður Þ. Ragnarsson,
veðurfræðingur

„ÞETTA ER FRÁBÆR SKÁLDSAGA“
–JÓN INGVI, ÍSLAND Í DAG

„JÓN KALMAN ER KOMINN
Í RÖÐ OKKAR MESTU OG
MIKILVÆGUSTU HÖFUNDA“
– PÁLL BALDVIN, FRÉTTABLAÐIÐ

MIKIÐ ÓSKAPLEGA
ER ÞETTA GÓÐUR
SKÁLDSKAPUR
– KOLBRÚN BERGÞÓRSDÓTTIR, KILJAN

ÚRKOMA OG
FROSTLAUST
Það eru lægðir bæði
vestur og austur af
landinu og því víða
hætt við úrkomu í dag.
Það verður að líkindum þurrt vestan til í
fyrstu en um eða eftir
hádegi má búast við
rigningu. Á Norðaustur- og Austurlandi má
búast við rigningu eða
slyddu en úrkomulítið
verður lengst af í Húnavatnssýslunum, og á
Suðausturlandi vestan
Vatnajökuls. Það verður þokkalega milt.
REYKJAVÍK Í DAG
Hæg vestlæg átt. Úrkomulítið í fyrstu en fer
að rigna nálægt hádegi. Hiti 2-5 stig.
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Kaupmannahöfn
Billund
Osló
Stokkhólmur
Gautaborg

1

6

4
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3

1
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Norðan 5-10 m/s austan til, annars hæg
breytileg átt.
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10°C skúrir
10°C rigning
8°C rigning
8°C skúrir
9°C skúrir

-2

9

2

2
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Hæg breytileg átt.

London
París
Amsterdam
Frankfurt
Berlín

14°C skúrir
13°C skúrir
8°C skúrir
11°C skúrir
9°C skúrir

Friedrichshafen
Lúxemborg
Alicante
Róm
Las Palmas

7°C skýjað
10°C skýjað
21°C léttskýjað
15°C léttskýjað
21°C léttskýjað

Jólagleði

Pink Sugar línan hefur átt hug
og hjörtu ungra kvenna á öllum aldri.

Nýja Blue Sugar herralínan frá Aqualina.

5.995 kr.

2.529 kr.

Heilsusett

Van Gils - Tendenza

Blóðþrýstingsmælir fyrir úlnlið ásamt hitamæli.

Edt.40 ml, sturtusápa 100 ml. Fylgir frítt með.
ÍSLENSKA / SIA.IS / LYF 40051 11/07

Vekja eftirtekt.

2.759 kr.
L'oreal Revitalift gjafapoki
Dagkrem sem gefur einstaklega góðan raka,
styrkir húðina og gerir andlitsdrættina mýkri.
Kaupauki: Hreinsimjólk og andlitsvatn.

Eyrnalokkar

1.459 kr.

Vandaðir plastlokkar fyrir börnin.
Hannaðir í samráði við húðlækna.

JÓLABÓKIN Í ÁR
Handbók um lyf á Íslandi - þarfaþing á hverju heimili.

1.909 kr.
Boss skinn
Sturtusápa 200 ml, deo stick fylgir frítt með.

GJAFAPOKI FYLGIR GJAFAVÖRUM
Komdu og skoðaðu
frábært úrval af jólagjöfum.
Fallegur gjafapoki fylgir gjafavörum.

Lágmúli - Smáratorg - Laugavegur - Smáralind - Spöngin - Garðatorg - Setberg - Keflavík - Grindavík - Selfoss - Laugarás - Borgarnes - Stykkishólmur
Grundarfjörður - Búðardalur - Ísafjörður - Bolungarvík - Patreksfjörður - Sauðárkrókur - Blönduós - Hvammstangi - Skagaströnd - Húsavík - Kópasker
Raufarhöfn - Þórshöfn - Egilsstaðir - Seyðisfjörður - Fáskrúðsfjörður - Höfn - Neskaupstaður - Reyðarfjörður - Eskifjörður

www.lyfja.is

- Lifið heil
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Stefna ríkisstjórnarinnar í loftslagsmálum var kynnt á Alþingi í gær:

Vilja koma böndum á losun iðnríkja
Ert þú skráð(ur) á Facebook
eða MySpace?
Já

30%
70%

Nei
SPURNING DAGSINS Í DAG:

Finnst þér notkun fingrafaralesara í mötuneytum grunnskóla
eðlileg?
Segðu skoðun þína á visir.is

Forsetaframboð repúblikana:

Enginn með
skýra forystu
BANDARÍKIN, AP Óvissa er ríkjandi
í kapphlaupinu um forsetaframboð fyrir repúblikana í þeim
þremur ríkjum þar sem fyrstu
forkosningarnar fara fram. Í
skoðanakönnunum í Iowa, New
Hampshire og
S-Karolínu er
enginn með
afgerandi
forskot.
Það er Mitt
Romney, ekki
Rudy Giuliani,
MITT ROMNEY
sem annars
hefur mest fylgi meðal repúblikana á landsvísu, sem hefur
forystu í New Hampshire. Í fyrri
forsetakosningum hefur það sýnt
sig vera mjög mikilvægt fyrir
frambjóðendur að koma vel út úr
fyrstu forkosningunum.
- aa

LOFTSLAGSMÁL Íslensk stjórnvöld
leggja áherslu á að draga úr losun
iðnríkja á gróðurhúsalofttegundum
um 20 til 40 prósent fyrir árið 2020.
Þetta kom fram í máli Þórunnar
Sveinbjarnardóttur umhverfisráðherra á Alþingi í gær, þegar markmið ríkisstjórnarinnar í loftslagsmálum voru kynnt.
Þessa dagana funda ríki heims í
Balí í Indónesíu um hvað taki við í
loftslagsmálum þegar Kyoto-bókunin fellur úr gildi áramótin 2012
og 2013. Þórunn sagði stjórnvöld
myndu leggja höfuðáherslu á að
ná samstöðu um nýtt samkomulag
sem fæli í sér skuldbindingar
fyrir öll helstu losunarríki heims.

Þingmenn Vinstri grænna lýstu
yfir mikilli óánægju með yfirlýsinguna. Steingrímur J. Sigfússon,
formaður flokksins, sagði að þar
væru hvergi að finna skuldbindingar af hálfu Íslands um losun
gróðurhúsalofttegunda.
Hann
kallaði yfirlýsinguna „silkiumbúðir utan um ekki neitt“, og
sagði að Ísland ætlaði sér að
sækja um áframhaldandi ef ekki
auknar undanþágur til losunar
gróðurhúsalofttegunda. „Enn sem
komið er virðist engin stefna í
reynd hafa verið mótuð og þetta
er einhver vandræðalegasta tilraun til að breiða yfir það sem ég
hef lengi séð,“ sagði hann.
- sþs

UMHVERFISRÁÐHERRA Kynnti markmið

ríkisstjórnarinnar í loftslagsmálum í gær.

HELSTU ÁHERSLUR
■ Samkomulag ríkja heims um
annað skuldbindingartímabil
loftslagssamnings, eftir að Kyotobókunin fellur úr gildi, taki mið af
tilmælum um að koma þurfi í veg
fyrir að hlýnun lofthjúps jarðar fari
yfir tvær gráður frá því sem var
fyrir upphaf iðnbyltingar.
■ Samkomulagið feli einnig í sér
að stærstu losendur í hópi þróunarlanda dragi úr vexti losunar.
■ Í samningaviðræðum sem fram
undan eru verði áfram byggt á
sveigjanleikaákvæðum Kyotobókunarinnar, meðal annars til að
tryggja hagkvæmni aðgerða sem
draga eiga úr losun gróðurhúsalofttegunda.
■ Ísland styðji einnig aðgerðir
sem miða að því að draga úr
eyðingu regnskóga.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

FÉLAGSRÁÐGJAFAR
Á móti áfengisfrumvarpi
Stjórn Félagsráðgjafafélags Íslands
skorar á alþingismenn að greiða
atkvæði gegn frumvarpi til laga um
breytingar á ýmsum lagaákvæðum
um sölu áfengis og tóbaks. Í ályktun
frá Félagsráðgjafafélaginu segir að
mikilvægt sé að íslensk stjórnvöld
styðji við forvarnastefnu í áfengismálum með því að koma í veg fyrir sölu
áfengis í matvöruverslunum.

ÞÝSKALAND
Samið við lestarstjóra
Deutsche Bahn, sem rekur þýsku
járnbrautirnar, greindi í gær frá því að
fyrirtækið hefði náð samkomulagi við
verkalýðsfélag lestarstjóra um nýjan
kjarasamning sem gengið verði frá
á næstu vikum. Verkfallsaðgerðum
lestarstjóra, sem valdið hafa miklum
röskunum á lestarumferð í landinu á
liðnum vikum, verði hætt.

Jólaóskir
\KOÂOQXlQ[TTGX

TEKUR EKKI UNDIR GAGNRÝNI Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir menntamálaráðherra kynnti niðurstöður PISA 2006 ásamt Júlíusi

K. Björnssyni, forstöðumanni Námsmatsstofnunar, og starfsmönnum ráðuneytisins í gær. „Engin ástæða er til að taka undir gagnrýni á PISA,“ segir Þorgerður Katrín. Lengst til vinstri er Guðmundur Árnason ráðuneytisstjóri.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Nemum fer aftur í
lestri og stærðfræði
Fimmtán ára unglingum fer aftur í lestri og stærðfræði og vísbendingar eru
um minnkandi færni í náttúrufræði. „Vonbrigði,“ segir menntamálaráðherra
og hefði viljað sjá betri árangur. Hún tekur ekki undir gagnrýni á PISA.
MENNTUN Niðurstöður PISA 2006
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sýna að fimmtán ára Íslendingar
eru fyrir neðan meðaltal OECDríkjanna í náttúrufræði, lestri og
stærðfræði. Finnskir nemendur
koma best út úr könnuninni og eru
langhæstir, Svíar eru rétt fyrir ofan
meðaltal OECD og Danir rétt fyrir
neðan það. Íslendingar eru nokkru
fyrir neðan meðaltalið og Norðmenn eru enn neðar.
Staða Íslands miðað við aðrar
þjóðir hefur versnað í þessari könnun miðað við könnunina árið 2000,
sérstaklega síðustu þrjú árin. Þeim
þjóðum hefur fjölgað sem standa
sig betur en Íslendingar, sérstaklega í lesskilningi. Íslenskum nemendum fer aftur í lesskilningi og
stærðfræði og vísbendingar eru
um að færni þeirra í náttúrufræði
fari minnkandi.
„Niðurstöðurnar
valda
mér

ákveðnum vonbrigðum. Íslenskt
menntakerfi er gott og þetta er
ekki áfellisdómur yfir því. Í ljósi
þeirrar áherslu sem við höfum lagt
á menntakerfið á síðustu fimmtán
árum hefði ég viljað sjá betri árangur,“ segir Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir menntamálaráðherra og
kveðst hafa mestar áhyggjur af lesskilningi nemenda.
„Þar erum við greinilega að slaka
á. Við höfum verið að gera ýmislegt
til að efla lesskilning og lestrarkunnáttu en það er ekki nóg. Við
munum fara vel yfir niðurstöðurnar en engin ástæða er til að taka
undir gagnrýni á PISA heldur nýta
okkur frekar þær niðurstöður til að
byggja upp skólakerfið okkar enn
frekar,“ segir Þorgerður Katrín.
Ráðherrann ætlar að grípa til
aðgerða. Fyrir utan það að efla
kennaramenntunina og fara yfir

kennsluhætti almennt verður eftirlitshlutverk ráðuneytisins aukið,
reglulega verða gerðar úttektir og
mat á öllum skólastigum. Hugsanlega þarf að fara í átak en fyrst og
fremst verður að efla rannsóknir
og þróun á skólanum. Í næstu viku
verður sent bréf til sveitarfélaganna, kennaramenntunarstofnana,
Kennarasamband Íslands og foreldrasamtakanna og beðið um
umsögn og tillögur. Þá verður staðið að málþingi og fundahaldi.
Gagnrýnt hefur verið hvernig
staðið er að PISA, meðal annars að
of mikið sé gert úr því hvernig
hvert land kemur út og að borin séu
saman meðaltöl. Þá hefur verið sett
spurningarmerki við það hvað sé
verið að mæla og hvort það skipti
máli sem mælt sé. Þetta kom fram í
Fréttablaðinu í gær.
ghs@frettabladid.is

Frammistaða eftir landshlutum hefur breyst milli ára samkvæmt PISA:

Austfirðingum hrakar í lestri
MENNTUN Frammistaða nemenda

eftir landshlutum hefur breyst
milli ára, samkvæmt PISA 2006.
Nemendur á Vestfjörðum, Norðurlandi vestra og Norðurlandi
eystra sýna bestu frammistöðuna. Nemendur í Reykjavík og
nágrenni sýna því ekki lengur
bestu frammistöðuna. Á Austurlandi og í Reykjavík og
nágrenni hefur færni nemenda
hrakað síðustu sex árin og sérstaklega er það áberandi í
lestri.
Sigurbjörn Marinósson, forstöðumaður
Skólaskrifstofu

Austurlands, segir að það séu
mikil vonbrigði að sjá að austfirskum nemendum fari aftur
en erfitt sé að segja til um hvers
vegna það sé. „Fæst orð hafa
kannski minnsta ábyrgð til að
byrja með en við munum örugglega skoða þetta. Skólarnir eru
sífellt að reyna að veita betri
þjónustu og við höfum staðið í
þeirri trú að við værum á réttri
leið,“ segir hann.
Gunnlaugur
Sverrisson,
fræðslufulltrúi í Fjarðabyggð,
segir að niðurstaðan sé auðvitað
ekki góð og erfitt sé að koma

með skýringar. Í skólunum í
Fjarðabyggð séu að meðaltali
fleiri einstaklingar með lesblindu en að landsmeðaltali og
það hafi kannski áhrif. Það skýri
þó ekki að lesskilningur fari
niður á við, hann ætti frekar að
standa í stað. Þá hafi erlendum
nemendum fjölgað hlutfallslega
mikið síðustu þrjú til fjögur
árin út af stóriðjuframkvæmdunum, einnig uppi á Héraði, og
það geti verið ein skýring. Þessir nemendur þurfi auðvitað að
fá sinn tíma til að ná fótfestu.
- ghs
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Breska kennslukonan komin heim eftir svaðilför í Súdan en segist enn hugsa hlýlega til landsins:

Segist vera venjulegur miðaldra kennari
1 Hver hlaut hvatningarverðlaun Öryrkjabandalags Íslands
í flokki einstaklinga?
2 Forsvarsmenn hvaða félags
segja texta íslenska þjóðsöngsins ekki boðlegan?
3 Hvaða knattspyrnukona
hefur lagt skóna á hilluna
vegna þrálátra hnémeiðsla?
SVÖRIN ERU Á BLAÐSÍÐU 46

BRETLAND,
AP
„Ég er bara
venjulegur miðaldra grunnskólakennari,“ sagði Gillian Gibbons,
breska kennslukonan sem var
hneppt í fangelsi í Súdan fyrir að
hafa leyft nemendum sínum að
gefa bangsa nafnið Múhameð.
Hún kom aftur til Bretlands
snemma í gærmorgun.
„Ég fór þangað til þess að upplifa ævintýri, en fékk aðeins meira
en ég gerði mér vonir um.“
Hún segist þó hafa notið dvalarinnar í Súdan, fólkið hafi verið
afar vingjarnlegt og allt gengið
vel allt þar til hún var færð í
fangelsi.
„Þetta var erfið reynsla en ég

Málþing
Hvað geta borgaryfirvöld gert
til að sporna við
ofbeldi gegn konum?
- málþing í tilefni af 16 daga alþjóðlegu
átaki gegn kynbundnu ofbeldi

Mannréttindanefnd Reykjavíkur boðar til málþings
um hvernig borgaryfirvöld geti spornað við ofbeldi
gegn konum. Málþingið verður haldið í Tjarnarsal
Ráðhúss Reykjavíkur föstudaginn 7. desember milli
kl. 13.30 og 17.00
Spurningunni velta fyrir sér fulltrúar ýmissa
félagasamtaka og stofnana:
kl. 13.30 Setning málþings,
Sóley Tómasdóttir, formaður mannréttindanefndar Reykjavíkurborgar
kl. 13.40 ReykjavíkurAkademían,
dr. Sólveig Anna Bóasdóttir

vil að þið vitið að í fangelsinu var
komið vel fram við mig,“ sagði
hún. „Mér þótti mjög leitt að fara
frá Súdan. Ég átti frábærar stundir
þar. Þetta er yndislegur staður.“
Hún sagðist ekki vilja ræða ásakanirnar, sem hún var dæmd fyrir:
„Mér þótti mjög óþægilegt að
hugsa til þess að ég gæti hafa
móðgað einhvern.“
Gibbons sat í fangelsi í rúma
viku og var dæmd sek um að hafa
niðrað Múhameð spámann. Hún
hlaut fimmtán daga fangelsisdóm,
en forseti Súdans ákvað að náða
hana eftir að hafa rætt við sendinefnd frá Bretlandi, tvo breska
lávarða.
- gb

LÁVARÐURINN OG KENNSLUKONAN Ahmed lávarður, annar bresku þingmannanna

sem héldu til Súdans, ræðir við Gibbons í London.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Þiggja greiðslur fyrir
að ganga í hjúskap
Útlendingar sem vinna myrkranna á milli til að greiða milligöngumönnum og
einstaklingi sem þeir giftast fyrir málamyndahjónaband hafa leitað til lögfræðings Alþjóðahúss. Sifjadeild sýslumanns hafa einnig borist ábendingar.
ÚTLENDINGAR Grunur leikur á að
Íslendingar þiggi greiðslur fyrir
að ganga í hjónaband með útlendingum og að einstaklingar hagnist
á milligöngu um slík hjónabönd.
„Til mín hafa leitað einstaklingar sem fengu dvalarleyfi á Íslandi
með því að ganga í málamyndahjónaband. Í þeim tilvikum var
meðal annars um að ræða að milliliður á Íslandi greiddi einstaklingi
fyrir að giftast útlendingi,“ segir
Margrét Steinarsdóttir, lögfræðingur Alþjóðahúss.
Margrét segir fólkið sem leitað
hafi til hennar hafa unnið
myrkranna á milli til að greiða
skuldir sínar við milligönguliðinn
og viðbótargreiðslur til þess sem
það giftist.
„Í þessum tilvikum var mér sagt
að þetta væri ekki í fyrsta skipti
sem einstaklingurinn sem þeir giftust gengi í málamyndahjónaband
og fengi greitt fyrir.“
Margrét segist einnig þekkja
dæmi um málamyndahjúskap þar
sem engar greiðslur fóru á milli,
en þá reyni fólk að tryggja ein-

GREITT FYRIR HJÓNABAND Dæmi eru

um að einstaklingar hagnist á því að
ganga í hjónaband og geri það oftar en
einu sinni.

staklingi dvalarleyfi á Íslandi.
Deildarstjóri sifja- og skiptadeildar sýslumanns Reykjavíkur
segist hafa heyrt af málamyndahjónaböndum.

„Við önnumst, eðli málsins samkvæmt, borgaralegar hjónavígslur og það hafa komið tilvik þar
sem okkur hefur flogið þetta í
hug,“ segir Eyrún Guðmundsdóttir.
Hún segir deildina ekki bera tilkynningaskyldu gruni starfmenn
að ekki sé allt með felldu.
Sifjadeild hafa borist ábendingar og bréf um greiðslur fyrir málamyndahjónabönd.
„Já, við höfum heyrt svona
sögur, en fólkið tjáir sig ekki sjálft
um sína hagi svo við getum ekki
fullyrt neitt.“
Sifja- og skiptadeild gætir þess
að fólk af erlendum uppruna uppfylli öll skilyrði áður en það gengur
í hjónaband á Íslandi.
„Ef annað eða bæði hjónaefna
eiga ekki lögheimili hér gerir
sýslumannsembættið könnun á
hjónavígsluskilyrðum. Fólk þarf
að leggja fram fæðingarvottorð
og vottorð um hjúskaparstöðu, ef
það er hægt að fá slíkt frá heimalandi viðkomandi. Þá þarf fólk
einnig að sanna að það sé með
löglega dvöl í landinu.
- eb

kl. 14.00 Stígamót,
Margrét Steinarsdóttir
kl. 14.20 Kvennaathvarfið,
Sigþrúður Guðmundsdóttir
kl. 14.40 Neyðarmóttaka vegna nauðgunarmála,
Eyrún B. Jónsdóttir
kl. 15.00 Hressing
kl. 15.30 Femínistafélagið,
Kristín Tómasdóttir og Kári Hólmar Ragnarsson

húfur og vettlingar

fyrir fríska krakka
Verð frá

1.590

kl. 15.50 Samtök kvenna af erlendum uppruna á Íslandi,
Tatjana Latinovic
kl. 16.10 Jafningjafræðsla Hins hússins,
Edda Sigfúsdóttir og Vilhjálmur Leví
kl. 16.30 Samantekt og slit málþingsins,
Sóley Tómasdóttir

ÍSLENSKA / SIA.IS / UTI 39986 11/07

Málþingsstjóri er Felix Bergsson,
fulltrúi í mannréttindanefnd

Léttar veitingar að lokinni dagskrá
Ráðstefnan er öllum opin
og aðgangur ókeypis

SMÁRALIND SÍMI 545 1550

GLÆSIBÆ SÍMI 545 1500

KRINGLUNNI SÍMI 545 1580

„Sigmundi Ern
i hefur tekist
að skrifa ein

hverja
áhugaverðustu
og
skemmtilegu
s
tu sögu um
íslen
skan stjórnmá
la

mann sem ég
hef
lesið í mörg á
r.”

– Runólfur Ág
ústsson,
framkvæmda
stjóri Keilis,
runolfur.is

1. SÆTI

DY N A M O R E Y K J AV Í K

dssonar.
Metsölulisti Eymun
kur
Handbækur, fræðibæ
og ævisögur
21.11.07 - 27.11.07

Mest selda
ævisagan!
Dramatískt lífshlaup Guðna Ágústssonar; skemmtilegar sögur, hatrömm
átök að tjaldabaki. Einn vinsælasti stjórnmálamaður þjóðarinnar
segir söguna eins og hún horfir við honum.
Sigmundur Ernir Rúnarsson ræðir við Guðna en styðst líka við
fjölmargar heimildir sem ekki hefur verið vitnað til áður.
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JÓLASERÍUSVEINN Krakkar klífa
jólasvein í Berlín sem er samansettur
að megninu til úr útijólaseríum. Um
svipað leyti og jólaskreytingar birtast
í Berlín hefst umræðan um hvort
verslanir eigi að vera opnar á sunnudögum, sem er viðkvæmt deilumál í
Þýskalandi.
NORDICPHOTOS/AFP
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Bókhald Grímseyjarhrepps rannsakað í kjölfar fjárdrátts oddvita:

Stjórnarskipti í Ástralíu:

Skoða hvort allt sé með felldu

Rudd fullgildir
Kyoto-bókun

DÓMSMÁL Sveitarstjórnarmenn í
Grímsey rannsaka nú bókhald
hreppsins eftir að oddviti hans
játaði fjárdrátt í Héraðsdómi
Norðurlands eystra á dögunum, en
skrifstofa hans var innsigluð í
framhaldinu.
Maðurinn dró sér tæp þrettán
tonn af olíu á meðan hann gegndi
starfi umboðsmanns Olíudreifingar, til að kynda heimili sitt og verslun sem hann rak í Grímsey, en það
var áður en hann tók við embætti
oddvita Grímseyjarhrepps.
„Við erum að rannsaka málið og
erum að vinna í því að fara í gegnum
bókhaldið með bókaranum okkar,“
segir Alfreð Garðarsson, einn af

HÖFNIN Í GRÍMSEY Íbúar í Grímsey eru

harmi slegnir eftir að upp komst um
fjárdrátt núverandi oddvita hreppsins,
á meðan hann gegndi stöðu umboðsmanns Olíudreifingar. Nú er verið að
rannsaka störf hans fyrir hreppinn.

þremur mönnum sem sitja í
sveitarstjórn Grímseyjarhrepps.
Sveitarstjórnin hefur ráðfært
sig við sýslumanninn á Akureyri

til að kanna stöðu sína reynist ekki
allt með felldu í bókhaldi hreppsins. „Við höfum bara hreinlega
ekki nógu mikið vit á þessu og
höfum því verið að kynna okkur
þetta,“ segir Alfreð.
Oddviti hreppsins fór frá Grímsey á laugardaginn eftir fjölmiðlaumfjöllun
um
olíustuldinn.
Sveitarstjórnarmenn hafa ekki
náð tali af honum síðan þá þrátt
fyrir ítrekaðar tilraunir. Hann ku
vera í veikindaleyfi á Akureyri.
„Þetta mál er mjög viðkvæmt
hér í eynni, enda er samfélagið hér
lítið. Hér er mjög slæm staða og
fólk í miklu áfalli vegna málsins.“
- æþe

ÁSTRALÍA, AP Kevin Rudd, leiðtogi
ástralska Verkamannaflokksins,
sór á mánudag embættiseið sem
forsætisráðherra og lét það verða
sitt fyrsta verk að því loknu að
fullgilda Kyoto-bókunina við
loftslagssáttmála Sameinuðu
þjóðanna fyrir hönd Ástrala.
Fyrirrennari hans í embætti hafði
skirrst við að gera það í áratug.
Með fullgildingu Ástrala á
Kyoto-bókuninni standa Bandaríkin ein í hópi ríkra iðnríkja
heims í að standa gegn bindandi
skuldbindingum um að draga úr
losun gróðurhúsalofttegunda til
að vinna gegn loftslagsbreytingum.
- aa

Flugskóli sektaður
fyrir óleyfilegt hús
Leggja á 50 þúsund króna dagsektir á Flugskóla Helga Jónssonar fyrir að hunsa
ítrekuð fyrirmæli og vera með afgreiðsluhús á Reykjavíkurflugvelli án þess að
hafa sótt um byggingarleyfi. Eigandi flugskólans segir málið í vinnslu.
SKIPULAGSMÁL Flugskóli Helga Jónssonar verður

sektaður um 50 þúsund krónur á dag vegna óleyfilegrar afgreiðslubyggingar á Reykjavíkurflugvelli.
Óskað var eftir því við borgaryfirvöld að heimila
afgreiðsluhús flugskólans á árinu 2001. Var tekið
jákvætt í þá beiðni en skýrt tekið fram að samþykki
flugmálastjórnar og lóðarhafans yrði liggja fyrir. Að
auki var sett fram sú kvöð að bygginguna yrði að
fjarlægja ef og þegar borgin krefðist þess.
Að sex árum liðnum kom á daginn að Flugskóli
Helga Jónssonar hafði ekki farið að þessum
skilmálum en samt reist húsið.
„Í mars 2007 kom í ljós að fyrrnefnt afgreiðsluhús
hefur verið staðsett á flugvellinum án þess að sótt
hafi verið um byggingarleyfi og því síður að uppfyllt
hafi verið þau skilyrði sem færð voru til bókar við
málið hjá skipulagsfulltrúa,“ segir Magnús Sædal
Svavarsson byggingarfulltrúi í bréfi til skipulagsráðs
þar sem hann leggur til að Flugskóli Helga Jónssonar
verði sektaður um 50 þúsund krónur á dag þar til
fullnægjandi byggingarleyfisumsókn hafi verið
skilað. Flugskólinn hafi áður margfengið fresti til að
komi skikki á málinu, síðast 30 daga frest frá 19.
október síðastliðinn.
„Enn hefur ekki bólað á umsókn vegna málsins,“
segir Magnús sem fékk samþykki skipulagsráðs fyrir
dagsektunum. Flugskólinn fékk í framhaldinu tíu
daga lokafrest til andmæla en nýtti hann ekki. Og nú

REYKJAVÍKURFLUGVÖLLUR Jákvætt var tekið í það fyrir sex

árum að leyfa Flugskóla Helga Jónssonar að byggja en ýmis
skilyrði voru sett sem aldrei voru uppfyllt.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

hefur borgarráð heimilað að sektirnar verði lagðar á.
Jytte Jónsson, meðeigandi Helga Jónssonar, segist
ekki hafa hafa heyrt af því að dagsektir hefðu verið
samþykktar á flugskólann í borgarráði. „Þetta mál er
í vinnslu en ég get ekki svarað því núna hvað við
gerum,“ segir Jytte aðspurð um næstu skref fyrirtækisins í málinu.
Að sögn Jytte er Flugskóli Helga Jónssonar í
fullum rekstri. „Við erum bæði með leyfi til að reka
flugskóla og með almennt flugrekstrarleyfi. Hér er
allt á fleygiferð og verður áfram. Það er öruggt,“
segir Jytte Jónsson.
gar@frettabladid.is

Remington
hárblásari
Kraftmikill 2000W Remington hárblásari. 3 hitastillingar og 2 hraðastillingar. Upphengilykkja.
Frábær hárblásari í jólapakkann.
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Fullt verð 5.900
Safnkortshafar borga aðeins

1.900 kr.
KR.

HANN

auk 1000 punkta

Remington
rakvél
Þriggja hausa rakvél með stálblöðum sem skila góðum
rakstri. Sjálfstæð fjöðrun á hausum. Má skola undir vatni.
Rafhlaða dugar í 45 mín. Bartskeri. Vélinni fylgir sérstakur
snyrtir með batteríi fyrir nef- og eyrnahár. Frábær jólagjöf.
Fullt verð 8.900 kr.
Safnkortshafar borga aðeins

4.900 kr.
auk 1000 punkta
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Safnkortstilboðin fást á þjónustustöðvum N1
og í verslun N1 Bíldshöfða 9.

Tilboðið gildir til 31.01. 2008
eða á meðan birgðir endast.
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Sveitarstjórinn á Súðavík segir ekki nægilega vel hlúð að nýsköpunarfyrirtækjum:

Segir nýsköpunarkerfið ónýtt
„Þetta stuðningskerfi
sem er um nýsköpunarfyrirtæki
hér á landi er hreinlega handónýtt,“ segir Ómar Már Jónsson,
sveitarstjóri á Súðavík. Þrátt fyrir
að sprotafyrirtækið Seabait á
Súðavík, sem framleiðir pokabeitu
úr feitum makríl, anni ekki eftirspurn segir hann bæjaryfirvöld
nú reyna að bjarga því frá gjaldþroti en það sé með mikinn þróunarkostnað á bakinu.
Fyrirtækið sótti um styrk úr
Nýsköpunarsjóði en því var hafnað
í vor og er Ómar Már mjög
undrandi.
„Það þykir sýnt að þeir sem nota
pokabeituna fá að jafnaði um 300

NÝSKÖPUN

Allt í drasli
mælir með
Burt með uppsafnaðan kísil
Frábært til að fjarlægja erfiða bletti, uppsöfnuð
óhreinindi, fitu, gúmmíför, kísil og sápuskánir.
Notist á postulín, keramik, ryðfrítt stál o.fl.
Auðvelt að skola og skilur ekki eftir himnu.

Fita og önnur óhreinindi hverfa
skotvirkar á erfiða bletti eins og fitu, blek, vaxliti,
varalit, vín, matarleifar og fleira. Efninu er úðað
beint úr brúsanum á blettinn og síðan þurrkað.
Þarf ekki að skola. Skilur ekki eftir leifar.

Skítur á veggjum ekki vandamál
Hvimleið fingraför og skítur á veggjum eru ekki
lengur vandamál með SD-20 hreinsiefninu.

FRÁ SÚÐAVÍK Fjórir starfa hjá fyrirtækinu

Seabait.

kíló á balann eða helmingi meira
en ella. Enda er svo komið að verk-

smiðjan annar ekki eftirspurn og
það er rúmlega mánaða biðtími
eftir beitu,“ segir sveitarstjórinn.
Af þessum sökum hafa forsvarsmenn Seabait leitað út fyrir landsteinana en einnig hafa innlendir
fjárfestar lýst yfir áhuga sínum.
„Það er eftir miklu að slægjast
fyrir þá því hægt er að nota þessa
aðferðafræði og tækni sem Seabait hefur þróað til vinnslu á matvælum. Hugmyndin er því að setja
af stað verksmiðjur þar í landi
sem nota myndu aðferðina en Seabait er með einkaleyfi á henni í 27
löndum.“
Nú starfa fjórir við verksmiðjuna í Súðavík.
- jse

Sakar yfirmann
Strætó um hótanir
Fyrrverandi trúnaðarmaður hjá Strætó bs. sakar framkvæmdastjóra fyrirtækisins um hótanir í sinn garð. Framkvæmdastjórinn segir það litið alvarlegum augum þegar grunur leiki á að vagnstjórar séu ölvaðir við störf.
DEILUR „Framkvæmdastjórinn sagði að ég gæti ekki

ímyndað mér hvað hann hefði mörg úrræði til að gera
starf okkar óbærilegt hér innan veggja fyrirtækisins,“ segir Friðrik Róbertsson, fráfarandi trúnaðarmaður starfsmanna hjá Strætó bs. „Hann sagði að ég
mætti velja hvort ég væri á hans bandi eða myndi
fylgja hinum trúnaðarmönnunum og hljóta verra af.“
Friðrik segir Reyni Jónsson, framkvæmdastjóra
Strætó bs., hafa látið ummælin falla vegna deilna hans
við trúnaðarmenn starfsmanna hjá fyrirtækinu.
Upphaf deilnanna má rekja til fundar sem starfsmannafélag BSRB boðaði í síðustu viku þar sem
trúnaðarmannaskipti á fjölmörgum starfsstöðum
bandalagsins fóru fram. Áfengi var veitt á fundinum
og að honum loknum fóru fjórir fráfarandi og
núverandi trúnaðarmenn hjá Strætó bs. á Hlemm til
að ræða við samstarfsmenn sína og til að komast heim
til sín, að sögn Friðriks.
Stuttu síðar var fjórmenningunum afhent bréf í
vitna viðurvist þar sem þeir voru boðaðir á fund þar
sem veita átti þeim skriflega áminningu fyrir að hafa
verið ölvaða í starfi og ólíðandi framkomu á starfstöð
fyrirtækisins, en starfsmennirnir voru á launum á
fundinum og fengu frí frá störfum. Trúnaðarmennirnir
hafa allir sagt upp.
„Starfsmenn okkar á Hlemmi tilkynntu að fjórir
vagnstjórar væru þar ölvaðir og hefðu áfengi um
hönd. Þetta lítum við alvarlegum augum og geti þeir
ekki útskýrt mál sitt verða þeir áminntir fyrir brot í

Burt með blettina!

STRÆTISVAGNAR Allt logar í deilum milli fjögurra fyrrverandi
trúnaðarmanna starfsmanna og framkvæmdastjórans.

starfi, það kemur skýrt fram í starfskjarasamningi að
ölvun í vinnutímanum er alvarlegt brot,“ segir Reynir.
Starfsmennirnir mættu á fund hjá stjórn fyrirtækisins í lok síðustu viku, en starfsmannafélag
Reykjavíkur fór fram á frest til að afla sér frekari
upplýsinga um málið. Daginn eftir atvikið hafði
framkvæmdastjóri fyrirtækisins samband við
lögreglu og tilkynnti að hann grunaði að Friðrik væri
að störfum undir áhrifum áfengis. Lögregla stöðvaði
för strætisvagnsins og lét Friðrik blása í áfengismæli
fyrir framan farþega, en hann reyndist allsgáður.
Friðrik hafði samband við lögreglu vegna eineltis,
eins og hann kallar það, af hálfu framkvæmdastjóra.
aegir@frettabladid.is

Á tilboði í desember 2007

Náðu burt blettum og öðrum óhreinindum úr
sófum og teppum með Contempo teppa- og
blettahreinsi.

- Valdar gerðir af Pillivuyt postulíni

Einar Kristjánsson,
framreiðslumaður
sölumaður hjá RV

Helluborðið eins og nýtt
Helluborðið verður eins og nýtt með Sterling
keramikhelluhreinsi.

Ferkantaður diskur, 25cm
3 stk 3.185 kr.
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Réttarhálsi 2 • 110 Reykjavík
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Undrandi áheyrnarfulltrúi:

Íslenski hesturinn á alþjóðlegri hestasýningu í Svíþjóð:

Öryggi í skólum
alls ekki í lagi

Skipaði veglegan sess í Globen

SKÓLAR Bergþóra Valsdóttir,
áheyrnarfulltrúi fyrir foreldrasamtökin SAMFOK í menntaráði
Reykjavíkur, telur svör sem lögð
voru fram í ráðinu um öryggismál í grunnskólum vera villandi.
„Svarið má túlka þannig að
hvað varðar heilbrigðismál og
öryggismál (þar með taldar
brunavarnir) sé allt í stakasta
lagi. Rökstuddur grunur liggur
fyrir um að ástand skólahúsnæðis
sé ekki samkvæmt lögum og
reglum,“ sagði Bergþóra á
fundinum og lýsti yfir furðu sinni
á svarinu. Hún vill að óháður aðili
meti ástand skólahúsnæðisins.
- gar

HESTAMENNSKA Íslenski hesturinn skipaði
veglegan sess á alþjóðlegri hestasýningu í
Stokkhólmi í Svíþjóð sem fram fór um helgina.
Einar Kristinn Guðfinnsson sjávarútvegs- og
landbúnaðarráðherra var heiðursgestur og
setti sýninguna á föstudagskvöld. Þetta var í
fimmtánda sinn sem sýning af þessum toga er
haldin, en hún hefur farið fram árlega í
íþróttahöllinni Globen. Hafa tugir þúsunda
gesta sótt viðburðinn ár hvert. Íslenski
hesturinn er vinsæll í Svíþjóð og er þriðja
útbreiddasta hestakynið þar í landi.
Í setningarávarpi sínu gat ráðherra þess
meðal annars hve mikilvægar slíkar sýningar
væru fyrir hestamennsku á heimsvísu.
Íslendingar væru bæði ánægðir og stoltir af
sínum íslenska hesti og framgangi hans á

erlendri grund. Ýta þyrfti enn frekar undir
þann áhuga og það væri heiður að þeim sóma
sem Íslendingum væri sýndur á þessari
sýningu. Gott orð færi af hestamennsku og
ánægjulegt að íslenska hestinum væri nú gert
svo hátt undir höfði.
Einar Kristinn minnti á að til að hestamennskan yxi og dafnaði þyrfti öfluga
hrossarækt. Þar stæðu Íslendingar vel að vígi.
Íslenski hesturinn væri ekki eyland heldur
þátttakandi í heildarframvindu hrossaræktar
og hestamennsku um heim allan.
- jss
EINAR KRISTINN GUÐFINNSON Ráðherra, sem var

heiðursgestur sýningarinnar, mætti í hestvagni til
setningarathafnarinnar ásamt fulltrúa samtaka sænskra
hestamanna.

Starfsgreinasambandið:

VINNUMARKAÐUR Starfsgreinasamband Íslands, SGS, hefur lagt
fram kröfur um að laun hækki
um fjögur
prósent 1.
janúar 2008 og
aftur 1. janúar
2009. Sambandið vill að
allir launataxtar hækki um
20 þúsund
krónur um
KRISTJÁN
næstu áramót
GUNNARSSON
og aftur um 15
þúsund krónur eftir eitt ár.
Starfsgreinasambandið leggur
til að lágmarks tekjutrygging í
dagvinnu hækki úr 125 þúsund
krónum í 150 þúsund um næstu
áramót og verði 165 þúsund í
ársbyrjun 2009.
- ghs

Framkvæmdastjóri SA:
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Vill almenna
launahækkun

Gunnar Karl
Landsliðskokkur

„Rjóminn er ómissandi
í eftirréttinn“

Kostnaður verði
þrjú prósent
VINNUMARKAÐUR Vilhjálmur
Egilsson, framkvæmdastjóri
Samtaka atvinnulífsins, SA, segir
að heildarkostnaðurinn í atvinnulífinu vegna
komandi
kjarasamninga
megi ekki vera
hærri en komi
út úr kjarasamningum á
hinum Norðurlöndunum, eða
um og yfir þrjú
VILHJÁLMUR
prósent. Aðeins
EGILSSON
eigi að hækka
lágmarkslaunin og færa kauptaxta nær greiddum launum.
Einnig megi útfæra launaþróunartryggingu fyrir þá sem hafa
setið eftir.
„Okkur líst ekki á að það verði
almenn prósentuhækkun og
viljum ekki ganga frá samningi
við Starfsgreinasambandið sem
er trampólín fyrir aðra,“ segir
hann um kröfugerð sem Starfsgreinasambandið kynnti nýlega.
- ghs

Dómsmál í Finnlandi:

Náðun vekur
Svíum ugg
FINNLAND Dómstóll í Finnlandi
hefur ákveðið að náða Nikita
Joakim Fouganthine, áður
þekktur sem Juha Valjakkala,
sem situr í fangelsi fyrir að hafa
myrt þriggja manna fjölskyldu í
kirkjugarði í Åmsele í Svíþjóð
árið 1988. Að til standi að láta
hann lausan vekur Svíum ugg.
Fouganthine verður sennilega
sleppt á skilorði 1. mars en hann
verður undir rafrænu eftirliti í
fjóra mánuði, að sögn sænska
dagblaðsins Dagens Nyheter.
Frelsið er skilorðsbundið í fjögur
ár.
Svíar hafa mótmælt kröftuglega í hvert skipti sem Fouganthine hefur sótt um náðun.
- ghs

Gerðu það gott með rjóma!
uppskriftir á www.ms.is
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Styrkur til blindra og sjónskertra nemenda Háskóla Íslands:

Ein milljón króna veitt úr Þórsteinssjóði

SMOKKUM ÞAKIÐ KENNILEITI Eitt

helsta kennileiti Brussel er Manneken
Pis eða Pissandi strákurinn. Hefð er
fyrir því að klæða hann upp í ýmsa
búninga og var hann skreyttur með
smokkum 1. desember í tilefni af
Alþjóðlega alnæmisdeginum.
NORDICPHOTOS/AFP

MENNTUN Tveir nemendur Háskóla
Íslands hlutu styrk úr Þórsteinssjóði til blindra og sjónskertra
nemenda. Þetta er í fyrsta sinn
sem styrkur er veittur úr
sjóðnum.
Það voru þau Gunnar Valur
Gunnarsson, meistaranemi í tölvunarfræði við verkfræðideild
Háskóla Íslands, og Erla Soffía
Jóhannesdóttir, BA-nemi í þýsku
við hugvísindadeild Háskóla
Íslands, sem hlutu styrkinn að
þessu sinni. Bæði Gunnar Valur
og Erla Soffía hafa þótt sýna
framúrskarandi
námsárangur
við skólann.
500.000
krónur
voru
til

úthlutunar úr sjóðnum, en auk
þess
lagði
Blindravinafélag
Íslands fram 500.000 króna viðbótaframlag. Sjóðnum bárust alls
sex umsóknir.
Þórsteinssjóður er til minningar um Þórstein Bjarnason, sem
stofnaði Blindravinafélag Íslands
árið 1932 og var það fyrsta félagið til hjálpar fötluðum á Íslandi.
Sérstök áhersla er lögð á styrki
til rannsókna í félags- og hugvísindum sem aukið geta þekkingu á
blindu og skertri sýn og afleiðingum hennar. Megintilgangur
sjóðsins er að styrkja blinda og
sjónskerta til náms við Háskóla
Íslands.
- eb

STYRKUR Gunnar Valur Gunnarsson og Erla Soffía Jóhannesdóttir hlutu 500 þúsund

króna styrk úr Þórsteinssjóði, sem nefndur er eftir stofnanda Blindravinafélagsins.

Minnihlutinn í Hveragerði:

Grafarvogsprestakall:

Guðrún Karlsdóttir valin
TRÚARBRÖGÐ Séra Guðrún
Karlsdóttir hefur verið valin úr
hópi ellefu
umsækjenda til
að gegna
prestsembætti í
Grafarvogsprestakalli.
Hún hefur
verið prestur á
Gautaborgarsvæðinu í
SÉRA GUÐRÚN
Svíþjóð síðan
hún hlaut vígslu KARLSDÓTTIR
2004. Guðrún lauk guðfræðiprófi
frá Háskólanum árið 2000 og
hefur reynslu af æskulýðsstarfi
og starfi með eldri borgurum.
Séra Anna Sigríður Pálsdóttir,
sem hefur þjónað sem prestur í
Grafarvogssöfnuði er orðin
dómkirkjuprestur.
- kóþ

Réttvísin skoði Tívolílóð

SVEITARSTJÓRNIR Minnihluti bæjarráðs í Hveragerði segir það vekja
undrun að lögmaður bæjarins
virðist ætla að láta nægja að orðið
verði við kröfu bæjarins um að
eignarhald á svokallaðri Tívolílóð
verði leiðrétt í fasteignabók sýslumanns. Lóðin var ranglega skráð
eign byggingarréttarhafans á lóðinni eftir að hann breytti áritunum
á skjölum til þinglýsingar. „Það
getur seint kallast krafa að lögmætum eignum sé skilað til réttra
eigenda heldur er það sjálfgefið.
Minnihluti A-listans leggur enn og
aftur áherslu á að málið verði
skoðað í heild og hljóti réttarfarslega meðferð,“ segir í bókun
Róberts Hlöðverssonar, bæjarfulltrúa A-listans.
- gar

SKRIFSTOFUR MOMENTUM OG GJALDHEIMTUNNAR Borgarstjóri hefur látið kanna

samning borgarinnar við fyrirtækin og telur borgina bundna af honum út næsta ár.
Sá tími verði notaður til að endurskoða fyrirkomulagið.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

AUSTURMÖRK 24

Innheimtan
er blóðug

Eignarhald á svokallaðri Tívolílóð í
Hveragerði skolaðist til.

Borgarstjóri segir að til álita hljóti að koma hvernig
innheimtu hjá borginni er háttað. Fjármálastjóri
segir markmið samningsins vera almennt jafnræði
og hagsmunavernd borgara.
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Gáfaðar græjur
Nýju HP Photosmarttækin tala saman, milliliðalaust. Engin tölva!
Þú einfaldlega tengir myndavélina beint í prentarann eða stingur
minniskortinu í hann og prentar út myndirnar þínar.

REYKJAVÍK „Það er býsna blóðugt
fyrir fólk að borga jafnvel mörg
þúsund krónur fyrir hvert bréf.
Það getur verið nógu erfitt að ná
endum saman fyrir innheimtunni
samt,“ segir Dagur B. Eggertsson
borgarstjóri, spurður um fyrirkomulag innheimtu vangoldinna
fasteignagjalda.
Í Fréttablaðinu hefur verið
greint frá því að fjármálaskrifstofa borgarinnar og fyrrverandi
borgarstjóri sömdu við fyrirtæki
um þessa innheimtu, án útboðs og
formlegrar verðkönnunar.
Þáverandi fjármálastjóri taldi
samræmast venju hjá borginni að
semja beint við einkafyrirtæki.
Helgi Þór Jónasson innheimtustjóri kveður samninginn í samræmi við stefnu borgarinnar um
góða nýtingu fjármuna og gagnsæja stjórnsýslu, enda hafi markmiðið verið fjárhagslegt hagræði,
almennt jafnræði og hagsmunavernd borgaranna. Þá hafi samningurinn verið ræddur mikið
innan borgarinnar og loks samþykktur af borgarráði.
Borgarstjóri minnir á að Samfylkingin hafi lagt það til í borgarráði á sínum tíma að þessi þjónusta yrði boðin út.

„Útboðsstefnan á að vera reglan
og hitt að heyra til algjörra undantekninga. Þessi samningur [við
innheimtufyrirtækið Momentum]
gildir út næsta ár. Ég hef látið
kanna það og borgin virðist vera
bundin af því. En við munum nota
árið til að fara yfir innheimtumálin í heild sinni og undirbúa þá
hugsanlegt útboð,“ segir hann.
Með nýja fyrirkomulaginu
getur kostnaður skuldara hækkað
um 43 prósent, utan dráttarvaxta.
Að þeim meðtöldum hækkar
kostnaður um 55 prósent. Hver
og ein áminning kostar 4.358
krónur, með bæði kostnaði og
ítrekunarkostnaði. Áður sá Tollstjóri um innheimtuna og bættust
þá einungis dráttarvextir við
skuldina.
„Það hlýtur að koma til álita á
hvaða stigi menn senda innheimtuaðgerðir frá sér,“ segir Dagur.
„Við höfum verið að innheimta
sjálf og okkar innheimtudeildir
hafa náð mjög góðum árangri og
átt í góðum samskiptum við greiðendur á fjölmörgum sviðum. Við
þurfum því að samræma áralagið,
hvort sem við erum að innheimta
leikskólagjöld eða önnur þjónustugjöld.“
klemens@frettabladid.is

BEÐIÐ GAGNA FRÁ FJÁRMÁLASKRIFSTOFU

SÖLU- OG ÞJÓNUSTUAÐILAR: Omnis - Reykjanesbæ, Akranesi, Borgarnesi • TRS - Selfossi
Eyjatölvur - Vestmannaeyjum • Verslun Opinna kerfa - Reykjavík
SÖLUAÐILAR: Bókaverslun Þórarins Stefánssonar - Húsavík • Hátíðni - Höfn • Kaupfélag Skagfirðinga - Sauðárkróki • Netheimar Ísafirði • A4 • Start tölvuverslun - Kópavogi • Tölvutækni - Kópavogi • Office 1 • Munus - Hafnarfirði • Snerta Ísland - Vogum

Fjármálaskrifstofa Reykjavíkurborgar bregst rösklega við og ætlar á
næstunni að senda Fréttablaðinu
ýmis umbeðin gögn, sem tengjast
innheimtusamningnum.
Hún hefur nú svarað þeim spurningum sem lagðar voru fyrir hana
26. nóvember. Þar var hún meðal
annars spurð hvort talið væri að
jafnræðis- og samkeppnissjónarmiða
hefði verið gætt þegar ákveðið var að

semja beint við einkafyrirtæki.
Farið verður yfir svör skrifstofunnar
og þau gögn sem enn eru ókomin,
svo skjótt sem auðið er.
Þess má geta að skrifstofan hefur
komið til móts við skuldara um
þessi gjöld og leyfði honum þá
að greiða einungis höfuðstól og
dráttarvexti. Sá hafði neitað að
greiða það sem hann taldi óeðlileg
innheimtugjöld.
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HVAÐ ER AÐ FRÉTTA? STEINUNN GYÐU- OG GUÐJÓNSDÓTTIR, FRAMKVÆMDASTÝRA UNIFEM

„ ORÐRÉTT“

Þróun í þágu kvenna er allra hagur

Alltaf að læra

Sendið mig

„Þetta er staðfesting á því
að ég sé á réttri braut, þó
auðvitað geti maður alltaf
gert betur og lært meira.“

„Við erum alltaf á röngu róli í
þessari keppni.“
ÓMAR RAGNARSSON ER EKKI
HRIFINN AF ÞRÓUNINNI Í SÖNGVAKEPPNI EVRÓPSKRA SJÓNVARPSSTÖÐVA.

FREYJA HARALDSDÓTTIR HLAUT
HVATNINGARVERÐLAUN ÖBÍ.

Fréttablaðið 4. desember.

Morgunblaðið 4. desember.

nær og fjær

„Ég var að byrja í nýrri vinnu, sem
framkvæmdastýra Unifem á
Íslandi,“ segir Steinunn Gyðuog Guðjónsdóttir þegar hún er
spurð að því hvað sé að frétta.
„Mér líst mjög vel á starfið og
þykir þetta afar spennandi.
Þetta er mikið starf sem er
unnið hérna og ég er núna
að kynna mér málin. Ég les
skýrslur og bæklinga
og bækur á fullu og
reyni að koma mér inn
í daglegu störfin á skrifstofunni.
Á döfinni er stór fjáröflun eftir áramót fyrir
styrktarsjóð Unifem til
afnáms ofbeldis gegn

konum. Við viljum leita til einstaklinga
og fyrirtækja og athuga hvort þau vilji
ekki styrkja konur í þróunarríkjunum. Sjóðurinn styrkir ýmis verkefni
hingað og þangað um heiminn.
Hugmyndafræði að baki sjóðnum
gengur út á að bregðast við því
sem konurnar sjálfar skilgreina
sem vandamál, því þær þekkja sín
samfélög best.
Mitt markmið er
helst að auka veg og
virðingu samtakanna.
Við leggjum mikilsvert
framlag til höfuðstöðva
Unifem, sem er mikils
metið. Íslendingar eru
framarlega í jafnréttismálum og má segja

að jafnrétti sé ein aðalútflutningsvara okkar.
Við búum yfir þekkingu sem aðrir geta
notið góðs af.
Slagorð Unifem er „þróun í þágu kvenna
er allra hagur“ og það segir mikið um starf
samtakanna. Það er ekki hægt að standa að
uppbyggingu í þróunarríkjum ef ekki er litið
til annars helmings þjóðarinnar.
Undanfarið höfum við einbeitt okkur
að ofbeldismálunum, en ein af hverjum
þremur konum verður fyrir ofbeldi á
lífsleiðinni. Á átakatímum þegar félagslega
kerfið bregst lendir á konum að hugsa um
fjölskylduna og sinna sjúkum og öldruðum
svo ef samtök aðstoða konur, aðstoða þau
raunar fleiri. Stundum er talað um að ef þú
menntar karl þá menntar þú einstakling,
en menntir þú konu þá menntar þú heila
fjölskyldu.

SJÓNARHÓLL
RÉTTUR TIL MÁLÞÓFS Á ALÞINGI

Má ekki tefja góð mál
„Hann getur verið afar mikilvægur
fyrir þingmenn sem eru í stjórnarandstöðu og hafa ekki meirihluta
á þingi til að stjórna landinu,“
segir Ólafur Ólafsson fyrrverandi
landlæknir og núverandi formaður
Félags eldri borgara. „Með því að
stunda málþóf er hægt að þæfa mál
endalaust og koma í veg fyrir að
þau nái fram að ganga.“
Aðspurður hvort málþóf geti í
einhverjum tilfellum verið lýðræðinu
til framdráttar svaraði hann að það
væri hins vegar umdeilanlegt. „Hitt
er annað mál að það mundi kannski
tryggja ákveðnum málum lengri
og betri umræðu, en hún þarf að
sjálfsögðu að taka enda einhvern
tímann enda er það meirihlutinn
sem ræður,“ segir Ólafur.
„Ég myndi alls ekki vilja hafa
það fyrirkomulag að góð mál með

ÓLAFUR ÓLAFSSON

Formaður Félags eldri borgara

þingmeirihluta nái ekki fram að
ganga. Sum mál þurfa stundum
meiri umræðu og það hefur sýnt sig
að málin eru afgreidd ansi hratt án
mikillar umræðu rétt fyrir kosningar.
Þá getur málþófið reynst gott tæki til
að skapa umræðu, en það má aldrei
verða svo að góð mál nái ekki fram
að ganga, það er aðalatriðið.“

FJÖLSKYLDAN FRAMTAKSSAMA Í SÆLUKJALLARANUM Hjónakornin Fanney og Óskar taka því rólega með börnum sínum, Ísaki

Óla og Birtu Eik, í Sælukjallaranum á Patreksfirði. Hver veit nema dularfulla skáldið sem læðist í skjóli nætur og skilur jákvæð
skilaboð eftir fyrir árrisula þorpsbúa hafi fengið andagift þarna inni.
JÓN SIGURÐUR

Hlýða kalli hjartans
Mikið hefur heyrst um
niðurskurð, gjaldþrot og
atvinnuleysi á landsbyggðinni. En til eru þeir sem
láta slíkt ekkert á sig fá og
halda á vit drauma sinna
jafnvel þótt slíkt sé talið
óðs manns æði.
Eina verslunin á Patreksfirði sem
ekki gerir út á matvörur og veitingar er vel til þess fallin að seðja
hungur andans. Þetta er Sælukjallarinn hennar Fanneyjar Gísladóttur sem reyndar hefur vaxið úr
kjallaranum í húsi þeirra hjóna en
er kominn í myndugt hús við Aðalstræti á Patreksfirði.
„Þegar maður er með verslun í
þorpi úti á landi þá er um að gera að
hafa úrvalið sem breiðast,“ segir
Fanney meðan hún leiðir blaðamann um verslunina. Þótt ekki sé
hátt til lofts né vítt til veggja má
finna varning af ýmsu tagi. „Ég er
með orkusteina, tarotspil, slökunar-

tónlist, baðkrem, húðkrem og svo
er ég líka með lífrænt ræktaðar
vörur, gourmet-krydd, chillisósur
og margt fleira.“ Þegar komið er
innar í búðinni má sjá bækur um
andleg málefni en svo hefur jólabókaflóðið einnig flætt inn í þessa
ólíkindaverslun.
„Ég held að fólk sé bara ánægt
með að hafa svona verslun á
staðnum,“ segir Fanney. „Reyndar
gera þeir líka góðlátlegt grín af
þessu eins og á þorrablótinu en þá
voru þeir svo vænir að finna fyrir
mig slagorð sem ég gæti notað við
að auglýsa búðina en það var „Full
búð af nýjum vörum – einn inn í
einu.“
Aðrir í fjölskyldunni sitja heldur ekki með hendur í skauti því
eiginmaður hennar, Óskar Gíslason, hefur einnig látið til sín taka.
Á síðustu árum hefur það verið
talið óðs manns æði fyrir unga
menn að hefja útgerð en Óskar lét
allt bölsýnishjal sem vind um
eyru þjóta og festi kaup á 63 tonna
bát í sumar ásamt Ásbirni Óttars-

syni og Margréti Scheving og hóf
eigin útgerð.
Ég er búinn að vera á sjó frá því
ég var fimmtán ára og það hefur
lengi verið draumur að gera þetta
sjálfur,“ segir Óskar. Það var engin
tilviljun sem réði nafni bátsins sem
heitir Valgerður. „Amma mín hét
Valgerður og mér þótti afskaplega
vænt um hana, ég man eftir því að
hún sagði við mig að ég ætti eftir að
fara í útgerð og svo bætti hún við:
„Svo lætur þú bátinn heita Valgerður“ og það þýðir ekkert annað en að
hlýða ömmu sinni,“ segir hann og
hlær. „En það er ekki nóg með það
heldur heitir útgerðin Skriðnafell
en það var bærinn hennar ömmu.“
Bátsnúmerið á Valgerði BA 45
er heldur ekki úr lausu lofti gripið
en 45 var númerið á mjólkurbrúsunum þar sem Óskar var í sveit í
æsku. Blaðamaður fór þó ekki út í
þá sálma að spyrja nánar um nöfn
barna þeirra, Birtu Eikar og Ísaks
Óla, en þar er kylfa örugglega ekki
látin ráða kasti frekar en fyrri
daginn.
jse@frettabladid.is

Kærleikskúlan í Reykjavík og Berlín:

SKÍÐI FYRIR ALLA FJÖLSKYLDUNA

FERÐA-OG ÚTIVISTARVERSLUN
Skeifunni 6 - Sími: 533 4450 - www.everest.is

Barist fyrir breyttum viðhorfum
Kærleikskúlan var afhent í fimmta sinn í síðustu
viku en hana hlaut að þessu sinni Kolbrún Dögg
Kristjánsdóttir, skáld og varaformaður Sjálfsbjargar. Frú Vigdís Finnbogadóttir afhenti kærleikskúluna og sagði við það tækifæri að Kolbrún Dögg
berðist af jákvæðni og kjarki fyrir breyttum
viðhorfum og fyrir samfélagi sem einkenndist af
umburðarlyndi, virðingu og réttlæti, þar sem allir
gætu tekið þátt og notið sín á eigin forsendum.
Kolbrún Dögg er meðal annars höfundur gjörningsins „Tökum höndum saman“ sem fram fór við
Reykjavíkurtjörn í apríl síðastliðnum.
Verðlaunahafinn lét sig ekki muna um það við
afhendinguna að syngja eigið ljóð, Streymi, við lag
eiginmanns síns, Ragnars Gunnars Þórhallssonar.
Á sama tíma og þessu fór fram var kærleikskúlan
einnig frumsýnd í Berlín en hún er búin til í Þýskalandi enda eiga þeir um 400 ára hefð í að framleiða
slíkar kúlur, að sögn Evu Þengilsdóttur sem ýtti
framtakinu úr vör fyrir fimm árum og stendur enn í
stafni. En þótt Þjóðverjar blási kúluna er hún
afsprengi íslenskrar andagiftar því það var Eggert

VIÐ AFHENDINGU KÆRLEIKSKÚLUNNAR Frú Vigdís Finnbogadóttir afhenti Kolbrúnu Dögg kærleikskúluna sem að þessu
sinni ber heitið Hringur en það var Eggert Pétursson sem
hannaði hana.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALGARÐUR

Pétursson myndlistarmaður sem hannaði hana.
Listamenn stigu á svið við þetta tækifæri í Berlín
og Grýluson lét sig heldur ekki vanta.
- jse

HVÍTA HÚSIÐ/SÍA - 8146

FULLBÚINN
ALVÖRUJEPPI
3.645.000 kr.
Nú með vetrardekkjum og dráttarbeisli

KIA Sorento
Fullbúinn alvörujeppi með ríkulegum staðalbúnaði
• 5 þrepa sjálfskipting

• Hátt og lágt drif

• ESP-stöðugleikastýring

• Ný og glæsileg innrétting

• 16" álfelgur

• Vindskeið og þokuljós

• Öflug 170 hestafla dísilvél

• Hraðastillir (Cruise Control)

• Þakbogar

• 3.500 kg dráttargeta

Reynsluakstursleikur KIA
Veldu þér KIA-bíl til að prófa og þú átt möguleika á
glæsilegum vinningum.
Aðalvinningur:

Ævintýrahelgi á Hótel Búðum fyrir tvo með
afnotum af KIA Sorento.

Aukavinningar, dregnir út vikulega:

Brunch á Vox fyrir tvo.

* Leiknum lýkur 19. desember og verða nöfn vinningshafa birt á www.kia.is

Nýr Kia

Responds to your life

KIA umboðið á Íslandi er í eigu HEKLU
Umboðsmenn HEKLU um land allt: Akureyri · Akranesi · Ísafirði · Reyðarfirði · Reykjanesbæ · Selfossi

KIA • Laugavegi 172 • Reykjavík • sími 590 5700 • www.kia.is
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Svona erum við

FBL-GREINING: VANTRÚ – FÉLAG TRÚLEYSINGJA

> Gengi Bandaríkjadals 1. desember hvers árs síðastliðinn
áratug.

Ekki á móti kristnum hátíðarhöldum

110 kr.

Vantrú hefur verið mikið til umfjöllunar að undanförnu
og gagnrýni félagsmanna á margar þær hefðir sem
fylgja kristnu samfélagi. Sumir hafa talað um aðför
þeirra að kristinni trú. Sumir vildu meina að þeir
væru andsnúnir jólahaldi og því að haldin væru lítil
jól.

Hvað er Vantrú?

71 kr.
61 kr.
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HEIMILD: HAGSTOFA ÍSLANDS

fréttir og fróðleikur

SPURT & SVARAÐ
LOFTSLAGSÞINGIÐ Á BALÍ

Þróunarríkin
vilja meiri aðstoð
Þrettánda
Loftslagsþing
aðildarríkja
Rammasamnings Sameinuðu
þjóðanna um
loftslagsbreytingar hófst á
Balí í Indónesíu
í fyrradag. Hugi
Ólafsson er
HUGI ÓLAFSSON
skrifstofustjóri í
Skrifstofustjóri í
umhverfisráðuumhverfisráðuneytneytinu.
Um hvaða atriði inu.
er ágreiningur?
Nokkuð gott samkomulag er um
að efla þurfi aðgerðir frá því sem
nú er en skiptar skoðanir um leiðir
og kannski mestur ágreiningur um
aðkomu þróunarríkjanna, hvernig
og hvenær þau komi inn.
Hverjar eru hugmyndirnar í stuttu
máli?
Þróuð ríki vilja hefja víðtækar
samningaviðræður strax þar sem öll
ríki koma að borðinu en ört vaxandi
þróunarríki eins og Kína og Indland
taki á sig einhverjar skuldbindingar
þó að þær verði ekki sambærilegar
við það sem ríku löndin hafa. Þróunarríkin telja að þau þurfi miklu
meiri aðstoð frá ríku löndunum ef
þau eigi að haga sínum efnahagsvexti á loftslagsvænni hátt.

Vantrú er félag trúleysingja sem stofnað var lögformlega á haustmánuðum 2004. Árið áður hafði verið
komið á laggirnar vefriti með sama nafni en þar voru
trúmál sérstaklega til umræðu frá sjónarhóli trúleysingja. Var þá í framhaldinu stofnað óformlegt félag en
félagsmönnum fór fljótlega ört fjölgandi.
Markmið félagsins er að berjast gegn boðun
hindurvitna í samfélaginu, eins og segir á
vefsíðunni. Vantrúarmenn líta á kristni sem
hindurvitni og gagnrýna málsvara hennar oft
um að taka eingöngu hið jákvæða úr kristni-

sögunni en sópa því illa undir teppi. Þessu markmiði hyggjast Vantrúarmenn ná með öflugri netútgáfu, blaðaskrifum,
fyrirlestrum og rökræðum.

Hvað finnst þeim um kristnihald?
Þeir eru ekki á móti kristni né þeim sem aðhyllast kristna
trú en þeir berjast gegn trúboði í skólum og leikskólum.
Eins eru þeir ósáttir við stöðu trúmála í dag hér á landi
og segja kristni gnæfa yfir aðrar lífsskoðanir í krafti
hefðar og sögu sem þeir segja ekki standast mikla rýni.
Þeir eru ekki mótfallnir kristnum hátíðarhöldum.

Fyrir hverju hafa þeir staðið?
Þeir voru með bingó á Austurvelli föstudaginn langa,
þeir halda fyrirlestur á þemadögum í framhaldsskólum
og hafa verið ötulir við greinaskrif og umræðu um
málefni sín svo eftir er tekið í samfélaginu. Þeir eru
ekki tengdir Siðmennt, sem er félag siðrænna húmanista á Íslandi.

Fyrirætlanir Pútíns enn á huldu
Vladimír Pútín Rússlandsforseta varð að ósk sinni
er rússneskir kjósendur
tryggðu flokki hans, Sameinuðu Rússlandi, öll völd
á þingi. Hann hefur sagzt
munu víkja úr sæti forseta
í vor, en enn er óljóst hvað
hann hyggst annars fyrir.
Öruggt virðist aðeins eitt:
Pútín ætlar sér ekki láta
völdin af hendi.

einu orði við hinni alvarlegu gagnrýni sem höfð hefur verið í frammi
á framkvæmd kosninganna af
hálfu talsmanna stjórnarandstöðuafla í Rússlandi og þeirra fáu vestrænu kosningaeftirlitsmanna sem
fengu að fylgjast með á vettvangi.
Áform Pútíns ættu þó að skýrast
fljótlega. Sameinað Rússland ætlar
að halda flokksþing 17. desember,
en aðalverkefni þess verður að
útnefna frambjóðanda fyrir forsetakosningarnar.
Helztu valkostir Pútíns í stöðunni eru eftirfarandi.

Í sjónvarpsávarpi sínu eftir að
úrslit voru kunngjörð í þingkosningunum á sunnudag fagnaði Pútín
velgengni flokks síns og sagðist
líta á hana sem stuðningsyfirlýsingu þjóðarinnar við völd sín og
stefnu. Hann lét þó enn ekkert uppi
um hvað hann hygðist sjálfur
fyrir.
Samkvæmt stjórnarskrá má
sami maður ekki gegna forsetaembættinu þrjú kjörtímabil í röð.
Pútín hefur ekki viljað láta breyta
stjórnarskránni til að þetta ákvæði
standi ekki í vegi fyrir því að hann
haldi óslitið áfram um valdataumana sem forseti. Því mun hann
víkja úr embættinu í vor. Hann
hefur gefið í skyn að hann kynni að
gerast forsætisráðherra, en til þess
hefur hann ótvírætt umboð með
mikinn þingmeirihluta að baki sér.
Í ávarpinu brást Pútín ekki með

Forsætisráðherra-valkosturinn
Meirihluti Rússa styður Pútín.
Hann leiddi sjálfur framboðslista
stjórnmálaflokks síns, Sameinaðs
Rússlands, í þingkosningunum á
sunnudag, en hann fékk 64 prósent
atkvæða og 70 prósent þingsæta.
Með þennan sterka meirihluta að
baki sér – sem er nógu stór til að
ákveða stjórnarskrárbreytingar –
hefði Pútín ótvírætt umboð til valda
ef hann skyldi ákveða að setjast í
stól forsætisráðherra. Hver svo
sem kjörinn yrði í forsetaembættið
í marz stæði í skugga Pútíns.
Hugsanlegt væri þar að auki að
stjórnarskránni yrði breytt þannig
að valdheimildir væru færðar frá
forsetanum til forsætisráðherrans.
Talsmaður forsetaembættisins í
Kreml, Dímítrí Peskov, útilokar
þetta þó, að því er fréttavefur Der
Spiegel hefur eftir honum: „Það má
ekki snerta stjórnarskrána.“

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

Forseta-valkosturinn
Hér er gert ráð fyrir að Pútín verði
aðeins
forsætisráðherra
um
skamma hríð. Í forsetakosningunum 2. marz lætur hann kjósa lepp
sinn í embættið. Sá segi hins vegar
fljótlega af sér, til dæmis „af heilsufarsástæðum“. Samkvæmt stjórnarskrá tekur forsætisráðherrann
þá sjálfkrafa við embættisskyldum
forseta.
Pútín yrði þá aftur orðinn forseti,
án þess að snerta við stjórnarskránni. Í framhaldinu gæti hann
löglega látið kjósa sig forseta til
tveggja kjörtímabila til viðbótar.
Stjórnarskráin bannar aðeins að
sami maður gegni embættinu þrjú
kjörtímabil í röð. Eini gallinn við
þessa áætlun – frá hans bæjardyrum
séð – er að Pútín þarf að finna mann
í forsetaembættið sem er nógu trúr
honum til að víkja úr embættinu
þegar það hentar Pútín.
„Gasprom-valkosturinn“
Ef Pútín skyldi telja pólitískum
metnaði sínum fullnægt hefði hann
kost á því að gerast stjórnandi ríkisfyrirtækis eins og Gasprom,
stærsta jarðgasvinnslu- og dreifingarfyrirtækis heims, og þéna
með því miklu meira fé en hann
gæti sem virkur stjórnmálamaður.
„Það er sennilegt, að Pútín vilji
verða að ólígarka,“ hefur fréttavefur Spiegel eftir Georgí Satarov,
yfirmanni stjórnmálarannsóknastofnunarinnar Indem í Moskvu.
Pútín hefur sjálfur að vísu gefið í
skyn að vilja setjast í stól forsætisráðherra. Satarov gefur þó ekki
mikið fyrir þau orð hans: „Tungan
er gefin njósnara til að dylja raunverulegar ætlanir sínar.“

LEIÐTOGINN Í KREML Pútín segir kosningasigur Sameinaðs Rússlands staðfesta

stuðning Rússa við völd sín og stefnu.
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FLOKKURINN „SAMEINAÐ RÚSSLAND“
Stjórnmálaflokkurinn Sameinað
Rússland, sem eftir þingkosningarnar
á sunnudag ræður yfir 315 af 450
þingsætum í Dúmunni, neðri deild
rússneska þingsins, var stofnaður
í apríl 2001 og skilgreinir sig oftast
sem miðjuflokk.
Flokkurinn styður Vladimír Pútín
forseta og er oft kallaður Kremlverjaflokkurinn. Hann varð til við samruna

„Stalín-valkosturinn“
Maðurinn sem stjórnar að tjaldabaki: það er hlutverk Pútíns samkvæmt þessum valkosti. Sögulegt
fordæmi fyrir því er Deng Xiaoping, sem á valdaferli sínum í kínverska
kommúnistaflokknum
gegndi engu háu formlegu embætti
á vegum ríkisins en hélt fast um
valdatauma landsins fram á elliár.
Hugsanlega stefnir Pútín að því að
koma sér í hliðstæða stöðu í Rússlandi.
Þá kæmi sér vel fyrir hann það
gagnasafn, sem sagt er að hann
hafi, með afhjúpandi upplýsingum
um flesta stjórnmálamenn landsins. Enginn myndi voga sér að
hafna ráði hans. Stjórnarandstæðingurinn Vladimír Rysjkov nefnir

flokkanna Föðurland-Allt Rússland
og Einingarflokks Rússlands.
Stórstíga fylgisaukningu Sameinaðs Rússlands rekja stjórnmálaskýrendur að mestu til persónuvinsælda
Pútíns, auk þess sem talsmenn
fárra annarra flokka fá að tjá sig í
fjölmiðlum landsins.
Flokkurinn ræður yfir meirihluta í
efri deild þingsins, 88 sætum af 178.

dæmi um slíkt úr sögu eigin lands:
„Stalín drottnaði yfir Sovétríkjunum án þess að hafa nokkurt ríkisembætti. Hann var bara flokksleiðtogi.“
Kreml-talsmaðurinn
Dímítrí
Peskov vill halda öllu opnu: „Pútín
er af stjórnmálamanni að vera
mjög ungur og orkumikill. Það er
augljóst að hann vill áfram hafa
áhrif – við vitum bara ekki enn
með hvaða hætti.“

FRÉTTASKÝRING
AUÐUNN ARNÓRSSON
audunn@frettabladid.is
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Nýtt heimilisfang Listaháskóla Íslands er fagnaðarefni.

Skólinn
í Skuggahverfi
PÁLL BALDVIN BALDVINSSON SKRIFAR

Í

gær var gengið frá samkomulagi milli Listaháskóla Íslands
og Samson Properties um lóðaskipti á lóð í Vatnsmýri sem
fráfarandi borgarstjórnarmeirihluti úthlutaði skólanum og
lóðum sem Samson Properties hefur keypt upp á liðnum misserum við Frakkastíg milli Laugavegs og Hverfisgötu. Þegar
Listaháskólanum var afhent lóðin í Vatnsmýri var þegar ljóst að hún
gæti orðið skiptimynt í áætlunum rektors Listaháskólans að finna
skólanum annan stað í borginni. Hjálmar H. Ragnarsson vildi að
skólinn væri í miðborginni, taldi það umhverfi henta best því starfi
sem þar færi fram. Það er nú gengið eftir en Hjálmar hefur barist
hart fyrir nýbyggingu undir skólann sem nú er dreifður í nokkrum
byggingum frá Skuggahverfi út í Laugarnes. Er full ástæða til að
óska rektornum til hamingju með þennan áfanga.
Nýja byggingin verður í fyrsta áfanga 13.500 fermetrar og
mun verða aðsópsmikil á þessum stað, rétt eins og sú gríðarstóra
bygging sem fyrirhugað er að reisa nær Rauðaránni og mun hýsa
verslunarrekstur af ýmsu tagi. Þegar litið er til þess að aðeins utar
á nesinu við rætur Arnarhóls eru á vegum tengdra aðila að rísa
firnastórar byggingar, Tónlistarhús, hótel og höfuðstöðvar Landsbankans, verður æ ljósara að Björgólfur Guðmundsson er að setja
mark sitt á Reykjavík til langs tíma af grímulausum metnaði.
Enn er óljóst hvernig mörg þessara húsa líta út en við blasir að
mikið byggingarmagn er sett niður í nágrenni við smáar lóðir
með lágum húsum. Sá forni ávali svipur Reykjavíkur með einni
trónandi kirkju sem áður var líkt við hina sjálfsprottnu rómversku
hæðaborg er nú horfinn.
Þær raddir heyrast þótt lágt fari að í raun hafi Listaháskólinn
skorið Samson niður úr snörunni: lóðaverð milli Laugavegs og
Hverfisgötu hafi reynst Samson dýrt. Það virðist byggður inn í
samkomulag Listaháskóla og Samsons gambítur: skólinn á lóðina
og byggingarfyrirtækið húsin, en Listaskólanum tryggður vaxtarmöguleiki niður Hverfisgötuna þar sem Samson á lóðir fyrir.
Með þessum áætlunum er kafla lokið í uppbyggingu listmenntunar í landinu: litlu skólarnir hófust margir á þessum slóðum
í Þingholtunum og Skuggahverfinu, uxu síðan í sérskóla sem
reknir voru af hugsjón, umbreyttust á endanum í sameinaða stóra
stofnun, sem nú þarf á samkeppni innanlands að halda þótt enn
berjist hún við nemendur sem sækja nám erlendis. En það er ekki
nóg að eiga stofnanir og hús til að mennta listamenn. Þeir verða
að eiga sér markað sem þiggur verk þeirra og er reiðubúinn að
gjalda fyrir. Margt bendir til að íslenskur listamarkaður sé harla
vanþróaður og líta verði til hans gagnrýnum augum hin næstu
ár. Hvernig er hann studdur opinberu fjármagni, hvernig standa
listamenn gagnvart dreifingaraðilum og markaði sínum, hvað þarf
til að þróa þann markað sem hér er og hvernig er best að styrkja
útrás íslenskra listamanna á nálæga markaði.
Samningur Samson Properties tryggir að á miðjan Laugaveg
er nú komin mannmörg starfsemi, rétt eins nýjar verslunarhallir,
nýjar íbúðarblokkir styrkja þar borgarlífið, því þétting byggðar á
þessu svæði kallar vísast á aukna umferð og hún verður ekki öll bílandi: gangandi fólk fer senn í hrönnum um miðborg Reykjavíkur.
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Vilhjálmur beittur

Enginn málefnasamningur

Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson var í essinu
sínu á fundi borgarstjórnar í gær
og las nýja meirihlutanum pistilinn.
Hann byrjaði reyndar á að hrósa fjármálaáætlun borgarinnar, sem hann
kallaði „raunhæfustu þriggja ára áætlun sem gerð hefur verið,“ en minnti
á að það var nú líka fráfarandi meirihluti sem stóð að henni. Vilhjálmur
gagnrýndi hins vegar að nýi meirihlutinn hefði hætt við að leggja mislæg
gatnamót á Kringlumýrarbraut og
Miklubraut en sett fram óljósar
hugmyndir um stokk í staðinn.
Þá benti hann á að ágreiningur
væri innan meirihlutans um
framtíð Reykjavíkurflugvallar.
Kannski hann verði líka
lagður í stokk.

Síðast en ekki síst átaldi Vilhjálmur
nýja meirihlutann fyrir að hafa ekki
lagt fram neinn málefnasamning og
sagði fordæmalaust að sveitar- eða
borgarstjórn hefði ekki slíkt plagg til
grundvallar. „Nema hann hafi ekki
hugsað sér að vera lengi,“ bætti
Vilhjálmur við, „þá þarf hann ekki
neinn málefnasamning.“ Vel athugað
en eins og oddviti sjálfstæðismanna
þekkir af biturri reynslu er málefnasamningur aftur á móti engin
trygging fyrir langlífum stjórnarmeirihluta.

Heitt loft
Loftslagsþingið á Balí stendur
fyrir dyrum og í gær lýsti
ríkisstjórnin yfir að hún

styddi markmið Sameinuðu þjóðanna
um að iðnríki drægju úr losun gróðurhúsalofttegunda um 25 til 40 prósent
fyrir árið 2020. Þingmönnum VG
þótti yfirlýsingin ekki nógu skorinorð;
Steingrímur J. Sigfússon kallaði hana
„silkumbúðir utan um ekki neitt“ og
Kolbrún Halldórsdóttir sagði að Þórunn
Sveinbjarnardóttir hefði verið látin „éta
ofan í sig“ fyrri yfirlýsingar. Ekki eru allir
náttúruverndarsinnar jafn svartsýnir,
Náttúruverndarsamtök Íslands fagna
til dæmis yfirlýsingunni.
Varla eru þau minna
einlæg í baráttunni
gegn hlýnun jarðar
en Steingrímur og
Kolbrún?
bergsteinn@
frettabladid.is

Hjól tímans
Þ

egar Parísarbúar vöknuðu
einn morgun í nóvember gat
þeim fundist eins og hjól tímans
hefðu snúist afturábak um tólf ár,
samgöngukerfið var lamað af
verkföllum og ástandið keimlíkt
því sem var í desember 1995,
menn urðu að fara fótgangandi
langar leiðir gegnum borgina í
kulda og mengun, einhvern tíma á
mótum dags og nætur, eftir
götum sem þeir voru annars ekki
vanir að fara, og ástæðan fyrir
vinnudeilunum var hin sama:
áform stjórnvalda um að skerða
eftirlaunaréttindi lestarstjóra og
annarra starfsmanna, þau áform
sem náðu ekki fram að ganga
fyrir tólf árum. Miðað við það
sem þá gerðist fannst mér þetta
verkfall þó eitthvað í líkingu við
hálft verkfall, ef svo má segja:
Það stóð yfir í tíu daga, en þrjár
vikur þá, og nú stöðvuðust
neðanjarðarlestir ekki að öllu
leyti, mér reiknaðist svo að ég
hefði komist um helming leiða
minna með slíkum farartækjum
en orðið að styðjast við hesta
postulanna það sem eftir var. Á
öðru sviði var einnig nokkur
munur. Svo var að sjá að stjórnvöld væru farin að uppskera
ávöxtinn af linnulausri áróðursherferð sinni sem miðaði að því
að koma þeirri skoðun inn hjá
almenningi að lestarstarfsmennirnir væru einhver forréttindalýður, því þeir hafa sérstakt
eftirlaunakerfi og geta hætt
störfum eitthvað fyrr en aðrir og
fengið full eftirlaun; þessi
óheyrilegu forréttindi þyrfti að
afnema, jafnréttisins vegna.
Áróður af þessu tagi dundi
sífellt í fjölmiðlum. Fréttamenn
voru fundvísir á fólk sem var æft
af reiði yfir að vera strandaglópar á brautarpöllum, þótt ég
yrði að vísu ekki var við annað á
mínum ferðum um borgina en
menn tækju óþægindunum af
verkfallinu með jafnaðargeði, og
á því var hamrað að nú hefðu

EINAR MÁR JÓNSSON
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verkfallsmenn ekki stuðning
almennings eins og ljóst var 1995.
Viðhorf fjölmiðla kom ekki síst
fram í því, að lítið var sagt frá
afstöðu verkfallsmanna sjálfra,
þeir fengu sjaldan að hafa orðið
og segja frá málstað sínum.
Þó gerðist það. Og þá bentu
verkfallsmennirnir á að þessi
svokölluðu „forréttindi“ væru
einfaldlega uppbætur fyrir annað,
eins og reyndar margt það sem
nú er úthrópað sem „forréttindi“,
uppbætur fyrir að þurfa að vinna
illa launaða nætur- og helgidagavinnu, þurfa að vera fjarri
fjölskyldum sínum á hátíðum, fá
óregluleg frí og eiga á hættu að
verða sagt upp snemma, því eftir
vissan aldur er ekki víst að hver
og einn sé fær um að stjórna
brunandi hraðlestum við alls
konar skilyrði.
En svo bentu einhverjir aðrir á
að lestarstarfsmennirnir væru
ekki einir um að búa við sérstakt
eftirlaunakerfi, það gerðu fleiri,
t.d. þingmenn: þeir þyrftu heldur
ekki að sinna því starfi ýkja lengi
til að fá upp frá því 1.500 evrur á
mánuði, eða jafn mikið og
lestarstarfsmennirnir hafa í
eftirlaun. Það voru sett á fót
samtök og þau spurðu hvort ekki
væri rétt að taka til endurskoðunar öll þessi sérstöku eftirlaunakerfi og öll þessi „forréttindi“,
ekki eftirlaun lestarstarfsmanna
ein?
Þetta fór ekki hátt, en einhver
útvarpsmaður kom spurningunni
þó áleiðis, og fékk þá svör sem

hljómuðu ekki ókunnuglega:
þingmennirnir sögðu að eftirlaun
sín væru einfaldlega uppbætur
fyrir að þurfa að vinna óreglulegan vinnutíma, vera fjarri
fjölskyldum sínum í tíma og
ótíma, svo ekki væri minnst á það
hvað starfið væri ótryggt, þeir
gætu átt á hættu að missa það
fyrirvaralítið. Ég velti því fyrir
mér hvers vegna einhverjum gárunganum í útvarpsstöð skyldi
ekki detta í hug að snúa þessu
við, flytja orðræður þingmannanna þegar eftirlaun
lestarstarfsmannanna voru á
dagskrá, og öfugt. Ekki er víst að
menn hefðu heyrt mikinn mun.
En munurinn var eigi að síður
fyrir hendi. Lestarstarfsmenn
þurfa að vinna áratugum saman
til að fá sínar 1500 evrur
mánaðarlega í eftirlaun, og þeim
verður sagt upp störfum á sama
aldri og áður, þótt eftirlaunaaldurinn verði hækkaður, þeir
hafa þá einfaldlega þeim mun
minni réttindi og fá lægri
eftirlaun. Og þeir hafa ekkert
annað. Þingmennirnir þurfa ekki
að sitja nema eitt kjörtímabil,
fimm ár, til að hafa rétt á 1500
evrum á mánuði til æviloka,
reyndar ekki alveg strax, því
eftir að þeir fara út af þingi fá
þeir enn full þingmannalaun í
fimm ár, eftirlaunin taka við
kjósendur skyldu þá enn gera þá
afturreka. Og þessar 1500 evrur
bætast við önnur laun, biðlaun
og eftirlaun sem þingmennirnir
fyrrverandi geta ausið upp úr
öðrum brunnum, þær eru sem sé
aukasporslur.
Og þá er ótalinn sá munur sem
kannske er ekki ómerkastur: um
eftirlaun lestarstarfsmanna
standa nú yfir tvísýnar samningaviðræður, en það er aldrei á
dagskrá að endurskoða réttindi
þingmannanna, um þau ríkir svo
mikill einhugi í öllum flokkum,
að fjölmiðlar sjá varla ástæðu til
að nefna þau.

Skólinn, kirkjan og mannréttindin
Þessar forsendur byggja á ólík hlutverki
kirkju og skóla. Eftir sem áður er hagur
barna sameiginlegt markmið. Því má
heldur ekki gleyma að snar þáttur í gildum
kristninnar er náungakærleikur, auk þess
Kirkja og skóli eru til umfjöllunar í
sem hið barnslega er í hávegum haft. Að
samfélagi okkar. Ástæður eru margvíslegkalla ofangreinar áherslur trúboð fær ekki
ar enda eru tengsl ekki lítil. Kirkjan
staðist að mínu mati. Að fárast út í litlu
annaðist áður fyrr allt skólahald og innan
jólin og helgileiki er ansi skrýtinn
hennar vébanda varð almenningsfræðslan
málflutningur. Í samhljóðan við ofantil. Ljóst er að nú eru breyttir tímar. Það
greindar forsendur hefur Þjóðkirkjan
útilokar þó ekki samstarf þarna á milli
boðið þjónustu sína, ekki síst á stundum
þrátt fyrir orð háværs minnihluta. Hins
sorgar og áfalla. Hefur það samstarf verið
vegar þarf að skýra forsendur þess
vel þegið af hálfu skólans. Fræðsla um
samstarfs. Fyrir þremur árum voru settar HALLDÓR REYNISSON
sorg og áföll hefur einnig verið veigamikil í þessu
fram á vegum starfshóps innan kirkjunnar nokkrar
samstarfi, svo og fræðsla um kristna trú t.d. í
slíkar forsendur:
1. Skólinn fræðir um kristna trú og önnur trúartengslum við stórhátíðir og menningararf þjóðarinnar.
brögð. Slík fræðsla verður mikilvægari eftir því sem
Þjóðkirkjan vill vinna verk sitt í sátt við ólík
íslenskt þjóðfélag verður fjölbreyttara í trú og
lífsviðhorf og með virðingu fyrir þeim leikreglum
lífsskoðun. Mikilvægt er að takast á við slík viðfangssem skólastarf byggir á. Að sama skapi þarf hinn
efni í skólanum sem nær til allra.
háværi minnihluti að virða það sögulega samhengi
2. Tileinkun trúar eða lífsskoðunar fer fram á
sem er milli skóla og kirkju og hefur farsæld
heimilum, í kirkjum eða trúfélögum.
barnanna sjálfra að leiðarljósi. Það er erfitt að sjá
3. Þjóðkirkjan er reiðubúin að veita heimilum og
hvernig slíkt getur verið brot á mannréttindum.
skóla þjónustu í tengslum við trúarfræðslu. Sú
þjónusta sem veitt er skólanum verður þó alltaf að
Höfundur er verkefnisstjóri fræðslusviðs Biskupsvera á forsendum hans.
stofu.
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IPL varanleg, sársaukalítil
háreyðing
Greifynjan snyrtistofa s. 587 9310

Nematilboð -20% Miðvikud. Handsnyrting

FYRIR ÞÁ SEM VILJA ALVÖRU HEIMABÍÓ

JBL BALBOA10
Tveir125w BAK/HILLU HÁTALARAR

JBL BALBOACENTER
Einn 150w MIÐJU HÁTALARI

HarmanKardon
HKTS11
Heimabíó HÁTALARASETT
með 5 surround hátölurum
og bassa með 200w RMS
magnara.

HarmanKardon
DVD27
Fjölkerfa DivX DVD SPILARI
með Progressive Scan,
Dolby Digital og DTS.

HarmanKardon HS500
HEIMABÍÓKERFI með fjölkerfa DivX DVD SPILARA, Upscaling í
720p/1080i, Progressive Scan, hágæða 192kHz/24 bit DAC,, 5
x 65w RMS magnari, Dolby Digital, DTS og Dolby Pro Logic II FM
útvarpi með 30 stöðvaminnum, 2 Digital Coax inn og 1 út, HDMI,
Scart, Component, CVBS og SVHS tengi, USB tengi á hlið og baki.
Fimm 120w hátalarar, 10" bassabox með innb. 200w magnara ofl.

TILBO‹

129.990

;JAAIK:G `g#&))#..%

JBL BALBOA30
Tveir 150w GÓLF HÁTALARAR

JBL - BALBOASUB
8" BASSI með 100w RMS
MAGNARA, 50-150Hz

HarmanKardon AVR132
2x40w, 5x30w RMS HEIMABÍÓMAGNARI með Dolby Digital og DTS,
Dolby Pro Logic II, RDS útvarpi með stöðvaminnum.

TILBO‹

109.990
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HarmanKardon AVR132 og DVD27

TILBO‹

139.990
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B>CC>HKORT
1971 - 2007

G6;I¡@?6K:GHAJCHÏ JBÖA6'HÏB>*+-.%.%www.sm.is

6AA6G<:GÁ>G

UMBO‹SMENN UM LAND ALLT REYKJAVÍKURSVÆ‹I‹: Hagkaup, Smáralind. VESTURLAND: Hljóms‡n, Akranesi. Hagkaup, Borgarnesi. Samkaup, Borgarnesi. Blómsturvellir, Hellissandi. Skipavík, Stykkishólmi. VESTFIR‹IR: Kaupfélag Steingrímsfjar›ar, Drangsnesi. Samkaup, Ísafir›i.
NOR‹URLAND: KF Steingrímsfjar›ar, Hólmavík. KF V-Húnvetninga, Hvammstanga. Krákur, Blönduósi. Skagfir›ingabú›, Sau›árkróki. Hagkaup, Akureyri. Heimilistæki, Akureyri. Öryggi, Húsavík. AUSTURLAND: Samkaup, Egilsstö›um. Kauptún, Vopnafir›i. KF Héra›sbúa, Sey›isfir›i.
Sparkaup, Fáskrú›sfir›i. Martölvan, Höfn Hornafir›i. SU‹URLAND: Mosfell, Hellu. Fossraf, Selfossi. Rás, ﬁorlákshöfn. Geisli, Vestmannaeyjum. REYKJANES: Tölvuspítalinn, Grindavík. Rafeindatækni, Keflavík. Hagkaup, Njar›vík. Raflagnavinnustofa Sigur›ar Ingvarssonar, Gar›i.
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Raunsæi í öryggismálum
UMRÆÐAN
Varnarmál

Á

tímum kalda stríðsins, og
raunar enn þann dag í dag,
hafa umræður á Íslandi um
öryggis- og varnarmál einkennst
af því annarlega viðhorfi að önnur
lögmál í öryggismálum gildi um
Ísland en önnur lönd. Á Íslandi
þurfi ekki að gera sambærilegar
öryggisráðstafanir og gerðar eru í
öðrum löndum. Þetta sjónarmið
byggir á óskhyggju en ekki á raunsæju
mati
á
staðreyndum.
Raunsæisstefna
í
íslenskum
öryggismálum felst í því að
bregðast rétt við breyttum
aðstæðum með aðgerðum og
varnarviðbúnaði af Íslands hálfu
– án þess að hrófla við grundvallarforsendum íslenskrar öryggisstefnu, aðild Íslands að NATO og

varnarsamningnum
við Bandaríkin.
Meginkjarni
þessarar stefnu
Íslands er að
vörnum lands
og þjóðar skuli
ávallt hagað í
samræmi
við
íslenska öryggRÓBERT TRAUSTI
ishagsmuni.
ÁRNASON
Sjálfstæðisflokkurinn hefur
gegnt sögulegu forystuhlutverki
við mótun og framkvæmd ábyrgrar
stefnu í öryggismálum. Er brýnt að
undir hans forystu verði áfram
hugað að farsælli stefnu um stöðu
Íslands í alþjóðasamstarfi og bestu
og skynsamlegustu leiðunum til að
tryggja varnir og öryggi landsins.
Efnahagslegu og pólitísku „ofurmiðstöðvarnar“ tvær í Brussel og í

BRÉF TIL BLAÐSINS
Framboðsgjörningur
Valgeir Ómar Jónsson, frambjóðandi
til formanns VM, skrifar:
Föstudaginn 23ja nóvember sl.
hringdi varaformaður VM (Félags
vélstjóra og málmtæknimanna) til
mín. Erindi hans var að biðja mig að
draga framboð mitt til formanns VM
til baka. Hann sagði mér að hann og
formaður væru búnir finna kandídat til að fara í framboðið, en þeir
vildu ekki bjóða hann fram nema
að við fjórir sem erum þegar búnir
að tilkynna okkar framboð drægjum
þau til baka.
Ég varð mjög undrandi þegar
ég heyrði þessar hugmyndir. Þeir
ætluðu sem sagt að koma að kandídat sem þeim hugnaðist, og væri
einn í framboði. Félagsmenn áttu
bara að kokgleypa þennan gjörning
formanns og varaformanns. Þeirra
hugmynd er kannski sú að þeir gætu
þá verið með puttana í félaginu,
þó svo að þeir væru sestir í helgan
stein. Útskýringin sem ég fékk var
að sameining Félags járniðnaðarmanna og Vélstjórafélagsins væri
nýgerð og það gæti komið upp meiri
ágreiningur meðal félagsmanna

ef einhver okkar fjórmenninganna
væri kosinn. Skilaboð formanns og
varaformanns hljóta því að vera þau
að félagsmenn séu það vitgrannir að
þeir geti ekki unnið sem ein heild.
Þetta er móðgun við okkur frambjóðendur, að ég tali nú ekki um
félagsmenn. Þeir vilja að félagsmenn
fái nýja stjórn, varastjórn, kjörnefnd
og formann án þessa að fá að kjósa.
Það er eins og félagsmönnum komi
bara ekki við hverjir verða í forustu
fyrir félagið, að mati núverandi formanns og varaformanns.
Ég vil ekki halda þessari ráðagerð
leyndri eins og ég var beðinn um.
Svona gjörningur á að vera uppi á
yfirborðinu. Ef þetta er raunverulega skoðun þeirra þá hefðu þeir
ekki átt að vinna að sameiningu
þessara félaga. Mín skoðun er sú að
formaður og stjórn eigi að vinna fyrir
opnum tjöldum og að því markmiði
að sameina félögin og ekki draga
taum annars hvors eldra félagsins.
Því fyrr sem félagsmenn gera sér
grein fyrir því að hagsmunum þeirra
er best borgið með því að allir vinni
saman, því betra. Það var hugsun
mín og þess vegna studdi ég sameininguna.

Góður hundur
á gott skilið
Hunda nammi
(harðfisktöflur)

Washington eru Íslendingum ávallt
ofarlega í huga þegar horft er til
samstarfs og samvinnu, en best er
sú samvinna þegar hún byggist á
nytsemisgrundvelli.
Eitt stærsta verkefni Geirs H.
Haarde forsætisráðherra árið 2006
var að ná samkomulagi við ríkisstjórn Bandaríkjanna um öryggismál og öll þau atriði sem tengdust
brottför varnarliðsins frá Íslandi.
Lagt var til grundvallar að öryggissamtarf ríkjanna byggði áfram á
varnarsamningnum frá 1951 enda
töldust þá engir aðrir raunhæfir
kostir fyrir hendi fyrir Ísland. Nú
byggist íslensk öryggisstefna á
jafnvægi milli Atlantshafstengsla
og þátttöku í samstarfi Evrópuríkja. Ástæðulaust er að draga
skörp skil milli stöðu Íslands á
tímum kalda stríðsins og þess
ástands sem nú ríkir í alþjóðamálum. Engin grundvallarbreyting

Fæst í Bónus

Á fimmtán árum mörkuðu tveir
atburðir öðrum fremur þáttaskil í
öryggismálum Íslands. Hin fyrri
urðu þegar Sovétríkin hurfu af
vettvangi 8. desember 1991. Brotthvarfið leiddi til viðræðna Bandaríkjanna og Íslands 1994 og aftur
1996 um breytt fyrirkomulag
varna á Íslandi. Þessar viðræður
voru undanfari hinna seinni þáttaskila sem urðu 15. mars 2006,
þegar Bandaríkjastjórn tilkynnti
einhliða að allt bandaríska varnarliðið hyrfi frá Íslandi. Í raun átti
þessi ákvörðun Bandaríkjastjórnar ekki að koma á óvart. Hún hafði
lengi verið yfirvofandi. Niðurstaða ræður hins vegar miklu – en
ekki úrslitum – um nauðsyn þess
fyrir okkur Íslendinga að huga nú
sjálfir að okkar eigin öryggi.
Höfundur er fyrrverandi ráðuneytisstjóri.

Afléttið fjársveltinu
UMRÆÐAN
Umönnun aldraðra

N

ý og vaxandi þjóðmálahreyfing er risin –
aðstandendur aldraðra á
hjúkrunarheimilum. Við teljum
það eitt meginhlutverk okkar
að tala máli aldraðra, einkum
þeirra fjölmörgu sem þjást af
GESTUR GUÐMUNDSSON
heilabilun og geta því ekki
sjálfir mælt.
Fyrir um tveim árum fóru aðstandendur á lítilli deild
á hjúkrunarheimilinu Skjóli að hittast æ oftar í
setustofu deildarinnar. Foreldrar okkar voru mislangt
leidd á sjúkdómsferli sínu, en þurftu öll mikla
umönnun og örvun til að lifa þolanlegu lífi, og við
þurftum ekki að tala lengi saman til að sjá að heilabilaðir aldraðir sitja á hakanum í heilbrigðiskerfinu.
Á öldrunarstofnunum nýtur hver einstaklingur 4,8
stunda umönnunar á dag að meðaltali (Ríkisendurskoðun, 2005). Landlæknir hefur gert faglegt mat, þar sem
fram kemur að magn umönnunar hefur nánast staðið í
stað um áratuga skeið, á meðan hjúkrunarþörf hefur
stóraukist. Landlæknir telur að auka þurfi starfslið á
hjúkrunarheimilum um a.m.k. 50%.
Á umræddri deild á Skjóli fær hver einstakur
sjúklingur umönnun sem svipar til meðaltalsins í
landinu. Það er sem sé verið að veita heilabiluðu fólki
sömu umönnun og talin var þurfa að jafnaði á öldrunarheimilum fyrir nokkrum áratugum, þegar vistmenn á
slíkum stofnunum gátu sjálfir sinnt flestum sínum
þörfum.
Núverandi umönnun heilabilaðra snýst að langmestu
leyti um hinar einföldustu líkamlegu þarfir. Fólki er
hjálpað við að borða og taka lyf, við hægðir, þvaglát,
bað, að komast í rúmið og úr því aftur, klæðast og
greiða sér. Stundum fyllist heilabilaður einstaklingur
ótta, tekur á rás ef hann er ferðafær eða sýnir önnur
viðbrögð. Starfsmenn komast ekki yfir að sinna öðrum
verkefnum. Það sem forðar slysum, er annars vegar
þátttaka aðstandenda og hins vegar sú staðreynd, að
áhugasamt og fórnfúst fólk hefur fengist til starfa að
umönnun aldraðra – en þeim fer nú fækkandi vegna
lágra launa og aukins álags.
Þeir aðstandendur, sem nú hittast á hjúkrunarheimilunum, eru upp til hópa fólk sem hefur vanist skólastarfi sem samstarfsverkefni foreldra og starfsmanna.

Í aðstandendafélagi á Skjóli er fólk sem hefur unnið að
rannsóknum og þróun á starfi ófaglærðra og í skólum,
eða við mannauðsstjórnun. Margir hafa langa reynslu
af umönnun heilabilaðra einstaklinga, áður en pláss
fékkst á stofnun (meðalbiðtími eftir plássi er meira en
200 dagar). Á grundvelli reynslu okkar sjáum við,
hvernig líf aðstandenda heilabilaðra gæti orðið miklu
ríkara. Sjúkra- og iðjuþjálfar og aðrir sérfræðingar
þyrftu að leggja á ráðin, en fela vönu almennu
starfsfólki að blanda meira umönnunar- og örvunarstarfi saman við úrlausn daglegra þarfa.
Heilabilun vinnur hægt á einstaklingi, og mikilvægt
er að halda sem lengst í tengsl hvers einstaklings við
umheiminn, þjálfa kunnáttu sem annars gleymist,
tryggja reglubundna hreyfingu og hafa þolinmæði
gagnvart sífelldum endurtekningum. Langt leiddir
heilabilaðir einstaklingar eru mis upplagðir frá einni
stundu til annarrar, en ef rétt stund er gripin, lifna þeir
allir við þegar talað er við þá, minnt á gott fólk og
góðar minningar, sem lifa með þeim. Þeir geta fengið
mikla ánægju af hreyfingu, sem við fyrstu sýn virðist
ómerkileg – að snerta á efni, slétta úr tusku og brjóta
hana saman. Þannig mætti lengi rekja, en er eiginlega
dapurlegt, því að hér er verið að tala um hluti sem
starfsfólk hefur ekki tíma til að sinna.
Og hvaða hálfvitaskapur réði því á sínum tíma, að
Skjól var sett niður bak við Hrafnistu og ekkert hægt
að fara þaðan út nema á bílastæðið, þar sem blasir við
útsýni yfir hraðbraut? Ríkisendurskoðun telur þörf á
450 sjúkrarúmum í öldrunarþjónustu á ári 2005-2014
(þörfin er þó varlega metin), og þessi heimili þarf að
byggja við Laugardalinn, Elliðadalinn og í öðru
umhverfi, þar sem aðstandendur geta ekið foreldrum
sínum í hjólastól í grænt umhverfi, þar sem fuglar,
börn og ilmur af náttúrunni gefa lífsgleði.
Á síðastliðnum tveim árum hafa verið mynduð
samtök aðstandenda aldraðra á nokkrum heimilum, og
einstaklingar frá öðrum hafa komið að máli við okkur.
Við höfum snúið okkur til allra, sem koma að ákvörðunartöku í málinu: Landlæknis, heilbrigðisnefndar
Alþingis, fjárlaganefndar Alþingis, heilbrigðisráðherra. Þeir hafa svo sem sýnt okkur skilning, en reynt
að humma fram af sér þá augljósu þörf sem er á
aukningu útgjalda til málaflokksins. Á næstu dögum
verða fjárlög afgreidd, og fyrir helgi mátti skilja á
formanni fjárlaganefndar, að fjárveitingar til öldrunarheimila yrðu á borðinu við þá umræðu.
Bætið myndarlega við fjárveitingar til öldrunarheimila.
Höfundur er félagsfræðingur.

Trúboð í skólum

Hunda bitafiskur
Íslensk framleiðsla
úr úrvals hráefni.

hefur orðið, þegar hagsmunir eru
metnir á hlutlægan hátt. Frekar er
um huglæg atriði að ræða sem vega
misjafnlega þungt eftir því hver á í
hlut.
Ég minni á að í tíð ríkisstjórna
Davíðs Oddssonar frá 1991 til
2004 voru teknar ákvarðanir um
utanríkis- og öryggismál Íslands í
samræmi við breytta heimsmynd.
Ítarlegar úttektir voru gerðar á
þessum árum á öryggishagsmunum landsins og í þeim er alls
staðar komist að þessari sömu niðurstöðu, að aðild Íslands að NATO
og tvíhliða varnarsamningur við
Bandaríkin verði áfram tvær
meginstoðir öryggis Íslands. Það
er því rangt að halda því fram að
íslensk stjórnvöld hafi frá því
kalda stríðinu lauk látið reka á
reiðanum og ekki mótað sér stefnu
eða skoðanir á því hvað ætti að
gera í öryggismálum.

UMRÆÐAN
Trúmál

B

iskup Íslands segir að hörð
atlaga sé að áhrifum kristni og
kirkju í skólum landsins. Honum
finnst sjálfsagt mál að kristniboð
sé stundað í bæði leik- og grunnskólum og þjóðkirkjan sækir stíft
að koma prestum inn í umræddar
stofnanir. Þangað eiga þeir hins
vegar ekkert erindi, enda eiga börn
að fá að vera í friði fyrir trúaráróðri
í opinberum skólum.
Það er réttur foreldra að annast
trúarlegt uppeldi barna sinna enda
eru þetta viðkvæm mál sem fólk
hefur mjög ólíkar skoðanir á. Með
því að setja presta inn í skóla og
boða þar kristna trú er verið að
taka þennan rétt af foreldrum.
Þeim er stillt upp við vegg og þurfa
að velja milli þess að láta skilja
börnin sín frá hópnum eða að láta

þau sitja undir
trúboðinu.
Flestir foreldrar velja seinni
kostinn til að
einangra ekki
börnin sín enda
er það ekki boðlegt að lítil börn
séu reglulega
sett út í horn í
ÞORVALDUR
skipulögðu
KRISTINSSON
skólastarfi.
Fólk á ekki að vera sett í þessa
stöðu og það sorglegasta er hvað
það er mikill óþarfi. Það er ekkert
sem kallar á að börn séu dregin í
dilka í opinberum skólum eftir lífsskoðunum foreldra þeirra. Fólk
getur alið börnin sín upp í kristinni
trú ef það vill og boðið er upp á
ýmislegt barnastarf á vegum kirkjunnar fyrir þá sem það vilja. Opinberir skólar eiga hins vegar að vera
fyrir alla og trúarleg starfsemi

innan þeirra er bæði óviðeigandi og
með öllu óþörf.
Það væri óskandi að boðendur
kristinnar trúar myndu fara að
orðum frelsara síns og koma fram
við aðra eins og þeir vilja að aðrir
komi fram við sig. Myndu kristnir
foreldrar t.d. sætta sig við að hluti
af skipulögðu skólastarfi barna
sinna væri heimsókn frá félagi trúleysingja sem kæmi til að ræða við
börnin um lífið og tilveruna á forsendum húmanisma og guðleysis?
Það efast ég um enda væri fráleitt
að fara fram á slíkt.
Það getur verið mjög gaman að
rökræðum um ólíkar lífsskoðanir
en það er siðlaust að beina spjótum
sínum að börnum annarra í þeirri
umræðu. Það er það sem kirkjan er
að gera í þessu máli og það er henni
til skammar.
Höfundur er varaformaður Ungra
jafnaðarmanna í Hafnarfirði.

DÓNASKAPUR AÐ AKA
BÍL MEÐ BILUÐ LJÓS

GJAFIR BARNANNA
Misjafnt er eftir löndum
hver er talinn færa börnunum jólagjafirnar.

Ljósastilling bifreiða er vandasamt verk og það er ekki á
allra færi að skipta um perur
í bílum.

JÓL 3

BILAR 2

HEILSA

HÚS

BÖRN

NÁM

FERÐIR

MATUR

BÍLAR

TÍSKA

GRÆJUR

ATVINNA

TILBOÐ

JÓLIN KOMA O.FL.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

HEIMILI

Erling æfir um þessar mundir fyrir nýtt íslenskt verk,
Höllu og Kára, eftir Hávar Sigurjónsson í uppsetningu Hafnarfjarðarleikhússins. Þar leikur hann aðra
aðalpersónuna, Kára, en verkið segir hann vera
kolsvarta kómedíu. Frumsýning á verkinu er áætluð
í janúarlok 2008.

Í siglingu með fjölskylduna
Erling Jóhannesson leikari fór með fjölskylduna
í stórreisu um Skandinavíu í sumar.

Auglýsingasími

– Mest lesið

Erling Jóhannesson leikari lagði í sumar af stað með
fjölskylduna, konu sína Sigríði Heimisdóttur og tvo
syni, í stórreisu um Skandinavíu. Förin hófst á ættarmóti í Færeyjum þaðan sem Erling á ættir að rekja.
Frá Færeyjum lá leiðin til Noregs, þaðan til
Danmerkur og loks aftur til Færeyja.
„Við bjuggum fyrir nokkrum árum í Danmörku og
höfum verið að bíða eftir tækifæri til að fara aftur
þangað,“ segir Erling og bætir við að það hafi síðan
gefist með ættarmótinu. Sá fjölskyldan sér þann kost
vænstan að sigla með Norrænu þar sem flugmiðinn
til Færeyja kostaði jafn mikið og öll siglingin.
„Við sigldum til Bergen og vorum svo heppin að ná
í Noregi mestu rigningu sem um getur. Á leiðinni til
Osló keyrðum við framhjá fljótandi hjólhýsum og
tjaldvögnum úti á engjunum og flutum nánast niður
Skandinavíu til Hróarskeldu, þar sem unglingarnir

veltust um í forinni. Við vorum svo heila viku úti á
Jótlandi,“ útskýrir Erling, sem freistaðist ekki til að
kíkja á útihátíðina þrátt fyrir það góða orð sem af
henni fer. „Nei, enda kannski ekki mikið um að fólk á
miðjum aldri sæki hana. Aftur á móti er ofsalega
þægilegt að ferðast með krakka í Danmörku, þar er
alls staðar eitthvað í boði fyrir þá.“
Hápunkt ferðarinnar segir Erling hins vegar hafa
verið endurkomuna til Færeyja sem var notuð til
almennrar afslöppunar. „Færeyingar eru enn í svo
miklum tengslum við náttúruna. Þeir hafa ekki
plebbast upp eins og Íslendingar sem hafa hent
ýmsum hefðum út um gluggann eftir að þeir urðu
nýríkir. Þarna vinna margir við samfélagsþjónustu
og sumir halda kindur sem þeir setja á beit upp í fjöll
yfir sumarið. Það er gríðarlega mikið fyrir steikinni
haft. Þetta er eins og að koma á íslenskan sveitabæ.
Ég er auðvitað svolítið hlutdrægur en þetta er með
skemmtilegri stöðum sem ég hef komið til.“
roald@frettabladid.is

Breiðhöfða
MMC Pajero, Intense, Nýr bíll. 7 manna, Dísel,
ssk, CD magasín. Verð 5.550.000.-

Toyota Corolla S/D sol, sjálfskipt, 5/05, 50þ.km.
álfelgur. Verð 1.590.000.-

Range Rover Sport TDI V8 Nýr, 20“ felgur,
dvd, 272 hö. Verð 11.900.000.-

Range Rover, 6/04, 68þ.km. álfelgur, krókur,
Innﬂuttur af umboði. Verð 7.890.00.-

Lexus RX 300, 5/03, 74þ.km. ssk, CD magasín,
raf. sæti. Verð 3.890.000.-

Jeep Grand Cherokee, 5,7 hemi, limited,37þ.
km. 7/05, Innﬂuttur nýr. Verð 4.140.000.-

M. Benz G 270 cdi, 12/05, ssk, 50þ.km.
hlaðinn búnaði. Verð 990.000.-

[

]

Kappakstursbílar geta verið skemmtilegir þó að
það sé nú ekki á færi allra að eiga slíkan grip til að hamast á. Þeir geta þá huggað sig við Formúluna.

"ÅLAÖJËNUSTA -AGGA

Jón hefur áralanga reynslu í ljósastillingum.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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Dónaskapur að aka
um á bíl með biluð ljós
Ljósin á bílnum eru eitt af
þýðingarmestu öryggistækjum
hans, ekki síst í skammdeginu
þegar myrkur er meirihluta
sólarhringsins. Hér eru nokkur
heilræði ljósastillingarmanns.
„Ljósin á bílnum eru á ábyrgð ökumanns og einskis annars, eins og
annar búnaður bílsins. Í bókinni
sem við lærum í fyrir bílprófið
stendur að ökumaður eigi að ganga
í kringum bílinn áður en hann ekur
af stað og aðgæta hvort öll öryggistæki séu í lagi og þar á meðal
ljósin. Það er hreinn dónaskapur
að aka um með biluð og vanstillt
ljós,“ segir Jón Brynjólfsson,
verkstæðisformaður í Ljósaskoðun og stillingu í Hátúni 2. Hann
kveðst oft fá bíla á verkstæðið
með perum sem snúi öfugt en
ítrekar að stilling ljósanna skipti
miklu máli fyrir ökumanninn
sjálfan. „Ef ljósin lýsa of mikið
niður þá sér ökumaðurinn ekki

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

fram fyrir sig og ef þau beinast of
mikið upp lýsa þau honum ekki
neitt en blinda þá sem hann
mætir,“ segir hann. Hann nefnir
líka hæðarstilli á ljósum margra
bíla og lýsir tilgangi hans. „Ef
skottið á bílnum er hlaðið þá sígur
hann niður að aftan en framendinn
fer upp. Þá er ætlast til að menn
lækki ljósin handvirkt. Margir
vita hins vegar ekki hvað þessi
takki gerir og fikta í honum að
óþörfu. En ef menn leggja upp að
vegg þá sjá þeir hvert ljósin
vísa.“
Jón bendir á sá sem mæti bíl
með einu ljósi geti haldið að þar sé
mótorhjól á ferð og bætir við að
oftar þurfi að skipta um perur í
bílum sem séu farnir að eldast en
nýrri bílunum. „Ef perurnar hafa
ekki verið í lagi í einhvern tíma þá
er perustæðið oft ónýtt, það kemst
raki í það og það ryðgar og skemmist. Það er nefnilega hitinn frá perunni sem heldur ljósabúnaðinum
þurrum,“ segir hann.
Allir bílavarahlutir hafa hækkað

Lítið notuð dekk
á góðu verði

KERRUÖXLAR
Í ÚRVALI
og hlutir
til kerrusmíða

PIPAR • SÍA • 70623

HJÁ VÖKU ER BÆÐI HÆGT AÐ
KAUPA NÝ OG NOTUÐ DEKK.

HPI Savage X 4,6
fjarstýrður torfærutrukkur
Öﬂugasta útgáfan til þessa

Vagnhöfða 7
110 Reykjavík
Sími: 517 5000

í verði og þar á meðal perur. „Við
erum með perur í dag sem kosta
yfir tvö þúsund krónur og algengt
verð á þeim er 1.500 til 2.000
krónur,“ segir Jón.
Á tímabili var skylda að fara
með bílinn í ljósastillingu áður en
hann fór í skoðun. Síðan tóku skoðunarstöðvarnar að sér ljósastillingarnar en hafa ýtt því frá sér
aftur. Starfsmenn bensínstöðva og
smurstöðva skipta oft um perur
fyrir viðskiptavini sína en átta sig
ekki alltaf á hversu vandasamt
það er. „Menn gera þetta vafalaust
eins vel og þeir geta en hafa hvorki
þekkingu, tæki né aðstöðu til
þess,“ segir Jón. „Oft er nefnilega
mjög erfitt að skipta um perur.
Stundum þarf að taka ljósin hreinlega úr og á sumum bílum þarf að
fjarlægja rafgeyminn til að komast að þeim,“ segir hann og bætir
við að lokum: „Það sem einu sinni
tók tíu mínútur er orðin viðgerð
sem tekur klukkutíma og það
þýðir að menn verða að skilja
bílana eftir.“
gun@frettabladid.is

.ETHYL  SÅMI  WWWTOMSTUNDAHUSIDIS

Sendum frítt um land allt!
Felgustærðir: 15", 16" og 17"
Úrval jeppadekkja upp í 38"

Lítið notuð dekk má fá á góðu
verði hjá Vöku en þeir sem vilja
frekar ný geta einnig fengið þau
á sanngjörnum kjörum. Hjá Vöku
er mikið úrval nýlegra dekkja sem
annaðhvort koma undan íslenskum bílum eða eru keypt að utan.
Þeir sem luma á vel með förnum
dekkjum geta líka komið þeim í
verð hjá Vöku.
- eö

[

Enska jólaköku þarf að útbúa með fyrirvara þar sem það
þarf að vökva hana í mánuð áður en hennar er neytt. Þá er hún
ýmist vökvuð með koníaki eða rommi og pakkað vel inn á milli.

Heims um ból

]

KAUPMANNAHÖFN – LA VILLA
Heimagisting á besta stað í bænum.
Býður alla Íslendinga velkomna.
Geymið auglýsinguna.

Jólin eru hátíð barnanna en
sinn er siður í hverju landi.
Gjafir úr óvæntri átt gleðja
börn hvar sem þau eru í
heiminum.

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

Á Ítalíu fá börn gjafir frá góðu
norninni Le Befana, sem var barnlaus ekkja þegar vitringarnir þrír
mættu henni á leið sinni að jötu
Jesúbarnsins. Þeir spurðu hana
vegar til Betlehem en hún var
önnum kafin við þrif og sendi þá
burt. Fljótlega uppgötvaði hún
mistök sín og fór sjálf að leita
Jesúbarnsins. Enn í dag leitar hún
hús úr húsi á þrettándanum um
leið og hún skilur eftir gjafir
handa góðum börnum.
Rússnesk börn bíða gjafa frá
bóndakonunni Babúsku sem bauð
vitringunum þremur skjól og mat
á leið sinni til Betlehem. Hún
afþakkaði samfylgd þeirra til
Jesúbarnsins, en þótti það mikil
yfirsjón á þrettándanum þegar
hún reyndi árangurslaust að finna
þá aftur. Á leið sinni afhenti hún
börnum á vegi sínum gjafirnar til
frelsarans.
Á Spáni, í Mexíkó, Púertó Ríkó
og Suður-Ameríku færa vitringarnir þrír börnum gjafir, en í
Frakklandi bíða börn óþreyjufull
eftir gjöfum jólasveinsins.
Sænsk börn bíða eftir dvergnum
Jultomten, sem einnig kallast jólasveinn, og klæðist rauðu þegar
hann ber mal sinn fullan af gjöfum á bakinu. Sleða hans draga
geitur þrumuguðsins Þórs. Jólaálfar leynast á háaloftum Svíþjóðar
árið um kring í von um aðstoð frá
jólasveininum og skilja börnin
eftir mjólk eða grjónabúðing í skál

Hægt að pakka saman eins og andstæðingunum!

billiard.is
Suðurlandsbraut 10, Reykjavík. Sími: 568-3920 & 897-1715
Íslensk börn bíða þess að jólasveinninn færi þeim gjafir en jafnaldrar þeirra um
heimsbyggðina eiga sér margir aðra siði.
NORDICPHOTOS/ GETTY IMAGES

handa álfunum, með ósk um að
skálin sé tóm að morgni.
Í Austurríki og Sviss kemur
Christkindl, eða Kristsbarnið, með
gjafirnar. Í sumum þorpum bíða
börn eftir því heilaga barni en
annars staðar er Christkindl gull-

fallegur stúlkuengill sem kemur
af himnum ofan með gjafir.
Á Englandi bíða börnin jólagjafa frá jólasveini í rauðri skikkju
með teinunga af kristþyrnum í
hárinu.
- þlg

Veiðikortið veitir aðgang að 31 vatnasvæði vítt og
breitt um landið og kostar aðeins 5000 kr.

Unnið úr leir, taui og tré
KRAFTAVERK

IÐJUÞJÁLFUN GEÐDEILDAR VIÐ HRINGBRAUT BÝÐUR FÓLK VELKOMIÐ
Á ÁRLEGA JÓLASÖLU SÍNA Á MORGUN, 6. DESEMBER, FRÁ KLUKKAN
12.00 TIL 15.30.

„Hér eru munir úr tré, mósaik, leir og taui svo eitthvað sé nefnt,“
segir Heimir Guðmundsson hjá iðjuþjálfun geðdeildarinnar við
Hringbraut. Þar lá starfsemin niðri um tíma á þessu ári og því
er salan ekki jafn umfangsmikil og venjulega en í nóvember var
hafist handa að nýju og á síðustu vikum hafa margir fallegir hlutir
orðið þar til. Þeir verða boðnir til sölu á 1. hæð í geðdeildarhúsinu
á morgun milli 12 og 15.30 og að sjálfsögðu verður heitt kaffi á
könnunni ásamt gómsætu meðlæti.
- gun

Munir á jólasölu iðjuþjálfunar
geðdeildar við Hringbraut eru
eigulegir.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Fæst hjá N1, veiðibúðum
og á www.veidikortid.is
Frí heimsending þegar verslað er beint á vefnum

[ ALLAR SMÁAUGLÝSINGAR VIKUNNAR Á visir.is ]

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN
ER OPINN ALLA DAGA KL.

8–17

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

5000

AFGREIÐSLAN ER OPIN:
VIRKA DAGA
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BÍLAR &
FARARTÆKI
Audi A4 Quattro árg. ‘07, ek. 13 þús.
200 hö. Leður, lúga og luxury. Engin
skipti! V. 3990 þús. stgr. Uppl. í s. 821
4068.

16Þ. á mánuði!

HYUNDAI GETZ GLS. Árg 03.1300.E51Þ.5 Gíra. Sk ‘08. ABS. CD.

Carmax bílasala
Hyrjarhöfða 2, 110 Reykjavík
Sími: 5405800
http://www.carmax.is
PEUGEOT PARTNER ÁRG 2007 DÍSEL
Ek.11þkm,geislaspilari,ofl. Verð 1490
þús- lán 1240 þús TILBOÐ yfirtaka
+ sölulaun. Kostar nýr 1735 þús.
Bílabankinn s.588-0700

PEUGEOT 206 XR PRÉSENCE árg 11/00,
ek 78 þ km, 1.4L Bsk, Verð 590 þ. áhv
490 þ. Nánari uppl á www.arnarbilar.is
rn: 110871 S: 567 2700

Arnarbílar ehf
Gylfaflöt 5, 112 Reykjavík
Sími: 567 2700
www.arnarbilar.is

Renault megane árg. ‘97 sk. ‘08 ssk.
Sumar og vetrardekk. V. 250 þ. Tilboð
160 þ. S. 858 7439.

Nýr 2008 Toyota Highlander. Slær
Landcruiser út með kraft, sparneytni
og lægra innkaupsverði. 270 hö,
7,5L/100km. 2008 frá 4490þús. Einnig
2007 tilboðsbílar. Frá 3500þús. Nýjir/
Nýlegir bílar frá USA/Evrópu allt að 30%
undir markaðsverði. Íslensk ábyrgð. Frá
10% útborgun. 30 ára traust fyrirtæki.
Sími 5522000 www.islandus.com

Toyota Avensis árg. ‘06, station, bsk,
ek. 25 þús. Vetrardekk á felgum fylgja.
Yfirtaka á láni eða verðtilboð. S. 821
9812.
Opel Vectra græn, vel með farin Ssk.
árg. ‘97 Til sölu. Uppl. í s. 899 5423.
Mitsubishi Lancer árg. ‘98, ek. 130
þús, skoð. ‘08. Vetrardekk og álfelgur,
sjsk. Mjög góður bíll. Tilboð óskast. S.
616 2597.

Innflutningur og sala

0-250 þús.

Gullmoli til sölu

Þessi frábæri bíll er einungis ek. 9.
þús. Er með öllum aukahlutum, Td.
Bakkvörn, spoiler, dökkar rúður. Ekki
missa af þessum. Tilboðsverð 1390 þús.
(Eins og nýr, langt undir listaverði).
Uppl. í s. 695 2728.

Ski-Doo Renegade-X 800, árg. 2007. Nýr
sleði sem fæst á mjög góðu verði. 1.75“
belti, rafstart, bakkgír osfrv. Uppl. í síma
897 9599 og 897 7571.

PRO ehf
Sími: 897 9599
http://www.protrade.is

Nissan Primera árg. ‘01, 5 gíra, 1.6 vél,
ek. 112 þús. S. 616 2197.

Peugeot Boxer diesel pallbíll árgerð
2004, ekinn 71 þus.km., álpallur, 100%
lánað, verð 1.590.000,- m.vsk. 8216292

Suzuki Swift árg. ‘98 ek. 115 þús. Verð
235 þús. Uppl. í s. 898 8870.
Toyota Carina E 2.0, árg. ‘96. V. 150 þús.
Uppl. í s. 857 8083.

Nissan Almera ‘04. 1,8. Sjálfskiptur.
Ekinn 47 þús. Dráttarkúla, Fjarstýrðar
samlæsingar, Geislaspilari, Rafdrifnar
rúður ofl, Vindskeið/spoiler. Listaverð
1150 þús. verð 900 þús. Áhvílandi ca .
750. Mánaðarleg afborgun 22 þ. Uppl.
í s. 661 1400.

Landrover Defender 110 CRD 7 manna
Diesel nýr bíll, þessi gamli góði hentar
vel til breytinga, bíllinn er til sýnis á
Bílfang verð 4.9 mil

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.
Sími: 567 2000
www.bilfang.is

Isuzu Trooper árgerð 2000 diesel,
7manna, beinskiptur, ekinn 160 þús.
km., nýleg tímareim, þjónustubók frá
upphafi, nýleg 35“ dekk, álfelgur og fl.,
sk.’08, 100% lánað, verð kr. 1.250.000,821-6292

Splúnkunýr 2008 Toyota Landcruiser
200 um 2 milljónum undir listaverði!
Láttu okkur spara þér sporin og milljónirnar. Eitt símtal og þú færð betra
tilboð í lúxusbíla hjá okkur t.d. í nýjan
Porsche eða Mercedes Benz. Nýjir/
Nýlegir bílar frá USA/Evrópu allt að 30%
undir markaðsverði. Íslensk ábyrgð. Frá
10% útborgun. 30 ára traust fyrirtæki.
Sími 5522000 www.islandus.com

Flottur Bíll!

X Motos Super Pit

Mótorcrosshjól, 250cc, 5 gíra dirt bike,
hæð sætis 90cm, hæð undir pönnu
32cm, upside down temparar stillanlegir. Verð 267.000

Ford F-350 Lariat árgerð 2004 extracab, 6,0 diesel, innfl. af Brimborg,
ekinn 85 þús.km., þjónustubók, verð kr.
2.580.000,- 100% lánað 821-6292

Til sölu Honda Electra ‘98 1600 station,
ek. 122 þús. Álfelgur, ný vetrardekk, CD
spilari. Gott eintak. Verð 180 þús. Uppl.
í s. 690 5726.

Nissan Micra Árg 2001 Ekinn 107þús
Vetrardekk Skoðaður Verð 350000 simi
8998512

Ford Focus ‘00 ek. 109 þ. 20 þús út +
yfirtaka á láni. S.659 0625 & 565 0618.

Breiðan ehf
Sími: 821 6292

Bílar til sölu
22Þ á mánuði!!!

Ford Focus StW, Árg 03,1600, 5 gíra,Ek75Þ, SK ‘08, Vetrardekk, Ásett 1170Þ.

Höfum geymslu pláss fyrir hjólhýsi,
pallhýsi, tjaldvagnar og húsbíla. Erum
stödd í Borgarbyggð. Upplýsingar í síma
8959414 og 8973514.

250-499 þús.

Til sölu Peugoet 206 Ek. 88 þ. fallegur
og góður bíll, ný kúpling og púst. V. 260
þ. Uppl. í s. 898 8835.

16Þ á mánuði!!!

Opel
vectra
st’98,sk’08ek
.133þ,sjálfsk,spólv, fjarst.Góður bíll.
V230þ.S 695-2381
Audi A4 5/96 ek. 195 þ. Gott eintak en
biluð sjálfskipting. Uppl. s. 896 6866.
Tilboð.

Jólaútsala

Renault Laguna StW, Árg’01, Ek-113þ,5
Gíra, Sk ‘08, CD, Ný yfirfarinn bíll, Ásett
790Þ.

Toyota Yaris Terra árg. ‘05, ek. 45 þús.
Ásett v. 1150 þús. Áhvílandi 982 þ.
Yfirtaka á láni, 16 þús á mán. Uppl. í
s. 845 9009.
Einstakt tilboð! Fallegur, rauður VW
Polo, árg. ‘04. Fæst á aðeins 790 þús.
Ásett verð 970 þús. Áhv. 675 þús. Ek. 52
þús. Sumar/vetrardekk. S. 663 1693.

TOYOTA LAND CRUISER 120 6/2006,
ek. 61 þús, álfelgur, 8 manna, 6 diska
magasín, dráttarbeisli, filmur. ofl.
ofl. Verð 4890 þús —-SKOÐA SKIPTI
Bílabankinn s.588 0700

Bílabankinn
Breiðhöfða, 112 Reykjavík
Sími: 588 0700
www.bilabankinn.is

CLK 55 AMG

M-Benz CLK 55 AMG 2003 einn með
öllu bíllinn er 367 hestöfl ásett verð
7,9 mil fæst’með 1 milljón í pening +
yfirtöku. lán ca.5,5 millj. ath öll skipti.
uppl. s. 661 1400.

M Benz Sprinter flokkabíll sk. 08 ek.
20.000 fínn bíll. Verð 1.790 þús. Sími
820 4340.
Hundai Tuscon 4WD Diesel ssk. árg.
‘05 ek. 58 þ. V. 2500 þ. Uppl. í s. 896
1365.

Gott verð - Góður Bíll

Toyota Corolla árg. ‘98 ek. 140 þ.
Nagladekk. Nýskoðaður. V. 270 þ. S.
691 9374.
Toyota Yaris árg.’00. Ek. 95 þús.
Beinsk. Ný vetrardekk á felgum fylgja.
Verðtilboð. Uppl. í s. 821 9812.

Hippar

Á afmælistilboði 298 þús. með götuskráningu. 250 cc, með fjarstarti, þjófavörn, rollbar, töskum, litur: svart.

Peugeot 306 árg. ‘00, ek. 80 þús. Bsk.
Ný Heilsársdekk. V. 300 þús eða tilboð.
Uppl. í s. 663 9097, Davíð.
Til sölu grár Yaris 3 dyra Ek. aðeins 56 þ.
árg. ‘01 Lítur vel út. S. 896 4661.
MMC L200 árg. 2007 ekinn 6000 km.
32“ dekk, hús, leður, einn með öllu. Lán
3150. S. 898 2811.

26 þ. á mánuði!!!

Renault Laguna Berline, árg 03, ek. 63
þ.,5 gíra, sk. ‘08, Cd. Ásett 1450 þ.

Toyota Previa ‘03. Ek. 76 þús. Sumarog vetrardekk. V. 1880 þús. Uppl. í s.
856 5761.
Chevrolet G20 Sport Van ‘94, 7 manna.
V.890 þ. Ath skipti á dýrir með yfirtöku
á láni. S. 840 0818.

500-999 þús.

Ítalskar vespur

50cc með fjarstarti og þjófavörn, ABS
bremsukerfi, breið dekk, 4 litir. Verð
188 þús. með hjálmi, götuskráningu og
boxi að aftan.

22 þ. á mánuði!!!

Mmc Lancer. Árg 02/05. Ek. 25 þ. Sk.
‘08, 1600 vél. ssk. Abs. Airbag. Gott
Lán.

Mótor og sport ehf
Síðumúla 34, 108 Reykjavík
Sími: 567 1040
www.motorogsport.is

Ath öll skipti

MMC L200, árg. ‘02, ek. 112 þús. Dísel.
35“ breyttur. Áhv. 1.100 þús. Afb. 24
þús. á mán. V. 1.450 þús. Uppl. í s.
824 3467.

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

100% lán

Fæst gegn yfirtöku á láni. 4x4 MMC
Lancer Station árg.’00. Ek. 175 þ. Vel
með farinn bíll. Vetrardekk á felgum
fylgja. Uppl. í s. 856 5761.

VW Golf higline árg 2002. beinsk,
1600cc, ekinn 102 þús kílómetra, álfelgur, góð heilsársdekk, glerlúga, cd,
armpúði og margt fl. - 8464976-Binni
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Varahlutir í VW Golf, Polo og Yaris,
Renault Kangoo. Viðgerðir. Einnig airbag. Kaupi bíla. Uppl. í s. 554 1610 &
892 7852.

Japanskar Vélar/Bílstart,
Bílapartasala

Hyundai Getz 07-2006, ek. 16 þ. V.
tilboð 995 þ. Kostar nýr 1430 þ. Sími
856 7466.

Grand Cherokee Hemi 5,7L árg 2005
ekinn 64 þús. Mjög vel með farinn,
leður,topplúga, rafm í öllu. Verð aðeins
2.980 þús. Sími 897 9599

Erum að rífa flestar gerðir japanskra og
kóreskra bíla, Fiat, Opel, VW ofl, sérstök
áhersla á Nissan og MNC. Opið 08-18.
S. 893 2284 & 565 3400, partasolur.isV

Jólasveinaþjónustan
Býður fyrirtækjum, einstaklingum og félagasamtökum
skemmtilega þjónustu í anda
jólanna. Margra ára reynsla í
jólatrésskemmtunum. Hafið
samband við jólasveininn í s.
820 7378.

Garðyrkja

D&D Málari EHF sérhæfir sig í öllu sem
við kemur málningarvinnu, skreytingum
og þrifum. Uppl. í s. 691 7016.

Getum bætt við okkur flísalögnum
bæði smá og stór verkefni. Tímav eða
föst verð tilboð. S: 426 8010. Gsm: 897
8070 & 895 2446. mail: info@multikerfi.is www.Multikerfi.com.
Pípulagningamaður með mikla reynslu
getur bætt við sig verkum í heimahúsum og öðrum minniháttar framkvæmdum. S. 661 9480, Fúsi Pípari.

Galloper 99’’ 127.000km 2,5TD bsk.
490.000kr Simi 6905452

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

´07 EK. 3 m. 6 Gíra, Geislaspilari,
Driﬂæsing, Klæddur pallur,
Mjög ﬂottur bíll, tilvalinn í breytingar

V. 3.390.- Möguleiki á góðu láni.

D

Húsaviðhald
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SUZUKI GRAND VITARA TDI 2,0
EK. 119.þkm. Sjálfsk. Hiti í sætum,
Dráttarkúla, Ný tímareim.
Góður og eyðslugrannur jeppi.

Bílaframleiðendur verða að losa um
lager fyrir áramót. Gerðu reyfarakaup
á brunaútsölu ársins! 2007/08 Ford
F150, Toyota Tacoma eða Dodge RAM
frá 1990þús! Einnig stærri pallbílar og
sendibílar benzín/dísel á útsölu. Nýjir/
Nýlegir bílar frá USA/Evrópu allt að 30%
undir markaðsverði. Íslensk ábyrgð. Frá
10% útborgun. 30 ára traust fyrirtæki.
Sími 5522000 www.islandus.com

TILBOÐ: 990.000.- Lán. 470.000.-

Villtu láta mála & gera
fínt fyrir jólin? Góður
staðgreiðslu afsl.

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

Vantar tilboð í klæðningu utan á hús.

7 manna bíll óskast

Óska eftir 7 manna bíl á verðb. 0-1400
þús. stgr. Uppl. í s. 864 3223.

TOYOTA TACOMA D.C. 4X4

V. 2.950.- Möguleiki á góðu láni.

2 milljónir +

Skólastrák sárvantar bíl. má kosta 0 100 þúsund kr. Skoða allt. 8663838.

Góður bíll fyrir veturinn
V. 3.790.- LÁN. 3.618.-

FORD EXPLORER E.B. 4,0

Jólaskemmtanir

Einn flottasti Golf GTI á landinu til sölu
árg. ‘01 Aukahlutir og græjur uppá 1 mil.
V. 1.4 mil. Uppl. í s. 893 0587.

Bílar óskast

01/05 Ek.35.þkm. 5.gíra, DIESEL,
4-link Gormafjöðrun, Milligír, Ný dekk,

‘04 EK.62.þkm. SSK. Leður, Geislaspilari,
4x4, Gullfallegur bíll í toppstandi.
Góður fyrir veturinn.

Bergþóru, s. 699 3301.

Yfirtaka, 100% lán. Ford F150 LARIAT
5,4 með öllu. Verð aðeins 2350.þus.
Bill selst með eða án pallhýsis. Eyðsla
aðeins 15-16l/100 í blönduðum akstri.
Nú er hagstæðara að aka bensínbil.
Pallhýsi kr350.000 passar á alla minni
pallbíla. Uppl í síma 695-0227

MITSUBISHI L200 D.C. 38”

Tek að mér jólaþrif í heimahúsum.
Einnig fyrirtækja og fluttningsþrif. Uppl.
í s. 848 7367, Ástu- svæði.
Ertu að flytja? Og búin á því? Láttu mig
um þrifin. Föst verðtilb. Flutningsþrif

Kia Sorento EX 3,5l. Bensín, ekinn
21.000 km. Sóllúga, ssk. Hvítur-gulllitaður, leður, rafm. og hiti í sætum fjarstýring í stýri cruise contr. og hleðslujafnari
og fl. Enginn skipti! Eins og nýr. Uppl. í
s. 898 0053, Jens.

‘07 EK. 16.þm. SSK.Topplúga, CD,
Navigation, 16” álfegur, Sumar og
vetrardekk. Ýmis skipti skoðuð.
V. 4.990.- GOTT LÁN GETUR FYLGT

Ráðgjöf

Hreingerningar ehf. S: 868 5599

Vantar þig stærðfræði kennara ? Hafðu
sambandi í síma 848 0112.

Ford F350 Harley Davidson 6,4 Diesel
árg. 2008. Einn með öllu. Nýr bíll, 2 ára
ábyrð. S. 898 2811 www.plusgallery.is

MERCEDES BENZ E 200 K

Húsasmíðameistari getur bætt við sig
verkefnum, nýsmíði, viðgerðir og viðhald. Uppl.í s. 894 0031.

Hreingerningar

Toyota Hiace 06.ek17þús.vsk bíll með
krók,þakb,sumar,vetrard. uppl. 6932113

Pallbílar

www.bilamarkadurinn.is
Smiðjuvegur 46-e
s: 567-1800 GUL GATA

Húsaviðhald!

Tek að mér allt alm. viðhald húsa,
s.s. málun, múrun, flísa- & parketlagnir
og trésmíði, nýsmíði á gluggum og
ísetningu. Föst tilboð eða tímavinna.
S. 616 1569.

ÞJÓNUSTA

Tæknibylting! Hybrid gefur aukinn kraft
með minni eyðslu. Allt að 70% aukin
sparneytni! HYBRID tvinnbílar frá Toyota,
Ford, GMC, Lexus og Honda á islandus.
com. Nýjir/Nýlegir bílar frá USA/Evrópu
allt að 30% undir markaðsverði. Íslensk
ábyrgð. Frá 10% útborgun. 30 ára traust
fyrirtæki. Sími 5522000 www.islandus.
com

Sjáum um öll glerskipti, viðgerðir og
breytingar utanhúss sem innan. Fyrir
húseigendur og húsfélög. Tilboð þér
að kostnaðarlausu. Fagþjónustan ehf,
s. 860 1180.
Þak- og utanhússklæðningar og allt
húsaviðhald. Ragnar V. Sigurðsson ehf.
S. 892 8647.

1-2 milljónir

Fyrir rúmri viku tapaðist svona lykill af
Range Rover, við Breiðholtslaug við
Austurberg. Ef einhver hefur verið heppinn fyrir hönd eiganda og fundið svona
lykil. Vinsamlegast hafið samband í S.
899 8195 gegn góðum fundarlaunum.

Glerjun/gluggaviðgerðir!
Móðuhreinsun glerja

Uppl. í s. 862 8038.

Lyftarar

Ódýr bifreið óskast! Má þarfnast smá
aðhl. Stgr. ca. 25-70 þ. S. 844 6609.

Magnhús ehf

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

Málarameistari getur bætt við
sig verkefnum. Stigagangar,
sameignir og íbúðir, gamalt
og nýtt.
Upplýsingar í síma 869 3934
Ingimundur Málarameistari.
Íslenskir málarar ehf. Öll málningarþjónusta. www.mala.is S. 517 7335.
Löggildir málarameistarar.

VW GOLF R32 240 HESTÖFL
‘04 Ek.35.þkm. 6 gíra, Álfelgur,
4x4, Geislaspilari. ROSALEG GRÆJA.

V. 3.500.- Möguleiki á góðu láni

LL
Í
B
R
NÝ

HYUNDAI TUCSON DÍSEL
11/07 Ek.0.þkm. 6 Gíra. Álfelgur, 4x4,
Geislaspilari, Nýr bíll.

100% LÁN.
2 stk. á staðnum.

Jeppar
TIL SÖLU

Höfum til sölu!
Touareg V8

Komatsu D37 - Jarðýta

VW Touareg V8 4,2 árg. 2004 Ek. 84
þús. km. Svartur Leður, xenon ljós,
rafmagn í sætum, topplúga og.fl. Flottur
bíll. Verð 4.150 þ. Uppl. í s. 659 4567.

Kraftvélar – umboð
fyrir vandláta.

í
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DODGE DURANGO 5,7 HEMI
‘04 Ek. 45.þkm. SSK, Álfelgur, Geislaspilari, Leður, 4x4. Toppeintak

V. 3.350.- Lán. 2.900.-

Bátar
ARGUS 07-0767

Sómi 800

Dekkaður með síðustokkum 230 hp
Volvo vél, góður bátur. Uppl. í s. 897
5502.

POLARIS RMK DRAGON
01/07 Ek.1.þkm. Sjálfsk. Pípur,
Nelgt belti, Töskur, Brúsagrindur.
Rosalega ﬂottur sleði.

Hjólbarðar

V. 1.400.- Möguleiki á góðu láni

4 vetrardekk 32“ á 6 gata felgum. V.
30 þ. 4 óslitin nagladekk 13“ á 4 gata
felgum V. 15 þ. S. 699 2707.

Bílaframleiðendur verða að losa um
lager fyrir áramót. Gerðu reyfarakaup
á brunaútsölu ársins! Jeep Grand
Cherokee, Ford Explorer, Dodge
Durango. 2007/08 Jeppar frá 2500þús
og pallbílar frá 1990þús. Nýjir/Nýlegir
bílar frá USA/Evrópu allt að 30% undir
markaðsverði. Íslensk ábyrgð. Frá 10%
útborgun. 30 ára traust fyrirtæki. Sími
5522000 www.islandus.com

LÍKLEGA STÆRSTA
SÖLUSKRÁIN Á NETINU!!
1500 bílar á skrá á einum stað
Finndu bílinn á
www.bilamarkadurinn.is

Varahlutir
Bílapartar ehf
S. 587 7659.

Eigum mikið úrval af varahlutum í
flestar gerðir Toyota bifreiða. Kaupum
Toyota bíla. Opið virka daga frá kl. 9.00
- 18.00.
Grænumýri 3 Mosfellsbæ
www.bilapartar.is

Kraftvélar ehf. /// Dalvegi 6-8 /// 201 Kópavogi
Sími 535 3500 /// Fax 535 3501 /// www.kraftvelar.is

Opnunartími:
Mánud.-Föstud. 10:00 - 19:00
Laugard. 10:00 - 17:00
Sunnud. 13:00 - 17:00
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Búslóðaflutningar
Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl.,
píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj.
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is
Tökum að okkur alla búslóðaflutninga
og aðra flutninga. Góð þjónusta. Erum
með besta verðið. Uppl. í síma 899
2536 & 825 0083.

Er spennandi tími framundan?
Hvað viltu vita um framtíðina?
Andleg leiðsögn, fyrirbænir,
trúnaður. Er við alla daga frá
11-01.
Lára spámiðill. Visa/Euro.

Viltu léttast hratt og
örugglega?

Verslun

Englaljós S. 908 5050 &
863 1987

www.diet.is — www.diet.is Margrét s.
699 1060.
Botnlaus orka betri líðan! Herbalife
Shapework. Heilsuráðgjöf og eftirfylgni.
Kaupauki fylgir. Halldóra Bjarna hjúkrunarfræðingur. www.halldorabjarna.is
S. 861 4019 & 868 4876.

ICEBIKE auglýsir
Opið á laugardögum í desember.

Taktu þér tak! Með Herbalife nærðu
árangri og betri líðan. Erla Bjartmarz, s.
899 4183 www.eco.is

Jólagjöf hjólamannsins fæst hjá
okkur.

Stífluþjónusta

Mikið úrval : Mótorhjól Fjórhjól - Hlífðarfatnaðaur
- Skór - Hjálmar - Hanskar
Aukahlutir frá Kuryakyn.
Gjafakort
Icebike.is
Iðavöllum 10 , sími 421 5452
230. Keflavík

Tölvur

Tilboð!

Dömuskór úr leðri. Stærðir: 36-42. Verð
aðeins kr. 1.500.- Misty skór, Laugavegi
178, sími 551 2070

Alspá
445 5000 & 823 8280

Miðlun, draumar, ráðgjöf, heilun, fyrirbænir NLP. Símaspá, einkat. og m., fl.
Vísa Euro Masters. Opið 12-24. www.
spamidlun.com

Tölvur
Tölvuþjónusta

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

Nudd
Massage, whole body massage. Maria,
tel. 862 0283.

Spásíminn 908 5666. Stjörnuspá. Tarot.
Ársspá. Draumráðningar, ást og peningar. Andleg hjálp. Trúnaður.

Vélar og verkfæri

Dulspekisíminn 908 6414
& 553 5395

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

Stjörnuspeki
Hvað viltu vita um sjálfan þig? Pantaðu
tíma í Sálfræði Stjörnuspeki hjá Bjarndísi
S:6993691

Rafmagnshandverkfæri Ásborg, vélar+verkfæri. Smiðjuvegi 11 S. 564 1212

Trésmíði
Fyrirtæki

Önnur þjónusta
Sláum upp og steypum einbýlis-, raðog lítil fjölbýlishús. Þakvinna, inniveggir,
kerfisloft. Byggingastjórn og almenn
verktaka. Uppl. í síma 860 9260. www.
toppverktakar.is

AutoCleaner

Robot ryksugur fyrir öll gólf með fjarstýringu, aðeins 27.800 kr.

Spádómar

ICEBIKE auglýsir opið á laugardögum í
desember Jólagjöf hjólamannsins fæst
hjá okkur. Mikið úrval af Mótorhjól
- Fjórhjól Hlífðarfatnaður Skór Hjálmar
Hanskar Aukahlutir frá Kuryakyn
Gjafakort Icebike.is Iðavöllum 10 230
Keflavík sími 421 5452
Ódýri jólamarkaðurinn Ánanaustum 1,
gegnt gamla Ellingsen húsinu. Opið alla
daga fram að jólum. 20% afsláttur til
örorku og lífeyrisþega.

KEYPT
& SELT
Gefins
Tarrot & draumráðningar.
Leiðsögn um ástir, viðskipti og
fjármál.
Sími 908 2008 & 462 2811
- Visa/MasterCard Opið til 02
alla daga. Geymið þessa auglýsingu.

Kaupi videospólur af videoleigum í
miklu magni. Uppl. í s. 869 0345 borgum 15 kr. stk. á spólu.

Mótor og sport ehf
Síðumúla 34, 108 Reykjavík
Sími: 567 1040
www.motorogsport.is

Smiður getur bætt við sig verkefnum,
vanur öllu. Uppl. í s. 848 6904.

Stína Lóa Spámiðill

Ýmislegt

Kringlótt (hvítt og stál) eldhúsborð 102
cm. og fjórir stólar gefins gegn því að
verða sótt. Upplýsingar í síma 565
1325.
Óska eftir ísskáp og þvottavél gefins, má
vera bilað. Uppl. í s. 896 8568

bílaþjónusta í hafnarfirði til sölu
dekkjaverkstæði
bónstöð
og
almenn viðgerðaþjónusta 160fm
leiguhúsnæði verð 2m 8656514

Fæðubótarefni
Léttari og hressari með Herbalife. www.
dagamunur.is Ásta s. 891 8902.
Viltu léttast? Eða þyngjast? Prófaðu
Herbalife! Ólöf 861 5356, olsiar@hotmail.com

HEILSA
Heilsuvörur

Nudd
Nudd nudd nudd heilnudd. Uppl. í s.
616 6469.
Jólatilboð Viltu heilnudd ? Hafðu samband við Lilý í síma 869 6914.

Rafmagnstafla 3 fasa 32 A - 6 x 16
A Deilikubbar 3 fasa 16 A yfir í 3 x
16 A lengdir frá 9 - 15 m HP procuru
Swich 24 port Cnet Swich 32 port
Linksys Swich 16 port Sexföld 6 m
fjöltengi 40 stk Pioneer Mosfet 4x45W
bílgeislaspilari Myndavéladyrasími 33
snúninga plötuspilari af gömlu gerðinni
Superscope magnari S:8220311

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

Þvottavélar og þurrkarar

Flug

Til sölu nokkrar yfirfarnar þvottavélar,
uppþvottavélar, ísskápar og eldavélar.
Tökum bilaðar upp í. S. 847 5545.

Þvottavélar og þurrkarar

Til sölu nokkrar yfirfarnar þvottavélar,
uppþvottavélar, ísskápar og eldavélar.
Tökum bilaðar upp í. S. 847 5545.

Óskast keypt
Notuð fartölva. með USB tengingu. Sími
565 2808.

Til sölu
Hljóðfæri

Lifðu vel um jólin - Aloe
vera drykkurinn

Var með ristil- og magavandamál í
22 ár. Aloe Vera næringardrykkurinn
hjálpaði mér. Sjálfstæður dreifingaraðili
FLP, Guðmundur A. Jóhannsson, s. 662
2445 eða á www.4ever.is
Árangur með Herbalife í 27 ár. Pantaðu
frían prufupakka. Edda Borg S. 8964662 www.lifsstill.is

Lærðu að Fljúga
Flugskóli Íslands mun hefja
einkaflugmannsnámskeið í
janúar 2008
Skráning á www.flugskoli.is

Léttist um 10 kg á 12 vk. Þú getur það
líka með Herbalife. Reynsla í heilsuráðgjöf. Kaupauki fylgir. www.heilsuval.
topdiet.is Rannveig s. 862 5920.

TIL SÖLU

Da Cabo þjóðlagagítar, poki og stilliflauta. Kr.13.900,- Gítarinn, Stórhöfða
27. Sími 552 2125 www.gitarinn.is gitarinn@gitarinn.is
Til sölu 12 volta leiðiskrossar með rafgeymi, einnig 24 volta og 32 volta
vandaðir díóðuljósakrossar á leiði.
Smásala. Vélaverkstæði JS. Vesturhrauni
3. Garðbæ. S. 554 0661, 897 4996 &
699 2502.

Harmonikkur nýjar og notaðar. Mikið
úrval. EG tónar, RVK 824 7610 & Ak
660 1648
Gott byrjunar trommusett, Premier
Capria, til sölu. Verðhugmynd 50-65 þ.
Ársgamalt. S. 421 3375 & 844 6263.
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SMÁAUGLÝSINGAR
Óska eftir að fá gefins / ódýran hvolp.
Uppl. í síma 660 3320 eftir kl. 16:00.

HEIMILIÐ
Húsgögn

Vill einhver góður bjarga og eiga yndislega og fallega tveggja ára kisu. Uppl. í
síma 869 5758 Sigríður
Mjög góður Border Collie, blandaður skosk/íslenskum fæst gefins á gott
heimili vegna breyttra aðstæðna. 4ra
og 1/2 árs gamall. Góður og orkumikill
hundur. Uppl. í s. 691 6553.

ATVINNA
Atvinna í boði

Kornið Borgartúni.

Ýmislegt

Óskar eftir starfsfólki í afgreiðslu frá kl.
5:30-13:30. Góð laun í boði. Uppl. í s.
864 1593, Ella.

Til sölu borðstofuborð og 4 stoppaðir
stólar, Sjónvarp og margt fleira. Uppl. í
s. 568 5444.

Aktu Taktu

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

Leitar eftir rösku og áreiðanlegu starfsfólki í afgreiðslu. Um er að ræða bæði
fullt starf og hlutastarf. Ef þig langar til
að vinna á skemmtilegum og líflegum
vinnustað þá gæti þetta verið rétta vinnan fyrir þig. Góð laun í boði fyrir rétta
aðila. Umsóknir á aktutaktu.is.

Bakarameistarinn Smáratorgi,
Mjóddinni, Húsgagnahöllinni,
Suðurveri og Austurveri leitar
eftir hressum og skemmtilegum
einstaklingum til starfa. Í boði
eru bæði hlutastörf og fullt
starf. Skemmtilegur vinnustaður
og góð laun í boði fyrir rétt
fólk.
Upplýsingar gefur 897 5470
milli kl. 9-16

Starfskraftur óskast til
afgreiðslustarfa. Vinnutími
eftir hádegi og annan hvorn
laugardag. Góð laun í boði fyrir
rétta fólkið. Helst reyklaus.
Íslenskunnátta æskileg.
Upplýsingar í síma 820 7370.

Kornið auglýsir

Hestamennska

Kornið óskar eftir helgarstarfsfólki í nýju
verslun okkar í Keflavík á Fitjum. Góð
laun í boði. Upplýsingar í s. 864 1593,
Ella.

Bílstjóri - Lagermaður

Kornið Langarima.

Hnakkar, taumar, múlar, höfuðleður,
ábreiður ofl. Hestavörur á frábæru verði.
Tito.is - Súðavogi 6.

Villtu ganga til liðs við
okkur?

Bakarí - kaffihús,
Skipholti

Kornið óskar eftir starfsfólki í Langarima.
Vinnutími frá kl. 13-18:30 virka daga.
Góð laun í boði. Upplýsingar í s, 864
1593 Ella.

%UROCONFORTO
(EILSUSKËRNIR HAFA SLEGIÈ Å GEGN ¹ ¥SLANDI

Búr ehf óskar eftir að ráða
bílstjóra sem einnig sinnir
lagerstörfum. Framtíðarstarf.
Ekki yngri en 20 ára. Góð
ÍSLENSKUKUNNÁTTA og kurteisi
skilyrði.
Upplýsingar í síma 896 2836
Á SKRIFSTOFUTÍMA. Umsóknir
einnig á staðnum, Bæjarflöt 2,
Grafarvogi.

(LÕ OG Ö¾GILEG
JËLAGJÎF
 FALLEGIR LITIR
3T¾RÈIR  
6ERÈ 

HÚSNÆÐI
Húsnæði í boði

Þverholt – 2ja herb.

Til leigu stór 2ja herb. íbúð. 90 fm í
Háaleitishverfi á jarðhæð. Frekari upplýsingar gefur Ólafur í síma 899 8477

Ódýrt, ódýrt. Hægindastóll m/skemli,
sófaborð og leðursófi. S. 697 5863 /
517 9755.

Kókos sófasett úr Línunni til sölu,
2+1+1. V. 50 þús. Kostar nýtt 150 þús.
Uppl. í s. 565 4107 eða 699 2059.

Barnavörur

4 Herb. íbúð til leigu á Kleppsveginum
með eða án húsgagna. Langtíma leiga.
Tryggingavíxill + 2 mán. Fyrirframm.
Leiga 150 þús. Uppl. í s. 821 9812
Gunnar.
Til leigu góð 3. herb. íbúið í kjallara í
hverfi 109. Uppl. í s. 896 4217.
4 herb 100fm íbúð á besta stað í grafarvogi 2. hæð sér inng. Laus STRAX uppl í
síma 694-2109 og 895-6935.
2 herbergja íbúð við Skólavörðustíg, 60
fm. Verð 95.000 pr. mán, 3 mánuðir
fyrirfram kr. 285.000. Sími 861 4142 kl
9.00 - 16.00 en ekki á öðrum tímum.
Glæsileg 85 fm Sjávaríbúð í Garðabæ.
m. húsg. og tækjum V. 150 þ. m. hússj.
og hita. Bankatr. 300 þ. Laus strax.
Reykleysi og reglusemi skilyrði. S. 693
0221.

Húsnæði óskast
Óska eftir að leigja 50-120 fm bílskúr
eða atvinnuhúsnæði. Uppl. í s. 868
4432.
Reyklaust ungt par óskar eftir íbúð til
leigu. Greiðslugeta 90 þ. S. 866 0980
& 895 8435.

Dönsk barnaföt. Einfaldur og öruggur
verslunarmáti. www.rumputuski.is Frí
heimsending.

Dýrahald
Hundagalleríið auglýsir
Smáhundar til sölu. Kíktu á
heimsíðu okkar:
www.dalsmynni.is
Sími 566 8417 og
www.dalsmynni.is

Atvinnuhúsnæði
Til leigu herbergi á sólbaðsstofu í miðbænum, hentar vel fyrir naglaásetningar, nudd eða snyrtistofu. Hagstæð
kjör í boði, nánari Uppl. í s. 821 9812
Gunnar.

Geymsluhúsnæði
Til leigu sér geymslubil 7, 10 og 17 m2.
Einnig bretti. Búslóðir, fyrirtæki, iðnaðarmenn. Upphitað og vaktað. S. 564
6500. www.geymslaeitt.is
Búslóðageymsla Olivers geymir búslóðir
innsiglaðar í plasti á brettum. Starfað í
20 ár. Geymt í vöktuðu og upphituðu
húsnæði. S. 567 4046 & 892 2074.
Sækjum og sendum búslóðirnar.

Geymsluhúsnæðið
Auðnum II, 190 Vogar.

Tjaldvagnar, fellihýsi, bílar, bátar ofl.
Uppl. í s. 864 3176 & 895 3176.

Bílskúr
Whippethvolpar til sölu ættbók frá HRFÍ
frábærir fjölskylduhundar. Uppl. í s. 868
1293 og 123.is/alfadisar/

30 fm bílskúr í grafarholti til leigu, heitt
og kalt vatn. 40 þús. sími 893-4869

²TSÎLUSTAÈIR 6ALMIKI +RINGLUNNI %UROSKËR &IRÈINUM .ÅNA !KRANESI
(EIMAHORNIÈ 3TYKKISHËLMI -ÎSSUBÒÈ !KUREYRI +ËDA +EÚAVÅK
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Frum

Leigjendur, takið eftir!

Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu
íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu
inn á www.leigulistinn.is eða hafðu
samb. við okkur í s. 511 1600.

TILKYNNINGAR

NÝTT Á SKRÁ
Vorum að fá fallega 57,7 m2, 2ja herbergja (ósamþykkt)
íbúð á jarðhæð í miðbæ Mosfellsbæjar. Íbúðin er mjög
smekklega innréttuð og vel nýtt, flísar á gólfum, rúmgóð
stofa og eldhús og baðherbergi með fullkomnum
sturtuklefa. Mjög gott aðgengi, sér inngangur beint af
bílaplani.
Verð kr. 14,9 m.

KÓPAVOGSBÆR
Framtíðarstarf við
Íþróttamiðstöðina
Versali
• Laust er til umsóknar starf við baðvörslu
kvenna í íþróttahúsi.
Um er að ræða 100% stöðugildi. Unnið
er í vaktavinnu frá 7:45 – 16:00, auk helgarvakta aðra hverja helgi.
Umsækjendur þurfa að geta hafið störf
sem fyrst.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Starfsmannafélags Kópavogs og Launanefndar sveitarfélaga.
Nánari upplýsingar gefur Guðmundur Þ. Harðarson forstöðumaður í síma 570 0480, 896 4375 og
gudmundurh@kopavogur.is
Íþróttamiðstöðin Versalir var tekin í notkun í apríl
2005 og er staðsett í Salahverfi í Kópavogi.
Þar er að finna sundlaugar, heita potta, íþróttahús með séraðstöðu fyrir fimleika o.fl.
Um 35 manns vinna í miðstöðinni, við þjónustustörf, þrif og öryggisgæslu.
Helstu notendur þjónustunar eru skólabörn,
sundgestir á öllum aldri, heilsuræktarfólk, fimleikafólk og aðrir íþróttaiðkendur. Íþróttmiðstöðin
er reyklaus vinnustaður. Við leitum að reglusömu
starfsfólki með góða
samstarfseiginleika
og þjónustulund.

www.kopavogur.is - www.job.is

Reykjavíkurborg
Skipulags- og byggingarsvið

Auglýsing um breytingu á
deiliskipulagi í Reykjavík
Í samræmi við 25. gr. skipulags- og byggingarlaga
nr. 73/1997, með síðari breytingum, er hér með
auglýstar tillaga að breytingu á deiliskipulagi í
Reykjavík.

Norðurbrún 1
Tillaga að breytingu á deiliskipulagi Norðurbrúnar
vegna byggingar ofan á húsið á lóðinni að
Norðurbrún 1.
Tillagan gerir ráð fyrir að byggð verði ein hæð, þriðja
hæðin, ofan á húsið að Noðurbrún 1 og yrði þar
gert ráð fyrir 22 íbúðum. Á tillögunni er bílastæðum
fjölgað í samræmi við íbúðir og gert ráð fyrir einu
stæði á íbúð og einu stæði fyrir starfsmann eins
og gert er við lóð Hrafnistu þannig að tuttugu og
þrjú bílastæði bætast við. Í tengslum við fjölgun
bílastæða er tillaga um að fella niður kvöð um
gangbraut á norðausturhlið lóðar.
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.
Tillagan liggur frammi í upplýsingaskála skipulags- og
byggingarsviðs Reykjavíkurborgar að Borgartúni 3,
1. hæð, virka daga kl. 8:20 – 16:15, frá 5. desember
2007 til og með 16. janúar 2008. Einnig má sjá
tillöguna á heimasíðu sviðsins, www.skipbygg.is.
Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir
til að kynna sér tillöguna.
Ábendingum og athugasemdum við tillöguna skal
skila skriflega eða á netfangið skipulag@rvk.is, til
skipulags- og byggingarsviðs eigi síðar en 16. janúar
2008. Vinsamlegast notið uppgefið netfang fyrir
innsendar athugasemdir með tölvupósti.
Þeir sem eigi gera athugasemdir innan tilskilins frests,
teljast samþykkja tillöguna.
Reykjavík, 5. desember 2007
Skipulagsstjóri Reykjavíkur
BORGARTÚN 3 - 105 REYKJAVÍK - SÍMI 411 3000 - MYNDSENDIR 411 3090
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SMÁAUGLÝSINGAR
Húsasmiðjan
Óskar eftir helgarstarfsmönnum
í hreinlætistækjadeild í verslun
Húsasmiðjunar Grafarholti.
Upplýsingar í síma 660 3193.

Stjörnu Stelpur eru að leita að hressu
og kraftmiklu starfsfólki. Vinnutími er
frá kl 15:00-19:00 virka daga og aðrahverja helgi frá 11:00 til 16:00. Uppl í
síma 555 6565 og 849 2005 e-mail:
stjonustelpur@stjornustelpur.is

Atvinna óskast
Húsasmiðjan

Starfsfolk fra Lettlandi: smidir, verkamenn, bilstjorar, raestingafolk o.fl. S.845
7158.

Óskum eftir helgarstarfsmönnum í raflagnadeild í verslun
Húsasmiðjunnar í Grafarholti.
Upplýsingar í síma 660 3193.

43 ára fjölskyldumaður óska eftir aukavinnu á kvöldin og um helgar td. málningavinnu, útkeyrslu, þrif, afgreiðslu eða
pökkun. Uppl. í s. 847 5083.
38 ára kk óskar eftir vinnu. Skoða allt. Er
með meirapróf. Uppl. í s. 869 1928.

Stærð: 231 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1995
Brunabótamat: 33.750.000
Bílskúr: Já

Bergsmári 9,201 Kópavogur
Makaskipti mögul. á rað/parhúsi
eða litlu einbýli í sama hverfi.

Skeifan

Opið
Hús

TILKYNNINGAR
Tilkynningar
Lagersala lagersala hefst kl. 13
Fimmtudagin 6 des. á Kleppsmýravegi
8. 104 R. Mikið mikið magn af prinsessukjólum allar stærðir eitt verð 2000
kr. mikið mikið magn af kjólfötum og
smoking eitt verð 3000 kr. Mikið mikið
magn af skírnarkjólum eitt verð 3000
kr. Mikið af stelpuskóm eitt verð 500 kr.
Sokkar, lindarstlaufur ofl. ofl.

Húsasmiðjan

Starfsmann með bílpróf vantar.
Sótthreinsun og þrif óskar eftir hraustum starfsmanni 17 ára eða eldri í
vinnu við háþrýstiþvott og sótthreinsun. Þarf að hefja störf sem fyrst.
Umsóknir og umsögn um reynslu berist til: sotthreinsun@sotthreinsun.is www.sotthreinsun.is
Vantar starfskraft í kvöldvinnu og helgarvinnu. Einnig vantar pizzubakara. Ekki
yngri en 18 ára. Pizza King. S. 864
7318.

HENDUR.IS

Vantar rafvirkja eða handlaginn einstakling í nokkurra klst. vinnu á heimili.
Borga vel! Uppl. á www.hendur.is
Sölubörn óskast til að selja jólakort
f. Félagsst. fatlaðra. Góð sölulaun. S.
824 4768.

Viltu vinna vaktavinnu?
Viltu vinna með skóla ?

Hlöllabátar Þórðarhöfða óskar eftir duglegu fólki í vaktavinnu. Hentar vel með
skóla, mikið að gera. Uppl. í s. 892
9846.

KÓPAVOGSBÆR
„Ljóðstafur Jóns úr Vör”
Ljóðasamkeppni

Opið hús í dag miðvikudag 5.des frá kl. 18 - 19

Lista- og menningarráð Kópavogs minnir á
að skilafrestur í árlegri ljóðasamkeppni undir
heitinu „Ljóðstafur Jóns úr Vör” er til og með
9. desember 2007 og utanáskriftin er:

Verð: 91.000.000
Elín
Sölufulltrúi
695-8905
elin@remax.is

„Ljóðstafur Jóns úr Vör”
Tómstunda- og menningarsvið Kópavogs
b.t. Sigurbjargar H. Hauksdóttur,
Fannborg 2, 200 Kópavogur

Húsið er á 2 hæðum með innangengnum bílskúr. Gengið er inn á efri hæðina.Komið er inní stóra forstofu
m/sérsmíðuðum skápum úr kirsuberjavið og þaðan er innangengi í bílskúr.Tvöföld frönsk hurð skilur að forstofu
og stofu. Á vinstri hönd þegar komið er inn í stofuna er stórt fallegt eldhús með L-laga hvítri sprautu-lakkaðri
innréttingu og eyju annarsvegar og 2 veggföstum skenkum hinsvegar.Afar skemmtilegt og bjart eldhús með
stórum borðkrók og útgengi út á 60 fm pall. Hæðin er öll flísalögð með sérpöntuðum ljósum flísum og loftin eru
upptekinn með halogenlýsingu hannaðri af Lumex. Stofurnar eru stórar með útgengi út á norð-og vestur svalir. Á
hæðinni innaf borðstofu er rúmgott herbergi. Salerni er á hæðinni.Stiginn niður er sérhannaður.Þegar gengið er
niður stigann niður á neðri hæðina þá kemur maður á T-laga gang. Af honum liggja, auk baðherbergis og
þvotthúss, hjónaherbergi og 2 barnaherbergi öll með parketi úr kirsuberjavið.Inn af ganginum er ca 50fm rými
sem nýtist í dag sem tómstundaherbergi og geymsla.Rýmið býður uppá marga möguleika. Af neðri hæðinni er
útgengt út í garð. Hellulagt er meðfram húsinu. Í planinu eru hitalagnir.

Afhending verðlaunanna fer fram á afmælisdegi
Jóns úr Vör mánudaginn 21. janúar 2008.
Þátttökuljóð má sækja á ofangreint
heimilisfang fyrir 1. febrúar;
eftir það verður þeim eytt.

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali
863 0402
asdis@remax.is

www.kopavogur.is - www.job.is

Vélarvörð og vanan háseta vantar á 160
tonna netabát frá Þorlákshöfn. Uppl. í s.
699 6519 & 852 0789.

HENDUR.IS

Vantar starfsfólk í jólavertíðinni??? Hjá
okkur er fjöldi fólks á skrá. Uppl. á
www.hendur.is

Auglýsingasími

Óskar eftir föstum starfsmönnum og helgarstarfsmönnum á
kassa í verslun Húsasmiðjunnar
í Grafarholti.
Upplýsingar í síma 664 3624.

– Mest lesið

Drangahraun Hfj.

Óskar Mikaelsson,
próf í fasteigna-, fyrirt.og skipasölu, ráðgjafi
atvinnuhúsnæðis

Björgvin Ó. Óskarsson
Löggiltur leigumiðlari
og eignaskiptalýsandi
Valgeir Kristinsson,
Hrl., Lögg. faseignasali

Síðumúla 35 • 108 Reykjavík • Sími 517 3500 • www.atv.is • atv@atv.is
Flugumýri, Mos, 968 fm iðnaðarhúsnæði.

Drangahraun, Hfj, 528 fm.

Til sölu mjög gott 968
fm iðnaðarhúsnæði
með braut f. brúarkrana, auk tæpl. 200
fm samþ. viðbyggingarréttar.
Húsið
samlokuklædd stálgrind, skrifstofuaðstaða, wc. Húsið er
með 9 mtr. mænishæð, þakbirta og
reyklosun í mæni.
Það eru 4 innkeyrsluhurðir, þar af 1 sem er 5x5 mtr. Hentar vel
flestri iðnaðarstarfsemi.

Í einkasölu vel staðsett samtals 528 fm
iðnaðarhúsnæði, þar
af er 108 fm á 2. hæð
m.a. undir skrifstofur.
Húsið er steinsteypt
hornhús með mjög
rúmgóðri lóðaraðkomu. Húsið er með
mikilli lofthæð, 5,8 vh. og 7,4 í mæni, stálbitarennur fyrir allt að 5
tonna brúarkrana gafla á milli, stórar innkeyrsluhurðir 3x talsins,
skrifstofur, wc og kaffistofa. Húsið er til sölu eða leigu og hentar
undir flesta atvinnustarfsemi. Teikningar og nánari upplýsingar hjá
sölumönnum okkar.

Eyrartröð, Hfj, góð lofthæð.

Urðarhvarf, Kóp. - Versl.-/Skrifstofuhúsn.

Frum

Rauðhella, Hfj, 467 fm iðnaðarhúsnæði

Í einkasölu vel staðsett steinsteypt atvinnuhúsnæði, skiptist í 1.122 fm framhús
á tveimur hæðum
auk 255 fm bakhúsi,
samtals um 1.377 fm.
Neðri hæðin er að
mestu nýtt undir létta
iðnaðarstarfsemi en getur hentað verslun, hlaupaköttur, innkeyrsluhurðir í porti, starfsm.aðst., wc, móttaka. Á efri hæð eru
m.a. skrifstofur, wc, kaffiaðstaða og eldhús. Bakhúsið með 3 innkeyrsluhurðum og góðri lofthæð. Mögulegur byggingarréttur.
Teikningar og frekari upplýsingar á skrifstofu okkar.

Til sölu í nýlegu glæsilegu húsnæði við Rauðhellu samtals 467 fm.
Húsnæðið er með 320 fm sal þar sem eru 3 stórar innkeyrsluhurðir og mjög mikil lofthæð. Kaffi- og starfsmannaaðstaða á
jarðhæð. Vel innréttaðar skrifstofur á milligólfi um 71 fm. Lóðin er
öll malbikuð og rúmgóð beggja vegna hússins. Húsnæðið getur
hentað vel undir hverskyns heildsölu- og iðnaðarstarfsemi

Til sölu mjög vel
staðsett
samtals
1.170 fm atvinnuhúsnæði á Hvaleyrarholtinu í Hafnarfirði. Tvær
háar innkeyrsluhurðir.
Lóðin er stór og rúmgóð með mjög góðri
aðkomu. Mikil lofthæð. Milligólf eru
skrifstofur, eldhús,
salerni.

Grandatröð, Hfj, 271 fm. Laust fljótlega.

Til sölu við Urðarhvarf í Kópavogi
samtals 4.848 fm
skrifstofu- og verslunarhúsnæði,
auk
bílageymslu á 2 hæðum. Um er að ræða
glæsilegt húsnæði á
samtals 6 hæðum og
gert ráð fyrir verslun
og þjónustu á 1. og
2. hæð hússins.
Teikningar, byggingar- og skilalýsing á skrifstofu.

Drauma - Dótakassinn.

Í einkasölu nýtt og glæsilegt atvinnuhúsnæði að grunnfl. 201 fm
auk 70 fm milligólfs þar sem er skrifstofa, kaffistofa og eldhús,
snyrting og rannsóknarstofa. Húsið er nýtt stálgrindarhús frá
2004, klætt með liggjandi stórbáráttri aluzink klæðningu. Vegghæð er um 5,5 mtr og hurðarhæð (innkeyrslu ) er um 5 mtr. Stór
mænisgluggi er eftir endilöngu þaki og gefur milka ofanbirtu. Frágangur húss góður. Malbikað plan fyrir framan húsið. Mjög góð
aðkoma að húsinu.

Til sölu geymsluskúrar, vel staðsettir á
vöktuðu svæði við
Móhellu. Lóð öll afgirt
með girðingu og rafmagnshliði. Stærð er
26,3 fm eða 52,6 fm
með um 3,2 mtr. Lofthæð, innkeyrsluhurðir um 3 mtr. 3ja fasa
rafmagn. Lóðin er öll
malbikuð.
Vöktuð
gæsla á svæðinu. Teikningar og upplýsingar um verð á skrifstofu.
Verð frá kr. 3,9 millj.

Lónsbraut, Hfj, innkeyrslubil.
Til sölu vel staðsett í
nýlegu húsnæði við
Lónsbraut, húsnæði
sem er 145 fm að
birtri stærð auk ca.
70 fm. milligólfs, þar
sem eru fallega innréttaðar skrifstofur
og starfsm.aðstaða.
Lofthæð er um 5,9
mtr. Oversize innkeyrsluhurð.
Lóð
malbikuð.
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Loftslagsþing Sameinuðu þjóðanna á Balí
UMRÆÐAN
Loftslagsmál

H

inn 3. desember gengu Bandaríkin til liðs við hin 191
aðildarríkin að Rammasamningi
Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar (UNFCCC) á Balí í
Indónesíu. Þar verður tekið lykilskref fyrir samfélag þjóðanna til
að takast á við hið alvarlega viðfangsefni þar sem loftslagsbreytingar eru annars vegar. Á þessari
tveggja vikna ráðstefnu hyggjast
Bandaríkin vinna á uppbyggilegan
hátt með öðrum þjóðum að því að
setja fram „Balí-vegvísi“ sem mun
kortleggja leiðina að nýjum alþjóðlegum rammasamningi um loftslagsbreytingar fyrir árið 2009.
Við óskum eftir Balí-vegvísi
sem mun stuðla að samningaviðræðum samkvæmt UNFCCC og
þróa rammasamning eftir 2012
sem mun takast á áhrifaríkan hátt
á við loftslagsbreytingar og
styrkja orkuöryggi okkar.
Bandaríkjamenn
telja
að
rammasamningur, sem tæki gildi
eftir 2012, um loftslagsbreytingar
verði að vera umhverfislega
áhrifaríkur og efnahagslega sjálfbær. Útblástur er hnattrænn og
lausnin verður að vera hnattræn
til að bera árangur. Nálgun þar
sem aðeins sumir eru virkir er
ekki umhverfislega áhrifarík. Þar

frjálsra verkefna til að
að auki verður framtíðdraga úr útblæstri
arrammasamningur að
innanlands. Við höfum
vera sveigjanlegur og
einnig varið 37 milljgera ráð fyrir margvísörðum dala í aðstoð við
legum aðstæðum hinna
að þróa og útfæra nýja
ýmsu þjóða, auk víðtækni til að draga úr
tækra félagslegra og
losun gróðurhúsaloftefnahagslegra marktegunda án þess að
miða.
draga úr hagvexti.
Bandaríkin
hafa,
Við vitum að þetta er
bæði heima fyrir og
hægt. Á árunum 2000erlendis, frumkvæði CAROL VAN VOORST
2005 fjölgaði Bandaað ýmiss konar aðgerðríkjamönnum
um
um til að draga úr
fimm prósent (14 milljónir manna)
losun
gróðurhúsalofttegunda,
og verg landsframleiðsla jókst um
auka orkuöryggi og draga úr
tólf prósent (u.þ.b. 1,2 billjónir
hættulegri loftmengun. Við höfum
dala) en á sama tíma jókst losun
gripið til fjölbreyttra aðgerða, þar
gróðurhúsalofttegunda um aðeins
á meðal eru tugir lögboðinna,
1,6 prósent. Frá 2005 til 2006 var
hvetjandi, markaðstengdra og

hagvöxturinn hjá okkur 2,9 prósent en losun gróðurhúsalofttegunda dróst saman um 1,5 prósent.
Á alþjóðavettvangi er stefna
Bandaríkjanna í loftslagsmálum
hluti af víðtækri, sjálfbærri þróunarstefnu. Við höfum haft frumkvæði að, eða tekið þátt í mörgum
alþjóðlegum samvinnuverkefnum
– til dæmis í Asíu-Kyrrahafsverkefninu um hreina þróun og loftslag
og Metanverkefninu – sem taka á
loftslagsbreytingum á þann hátt
sem ýtir undir hagvöxt og hjálpar
ríkjum að skapa íbúum sínum
meiri hagsæld. Á grundvelli þessa
árangurs
kölluðu
Bandaríkin
saman fulltrúa sautján stærstu
hagkerfa heims – sem standa fyrir
80 prósent hagkerfa heimsins,

orkunotkunar og losunar gróðurhúsalofttegunda – og Sameinuðu
þjóðirnar til fyrsta Fundar helstu
hagkerfa um orkuöryggi og loftslagsbreytingar í september 2007.
Með uppbyggilegri samvinnu telja
Bandaríkin að helstu hagkerfin
geti stuðlað að og flýtt fyrir
umræðum samkvæmt UNFCCC.
Á ráðstefnunni á Balí munum
við hlusta gaumgæfilega á hugmyndir annarra og miðla viðleitni
okkar og vilja til að ná samkomulagi um „Balí-vegvísi“ sem mun
leiðbeina samfélagi þjóðanna fram
á við næstu tvö árin.

Prestum
úthýst
UMRÆÐAN
Trúmál

Höfundur er trésmíðameistari.

•

SÍA

Aðventan er tíminn til að njóta þess besta sem völ er á í mat og drykk.
Jólamatseðillinn á Grillinu er aðventan í allri sinni dýrð.

•

P I PAR

jóð á
að hafa
metnað og
því meiri
sem hún
er minni.
Það þarf
nefnilega
svo lítið
útaf
að
bera svo
hún týnist ALBERT JENSEN
í orðsins
fyllstu merkingu. Þjóð sem víkur
trú sinni og siðum fyrir fjölþjóðlega innflytjendur, fer villur vega.
Þjóðir sem slíkt gerðu, upp skáru
vandræði og vanþakklæti, sem
ekki sést fyrir endann á. Múslimaþjóðir, Indverjar, Japanar, Kínverjar, Rússar og fleiri, breyta ekki
trúarvenjum sínum og siðum fyrir
útlendinga sem þar vilja vera.
Þeim er ætlað að laga sig að viðtökuþjóð sinni, eins og sjálfsagt er.
Ef þeir sætta sig ekki við það, er
þeim vinsamlega bent á að leita
annað. Það er að segja, koma sér
burt.
Við Íslendingar höfum ekkert að
gera með fólk sem ekki vill laga sig
að siðum okkar og sætta sig við að
trú vor hafi forgang eins og þeirra
í eigin löndum. Við eigum ekki að
breyta mataræði barna okkar í
skólum, fyrir forneskjulegar trúar
venjur innflytjenda. Innflytjendur
eiga að sjá sóma sinn í að taka tillit
til siðar og trúar þeirrar þjóðar
sem við þeim tekur. Heimtufrekja
er illa séð af þjóð sem hefur tekið
fólkinu svo vel sem Íslendingar.
Sú einstaka heimska, eða skilningsleysi, sem kom yfir ráðamenn
nokkurra leikskóla borgarinnar, að
meina prestum að flytja þar guðsorð eins og tíðkast hefur, er útlendingum síst til góðs. Nokkrir borgarar voru spurðir álits og voru svör
öll á einn veg. Prestana inn í skólana. Sem skilja má að hætt sé öllu
fjölmenningar kjaftæði.
Tökum við góðu fólki frá öðrum
löndum eftir bestu getu, en höldum
áfram að vera Íslendingar með
okkar siði og venjur. Vonandi
kristnir.

72410

Þ

Pantaðu borð núna í síma 525 9960 og tryggðu þér sæti við kræsingarnar.

Höfundur er sendiherra Bandaríkjanna.
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LITTLE RICHARD TÓNLISTARMAÐUR ER 75 ÁRA.

„Fólk er að kafna úr græðgi
nú á dögum og flestir selja
hvað sem er til þess að
efnast.“
Little Richard, sem heitir fullu
nafni Richard Wayne Penniman, hóf ferilinn barn að aldri
og er þekktastur fyrir rokkslagarann Tutti Frutti.

timamot@frettabladid.is

ÞETTA GERÐIST: 5. DESEMBER 1791

MERKISATBURÐIR

Tónskáldið Wolfgang A. Mozart lést

1590 Niccolò Sfondrati verður

Tónskáldið Wolfgang Amadeus
Mozart lést þennan dag árið 1791.
Hann var eitt mikilvægasta og
áhrifamesta tónskáld klassískrar tónlistar í Evrópu og þrátt fyrir
stutta ævi samdi hann rúmlega
sex hundruð verkum af ýmsum
toga.
Mozart lærði tónlist frá unga
aldri, fyrst á píanó og fiðlu hjá
föður sínum, sem var sjálfur tónlistarkennari og uppgötvaði snemma hæfileika sonar síns.
Mozart skrifaði fyrsta tónverkið
fimm ára og fyrstu sinfóníuna sjö
ára. Sem barn og unglingur ferðaðist Mozart til flestra borga í Evrópu
en eftir þetta áralanga tónleikahald

var hann ráðinn hirðtónskáld til
erkibiskupsins af Salzburg.
Mozart mislíkaði mjög dvölin
þar og nokkrum árum síðar
hélt hann til Vínar þar sem
hann vann í lausavinnu og fékk
borgað fyrir eitt verk í senn, eftir
pöntun. Skömmu síðar fór heilsu
Mozarts að hraka og hann gerði
sér fljótlega grein fyrir að veikindin myndu draga hann til
dauða. Mozart lést skuldum vafinn og var jarðaður í ómerktri
gröf. Hins vegar hefur nafn Mozarts orðið eitt mesta og arðbærasta vörumerki heims en því
miður lifði hann ekki til að njóta
þess.

Gregoríus 14. páfi.
1796 Í Reykjavíkurskóla er

1848

1932
1933
1945

1978

frumsýnt leikritið Slaður og trúgirni eftir Sigurð
Pétursson. Síðar fékk það
nafnið Hrólfur.
Gullæðið í Kaliforníu hefst
þegar staðfest er að mikið
af gulli hafi uppgötvast í
Kaliforníu.
Einstein fær bandaríska
vegabréfsáritun.
Áfengisbanninu í Bandaríkjunum lýkur.
Bandarískar sprengjuflugvélar týnast í Bermúdaþríhyrningnum.
Sovétríkin skrifa undir vináttusamning við kommúnistastjórn Afganistans.

Kvennaathvarfið 25 ára
Okkar ástkæri,

Eyjólfur Jónsson
Adelaide, Ástralíu,
Rauðagerði 22, Reykjavík,

lést á heimili sínu í Adelaide í Ástralíu fimmtudaginn
29. nóvember sl.
Mary Pilgrim
Berglind Eyjólfsdóttir
Kolbeinn R. Kristjánsson
Katrín Dagmar Jónsdóttir
Eyjólfur Jónsson

Ástkær faðir minn, tengdafaðir, afi og
langafi,

Jón E. Hallsson
Brekkuhvammi 2, Búðardal,

lést á dvalarheimilinu Silfurtúni að kveldi 30. nóvember. Jarðarförin fer fram frá Hjarðarholtskirkju
laugardaginn 8. desember kl. 13.00.
Hallur S. Jónsson
Lóa Björk Hallsdóttir
Ingunn Þóra Hallsdóttir
Jón Eggert Hallsson
Helgi Rafn Hallsson
barnabarnabörn.

Kristín S. Sigurðardóttir
Einar Þór Einarsson
Ólafur Ingi Grettisson
Stella Kristmannsdóttir

Okkar ástkæri,

Gunnlaugur Magnússon
Hornbrekkuvegi 12, Ólafsfirði,

er látinn. Jarðarförin auglýst síðar.
Eiginkona, börn, tengdabörn og afabörnin.

Sonur okkar, bróðir, mágur og föðurbróðir,

Gústaf Agnarsson
Eiríksgötu 4, Reykjavík,

andaðist á heimili sínu miðvikudaginn 21. nóvember.
Útförin verður gerð frá Fossvogskirkju föstudaginn
7. desember kl. 13.00.
Agnar Gústafsson
Inga Dóra Hertervig
Snorri Agnarsson
Júlíana Sigurveig Guðjónsdóttir
Margrét Hlín Snorradóttir
Agnar Óli Snorrason

Innilegar þakkir til þeirra fjölmörgu sem
heiðruðu minningu

Sigurðar Grétarssonar
Skipalæk,

Gréta Jóna Sigurjónsdóttir
Sigurjón Torfi Sigurðarson
Kristín Arna Sigurðardóttir
Þórunn Gréta Sigurðardóttir
Þórunn A. M. Sigurðardóttir
Grétar Þ. Brynjólfsson
Sigurjón Jónsson
og aðrir aðstandendur.

Helga Guðjónsdóttir
Guðjón Reyr Þorsteinsson
Eybjörg Geirsdóttir
Nína Björk Geirsdóttir
Geir Jóhann Geirsson
Alexander Aron Tómasson
Eybjörg Sigurðardóttir
Nína Geirsdóttir
Þorvaldur Geirsson
Lovísa Geirsdóttir
Valgerður Geirsdóttir
Guðjón Haraldsson

Í dag, 5. desember, verður

Stefán S.
Guðjónsson

framkvæmdastjóri og
aðalræðismaður Bangladesh, 50 ára.
Eiginkona Stefáns er Helga R. Ottósdóttir,
hjúkrunarfræðingur.

Katrín I. Arndal,

Margrét Ámundadóttir,

hjúkrunarkona, Hlíf 1, áður Engjavegi
19, Ísafirði,

lést á Fjórðungssjúkrahúsi Ísafjarðar 29. nóvember.
Útförin fer fram frá Ísafjarðarkirkju föstudaginn 7.
desember kl. 13.00.
Helgi Júlíusson
Sigríður K. Júlíusdóttir
Albert Ó. Geirsson
Gunnhildur Elíasdóttir
Kristín Júlíusdóttir
Hrólfur Ólafsson
Haraldur Júlíusson
Ingibjörg Einarsdóttir
barnabörn og langömmubörn.

húsfreyja, Minna-Núpi,

sem lést 22. nóvember, verður jarðsungin frá StóraNúpskirkju laugardaginn 8. desember kl. 13.30.
Kristján Helgi Guðmundsson
Ámundi Kristjánsson
Guðbjörg Ámundadóttir
Herdís og fjölskylda
Guðrún og fjölskylda.

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

Dóra Guðlaugsdóttir
er andaðist þann 26. nóvember sl., verður jarðsungin
frá Landakirkju í Vestmannaeyjum laugardaginn
8. desember kl. 14.00.
Bjarni Sighvatsson
Sigurlaug Bjarnadóttir
Guðmunda Áslaug Bjarnadóttir
Sighvatur Bjarnason

Viktor Arnar Ingólfsson
Nína Schjetne

ingin Kraftakonur sem samanstendur af 2.886 myndum
af konum sem vilja senda
kveðju þeim 2.886 kraftakonum sem dvalið hafa í athvarfinu frá opnun þess. Aðgangur er ókeypis og öllum
opinn. Sjá nánari upplýsingar um Kvennaathvarfið á:
www.kvennaathvarf.is

Elskuleg eiginkona mín, móðir, systir og
frænka,

Heiðarvegi 9, Vestmannaeyjum,

Tómas Haukur Richardsson
Pétur Óskar Sigurðsson

Afmælisgleði og sigurhátíð
Kvennaathvarfsins verður haldin
í Tjarnarsal Ráðhúss Reykjavíkur
á morgun.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Geir Helgi Geirsson
lést 1. desember á líknardeild LSH í Kópavogi. Útför
verður auglýst síðar.

AFMÆLISHÁTÍÐ Í RÁÐHÚSINU

50 ára afmæli

og með hlýhug, samúð og vináttu veittu okkur styrk.

Elskulegur eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir, afi, sonur, bróðir, mágur og
tengdasonur,
yfirvélstjóri, Leirutanga 26, Mosfellsbæ,

Á morgun mun Kvennaathvarfið fagna tuttugu og
fimm ára afmæli sínu, en athvarfið opnaði og tók á móti
fyrstu dvalarkonunni hinn 6.
desember 1982.
Dagurinn verður tileinkaður konunum sem komið hafa
í Kvennaathvarfið og þeim
til heiðurs verður haldin afmælisgleði í Tjarnarsal Ráðhúss Reykjavíkur frá klukkan 17 til 19 fimmtudaginn
6. desember. Afmælisgleðin verður að sögn Kvennaathvarfskvenna sigurhátíð
þar sem varpað verður ljósi
á lífð í athvarfinu með minningarbrotum starfskvenna
og dvalarkvenna í gegnum
tíðina. Einnig verða ávörp og
tónlist sem og ljósmyndasýn-

Páll Sveinsson
Viðar Elíasson
Ragnhildur S.
Gottskálksdóttir
Ingibjörg Rannveig Bjarnadóttir Halldór Arnarsson
Hinrik Örn Bjarnason
Anna Jónína Sævarsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Ólöf G. Guðmundsdóttir
Ársölum 1, Kópavogi,

lést á Líknardeild Landspítalans í Kópavogi sunnudaginn 2. desember. Útförin fer fram í Fríkirkjunni í
Reykjavík mánudaginn 10. desember kl. 13.00. Blóm
og kransar vinsamlegast afþakkaðir, en þeim sem vilja
minnast hennar er bent á Líknardeild Landspítalans.
Emilía G. Söebech
Kristjana R. Söebech
Sigurbjörg S. Fuellemann
Karólína F. Söebech
Sigríður Söebech
Þórarinna Söebech
barnabörn
og Andrés Kristinsson.

Ólafur Ö. Ragnarsson
Eric J. Ericsson
Stefan Fuellemann
Halldór J. Kristjánsson
Davíð Davíðsson

GEFUR ÞÚ BARNINU
BÓK Í JÓLAGJÖF?

ER ROSALEGUR
Fyrsta bókin í frábærum
bókaﬂokki um Skelmi
Gottskálks og Valkyrju
Kain.
Æsispennandi frá
upphaﬁ til enda!
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STUÐ MILLI STRÍÐA Kristilegt eða ekki kristilegt
SUNNA DÍS MÁSDÓTTIR ER HRIFIN AF HVERS KYNS UMBURÐARLYNDI

Mikið hefur verið
talað og skrifað um
kristilegt siðgæði
á síðustu dögum.
Það kemur þó
ekki til af því að
jólin nálgist nú
óðfluga, heldur af
tillögu menntamálaráðherra um að ekki
verði lengur talað um að kristilegt
siðgæði móti starfshætti í skólum
landsins. Eftir því sem ég kem næst
felst frumvarpið í því að í staðinn
verði talað um að starfshættir mótist af umburðarlyndi, jafnrétti,
umhyggju, lýðræðislegu samstarfi
og fleiri góðum gildum.
Miðað við það sem ég hef heyrt
verð ég að segja að ég skil ekki

alveg af hverju fólk er svo mótfallið þessu. Hvað felur þetta margumtalaða kristilega siðgæði í sér annað
og meira en þetta? Er ég að missa
af einhverju? Mér heyrist málið
snúast um hvort orðið kristilegt sé
notað eða ekki, innihaldið sé hins
vegar því sem næst óbreytt. Ég sé
ekkert slæmt við það, enda er það
ekki nýtt af nálinni að nöfn og heiti
séu endurskoðuð í ljósi nýrra tíma.
Ég fæ ekki heldur skilið að þessi
breyting leiði af sér að kristinfræðikennsla muni detta niður, eins
og einhverjir virðast hafa áhyggjur
af. Mér finnst sjálfsagt að henni sé
haldið áfram, þar sem samfélag
okkar og menning mótast mikið af
kristnum hefðum, eins og margir
hafa bent á. Mér finnst hins vegar

heldur ekkert að því að önnur trúarbrögð fái aukið rými í kennsluskránni. Ég man ekki betur en að
orðið trúarbragðafræði hafi fyrst
skotið upp kollinum á minni stundaskrá þegar ég gekk í 12 ára bekk.
Sárafá okkar höfðu þá skýrar hugmyndir um það að til væri fólk sem
ekki tryði á Guð og Jesú. Mér þykir
það í dag verra, og vildi óska að
önnur trúarbrögð hefðu verið
stærri þáttur í skólagöngu minni.
Fallegustu gildin í kristni eru að
mínu mati umburðarlyndi og mannkærleikur. Mér finnst þau þar að
auki fallegustu siðgæðislegu gildin. Hvort að kristni stendur þarna
fyrir framan eða ekki get ég ekki
séð að skipti máli, sérstaklega í
skólasamhengi.

■ Pondus

Eftir Frode Øverli

Pollý
Petra?

Hvar er
Jói?

Fyrsta bókin í nýjum
ﬂokki um Spiderwickfólkið. Enn meira
spennandi en fyrri
bækurnar.
Frábærar fyrir
krakka frá 9 ára!

■ Gelgjan
Hvað ertu
að elda?

Jólasveinarnir koma
einn af öðrum til byggða
síðustu dagana fyrir jól.
Hver kemur fyrst? Hver
rekur lestina?
Í þessari bók er allt á
sínum stað, líka
Grýla, Leppalúði og
jólakötturinn.
Yndisleg jólabók!

HEIMSBÓKMENNTIR
IR
HANDA BÖRNUM

Situr hann inni í
strákaherbergi að Nei,
hlusta á þessar heyrðu
...
hræðilegu plötur
sínar?

Spagettí.

Eftir Tony Lopes

Undir lokin sá ég allt líf
mitt þjóta hjá fyrir augunum á mér. Besti hlutinn
var aukaefnið með athugasemdum leikstjóra og
framleiðanda.

■ Kjölturakkar

Eftir Patrick McDonnell

kisur

Mjá.

Mjá.
Hún hefur
ekki hugmynd
um hvað hún
er að segja.

■ Barnalán

Eyjarslóð 9 - 101 Reykjavík
s. 552 8866 - skrudda@skrudda.is
www.skrudda.is

Ég get
útskýrt
þetta...

Það er
svolítið
heitt.

Smakkaðu
og segðu mér
hvað þér finnst.

Mjá.

SKRUDDA

Hann
hefur
breyst!

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið

Ooooo

Þessi sígildu verk Charles Dickens og Jules Verne
Frábæ bækur handa börnum
í myndasöguformi. Frábærar
ffráá 10 ára
á aldri.
ld i

Verðum
við fleiri?
Herrlich!

Háls

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Öxl

pp
Kla app
kl app
kl

Háls.
Borgaðu
nú.

Ansans!

Við sjáumst
við næstu
máltíð.

Það verða engin
veðmál um hvar
barnið gubbar
næst!

Frábært verð, ﬂott hönnun
og Canon gæði
Canon Ixus 70
7,1 megapixlar
3x linsu aðdráttur
4x stafrænn aðdráttur
Innbyggt ﬂass
Kemur með rafhlöðu og hleðslutæki

30%
AFSLÁTTUR

23.990 kr.
Verð áður 34.900 kr.

Jólagjaﬁrnar færðu hjá okkur
20%
AFSLÁTTUR

20%
AFSLÁTTUR

Af öllum Verbatim minniskortum í stafrænar myndavélar

Af öllum ljósmyndapappír fyrir jólin

20%
AFSLÁTTUR

Mikið úrval af skemmtilegum spilum fyrir alla fjölskylduna

Borgartúni 29 + Höfðabakka 3
Smiðjuvegi 5 + Dalvegi 18
Ögurhvarﬁ 2 + Glerárgötu Akureyri
Aðalstræti 27 Ísaﬁrði

Samsonite taska er vel valin jólagjöf
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Þrír fyrirlestrar
Kl. 17.15
Hildur Helgadóttir les upp úr bók
sinni, Í felulitum, á Amtsbókasafninu á Akureyri í dag kl. 17.15.
Í bókinni fjallar Hildur um dvöl
sína í Bosníu á vegum íslenska
utanríkisráðuneytisins. Viðburðurinn er ókeypis og öllum opinn.

menning@frettabladid.is

Þrír áhugaverðir fyrirlestrar eru í boði í Þjóðminjasafninu í dag og á morgun. Aðalfundur Hins
íslenzka fornleifafélags verður haldinn í dag klukkan 16 í fyrirlestrarsal safnsins og mun þá Gunnar
Bollason, sagnfræðingur og verkefnisstjóri hjá
Fornleifavernd ríkisins, flytja fyrirlestur um eldri
minningarmörk, legsteina og steinsmíði á Íslandi.
Hið íslenzka fornleifafélag, sem stofnað var 1879,
sinnir bæði rannsóknum á fornleifum og öðrum
menningarminjum.
Á fimmtudag, sem vill svo til að er afmælisdagur dr. Kristjáns Eldjárn, fyrrum þjóðminjavarðar, verða svo þær Æsa Sigurjónsdóttir
listfræðingur og Sigrún Sigurðardóttir, sagnfræðingur og menningarfræðingur, með málstofu þar sem þær kynna rannsóknarverkefni
sín en þær vinna báðar við ljósmyndarannsóknir í rannsóknarstöðu Kristjáns Eldjárn.
Viðburðurinn hefst kl. 14.30.
Fyrirlestur Æsu heitir Myndir úr köldu stríði
og fjallar um rannsóknir hennar á ljósmyndum

Mótmæli vinna
Turner-verðlaunin

Mark Wallinger, 48 ára gamall
breskur myndlistarmaður, vann
hin virtu bresku Turner-myndlistarverðlaun í ár. Auk heiðursins
hlýtur listamaðurinn rúmar þrjár
milljónir króna í verðlaunafé.
Wallinger fékk verðlaunin fyrir
innsetninguna State Britain sem
var til sýnis í Tate Britain-safninu
í London fyrr á árinu. Í innsetningunni endurskapaði Wallinger
mótmæli sem maður að nafni
Brian Haw hélt úti um fimm ára
skeið gegn þátttöku Breta í stríðinu gegn hryðjuverkum. Haw kom
sér fyrir á grasbala á móti þinghúsinu í London og setti þar upp
ótal mótmælaskilti sem hann skapaði sjálfur. Mótmælin stóðu frá
árunum 2001 til
2006, en þá
fjarlægði
lögreglan í
London skiltin og Haw
sjálfan í krafti
nýrra laga sem
banna mótmæli í
eins kílómetra
radíus
frá
þinghúsinu.
Wallinger hafði
sér

MYNDBANDSVERKIÐ SLEEPER Í þessu
verki röltir Wallinger um listasafn um
nótt íklæddur bjarndýrsbúningi.

til fulltingis þrettán aðstoðarmenn
við að skapa verkið, en þrátt fyrir
liðsaukann tók vinnan hálft ár.
Dómnefnd hrósaði verkinu fyrir
nánd þess, kraft og sagnfræðilegt
mikilvægi.
Wallinger
var
að
vonum
ánægður með heiðurinn. Hann
sagði við það tilefni að hann ætti
verðlaunin fyllilega skilin þar sem
State Britain hefði einfaldlega
verið besta breska samtímalistaverkið sem sýnt hefði verið á árinu
og að hann sæi enga ástæðu til að
gera sér upp hógværð.
Aðspurður hvort hann hefði í
hyggju að deila verðlaunafénu
með Haw sagði Wallinger að það
kæmi engum við hvernig hann
kysi að ráðstafa fénu.
- vþ

LISTAMAÐURINN Engin hógværð.

kalda stríðsins og myndir Werners Bischof frá
Íslandi, en myndir þessar komu nýlega í leitirnar.
Myndirnar voru hluti af umfangsmiklu verkefni
sem var skipulagt af ECA-stofnuninni í París til að
skipuleggja Marshall-aðstoðina í Evrópu.
Fyrirlestur Sigrúnar heitir Afturgöngur og ræðir
hún um heimildagildi ljósmynda, sannleika, blekkingu og félagslegt raunsæi í ljósmyndum, einkum
af börnum og unglingum við vinnu á sjó. Sigrún
segir ljósmyndina vera heimild um atburð
sem átti sér stað á ákveðnum tíma, en að við
þurfum þó að taka sannleiksgildi myndarinnar
með fyrirvara. Þannig eru ljósmyndir, að mati
Sigrúnar, eins og vofur eða afturgöngur að
því leyti að þær eru hvorki raunverulegar né
óraunverulegar, en þó hvort tveggja í senn.
Allir eru velkomnir á viðburðina báða dagana
og ekkert kostar inn.
- vþ

> Ekki missa af...
Ljósmyndasýningunni Flickrflakk og heljarstökk sem
stendur nú yfir í Ljósmyndasafni Reykjavíkur, Tryggvagötu
15. Sýningin beinir sjónum
sínum að íslenskum ljósmyndurum og ljósmyndaáhugamönnum sem lifa og hrærast í
ljósmyndasamfélaginu Flickr á
netinu. Hvorki meira né minna
en 94 ljósmyndarar eiga um
220 ljósmyndir á sýningunni.

MARÍA MEY HÖGGVIN Í STEIN

Fagurt minningarmark.

Raddskipti í hádeginu
Það er ekki á hverjum degi
sem óperusöngkona flytur
aríur ætlaðar ólíkum röddum á einum og sömu tónleikunum. Þetta gerist þó á
morgun þegar Ingveldur Ýr
Jónsdóttir, sem er vel þekkt
sem messósópran, kemur
fram í fyrsta skipti sem
sópran á hádegistónleikum í
Hafnarborg.
„Ég hef alltaf verið á mörkunum á
milli þess að vera sópran og
messósópran. Þegar ég var í námi
sveiflaðist ég dálítið á milli þess að
syngja verk fyrir þessar tvær raddir því ég hafði svo vítt raddsvið. Það
fór á endanum svo að ég hálfpartinn fann mig í messósópranröddinni
og hef því ætíð starfað sem slík.
Undanfarið hef ég þó verið að leika
mér að því að syngja sópranrödd og
nú er svo komið að ég hef ákveðið
að koma opinberlega fram sem
sópran,“ segir Ingveldur Ýr.
Ingveldur segir söngraddarskipti sín ekki vera neitt einsdæmi
enda eru margar söngkonur annaðhvort á mörkum raddanna tveggja
eða með breið raddsvið sem ná yfir
þær báðar. Helsta breytingin sem
raddskiptin fela í sér er að töluverður munur er á hlutverkum
fyrir raddirnar tvær innan tónbókmenntanna.
„Messósópranhlut-

VIÐ ÆFINGAR Ingveldur og Antónía æfa fyrir tónleikana á morgun.

verk eru gjarnan mikil karakterhlutverk sem reyna ekki aðeins á
sönginn heldur einnig leikhæfileikana. Messósópranpersónur eru
stundum dálítið utangarðs, til
dæmis nornir eða vondar kvenpersónur, þó að það séu að sjálfsögðu
til margvísleg hlutverk fyrir þessa
rödd. Sópranhlutverk eru aftur á
móti oftast kvenhetjur. Með raddskiptunum má því segja að ég bæti
við mig kvenhetjuhlutverkunum.“
Tónleikarnir eru liður í hádegistónleikadagskrá
Hafnarborgar,
menningar- og listastofnun Hafnarfjarðar, en þar hafa farið fram
mánaðarlegir
hádegistónleikar
síðan árið 2003. Listrænn stjórn-

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

andi tónleikaraðarinnar er píanóleikarinn Antónía Hevesi og velur
hún þá listamenn sem koma fram á
tónleikunum. Á efnisskránni á
morgun verða auðvitað sópranaríur
en einnig aríur fyrir messósópranrödd. Aríurnar eru eftir ekki
ómerkari tónskáld en Bizet,
Mozart, Verdi og Puccini.
Tónleikarnir hefjast kl. 12, enginn aðgangseyrir er að þeim og eru
þeir öllum opnir á meðan húsrúm
leyfir. Tónleikarnir standa yfir í
um hálfa klukkustund og eru hugsaðir sem tækifæri fyrir fólk í
Hafnarfirði til að njóta góðrar tónlistar í hádegishléinu sínu.
vigdis@frettabladid.is

Ímynd tækni á netinu
Daglegt líf almennings hefur
tæknivæðst á ógnarhraða síðastliðin eitt hundrað ár. Um aldamótin
síðustu mætti segja að viss
kúvending hafi orðið í ásýnd
tækjaheimsins þegar stafræn
tækni ruddi sér til rúms og náði á
skömmum tíma yfirhöndinni á
fjöldamörgum sviðum hins vélræna.
Samfara
tækniþróun
breytist ímynd tækninnar og hugmyndir okkar um hana. Tækni,
hugmyndir og ímyndir eru einmitt
viðfangsefni myndlistarsýningar
sem verður opnuð á morgun kl. 18
í danska netgalleríinu Netfilmmakers.
Sýningin nefnist Ímynd tækninnar og eru listamennirnir sem
eiga á henni verk þau Anna María,
Finnur Arnar Arnarsson og Hrafnkell Sigurðsson. Listamennirnir
sýna ný myndbandsverk sem eru
sérstaklega gerð fyrir netið. Sýningarstýra er Úlfhildur Dagsdóttir
bókmenntafræðingur.
Opnunin verður í turnherbergi
Nikolaj-listasafnsins, sem er staðsett í gamalli kirkju í miðbæ Kaupmannahafnar, og þar munu listamennirnir kynna og frumsýna
verk sín.
Netfilmmakers er gallerí sem
er eingöngu rekið á netinu og er í
umsjá Annettu Finnsdóttur. Galleríið er hugsað sem rafrænt rými
fyrir myndlistarfólk og kvikmyndagerðarfólk, og er opið öllum
á netinu, alltaf, án gjalds. Fyrir
utan að skoða þær sýningar sem

ÚLFHILDUR DAGSDÓTTIR Sýningarstýra

Ímyndar tækninnar.

eru í gangi hverju sinni geta gestir einnig horft á verk af fyrri sýningum í safni gallerísins.
Nýjar sýningar eru opnaðar á
þriggja mánaða fresti og eru allar
sýningarnar tematengdar. Hugmyndin er sú að kanna möguleika
listsköpunar á netinu og í rafrænum rýmum, jafnframt því að
kanna form og mörk myndbandsverka og kvikmyndalistar. Netfilmmakers má finna á vefslóðinni
www.netfilmmakers.dk
- vþ
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Eiturlyfjadjöfullinn og dárar hans
Framsóknarfólk, munið jólafund FFK 6. des. 2007 kl. 20.00
að Hverﬁsgötu 33. M.a. munu Guðni og Sigmundur Ernir
lesa úr bókinni “Guðni af líﬁ og sál”.
Njótum aðventunnar, súkkulaði, jólabakkelsi,
málsháttapakkar og harmonika.
Stjórnin

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

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

Fræðsla um skaðsemi eiturlyfja
og áfengis með beittri samfélagsádeilu væri líklega ekki vinsælt
lesefni. Þráinn Bertelsson fléttar
fræðslu og áróður af ritsnilld inn í
spennusöguna Englar dauðans.
Þau Þórhildur meinafræðingur og
Víkingur yfirlögregluþjónn eru
lesendum kunn úr fyrri spennusögum
Þráins.
Nú
kynnast
lesendur þeim og sögu þeirra
nánar. Þessi bók gefur þeim fyrri
ekkert eftir. Nú er sjónum beint að
sífellt minnkandi heimi. Sakamál
eru ekki lengur einkamál þess
staðar sem þau eru framin á
heldur geta átt sér rætur eða skýringar í öðrum löndum. Ísland er
orðið hluti af veröldinni allri, ekki
bara góða hlutanum þar sem hagsæld og velsæld ríkir heldur líka
skuggahliðarinnar þar sem morð,
græðgi og firring ráða ríkjum.
Baráttan við Bakkus og eiturlyfjadjöfulinn er mikilvægur
þáttur í bókinni. Lesendur eru
vaktir til meðvitundar um stöðu
samfélagsins á Íslandi í dag. Í
samfélagi sem státar af velmegun
og hagsæld, verða fjölmörg ungmenni háð eiturlyfjum ár hvert
með ófyrirsjáanlegum afleiðingum. Sú staðreynd er meginefni
bókarinnar.
Í Englum dauðans er fléttan
hnitmiðuð. Alkóhólismi, fíkn og

BÓKMENNTIR
Englar dauðans
Þráinn Bertelsson

★★★★★

Óhugguleg spennusaga með
fræðslu og ádeilu sem hreyfir við
lesandanum.

sakamál sem þarf að leysa.
Fléttingarnir þrír vinna hver með
öðrum, en fá þó hver fyrir sig sitt
pláss í frásögninni. Þráinn
Bertelsson er þrælvanur penni og
frásögnin afslöppuð og fljótandi.
Lýsingar á atvikum og aðstæðum
verða ljóslifandi í hugum lesenda.
Það er jafnan talinn kostur í frásögn en verður nánast að teljast
galli hér. Morð og misþyrmingar
verða svo skelfileg í meðförum
Þráins að rétt er að vara viðkvæma lesendur við lestrinum.
Með því að tengja alla þætti við
samfélag sem við þekkjum verður
áróðurinn
sterkari.
Það
er
freistandi að hugsa sér að svona

nokkuð gæti aldrei gerst hér á
landi en þeirri hugsun er eytt með
tengslum við raunveruleikann.
Allar persónur eru vandlega
smíðaðar og raunverulegar. Í
sumum persónum og atburðum
má þekkja fólk úr íslenskum samtíma. Þetta er ekki í fyrsta sinn
sem höfundur daðrar við að skrifa
lykilskáldsögu án þess að ganga
alla leið. Sagan er lituð af þeim
raunveruleika sem við þekkjum í
dag og um leið af því fólki sem
ratar á síður blaðanna.
Englar dauðans er spennandi
saga. Henni er greinilega ætlað að
vekja lesendur til umhugsunar og
skilja þá eftir upplýstari um
skelfilegar afleiðingar neyslu
eiturlyfja og áfengis en áður. Í
henni er saga um sorg og sár vonbrigði fléttuð við hrottalega
glæpasögu og sagnfræðilegar
staðreyndir.
Hildur Heimisdóttir

Íslenskar sónötur hljóðritaðar

Leitin að jólunum lau. 8/12, sun. 9/12
örfá sæti laus

Nýverið kom út á vegum Smekkleysu geisladiskurinn Fyrstu íslensku sónöturnar. Á honum leika þau
Rut Ingólfsdóttir fiðluleikari og Richard Simm píanóleikari sónötur eftir íslensk tónskáld.
Það eru þeir Sveinbjörn Sveinbjörnsson, Jón Nordal, Fjölnir Stefánsson og Karl O. Runólfsson sem
eiga heiðurinn að sónötunum sem þau Rut og Richard
flytja. Sónötunnar endurspegla tónsmíðastíl íslenskra
tónskálda á fyrri hluta tuttugustu aldar, sem hver um
sig hefur þó sitt einstaka höfundareinkenni. Sveinbjörn er með rætur í rómantíkinni, Karl Ottó er með
rætur í klassíkinni og Jón Nordal og Fjölnir í tónsmíðaaðferðum þeim er kenndar eru við Hindemith.
Rut Ingólfsdóttir stundaði fiðlunám í Reykjavík
undir handleiðslu Rutar Hermanns, Einars G. Sveinbjörnssonar og Björns Ólafssonar. Hún stundaði
síðan nám við tónlistarháskólana í Málmey í Svíþjóð
og Brussel í Belgíu.
Rut hefur látið mikið að sér kveða í íslensku tónlistarlífi. Hún var fastráðin í Sinfóníuhljómsveit
Íslands og um tíma ein af konsertmeisturum hennar,
Konsertmeistari með Pólýfónkórnum og fleiri kórum,

Hjónabandsglæpir fös. 7/12, lau. 8/12
síðustu sýningar

Óhapp! sun. 9/12 allra síðasta sýning
Skilaboðaskjóðan sun. 9/12 (aukasýn.)
örfá sæti laus

Konan áður sun. 9/12

Auglýsingasími

RUT INGÓLFSDÓTTIR Leikur fiðlusónötur á nýjum geisladiski.

kennari við tónlistarskólann í Reykjavík frá 1975 og
leiðari í Reykjavíkurkvartettinum. Hún fékk meðal
annarra úthlutun úr starfsjóði listamanna árið 1995.
Rut hefur enn fremur hlotið hina íslensku fálkaorðu
fyrir framlag sitt í þágu tónlistar.
- vþ

– Mest lesið

Þáttur um
Íslendingaþætti
Dr. Ármann Jakobsson flytur í dag
fyrirlestur á vegum Stofnunar
Árna Magnússonar í íslenskum
fræðum. Fyrirlesturinn ber yfirskrifina Þáttur um þætti og í
honum fjallar Ármann um bókmenntagreinina Íslendingaþætti.
Jón Þorkelsson, rektor Reykjavíkurskóla, var einna fremstur íslenskra
málfræðinga á 19. öld. Þó að það sé
ekki á allra vitorði má einnig líta á
hann sem föður Íslendingaþátta
því að hann gaf fyrstur manna út
safn þátta af Íslendingum, árið
1855. Öllu áhrifameiri hefur líklega verið útgáfa síra Þorleifs
Jónssonar á Skinnastað á vegum
Sigurðar Kristjánssonar bóksala
árið 1904 og ekki má heldur gleyma
vinsælli útgáfu Guðna Jónssonar
magisters og síðar prófessors frá
árinu 1935.
Ármann mun segja frá þessum
útgáfum og velta um leið fyrir sér

bókmenntagreininni þáttum á
gagnrýninn hátt. Ármann Jakobsson er dr. phil frá Háskóla Íslands
og hefur samið eða ritstýrt sex
fræðibókum. Hann gegnir nú rannsóknarstöðu Árna Magnússonar
við SÁMÍF og vinnur að útgáfu
Morkinskinnu fyrir Hið íslenzka
fornritafélag.
Fyrirlesturinn fer
fram í stofu 101 í
Odda við Sturlugötu
og hefst kl. 17.
Aðgangur er öllum
opinn.
- vþ
ÁRMANN
JAKOBSSON Segir

frá bókmenntagreininni Íslendingaþáttum í
Odda í dag.

7. og 8. des uppselt
30. des

STÆRSTI

BÓNUSPOTTUR
FRÁ LANDNÁMI ÍSLANDS
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Nú er lag að taka til óspilltra málanna því bónuspotturinn í Víkingalottóinu er sá stærsti frá því að Ingólfur Arnarson
sá land og varpaði öndvegissúlunum fyrir borð. Hvorki meira né minna en 50 milljónir króna!!!
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Alltaf á mi›vikudögum!
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>VILJA DEYJA SAMAN
Rokkhjónin Sharon og Ozzy Osbourne
hafa gert með sér sjálfsvígssamning sem tekur þó ekki gildi fyrr en
árið 2012. „Við viljum ákveða
sjálf hvenær við deyjum og við
ætlum að fara saman,” segir
Sharon Osbourne.

folk@frettabladid.is

Flugfreyjur syngja jóladægurlagadjass
„Jájá, Magnús mætir með
kvennabúrið,“ segir Magnús
Kjartansson, tónlistarmaður
og kórstjóri Flugfreyjukórsins, hress að vanda.
Í kvöld verða haldið
aðventukvöld
Flugfreyjufélags Íslands í Laugarneskirkju og vitaskuld mun
Flugfreyjukórinn verða þar í
lykilhlutverki.
„Þetta eru aðventutónleikar í bland við þakkargjörð og
innstillingu inn á aðventu.
Já, þakkargjörð fyrir að árið
hefur gengið vel í þessu annars slóttuga umhverfi sem
flugið er,“ segir stjórnandi
kórsins. Magnús upplýsir
jafnframt að á dagskrá séu

eingöngu jólalög en þó með
öðru sniði en má finna á dagskrá flestra. Eingöngu er um
að ræða amerísk jólalög –
dægurjóladjass. Kórinn er
að verða fimm ára gamall og
Magnús hefur verið stjórnandi kórsins frá upphafi.
„Flugfreyjukórinn, þessi
óviðjafnanlegi hópur, syngur
jólamúsík öðruvísi en flestir.
Ég er búinn að vera með
þeim við strangar æfingar í
Skálholti í þrjá daga. Hafði
reyndar Villa Guðjóns með
mér. En þetta er akkúrat rétti
fjöldinn. Svona rúmlega
tuttugu. Og þá sér maður í
hendi sér að þetta er tapað
spil. „Game over“ og maður

FLUGFREYJUKÓRINN Í ÖLLU SÍNU VELDI

Magnúsi kórstjóra er sjaldan orða
vant en skortir lýsingarorð þegar
hann tjáir sig um hversu stórkostlegar
flugfreyjurnar í kórnum séu.

heldur sig á mottunni,“ segir
Magnús, sem einmitt er
giftur flugfreyju sjálfur og
veit því hvað til síns friðar

Tólf ára klippti kynningarmyndband fyrir bíómynd
FARMERS MARKET Merki Jóels Pálssonar
og Bergþóru Guðnadóttur er komið í
úrslit í alþjóðlegri hönnunarkeppni.
FRÉTTABLAÐIÐ/HARI

Íslensk hönnun í úrslit
Íslenska fatamerkið Farmers
Market er komið í úrslit í
keppninni Brand New Award sem
haldin er í tengslum við stærstu
útivistarsýningu í Evrópu. Það
hafnar þar í hópi þrjátíu fyrirtækja, sem öll þykja koma með
ferska strauma í iðnaðinn. Að
baki merkinu standa Jóel Pálsson
og Bergþóra Guðnadóttir, sem
eru afar ánægð með árangurinn.
„Aðalatriðið er að komast í
þennan hóp. Það er frábær
stökkpallur fyrir okkur,“ segir
Jóel, en sýninguna sækja árlega
50 þúsund gestir og tvö þúsund
blaðamenn.
Sýningin fer fram í München í
janúar.

Kvikmyndin Duggholufólkið eftir Ara
Kristinsson verður frumsýnd í dag
en Árni Beinteinn Árnason er einn af
aðalleikurum myndarinnar. Hann lét
sér þó ekki nægja að leika í myndinni
því kynningarmyndband Duggholufólksins er klippt af Árna sem er
aðeins tólf ára gamall.
„Ég var að talsetja myndina þegar
talið barst að því að ég hefði
klippt svona „trailera“ fyrir
Sjónvarpið,“ segir Árni en
einhverjir kannast líklega við
drenginn úr Laugardagslögunum þar sem hann hefur tekið
viðtöl við þjóðþekkta Íslendinga. „Ari leikstjóri minntist á
það í gamni að ég gæti klippt.
Síðar spurði ég hvort ég ætti
ekki bara að gera það og hann
lét mig samstundis hafa efnið.
Þetta tók mig þrjár til fjórar
vikur í samvinnu við Ara og
dóttur hans.“ Hæfileikar Árna í
klippingu fengu víðar að njóta
sín. „Í myndinni er söguhetjan
að horfa á myndband með
Sprengjuhöllinni. Ég klippti það
líka. Það þurfti að fá einhvern til
að klippa það til með stuttum fyrirvara og ég var beðinn.“

Duggholufólkið fjallar um Kalla, tólf
ára borgarbarn, sem er sendur vestur á
firði til að eyða jólunum með pabba
sínum á afskekktum sveitabæ. Þegar
hann reynir að stinga af þaðan villist
hann, lendir í snjóbyl og hittir fyrir bæði
ísbjörn og dularfullar verur. „Þetta er
rosalega skemmtilegt nútímaævintýri. Ég hef aldrei lagt eins
mikið á mig og í tökum fyrir
myndina. Maður var helfrosinn á Ísafirði í næfurþunnum skinnskóm að taka
upp á nóttunni,“ segir Árni
en tekur þó fram að farið
hafi verið vel með hann.
„Ég vil segja sem
minnst um mína
persónu en hún er ekki
af þessum heimi.“
Áhugasamir geta séð
kynningarmyndbandið
á YouTube með því að
slá inn „Duggholufólkið“.

heyrir. „Þetta er stórkostlegar
stelpur. Og, jú, við Villi
sváfum í hrútakofanum í
Skálholti.“
- jbg

Hálfnakin á
ráfi um nótt
Óheillakrákan Amy Winehouse
hefur enn á ný vakið athygli fyrir
undarlega hegðun sína. Snemma á
sunnudagsmorgun náðust myndir
af söngkonunni berfættri á ráfi
um götur Lundúna, á gallabuxum
og brjóstahaldara einum fata.
Winehouse er sögð hafa verið í
miklu uppnámi, grátið og
muldrað eitthvað óskiljanlegt.
Hún hafi virst afar ringluð og
látið sem hún væri að leita að
einhverju, en á endanum horfið
inn í hús vinar síns.
Talskona söngkonunnar segir
hana rétt hafa skotist út til að
kanna undarleg hljóð en verið of
svefndrukkin til að átta sig á
tímanum. Að læknisráði aflýsti
Winehouse nýlega öllum fyrirhuguðum tónleikum sínum og fór
í felur.
AMY WINEHOUSE

Berfætt úti
á götu í
annarlegu
ástandi.

sigrunosk@frettabladid.is

UNGUR OG EFNILEGUR Árni Beinteinn

Árnason leikur stórt hlutverk í Duggholufólkinu sem er frumsýnd í dag.

FRÉTTABLAÐIÐ/VÖLUNDUR

HIMNAFEÐGAR Egill

Örn Jóhannsson
framkvæmdastjóri og
Jóhann Páll Valdimarsson
stjórnarformaður fögnuðu
jólabókaflóðinu með
höfundum sínum. Þeir
kalla sig nú Himnafeðga
eftir útgáfu nýrrar Biblíuþýðingar.

Forlagið fagnar
jólabókaflóðinu
Bókaútgáfan Forlagið hélt jólagleði sína síðastliðið föstudagskvöld í húsi Ferðafélags Íslands.
Forlagið er stærsta útgáfufyrirtæki Íslands og gefur út bækur

undir merkjum JPV, Máls og
menningar, Vöku-Helgafells og
Iðunnar. Þar var því margt um
manninn enda mikill fjöldi nýútgefinna bóka til að fagna.

GAGNRÝNANDINN OG SPENNUSAGNAHÖFUNDURINN Kolbrún Bergþórsdóttir

PÉTUR OG BERGÞÓR Pétur Árnason og

og Viktor Arnar Ingólfsson tóku tal
saman.

Bergþór Pálsson, sem nýverið gaf út
bókina Vinamót með veisluráðum til
gestgjafa.
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Plötuumslagið upp á vegg
„Okkur fannst dálítið spennandi
að umslagið væri í rauninni hætt
að vera umslag þegar maður væri
búinn að opna það,“ segir tónlistarmaðurinn Benedikt Hermann
Hermannsson um óvenjulegt
umslagið á nýjustu plötu sinni Ein
í leyni.
Kona Benna, Auður Jörundsdóttir, hannaði umslagið rétt eins
og hún hefur gert með önnur
umslög hans. Hún er menntuð
myndlistarkona og starfar í galleríi. „Við gerðum litla plötu 2003 í
dálítið stóru krossviðar-koveri og
okkur langaði að gera eitthvað í þá
áttina. Það var upprunalega hugmyndin og svo gerði hún alla
restina.“

BENNI HEMM HEMM Tónlistarmaðurinn
Benni Hemm Hemm hefur gefið út
plötuna Ein í leyni.

Benni hvetur fólk til að hengja
umslagið upp sem plakat eftir að
það hefur opnað það í stað þess að

setja það upp í hillu. „Fólk hefur
áhyggjur af því hvernig það eigi
að koma þessu saman aftur. Mér
finnst spennandi að sjá svipinn á
fólki og það verður alveg ruglað í
ríminu. Svo byrjar það að pæla í
hvernig þetta sé og finnst þetta þá
rosalega flott.“
Ein í leyni, sem hefur að geyma
sjö lög, kemur aðeins út hér á
landi. Platan var prentuð í sex
hundruð eintökum og óvíst er
hvort fleiri líti dagsins ljós. Fram
undan hjá Benna Hemm Hemm
eru tvennir tónleikar í London í
næstu viku. Upptökum á stórri
plötu sem áttu að hefjast í lok ársins hefur verið seinkað og hefjast
þær í janúar eða febrúar.
- fb

Poppverk í sérflokki

Sími: 553 2075
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HJ - MBL
+++
LIB - TOPP5.IS
+++
VJV - TOPP5.IS

++++
SV MBL

+++
TSK - 24Stundir

++++
LIB TOPP5.IS

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR
HITMAN
RENDITION
AMERICAN GANGSTER
MR. WOODCOCK

kl. 6, 8 og 10-POWER
kl. 5.30, 8 og 10.30
kl. 10
kl. 8

16
16
16
L

www.laugarasbio.is - Miðasala á

NÝTT Í BÍÓ!

LEIGUMORÐINGINN
Magnaður spennutryllir sem gerður er eftir hinum
frábæru tölvuleikjum með Timothy Olyphant úr Die
Hard 4.0 í fantaformi.

ALHEIMSFERÐ
MÖGNUÐ MYND SEM ENGINN MÁ MISSA AF
STÚTFULL AF ÆÐISLEGRI BÍTLATÓNLIST!

LÍF RÓSARINNAR

DAN Í RAUN OG VERU

Stórskemmtileg
rómantísk
gamanmynd

BRÚÐKAUPSBILUN
ÁSTARSORG

ÞETTA ER ENGLAND

LOFORÐ ÚR AUSTRI

LJÓN FYRIR LÖMB

450 kr. í bíó!

SÍMI 564 0000

HITMAN
HITMAN LÚXUS
DAN IN REAL LIFE
WEDDING DAZE
BALLS OF FURY SÍÐUSTU SÝN.
ÆVINTÝRAEYJA IBBA 600 KR.
THE HEARTBREAK KID

SÍMI 551 9000

kl. 3.40 - 5.50 - 8 - 10.10
kl. 3.40 - 5.50 - 8 - 10.10
kl. 8 - 10.15
kl. 3.40 - 5.50 - 8 -10.10
kl. 4 - 6
kl. 4
kl. 8 - 10.30

16 HITMAN
DAN IN REAL LIFE

kl. 5.20 - 8 - 10.40
kl. 5.30- 8 -10.30
kl. 5.30 - 8 - 10.20
kl. 5.40 - 8 - 10:20

12 HITMAN
16 DAN IN REAL LIFE
16 RENDITION
14

LA VIE EN ROSE/LÍF RÓSARINNAR

10 LIONS FOR LAMBS
7 THIS IS ENGLAND

16

kl. 6 - 8 - 10
kl. 6 - 8
kl. 10

16

12
16
14

12

SÍMI 462 3500

SÍMI 530 1919

ACROSS THE UNIVERSE
RENDITION
EASTERN PROMISES SÍÐUSTU SÝN.
VEÐRAMÓT SÍÐUSTU SÝN.

Gildir á allar sýningar í
Regnboganum merktar með rauðu

kl.5.50 - 8 - 10.10
kl.5.45- 8 - 10.15
kl.5.20 - 8 - 10.40
kl. 8 - 10
kl.6

16

Hljómsveitin Hjaltalín er ekki
nema tveggja ára gömul, en hefur
þegar vakið töluverða athygli. Hið
frábæra lag Goodbye July/Margt
að ugga sló í gegn í vor og verður
eflaust ofarlega á listum þegar lög
ársins 2007 verða valin. Hljóðfæraskipan sveitarinnar hefur líka vakið
athygi, en auk hefðbundinna rokkhljóðfæra eins og gítars, bassa,
trommusetts og hljómborða spila
meðlimir hennar sem eru níu talsins á fiðlu, selló, klarinett, fagott og
fleira. Reyndar er komin fram hér
á landi bylgja af fjölmennum
sveitum sem hafa óvenjulega hljóðfæraskipan, en Hjaltalín er
sennilega þekktust þeirra.
Maður tekur eftir því strax við
fyrstu hlustun að Sleepdrunk Seasons er óvenjulega heilsteypt og
sannfærandi frumsmíð. Það eru
ellefu stykki á plötunni og nokkur
þeirra eru hreint magnaðar lagasmíðar. Hljómur, útsetningar og
flutningur eru sömuleiðis framúrskarandi.
Lögin eru sum nokkuð flókin að
uppbyggingu og meira um takt- og
kaflaskiptingar en gengur og gerist
í poppinu. Þau eru samt á sama
tíma melódísk og grípandi og
útsetningarnar eru óvenjulegar. Ég
er mjög hrifinn af því hversu vel
strengja- og blásturshljóðfærin
falla inn í tónlistina. Sellóið, fiðlan,
fagottið og klarinettið eru ekki
aukahljóðfæri sem skreyta tónlistina eins og algengt er í poppinu
heldur eru þau notuð sem grunnhljóðfæri rétt eins og gítarinn og
bassinn. Fagottið rokkar til dæmis í

Traffic Music og í rokkkaflanum í
lokalaginu, Trailer Music, spýta
fiðluleikararnir í lófana rétt eins og
trommarinn og gítarleikarinn... Ég
er eiginlega gapandi af hrifningu
yfir þessum útsetningum. Hjaltalín
hefur tekist að búa til hljóm sem er
einstakur og sækir bæði í popp og
klassíska tónlist. Það er líka gaman
að heyra dökkan og hlýjan hljóm
fagottsins í poppinu. Fagott hefur
frekar lítið verið notað í rokktónlist.
Ég man í fljótu bragði ekki eftir
fagotti í íslensku poppi síðan Rúnar
Vilbergsson fór á kostum á hljóðfærið með Þursaflokknum fyrir
tæpum þrjátíu árum síðan.
Flytjendurnir standa sig líka allir
mjög vel. Söngvararnir eru góðir
og raddútsetningarnar eru pottþéttar. Hljóðfæraleikararnir eiga
líka góð tilþrif, sérstaklega er ég
hrifinn af trommuleiknum og
bassaleiknum.
Á hinni alþjóðlegu tónlistarsenu
væri Hjaltalín flokkuð sem indiesveit. Þó að hún eigi sér ekki skýra
fyrirmynd þá á hún heima með
listamönnum eins og Sufjan
Stevens, Architecture in Helsinki
og Jens Lekman svo nokkur af þeim
nöfnum sem koma upp í hugann
séu nefnd. Hjaltalín er ekki beint
lík neinum þeirra en það er svipuð
nálgun í gangi. Sama opna hugarfarið og sami metnaðurinn.
Hjaltalín er oft nefnd í sömu
andrá og Sprengjuhöllin sem hluti
af nýju íslensku poppkynslóðinni.
Eflaust eiga þær eitt og annað sameiginlegt, en samt eru þetta mjög
ólíkar sveitir. Tónlist Sprengju-

TÓNLIST
Sleepdrunk Seasons
Hjaltalín

★★★★★
Magnaðar lagasmíðar, framúrskarandi
flutningur og frumlegar útsetningar
gera þessa fyrstu plötu Hjaltalín að
einni af bestu plötum ársins.

hallarinnar er einfaldari, en fjölbreyttari og hjá henni eru textarnir
mikilvægur hluti af heildinni. Tónlist Hjaltalín er fágaðari og framsæknari og textarnir sem eru á
ensku skipta eiginlega engu máli.
Það er varla að maður heyri þá, þó
að maður staldri við stöku hendingu. Báðar þessar sveitir koma þó
með ferska vinda inn í íslenska
poppheiminn.
Á heildina litið er Sleepdrunk
Seasons frábær plata. Poppverk í
sérflokki og ein af plötum ársins.
Trausti Júlíusson
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> Kristinn dæmir á Goodison Park
Kristinn Jakobsson dómari mun dæma leik Everton og
Zenit St. Petersburg í UEFA-bikarnum sem fram
fer á Goodison Park í kvöld. Kristni til aðstoðar
verða þeir Gunnar Gylfason og Sigurður Óli
Þorleifsson. Fjórði dómari verður Magnús
Þórisson. Leikurinn verður í beinni
útsendingu á Sýn og hefst útsending
klukkan 19.35.

ÍSLENSKA SIA.IS ICE 39326 12/07

WEST HAM
PORTSMOUTH

sport@frettabladid.is

REYNIR ÞÓR REYNISSON, ÞJÁLFARI 1. DEILDARLIÐS VÍKINGS: KOMNIR Í UNDANÚRSLIT Í EIMSKIPSBIKAR KARLA

Skora á alla Víkinga að fjölmenna á völlinn
1. deildarlið Víkings frá Reykjavík er öllum að óvörum
komið í undanúrslit í Eimskipsbikar karla í handbolta og
þjálfari liðsins, Reynir Þór Reynisson, fyrrverandi landsliðsmarkvörður, er því afar sáttur með
árangur liðsins.
„Það er afar sætt að við séum
komnir alla leið í undanúrslit og þetta
er vissulega skemmtilegt verkefni fyrir
strákana í liðinu sem standa í ströngu
í 1. deildinni,“ sagði Reynir Þór en Víkingsliðið vann Þrótt í Vogum í átta liða
úrslitum í Eimskipsbikarnum í fyrrakvöld
og er sem stendur í þriðja sæti 1. deildarinnar á eftir ÍR og FH.
„1. deildin er mjög jöfn og sterk, en við setjum
stefnuna að sjálfsögðu á að fara upp í efstu deild og
ég held að bikarævintýrið sé skemmtileg gulrót fyrir
okkur og á klárlega eftir að hjálpa okkur í deildinni,“

sagði Reynir Þór sem lék sjálfur með liðinu áður en hann neyddist
til að leggja skóna á hilluna fyrir tveimur árum vegna meiðsla.
„Það kitlar náttúrulega alltaf að spila, en ég finn mig ágætlega í
hlutverki þjálfara og fæ alveg mína ánægju í gegnum það starf,“
sagði Reynir Þór sem vonast til þess að árangur liðsins verði til
þess að auka áhugann á handboltanum í Fossvoginum.
„Handboltinn hjá Víkingi er búinn að vera í talsverðri
lægð í nokkuð langan tíma og bæði hefur verið erfitt
að fá mannskap til þess að vinna í kringum liðið og
einnig hefur gengið illa að fá fólk til þess að mæta á
leiki liðsins. Það er búinn að vera lítill kjarni af fólki
í kringum handknattleiksdeild Víkings sem hefur lagt
á sig mikla vinnu fyrir liðið síðustu ár, en það er vægast
sagt búin að vera lítil stemning hjá áhorfendum á leikjum
liðsins undanfarið. En nú horfum við fram á að fá heimaleik í undanúrslitum Eimskipsbikarsins og ég skora á
alla Víkinga að fjölmenna á völlinn og styðja við bakið á
strákunum í baráttunni bæði í deild og bikar.“

Hefði verið í lífshættu hefði
ég fengið annað höfuðhögg
Jón Heiðar Gunnarsson, línumaður og varnarjaxl hjá Stjörnunni, fékk mar á
heilann eftir slæmt olnbogaskot í leik gegn ÍBV. Læknar sögðu að líf hans hefði
verið í hættu hefði hann fengið annað högg í leiknum. Hann er á batavegi.

Verð á mann
í tvíbýli frá

49.300 KR.

4.–6. APRÍL

Icelandair er
samstarfsaðili
West Ham og
býður ferðir á
alla heimaleiki
liðsins í vetur.
Fjölmargir
leikir framundan,
s.s. á móti
Derby, Newcastle
og Aston Villa.

HANDBOLTI Jón Heiðar Gunnarsson, leikmaður Stjörnunnar, lenti
í óskemmtilegu atviki í leik gegn
ÍBV 20. nóvember síðastliðinn í
N1-deildinni þegar hann fékk
heilahristing og hefur verið óleikfær síðan þá.
Jón Heiðar leikur sem línumaður hjá Stjörnunni og er afar mikilvægur hlekkur í varnarleik liðsins en hefur hvorki getað leikið
né æft með liðinu eftir atvikið.
„Ég var í baráttunni við línumann ÍBV, Nikolav Kulikov, þegar
ég fékk olnbogaskot frá honum í
andlitið og við það skekktist nefið
á mér og ég fékk heilahristing,“
sagði Jón Heiðar sem lét meiðslin
ekki aftra sér í fyrstu og mætti á
æfingu daginn eftir leik.
„Ég var eitthvað að reyna að
æfa en það gekk ekki betur en svo
að ég sá bara þrefalt og fékk
svima. Ég ætlaði þá bara að mæta
í næsta leik og taka bara manninn
í miðjunni eins og Rocky en
læknir liðsins var ekki hrifinn af
því,“ sagði Jón Heiðar í léttum
dúr og tók ráðum læknisins.
„Ég fór svo í framhaldinu í
sneiðmyndatöku og læknarnir
þar sögðu að þetta væri mar á
heila og í raun hefði ég verið í
lífshættu hefði ég fengið annað
högg á höfuðið í því ástandi sem
ég var í. Þannig að samkvæmt
læknisráði mátti ég ekkert gera í
tvær vikur til að byrja með og
núna eru þær vikur að vera
liðnar,“ sagði Jón Heiðar sem vill
ólmur spila á ný með Stjörnuliðinu.
„Ég get ekki beðið eftir því að
spila á nýjan leik með Stjörnunni
og set stefnuna klárlega á að spila

HNEYKSLAÐUR Florent Malouda, leik-

maður Chelsea, er afar hissa á enska
boltanum og mörgu tengdu honum, svo
sem æfingum og mataræði leikmanna.
NORDICPHOTOS/GETTY

Enska úrvalsdeildin:

Enska deildin
alveg heilalaus
FÓTBOLTI Florent Malouda,

HARÐJAXL Jón Heiðar Gunnarsson hefur leikið frábærlega í vörn hjá Stjörnunni í N1deildinni í ár, en hefur nú misst af tveimur síðustu leikjum liðsins í deildinni vegna
höfuðmeiðsla.
FRÉTTABLAÐIÐ/VÖLUNDUR

næsta leik okkar í deildinni á móti
Akureyri
á
laugardaginn
í
Mýrinni.
Ég er reyndar ekki enn búinn að
ná mér alveg og fæ svimakast um
leið og ég fer til dæmis í lyftu, en
ég hef fulla trú á því að þetta fari
allt að koma. Ég set því stefnuna á
næsta leik og ef ég verð ekki góður
fyrir laugardaginn, þá set ég bara

stefnuna á næsta leik þar á eftir.
Læknarnir sögðu að ég ætti að
finna mig sjálfur í þessu og að ég
mætti fara að æfa um leið og ég
væri laus við öll einkenni, sjóntruflanir og svima. En ég verð að
fara rólega af stað samt og ætla
auðvitað að gera það,“ sagði Jón
Heiðar ákveðinn.
omar@frettabladid.is

leikmaður Chelsea, virðist ekki
allt of hrifinn af enska boltanum
og lifnaðarháttum tengdum
honum samkvæmt nýlegu viðtali
við kappann sem birtist í enska
dagblaðinu Daily Mail.
„Það er eins og leikmenn í
ensku úrvalsdeildinni slökkvi
bara á heilanum um leið og þeir
koma inn á völlinn í leikjum og
menn eru á útopnu og gera bara
það sem þeim dettur fyrst í hug.
Æfingarnar eru alveg eins, og
maður er í stórhættu á að
meiðast,“ sagði Malouda og
furðaði sig enn fremur á mataræði leikmanna.
„Hjá Chelsea er ekkert fylgst
með því hvað leikmennirnir borða
og þess vegna borða þeir bara það
sem þeim lystir hverju sinni og
drekka kók eða hvað sem þeir
vilja með. Það er eins gott að ég
kom hingað 27 ára en ekki fyrr,
því þá væri ég kannski með jafn
slæman grunn og reglur í
mataræði og aðrir leikmenn,“
sagði Malouda hneykslaður.
- óþ

Snorri Steinn Guðjónsson fór í mikla ævintýraferð til Egyptalands þar sem hann spilaði með heimsliðinu:

Óttaðist um líf mitt á leiðinni í leikinn

+ Nánari upplýsingar:
www.icelandair.is/ithrottaferdir

W W W. I C E L A N D A I R . I S

HANDBOLTI
Landsliðsmaðurinn
Snorri Steinn Guðjónsson varð
þess heiðurs aðnjótandi á dögunum að vera valinn í heimsliðið sem
spilaði gegn Egyptum í sýningarleik í Kaíró. Leikurinn fór fram á
sunnudag og mátti lítið út af bera
til að Snorri missti ekki af leiknum.
Hann spilaði með félagi sínu,
GOG, í undanúrslitum danska bikarsins á laugardag og í stað þess
að fagna sigrinum með félögum
sínum fór hann til Kaupmannahafnar, þar sem hann flaug til
Vínar og þaðan til Kaíró. Þegar
þangað var komið hafði leikurinn
verið færður fram um tvo klukkutíma og þurfti því að keyra hratt í
íþróttahöllina svo að Snorri næði
leiknum.
„Það beið eftir mér maður á
flugvellinum og við brunuðum
beint út í bíl. Ég var hissa á því að
hann skyldi ekki drepa okkur eða

SNORRI STEINN Var næstum búinn að missa af leik heimsliðsins og Egyptalands í

Kaíró en komst klakklaust á leiðarenda rétt fyrir upphaf leiksins.

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

aðra vegfarendur á leiðinni, slíkur
var hraðinn. Ég óttaðist verulega
um líf mitt á leiðinni en hann skilaði mér seint heilum í Höllina og
þá var upphitun nánast búin
þannig að ég kom eiginlega beint í
leikinn,“ sagði Snorri sem hristi af
sér ferðalagið og skoraði tvö mörk
í 40-39 sigri heimsliðsins. „Blessaður bílstjórinn var lítið stressaður. Hann var bara með tónlistina í
gangi og söng með einhverju
ömurlega lagi á leiðinni.“
Eftir leik var haldið samkvæmi
en flestir leikmanna voru þreyttir
og fóru snemma að sofa. Daginn
eftir var svo farið í skoðunarferð
að píramídunum og öðru áhugaverðu áður en haldið var aftur
heim á leið.
„Ég vildi ekki gera þetta oft á
ári en sé samt ekki eftir því. Þetta
var mikil upplifun og svo er mikill
heiður að vera valinn í þetta lið,“
sagði Snorri Steinn.
- hbg
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Isom og Martin dýrmætust
Cedric Isom hjá Þór Akureyri og Monique Martin hjá KR voru með hæsta framlagið í nóvembermánuði í Iceland Express-deild karla og kvenna.
KÖRFUBOLTI Þórsarinn Cedric Isom

BRÓÐERNI Leikmenn Fiorentina röðuðu

sér upp og tóku í spaðann á leikmönnum Inter eftir 0-2 sigur Mílanóliðsins
síðastliðinn sunnudag. NORDICPHOTOS/GETTY

Leikmenn í ítalska boltanum:

Gert skylt að
heilsast

Vinningar verða afhendir hjá BT Smáralind. Kópavogi. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 149 kr/skeytið.

FÓTBOLTI Fiorentina frá Flórens
tapaði 0-2 gegn Ítalíumeisturum
Inter frá Mílano í Serie A
deildinni á síðastliðinn sunnudag,
sem er ef til vill ekki í frásögur
færandi þremur dögum seinna
nema hvað að í leikslok átti sér
stað athyglisverð uppákoma.
Leikmenn Fiorentina stilltu sér
upp í skipulagða röð fyrir utan
leikmannagöngin sem liggja að
búningsherbergjunum og tóku í
hendur á leikmönnum Inter og
þökkuðu fyrir leikinn.
Uppákoman mun hafa verið
fyrir tilstilli Cesare Prandelli,
stjóra Fiorentina, en eiginkona
hans lést nýverið af völdum
krabbameins og því var einnig
einnar mínútu þögn fyrir leikinn.
Knattspyrnusamband Ítalíu tók
þessari uppákomu fagnandi og
strax á mánudag staðfesti forseti
þess, Antonio Matarrese, í
yfirlýsingu að á næstkomandi
fundi sambandsins sem fram fer
13. desember myndi uppákoma
sem þessi að öllum líkindum vera
færð í reglur strax í janúar í
Serie A og Serie B.
- óþ

og KR-ingurinn Monique Martin
voru þeir leikmenn í Iceland
Express deildum karla og kvenna
sem voru mest hæsta framlagið í
nóvembermánuði en til þess að ná
inn á listann þurfa leikmenn að
lágmarki að hafa tekið þátt í
þremur leikjum. Þau Brenton
Birmingham í Njarðvík, Hlynur
Bæringsson í Snæfelli og Margrét Kara Sturludóttir úr Keflavík voru efst af íslensku leikmönnum deildanna.
Cedric Isom var með 30 stig að
meðatali í fjórum leikjum Þórsara
í nóvembermánuði auk þess að
gefa 6,5 stoðsendingar og taka 5,0
fráköst í leik. Isom hitti úr tæplega 59 prósentum skota sinna og
þar af setti hann niður 5 af 10
þriggja stiga skotum sínum. Isom
var aðeins hærri en Darrel Flake
hjá Skallagrími sem var hæstur
leikmanna í október. Flake var
með 21,5 stig og 13,5 fráköst að
meðaltali í nóvember.
Njarðvíkingurinn
Brenton
Birmingham og Snæfellingurinn
Hlynur Bæringsson voru hæstir
af íslensku leikmönnum Iceland
Express deildanna en báðir voru
þeir með 20,8 framlagsstig í leikjum sinna liða. Brenton var með
19,5 stig, 5,3 fráköst og 4,5 stoðsendingar í leik en Hlynur var
með 11,3 stig, 14,4 fráköst og yfir
56 prósenta skotnýtingu. Þeir
tveir eru einu íslensku leikmennirnir meðal tólf efstu á listanum.
KR-ingurinn Monique Martin
hefur verið illviðráðanleg í leikjum KR-liðsins í Iceland Expressdeildinni í vetur og hún var með
hæsta framlag allra í deildinni í
nóvember. Martin varð með 36,5
stig og 19,3 fráköst að meðaltali í
leik og hjálpaði KR-liðinu til þess
að vinna þrjá af fjórum leikjum
sínum í mánuðinum. Martin stal
auk þess 3 boltum, gaf 2,5 stoðsendingar og varði eitt og hálft
skot í leik.
Næst á eftir var Tiffany Roberson hjá Grindavík en þessar tvær
voru í nokkrum sérflokki. Roberson var með 24,2 stig, 18 fráköst,
3,4 stoðsendingar og 3 stolna bolta
að meðaltali í leik.
Keflvíkingurinn Margrét Kara
Sturludóttir var efst af íslensku
leikmönnum deildarinnar, aðeins

Á BEKKNUM Ronaldinho sést hér á

varamannabekknum í síðasta leik.
NORDICPHOTOS/AFP

Krafa Laporta hjá Barca:

Ronaldinho í
byrjunarliðið
FÓTBOLTI Joan Laporta, forseti FC

YFIR 30 STIG Í LEIK Cedric Isom skoraði

yfir 30 stig að meðaltali með Þór í nóvember. Hér sést hann í sigurleik gegn
Fjölni um síðustu helgi.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

HÆSTA FRAMLAG LEIKMANNA Í NÓVEMBER:
Iceland Express-deild karla
1. Cedric Isom, Þór Ak.
30,8
2. Darrell Flake, Skallagrími
29,0
3. George Byrd, Hamar
25,25
4. Donald Brown, Tindastól
25,2
5. Joshua Helm, KR
25,0
6. Justin Shouse, Snæfell
24,0
7. Bobby Walker, Keflavík
23,6
8. Maurice Ingram, Stjörnunni
22,0
9. Brenton Birmingham, Njarðv. 20,8
9. Hlynur Bæringsson, Snæfelli 20,8
11. Allan Fall, Skallagrími
20,5
12. Samir Shaptahovic, Tindast. 20,2
VIÐ 40 STIG OG 20 FRÁKÖST Monique

Martin hefur spilað frábærlega með KRliðinu.
FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

á undan Valsskonunni Signýju
Hermannsdóttur. Margrét Kara
var með 15,2 stig, 11,6 fráköst, 4
stoðsendingar og 3,2 stolna bolta
að meðaltali í fimm sigurleikjum
Keflavíkur, en Signý var með 11,5
stig, 10 fráköst, 4,6 varin skot og 4
stoðsendingar að meðaltali í 5
leikjum Valsliðsins.
ooj@frettabladid.is

Barcelona, er ekki sáttur við að
Brasilíumaðurinn Ronaldinho
hafi verið á bekknum í síðustu
tveimur leikjum.
„Það er ekki hægt að nota
Ronaldinho sem varamann því
hann er einn að lykilmönnum í
okkar liði. Hann hefur glímt við
meiðsli og þurft að ferðast langt
með landsliðinu en hann er
enginn varamaður þótt hann hafi
ekki náð sér á strik. Það veit
Frank Rijkaard vel,“ sagði
Laporta en eitt af fyrstu verkum
hans sem forseti félagsins var að
næla í Ronaldinho árið 2003.
Ronaldinho kom inn á fyrir
Bojan á 63. mínútu í 1-1 jafnteflinu á móti Espanyol en í leiknum
á undan sem var gegn Lyon í
Meistaradeildinni leysti hann Eið
Smára Guðjohnsen af hólmi á 71.
mínútu. Eiður Smári hefur byrjað
báða þessa leiki en nú er að sjá
hvort Frank Rijkaard hlusti á
forsetann sinn.
- óój

Sports Illustrated:

Favre íþróttamaður ársins

Iceland Express-deild kvenna:

NFL Hið virta íþróttatímarit

1. Monique Martin, KR
34,8
2. Tiffany Roberson, Grindavík
32,2
3. LaKiste Barkus, Hamar
23,5
4. Margrét Kara Sturlud., Keflavík 21,0
5. Signý Hermannsdóttir , Val
20,6
6. Slavica Dimovska, Fjölni
18,8
7. Gréta María Grétarsd., Fjölni 18,75
8. Kiera Hardy, Haukum
18,6
9. Sigrún Ámundadóttir, KR
16,2
10. Unnur Tara Jónsd., Haukum 16,0
10. Joanna Skiba, Grindavík
16,0
10. Ólöf Helga Pálsd., Grindavík 16,0

Sports Illustrated hefur útnefnt
Brett Favre, leikstjórnanda
Green Bay Packers, íþróttamann
ársins árið 2007.
Hinn 38 ára gamli Favre hefur í
raun risið upp frá dauðum í vetur
og hefur sjaldan eða aldrei leikið
betur. Síðasta tímabil var hans
slakasta og bjuggust fáir við því
að hann myndi snúa aftur og hvað
þá að hann myndi spila jafn vel
og raun hefur orðið með yngsta
liði deildarinnar.
- hbg

Leikmenn þurfa að hafa spilað 3 leiki

Dwight Howard hjá Orlando Magic er enginn smákarl undir körfunni:

Búinn að troða boltanum oftar en 27 af 29 liðum í NBA
KÖRFUBOLTI Dwight Howard hefur
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Kemur í verslanir 6. desember!

slegið í gegn vestra í vetur og
framganga hans á mikinn þátt í
því að Orlando Magic er búið að
vinna 16 af fyrstu 20 leikjum
sínum í vetur.
Howard er efstur í deildinni í
fráköstum með 15,1 í leik, hann er
í 2. sæti í skotnýtingu (61 prósent),
þriðji í vörðum skotum (3,0) og er
jafnframt tíundi stigahæsti leikmaður deildarinnar með 23,2 stig
að meðaltali í leik.
Það er hins vegar einn tölfræðilisti þar sem þessi 22 ára og 211
cm miðherji er með algjöra yfirburði, jú, hann treður boltanum
langoftast í körfuna af leikmönnum NBA-deildarinnar.
Troðslur eru ávallt mikið augnayndi og Howard gleður stuðningsmenn Orlando Magic reglulega
með því að hamra boltanum í
körfuna.
Reyndar eru tilþrifin slík að
sjónvarpsmenn í Bandaríkjunum
eru farnir að rifja upp troðslur
sínar í herbergiskörfuna í gamla
daga því þeir finna engan annan
samanburð til að lýsa því hversu
auðvelt það er fyrir þennan 120
kílóa mann að troða boltanum í
körfuna.
Howard var búinn að troða boltanum 84 sinnum í körfuna fyrir
sigurleik Orlando Magic gegn

Golden State á mánudagskvöldið
en það var 47 sinnum oftar en
Andrew Bynum hjá Los Angeles
Lakers sem er næsti maður á listanum. Þá er ekki öll sagan sögð
því aðeins tvö lið í deildinni, Denver (100) og Los Angeles Lakers
(96), hafa troðið boltanum oftar í
körfuna en Howard.
Það er mögnuð staðreynd sem
sýnir jafnframt þá gífurlegu yfirburði sem framtíðarstórstjarna
NBA-deildarinnar hefur haft inni í
teig þennan fyrsta fjórðung NBAtímabilsins.
NBA-spekingarnir hafa verið
duglegir að skrifa um afrek Howards og hann var á dögunum valinn besti leikmaður nóvembermánaðar í Austurdeildinni og
hafði þá betur en LeBron James
hjá Cleveland og Kevin Garnett
hjá Boston sem báðir hafa leikið
frábærlega. Howard náði fimmtán
tvennum í fyrsta mánuði tímabilsins og skoraði meira en 30 stig í
sex leikjanna.
- óój

FLESTAR TROÐSLUR Í NBA:
(Til og með 3. desember)

EIN AF 84 Dwight Howard hefur troðið

tæplega fimm sinnum að meðaltali í
leik í vetur.
NORDICPHOTO/GETTY

Dwight Howard, Orlando Magic
Andrew Bynum, L.A Lakers
Chris Wilcox, Seattle
Shawn Marion, Phoenix
Shaquille O’Neal, Miami

84
37
34
30
29
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Ensk dagblöð telja að starf Sam Allardyce, stjóra Newcastle, sé í hættu:

ÚRSLIT

Fær Stóri Sam að fjúka næstur?

Meistaradeild Evrópu:
AC Milan-Celtic

1-0

1-0 Filippo Inzaghi (70.).

Shaktar Donetsk-Benfica

1-2

0-1 Oscar Cardozo (6.), 0-2 Oscar Cardozo (22.),
1-2 Cristiano Lucarelli, víti (30.)

STAÐAN:
Milan
Celtic
Benfica
S.Donetsk

6
6
6
6

4
3
2
2

1
0
1
0

1
3
3
4

12:5
5:6
5:6
6:11

13
9
7
6

Iceland Express-deild kvk:
Valur-KR

64-87

Stig Vals: Molly Peterman 29, Hafdís Helgadóttir
11, Lovísa Guðmundsdóttir 7 (7 frák., 7 varin),
Þórunn Bjarnadóttir 6 (8 frák., 5 stoðs.), Tinna
Björk Sigmundsdóttir 4, Berglind Ingvarsdóttir
3, Guðrún Baldursdóttir 3, Helga Þorvaldsdóttir
1 (7 frák.).
Stig KR: Monique Martin 31 (4 varin), Hildur Sigurðardóttir 20 (12 frák., 9 stoðs.), Guðrún Gróa
Þorsteinsdóttir 9, Guðrún Arna Sigurðardóttir 5,
Guðrún Ósk Ámundadóttir 5, Þorbjörg Friðriksdóttir 5, Lilja Oddsdóttir 4, Helga Einarsdóttir 3
(10 frák. á 16 mín.), Sigrún Sjöfn Ámundadóttir 2.

ERFITT Steve Coppell er til í að taka sér
frí frá þjálfun í bili ef marka má viðtal
við hann sem britist nýverið í The Sun.
NORDICPHOTOS/GETTY

Enska úrvalsdeildin:

Coppell að
missa neistann
FÓTBOLTI Steve Coppell, stjóri

Ívars Ingimarssonar og Brynjars
Björns Gunnarssonar hjá
Reading, virðist vera búinn að fá
nóg af þjálfun í bili ef marka má
viðtal sem birtist við hann í enska
götublaðinu The Sun í fyrradag.
„Ég væri til í að taka mér
fljótlega frí frá þjálfun. Mér
finnst vera kominn tími á það
eftir níu ára hark hjá Crystal
Palace, Brentford, Brighton og
svo Reading. Ég væri til í að
endurmennta mig sem þjálfari og
fá að fylgjast með bestu þjálfurunum að störfum, ásamt því að
spila golf og slappa aðeins af. Það
getur verið lýjandi að vera
knattspyrnustjóri og vinna alla
vikuna til þess að ná góðum
úrslitum sem veita gleðivímu í
svona tuttugu mínútur, eða
þangað til það þarf að fara að
hugsa um næsta leik. Ef leikurinn
tapast hins vegar taka við
botnlaus vonbrigði fram að næsta
leik,“ sagði Coppell.
- óþ

Sam Allardyce, stjóra
Newcastle, hefur ekki gengið sem
skyldi síðan hann tók við liðinu
fyrir tímabilið og er sjálfur fyrstur til að viðurkenna að hann sé nú
undir mikilli pressu að ná úrslitum, sérstaklega í ljósi þess að líftími stjóra í starfi fer minnkandi.
„Ég ætla ekkert í felur með það
að ég þarf að fara að ná fram
góðum úrslitum fyrr en síðar.
Okkur hefur ekki gengið nógu vel
undanfarið en hlutirnir geta verið
fljótir að breytast ef ein góð úrslit
nást,“ sagði Allardyce á blaðamannafundi fyrir leikinn gegn
Arsenal.
Stöðugar sögusagnir eru nú í

FÓTBOLTI

ensku blöðunum um að leikmenn
Newcastle
séu
ósáttir
við
þjálfunaraðferðir Stóra Sam og að
Alan Shearer muni taka við Newcastle ef liðið nær ekki að vinna
Arsenal í ensku úrvalsdeildinni í
kvöld. Allardyce lætur sögusagnirnar ekkert á sig fá.
„Leikmenn eru eflaust ósáttir
við margt sem ég geri, en ég veit
hvað er best fyrir þá og liðið, þess
vegna er ég knattspyrnustjórinn
og þeir leikmenn. Ef Shearer tekur
við starfinu af mér vona ég að það
verði þegar ég er búinn að ná
markmiðum mínum með Newcastle og breyta liðinu til hins
betra frá því búi sem ég tók við á

sínum tíma,“ sagði Allardyce kokhraustur.
Tveir af leikreyndustu leikmönnum Newcastle, markverðirnir Shay Given og Steven Harper,
gáfu út yfirlýsingu í gær þar sem
öllum sögusögnum um að leikmenn væru ósáttir við Allardyce
var vísað á bug. „Sögusagnirnar
eru algjört bull og allir leikmenn
Newcastle standa á bak við Allardyce,“ sagði meðal annars í yfirlýsingunni.
- óþ
KOKHRAUSTUR Sam Allardyce vill
ekki yfirgefa Newcastle fyrr en hann
hefur náð markmiðum sínum.
NORDICPHOTOS/GETTY

Celtic áfram en Shaktar
sat eftir með sárt ennið
Skoska liðið Celtic tryggði sér í gær sæti í sextán liða úrslitum Meistaradeildar Evrópu þrátt fyrir tap gegn AC Milan á Ítalíu. Á sama tíma tapaði Shaktar
Donetsk á heimavelli fyrir Benfica og missti þar með af gullnu tækifæri.
FÓTBOLTI Mikil spenna var fyrir þá
tvo leiki sem fram fóru í Meistaradeildinni í gærkvöldi en þá kláraðist D-riðill. AC Milan var þegar
komið áfram en Celtic og Shaktar
Donetsk börðust um annað sætið
sem gefur þátttökurétt í sextán
liða úrslitum keppninnar.
Celtic hafði þriggja stiga forskot á úkraínska liðið og nægði
þar með jafntefli gegn Milan. Ef
Celtic tapaði aftur á móti færi
Donetsk áfram svo framarlega
sem liðið ynni Benfica enda með
betri stöðu í innbyrðisviðureignum. Ef Donetsk tapaði aftur á móti
myndi liðið falla í fjórða og neðsta
sæti og missa einnig af þátttöku í
UEFA-bikarnum.
Það byrjaði ekki gæfulega hjá
úkraínska liðinu því Oscar Cardozo skoraði tvívegis fyrir Benfica
á fyrstu 22 mínútum leiksins.
Cristiano Lucarelli minnkaði muninn úr víti fyrir hlé og því var enn
möguleiki fyrir úkraínska liðið.
Á sama tíma var markalaust í
daufum leik Milan og Celtic á San
Siro. Það var því allt opið fyrir
síðari hálfleikinn.
Filippo Inzaghi hefur eflaust
kveikt von í brjóstum úkraínska
liðsins þegar hann kom Milan yfir
20 mínútum fyrir leikslok en
Shaktar var í miklum vandræðum
með að skora á heimavelli en liðið
þurfti tvö mörk til að komast í sextán liða úrslit og eitt mark til að
komast í UEFA-bikarinn.
Úkraínska liðið sótti gríðarlega
hart síðustu mínútur leiksins,
skaut grimmt á markið og átti
meðal annars eitt skot í stöng.

KLÓKUR Harry Redknapp, stjóri Ports-

mouth, þarf líklega að fara á markaðinn
í janúar og finna lánsmenn.
NORDICPHOTOS/GETTY

Enska úrvalsdeildin:

Redknapp vill
menn á láni
FÓTBOLTI Enska úrvalsdeildarliðið

ALLIR SÁTTIR Gennaro Gattuso, leikmaður Milan, heilsar hér Paul Hartley eftir leikinn
í gær. Allir kátir enda bæði lið komin áfram í Meistardeildinni.
NORDIC PHOTOS/AFP

Nær komst liðið ekki og missti þar
með af algjöru úrvalsfæri til að
komast í sextán liða úrslit Meistaradeildarinnar þar sem Milan
vann Celtic. Shaktar missir einnig
af þátttöku í UEFA-bikarnum eins
og áður segir og því vafalítið

takmörkuð stemning í Donetsk í
gær. Leikmenn Celtic gátu aftur á
móti leyft sér að fagna á San Siro
þrátt fyrir tapið. Þeir fóru þó hægt
í sakirnar en gátu þó leyft sér að
brosa út í annað.
henry@frettabladid.is

Portsmouth og nígeríska knattspyrnusambandið eiga nú í deilu
vegna æfingabúða sem landsliðsmenn Nígeríu hafa verið boðaðir
til tveimur vikum fyrir Afríkukeppnina sem fram fer í janúar.
Tveir leikmenn Portsmouth,
Nwankwo Kanu og John Utaka,
leika með Nígeríu og geta ekki
leikið með Portsmouth í þær sex
vikur sem Afríkumótið stendur
yfir og liðið er því afar mótfallið
því að missa þá í tvær vikur til
viðbótar í æfingabúðir.
Fyrir utan þá Kanu og Utaka
munu fleiri leikmenn Portsmouth
líklega taka þátt í Afríkukeppninni. Sulley Muntari spilar fyrir
Gana, Papa Bouba Diop spilar
fyrir Senegal og Djimi Traore
verður að öllum líkindum valinn í
landsliðshóp Malí.
Harry Redknapp, stjóri
Portsmouth, er þegar farinn að
líta í kringum sig að leikmönnum
á láni til þess að fylla tímabundið
skörð Afríkumannanna í lið
Portsmouth.
- óþ

Einn leikur fór fram í Iceland Express-deild kvenna í gær þegar Valur tók á móti KR í Vodafone-höllinni:
TÁR Á HVARMI Gestir útfararinnar voru
af öllum stærðum og gerðum.
NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

Jarðarför Sean Taylor:

Sigurganga KR-stúlkna hélt áfram gegn Val
KR-stelpur
unnu
fimmta leik sinn í röð og þann áttunda í síðustu níu leikjum í Iceland
Express-deild kvenna í gær þegar
þær unnu sannfærandi sigur, 6487, á Valsstúlkum í Vodafone-höllinni á Hlíðarenda í gær. Nýliðar
KR hafa vakið mikla athygli fyrir
framgöngu sína í vetur og það
stefnir í stórleik í næstu umferð
þegar vesturbæjarstúlkur fá topplið Keflavíkur í heimsókn.
Valsliðið hélt í við KR í byrjun og
var meðal annars 21-20 yfir í upphafi annars leikhluta eftir tvær
þriggja stiga körfur Molly Peterman í röð. KR-liðið tók þá mikinn
kipp og var 16 stigum yfir í hálfleik, 28-44. Valsliðið náði aftur að
minnka muninn í upphafi þriðja
leikhluta en kom muninum ekki
nema niður í 9 stig áður en annar
góður sprettur KR-liðsins, 24-7 á 5
mínútum, gerði endanlega út um
leikinn og kom KR í 44-70 fyrir
lokaleikhlutann.

KÖRFUBOLTI

Þúsundir fylgdu
Taylor til grafar
NFL Útför Sean Taylor fór fram á
mánudag en þúsundir fylgdu
varnarmanninum til grafar.
Athöfnin sjálf tók eina þrjá
klukkutíma og margir sem tóku
til máls. Þeirra á meðal voru
Jesse Jackson og Roger Goddell,
yfirmaður NFL-deildarinnar.
Taylor var skotinn til bana á
heimili sínu í Flórída á dögunum
en hann var aðeins 24 ára. Fjórir
menn hafa verið handteknir
vegna morðsins og líklegt að sá
fimmti verði handtekinn líka.
Mennirnir voru að ræna heimili
Taylors sem þeir töldu vera
mannlaust þegar Taylor kom að
þeim. Þeir skutu hann og hann
lést degi síðar á sjúkrahúsi.
- hbg

BARÁTTA Monique Martin KR-ingur og Hafdís Helgadóttir Valsari berjast hér um
boltann í leiknum í gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Monique Martin var í aðalhlutverki í KR-liðinu, skoraði tíu
fyrstu stig liðsins í leiknum og
endaði með 31 stig. Besti maður
liðsins var þá Hildur Sigurðardóttir sem vantaði aðeins eina
stoðsendingu upp á að ná hinni
eftirsóttu þrennu en Hildur endaði með 20 stig, 12 fráköst og 9
stoðsendingar.
Valsliðið lék án landsliðsmiðherjans Signýjar Hermannsdóttur í gær og munaði um minna en
einnig að Hafdís Helgadóttir sem
skoraði 11 stig á fyrstu 13 mínútum sínum í leiknum fór meidd af
velli í stöðunni 32-44 í upphafi
seinni hálfleiks. Molly Peterman
var áfram langatkvæðamest í
Valsliðinu með 29 stig en byrjun
liðsins á keppnistímabilinu hefur
valdið miklum vonbrigðum enda
hefur liðið aðeins unnið 1 af
fyrstu 10 leikjum sínum á tímabilinu.
- óój

Fyrir veiðimanninn
í fjölskyldunni þinni

Ron Thompson
Aquasafe vöðlupakki.
Góðar öndunarvöðlur og skór.

Simms Freestone vöðlupakki.
Góðar öndunarvöðlur og skór.
Fullt verð 32.800. Jólatilboð aðeins 25.900

Fullt verð 28.990. Jólatilboð aðeins 19.995

Simms Classic Guide
Gore-tex veiðijakki.

Simms Freestone veiðijakki.
Vatnsheldur með útöndun.

Fullt verð 35.900. Jólatilboð aðeins 29.900.

Ron Thompson veiðijakki.

Nýtt – NRS flotveiðivesti.

Sage fluguveiðipakki. Fli og Launch

Vatnsheldur með útöndun.

Sérhönnuð flotvesti fyrir veiðimenn.
Örugg vesti í alla veiði.
Verð aðeins 12.980.

4ra hluta stöng í hólk. Gott LA hjól og RIO flugulína.
Lífstíðarábyrgð frá framleiðanda á stöng. Frábært
verð á alvöru fluguveiðipakka. Aðeins frá 34.900.

Ron Thompson vöðlutaska.

Scierra Explorer veiðitaska.

Fullt verð 12.900. Jólatilboð aðeins 9.995.

The Scandinavian Speycast.
Nýjasta myndin frá íslandsvininum Henrik
Mortensen. Jólamynd veiðimannsins í ár.
Eigum allar eldri myndirnar á DVD.
Verð aðeins 3.990.

Nauðsynleg taska fyrir alla veiðimenn
sem eiga vöðlur. Vatnsheldur botn.
Motta til að standa á þegar farið er í og úr.
Verð aðeins 3.995.

Afar vönduð og sterk veiðitaska undir
allan veiðibúnaðinn. Vatnsheldur botn.
Verð aðeins 6.995.

Atlas snjóþrúgur.

Gerviandasett.

ProLogic skotveiðijakki.

Sterkbyggðar þrúgur sem henta vel
íslenskum aðstæðum.
2 stillanlegir göngustafir og góð taska fylgir.

12 stokkendur; sofandi, vakandi og kafandi.
Góður bakpoki, bönd og blýsökkur fylgja.

Vatnsheldur og hlýr jakki með útöndun.
Áralöng góð reynsla á Íslandi.

Frábært verð. Aðeins 8.995 fyrir allt þetta.

Verð aðeins 23.900

Verð aðeins 19.900

Veiðiflugur Íslands.
Biblía fluguhnýtarans. Bók sem allir
áhugamenn um fluguveiði verða að eiga.
Verð aðeins 3.995.

Infac byssuskápar.
Öruggir og traustir byssuskápar
í mörgum stærðum. Rúmgóður og
fallegur skápur fyrir 7 byssur.
Aðeins 35.900.

ProLogic
skotveiðibuxur.
Vatnsheldar og hlýjar smekkbuxur.
Áralöng góð reynsla á Íslandi.
Verð aðeins 17.900.

Verð aðeins 19.980.

ProLogic Thermo
skotveiðihanskar.
Vatnsheldir og hlýir. Verð aðeins 2.995.
Einnig úr neopren. Verð aðeins 2.295.

ProLogic skór.
Vatnsheldir og hlýir skór með góðri útöndun.
3 gerðir. Bæjarins besta verð.
Aðeins frá 9.995.

Ameristep rúllubaggi.
Vinsælasta felubirgið á markaðnum.
Hvergi betra verð. Aðeins 16.880.

Vandað hreinsisett
fyrir haglabyssur.
Burstar, stöng, olía og fleira í góðum kassa.
Verð aðeins 4.880.

Munið vinsælu gjafabréfin okkar

Hafnarstræti 5 - Sími 551 6760
- Veidimadurinn.is -

Krókhálsi 5 - Sími 517 8050
- Sportbudin.is -

Síðumúla 8 - Sími 568 8410
- Veidihornid.is -
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VIÐ TÆKIÐ FREYR BJARNASON FYLGDIST MEÐ SPRENGJUHASAR Í SJÓNVARPINU

> VINCE VAUGHN

Eldfimur efniviður virkar alltaf

„Ef ég hef ekki áhuga á
konu, þá er ég hreinskilinn
við hana. Ég segi henni að ég
hafi ekki áhuga á meiru eftir
kynlífið og þakka henni fyrir
komuna,“ sagði Vince eitt
sinn í viðtali. Vonandi
notaði hann ekki þessa
línu á Jennifer Aniston
þegar þau hættu saman
eftir rúmlega árssamband.
Vince leikur í myndinni Be
Cool á Stöð 2 Bíó í kvöld.

Sprengjuhasarinn var mikill í sakamálaþættinum
Glæpahneigð í Ríkissjónvarpinu á mánudagskvöld.
Þar glímdu þrautþjálfaðar rannsóknarlöggurnar við
brjálaðan náunga sem vildi sprengja þjóðfélagið
aftur til steinaldar af ótta við að vélmenni tækju
völdin í heiminum.
Já, söguþráðurinn var áhugaverður og þrátt fyrir
að margir betri sakamálaþættir en þessi hafa komið
fram á undanförnum árum var vel hægt að hafa
gaman af hasarnum.
Hápunktur þáttarins var þegar brjálaði bombarinn
hafði komið sprengju fyrir undir bílsæti eins fórnarlambs síns og til að fjarlægja hana þurfti sérfræðingur sprengjudeildarinnar að taka á öllu sínu til
að hún ylli engum skaða. Á meðan fór konan inni í
bílnum með bænirnar ótt og títt og henni til halds
og trausts var ein af löggunum, sem datt ekki til
hugar að yfirgefa hana á svona ógnarstundu.

EKKI MISSA AF

18.54 Víkingalottó
19.00 Fréttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
20.05 Bráðavaktin (21:23) Bandarísk

▼

SJÓNVARPIÐ

Örlagadagurinn STÖÐ 2

20.55 Liljur (4:8) Nýr breskur myndaflokkur. Þetta er þroskasaga þriggja katólskra
systra í Liverpool sem hafa misst mömmu
sína og feta sig áfram í lífinu á árunum eftir
fyrri heimsstyrjöld. Aðalhlutverk leika Catherine Tyldesley, Kerrie Hayes.

Be Cool

STÖÐ 2 BÍÓ

er líkami minn” (MC 14/22 “ceci est mon
corps”) Upptaka frá sýningu Dansflokks Parísaróperunnar á verki eftir Angelin Preljocaj.
Á meðal dansara eru Marie-Agnes Gillot,
Wilfried Romoli og Eleonora Abbagnato.

00.10 Kastljós
00.35 Dagskrárlok

STÖÐ 2 BÍÓ

NCIS

SIRKUS

▼

22.00

06.00 Be Cool
08.00 The Commitments (e)
10.00 New York Minute
12.00 Beauty Shop
14.00 The Commitments (e)
16.00 New York Minute
18.00 Beauty Shop
20.00 Be Cool Framhald hinnar geysi-

vinsælu glæpamyndar Get Shorty. Hér er
sama gengið mætt til leiks og gáskinn orðinn jafnvel ennþá meiri.

22.00
Naked

How to Look Good

SKJÁREINN

22.00
00.00
02.00
04.00

Grosse Point Blank (e)
The Clearing
Blade: Trinity
Grosse Point Blank (e)

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Stubbarnir,

07.00 AC Milan - Celtic Meistaradeild

Jesús og Jósefína, Kalli kanína og félagar.

Evrópu Útsending frá leik AC Milan og
Celtic í Meistaradeild Evrópu.

08.10 Oprah
08.55 Í fínu formi
09.10 The Bold and the Beautiful
09.35 Wings of Love (78:120)
10.20 Commander In Chief (5:18)
11.15 Veggfóður (6:20)
12.00 Hádegisfréttir
12.45 Nágrannar
13.10 Það var lagið (e)
14.20 Las Vegas (10:17)
15.10 Extreme Makeover: Home Edit-

16.00 Shakhtar - Benfica Meistaradeild Evrópu Útsending frá leik Shakhtar
og Benfica í Meistaradeild Evrópu sem fór
fram í gær.

17.40 Þýski handboltinn
18.20 Gillette World Sport 2007 Íþróttir
í lofti, láði og legi.

18.50 Spænsku mörkin Öll mörkin frá
síðustu umferð í spænska boltanum.

19.35 Everton - Zenit Evrópukeppni fé-

07.30 Allt í drasli (e)
08.00 Dr. Phil (e)
08.45 Vörutorg
09.45 Óstöðvandi tónlist
15.25 Vörutorg
16.25 World Cup of Pool 2007 (e)
17.15 Dýravinir (e)
17.45 Dr. Phil
18.30 The Drew Carey Show (e)
19.00 Innlit / útlit (e)
20.00 Less Than Perfect (8:11) Banda-

lagsliða Bein útsending frá leik Everton og
Zenit í evrópukeppni félagsliða.

rísk gamansería sem gerist á fréttastofu
bandarískrar sjónvarpsstöðvar.

ion (25:32)

21.40 Mayweather vs. Hatton 24/7

20.30 Giada´s Everyday Italian (15:26)

15.55 Barnatími Stöðvar 2
17.28 The Bold and the Beautiful
17.53 Nágrannar
18.18 Ísland í dag og veður
18.30 Fréttir
19.25 The Simpsons (3:22) (e)
19.50 Friends
20.15 Örlagadagurinn (27:31) Að

Hitað upp fyrir stærsta bardaga ársins þar
sem mætast Floyd Mayweather og Rick
Hatton. Fylgst með undirbúningi þeirra fram
að bardaganum sem er þann 8. desember
næstkomandi.

þessu sinni ræðir Sirrý við Hendrikku Waage
um örlagadaginn hennar en skartgripir
Hendrikku hafa slegið í gegn meðal fína og
fræga fólksins í Lundúnum.

22.10 Íslenska landsliðið Þáttur þar
sem rætt er um stöðu íslenska landsliðsins
í knattspyrnu.

23.00 Everton - Zenit Evrópukeppni
félagsliða

20.50 Grey´s Anatomy (6:22) Fjórða
sería vinsælasta dramaþáttar í heimi. Samband systranna fer æ batnandi og George
og Izzy hafa loksins náð saman. En aðrir á
spítalanum eiga erfiðara með að sætta sig
við þetta óvænta samband.

21.40 Losing Gemma Seinni hluti framhaldsmyndar mánaðarins. Þar segir frá vinkonum sem ákveða að fara saman í ferðalag til Indlands. Þegar þangað er komið hitta
þær vinalegt par sem býður þeim með
sér í bátaferð sem á eftir að taka skelfilega
stefnu. Aðalhlutverk: Jason Flemyng, Alice
Eve, Rhian Grundy, Rachel Leskovac. 2006.
22.50 Oprah Aðalgestur Opruh er grínistinn Jerry Seinfeld en brátt verður frumsýnd
hér á landi ný teiknimynd frá honum sem
heitir Bee Movie.

23.35 Stelpurnar Bönnuð börnum.
00.00 Kompás
00.35 Silent Witness (4:10)
01.30 I Capture the Castle
03.20 The Secret Life of Girls
04.50 Grey´s Anatomy (6:22)
05.35 Fréttir og Ísland í dag
06.30 Tónlistarmyndbönd frá PoppTíVí

Að þessu sinni sýnir Giada hvernig gera má
einfalda og gómsæta rétti með því að sjóða
allt saman í einum potti. Kryddaður sjávarréttarseyður með kræklingum, skelfiski og
rækjum. Gómsæt grænmetissúpa og kraftmikil kjúklingakássa.

21.00 America’s Next Top Model (11:13)
Stúlkurnar fimm, sem eftir eru, eru sendar á
fund fatahönnuða í Shanghai. Sumar þeirra
fá hrós á meðan aðrar ná ekki að heilla
hönnuðina. Nigel Barker tekur myndir af
stúlkunum.

▼

Bráðavaktin

22.00 Tíufréttir
22.25 Kiljan
23.10 Markúsarguðspjall 14:22 „þetta

20.00

dagskrá Ríkissjónvarpsins.

SKJÁREINN

▼

leið til jarðar

þáttaröð sem gerist á bráðamóttöku sjúkrahúss í stórborg. Aðalhlutverk: Laura Innes,
Mekhi Phifer, Goran Visnjic, Maura Tierney,
Parminder Nagra, Linda Cardellini, Shane
West og Scott Grimes. Atriði í þáttunum eru
ekki við hæfi barna.

20.15

CRIMINAL MINDS Þátturinn Glæpahneigð er á

SJÓNVARPIÐ
16.35 Leiðarljós
17.20 Táknmálsfréttir
17.30 Fréttahaukar (5:6)
18.00 Disneystundin
18.01 Herkúles (39:56)
18.22 Fínni kostur (11:21)
18.45 Jóladagatal Sjónvarpsins – Jól á

20.05

Það mætti alveg framleiða meira af
sprengjuþáttum eða -myndum því þessi eldfimi efniviður hittir oftast í mark. Að vita til þess
að eitthvað geti sprungið í loft upp á augabragði ef minnstu mistök eru gerð, getur ekki
annað en fært mann framar á sætisbrúnina.
Allt þetta var gert með miklum ágætum í
hinni bráðskemmtilegu hasarmynd Speed þar
sem Keanu Reeves þurfti heldur betur að vinna
fyrir kaupinu sínu. Um leið og framleiðendur
eru farnir að feta þessar sömu, hættulegu
slóðir ættu þeir að eiga greiða leið að athygli
manns, alla vega á meðan söguþráðurinn og
leikurinn er svona í þokkalegu standi.

16.00 Sunderland - Derby Útsending
frá leik Sunderland og Derby í ensku úrvalsdeildinni sem fór fram laugardaginn 1.
desember.
17.40 English Premier League 2007/08
Ný og hraðari útgáfa af þessum vinsæla
þætti þar sem öll mörkin og helstu atvik
umferðarinnar eru sýnd frá öllum mögulegum sjónarhornum, og viðbrögð þjálfara,
stuðningsmanna og sérfræðinga.

18.35 Premier League World Nýr þáttur
þar sem enska úrvalsdeildin er skoðuð frá
ýmsum óvæntum hliðum. Leikmenn heimsóttir, gömlu stjörnurnar leitaðar uppi og
svipmyndir af æðinu fyrir enska boltanum
um heim allan.

19.05 Coca Cola mörkin
19.35 Newcastle - Arsenal Bein útsending frá leik Newcastle og Arsenal í ensku úrvalsdeildinni.

21.40 Leikur vikunnar
23.20 4 4 2
00.45 Newcastle - Arsenal Útsending
frá leik Newcastle og Arsenal í ensku úrvalsdeildinni sem fór fram fyrr í kvöld.

22.00 How to Look Good Naked
(7:8) Lucy er 25 ára og finnst hún vera svo
stór og klunnaleg að hún geti ekki verið
sexí. Henni líður eins og risa en langar vera
kvenleg og kynæsandi. Lucy dreymdi um
að verða leikkona en skorti sjálfsöryggið til
að koma fram fyrir framan áhorfendur og
vinnur nú erfiðisvinnu. Nær Gok að hjálpa
henni að finna sjálfstraustið og breyta henni
í Öskubusku?
22.50 The Drew Carey Show
23.25 Heroes (e)
00.25 State of Mind (e)
01.15 NÁTTHRAFNAR
01.16 C.S.I.
02.05 Ripley’s Believe it or not!
02.55 Trailer Park Boys
03.20 Vörutorg
04.20 Óstöðvandi tónlist

SJÓNVARP NORÐURLANDS
12.15 Samantekt helstu frétta vikunnar á N4. Endursýnt á klukkutíma fresti til
10.15 á sunnudag.

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.
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▼

MARKÚSARGUÐSPJALL
14:22 „ÞETTA ER LÍKAMI
MINN“
Sjónvarpið kl. 23.10

Í KVÖLD
LOSING GEMMA:
SEINNI HLUTI

Markúsarguðspjall 14:22 „þetta er
líkami minn” (MC 14/22 „ceci est
mon corps”) nefnist þessi upptaka
frá sýningu Dansflokks Parísaróperunnar á verki eftir Angelin Preljocaj.
Á meðal dansara eru Marie-Agnes
Gillot, Wilfried Romoli, Eleonora Abbagnato, Constance Nicolas og Carl
van Gotdsenhoven. Myndin verður
endursýnd kl. 13.20 á laugardag.

Stöð 2 kl. 21.40
Losing Gemma er hörkuspennandi mynd í tveimur
hlutum. Hún fjallar um tvær
vinkonur, Esther og Gemmu,
sem fara í frí til Indlands. Þar
kynnast þær pari sem eru
einnig að ferðast um landið
og býður þeim að fylgja sér.
Ævintýraferðin breytist brátt
í martröð þegar Gemma
hverfur án nokkura vísbendinga og Esther er ákærð fyrir
morð. Gemma er sú eina
sem getur hreinsað Esther af
ákærunni og æsispennandi
leit hefst.

RÁS 1 FM 92,4/93,5
06.50 Bæn
07.05 Morgunvaktin
09.05 Okkar á milli
09.45 Morgunleikfimi
10.13 Brot af eilífðinni
11.03 Samfélagið í nærmynd
12.00 Fréttayfirlit
12.03 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir
12.50 Dánarfregnir og auglýsingar
13.00 Vítt og breitt
14.03 Tónar að nóni
15.03 Útvarpssagan: Skáldað í skörðin
15.30 Dr. RÚV
16.00 Síðdegisfréttir

16.10 Veðurfregnir
16.13 Hlaupanótan
17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir
18.24 Auglýsingar
18.25 Spegillinn
18.50 Dánarfregnir og auglýsingar
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.00 Leynifélagið
20.30 Stefnumót
21.10 Þorgerður og Hamrahlíðarkórinn
22.15 Vindur, vindur, ljá mér lið
23.00 Gárur
00.10 Útvarpað á samtengdum rásum til
morguns

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

15.25 Þristurinn
16.00 Hollyoaks (72:260)
16.30 Hollyoaks (73:260)
17.00 Hollywood Uncensored
17.30 Janice Dickinson Modelling
Agency

18.15 E-Ring (19:22)
19.00 Hollyoaks (72:260)
19.30 Hollyoaks (73:260)
20.00 Hollywood Uncensored
20.30 Janice Dickinson Modelling
Agency

21.15 E-Ring (19:22) Spennuþáttur úr
smiðju Jerrys Bruckheimer með Dennis
Hopper og Benjamin Bratt í aðalhlutverkum. J.T Tisnewski (Benjamin Bratt) er fyrrverandi CIA-maður sem vinnur í Pentagon
fyrir bandaríska herinn.

▼

22.00 NCIS (14:24) Fjórða þáttaröð
eins vinsælasta spennuþáttar í Bandaríkjunum. Þar segir frá sérsveit sem rannsakar
alla glæpi sem tengjast á einhvern hátt
sjóliðum, hvort sem um er að ræða þá
háttsettu eða nýliðana. 2006.

AZ^Âid\VgkZgÂVZ``^i^a[ng^gi^ak^a_jc

22.45 Þristurinn
23.20 Arrested Development 3
23.45 Tru Calling (4:6)
00.30 Totally Frank
00.55 The Starlet (5:6)
01.40 Tónlistarmyndbönd frá Popp TV

20.00 Mörður Mörður Árnason litar pólitíska landslagið eins og honum einum er
lagið.

20.30 Randver Randver Þorláksson tekur
tali fólk sem er áhrifavaldar í íslensku listaog menningarlífi.
21.00 Mér finnst Maríanna Friðjónsdóttir
stýrir þætti þar sem konur einar taka til máls
og segja nákvæmlega hvað þeim finnst.

11.10 Kontant 11.35 Aftenshowet 12.00
Aftenshowet 2. del 12.30 D¢dens detektiver 12.55
Ha’ det godt 13.20 Rig ved et tilfælde 13.50
Nyheder på tegnsprog 14.00 TV Avisen med
Vejret 14.10 Dawson’s Creek 15.00 Flemmings
Helte 15.15 Skum TV 15.30 Robotboy 15.45
Max 16.15 Den lille Julemand 16.30 Jul i Svinget
17.00 Aftenshowet 17.30 TV Avisen med Sport
18.00 Aftenshowet med Vejret 18.30 Hvad er
det værd 19.00 DR 1 Dokumentaren - Den
sidste dans 20.00 TV Avisen 20.25 Penge 20.50
SportNyt 21.00 Kriminalkommissær Barnaby
22.40 Onsdags Lotto 22.45 OBS 22.50 Lær - på
livet l¢s 23.20 Flemmings Helte 5.00 Anton 5.05
Anton 5.10 Morten 5.35 Den lille prinsesse 5.45
Den lille Julemand

SVT 1
11.00 Rapport 11.05 På spåret 12.45 Fem på
eftermiddagen 14.30 Andra Avenyn 15.00 Rapport
15.10 Gomorron Sverige 16.00 Vrakletarna 16.30
Krokodill 17.00 Bolibompa 17.10 Pozzie 17.15
Mod 17.20 Voffy 17.30 Julkalendern: En riktig jul
17.45 Hjärnkontoret 18.00 Bobster 18.30 Rapport
med A-ekonomi 19.00 Uppdrag granskning 20.00
Ståupp 20.25 Centralskolan 20.30 Grotesco
21.00 Studio 60 on the Sunset Strip 21.40 The
Newsroom 22.05 Rapport 22.15 Kulturnyheterna
22.25 Allt om min mamma 0.05 Sändningar
från SVT24

lll#gZcVjai#^h

lll#Vik^ccjW^aVg#^h
B&L6ik^ccjWaVg"<g_i]{ah^&"Hb^*,*&'%%"G{Â\_V[Vhb^*,*&'')$'*"lll#Wa#^h

Auglýsingasími

11.10 Milj¢profil: Ole Kopreitan 11.40 Standpunkt
12.25 4•4•2: Bakrommet: Fotballmagasin 12.55
Urter 13.15 Presidenten 14.00 Hemmelig agent
på moped 14.30 Forelsket 14.40 Wombatgjengen
15.00 Absalons hemmelighet 15.30 Fabrikken
16.00 NRK nyheter 16.10 Oddasat - Nyheter
på samisk 16.25 Typisk norsk 16.55 Nyheter på
tegnspråk 17.00 Barnas superjul 17.30 KatjaKaj
og BenteBent 17.40 Distriktsnyheter 18.00
Dagsrevyen 18.30 Forbrukerinspekt¢rene 18.55
Dyrisk 19.25 Redaksjon EN 19.55 Distriktsnyheter
20.00 Dagsrevyen 21 20.40 Vikinglotto 20.45
House 21.30 Migrapolis: Generasjon utlending
22.00 Kveldsnytt 22.15 Keno 22.20 Lydverket
22.55 The Wire 23.50 Carnivále 0.40 Du skal h¢re
mye jukeboks 2.00 Dansefot jukeboks

– Mest lesið
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GAMLA MYNDIN

Dóttursonur forsetans heitir Ólafur Ragnar

„Ég er bara stolt af því að reyna
að fylgja tískustraumum hvers
tíma, þó að það sé ekki allt
vel heppnað svona eftir á að
hyggja. Ég hef verið mjög flott á
þessum tíma.“
Margrét K. Sverrisdóttir, forseti borgarstjórnar.
Myndin er tekin í kringum 1985, þegar
Margrét var forstöðumaður Fellahellis.
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LÁRÉTT
2. víðátta 6. hvort 8. sæ 9. sunna 11.
mannþvaga 12. vinna 14. grín 16. gat
17. rá 18. meðvitundarleysi 20. tveir
eins 21. fyrstur.
LÓÐRÉTT
1. sæti 3. klaki 4. skratti 5. dolla
7. skref 10. gums 13. fljótfærni 15.
glyðra 16. heyskaparamboð 19. í röð.
LAUSN
LÓÐRÉTT: 1. sess, 3. ís, 4. djöfull, 5.
dós, 7. fótspor, 10. lap, 13. ras, 15.
gála, 16. orf, 19. tu.
LÁRÉTT: 2. vídd, 6. ef, 8. sjó, 9. sól,
11. ös, 12. starf, 14. spaug, 16. op, 17.
slá, 18. rot, 20. ll, 21. frum.

VEISTU SVARIÐ?

FJÖGUR BARNABÖRN

Tvíburadætur forsetans,
Svanhildur Dalla (til hægri)
og Guðrún Tinna, eiga samanlagt fjögur börn.

Ragnars eiga Svanhildur Dalla og
Matthías dótturina Urði og tvíburasystir hennar, Guðrún Tinna,
á dæturnar Katrínu Önnu og
Kötlu með manni sínum Karli
Pétri Jónssyni. Svo skemmtilega
vill til að Ólafi Ragnari hinum
eldri var á sínum
tíma einnig gefið
nafn í höfuðið á
móðurafa sínum.
Svanhildur Dalla
vildi ekki ræða
nafngiftina við
Fréttablaðið
í
gær og ekki
náðist tal af forsetanum
vegna málsins.
- sók

ÓLAFUR RAGNAR ELDRI Forseti Íslands fékk nafna á dögunum þegar dóttir hans,

Svanhildur Dalla, nefndi nýfæddan son sinn Ólaf Ragnar.

RAGNAR BRAGASON: TÖKUM Á ÁRAMÓTASKAUPINU LÝKUR Í DAG

Tökum á Áramótaskaupinu lýkur
í dag. Mikil spenna er yfir útkomunni enda er því leikstýrt af
hinum margfalda Edduverðlaunahafa Ragnari Bragasyni.
Eins og Fréttablaðið greindi frá
snemma á þessu ári fékk Skaupið ógnarmikið áhorf síðast, en
tæp 95 þjóðarinnar kváðust hafa
fylgst með. Ragnar segist þó
ekki vera smeykur við þessar
gígantísku áhorfstölur þótt hann
geri sér vissulega grein fyrir því
að þetta sé einstök tölfræði á
heimsvísu. Hann hafi þó ráð ef
stórum rakettubombum verði
skotið á loft eftir að hálftími er
liðinn. „Fæ mér bara einn þrefaldan,“ segir Ragnar og hlær.
„Ég tók þá ákvörðun eiginlega
strax og ég ákvað að gera þetta
að það væri lífsins ómöglegt að
höfða til allra. Þannig að Skaupið
verður bara það sem mér og
mínum samstarfsfélögum þykir
vera fyndið,“ segir Ragnar en
meðal þeirra sem koma að handritsgerðinni eru þeir Jóhann
Ævar Grímsson og Jón Gnarr
sem unnu að gerð Næturvaktarinnar. Auk þeirra þriggja hafa
Baggalútsfélagarnir Guðmundur Pálsson og Bragi Skúlason
lagt til nokkra velvalda og
hnyttna sketsa. Og þá aðallega

LEIKSTJÓRINN Miklar væntingar eru gerðar til hins margfalda Edduverðlaunahafa
Ragnars Bragasonar sem leikstýrir Áramótaskaupinu í ár.

um stjórnmál og málefni líðandi
stundar.
Síðustu tökudögunum er einmitt varið í það sem hefur verið
á forsíðum blaðanna og þar verður REI-málið fyrirferðarmikið
auk annarra eldheitra frétta. Svo

Svör við spurningum á blaðsíðu 8

1 Freyja Haraldsdóttir
2 Vantrúar
3 Ásthildur Helgadóttir

JÓLAGJÖFIN MÍN Í ÁR Ef að líkum lætur eru þetta Fáfnismenn að senda jólagjafir til

félaga sinna í Vítisenglum.

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

FRÉTTIR AF FÓLKI

Yfir 50 leikarar í Skaupinu

8

10

Eins og fram kom í Fréttablaðinu
fyrir skemmstu eignaðist Svanhildur Dalla Ólafsdóttir, önnur tvíburadætra Ólafs Ragnars Grímssonar, myndarlegan son hinn 21.
nóvember síðastliðinn með manni
sínum Matthíasi Sigurðarsyni,
tannlækni. Drengurinn hefur
nú verið nefndur og fékk
hann nafnið Ólafur Ragnar
líkt og afinn.
Ólafur Ragnar yngri er
fjórða barnabarn forsetans
og fyrsti karlkyns afkomandi hans. Auk Ólafs

sem
heimsókn
Vítisengla.
Ragnar segist hafa leitað til
reynslubolta þegar kom að því
að velja í hlutverk þjóðþekktra
einstaklinga. En leikstjórinn
efaðist um að hann myndi taka
upp brandara síðasta árs sem
snéri að Hannes Smárasyni í
ljósi nýlegrar atburðarásar. „Eru
ekki allir komnir með nett ógeð
af þessum fjármálageira?“ spyr
Ragnar.
Leikstjórinn hefur lýst því
yfir í fjölmiðlum að Skaup ársins 2007 verði með eilítið öðruvísi sniði og að þjóðarsálin sjálf
verði kannski meira fyrir barðinu á kolsvörtum húmor. Innflytjendamál verði krufin til
mergjar og stór hópur erlendra
leikara komi fyrir að þessu
sinni.
Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins hefur leikhópurinn
sjaldan eða aldrei verið jafn stór.
Yfir fimmtíu leikarar koma að
gerð Skaupsins og eru þá ekki
upptaldir
þeir
fjölmörgu
aukaleikarar sem fylla upp í
götin.
freyrgigja@frettabladid.is

Menn nota ýmsar aðferðir við
að vinna ástina sína aftur. Einn
umdeildasti fegurðarkóngur
Íslands, partíljónið Óli Geir Jónsson, hefur ákveðið að taka bloggið
í sína þjónustu við að koma á
framfæri ástarjátningu til sinnar
heittelskuðu, fyrirsætunnar Nönnu
Rakelar, en leiðir þeirra virðast
hafa skilið ef marka má skrif
hans. Augljóst er að Óli er
miður sín yfir sambandsslitunum og lofar bót
og betrun. „Ég sé svo
mikið eftir öllu bullinu
sem ég hef gert. Ég
vildi að þú gætir
gefið mér einn séns
í viðbót þó svo ég
eigi hann ekki skilið,“ skrifar Óli á 123.
is/oligeir. Og Óli
Geir getur ómögulega
hugsað sér að eyða
jólunum án stúlkunnar sem hann elskar:
„Eina jólagjöfin sem
ég vil fá í ár á ekki að
kosta neina peninga.
Jólagjöfin sem ég vil
fá í ár á ekki einu sinni að vera innpökkuð með slaufu. Jólagjöfin sem
ég vil fá í ár er manneskjan sem var
með mér síðustu jól, manneskjan
sem gerði jólin í fyrra skemmtilegri
sem aldrei fyrr.“

Sjónvarpsparið
Þóra Arnórsdóttir
og Svavar Halldórsson eiga von
á öðru barni sínu
saman. Þóra er komin
rúmlega fjóra
mánuði á leið
og á von á sér í
byrjun maí. Þóra
og Svavar eiga fyrir tveggja ára son
og Svavar á auk þess þrjár dætur
af fyrra hjónabandi. Þetta eru mikil
gleðitíðindi fyrir sjónvarpsparið því
fyrr á árinu glímdi Svavar við erfið
veikindi. Hann fékk þá hjartaáfall af völdum kransæðastíflu, aðeins 37
ára gamall. Svavar
hefur jafnað sig vel
eftir áfallið og sneri
nýverið aftur til
vinnu.
- fgg/hdm

Íslenskur fatnaður í bandarískri stórmynd
Anita Briem klæðist útivistarfatnaði frá
66°Norður í kvikmyndinni Journey to the
Center of the Earth en eins og komið hefur
fram í fjölmiðlum leikur Anita þar á móti
stórleikaranum Brendan Fraser.
„Anita leikur Íslending og er því auðvitað
í íslenskum útivistarfatnaði,“ segir Helga
Viðarsdóttir, framkvæmdastjóri kynningarsviðs 66°Norður en merkið hefur á undanförnum árum verið að hasla sér völl meðal
kvikmyndastjarnanna og nýlega var
bandaríski leikstjórinn Quentin Tarantino
með húfu frá fyrirtækinu á forsíðu breska
blaðsins Telegraph. Anita leikur íslensku
leiðsögukonuna Hönnu sem heldur í mikla
hættuför með Fraser og þar kemur Snæfellsjökull töluvert við sögu en myndin er
byggð á víðfrægri vísindaskáldsögu Jules
Verne sem hét einmitt upp á íslensku
„Leyndardómar Snæfellsjökuls“.
Journey to the Center of the Earth verður

VEL MERKT Anita Briem klæðist fatnaði frá 66°Norður í

bandarískri stórmynd.

frumsýnd næsta sumar og er búist við því
að hún gæti orðið mikill smellur. Myndbrot
úr myndinni hefur verið sýnt á undan

Í GÓÐUM FÉLAGSSKAP Anita Briem ásamt þeim Brendan
Fraser og Josh Hutchinson í Leyndardómum Snæfellsjökuls.

Bjólfskviðu í Bandaríkjunum og hefur
þegar vakið mikla athygli.
- fgg
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79.900MIRAI 32” LCD háskerpusjónvarp
1366x766 háskerpu upplausn / Skerpa: 1500:1

jólapakkar

189.90042” PV70 PLASMA

69.900ACER Extensa 4220 - fartölva
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sem fékk nýlega hin eftirsóttu EISA* verðlaun fyrir besta

80GB harður diskur, 14.1” skjár, Windows Vista

plasma sjónvarpið.
HDTV Ready / Upplausn1024x768 / Skerpa: 10.000:1

16.900SAROTECH DVP-370 - Flakkari
Horfðu á bíómyndirnar beint úr flakkaranum

Verð frá:

5.900þráðlausir símar
Panasonic símar í miklu úrvali!

Styður allt að 500GB harða diska - diskur ekki innifalinn
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BAKÞANKAR
Þórhildar Elínar
Elínardóttur

Aðventa

Í

gamla daga lagði íslenskur
almúgi sjáanlega mikla áherslu
á óheft flæði í rýminu. Að minnsta
kosti var oft glettilega mikill
samhljómur í moldargólfum, þiljum og torfþaki sem var allt nota
bene úr náttúrulegum hráefnum.
Þetta var löngu fyrir tíma
almennrar vitundarvakningar í
innanhússhönnun og því greinilega meðfæddur talent.

Allt sem þú ætlaðir að gera í fyrra
gerirðu tvisvar í vetur

UNDIRBÚNINGUR jólanna var
líka í þessum minimalíska stíl.
Fáar en vel valdar skreytingar
nutu sín sérlega vel í rýminu
þarna í sveitinni. Eini verulegi
dagamunurinn var stórhreingerningar sem ráðist var í af
offorsi: Bærinn sópaður sundur
og saman og öllu kviku stungið í
bað. Reyndar öllum í eina og
sama baðvatnið, svo ekki er víst
hversu tandurhreinir hinir síðustu í röðinni urðu. Eigi að síður
var mikil félagsleg pressa að
hafa á jólum allt skínandi hreint.
Og árlegar stórhreingerningar
voru ærið lífseigar. Langt fram
eftir síðustu öld þótti ekki við
hæfi annað en sótthreinsa hvert
skúmaskot á aðventu og taka
síðustu strokurnar síðdegis á
aðfangadag. Samhliða auðvitað
að sauma jólafötin á fjölskylduna
og baka tólf eða átján sortir í box
og líma fyrir. Því áður en við
vöndumst greiðum aðgangi að
öllu – alltaf – var smákaka nokkuð
sem hægt var að láta sig hlakka
til að fá.
EFTIR

NJÓTA þess að dúlla við að
föndra og skreyta smátt og smátt.
Njóta þess að skreppa á tónleika
og kaffihús. Njóta þess að baka
með börnunum lífrænar og sykurlausar speltkökur. Taka þátt í
keppninni
um
flottasta
piparkökuhúsið. Halda aðventuboð annað slagið og hafa sultaðan
engifer og paté innan seilingar ef
óvænta gesti ber að garði. Hamra
á stemmingunni baki brotnu með
kertum og huggulegri jólatónlist.
Gera konfekt. Baka sörur. Halda
í hefðirnar. Anda að sér ilmi
jólanna. Umfram allt skulu þó
allir vera rosa afslappaðir.
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að rauðsokkurnar frelsuðu okkur frá þessu árlega spretthlaupi hefur leitin að inntakinu
breyst. Í fyrndinni fólst kikkið í
að vera grútskítugur og glorsoltinn í myrkrinu en fá svo bað, mat
og tólgarkerti. Síðar að spæna
upp sjaldgæfan sykur eftir
margra vikna akkorð við skúringar. Nú til dags er uppi hávær
krafa um að allir skuli njóta
aðventunnar. Það er mikil vinna.

RAV4 - alveg nýr heimur
RAV4 er bíll sem boðar nýja tíma, nýjar áherslur, nýjar leiðir. Hann er ríkulega búinn
staðalbúnaði og fæst með „Integrated Active Drive System“ sem eykur til muna
öryggi og akstursánægju. Við hikum ekki við að fullyrða að þú færð meira út úr lífinu
á nýjum RAV4, hvort sem er innanbæjar eða úti í náttúrunni.
Straumlínulöguð yfirbygging og fjöldi tækninýjunga gera RAV4 fágaðri, fjörugri
og þróaðri en nokkru sinni fyrr. Fjöldi útfærslna er í boði, þar á meðal hin
íburðarmikla RAV4 VX sem teflir saman framúrskarandi snerpu og afburðaþægindum
í akstri svo að hefðbundin skilgreining á smájeppa á ekki lengur við. Og tómstundir
með fjölskyldunni fá líka allt aðra merkingu.
Komdu og reynsluaktu RAV4 - alveg nýr heimur.

GÓÐAN DAG!

Verð frá 3.030.000 kr.

Í dag er miðvikudagurinn 5.
desember, 339. dagur ársins.
Sólarupprás
Reykjavík
Akureyri

10.55
11.05

Hádegi

Sólarlag

13.18
13.03

15.41
15.01

Heimild: Almanak Háskólans

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

