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Desember er sá mánuður þegar við förum mörg 
að slá slöku við í líkamsræktinni og borðum ívið 
meira en aðra mánuði ársins. Einhverjir láta 
þó ekki aðventuna slá sig út af laginu og halda 
áfram að hreyfa sig.
„Það sem heldur manni í formi er að hafa einhver 

markmið, vera búin að festa eitthvað og vinna að því, 

það er svo gaman að sigrast á einhverju,“ segir Fjóla 

María Ágústsdóttir, stjórnunarráðgjafi hjá Capacent, 

en hún er mikil keppnismanneskja í anda. „Ég er nú 

búin að yfirfæra keppnina á lífið og keppi b
sjálfa mig en ég hef allt fk

fólk á hverjum degi og segir ekki síður mikilvægt að 

halda sér í andlegu formi. „Þetta er allt tengt og það að 

halda sér í formi gefur heilbrigða sál í hraustum lík-
ama en maður þarf líka að kunna að slaka á. Maður 

þarf að borða reglulega og reyna að borða mat sem er 

ekki mikið unninn, helst ekki eitthvað sem er búið að 

pakka inn í rasp og eitthvað samsulli og öll næringar-
efni farin úr,“ segir Fjóla sem er matvælafræðingur 

að mennt en bætir því við að maður verði líka að leyfa 

sér að njóta og borða eitthvað sem manni þykir gott
Fjóla er mikill göngugarpur og h f

helstu fjöll í k

Syndir á sunnudögum

Fjóla María æfði glímu og sund sem krakki. 

FRÉTTABLAÐIÐ/VÖLUNDUR

JÓL ALLT ÁRIÐÍslensku jólasvein-arnir eru vinsælasta jólaskrautið í Litlu jólabúðinni á Lauga-veginum sem opin er árið um kring.
JÓL 2

VATN FYRIR HÚÐINASaltur matur og sætindi gera ekki mikið fyrir húðina og því gott að drekka svolítið vatn í öllu jólaátinu.
JÓL 4

Enn betra golf 3

Enn betra golf
Eftir

Arnar Má Ólafsson
landsliðsþjálfara og

Úlfar Jónsson
margfaldan

Íslandsmeistara
og golfkennara

Eftir Arnar Má Ólafsson
landsliðsþjálfara og

Úlfar Jónsson
margfaldan Íslandsmeistara
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Jólabók golfarans!
Borgartúni 23 · 105 Reykjavík · Sími: 512 7575 - www.heimur.is

eftir Arnar Má Ólafsson og Úlfar JónssonFæst í helstu bókabúðum og víðar!

Verð kr. 3.490,- m/vsk

VEÐRIÐ Í DAG

FJÓLA MARÍA ÁGÚSTSDÓTTIR

Hefur æft hinar 
ýmsu íþróttagreinar
• heilsa • jól
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Hæ hæ
ég hlakka til

www.postur.is

– ég á von á pakka!
Á morgun er síðasti 
öruggi skiladagur
fyrir jólapakka 
innanlands.

HEILBRIGÐISMÁL „Þrengslin á deild-
um spítalans í Fossvogi eru orðin 
eins og í hermannaskála,“ segir 
Gunnar Skúli Ármannsson, svæf-
inga- og gjörgæslulæknir. Fjöldi 
Íslendinga deyr á ári hverju vegna 
sýkinga sem þeir fá á sjúkrastofn-
unum. Margir læknar sem starfa á 
Landspítalanum lýsa þrengslun-
um þar sem martraðarkenndum. 
Þrengsli eru einn stærsti áhættu-
þátturinn í spítalasýkingum. 

Gunnar Skúli segir að hraust 
fólk þurfi almennt ekki að hafa 
áhyggjur. „En þeir veikustu, 
ósjálfbjarga fólk, eru í lífshættu 
ef sýking bætist við það sem þeir 
eiga við. Þar liggur hættan og 

þrengslin á spítalanum stórauka 
hana. Eftir því sem byggingu nýs 
spítala seinkar sýkjast og deyja 
fleiri Íslendingar að nauðsynja-
lausu.“

Haraldur Briem sóttvarnalækn-
ir benti á þennan vanda í grein í 
Læknablaðinu árið 2003. Hann 
segir aðstöðuleysi lækna og ann-
ars heilbrigðisstarfsfólks auka 
hættu á sýkingum. „Það væri tekið 
djúpt í árinni að segja að við 
værum að fórna mörgum manns-
lífum en sýkingar geta stytt mönn-
um lífið sem eru illa fyrir kallaðir. 
Þetta er vissulega vandamál.“

Ólafur Guðlaugsson, yfirlæknir 
sýkingavarnadeildar Landspítal-

ans, segir að frá 2003 hafi ástandið 
á spítalanum versnað. „Það er erf-
itt að lækna fólk við bestu aðstæð-
ur. En legurúmum fækkar, inn-
lögnum fjölgar og fólkið er að 
eldast.“

Í kjölfar greinar Haralds árið 
2003 urðu umræður á Alþingi eftir 
fyrirspurn Jóhönnu Sigurðardótt-
ur félagsmálaráðherra. Jón Kristj-
ánsson, þáverandi heilbrigðisráð-
herra, sagði vandamálið stórt í 
svari sínu og bætti við: „Auðvitað 
ber okkur skylda til þess að gera 
allt sem í okkar valdi stendur til 
að koma í veg fyrir þessar sýking-
ar.“  

  - shá / sjá síðu 6

Fjöldi sjúklinga deyr 
vegna spítalasýkinga
Þrengsli á Landspítalanum eru orðin skelfileg, að sögn lækna. Tugir Íslend-
inga deyja af völdum spítalasýkinga árlega. Þrengsli og aðstöðuleysi margfalda 
hættu á sýkingum. Nauðsynlegt að sjúklingar hafi eigin hreinlætisaðstöðu.Erró gefur listaverk

Fimmtíu heppnir bóka-
kaupendur fá 
árituð grafík-
verk að gjöf frá 
listamanninum.

FÓLK 54

LH HESTAR

Ísland í aðalhlut-
verki í Stokkhólmi
Sérblað frá Landssambandi hestamanna

FYLGIR FRÉTTABLAÐINU Í DAG

Uppeldi 20 ára
Uppeldi er tímarit 
fyrir venjulegt fólk 
sem bisar við venju-
lega hluti eins og 
kopp og bleyjur.

TÍMAMÓT 26

Amy í yfirheyrslur
Lögreglu í Bretlandi grun-
ar að Amy Winehouse 
eigi aðild að málinu 
sem eiginmaður 
hennar situr 
inni fyrir.

FÓLK 42

ÍÞRÓTT • MENNING • LÍFSSTÍLL

lh hestar
ÞRIÐJUDAGUR 18. DESEMBER 2007

Ísland var þemaland Alþjóð-legu hestasýningarinnar í íþróttahöllinni Globen í Stokk-hólmi, sem fór fram fyrstu daga desembermánaðar. Einar K. Guðfinnsson, landbúnaðar- og sjávarútvegsráðherra, var heiðursgestur.

Tugir þúsunda gesta sækja sýn-inguna á hverju ári, en þar fer meðal annars fram lokakeppni í heimsmeistarakeppni í „dress-ur“ og hindrunarstökki. Íslenskir hestar hafa tekið þátt í nokkur ár og eru jafnan eitt af aðalsýning-aratriðunum. Margir knapanna eru Íslendingar bú t i

Sjónvarpað var beint frá sýning-unni og ljóst að hún fær gífurlegt áhorf.
Eitt þátttökuland er „þema-land“ á Globen-sýningunni hverju sinni og í þetta sinn var það Ís-land og íslenski fáninn í öndvegi. Einar K. Guðfinnsson, landbúnað-ar- og sjávarútvegsráðherra, setti sýninguna og var jafnframt heið-ursgestur hennar. Einar sagði í setningarræðu sinni að Íslendingar byggju á eyju, en hvað íslenska hestinn varðaði þá deildum við honum í alþjóðlegu samfélagi þar sem allir sem ynnu með hesta gætu lært mikið hver af öðrum.

tölti og skeiði og hins vegar hefð-bundin skemmtiatriði sem meðal annars sýna taugastyrk hests-ins, svo sem að ríða með logandi stjörnuljós hnýtt við fætur hest-anna. Íslenska liðið var sterkast í gangtegundakeppninni og þekkt-ar stjörnur í efstu sætum: Tölt-keppnina vann Jóhann Skúlason á Snarpi frá Kjartansstöðum, en þeir urðu heimsmeistarar í tölti árið 2003. 
Icelandair var aðalstyrktaraðili íslenska liðsins. Hafliði Halldórs-son, liðsstjóri og prímus mótor ís-lensku sveitarinnar, segir að án þess framlags hefði þáttt kl

Ísland þemaland í Globen

Knapar íslenska liðsins hertóku öll sætin í úrslitum í tölti. Jóhann Skúlason á Snarpi lengst til hægri. Mikill 

íburður var í verðlaunaafhendingum og var þjóðsöngur sigurlandsins jafnan leikinn. 
MYND/HESTAFRÉTTIR

Frændur okkar á Norðurlöndun-um kaupa langflest af þeim hross-um sem seld eru héðan til út-landa, eða um tvo þriðju útflutn-ingsins. Svíar kaupa flest hrossin. Nú í byrjun desember höfðu 1.423 hross verið flutt út en nokkr-ir tugir hrossa bíða útflutnings fyrir áramót. Gera má ráð fyrir að heildarútflutningur á árinu verði um fimmtán hundruð hross. Flest hross hafa verið flutt út til Svíþjóðar, 410 hross, og næst flest til Danmerkur, 384 hross. Í þriðja sæti er Þýskaland með 235 hross og í fjórða sæti Noregur með 111 hross. Sjötíu og fimm hross voru seld til Finnlands. 

Frændur eru 
frændum bestir

Samskip munu verða einn af styrktaraðilum Landsmóts 2008Samningur milli

Samskip styrkja Landsmót

Samningur undirritaður: Jóna Fanney Friðriksdóttir, framkvæmdastjóri Landsmóts, Regína Gunnarsdóttir, framkvæmdastjóri LH, og Anna Guðný Aradóttir, forstöðumaður Samskipa.

Íslandsmótið í hestaíþróttum hefur verið haldið í tvennu lagi undanfarin sex ár; hvort á sínum staðnum og með viku millibili eða meira. Eins og fram kemur í frétt hér á síðunni hefur Fákur í Reykjavík tekið að sér að halda bæði mótin á árinu 2008. Fyrir-hugað er að halda mótin sömu helgi en á sitt hvorum vellinum á Fákssvæðinu. Fákur hélt Íslands-mót með því fyrirkomulagi 2001. Landssamband hestamannafélaga hefur sent Fáki bréf og beðið um rökstuðning fyrir þessari stefnu-breytingu, en mjög vel hefur þótt takast til með það fyrirkomulag sem verið hefur.

LH biður um 
rökstuðning

Mótormerar eru ekki ný fyrirbæri á vettvangi náttúrulegra reið-skjóta. Frægt var þegar Gunnar Bjarnason, hrossaræktarráðu-nautur, tók mótorhjól í þjónustu sína árið 1941 til að ferðast á milli sýningarstaða. Vakti sú mótor-meri ekki síður mikil viðbrögð en þær sem nú hertaka reiðvegi víða um land. Olli þetta orðasukki og háði, eins og Gunnar orðar það í bók sinni Ættbók og sögu. En líka kátínu og kveikti í hagyrðingum. Stefán Vagnsson á Hjaltastöðum orti:

Talaði fátt um tölt og skeiðog tilþrif gæðingannaSinni mótormeri reiðmilli sýninganna Sjá frétt á bls. 2.

Sinni mótor-
meri reið

Tamningamaður á Blönduósikaupir 45 hross í EyjafirðiBLS. 4

FÓLK „Þetta er skandall og til 
vansa fyrir Ríkisútvarpið. Að 
listamenn, sem kannski hafa 
starfað lengi í bransanum, þurfi 

að mæta upp í 
útvarp og gefa 
vinnu sína í von 
um kynningu,“ 
segir Bubbi 
Morthens.

Stóra Klaufa-
málið er um að 
sent var beint 
frá tónleikum 
hljómsveitarinn-
ar Klaufa á Rás 
2. RÚV dregur 

borgun en samningar milli RÚV 
og FÍH kveða skýrt á um að 
tónlistarmönnum beri að fá greitt 
fyrir tónlistarflutning í ríkisút-
varpinu. Jakob Frímann Magnús-
son á bókaðan fund með útvarps-
stjóra á morgun þar sem leitað 
verður lausna á því sem tónlistar-
menn almennt líta á sem alger-
lega óviðunandi ástand.

- jbg / sjá síðu 44

Stóra Klaufamálið:

Bubbi ósáttur 
við RÚV

BUBBI MORTHENS

sm.isAUKABLAÐSÍÐUMÚLA 2

LÉTTIR TIL EYSTRA Með morgn-
inum verður suðvestanstormur 
við austurströndina en lægir í dag.  
Annars verða suðvestan 10-15 m/s 
norðvestan til, annars hægari. Stöku 
skúrir eða slydduél vestan til en 
léttir til eystra. Hiti 0-7 stig.
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Hermann        
og Margrét

KSÍ verðlaunaði 
besta knatt-
spyrnufólk 

ársins í gær.
ÍÞRÓTTIR 48

PÓKER Heilmikill iðnaður er rekinn 
í kringum póker hér á landi og geta 
áhugasamir og forvitnir nálgast 
pókerpeninga og -spil auk fræðslu-
efnis í formi bóka og mynddiska 
hjá spilaverslununum. „Salan jókst 
mjög mikið í sumar og hefur hald-
ist nokkuð stöðug síðan,“ segir 
Þórarinn St. Halldórsson hjá spila-
verslun Magna á Laugaveginum. 
Hann hafði þó orðið var við að sala 
á pókervarningi hefði aukist í 

aðdraganda jólanna en að þá væru 
menn að festa kaup á dýrari hlut-
um, svo sem stórum pókersettum 
sem kosta á bilinu tuttugu til þrjá-
tíu þúsund krónur.

Undir þetta tekur Jón Gunn-
laugur Viggósson hjá verslun.is 
sem einnig selur pókervörur. 
Hann hyggst eftir áramót flytja 
inn sérsmíðuð pókerborð. Sindri 
Lúðvíksson hjá gismo.is segir að 
áhuginn á póker hafi aukist til 

muna eftir að lögreglan lét til 
skarar skríða gegn 150 pókerspil-
urum fyrr í sumar. „Þetta er bara 
sama bylgjan og hefur verið í 
gangi á hinum Norðurlöndunum,“ 
segir Sindri sem bjóst við því að 
hvers kyns pókervarningur yrði 
vinsæll í hörðu pökkunum um 
þessi jól. „Þeir sem hafa verið að 
spila hafa örugglega sett slíka 
hluti ofarlega á óskalistann hjá 
sér.“ - fgg / sjá síðu 54

Aukinn áhugi á fjárhættuspilum í kjölfar lögregluaðgerða á pókermóti í sumar:

Pókervarningur vinsæl gjöf í ár

Frumvarp fjármálaráðherra:

Hundruð millj-
arða skattfrjáls
VIÐSKIPTI Söluhagnaður af 
hlutabréfum verður skatt-
frjáls, verði frumvarp 
fjármálaráðherra um 
breytingu á skattalögum 
samþykkt. 

Hægt er að fresta skatt-
lagningu af hagnaði af sölu 
hlutabréfa, en það verður 
ekki lengur hægt verði 
frumvarpið að lögum. 
Frestunin hefur haft það í 
för með sér að tekjur 
ríkisins af söluhagnaði 
hlutabréfa hafa verið 
hverfandi. 

Söluhagnaðurinn í fyrra 
nam 336 milljörðum króna. 

Skattur fyrirtækja sem 
hagnast á sölu hlutabréfa 
hefur numið átján prósent-
um. 

 - ikh / sjá síðu 13

HVÖTTU TIL KVÓTANIÐURSKURÐAR Lögregla handtók grænfriðunga sem mótmæltu fyrir utan fund sjávarútvegsráðherra Evrópu-
sambandsríkjanna í Brussel í gær. 200 aðgerðarsinnar úr röðum Greenpeace-samtakanna byrgðu alla sjö innganga höfuðstöðva 
ESB með því að reisa múrvegg. Vildu þeir með þessu hvetja ráðherrana til að skera niður kvóta þar til fiskistofnar tækju við sér. 
 NORDICPHOTOS/AFP
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ORKUMÁL Geir H. Haarde forsætis-
ráðherra segir það af og frá að 
Sjálfstæðisflokkurinn sé hug-
myndafræðilega klofinn varðandi 
útrás og áhættufjárfestingar orku-
fyrirtækja í almannaeigu. Hann 
segir stofnun nýs útrásararms 
Landsvirkjunar, Landsvirkjun 
Power, og fyrirhugaða útrás Orku-
veitu Reykjavíkur í gegnum 
Reykjavík Energy Invest ekki 
samanburðarhæf mál. 

Landsvirkjun, sem er sameign-
arfélag í eigu ríkisins, hefur stofn-
að dótturfyrirtækið Landsvirkjun 
Power. Um hlutafélag er að ræða 
sem mun taka þátt í útrásarverk-
efnum Landsvirkjunar í orkumál-
um. Starfsmenn verða á milli þrjá-
tíu og fjörutíu í fyrstu og eigið fé 
félagsins verður átta milljarðar 
króna. Fyrirtækið mun taka til 
starfa um áramót. Fyrir-
tækinu verður kleift að 
taka þátt í samstarfs-
verkefnum í gegnum 
dótturfyrirtæki eins og 
Hydrocraft Invest, sem 
Landsvirkjun Power á til 
helminga á móti Lands-
banka Íslands.

Geir segir að með 
stofnun Landsvirkjunar 
Power sé ríkisfyrirtæki 
að búa til umgjörð um 
framkvæmdir innan-
lands og fjárfestingar í 
útlöndum. „Þetta er gert 
með að setja upp hluta-
félag með takmarkaðri 
ábyrgð eins og eðlilegt 
er. Þetta er starfsemi 
sem Landsvirkjun 
hefur verið í um nokk-

urra ára skeið og ekkert nýtt í því. 
Landsvirkjun hefur frá upphafi 
verið í áhættusamri starfsemi því 
það að reisa virkjanir á Íslandi er 
fjarri því að vera 
áhættulaust. 
Það 

hefur verið góð samstaða á meðal 
sjálfstæðismanna í gegnum árin 
um að fyrirtækið stæði í slíkri 
starfsemi.“ 

Hvað deilur um REI varðar og 
vilja borgarfulltrúa flokksins um 
að selja hlut Orkuveitu Reykjavík-
ur í REI á sínum tíma, segir Geir 
að það sé að verulegu leyti frá-
brugðið mál. „Landsvirkjun stend-
ur ein að stofnun þessa fyrirtækis. 
Það varð klúður í sambandi við 
REI þegar verið var að fá einkaað-
ila til samstarfs. Það misheppnað-
ist og fleiri atriði varðandi það 
mál eru ekki til staðar hvað varðar 
stofnun dótturfyrirtækis Lands-
virkjunar nú.“ 

Aðspurður hvort landsfundar-
samþykkt Sjálfstæðisflokksins í 
vor, þar sem aðkoma einkafyrir-

tækja að útrás orkufyrirtækja 
var talin eðlileg, geti talist 

hin opinbera stefna Sjálf-
stæðisflokksins, svar-

ar Geir játandi. 
Hann segir að 
innan Landsvirkj-
unar hafi byggst 
upp mikil reynsla 
og verðmæti sem 
eðlilegt sé að fyr-
irtækið nýti sér í 
þágu almennings.

 svavar@frettabladid.is

Þetta 
er gert 

með að setja 
upp hlutafélag 
með takmark-
aðri ábyrgð 
eins og eðlilegt 
er.

GEIR H. HAARDE 
FORSÆTISRÁÐHERRA

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,-

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

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

BJÓÐUM
MIKIÐ ÚRVAL AF 

HÚSGÖGNUM
Á HAGSTÆÐU

VERÐI

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

DÓMSMÁL Héraðsdómur Reykja-
víkur dæmdi konu í gær til hálfs 
árs skilorðsbundins fangelsis 
fyrir kynferðisbrot gegn konu í 
sumarbústaðarferð sumarið 2006. 
Ákærða var sökuð um að hafa 
leitað á konuna á meðan hún svaf 
áfengissvefni.

Ákærða neitaði sök og sagðist 
eingöngu hafa spjallað við konuna 
og sofnað við hlið hennar. 
Vinkona hennar sagðist hins 
vegar hafa komið að og séð 
ákærðu með höfuðið á milli fóta 
konunnar. Áður hafði ákærða 
rætt fjálglega um kynferðislegan 
áhuga sinn á kvenfólki.

Konan þarf að greiða fórnar-
lambinu 300 þúsund krónur í 
miskabætur.  - sgj

Kona dæmd fyrir kynferðisbrot:

Misnotaði sof-
andi kynsystur

VIÐSKIPTI Allt stofnfé seldist í 
stofnfjárfjáraukningu Byr 
sparisjóðs sem lauk á föstudag. 
Stofnfjárútboðið er það stærsta 
sem hér hefur verið haldið.

Heildarsöluverð aukningarinnar 
var rúmir 23,7 milljarðar króna og 
seldust stofnfjárbréf í grunnrétti 
fyrir rúma 23,3 milljarða. Meiri-
hluti stofnfjáreigenda skráði sig 
fyrir viðbótarrétti og skiptast því 
milljónirnar 398 á milli þeirra í 
samræmi við eignarhlut. 

Í dag fer fram stofnfjáreigenda-
fundur í sparisjóðnum þar sem 
fjallað verður um tillögu um 
sameiningu sjóðsins við Sparisjóð 
Norðlendinga.  - óká

Allt seldist í aukningu Byrs:

Stærsta stofnfjár-
aukning til þessa

LÖGREGLUMÁL Vopnaður maður 
ógnaði sambýliskonu sinni í 
Mosfellsdal í gærmorgun. 
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu 
fékk tilkynningu snemma á 
níunda tímanum og var strax 
óskað liðsinnis sérsveitarinnar 
þar sem maðurinn var talinn hafa 
skotvopn undir höndum. Hafði 
maðurinn þá ráðist á konu sína en 
hún komist út af sjálfsdáðum. 
Var konan flutt á slysadeild þar 
sem gert var að sárum hennar. 
Hún var ekki alvarlega slösuð. 
Lögreglan sat um húsið í um eina 
og hálfa klukkustund en þá gafst 
maðurinn upp. Maðurinn var 
undir áhrifum eiturlyfja.  - ovd

Sérsveit lögreglu kölluð til:

Umsátur í 
Mosfellsdal

BANDARÍKIN, AP Bandaríski 
öldungadeildarþingmaðurinn 
Joseph Lieberman, sem var 
varaforsetaefni Demókrata-
flokksins árið 2000, hefur lýst 
yfir stuðningi við repúblikanann 
John McCain í kosningabarátt-
unni, sem nú er að ná hámarki í 
Bandaríkjunum.

„Ég veit að það er óvenjulegt að 
demókrati styðji repúblikana, en 
sumt er mikilvægara en stjórn-
málaflokkar,“ sagði Lieberman. 
Hann nefndi þar bæði nána 
vináttu þeirra og svipaða afstöðu 
til utanríkismála.  - gb

Kosningabaráttan í BNA:

Lieberman 
styður McCain

MCCAIN OG LIEBERMAN Gamlir vinir á 
þingi.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Séra Vigfús, heldurðu að nokk-
ur muni mæta í kirkjuna?

„Eins og í gistihúsinu forðum vantar 
ávallt pláss í kirkjurnar á aðfanga-
dagskvöld.“

Aftansöng Grafarvogskirkju verður 
sjónvarpað beint á Stöð 2 og á vef Vísis á 
aðfangadagskvöld. Séra Vigfús Þór Árna-
son er sóknarprestur í Grafarvogskirkju.

SLYS Átta ára gamalli stúlku, sem 
missti vísifingur hægri handar í 
slysi í Laugardalslaug á sunnudag, 
líður bærilega, en óvíst er hvort 
hægt verður að græða fingurinn á 
að nýju. Viðvörunarskiltin sem 
ollu slysinu hafa verið fjarlægð og 
sett í geymslu.

Stúlkan festi fingurinn í vír-
lykkju á viðvörunarskilti á bakka 
grunnu laugarinnar. Á sama tíma 
datt hún og fingurinn slitnaði af. 
Sundþjálfari varð vitni að atburð-
arrásinni og brugðust starfsmenn 
skjótt við.

„Okkur óraði ekki fyrir því að 
þetta gæti komið upp,“ segir Logi 
Sigurfinnsson, forstöðumaður 
Laugardalslaugarinnar. „Það er 
ömurlegt að skilti til að varna slys-
um valdi slysi.“

„Skiltið var haft laust þannig að 
það væri ekki hægt að meiða sig á 

því, en það var hægt að koma putta 
á milli,“ segir Logi. Segir hann að 
einnig hafi verið notuð skilti á sér-
stökum stöndum, en þau hafi átt 
það til að fjúka.

Jóhann Róbertsson, bæklunar-

sérfræðingur, segir líðan stúlk-
unnar bærilega. „Það er tvísýnt 
með fingurinn og hefur verið allan 
tímann,“ segir Jóhann. „Það skýr-
ist á næstu dögum hvort hún getur 
haldið honum.“ - sgj

Tvísýnt er hvort stúlka sem missti vísifingur í Laugardalslaug heldur fingrinum:

Skilti fjarlægt eftir slys á barni

DÓMSMÁL Samkomulag hefur 
náðst milli SPRON og manns, sem 
fór fram á það í september að fá 
FIT-kostnað sinn endurgreiddan. 
Maðurinn sagði innheimtuna ekki 
löglega og ætlaði með málið fyrir 
dómstóla sem prófmál.

Aldrei hefur mál er varðar 
innheimtu á FIT-kostnaði farið 
fyrir dómstóla. Lögmaður 
mannsins, Oddgeir Einarsson, 
segir hann sjálfan hafa samið um 
málið við SPRON og tilkynnt sér 
um það.  - sgj

Ekki verður af prófmáli:

Samið í deilu 
um FIT-kostnað

LÖGREGLUFRÉTTIR

DÝFINGAR BANNAÐAR Með skilt-
inu átti að vara sundlaugargesti 
við hversu grunn laugin er.
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ORKUMÁL Allir flokkar í bæjarráði 
Hafnarfjarðar vilja selja hlut 
bæjarins í Hitaveitu Suðurnesja 
til Orkuveitu Reykjavíkur. 
Ákvörðun um söluna verður tekin 
á fundi bæjarstjórnar í dag.

Gunnar Svavarsson, forseti 
bæjarstjórnar og þingmaður, 
gerir ráð fyrir að þess verði farið 
á leit við efnahags- og skatta-
nefnd Alþingis að sveitarfélagið 
verði undanþegið að greiða fjár-
magnstekjuskatt af sölunni. 
Gunnar situr sjálfur í nefndinni.

Hlutur Hafnarfjarðar í Hita-
veitu Suðurnesja er 15,4178 pró-
sent. Samfylkingin og Vinstri 
græn lögðu sameiginlega fram 

tillögu á fundi bæjarráðs í gær 
um að allt að 95 prósent hlutarins 

yrðu seld Orkuveitunni. Hafnar-
fjörður myndi svo leitast við að 
kaupa hlut í Orkuveitunni og gera 
samkomulag við OR um hugsan-
leg hlutafjárskipti fyrir febrúar 
2008.

Sjálfstæðismenn í bæjarráði 
lögðu fram tillögu um að selja 
allan hlut bæjarins í Hitaveit-
unni. Söluandvirðið verði svo 
notað til að greiða niður skuldir 
bæjarins. Mögulegt verði í kjöl-
farið að lækka útsvar, fasteigna-
gjöld og aðrar álögur á bæjar-
búa.

Tillögurnar tvær verða teknar 
fyrir á bæjarstjórnarfundi klukk-
an 14 í dag.  - sgj

Hafnarfjörður vill selja hlut bæjarins í Hitaveitu Suðurnesja til Orkuveitunnar:

Vilja losna við skatt af sölunni

REYKJANESVIRKJUN Hitaveita Suður-
nesja á og rekur tvö orkuver.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Sjálfstæðismenn eru 
samstiga um útrás
Geir H. Haarde forsætisráðherra segir af og frá að Sjálfstæðisflokkurinn sé 
hugmyndafræðilega klofinn varðandi útrás orkufyrirtækja. Landsvirkjun hefur 
stofnað útrásararm. REI-málið var klúður og ósamanburðarhæft, segir Geir.

HÖFUÐSTÖÐVAR 
Landsvirkjun hefur 
stofnað dótturfyrir-
tæki sem mun sinna 
verkefnum á erlendri 
grund.

29 árekstrar í borginni
29 árekstar voru tilkynntir lögreglunni 
á höfuðborgarsvæðinu í gær, flestir 
minniháttar. Sex bílar skullu saman 
á Miklubraut um sex leytið síðdeg-
is og voru tveir fluttir á slysadeild, 
lítið slasaðir. Ökumaður var fluttur 
á slysadeild eftir óhapp á Sæbraut 
klukkustund síðar.

SPURNING DAGSINS



GJAFAPOKI FYLGIR GJAFAVÖRUMJÓLABÓKIN Í ÁR

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

Handbók um lyf á Íslandi - þarfaþing á hverju heimili.

Jólagleði

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
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MICROLIFE 
Blóðþrýstingsmælir
Fyrir þá sem þurfa að fylgjast með 
blóðþrýstingnum reglulega. 
Hjartaheill nýtur góðs af hverjum seldum mæli.

eð

7.845 kr.kr

ZIRH
Snyrtitaska fyrir herra ásamt hreinsigeli, varnarkremi 
og andlitsskrúbbi.

4.229 kr.kr

Eucerin
Dagkrem, hreinsiklútar og andlitsnuddtæki. 
Gjöf sem veitir þér vellíðan. 

Corduroy
Nýr herrailmur ásamt after shave.

5.599 kr.kr.

2.690 kr.kr

Calvin Klein Ckin2u
100 ml ilmur og 100 ml sturtusápa.

Eyrnalokkar
Vandaðir hágæða titaníum  eyrnalokkar, 
hannaðir í samráði við húðlækna. 

Oliver Strelli - Eau de Parfum
Ilmur sem farið hefur sigurför um heiminn.

d P f

5.789 kr.kr
4.519 kr.kr

 frá 1.459 kr.kr
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ÖRYGGISMÁL Frumvarp til laga um 
íslenska öryggisþjónustu hefur 
verið unnið í dómsmálaráðuneyt-
inu, og hefur það þegar verið 
kynnt trúnaðarmönnum stjórnar-
flokkanna. Björn Bjarnason 
dómsmálaráðherra segir nánari 
útfærslu á vinnslustigi.

Öryggisþjónustan gæti fengið 
víðtækari heimildir til rannsókna 
en lögregla hefur í dag. Lögreglan 
þarf að hafa rökstuddan grun um 
lögbrot áður en heimilt er að hefja 
rannsókn. Öryggisþjónusta væri 
ekki bundin af sömu ákvæðum, og 
gæti því beitt forvirkum rann-
sóknaraðferðum.

Björn svaraði spurningum 
Fréttablaðsins um málið í tölvu-
pósti. Fram kemur í svörum hans 
að stofnun öryggisþjónustu sé í 
samræmi við ábendingar sérfræð-
inga Evrópusambandsins í örygg-
ismálum, sem skiluðu stjórnvöld-
um skýrslu sumarið 2006.

„Hér á landi yrði farin sama 
leið og farin hefur verið í öllum 
löndum að greina á milli lögreglu 
og eftirgrennslanastarfsemi,“ 
segir Björn. „Þá yrði að koma á 
sérstöku eftirliti með slíkri eftir-
grennslan, en ekki yrði farið af 
stað í neinar aðgerðir án afskipta 
dómara.“

Alþjóðlegum reglum um skil 
milli löggæslu og stofnana sem 
hafa með höndum eftirgrennslan 
af þessu tagi verður að sjálfsögðu 
fylgt hér á landi, segir Björn.

Fjallað er um hlutverk öryggis-
þjónustunnar í skýrslu Björns til 
starfshóps utanríkisráðherra um 
hættumat við Ísland, sem gerð 
var opinber á laugardag. 

Í skýrslunni segir meðal ann-
ars: „Með nýrri öryggisþjónustu 
eða eftirgrennslanadeild yrði 
unnt að efla samstarf við önnur 
ríki um skipti á trúnaðarupplýs-
ingum og við forvirkar rannsókn-
ir og tryggja betur en nú er þátt-
töku Íslands í samstarfi 
Evrópusambandsins [...] í baráttu 
þess gegn hryðjuverkum.“

Þar segir enn fremur að öryggis-
þjónustan muni tryggja að íslensk 
stjórnvöld hafi heimild í lögum til 
náins samstarfs við stjórnvöld og 
alþjóðastofnanir þar sem skipst 
er á trúnaðarupplýsingum.

Í skýrslu dómsmálaráðherra til 
starfshóps um hættumat er einnig 
fjallað um varalið lögreglu.

„Málið snýst um að sett verði 
heimild í lög að nýju um varalið 
lögreglu, sem var í lögum til 1997 
og tekið verði fram í lögum við 
hvaða aðstæður unnt yrði að kalla 
á varalið,“ segir Björn.

Hann segir ekki tímabært að 
kynna nánari útfærslu fyrr en 
lagaheimild hafi verið samþykkt. 
Varaliðið muni hlaupa í skarð 
venjulegs lögregluliðs „ef því 
þyrfti að beita af miklum þunga“. 
Atvik sem kalli á slíkt geti verið 
margs eðlis. brjann@frettabladid.is

– 3 ferðaskrifstofur! 
1 gjafabréf
Þú getur valið úr fjölbreyttu úrvali 
ferða hjá þremur ferðaskrifstofum.
Allt í einu gjafabréfi.

Úrval-Útsýn: 585 4000
Sumarferðir: 514 1400
Plúsferðir: 535 2100

Öryggisþjónusta ríkisins með
rýmri heimildir til rannsókna
Frumvarp um íslenska öryggisþjónustu hefur þegar verið kynnt trúnaðarmönnum stjórnarflokkanna. 
Greint yrði á milli lögreglu og öryggisþjónustu ríkisins segir dómsmálaráðherra. Öryggisþjónustan með 
rýmri heimildir til rannsókna en lögreglan hefur í dag. Ráðherra boðar endurkomu varaliðs lögreglu. 

LIÐSINNA LÖGREGLU Til stendur að taka upp að nýju heimild til stofnunar vara-
liðs lögreglu. Ekki fást upplýsingar um nánari útfærslu varaliðsins hjá dómsmála-
ráðuneytinu. MYND/EGGERT JÓHANNESSON

VINNUMARKAÐUR Verktakafyrir-
tækið Jarðvélar hefur enn ekki 
greitt tólf starfsmönnum sínum 
laun fyrir nóvembermánuð. Þeir 
hafa nú flestir hætt störfum hjá 
fyrirtækinu. Í samtali við Frétta-
blaðið síðastliðinn miðvikudag 
sagði talsmaður Jarðvéla að 
greitt yrði á næstu dögum.

Ágúst Þorláksson, verkefnis-
stjóri hjá Eflingu, stéttarfélagi 
mannanna, segir að Jarðvélum 
hafi verið sent bréf vegna mann-
anna í síðustu viku. Þar hafi for-
svarsmönnum félagsins verið 
gefinn  vikufrestur til að greiða 
umsamin laun. Ekkert svar hefur 
borist, og stefnir nú í að málin 

fari í löginnheimtu. Ágúst segir 
að mönnunum gangi illa að ná í 
sína yfirmenn. Einn hafi lagt leið 

sína á skrifstofu fyrirtækisins 
til að freista þess að fá greitt, en 
þar hafi hann fengið þau svör að 
hann geti leitað til Eflingar. Það 
veki ekki miklar vonir um að 
greitt verði á næstunni, og því 
allar líkur á að mennirnir verði 
auralitlir um jólin.

Mennirnir eiga samanlagt inni 
nokkrar milljónir króna hjá fyr-
irtækinu. Auk þess skuldar Jarð-
vélar orlofsgreiðslur, greiðslur í 
lífeyrissjóði og önnur lögbundin 
gjöld.

Ekki náðist í forsvarsmenn 
Jarðvéla við vinnslu fréttarinn-
ar í gær. 
 - bj

Jarðvélar hafa enn ekki gert upp við á annan tug fyrrverandi starfsmanna:

Ólíklegt að greitt verði fyrir jól

TVÖFALDAÐ Jarðvélar vinna meðal 
annars að tvöföldun Reykjanesbrautar, 
en vinna hefur gengið hægt undanfarið.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

LÖGREGLUMÁL Engin ákæra hefur 
verið gefin út vegna pókermóts 
sem lögreglan á höfuðborgar-
svæðinu stöðvaði í sumar. Sex 
mánuðir eru liðnir frá mótinu, en 
til stendur að taka skýrslu af 
mótshaldaranum á ný.

„Ég á ekki von á öðru en að 
málið verði látið niður falla,“ 
segir Sindri Lúðvíksson, sem stóð 
fyrir mótinu. Þar lagði 151 spilari 
peninga í pott og stóð til að hann 
rynni til efstu spilara. 

Lögregla skakkaði hins vegar 
leikinn og gerði 600 þúsund króna 
verðlaunafé upptækt, auk 
spilabúnaðar að andvirði tæplega 
400 þúsund króna.  - bj

Hálft ár liðið frá pókermóti:

Engin ákæra 
gefin út enn

LÖGREGLUMÁL Ökumaður sendibif-
reiðar slapp með skrekkinn þegar 
hann ók á kyrrstæða jeppabifreið 
við Seljaveg í Vestmannaeyjum 
um klukkan níu í gærmorgun. Við 
áreksturinn kastaðist jeppabif-
reiðin á nálægan fólksbíl og 
skemmdust allir bílarnir nokkuð 
en mest þó sendibifreiðin. Var 
höggið slíkt að stýri bifreiðar-
innar brotnaði. Ökumaðurinn  var 
ekki í bílbelti. Kvartaði hann 
undan eymslum en engin önnur 
slys urðu á fólki.  - ovd

Árekstur við Seljaveg:

Þrír bílar skullu 
saman í Eyjum

SENDIBIFREIÐIN SKEMMDIST NOKKUÐ
Jeppabifreið og fólksbíll skemmdust 
einnig.  MYND/ÓSKAR

Frumvarp um varalið 
lögreglu hefur verið kynnt 
í ríkisstjórn, en ákveðið 
var að fresta framlagningu 
þess þar til eftir áramót. 
Fram kemur í skýrslu 
dómsmálaráðherra til 
starfshóps um hættumat 
að sérstakar aðstæður, svo 
sem vegna öryggismála, 
geti kallað á tímabundna 
fjölgun lögreglumanna við störf. 

„Málið snýst um að sett verði 
heimild í lög að nýju um varalið lög-
reglu, sem var í lögum til 1997 og 
tekið verði fram í lögum við hvaða 

aðstæður unnt yrði að 
kalla á varalið,“ segir Björn 
Bjarnason dómsmála-
ráðherra. Hann segir ekki 
tímabært að kynna nánari 
útfærslu fyrr en lagaheim-
ild hafi verið samþykkt. 
Varaliðið muni hlaupa í 
skarð venjulegs lögregluliðs 
„ef því þyrfti að beita af 
miklum þunga“.

Í skýrslu til starfshópsins er rætt 
um að þörf gæti skapast vegna 
opinberra heimsókna, fjölmennra 
alþjóðlegra funda og margvíslegs 
almannavarnaástands.

VARALIÐ LÖGREGLU Í LÖG EFTIR ÁRAMÓT

BJÖRN BJARNASON

Hér á landi yrði farin 
sama leið og farin hefur 

verið í öllum löndum að greina á 
milli lögreglu og eftirgrennslana-
starfsemi.

BJÖRN BJARNASON 
DÓMSMÁLARÁÐHERRA

LÖGREGLUMÁL Útlit er fyrir að 
kveikt hafi verið í Fiskiðjunni í 
Vestmannaeyjum en eldur kom 
upp í henni á föstudaginn var.
Maður sem setið hefur í gæslu-
varðhaldi vegna brunans var 
látinn laus um miðjan dag í gær. 
Hann var í skýrslutöku fram að 
þeim tíma en játning lá ekki 
fyrir. Maðurinn er talinn hafa 
verið síðastur út úr húsinu áður 
en eldurinn kom upp. 

Tæknimenn frá rannsóknarlög-
reglunni í Reykjavík hafa 
aðstoðað lögregluna í Vest-
mannaeyjum við rannsókn 
málsins.  - ovd

Bruninn í Vestmannaeyjum:

Maðurinn laus 
úr varðhaldi

GENGIÐ 17.12.2007

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

 121,3286
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

 63,54  63,84

 127,85  128,47

 91,1  91,6

 12,205  12,277

 11,41  11,478

 9,652  9,708

 0,5605  0,5637

 99,32  99,92

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 

SDR 



www.toyota.is

BETRI NOTAÐIR BÍLAR

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

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

Núna bjóðum við 12 betri notaða bíla á sannkölluðum úrvalskjörum
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Toyota Yaris
1400 Dísel 5 gíra MM
Á götuna: 03.06 Ekinn: 14.000 km
Verð: 1.650.000 kr. Skr.nr. LM-581

Toyota Corolla W/G
1400 Bensín 5 gíra
Á götuna: 05.06 Ekinn: 53.000 km
Verð: 1.590.000 kr. Skr.nr. NE-242

Toyota Avensis Sol
1800 Bensín 5 gíra
Á götuna: 06.06 Ekinn: 33.000 km
Verð: 2.230.000 kr. Skr.nr. YJ-911

Toyota Corolla H/B Sport
Vinskeið á hliðum, álfelgur, þokuljós
1600 Bensín 5 gíra 
Á götuna: 11.04 Ekinn: 48.000 km
Verð: 1.650.000 kr. Skr.nr. JX-880

Toyota Prius 
1500 Bensín/Rafmagn sjálfsk.
Á götuna: 10.06 Ekinn: 11.000 km
Verð: 2.440.000 kr. Skr.nr. RR-777

Toyota RAV4 EXE
Leður, sóllúga, krómrör, beisli
2000 Bensín sjálfsk.
Á götuna: 07.05 Ekinn: 32.000 km
Verð: 2.790.000 kr. Skr.nr. SN-480

Toyota Corolla S/D Terra
1400 Bensín 5 gíra
Á götuna: 07.06 Ekinn: 46.000 km
Verð: 1.420.000 kr. Skr.nr. PN-930

Toyota Land Cruiser 100
Sóllúga, beisli, navigation bakkmyndavél, 
DVD o.fl. 
4700 Bensín sjálfsk.
Á götuna: 02.06 Ekinn: 65.000 km
Verð: 6.690.000 kr. Skr.nr. TN-532

Toyota Land Cruiser 100
Sóllúga, beisli, vindskeið o.fl. 
4700 Bensín 5 gíra
Á götuna: 12.01 Ekinn: 96.000 km 
Verð: 2.790.000 kr. Skr.nr. PU-264

Toyota Land Cruiser 120 GX
3000 Dísel sjálfsk. 
Á götuna: 05.06 Ekinn: 48.000 km
Verð: 4.770.000 kr. Skr.nr. MY-875

Toyota Corolla T-Sport
1800 Bensín sjálfsk.
Á götuna: 11.03 Ekinn: 58.000 km
Verð: 1.650.000 kr. Skr.nr. NH-300

Toyota Yaris
Álfelgur, filmur
1000 Bensín 5 gíra
Á götuna: 05.06 Ekinn: 59.000 km
Verð: 990.000 kr. Skr.nr. YA-762

SUMIR NOTAÐIR BÍLAR 
ERU EINFALDLEGA BETRI EN AÐRIR
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HERTOCBARÁTTATILSÍÐASTARÐSORÐASKAKÍBAKGRUNNAFÞRE
SKEMMTILEGTÞOSKANDIORÐSNILLDEINBEITINGTAKMARKALA
YFIRLITORÐASKAKIERLEYFTAÐRÆNAORÐIFRÁÖÐRUMLEIKMAN
NA6RÐUMOGVINNURSÁSPILIÐSEMNÆRÞVÍAKI.ENGINNERÖRUG
PERSTAÐIÐORÐANDSTÆÐINGSMÁGERAAÐSÍNUMEÐÞVÍAÐBÆT
GUMRAÐAÞEIM.ÞEGARORÐUMFJÖLGARAUKASTMÖGULEIKARN
DAERFLJÓTAÐBREYTASTHEILSPILAUMFERÐÍORÐASKAKIGETU
MAÞEGARSPILAÐERMEÐKLUKKUKEPPNINSTENDURTILSÍÐASTAO
ALDSPILABRETTI126GLÆRARSTAFATÖFLUR(125BÓKSTAFIROG1
KINNURFLAUELSPOKIKLUKKA(BATTERÍFYLGJA)OGÞESSARSPILA
SEMFYRSTURMYNDARSEXRÐFJÖLDIKEPPENDAKJÖRIÐFYRIRKEP
ÐEINNIGGETAKEPPENDURVERIÐ23EÐA5ALDURÞÁTTAKENDAHE
RIENMARGIRKNÁIRYNGRIÞÁTTAKENDURHAFASTAÐIÐSIGMEÐSÓ
SETJIÐSPILABRETTIÐÁORÐIÐMILLIÞÁTTAKENDAÍLEIKNUMLEGG
GSTAFAPOKANNTILHLIÐAREINNÞÁTTAKANDIDREGUR5STAFIÚR
ÁÁBORÐIÐMEÐBÓKSTAFSHLIÐUPPLEIKMAÐUR12OSFRVÁMYN

Möndlugjöfin í ár?  

www.ordaskak.is

 Frábær orðaleikur fyrir 
unga sem aldna

SÓMABAKKAR

Nánari uppl‡singar á somi.is

*Gildir a›eins ef panta› er fyrir meira en 3.000 kr.

PANTA‹U Í SÍMA 565 6000  /  FRÍ HEIMSENDING*

Jólaóskir

PARÍS, AP Fulltrúar 90 ríkja og alþjóðastofnana komu 
saman í París í gær til að gefa Palestínumönnum lof-
orð um ríflegan fjárstuðning næstu þrjú árin. Þegar 
leið á daginn varð ljóst að fjárstuðningurinn mun 
nema 7,4 milljörðum Bandaríkjadala, eða um 470 
milljörðum króna.

Salam Fayyed, forsætisráðherra Palestínustjórn-
ar, sagði fyrir ráðstefnuna að safna þyrfti að minnsta 
kosti 5,6 milljörðum Bandaríkjadala, en Bernard 
Kouchner, utanríkisráðherra Frakklands, skýrði frá 
því að framlögin væru komin langt fram úr þeim 
markmiðum.

Condoleezza Rice, utanríkisráðherra Bandaríkj-
anna, sagði Palestínustjórn eiga í alvarlegum 
fjárhagsvandræðum: „Þessi ráðstefna er hreinlega 
síðasta von Palestínustjórnar til að koma í veg fyrir 
gjaldþrot.“

Á ráðstefnunni voru ísraelsk stjórnvöld hvött til 

þess að létta hömlum af ferðafrelsi á hernumdu 
svæðunum svo hægt yrði að endurreisa efnahag 
Palestínumanna. - gb

Ráðstefna í París um fjárhagslegan stuðning við Palestínu:

Fór langt fram úr væntingum

Á RÁÐSTEFNUNNI Í PARÍS Condoleezza Rice, utanríkisráðherra 
Bandaríkjanna, gestgjafinn Nicolas Sarkozy, forseti Frakklands, 
og Mahmoud Abbas forseti Palestínustjórnar. FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

UTANRÍKISMÁL Íslendingar ætla að 
veita Palestínumönnum 254 
milljóna króna fjárhagsaðstoð 
næstu þrjú árin. Tilkynnt var um 
þetta á alþjóðlegri ráðstefnu um 
efnahagslegan stuðning við 
Palestínu, sem fram fór í París í 
gær. 

Gréta Gunnarsdóttir, sviðsstjóri 
alþjóða- og öryggismála í utanríkis-
ráðuneytinu, sat fundinn. Hún 
tilkynnti að framlag Ísland næmi 
fjórum milljónum Bandaríkjadala 
á næstu þremur árum.

Markmiðið er að styðja við bakið 
á tveggja ára umbóta- og þróunar-
áætlun heimastjórnar Palestínu-
manna.  - gb

Íslendingar í París:

Lofa Palestínu 
fjárhagsaðstoð

HEILBRIGÐISMÁL „Maður hefur séð það sjálfur að fólk 
kemur inn á spítalann vegna einfaldrar aðgerðar en 
fær svo sýkingu sem dregur það jafnvel til dauða,“ 
segir Gunnar Skúli Ármannsson, svæfinga- og 
gjörgæslulæknir á Landspítalanum. Læknar á 
Landspítala segja að þrengsli á sjúkrahúsinu séu 
orðin skelfileg. Fjöldi Íslendinga deyr á hverju ári 
vegna spítalasýkinga en þrengsli eru einn þeirra 
þátta sem auka líkur á sýkingu margfalt.

Gunnar Skúli segir að skoða verði byggingu nýs 
sjúkrahús í ljósi hættu á spítalasýkingum. „Það er 
hugmyndafræðin með nýju sjúkrahúsi að greina 
fólk í sundur svo það sé ekki að smita hvert annað. 
Sjúklingar eru núna eins og síld í tunnu og því fylgir 
stóraukin smithætta.“ Gunnar Skúli segir að eftir 
því sem byggingu nýs spítala seinkar sýkist og deyi 
æ fleiri Íslendingar að nauðsynjalausu.

Ólafur Guðlaugsson, yfirlæknir sýkingavarna-
deildar Landspítalans, segir þrengslin innan 
spítalans vera komin langt út fyrir öll velsæmis-
mörk. „Ein birtingarmynd þrengsla og aðstöðuleysis 
er aukin tíðni sýkinga. Fólk deyr úr spítalasýkingum 
á Landspítala eins og á öðrum sjúkrahúsum í 
heiminum en hversu margir þeir eru er erfitt að 
meta. Þetta er flókið umhverfi en alvarlegar 
sýkingar hafa komið upp vegna aðstöðuleysisins á 
spítalanum.“

Ómögulegt er að áætla hversu margir sjúklingar 
falla frá hér á landi vegna spítalasýkinga vegna þess 
að engin heildræn skráning er á slíkum sýkingum 
hérlendis. Erlendar rannsóknir sýna að á 250 rúma 
sjúkrahúsi eru tuttugu dauðsföll árlega vegna 
spítalasýkinga. Það á við um sjúkrahús þar sem 
þrengsli eru ekki sérstakt vandamál. Á Land-
spítalanum eru um 900 rúm. 

Magnús Gottfreðsson, yfirlæknir smitsjúkdóma-
deildar Landspítalans, segir ekki ástæðu til að halda 
að niðurstöður erlendra rannsókna eigi ekki við 
íslenskan veruleika. „Þó með þeim fyrirvara að við 
erum ekki með jafn slæma sýkla á sjúkrahúsum hér 
og víða erlendis. Við erum líka með vel menntað 
starfsfólk og það er vakning meðal þeirra í þessum 
málaflokki. Aðstöðuleysið vinnur hins vegar á móti 
okkur og manneklan líka.“ 

Haraldur Briem sóttvarnalæknir segir mikilvægt 
í sýkingavörnum að sjúklingar séu í einbýli með 
eigin hreinlætisaðstöðu. „Það væri tekið djúpt í 
árinni að segja að við séum að fórna mörgum 
mannslífum en sýkingar geta stytt mönnum lífið 
sem eru illa fyrir kallaðir.“

 svavar@frettabladid.is

Hætta á sýkingum 
mikil vegna þrengsla
Mikil þrengsli á Landspítalanum auka hættu á spítalasýkingum margfalt. 
Læknar segja ástandið martraðarkennt á sumum deildum. Tugir Íslendinga 
deyja árlega vegna spítalasýkinga. Einbýli sjúklinga er talið lífsspursmál.

ÞRENGSLI Á hjartadeild er gífurlegur vandi vegna þrengsla. 
Sýkingahætta margfaldast við þessar aðstæður. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Sýking sem er til komin eftir innlögn á sjúkrahús. 
Venjulega er miðað við sýkingar sem greinast 72 
klukkustundum eftir innlögn eða 48 til 72 klukkustund-
um eftir útskrift.

Líkur á spítalasýkingu er um 10 prósent hjá hverjum 
sjúklingi.

Algengar spítalasýkingar eru: Þvagfærasýkingar, 
skurðsárasýkingar, lungnabólga, blóðsýkingar og iðra-
sýkingar.

Alvarlegustu sýkingar koma upp á gjörgæsludeildum.

SPÍTALASÝKING - SKILGREINING

RÚSSLAND, AP Vladimír Pútín 
Rússlandsforseti segist ætla að 
þiggja boð um að fá að verða for-
sætisráðherra eftir að hann 
lætur af forsetaembættinu í vor. 
Hann sagðist jafnframt ekki hafa 
í hyggju að gera forsætisráð-
herraembættið valdameira en 
forsetaembættið.

Þetta sagði hann á flokksþingi 
Sameinaðs Rússlands í gær, þar 
sem samþykkt var með yfir-
gnæfandi meirihluta að Dmitrí 
Medvedev yrði forsetaefni 
flokksins í kosningunum 2. 
mars.

„Ef borgarar Rússlands bera 
traust til Dmitrí Medvedev og 
kjósa hann forseta, þá væri ég 
reiðubúinn að halda áfram 
samstarfi okkar sem forsætis-
ráðherra, án þess að breyta 
valdahlutföllum embættanna,“ 
sagði Pútín á flokksþinginu.

Forsætisráðherraembættið 
hefur verið mun valdaminna í 
Rússlandi en forsetaembættið. 
Pútín gæti þó, í krafti gífurlegra 
vinsælda sinna meðal Rússa, haft 
mun meiri áhrif en forverar hans 
á forsætisráðherrastólnum.

Stjórnarskrá Rússlands heim-
ilar Pútín ekki að bjóða sig fram 
þriðja skiptið í röð. Hins vegar 
stæði ekkert í vegi fyrir því að 
Pútin byði sig aftur fram ákveddi 
Medvedev að láta af embætti 
einhvern tímann á kjörtímabil-
inu. - gb

Dmitrí Medvedev formlega kosinn forsetaefni Sameinaðs Rússlands:

Pútín verður forsætisráðherra

VLADIMÍR PÚTÍN Ætlar 
ekki að skorast undan, 

verði honum boðið for-
sætisráðherraembættið.

 FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Heggur þú þitt eigið jólatré?
Já  10,1 %
Nei  89,9 %

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Á Landsvirkjun að taka þátt í 
orkuútrás með einkaaðilum?

Segðu skoðun þína á visir.is

KJÖRKASSINN
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N1  VERSLUN BÍLDSHÖFÐA 9 - SÍMI 440 1200
REYKJAVÍK - AKUREYRI - AKRANES - HAFNARFJÖRÐUR - KEFLAVÍK - SELFOSS - HORNAFJÖRÐUR - EGILSSTAÐIR

FRÁBÆR
TILBOÐ Í DESEMBER

Gerðu góð kaup í verslunum N1 í desember
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875 CTV-1701

Skjár, 17”
17” LCD flatskjár. Upplausn 1280x1024, 
skerpa 450:1, 12V, PAL/NTSC, skarttengi o.fl.

400 FWE041710

Britax Freeway, 9-18 kg.

063 2001152321

Fjöltengi m/rofa

290,-

356 7645650310

Hljómflutningstæki
Blaupunkt Las Vegas DVD/CD/MP3 bíltæki. 
Spilar DVD, CD, CD-RW, MP3. Dolby Digital, 5 
rása, tónjafnari, FM/MW/LW, 4x50W magnari o.fl.

29.900,-

25%
afsláttur
af rúðusköfum & þurrkublöðum

350 7780301143

Hleðslutæki, Bosch

2.990,-24.900,- 9.540,-

063 2001162040

Framlengingarsnúra/úti, 20 m

1.980,-

TILBOÐ
525 FG5719

Turtle Wax bónpakki

2.990,-

TILBOÐ

GARMIN Nüvi 660
Garmin 660 er eitt fullkomnasta GPS tækið á markaðnum. 4,3” snertiskjár, 
SIRF móttakari, innbyggt Evrópukort, vegtölva, innbyggð rödd, Bluetooth, 
260 mb minni, rauf fyrir SD kort, miklir uppflettimöguleikar, MP3 spilari,
hljóðbók, myndskoðari o.fl.

TILBOÐ

59.900
42.900,-

TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ
TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ

44.500

496

5.387 19.080

3.362 49.9003.984

GARMIN Nüvi 250
Garmin 250 GPS tækið er lítið, einfalt og ódýrt með innbyggðu 
Evrópukorti, 2,8” snertiskjár, 12 rása móttaka, 500 vegpunktar, 
innbyggð rödd, vegtölva, 85 mb minni, rauf fyrir SD kort.

22.490,-
33.000
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Tvö hross drápust
Bílstjóri sendibifreiðar á norðurleið 
ók á hrossahóp í Skagafirði síð-
astliðinn föstudag. Tvö hrossanna 
drápust og það þriðja þurfti að 
sauma. Bifreiðin er mikið skemmd 
eftir áreksturinn en bílstjórinn hlaut 
óveruleg meiðsl.

LÖGREGLUFRÉTTIR

NEYTENDUR „Okkur hefur borist 
fjöldi kvartana frá neytendum og 
er ástand verðmerkinga langt því 
frá í lagi,“ segir Jóhannes Gunnars-
son, formaður Neytendasamtak-
anna. Sam tökin birtu á dögunum 
niðurstöður könnunar á verðmerk-
ingum í búðargluggum. Í ljós kom 
að í einungis 25 prósentum versl-
ana í Kringlunni eru vörur vel verð-
merktar í búðargluggum.

„Þessar niðurstöður sýna að 
eftirlit er fjarri því að vera í lagi. 
Það er sorglegt að segja það en það 
verður að halda verslunum við 
efnið,“ segir Jóhannes.

Miðbær Akureyrar kom næst-
verst út úr könnun Neytendasam-

takanna; einungis 36 prósent versl-
ana eru með góða verðmerkingu í 
búðargluggum. Skólavörðustígur 
kom best út þar sem meira en helm-

ingur búðarglugga er vel merktur.
Samkvæmt lögum á Neytenda-

stofa að hafa eftirlit með verðmerk-
ingum en síðast voru þær kannaðar 
árið 2003 af Samkeppnisstofnun. 
Þá voru 72 prósent búðarglugga í 
Kringlunni vel merkt. 

Tryggvi Axelsson, framkvæmda-
stjóri Neytendastofu, segist vera 
meðvitaður um hversu slæmt 
ástandið sé. 

„Ástandið er slæmt og fer versn-
andi. Neytendastofa hefur ekki 
farið í kannanir til að skoða ástand-
ið, það hefur verið í forgangi að 
lagfæra reglurnar þannig að ein-
hver viðurlög séu við því að brjóta 
reglur,“ segir Tryggvi.  - eb

Verðmerkingum í búðargluggum ábótavant:

Fáar verslanir í Kringlu fylgja reglum 

BÚÐARGLUGGAR Aðeins 25 prósent 
verslana í Kringlunni reyndust verð-
merkja vörur í sýningargluggum sínum. 

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

eða Toyota Prius vetnisbíl
frítt í stöðumæla miðborgarinnar.*

Leggðu frítt
í miðbænum

*Hámark 90 mín í senn í hefðbundum stæðum bílastæðasjóðs

UMHVERFISMÁL „Við erum með orku-
frekan bílaflota og í samgöngun-
um eru margar leiðir til að minnka 
útblástur. Eins með álverin, þau 
eru mjög mengandi,“ segir Björg-
ólfur Thorsteinsson, formaður 
Land verndar, þegar hann er spurð-
ur hvernig Íslendingar geti minnk-
að losun í samræmi við þau mark-
mið sem kynnt voru á loftslagsþingi 
Sameinuðu þjóðanna á Balí. 

Björgólfur segir mjög mikil-
vægt að rætt hafi verið um regn-
skógana, en engin ákvæði eru um 
verndun hans í Kyoto-bókuninni. 
„Það snýst ekki bara skógrækt 
heldur er lykilatriðið útfærsla á  
umbunum fyrir að höggva ekki 
regnskógana,“ segir Björgólfur en 
eyðing regnskóganna hefur jafn 
slæm áhrif á loftslag heimsins og 

allar samgöngur sem finnast. 
Árni Finnsson, formaður 

Náttúru  verndarsamtakanna, sótti 
einnig þingið. Að hans mati var 
mikilvægt, en ekki sérlega stórt 
skref stigið með Balí-vegvísinum. 

Árni leggur áherslu á að Íslend-
ingar dragi úr losun gróðurhúsa-
lofttegunda svo það haldi trú-
verðugleika sínum. 

Við lok þingsins komu upp mikl-
ar deilur og á tíma leit út fyrir að 
samkomulagið færi um þúfur. 
„Þar var í raun allur heimurinn á 
móti Bandaríkjunum. Það var 
alveg ljóst að Bandaríkjamenn 
voru að reyna að kollsigla þessum 
viðræðum, en þeir urðu frá að 
hverfa því það ríkti algjör sam-
staða meðal ríkja heimsins,“ segir 
Árni.  - eb

Íslendingar verða að bregðast við Balí-samþykktum:

Margar leiðir til að 
minnka mengun

ÚTBLÁSTUR Ísland auk Noregs og Evrópusambandsins kröfðust þess að töluleg 
markmið yrðu sett um minni losun gróðurhúsalofttegunda.
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Jólin í einni ferð
Mikð úrval af glæsilegum sparifatnaði frá 
þekktum hönnuðum í nýrri deild NTC.

NÝTT KORTATÍMABIL
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fyrir konur

MENNTUN Fjórðubekkingar í Suð-
vesturkjördæmi koma best allra 
fjórðubekkinga út úr samræmdu 
prófunum í haust. Í stærðfræði 
eru þessir nemendur með 6,9 í  
meðaleinkunn. Í íslensku eru þeir 
hæstir yfir landið ásamt nemend-
um í Norðausturkjördæmi með 
6,3 í meðaleinkunn. Í báðum 
fögum eru þessir nemendur yfir 
landsmeðaltali sem er 6,8 í stærð-
fræði og 6,2 í íslensku. 

„Þetta er mjög ánægjulegt,“ 
segir Sigurbjörn Marinósson, 
forstöðumaður Skólaskrifstofu 
Austur lands. „Það er ekki hægt 
að segja annað. Við höfum staðið í 
þeirri meiningu að hér sé unnið 
gott skólastarf. Þetta er í sam-
ræmi við væntingar.“

Nemendur í Suðvesturkjör-
dæmi koma líka best út í sjöunda 
bekk og eru vel yfir landsmeðal-
tali sem er 7,0 í báðum greinum. Í 
stærðfræði eru þeir hæstir yfir 
landið með 7,3 í meðaleinkunn og 
í íslensku eru þeir hæstir yfir 
landið ásamt nemendum í Norð-
austurkjördæmi með 7,2.

Reykvíkingar fylgja fast á eftir 
og nemendur í Norðaustur-
kjördæmi standa sig vel, jafna 
landsmeðaltalið eða fá hærri 
meðaleinkunn. Nemendur í Norð-
vestur kjördæmi eru hins vegar í 
lakari kantinum, eru rétt undir 
landsmeðaltali. 

Í fjórða bekk koma nemendur í 
Suðurkjördæmi lakast út, bæði í 
stærðfræði og íslensku. Þeir eru 
annars vegar með 6,5 í  meðalein-
kunn og hins vegar 6,0. Í sjöunda 
bekk koma nemendur í Suður-
kjördæmi líka lakast út með 6,6 í 
stærðfræði og 6,7 í íslensku. 

Eiríkur Hermannsson, fræðslu-
stjóri í Reykjanesbæ, segir að 
samræmdu prófin sýni sama 
mynstrið og undanfarin ár. „Þetta 
segir mér ekkert nýtt. Auðvitað 
get ég ekki gefið skýringar fyrir 
öll börn á Suðurlandi en einkenn-
andi fyrir þessa niðurstöðu eins 
og undanfarin er að það er nánast 
enginn munur milli skóla,“ segir 

hann. „Við verðum að sjá niður-
stöður fyrir hvern skóla og fram-
farastuðla skólanna til að geta 
metið útkomuna.“

Ragnar Ragnarsson, staðgeng-

ill fræðslustjóra á Skóla skrifstofu 
Suðurlands, segir nauðsynlegt að 
sjá tölur fyrir „þjónustusvæðið 
okkar því að þá gæti maður farið 
að ræða þetta af einhverju viti,“ 
segir hann.

Einkunnirnar í samræmdu 
prófunum átti að senda í skólana í 
gær og ættu börnin því að fá þær 
í dag eða á morgun.

  ghs@frettabladid.is

Nemar í Kraga hæstir í 
samræmdu prófunum
Nemendur í Suðvesturkjördæmi koma best út úr samræmdu prófunum í haust, 
bæði í fjórða bekk og sjöunda bekk, en nemendur í Suðurkjördæmi lakast. 
„Nánast enginn munur milli skóla,“ segir fræðslustjórinn í Reykjanesbæ. 

REYKVÍKINGAR FYLGJA FAST Á EFTIR Nemendur í Suðvesturkjördæmi fá að meðaltali 
hæstu einkunnina í stærðfræði og íslensku í samræmdu prófunum en nemendur 
í Norðausturkjördæmi standa sig einnig mjög vel. Reykvíkingar fylgja þeim fast á 
eftir. Nemendur í Suðurkjördæmi skila hins vegar lökustu útkomunni og nemendur 
í Norðvesturkjördæmi eru rétt undir landsmeðaltali. Myndin er tekin á skólalóð 
Foldaskóla og er úr safni.

SAMRÆMDU PRÓFIN
Meðaltalseinkunn nemenda í 4. og 7. bekk eftir kjördæmum

 4. bekkur 7. bekkur
 Stærðfræði Íslenska Stærðfræði Íslenska
Reykjavík 6,8 6,2 7,1 7,1
Suðvesturkjördæmi 6,9 6,3 7,3 7,2
Norðvesturkjördæmi 6,7 6,0 6,8 6,9
Norðausturkjördæmi 6,8 6,3 7,0 7,2
Suðurkjördæmi 6,5 6,0 6,6 6,7
Landið allt 6,8 6,2 7,0 7,0

Heimild: Námsmatsstofnun

Þetta er mjög ánægjulegt.

SIGURBJÖRN MARINÓSSON 
FORSTÖÐUMAÐUR SKÓLASKRIFSTOFU 
AUSTURLANDS
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HÚSAVÍK Tveir starfsmenn hafa 
verið ráðnir til samstarfsverkefn-
is Þjóðskjalasafns Íslands og 
Héraðsskjalasafns Þingeyinga á 
Húsavík og eftir áramót verður 
stöðugildum fjölgað. Þá verður 
komið af stað sambærilegum 
verkefnum á Sauðárkróki og 
Ísafirði.

Þjóðskjalasafn Íslands hefur 
hafist handa við skráningu 
sýsluskjalasafna í samstarfi við 
Héraðsskjalasafns Þingeyinga á 
Húsavík. Skjölin eru ýmist lítt 
eða óskráð að því er kemur fram 
á heimasíðu Þjóðskjalasafns.

Verkefnið er í tengslum við 
mótvægisaðgerðir ríkisstjórnar-
innar vegna samdráttar í 
þorskkvóta fyrir næsta aflaár.  - eb

Mótvægisaðgerðir:

Skjalaskráning 
á Húsavík

STYRKUR „Okkur þótti þetta 
verðugt málefni og vildum gera 
vel við það,“ segir Einar Jón 
Páls son, starfsmaður hugbúnaðar-
fyrirtækisins Kögunar, sem 
styrkti meðferðarheimili 
Krýsuvíkursamtakanna um hálfa 
milljón í tilefni jólanna. 

Lovísa Christiansen, fram-
kvæmdastjóri samtakanna, segir 
gjöfina hafa komið sér einkar vel 
þar sem fjármagn væri þar nú af 
skornum skammti. 

Einar Jón segir að fyrirtækið 
Kögun hafi haft það sem sið í 
fjögur ár að styrkja gott málefni í 
stað þess að senda samstarfsaðil-
um sínum og velunnurum 
jólakort. Þá hafi verið gaman að 
geta stutt nágranna fyrirtækisins 
en það var Grindavíkurdeild 
fyrirtækisins sem afhenti 
styrkinn.  - kdk

Krýsuvíkursamtökin:

Fá góðan styrk 
frá grönnum 

LÖGREGLUMÁL Átta slökkviliðs-
menn úr Slökkviliði höfuðborgar-
svæðisins æfðu viðbrögð við 
bruna í nýja turninum við 
Smáralindina í gærmorgun. 
Æfingin fólst meðal annars í því 
að slökkviliðsmennirnir hlupu 
fullgallaðir upp á tuttugustu hæð 
hússins. Einnig dældu þeir vatni á 
brunakerfi hússins og prófuðu 
kerfið. Að sögn gekk æfingin vel. 
 - ovd

Slökkviliðið við Smáralind:

Slökkviliðsæf-
ing á 20. hæð

SKJALASKRÁNING Starfsmenn Þjóð-
skjalasafns Íslands og Héraðsskjalasafns 
Þingeyinga.

DÓMSMÁL Karlmaður á fimmtugs-
aldri sem dæmdur var í átta mán-
aða fangelsi í síðustu viku, hefur 
áfrýjað dómnum til Hæstaréttar, 
að því er hann tjáði Fréttablaðinu.

Honum var gefið að sök að hafa 
ráðist á sambýliskonu sína á 
heimili þeirra í Mofsfellsbæ og 
misþyrmt henni margvíslega með 
höggum og spörkum. Auk fangels-
isrefsingar var maðurinn dæmdur 
til að greiða konunni hálfa milljón 
króna í miskabætur.

Konan hafði haldið því fram  í 
fjölmiðlum að maðurinn, sem er 
flugmaður, hefði smyglað henni 
inn í landið í gegnum starfsmanna-
hlið.  - jss

Átta mánuðir fyrir líkamsárás:

Áfrýjar dómi  
til Hæstaréttar

ATVINNULÍFIÐ Félag íslenskra stór-
kaupmanna, FÍS, og Samtök versl-
unar og þjónustu, SVÞ, kynna 
félagsmönnum sínum um þessar 
mundir tillögur um sameiningu 
félaganna. Hrund Rudolfsdóttir, 
formaður stjórnar SVÞ, segir að 
stjórnirnar hafi fyrir sitt leyti náð 
samkomulagi en málið verði rætt 
með félagsmönnum og í janúar 
verði greidd atkvæði á aðalfundi 
félaganna. FÍS hafi þegar kynnt 
málið hjá sér.

Nokkrar atlögur hafa verið 
gerðar að sameiningu félaganna 
gegnum árin en „nú er málið 
komið lengra en það hefur nokkru 
sinni komist. Stjórnirnar eru fyrir 

sitt leyti búnar 
að ná samkomu-
lagi og það verð-
ur rætt á upplýs-
ingafundi með 
félagsmönnum 
svo þeir geti gert 
upp hug sinn,“ 
segir Hrund.

Verslun og 
þjónustu er í dag 
deilt upp í tvö 
félög, FIS og 
SVÞ, og greinin 

því með tvær raddir. „Bæði félög-
in hefur kannski vantað þann slag-
kraft sem hlýst af því að vera 
undir einum hatti og svo er aug-

ljós hagræðing af þessu þó að hún 
sé ekki meginmarkmiðið. Megin-
markmiðið er að ná stærra og öfl-
ugra hagsmunafélagi,“ segir hún.

Samkomulagið gengur meðal 
annars út á það að Samtök atvinnu-
lífsins sjái um kjarasamninga 
fyrir hið sameinaða félag en áður 
hefur FIS séð um samningagerð 
fyrir sína félagsmenn. Þá verður 
sett þak á atkvæðavægi félags-
manna á aðalfundi þannig að 
stærsti félagsmaðurinn geti aldrei 
haft veruleg áhrif á ákvarðanir. 
„Þetta er að mínu mati lýðræðis-
leg og góð aðferðafræði þar sem 
farið er bil beggja,“ segir Hrund.

 - ghs

Formaður stjórnar SVÞ segir að samkomlag sé um sameiningu FÍS og SVÞ:

Félögin hefur vantað meiri slagkraft

HRUND 
RUDOLFSDÓTTIR

UNDIR EINUM HATTI Hagsmunafélög 
verslunar og þjónustu eru tvö í dag, 
Félag íslenskra stórkaupmanna og Sam-
tök verslunar og þjónustu. Í bígerð er að 
sameina félögin undir einum hatti sem 
yrði til húsa í núverandi húsnæði SVÞ 
við Borgartún. Myndin er úr matvöru-
verslun í Reykjavík og tengist ekki efni 
fréttarinnar beint.

„Rjóminn er ómissandi 
í eftirréttinn“

Gerðu það gott með rjóma!
uppskriftir á www.ms.is       

Gunnar Karl
Landsliðskokkur
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Dúnúlpur frá
The North Face
Verð frá

19.990 kr.
Úlpa á mynd 32.990 kr.

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

SUÐUR-AFRÍKA, AP Talið er fullvíst 
að Thabo Mbeki, forseti Suður-
Afríku, tapi fyrir Jacob Zuma, 
fyrrverandi varaforseta lands-
ins, í leiðtogakosningum á flokks-
þingi Afríska þjóðaráðsins. Zuma 
verður þar með líklega forseta-
efni stjórnarflokksins árið 2009.

Leiðtogakjör flokksins fór 
fram í gær, en niðurstöðu taln-
ingar er ekki að vænta fyrr en í 
dag eða á morgun.

Allt hefur logað í deilum á þingi 
stjórnarflokksins í Suður-Afríku, 
sem hófst á sunnudag. 
Innanflokksátök eru nýlunda í 
flokknum, sem áratugum saman 
barðist gegn aðskilnaðarstefnu 
hvíta minnihlutans og stærði sig 
af því að allir stæðu saman gegn 
andstæðingnum.

Á flokksþinginu hafa stuðn-
ingsmenn Zumas, sem eru í 
meirihluta, púað á Mbeki í ræðu-
stól en á hinn bóginn dansað og 
sungið til stuðnings sínum manni. 
Meðal annars sungu þeir hástöf-
um gamlan baráttusöng svartra 
frá aðskilnaðartímanum, „Færið 
mér vélbyssuna,“ sem nú er 
orðinn nánast einkennissöngur 
Zuma.

Zuma nýtur mikilla vinsælda 
meðal þeldökkra íbúa Suður-

Afríku, en er um leið mjög 
umdeildur. Hann hefur ítrekað 
verið sakaður um spillingu og var 
fyrir tveimur árum ákærður fyrir 
nauðgun. Hann var á sínum tíma 
rekinn úr embætti varaforseta 
landsins, en flest stefnir nú í að 
hann verði orðinn forseti landsins 
eftir tvö ár. Hann sagðist þó ætla 
að segja af sér ef hann verður 
dæmdur sekur í spillingarmáli, 
sem nú er fyrir dómstólum.

Tvær helstu hetjur Afríska 
þjóðaráðsins, þeir Nelson Mand-
ela, fyrrverandi forseti, og Des-
mond Tutu biskup, hafa báðir lýst 
áhyggjum sínum af þróun mála í 
flokknum. Tutu hefur sagt að 
hvorki Mbeki né Zuma eigi skilið 
að vera leiðtogi flokksins, en beri 
Zuma sigur úr býtum verði það 
mikil niðurlæging fyrir flokkinn. 

Vinstrimenn binda vonir við að 
Zuma takist að bæta hag fátækra 
í landinu. Mbeki hefur reynt að 
reisa við efnahag landsins með 
því að treysta á markaðinn, en 
óþolinmæði hefur gætt meðal 
landsmanna vegna þess að árang-
ur af þeirri leið hefur látið standa 
á sér. Ekki þykir þó líklegt að 
Zuma breyti stefnunni mikið af 
ótta við að fæla burt erlenda fjár-
festa. gudsteinn@frettabladid.is

Zuma þykir 
viss um sigur
Uppnám í Afríska þjóðarráðinu og hörð átök um 
leiðtogaembætti flokksins. Hinn umdeildi en vin-
sæli Jacob Zuma þykir öruggur um sigur í kjörinu.

ÓSÁTTIR LEIÐTOGAR Thabo Mbeki, forseti Suður-Afríku, og Jacob Zuma aðstoðar-
forseti við upphaf þings Afríska þjóðarráðsins í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

SÁDI-ARABÍA, AP Konungur Sádi-
Arabíu, Abdullah, náðaði í gær 
konu sem var dæmd í sex mánaða 
fangelsi og til 200 vandarhagga 
eftir að sjö menn nauðguðu henni. 
Glæpur „stúlkunnar frá Qatif“ var 
að hafa verið ein á ferð með 
óskyldum manni þegar mennirnir 
sjö réðust á þau og nauðguðu.

Abdullah bin Mohammed al-
Sheik dómsmálaráðherra sagði 
náðunina ekki þýða að konungur-
inn efaðist um dómara landsins 
heldur vildi hann lina þjáningar 
þegar úrskurðir hefðu sálræn 
áhrif á dæmda.

Nauðgararnir fengu tveggja til 
níu ára dóma.  - sdg

Nauðgunarmál í Sádi-Arabíu tekur nýja stefnu:

Stúlkan frá Qatif náðuð

LÍBANON, AP Þingið í Líbanon 
frest aði enn einu sinni forsetakosn-
ingum þangað til á laugardaginn. 
Þetta er í níunda sinn frá því í 
sept ember sem fresta þarf 
kosn ingunum.

Ekki tókst að efna til forsetakjörs 
í gær, eins og til hafði staðið, vegna 
þess að þingmenn stjórnarandstöð-
unnar mættu ekki og þar með voru 
ekki nægilega margir þingmenn í 
salnum til að kosningin yrði gild.

Forsetalaust hefur verið í landinu 
frá því Emile Lahoud lét af embætti 
23. nóvember síðastliðinn, en 
Michel Suleiman herforingi hefur 
stuðning bæði stjórnar og stjórnar-
andstöðu. - gb

Forsetakjör í september:

Kjöri frestað      
í níunda sinn

MICHEL SULEIMAN HERFORINGI
Samkomulag er um að hann verði 
forseti. FRÉTTABLAÐIÐ/AP
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KAUPHÖLL ÍSLANDS [Hlutabréf]

OMX ÍSLAND 15 Fjöldi viðskipta: 359

6.316 -2,32% Velta: 7.664 milljónir

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU: Atorka 9,94 -1,00% ... Bakkavör 57,00 -2,90% ... Eimskipafé-
lagið 36,25 -0,69% ... Exista 21,30 -5,12% ... FL Group 14,80 -1,99% ... Glitnir 21,70 -2,91% ... 
Icelandair 25,70 -1,72% ... Kaupþing 867,00 -2,15% ... Landsbankinn 36,20 -1,76% ... Straum-
ur-Burðarás 15,00 -1,64% ... Össur 97,70 -1,01% ... Teymi 5,87 -1,84%

MESTA HÆKKUN
FÖROYA BANKI 1,12%
365 0,51%

MESTA LÆKKUN
ATLANTIC PETROL. 5,83%
EIK BANKI 5,53%
EXISTA 5,12%

Umsjón: nánar á visir.is 

Söluhagnaður af hlutabréf-
um verður skattfrjáls, sam-
kvæmt frumvarpi fjármála-
ráðherra, sem dreift hefur 
verið á Alþingi. Söluhagn-
aður hlutabréfa í fyrra nam 
336 milljörðum króna. 

Ekki þarf að greiða skatt af sölu-
hagnaði hlutabréfa, verði frumvarp 
fjármálaráðherra til breytinga á 
skattalögum að veruleika. Frum-
varpinu hefur verið dreift á Alþingi, 
en ekki hefur verið mælt fyrir því. 
Gert er ráð fyrir að það verði gert á 
vorþingi.

Skatturinn á fyrirtæki nemur 
átján prósentum.

Samkvæmt frumvarpinu verður 

afnumin heimild til að fresta skatt-
lagningu söluhagnaðar af hluta-
bréfum. Þá verður frádráttur vegna 
hagnaðar af sölu hlutabréfa tak-
markaður þannig að hvorki verði 
hægt að draga hann frá öðrum 
tekjum né nota hann til að mynda 
yfirfæranlegt tap hjá félögum.

Hins vegar verður hagnaður af 
sölu hlutabréfa skattfrjáls. Það á 
þó ekki við sameignarfélög, sam-
lagsfélög og einstaklinga í atvinnu-
rekstri.

Fram kemur í greinargerð með 
frumvarpinu að íslensk félög hafi í 
einhverjum mæli flutt eignarhald 
sitt á hlutabréfum yfir í dótturfé-
lög sem staðsett eru í ríkjum þar 

sem skattlagning á söluhagnaði sé 
talin mun hagstæðari en hár á landi. 
Holland og Noregur eru þar nefnd 
sem dæmi, en fram hefur komið í 
Fréttablaðinu að stór hluti innlends 
eignarhalds í stærstu félögum sem 
skráð eru í Kauphöllina, sé geymd-
ur í erlendum félögum, einkum í 
Hollandi. 

Í frumvarpinu er gert ráð fyrir 
að lögin nái til viðskipta með 
hlutabréf utan Evrópska efnahags-
svæðisins, en þó ekki á lágskatta-
svæðum.

Í greinargerðinni segir að félög 
nýti sér í ríkum mæli heimild til að 
fresta skattlagningu af söluhagnaði 
hlutabréfa. Lögaðilar hafi greitt 
tæpa 43 milljarða króna í skatt í 
fyrra. Skattur af söluhagnaði hafi 
þar verið hverfandi. 

Þá kemur fram í greinargerðinni 
að fjárhæð frestaðs hagnaðar af 
sölu hlutabréfa hafi aukist mikið 
undanfarin ár. Hann nam rúmum 
sjö milljörðum króna árið 2001. En 
í fyrra nam hann hins vegar 336 
milljörðum króna. Sú upphæð yrði 
því skattfrjáls samkvæmt frum-
varpinu. 

 ingimar@frettabladid.is

330 milljarðar skattfrjálsir

SÖLUHAGNAÐURINN 
Söluhagnaður af hlutabréfum hefur 
aukist mikið undanfarin ár.

milljarðar króna
2001        7,2
2002        18,2
2003       30,8
2004        61,9
2005       165,7
2006       336,0

VERSLAÐ MEÐ HLUTABRÉF Hagnaður af 
sölu hlutabréfa verður skattfrjáls.

Óbreyttum stýrivöxtum er spáð á 
vaxtaákvörðunarfundi Seðlabank-
ans 20. desember í nýrri umfjöllun 
greiningardeildar Kaupþings. 
„Mikið vatn hefur runnið til sjávar 
frá síðasta vaxtaákvörðunarfundi 
bankans 1. nóvember,“ segir þar. 
„Lausafjárskortur á alþjóðamörk-
uðum er enn viðvarandi og hluta-
bréfaverð hefur haldið áfram að 

lækka um allan heim. Það er nú 
ljóst að lausafjárkrísan mun brátt 
fara að verka sem hemill á íslenska 
hagkerfið þar sem lánakjör hafa 
versnað í útlöndum og íslenskar 
lánastofnanir eru orðnar mjög treg-
ar til útlána líkt og systur þeirra 
ytra. Flest bendir til þess að veðra-
brigði séu í nánd hérlendis með 
kólnun hagkerfisins.“  - óká

Efnahagsveðrabrigði í nánd

Sparisjóðurinn styrkir starf sem snýr að börnum

og unglingum með geðraskanir. Allir geta lagt 

söfnuninni lið en viðskiptavinir Sparisjóðsins þurfa 

ekki að greiða neitt, bara velja félag til að styrkja og 

Sparisjóðurinn leggur þá fram 1.000 kr. til félagsins. 

Farðu inn á spar.is eða komdu við á næsta 

afgreiðslustað Sparisjóðsins og gefðu þinn styrk.
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nær og fjær

„ORÐRÉTT“

„Þorláksmessa 
hefur leiðst út 
í að fólk fari 
út og fái sér í 
glas sem er út 
í hött þar sem 
menn eiga að 
vera heima 
með börn-
unum sínum 
og klára að 
skreyta,“ segir 
Magni Ásgeirs-
son tónlistarmaður. Magni segir 
fólk eiga að vera heima og „njóta 
stressins almennilega“. „Þú ferð 
bara í ríkið fyrr. Þegar maður var á 
sínum yngri árum þá planaði maður 
þetta bara. Maður fór ekkert í ríkið 
daginn fyrir verslunarmannahelgina. 
Þetta er því spurning um að skipu-
leggja sig,“ segir Magni en honum 
finnst bara fínt að fá svolítið meiri 
hátíðleika í jólahaldið. Magna er svo 
alveg sama þótt lokað sé í verslun-
um Á.T.V.R. þrítugasta desember 
enda finnst honum ekkert hátíðlegt 
við áramótin. „En jæja jú, ég segi 
nú kannski ekki að það sé ekkert 
hátíðlegt við að kaupa áfengi á 
bensínstöð hér í Hveragerði.“ Áður 
fyrr hafði hann þurft að keyra frá 
Borgarfirði eystra á Seyðisfjörð til að 
fara í ríkið.

SJÓNARHÓLL
RÍKIÐ LOKAÐ Á ÞORLÁKSMESSU

Hið allra  
besta mál

MAGNI ÁSGEIRSSON
Tónlistarmaður

Argentíski rithöfundurinn, 
myndlistarmaðurinn og 
félagsfræðingurinn Enrique 
del Acebo Ibañez er staddur 
hér á landi vegna útkomu 
bókar hans á íslensku um 
Félagsfræði rótfestunnar. 
Blaðamaður spjallaði við 
hann um rótleysi samtím-
ans, Ísland og að sjálfsögðu 
um Maradona.

„Ég kom hingað fyrst fyrir milli-
göngu Helga Gunnlaugssonar 
prófessors við félagsvísindadeild 
Háskóla Íslands og hélt hérna 
fyrirlestur,“ rifjar hann upp. „Mér 
var tekið afar vel og ég varð heill-
aður af landi og þjóð. Þess vegna 
ákvað ég að koma aftur og svo 
aftur og nú er ég hér í fimmta 
sinn. Og þó ég sé kominn langt að 
finn ég hér margt sem ber keim af 
mínum heimaslóðum. Til dæmis 
er mér hugarheimur eyjarskegga 
ekki svo framandi því hann er 
ekki það frábrugðinn okkar sem 
komum úr stórum hafnarborgum. 
Við lifum og hrærumst í því sem 
kemur af sjónum rétt eins og þið, 
við höfum þurft að miða okkar líf 
við það. Þetta er allt öðruvísi en 
hugarheimur landbúnaðarfólksins 
sem hefur allt í fastari skorðum.“
Enrique starfar við Salvador-
háskólann og Háskóla Buenos 
Aires, sem báðir eru í argentínsku 

höfuðborginni. Í bókinni Félags-
fræði rótfestunnar: Kenningar um 
uppruna og eðli borgarsamfélags-
ins, sem nú hefur komið út í 
íslenskri þýðingu, fjallar hann 
meðal annars um það hvernig 
maðurinn bregst við aðstæðum 
sem fylgja rótleysinu í nútíma-
samfélaginu. „Það fylgja því 
ýmsir kvillar þegar mann-
inum er kippt úr sínu hefð-
bundna 
sam-
hengi 
og sett-
ur í 
rót-
leysi 
samtím- ans. 
Við berjumst við 
það að festa 
rætur okkar 
með einhverj-
um hætti og 
þannig líta 
ýmis félags-
leg fyrir-
bæri dags-
ins ljós. Ég 
er frá Arg-
entínu svo 
ég verð 
nú að 
minnast á 
fótbolt-
ann og 
menn-
inguna 
í kring-
um 

hann. Þar sjáum við tryllta stuðn-
ingsmenn sem í raun eru að leita 
að einhverju sem þeir geta sam-
samað sig, einhverju sem þeir 
geta fest rætur sínar í.

Annað sem við sitjum uppi með 
í samtímanum er að nú eru engar 
hetjur til svo við reynum að búa 
þær til. Þar kemur Maradona til 

sögunnar. Fjölmiðlar setja hann á 
stall og spyrja hann út í heimsmál-
in, páfann og fleira og fleira eins 
og hann hafi guðlega lausn á öllu 
en maðurinn er ekkert annað en 
frábær fótboltamaður. Þetta er 
aðeins ein af mörgum birtingar-
myndum rótleysisins sem við 
búum við í dag.“ jse@frettabladid.is

Leitum að hetju í Maradona

■ Málþóf (e. 
filibuster) 
hafa tíðkast á 
þjóðþingum 
víða um heim 
frá því að þau 
voru fyrst sett á 
fót í núverandi mynd. Í því felst 
að þingmaður talar án afláts á 
þingfundi með það að markmiði 
að tefja afgreiðslu umdeilds 
máls. Erfitt getur reynst að finna 
eitthvað til að tala um í svo 
langan tíma og lesa sumir upp 
úr bókum fyrir kollega sína. Á 
breska þinginu er þó eingöngu 
leyfilegt að tala um málið sem er 
á dagskrá. Bandaríski þingmað-
urinn Strom Thurmond talaði eitt 
sinn í sólarhring og 18 mínútum 
betur.

MÁLÞÓF:
KEPPNI Í ÚTHALDI

„Víða um heim er tínt og selt mikið 
af bláberjum, til dæmis frá Norð-
ur-Ameríku, en rannsóknir hafa 
sýnt að þau eru ekki jöfn að gæðum 
og þau frá Norðurlöndunum en nú 
er verið að reyna að renna frekari 
stoðum undir það,“ segir Ásdís 
Helga Bjarnadóttir, verkefnastjóri 
aðalbláberjaverkefnisins hjá 
Landbúnaðarháskóla Íslands.

Landbúnaðarháskólinn er einn 
af fjölmörgum norrænum stofnun-
um sem ásamt fyrirtækjum taka 
þátt í þessu rannsóknarverkefni til 
að kynna aðalbláber á alþjóðlegum 
mörkuðum. „Okkar hlutverk er að 
tína og senda bláber héðan til rann-
sóknar í Finnlandi en þar verður 
rannsakað meðal annars efnis-
innihald og genamengi berjanna,“ 
segir hún.

Árlega eru seld um 500 milljónir 
kílóa af aðalbláberjum á Norður-
löndunum. 

En megum við eiga von á stað-
festingu á að íslensk aðalbláber 
séu best í heimi eða telur Ásdís að 
niðurstaðan verði til þess að endur-
skoða verði þá trú margra Íslend-
ina? „Við erum náttúrlega með blá 
og síðan svört bláber sem er svo-
lítið sérstakt en svo er aldrei að 
vita hvort berin haldi öllum sínum 
gæðum þegar þau eru komin til 
Finnlands, það er að mörgu að huga 
í þessu. En það mikilvægasta er að 
vegur aðalbláberja á Norðurlönd-
um mun líklegast vaxa eftir þetta 
verkefni sem stendur í fimm ár.“

Margir hafa líka skoðun á því 
hvaðan bestu bláberin koma, hvað 
segir verkefnastjórinn um það? 
„Ég var í sveit í Dýrafirði svo ég 
er eiginlega alin upp á bláberjum 
þaðan en það er þó kannski ekki 
vísindalega sannað að þau bestu 
séu þaðan.“  
 - jse

Norrænt rannsóknarverkefni til að kynna aðalbláber:

Ber að gæta að berjunum

ÁSDÍS HELGA BJARNADÓTTIR VERK-
EFNASTJÓRI AÐALBLÁBERJAVERKEFNIS-
INS Nú á að renna akademískum stoð-
um undir þá trú sem hingað til hefur 
byggst á smekk og reyndar nokkrum 
rannsóknum að bláberin á Norðurlönd-
um séu bláberja best.

MYND/SÆMUNDUR ÞORVALDSSON

BLÁBER

LISTA- OG FRÆÐIMAÐURINN ARGENTÍNSKI Enrique del Acebo Ibañez stendur hér 
við eitt listaverka sinna sem hann sýndi á Alþjóðahúsinu í síðustu viku. Það var nóg 
um að vera hjá þúsundþjalasmiðnum því bók hans um félagsfræði var að koma út á 
íslensku á sama tíma.  FRÉTTABLAÐIÐ/JÓN SIGURÐUR

„Það er alveg sama hvernig viðrar úti, það er 
alltaf bongóblíða hjá mér,“ segir Arnþrúður 
Karlsdóttir útvarpskona. „Ég er náttúrlega í óða 
önn að undirbúa jólin og það er alveg nóg að 
gera í því. Svo stöndum við á Útvarpi Sögu fyrir 
vali á manni ársins en úrslit munu verða kunn-

gerð þann 28. desember. 
Okkur eru þegar farnar 

að berast ábendingar, 
margar hverjar eru 
þess eðlis að maður 
getur alveg tekið 
undir þær en svo eru 
alltaf einhverjir sem 
vilja tilnefna menn 
eins og Jóa hjólkopp 
eða einhver slíkan, 

þær eru sem sagt 
af ýmsum toga 

þessar ábendingar. Svo erum við að kafa djúpt 
ofan í íbúðakaupin á Vellinum og það er ekki 
annað að sjá en að þeir sem keyptu þessar 
660 íbúðir á fjórtán og hálfan milljarð fái lán úr 
Íbúðalánasjóði, svo það er skítalykt af málinu. 
Svo var að bætast nýr hópur við hjá okkur 
þar sem Útvarp Saga hefur teygt anga sína til 
Vestmannaeyja, það er mjög gaman að því að 
fá Eyjamenn inn.“

Þegar minnst er á undarlega kveðju sem 
send var í loftið á Bylgjunni af konu einni sem 
átti grátt að gjalda kynsystur sinni sem vinnur 
á Landspítalanum, bregst Arnþrúður hlæjandi 
við. „Já, við verðum að vera við öllu búin í 
útvarpinu. Þetta sýnir það bara að það getur allt 
gerst en við höfum ekki lent í þessu sem betur.“ 
Arnþrúður er þá spurð um áramótaheit. „Ja, nú 
þegar við höfum teygt okkur út í Eyjar þá er það 
bara að halda útrásinni áfram í austur.“

HVAÐ ER AÐ FRÉTTA? ARNÞRÚÐUR KARLSDÓTTIR ÚTVARPSKONA

Útrás til Eyja og maður ársins
Ný tegund heimsmets

„Sennilega hef ég sett heims-
met í viðbragðstíma.“

ÖRN ARNARSON UM UMHUGS-
UNARTÍMA SUNDDÓMARA TIL AÐ 
STAÐFESTA ÚRSLIT Í 100 M BAK-
SUNDI Á EVRÓPUMEISTARAMÓTI.

Morgunblaðið 17. desember

Villtist af leið

„Ég er kominn af miklum 
framsóknarmönnum í báðar 
ættir.“

EINAR KARL HARALDSSON, 
AÐSTOÐARMAÐUR IÐNAÐARRÁÐ-
HERRA OG SAMFYLKINGARMAÐUR, 
REKUR ÆTTIR SÍNAR Í TILEFNI AF 
SEXTUGSAFMÆLINU.

Fréttablaðið 17. desember



Borgartúni 29 + Höfðabakka 3

Smiðjuvegi 5 + Dalvegi 18

Ögurhvarfi  2 + Lækjargötu 2a

Glerárgötu Akureyri

Aðalstræti 27 Ísafi rði

Eitthvað fyrir alla

30%
AFSLÁTTUR

 23.990 kr.
Verð áður 34.900 kr.

Canon Ixus 70

7,1 megapixlar

3x linsu aðdráttur

4x stafrænn aðdráttur

Innbyggt fl ass

Kemur með rafhlöðu og hleðslutæki

Mikið úrval af skemmtilegum spilum og púsluspilum fyrir fjölskylduna Samsonite taska er vel valin jólagjöf

Frábært verð, fl ott hönnun 
og Canon gæði

Verð áður 139.900 kr. 114.900 kr.

18%
AFSLÁTTUR

Toshiba Satellite Pro A200-1F9
Örgjörgvi: IntelCore 2 Duo T7300/2.0GHz
Vinnsluminni: 2048MB 667MHz DDR2        
Skjár: 15,4” TrueBrite WXGA 1280x800 
Skjákort: ATI RADEON HD 2600 256MB VRAM 
Harður diskur: 250GB S.M.A.R.T
Skrifari: 8x DVD +/-RW Super Multi
Stýrikerfi : Windows VISTA Business

Vefmyndavél: Innbyggð

Af öllum ljósmyndapappír fyrir jólamyndirnar

20%
AFSLÁTTUR

20%
AFSLÁTTUR



OPIÐ TIL KL. 

PEJ marineringarsett skál & pensill kr. 2.980
(verð áður kr. 3.980)

PEJ skálar, tvö stykki í setti kr. 2.980
(verð áður kr. 3.990)

PEJ hnetubrjótur kr. 2.290
(verð áður kr. 2.960)

PEJ vínkælir, ryðfrítt stál kr. 1.990
(verð áður kr. 2.490)

FRÁBÆRT 
ÚRVAL AF JÓLA- 
& GJAFAVÖRU



2.980
 (verð áður  kr.  3 .790)

PEJ tappi  fyr i r  v ínf löskur

22:00

PEJ skál, lítil, fæst svört eða hvít kr. 1.590 (verð áður kr. 1.990)

PEJ skál, miðstærð, fæst svört eða hvít kr. 1.790 (verð áður kr. 2.290)

PEJ skál, miðstærð, fæst svört eða hvít kr. 2.190 (verð áður kr. 2.790)

TEMPRAKON

hágæða heilsársæng 

kr. 19.184 
( áður kr. 23.980)

TEMPRAKON

hágæða vetrarsæng 

kr. 19.984
( áður kr. 24.980)

TEMPRAKON 

koddi, 3 stærðir 

frá kr. 5.184
(áður kr. 6.480)

TEMPRAKON

ergomagic heilsukoddi 

kr. 9.584
(áður kr. 11.980)

TEMPRAKON

heilsukoddi 

kr. 5.584
(áður kr. 6.980)

20%
AFSLÁTTUR AF 
TEMPRAKON
SÆNGUM & KODDUM
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Svona erum við

fréttir og fróðleikur
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FRÉTTASKÝRING
BRJÁNN JÓNASSON
brjann@frettabladid.is

Handritshöfundar í Bandaríkjunum hófu 
verkfall 5. nóvember síðastliðinn, sem enn 
stendur yfir. Framleiðsla sjónvarpsefnis og 
kvikmynda er í járnum á meðan á verkfallinu 
stendur.

Hverjir taka þátt í verkfallinu?
Yfir tólf þúsund handritshöfundar í Banda-
ríkjunum taka þátt í verkfallinu, sem hefur 
nú staðið í sex vikur. Leikarar hafa staðið 
duglega við bakið á handritshöfundunum 
og jafnvel gengið kröfugöngur með þeim. 
Stéttarfélag handritshöfunda krefst þess 
að fá aukinn hluta af tekjum af sölu DVD-
mynddiska. Framleiðendur segja hins vegar 
að tekjur af þeirri sölu séu þeim mikilvægar 
til að bæta upp fyrir síaukinn framleiðslu-
kostnað afþreyingarefnis.

Hver eru áhrif verkfallsins?
Tökum á sjónvarpsþáttum, sem komnir voru 
stutt í framleiðslu þegar verkfallið hófst, 
verður frestað þar til verkfallinu 
lýkur. Meðal þeirra þátta 
eru Slúður, The Riches og 
spennuþátturinn 24. Spjall-
þættir með gamansömu ívafi, 
til dæmis Tonight Show with 
Jay Leno, Late Show 
with David 
Letterman, The 
Daily Show 
og The Colbert 
Report, eru allir 
í hléi þar til 
verkfallinu lýkur. 
Teiknimynda-
þættirnir South Park 

halda hins vegar áfram göngu sinni, þar sem 
höfundar þeirra eru ekki félagar í stéttarfé-
lagi handritshöfunda.

Hvað finnst stjórnmálamönnum?
Arnold Schwarzenegger, ríkisstjóri Kaliforn-
íu, segir mikilvægt að leysa deiluna sem 
fyrst, enda hafi hún gríðarleg efnahagsleg 
áhrif á ríkið. Nokkrir forsetaframbjóðenda 
Demókrataflokksins hafa lýst yfir stuðn-
ingi við stéttarfélag handritshöfunda. 

Seinasta verkfall af þessari stærðar-
gráðu átti sér stað árið 1988 og 

stóð í 22 vikur. Tap bandaríska 
skemmtanaiðnaðarins á 

verkfallinu var metið á 32 
milljarða króna.

FBL-GREINING:  VERKFALL HANDRITSHÖFUNDA Í BANDARÍKJUNUM

Kvöldþættir og 24 í biðstöðu um sinn

 

> Árleg neysla á svínakjöti á hvern Íslending.

 
HEIMILD: HAGSTOFA ÍSLANDS

Þvottavél verð frá kr.:

99.900
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Miklar breytingar hafa 
orðið á íslensku samfélagi á 
undanförnum árum og jafn-
vægi milli atvinnugreina 
raskast verulega. Á sama 
tíma var ákveðið að fara 
út í það sem aðalhagfræð-
ingur Seðlabankans kallar 
hagfræðilega tilraunastarf-
semi með fljótandi gengi og 
verðbólgumarkmið.

Vaxtaverkir hafa einkennt íslenskt 
samfélag frá síðustu aldamótum, 
segir Ólafur Ísleifsson, lektor við 
viðskiptadeild Háskólans í Reykja-
vík. Frá árinu 2000 hefur lands-
framleiðsla aukist um þriðjung, 
sem er gríðarlegur vöxtur.

Á sama tíma hafa miklar breyt-
ingar orðið á samfélaginu. Þannig 
hefur sjávarútvegurinn látið 
undan síga, og fjármálageirinn 
aukið vægi sitt verulega á mjög 
skömmum tíma. 

Þessar breytingar hafa kallað á 
heilbrigða vaxtaverki og þeim 
hefur fylgt umbrot í verðlagsmál-
um, segir Ólafur. Engu að síður 
má spyrja hvort þau hagstjórnar-
tæki sem stjórnvöld geta beitt til 
að bregðast við verðbólgunni hafi 
verið notuð rétt.

Vopn stjórnvalda í baráttunni 
við verðbólguna eru annars vegar 
samdráttur á opinberum útgjöld-
um, en hins vegar hækkun stýri-
vaxta, sem eru á forræði Seðla-
bankans. Stýrivextir standa í dag í 
13,75 prósentum, og sérfræðingar 
segja meiri líkur en minni á frek-
ari hækkunum á vaxtaákvörðun-
ardegi bankans nú á fimmtudag.

Ýmsir hafa orðið til að gagn-
rýna stjórnvöld og Seðlabankann 
fyrir að bregðast ekki rétt við 
aðstæðum. Verðbólgan er nú 5,9 

prósent, langt yfir 2,5 prósenta 
verðbólgumarkmiði Seðlabank-
ans, sem sett var árið 2001.

Rót vanda Seðlabankans
„Ég er sannfærður um að ef Seðla-
bankinn og ríkisfjármálin hefðu 
gengið í betri takt værum við ekki 
í þeirri stöðu sem við erum núna,“ 
segir Ólafur Darri Andrason, hag-
fræðingur ASÍ.

Hann bendir á að í hámarki upp-
sveiflunnar hafi stjórnvöld lækk-
að tekjuskatt einstaklinga og 
virðisaukaskatt á matvæli. Þannig 
hafi tugum milljarða verið veitt út 
í hagkerfið á síðasta kjörtímabili, 
á þeim tíma sem þenslan hafi verið 
mest. Þess vegna hafi einkaneysla 
aukist gríðarlega, þó að fólksfjölg-
un í landinu hafi þar einnig áhrif.

Ólafur Darri segir að pólitískar 
ákvarðanir sem síðasta ríkisstjórn 
tók tengdar Íbúðalánasjóði, hækk-
un hámarkslána og hækkun láns-
hlutfalls, hafi í það minnsta ekki 
auðveldað Seðlabankanum barátt-
una við verðbólguna. 

„Stóru áhrifin tengdust þó því 
að viðbrögð bankanna við þessu 
voru miklu kröftugri en nokkur 
átti von á,“ segir Ólafur Darri.

„Bankarnir voru að lána í meira 
en bara íbúðakaup. Fólk sem átti 
veðhæfi gat tekið íbúðalán og 
skipt út húsinu, farið í sumarfrí, 
borgað upp yfirdráttinn og keypt 
nýjan jeppa,“ segir Ólafur Darri. 
Hann segir erfitt að skamma bank-
ana fyrir þetta, þeir séu reknir á 
viðskiptalegum grundvelli og 
reyni að hámarka eigin hagnað.

„En þessar aðgerðir Íbúðalána-
sjóðs og bankanna eru sennilega 
rót þess að Seðlabankanum gekk 
mjög illa að ráða við verðbólguna,“ 
segir Ólafur Darri. Hann segir 
viðbrögð Seðlabankans, að hækka 
stýrivexti, ekki hafa haft mikil 
áhrif á þessa þróun.

Sveitarfélög á bensíngjöfinni
Sveinn Agnarsson, fræðimaður 
hjá Hagfræðistofnun Háskóla 
Íslands, bendir á að ríkinu hafi 
verið nokkur vandi á höndum hafi 
ríkisstjórnin ætlað að reyna að 
draga úr útgjöldum til að styðja 
við aðgerðir Seðlabankans. 
Útgjöld séu mikið til bundin í 
liðum á borð við heilbrigðismál, 
félagsmál og annað í þeim dúr, og 
því sé helst hægt að fresta vega-
framkvæmdum.

Vandinn hafi þó ekki síst verið 
hjá ákveðnum sveitarfélögunum, 
sem hafa verið í miklum fram-
kvæmdum á undanförnum árum, 
segir Sveinn. „Sveitarfélögin hafa 
mörg hver ekki verið að stíga á 
bremsuna að þessu leyti. Ein 
ástæðan er eflaust sú að það hefur 
verið ónægt samstarf milli þeirra 
aðila sem fara með hagstjórnina.“

Ekki betra að ríkið eyði krónunum
Ólafur Ísleifsson segir að í dag 
séu flestir þeirrar skoðunar að 
aðgerðir stjórnvalda á húsnæðis-
markaði hafi verið misráðnar. Svo 
virðist sem jafnvel stjórnvöldin 
sjálf séu komin á þá skoðun.

Hann tekur þó ekki skilyrðis-
laust undir að það hafi verið hag-
stjórnarleg mistök að lækka skatta 
á þessu þenslutímabili. „Það er 
ekkert betra að ríkið eyði þessum 
krónum heldur en einstaklingarn-
ir sem öfluðu þeirra,“ segir Ólaf-
ur. „Miðað við þann mikla vöxt 
sem orðið hefur á ríkisútgjöldum 
á undanförnum árum er í það 
minnsta mjög góð spurning hvort 
það breyti miklu.“

Verðbólga í vaxtaverkjum

EINKANEYSLA EYKST„Það er ekkert betra að ríkið eyði þessum krónum heldur en einstaklingarnir sem öfluðu þeirra,“ segir Ólafur 
Ísleifsson hagfræðingur um skattalækkanir á þenslutímum. FRÉTTABLAÐIÐ/HARI
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JólaundirbúningurÍ DAG |

RAGNHILDUR VIGFÚSDÓTTIR

Ég mun líklega missa af 
jólunum í ár. Mér skilst að 

þau hefjist í IKEA og séu nú 
komin í BYKO – hvort tveggja 
staðir sem ég fer ekki á nema 
hafa brýnt erindi. Það fór lítið 
fyrir jólunum á fótboltamótinu 
sem ég var á í Egilshöll sl. 
laugardag, jólatréð í Skautahöll-
inni minnti aðeins á þau, en þar 
sat ég frá 8 til 13 á sunnudag á 
innanfélagsmóti hjá Skautafélagi 
Reykjavíkur. Á þessum árstíma 
finnst mér stundum að verið sé að 
hegna mér fyrir að eiga virkar og 
duglegar dætur. Jólatónleikar, 
balletsýning, þrjú jólaböll fyrir 
utan þessi í skólanum og Lúsíu-
tónleikarnir sem urðu fimm í ár. 
Það er meira að segja jólastund í 
skylmingunum. 

Balletskólinn er til fyrirmynd-
ar, jólatíminn er alltaf í lok 
nóvember því skólastjórinn er 
fyrir löngu búinn að gera sér 
grein fyrir því að það er nóg að 
gera í desember hjá nemendum 
og foreldrum. Óttast Þróttur og 
Skautafélagið að mér finnist ég 
ekki fá nóg fyrir æfingagjöldin ef 
æfingar hættu fyrr og jólamót-
unum væri sleppt? Hvað með þá 
góðu íslensku hefð að vera með 
álfaball á þrettándanum? Gæti 
það ekki komið í staðinn fyrir að 
minnsta kosti eitt jólaball?

Lífið heldur áfram
Milli þess sem ég vinn fulla 
vinnu, dáist að dætrunum á 
fyrrnefndum viðburðum, mæti í 
jólamatinn í vinnunni minni og 
eiginmannsins, fer með sauma-
klúbbnum í bæinn til að upplifa 
jólastemninguna og með stórfjöl-
skyldunni á jólahlaðborð hef ég 
náð að búa til kerti, skera út 
laufabrauð og skrifa 150 jólakort 
(ef þú lesandi góður færð ekki 
kort frá mér er ástæðan sú að það 

hefur týnst í póstinum). Ég hef 
farið í þrjú jólaföstuboð og haldið 
eitt sjálf. Við mæðgur lékum 
vinnuhjú í Árbæjarsafni á 
jólasýningunni þar, náðum að 
gera aðventukransinn tímanlega 
og nutum þess að fara á aðventu-
kvöldið í sóknarkirkjunni. 

Ég er bara búin að lesa eina 
jólabók (Þúsund bjartar sólir, 
yndisleg bók). Það þarf líka að 
fara með börnin til tannlæknis, í 
klippingu og sú eldri þyrfti að 
fara til augnlæknis, annars missir 
hún kannski alveg af jólunum.  Já 
og við erum að lenda í tímahraki 
með að velja nýja eldhúsinnrétt-
ingu því smiðurinn er bókaður 
hjá okkur í janúar. Lífið heldur 
sumsé áfram þó jólin séu á næsta 
leiti.

Heima eða heiman?
Það hefði verið gaman að fara á 
jólatónleika með öðrum en 
dætrum mínum og jafnvel að fara 
í aðventuferð til útlanda. Við 
fórum þrjú ár í röð til Kaup-

mannahafnar, horfðum á Hnotu-
brjótinn og fórum í Tívolí, hittum 
góða vini og skemmtum okkur 
vel. Þetta var bara svo flókið og 
rakst iðulega á einhverja 
sýninguna sem dæturnar áttu að 
taka þátt í. Til að einfalda lífið 
lögðum við þær af. 

Annað forvarnastarf er að kíkja 
ekki einu sinni á jólablöðin sem 
berast með dagblöðunum. Ég þarf 
ekki á fleiri hugmyndum að halda 
um það hvernig ég get aukið 
stress mitt og valkvíða. Við 
héldum fjölskyldufund í byrjun 
desember til að ræða hvað okkur 
langar til að gera fyrir og um 
þessi jól. Nú var ákveðið að 
sleppa piparkökubakstri því 
dæturnar baka báðar í skólanum 
og fá því útrás fyrir gleðina við 
að skera út kökur og auk þess 
borðar enginn þessar heimagerðu 
nema ég. Piparkökuhúsið er 
keypt því aðalmálið er að skreyta 
það. Sortunum hefur verið 
fækkað niður í tvær, eiginmaður-
inn bakar nú aðeins gyðingakökur 
og spesíur. Við erum löngu hætt 
að gera lifrarkæfu, síld, rauðrófu-
sultu og jólakonfekt. Allir fara í 
jólaköttinn því við pössum öll í 
fötin frá því í fyrra. Ég keypti 
flestar jólagjafirnar í október. Ég 
skil ekki að ég skuli ekki hafa 
tíma til að upplifa hina eina og 
sönnu jólastemningu í einhverj-
um stórmarkaðnum? 

Ég er farin að þrá bernskujólin, 
ekkert við að vera á aðventunni, 
engin jólaboð, eitt jólaball og 
frábært álfaball. Þvílík heppni að 
fá þetta óveður um daginn og 
geta hlýtt kalli lögreglunnar um 
að vera heima hjá mér með 
börnin. Þá náði ég að ljúka við 
jólakortin. Ég þrái að leggjast í 
rúmið með góða bók, Ellen og KK 
í bakgrunninum. Nokkurra daga 
jólahret kæmi sér vel.

A
lþingi hefur að tillögu sjávarútvegsráðherra fellt tíma-
bundið niður auðlindaskatt af þorskveiðiréttindum. 
Óveruleg umræða hefur farið fram um þessa breyt-
ingu. Skýringin er hugsanlega sú að hér er um að ræða 
tiltölulega hóflegan skatt. 

Talsmenn Framsóknarflokksins eru þeir einu sem að einhverju 
marki hafa látið að sér kveða í þessari umræðu. Þeir hafa með 
gildum rökum gagnrýnt ríkisstjórnina fyrir að ganga ekki nægj-
anlega langt í að fella skattinn alfarið niður um tíma að minnsta 
kosti. Almenn hagfræðileg rök mæla þannig með lækkun skatta á 
atvinnufyrirtæki fremur en styrkveitingum þegar aðstæður kalla 
á opinberar aðgerðir.

Einörð afstaða forystumanna Framsóknarflokksins í þessu máli 
er um margt athyglisverð þegar til þess er litið að rétt fyrir lok vor-
þings lét þáverandi flokksforysta að því liggja að til stjórnarslita 
gæti komið fyrir kosningar ef samstarfsflokkurinn féllist ekki á 
að festa í stjórnarskrá skyldu til þess að leggja skatt á alla nýtingu 
náttúruauðlinda í samræmi við gamlar tillögur svokallaðrar auð-
lindanefndar.

Ef horfið hefði verið að því ráði hefði ekki verið unnt að lækka 
skatt á sjávarútveginn eftir þorskniðurskurðinn; hvað þá að fella 
hann niður með öllu. Leggja hefði þurft nýjan skatt á bændur fyrir 
not afrétta og ennfremur á fyrirtæki og almenning vegna kaupa á 
raforku og heitu vatni.

Stundum er því haldið fram að auðlindaskattur sé annarrar nátt-
úru en aðrir skattar fyrir þá sök að hann snúist um réttlæti. Sann-
leikurinn er þó sá að erfitt er að færa gild rök fyrir því að réttlætið 
sjálft felist í skattheimtu. Hún er hins vegar að ákveðnu marki 
réttlætanleg nauðsyn. Út frá hagrænum sjónarmiðum getur skatt-
heimta svo verið misjafnlega skynsamleg og misjafnlega réttlát.

Flestum er til að mynda ljóst að ekki er sérlega réttlátt að láta 
eina auðlind bera skatt en ekki aðrar eins og gildandi löggjöf 
gerir ráð fyrir. Ástæðan fyrir því að þeir sem telja auðlindaskatt 
vera réttlætismál hafa ekki árætt að krefjast skattlagningar á 
orku búskapinn er sú að skattur á því sviði á greiða leið beint út í 
verðlagið. Hækkun raforkuverðs og hitaveitureikninga yrði með 
öðrum orðum óvinsælt réttlæti.

Áhrifin á hag almennings eru óbeinni í sjávarútvegi. En þar 
gildir eins og annars staðar að skattar eru ekki útflutningsvara. 
Þeir fá ekki útrás í markaðsverði erlendis. Skattar sem leggjast á 
sjávarútveg en ekki aðrar atvinnugreinar hafa því fyrst og fremst 
þau hagrænu áhrif að veikja samkeppnisstöðu atvinnugreinarinn-
ar um fjármagn og vinnuafl.

Ef arðsemi er minni í sjávarútvegi en annars staðar leitar fjár-
magn síður í þann farveg. En líklegast er að skattheimta af þessu 
tagi hafi fyrst áhrif í þá veru að veikja sjávarútveg í samkeppni 
um vinnuafl. Það þýðir á mæltu máli að skatturinn leiðir til þess að 
sjávarútvegurinn greiðir að sama skapi lægri laun en ella væri. 

Margir eiga erfitt með að koma auga á  afgerandi réttlæti í því 
að lækka laun í einni atvinnugrein en ekki öðrum með sérstakri 
skattheimtu. Augu forystumanna Framsóknarflokksins hafa á síð-
ari hluta ársins verið næmari en annarra fyrir þessum einföldu 
staðreyndum um réttlæti og hagræn áhrif skattheimtu. 

Þessi afstaða verðskuldar því meiri athygli en hún hefur hlotið 
og reyndar nokkurt lof í fyrirferðarlítilli umræðu. Grundvallar-
spurningin er stór þó að fjárhæðin sé ekki risavaxin.

Auðlindaskattur, réttlæti og laun:

Lítil umræða
ÞORSTEINN PÁLSSON SKRIFAR

UMRÆÐAN
Öryggis- og varnarmál

Í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar eru 
gefin fyrirheit um samráð í öryggis- og 

varnarmálum landsins. Þar segir: „Ríkis-
stjórnin mun fylgja markaðri stefnu í 
öryggis- og varnarmálum og koma á fót 
samráðsvettvangi stjórnmálaflokkanna um 
öryggismál.“ Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, 
utanríkisráðherra, hefur einnig hælt sér af 
boðuðum samráðsvettvangi. Þó bólar ekkert 
á honum. Við fulltrúar í stjórnarandstöðunni höfum 
margoft spurt Ingibjörgu Sólrúnu af hverju boðaður 
samráðsvettvangur er ekki settur á laggirnar svo 
hann geti tekið til starfa. Hvað tefur ráðherrann, 
sem hefur ítrekað komið orðinu „samráðsstjórnmál“ 
í umræðuna? 

Markmiðið með boðuðum samráðsvettvangi 
stjórnmálaflokkanna var væntanlega að ná eins 
breiðri samstöðu og unnt er um varnar- og öryggis-
mál landsins. En hver er staðan í dag? Jú, bæði 
Björn Bjarnason, dómsmálaráðherra og Ingibjörg 
Sólrún vinna frumvörp sem snerta þessi mál án 
nokkurs samráðs við stjórnarandstöðuna. Hvaða 
falsheit eru það að boða samráð, en leggja síðan 
meginlínur í varnar- og öryggismálum þjóðarinnar 
í myrkvuðum kompum Sjálfstæðisflokks og 
Samfylkingar? Upplýst er að Ingibjörg Sólrún 

hefur unnið frumvarp um Varnarmálastofn-
un, sem er til umræðu í þingflokkum 
Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar og 
verður lagt fram eftir áramót, mun seinna 
en áætlað var. Einnig er Björn búinn að 
leggja fram frumvarp á Alþingi um að 
almannavarna- og öryggismálaráð marki 
stefnu í almannavarna- og öryggismálum til 
þriggja ára í senn. Hann hefur líka unnið 
frumvarp um varalið lögreglu sem  er 
tilbúið í ríkisstjórn og verður lagt fram 
eftir áramót og frumvarp um öryggisþjón-
ustu ríkisins sem hefur verið kynnt 

trúnaðarmönnum stjórnarflokkanna.
Hvað er á seyði? Átti samráðsvettvangur 

stjórnmálaflokkanna um öryggismál að taka til 
starfa eftir búið var að klára alla stefnumótun? Í 
stað samræðustjórnmála væri nær að utanríkisráð-
herra auglýsti nýtt fyrirbæri, þ.e. eftirásamráð. 
Eða er ástæðan sú að stjórnarflokkarnir treysta sér 
ekki til að opinbera ágreining sinn í málaflokknum? 
Nú þegar hefur Björn verið gerður afturreka í 
stjórnarsamstarfinu því Ingibjörg boðar stofnun 
Varnarmálastofnunar þó að ný stofnun í kringum 
ratsjárkerfið sé stílbrot að sögn Björns. En eitt er 
ljóst, boðað samráð við stjórnmálaflokkana um 
öryggismál var bara ein stór blekking eftir allt 
saman.

Höfundur er alþingismaður.

Samráðið var blekking

SIV 
FRIÐLEIFSDÓTTIR 

Hinn árlegi aðventublús

Þvílík heppni að fá þetta 
óveður um daginn og geta hlýtt 
kalli lögreglunnar um að vera 
heima hjá mér með börnin. Þá 
náði ég að ljúka við jólakortin.

Eiríkur hrifinn af Guðna
Guðni Ágústsson slær ekki slöku við 
þótt heita eigi að hann sé í jólafríi. 
Guðni sinnir kynningarstarfi fyrir 
endurminningar sínar af fullum krafti 
og verður á faraldsfæti fram á jólum. 
Ljóst er að bókin verður ein af þeim 
söluhæstu í ár enda hefur hún mælst 
vel fyrir víðast hvar; Eiríkur Bergmann 
Einarsson Evrópufræðingur 
eys hana til dæmis lofi á 
vefritinu Kistunni: „Í öllu 
falli er þetta fantavel skrifuð 
og skemmtileg bók þar 
sem þjóðin fær að kynnast 
Brúnastaðabóndanum ást-
sæla örlítið betur en hún 
þekkti áður,“ skrifar 
Eiríkur hrifinn. 

En hvað um Framsókn?
En þótt bókin spyrjist vel út er 
þögnin í röðum Framsóknarmanna 
að verða ærandi. Þrátt fyrir krassandi 
kafla um til dæmis átök Guðna og 
Halldórs Ásgrímssonar heyrist ekki 
múkk frá framsóknarmönnum. Hvort 
skyldi það vera vegna þess að þeir 
hafa ekki nennt að lesa bókina 

eða vegna þess að þeir hafa 
ekkert að athuga við lýsing-
ar Guðna á samskiptum 
þeirra Halldórs? 

Góðir við áskrifendur 
Árvakur hefur ákveðið að gera vel við 
áskrifendur Morgunblaðsins, það er 
að segja nýja áskrifendur. Dæmi eru 
um að nýir áskrifendur Morgunblaðs-
ins borgi rúmar 1.200 krónur fyrir 
áskriftina meðan hún kostar 2.800 

krónur fyrir alla aðra. Um sérstakt 
kynningarátak er  að ræða, 
þar sem úrtaki af fólki undir 
fertugu var boðin tímabund-
in áskrift á þessum kjörum. 
Tilboðið gildir í ár og stendur 
þeim aðeins til boða sem 

lentu í úrtakinu og er boðin 
áskrift að fyrra bragði. 
Rótgrónir áskrifendur til 
margra ára borga fullt 
verð sem fyrr.    
 bergsteinn@frettabladid.is
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AF NETINU

UMRÆÐAN 
Trú- og menntamál

Niðurstaða Mann-
réttindadómstóls 

Evrópu í máli nokk-
urra foreldra gegn 
norska ríkinu hefur 
blandast inn í umræð-
una um kirkju og skóla 
hér á landi. 

Forsaga málsins er 
sú að þegar komið var á nýrri 
skipan trúarbragðafræðslunnar í 
norskum skyldunámsskólum í 
því skyni að öll börn fengju sömu 
fræðslu og kynntust viðhorfum 
hver annars, voru sett mjög 
þröng skilyrði fyrir undanþágu 
frá greininni. 

Um væri að ræða fræðslu um 
trúarbrögð, en ekki trúarathafnir 
eða trúboð. Slík fræðsla væri auk 
þess mikilvæg í fjölmenningar-
samfélagi. Umræddir foreldrar 
töldu brotið á sér með þessum 
þröngu undanþáguákvæðum, 
með tilliti til stöðu kristinna 
fræða í þessari sameiginlegu 
námsgrein og kærðu til Mann-
réttindadómstólsins.

Meirihluti Mannréttindadóm-
stólsins gat ekki fallist á rök-
semdafærslu norskra yfirvalda 
um að hafna undanþágum. Ekki 
væri sýnt fram á í öllum tilvikum 
að norsk skólayfirvöld gætu 
tryggt samvisku- og trúfrelsi 
barna í öðrum trúfélögum og 

utan trúfélaga. Dóm-
urinn byggði niður-
stöðu sína einna helst 
á því að í markmiðs-
grein norsku skóla-
laganna væri talað um 
að skólinn skyldi 
stuðla að kristilegu og 
siðferðilegu uppeldi. 
Því væri rétt að veita 
foreldrum með aðra 
lífsskoðun en þá 
kristnu undanþágur 

frá kennslunni. Þessi niðurstaða 
var með minnsta mun og að auki 
taldi dómurinn ekki ástæðu til að 
skoða hvort brotið hefði verið 
gegn banni við mismunun (þ.e. að 
meira væri fjallað um kristna trú 
en aðrar lífsskoðanir) vegna sér-
stöðu kristninnar í norskri sögu 
og menningu.

Á Íslandi gegnir töluvert öðru 
máli. Í markmiðsgrein grunn-
skólalaganna íslensku hefur 
aðeins verið talað um að skóla-
starfið eigi m.a. að einkennast af 
kristilegu siðgæði sem er auðvit-
að frekar opið og óljóst. Það 
hugtak getur allt eins vísað til 
sögulegrar þróunar siðferðis hug-
mynda í íslenskri og vestrænni 
menningu eins og að lýsa ákveðnu 
inntaki þeirra hugmynda. Í sam-
hengi skólastarfsins sýnist mér 
ennfremur að kristilegt siðgæði 
hafi verið talið það almennt að 
allir ættu að geta samþykkt það, 
t.d. náungakærleikur. 

Eftir því sem ég hef komist 

næst hafa íslenskir skólar veitt 
undanþágur fyrir þá foreldra 
sem þess hafa óskað í krafti sam-
visku- og trúfrelsis, enda eru 
ákvæði í íslenskum lögum um 
undanþágur frá einstökum þátt-
um skólastarfs mjög opin. Dóm-
urinn á því ekki við á hér á landi 
enda aðstæður aðrar en í Noregi. 
Það er mikilvægt að þessi munur 

á Íslandi og Noregi komi skýrt 
fram í umræðunni, ekki síst 
þegar  farið er að flagga þessum 
dómi sem allsherjar bannfær-
ingu á öllu samstarfi kirkju og 
skóla á Íslandi.

Til frekari upplýsinga bendi ég 
á heftið Mannréttindadómstóll 
Evrópu – dómareifanir, 1. hefti 
2007 en þar reifar Björg Thorar-
ensen prófessor dóminn á 
íslensku.

Loks óska ég lesendum gleði-
legra jóla í sátt og friði.

Höfundur er verkefnisstjóri 
fræðslusviðs Biskupsstofu.

Mannréttindadómur, kirkja og skóli 

HALLDÓR REYNISSON Í samhengi skólastarfsins 
sýnist mér ennfremur að 
kristilegt siðgæði hafi verið 
talið það almennt að allir ættu 
að geta samþykkt það, t.d. 
náungakærleikur. 

Tilboð 4 - Canon Ixus 70
7.1 megapixla myndfl aga. Þrefalt zoom. Traust og örugg Canon vél.

3570
Staðgreiðsluverð 34.900

Verð á 
mánuði kr.

Tilboð 1  - Kodak C713
7.0 megapixla myndfl aga. Þægileg í notkun með Kodak EasyShare.

1667
Staðgreiðsluverð 14.900

Verð á 
mánuði kr.

Tilboð 3 - Canon Ixus 960 IS
12.1 megapixla myndfl aga. Dúxar á öllum prófunum.

4995
Staðgreiðsluverð 49.900

Verð á 
mánuði kr.

Tilboð 2 - Kodak M873
8.0 megapixla myndfl aga. Traustur kassi, létt og meðfærileg.

2523Verð á 
mánuði kr.

Staðgreiðsluverð 23.900

Lítil
Minni
Minnst

www.hanspetersen.is

Auka 

rafhlaða og 

taska fylgja!

   * Meðalverð á mánuði m.v. 12 mánaða greiðslukortasamning. nóv 2007

Á villigötum
Þeir eru í skjallbandalagi á netinu 
Jónas Kristjánsson og Egill Helga-
son og nú hafa þeir sameinast um 
þá hugmynd Péturs Gunnarssonar, 
ritstjóra eyjan.is, að hér eigi að vera 
fjórir óeirðabílar á vegum óreiða-
lögreglu undir minni stjórn. Jónas 
lýsir þessari hugmynd þeirra félaga á 
þennan veg á vefsíðu sinni í dag: [...] 
Ég verð að hryggja þessa áhuga-
menn um öryggismál með því, að 
ég hef ekki neina tillögu í þá veru, 

sem þeir lýsa. Þeir verða líklega að 
flytja á eyjan.is til að njóta hennar í 
framkvæmd.
Björn Bjarnason 
bjorn.is

Þetta er svona 
Nú hef ég fengið staðfest að þetta 
kemur fram í því kostnaðarmati sem 
fjármálaráðuneytið gerði og fylgdi 
frumvarpinu um breytingar á lög-
reglulögum á ferð þess um íslenska 
stjórnkerfið, en vísan til bílanna 

mun ekki að finna í frumvarpinu 
sjálfu né greinargerð, enda væri 
það afar óvenjulegt að kveða á um 
það í lagatexta að kaupa eigi bíla. 
En svona er þetta: Hina skjalfestu 
heimild um áformin um að kaupa 
fjóra svona bíla er að finna í texta 
frá fjármálaráðuneytinu um kostnað 
við að hrinda frumvarpi Björns um 
breytingu á lögreglulögum í fram-
kvæmd. Ólíklegt er að þetta sé hug-
mynd fjármálaráðuneytisins sjálfs.
Pétur Gunnarsson 
eyjan.is/petur



ÁRÁSARFLAUG, STÓR
7 - 14 ára

BELTABÍLL
7 - 14 ára

ÁRÁSARFLAUG
7 - 14 ára

FLUGSKIP

GEIMBÍLL, STÓR
8 - 14 ára

GADUNKAHYDRAXON
8 - 16 ára

TOA TERRAIN 
SKIP
8 - 16 ára

HESTHÚS
2 - 5 ára

SLÖKKVISTÖÐ 
m/ fylgihlutum
5 - 12 ára

LEGO RACERS
Fjarstýrður útibíll.
7,2 V hleðslurafhlaða, hleðslutæki og 
9 V kubbur fyrir fjarstýringu fylgja.
8-14 ára

Gildir 18. desember á meðan birgðir endast.

15% afsláttur
 af öllu LEGO í dag
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Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli og 
útfarir má senda á netfangið 
timamot@frettabladid.is. 

Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettab-
ladid.is eða hringja í síma 550 5000.

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

Lárus Gunnólfsson 
skipstjóri, Tröllateigi 20, Mosfellsbæ, 

lést á heimili sínu laugardaginn 8. desember. Lárus 
verður jarðsunginn frá Fossvogskirkju fimmtudaginn 
20. desember kl. 15.00. 

Guðríður Bjarnadóttir 
Gunnólfur Lárusson Unnur Lilja Elíasdóttir 
Örnólfur Lárusson Linda S. Aðalbjörnsdóttir 
Bjarnólfur Lárusson Þóra Björg Clausen 
afabörn og langafabarn. 

Ástkær eiginmaður minn, bróðir, mágur 
og frændi,

Jón Kr. Gíslason
Hvannavöllum 6, Akureyri, 

andaðist á Sjúkrahúsinu á Akureyri hinn 12. desember 
sl.  Útförin verður gerð frá Akureyrarkirkju, fimmtu-
daginn 20. desember kl. 13.30. 

Jónína Helgadóttir
Jóhannes Gíslason Ásgerður Lilja Hólm 
og systkinabörn. 

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

Sigurður Valdimarsson,
fyrrverandi skipstjóri, útgerðarmaður og 
veitingamaður frá Ólafsvík,

lést á krabbameinsdeild Landspítalans 12. desember. 
Útförin fer fram í Vídalínskirkju fimmtudaginn 20. 
desember kl. 13.00. Þeim sem vilja minnast hans er 
bent á Krabbameinsfélagið. Blóm og kransar vinsam-
legast afþakkaðir.

Guðrún Sigurðardóttir
Una Jóna Sigurðardóttir  Níels Kirschberg
Guðlaugur Kr. Sigurðsson  Anna María Jónsdóttir
Kristín Guðbjörg Sigurðardóttir Bjarni Arnarson
Valdimar G. Sigurðsson   Rannveig H. Kristinsdóttir
Níels Pétur Sigurðsson   Hrefna Kristmundsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

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

Magnús Stefánsson
skipstjóri, Nýbýlavegi 84, Kópavogi,

lést á hjúkrunarheimilinu Sunnuhlíð fimmtudaginn 
13. desember.  Útförin fer fram frá Kópavogskirkju 
föstudaginn 21. desember kl. 11.00.

                            Guðrún Friðriksdóttir
Jórunn Magnússdóttir
Magnús Magnússon Metta Promjiem
Hrafnhildur Magnúsdóttir Guðmundur Hárlaugsson
Guðmunda Magnúsdóttir Ólafur Bragason
Jóhanna Magnúsdóttir Steingrímur Benediktsson
Friðrik Gíslason Guðríður Svavarsdóttir
Ásgeir Gíslason Júlía P. Amporn
Sigrún Gísladóttir Hörður Rögnvaldsson
                                  og barnabörn.

SÖNGKONAN CHRISTINA AGUILERA 
FÆDDIST ÞENNAN DAG ÁRIÐ 1980.

„Ég hef gaman af að taka 
áhættu og hef alltaf verið 

þannig, sérstaklega hvað varðar 
tísku.“

Christina Aguilera þykir hafa afar 
kraftmikla rödd og hefur hún unnið 

til fjölda verðlauna. Má þar nefna 
fimm Grammy-verðlaun og að auki 
hefur hún selt yfir þrjátíu milljónir 

platna.

Guðríður Símonardóttir, 
stundum nefnd Tyrkja-Gudda, 
lést á þessum degi, 84 ára 
gömul. Hún var í hópi þeirra 
sem teknir voru til fanga í 
Tyrkja ráninu 16. júlí 1627 en 
þá komu sjóræningjar frá 
Algeirsborg til Vestmannaeyja 
á þremur skipum. Þeir drápu 
34 Eyjamenn og tóku 242 
karla og konur með sér. 

Sjóræningjarnir dvöldu þrjá 
daga í Vestmannaeyjum. Ránið 
hófst 20. júní árið 1627 þegar ræningjarnir komu á 
skipi til Grindavíkur og stóð til 19. júlí en þá héldu 
ræningjarnir heim á leið eftir að hafa numið á brott 
allt að 400 manns og myrt 40. Auk þess rændu 
þeir miklum fjármunum. Þeir gerðu strandhögg í 
Grindavík, á Austfjörðum og í Vestmannaeyjum.

Guðríður var húsmóðir í Vest-
mannaeyjum. Henni og syni 
hennar Sölmundi var rænt og 
var hún seld í ánauð til Algeirs-
borgar og dvaldist þar í níu ár. 
Árið 1636 leysti Danakonungur 
þrjátíu og sjö Íslendinga út og 
komust þrettán þeirra heim og 
var Guðríður þeirra á meðal. 
Sölmundur sonur hennar varð 
eftir og hafði hann þá snúist 
til íslam. Hópurinn sem leyst-
ur var út var sendur til Kaup-

mannahafnar og fékk þar uppfræðslu í kristn-
um fræðum og upprifjun á móðurmáli sínu. Hall-
grímur Pétursson sálmaskáld annaðist þá kennslu 
og felldu hann og Guðríður hugi saman og gift-
ust. Þau fluttu til Íslands og bjuggu þar það sem 
eftir var. 

ÞETTA GERÐIST:  18. DESEMBER 1682

Tyrkja-Gudda andast

TYRKJA-GUDDA Mynd frá uppfærslu 
á leikritinu Tyrkja-Gudda. Steinunn 
Jóhannesdóttir í hlutverki Guðríðar.

Á því herrans ári 2007 sem nú er að 
líða var tuttugasti árgangur tímarits-
ins Uppeldi gefinn út. „Í ár hafa öll 
blöðin verið gefin út undir merkjum 
tuttugu ára afmælisútgáfu og gáfum 
við út tvö stór afmælisrit. Annað tölu-
blaðið í vor var gefið út frítt og líka 
fimmta tölublaðið sem var að detta úr 
prentun,“ segir Stefanía Gyða Jóns-
dóttir, framkvæmdastjóri Uppeldis. 

„Þessum afmælisritum hefur verið 
dreift mjög víða og eru þau í veg-
legri kantinum,“ útskýrir Stefanía en 
hún og eiginmaður hennar, Benjamín 
Árnason, eiga tímaritið og reka. „Við 
höfum nú rekið tímaritið í nokkur 
ár en erum ekki upphafsmenn þess. 
Hörður Svavarsson og Kristín Elva 
Guðnadóttir blaðamaður byrjuðu með 
tímaritið en það hafði eitthvað skipt 
um hendur þegar við tókum við því,“ 
segir Stefanía og bætir við að tæki-
færið til að eignast tímaritið hafi eig-
inlega komið upp í hendurnar á þeim. 
„Okkur finnst þetta áhugavert og 
svona tímarit þurfa að vera til. Við 
höfum haft það að leiðarljósi að skrifa 

um uppeldi fyrir venjulegt fólk og 
þá á ég við að við stílum inn á venju-
lega pabba og mömmur úti í bæ sem 
eru að bisa við þessa venjulegu hluti 
með koppinn og bleyjurnar, eyrna-
bólguna og allt þetta. Við höfum samt 
gætt þess að hafa fagfólk með í för og 
eru fagaðilar bæði í ritnefnd og sem 
ráðgjafar en við pössum samt að hafa 
þetta á mannamáli.“ 

Í Uppeldi skrifa bæði lærðir og 
leikir um uppeldismál, hegðun og 

þroska barna. Stefanía leggur ríka 
áherslu á að efnið sé vandað og auð-
skiljanlegt og höfði til foreldra og 
annarra sem hafa áhuga á uppeldi. 
Hægt er að senda fyrirspurnir og þær 
eru þá lagðar fyrir viðeigandi sér-
fræðinga og svör gefin í tímaritinu. 
„Við erum með mjög tryggan áskrif-
endahóp og margir búnir að vera í 
fjölda ára. Í tilefni afmælisins bjóðum 
við upp á áskriftartilboð sem skoða 
má nánar á heimasíðu okkar, upp-
eldi.is. Í boði er áskrift að sex blöð-
um fyrir einungis 4.842 krónur í heilt 
ár. Einnig má velja sér sex eldri blöð 
í áskriftargjöf þannig að þetta eru í 
raun tólf blöð,“ útskýrir Stefanía og 
bendir á að tilboð sem þetta geti verið 
tilvalin jólagjöf. „Það er ekki óalgengt 
að afar og ömmur gefi foreldrum 
áskrift að tímaritinu. Þetta er tíma-
rit um venjuleg mál fyrir venjulegt 
fólk. Við erum ekki að rembast við að 
vera allt of fræðileg þó að tímaritið sé 
vissulega faglega unnið,“ segir Stef-
anía og hvetur sem flesta til að kynna 
sér tímaritið. hrefna@frettabladid.is

STEFANÍA GYÐA JÓNSDÓTTIR RITSTJÓRI:  UPPELDI TUTTUGU ÁRA

Tímarit fyrir venjulegt fólk

UPPELDI Í TUTTUGU ÁR Stefanía telur mikilvægt að tímarit á borð við Uppeldi séu til fyrir foreldra sem eru að fást við uppeldi barna sinna.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VÖLUNDUR

70 ára afmæli
Sigvaldi Arason, 

verktaki og fyrrverand fram-
kvæmdastjóri Borgarverks hf. í Bor-

garnesi er 70 ára í dag. Sigvaldi tekur 
á móti gestum á Hótel Borgarnesi 

föstudaginn 28. desember 
frá kl. 20.00.

MERKISATBURÐIR
1642 Abel Tasman sem 

Tasmanía heitir eftir 
kemur fyrstur Evrópu-
manna til Nýja-Sjálands.

1836 Snjóflóð fellur á Norðureyri 
við Súgandafjörð. Bærinn 
eyðilagðist og sex fórust. 

1897 Fyrsta sýningin hjá 
Leikfélagi Reykjavíkur.

1939 Óratóría er flutt á Íslandi 
í fyrsta sinn. Verkið var 
Sköpunin eftir Hayden. 

1973 Eldur kemur upp í Stjörnu-
bíói og brennur það til 
kaldra kola á tveimur 
tímum. 

1982 Í Ríkisútvarpinu eru lesnar 
auglýsingar í samtals sjö 
klukkustundir sem er met.

2006 Donald Rumsfeld, varn-
armálaráðherra Banda-
ríkjanna, segir af sér og 
Robert Gates tekur við.timamot@frettabladid.is

GAMLI OG NÝI TÍMINN Nýjasta tölublað 
Uppeldis við hlið tveggja eldri útgáfa.



Olympus FE280SIL
Digital MYNDAVÉL með 8 milljóna punkta 
upplausn, 3x Optical og 4x Digital Zoom, 6.3 
- 18.9mm linsu, 2,5” LCD skjá, Autofocus 
og Auto White Balance, Auto Exposure og 
3 manual stillingum, hreyfimyndatöku, 3 
myndstærðum, 20 Scene Modes, Auto Flass, 
Red Eye Reduction og tímarofa USB 2.0 og 
40MB innra minni. Tekur xD kort. 108g.

Olympus FE270SIL
Digital MYNDAVÉL með 7.1 milljóna punkta 
upplausn, 3x Optical og 4x Digital Zoom, 6.3 
- 18.9mm linsu, 2,5” LCD skjá, Autofocus 
og Auto White Balance, Auto Exposure og 
3 manual stillingum, hreyfimyndatöku, 4 
myndstærðum, 15 Scene Modes, Auto Flass, 
Red Eye Reduction og tímarofa USB 2.0 og 
6.9MB innra minni. Tekur xD kort. 122g.

Panasonic DMCLS60
Stafræn MYNDAVÉL með 6,0 milljón 
punkta upplausn, Venus Engine II, LUMIX 
DC Vario linsU, 3x Optical og 4x Digital 
Zoom, 5.8 - 17.4mm linsu með MEGA OIS 
hristivörn, 2.0” LCD skjá, hreyfimyndatöku 
og rauf fyrir SD/SDHC kort.

1971 - 2007 www.sm.is

KORT

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.

Casio EXZ77
MYNDAVÉL með 7.2 milljón punkta upplausn, 
EXILIM Engine 2.0, BESTSHOT, Face 
Detection function, Anti-Shake DSP, 2.6" 
LCD skjá, 3x Optical og 4x Digital Zoom, 
6.3 - 18.9mm linsu, You Tube Capture Mode, 
hreyfimyndatöku, 11.4MB innra minni, rauf 
fyrir SD/SDHC kort og rafhlöðu sem dugar 
190 skot. Fæst rauð eða silfurlituð.

Casio EXZ1080
MYNDAVÉL með 10.1 milljón punkta upp-
lausn, EXILIM Engine 2.0, BESTSHOT, Face 
Detection function, Anti-Shake DSP, 2.6" 
LCD skjá, 3x Optical og 4x Digital Zoom, 
7.39 - 23.7mm linsu, You Tube Capture 
Mode, hreyfimyndatöku, Innovative H.264 
Movies, 15MB innra minni, rauf fyrir SD/
SDHC kort og rafhlöðu sem dugar 370 skot.

OLYMPUS SP550UZ
Digital MYNDAVÉL með 7.1 milljónir punkta 
upplausn, 18x Optical Zoom og 5.6x Digital 
Zoom, 4,7 - 84,2mm linsu, 2,5" LCD 
skjá, Autofocus og Auto White Balance, 
Auto Exposure og 3 Manual stillingum, 
hreyfimyndatöku með hljóði, 9 myndstærðum, 
23 Scene Modes, tímarofi, 20MB innbyggðu 
minni og USB tenginu við tölvu. Tekur xD kort.

3 LITIR – BLÁ, SVÖRT OG SILFUR

Panasonic DMCTZ3
Stafræn MYNDAVÉL með 7,2 milljón punkta 
upplausn, Venus Engine II, LEICA DC Vario 
linsu, 10x Optical og 4x Digital Zoom, 4.6 
- 46mm linsu með MEGA OIS hristivörn, 3” 
LCD skjá, hreyfimyndatöku og rauf fyrir SD/
SDHC kort. 27MB innra minni.

7.27.18
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EUROPEAN COMPACT CAMERA
PANASONIC DMC-TZ3 Olympus E510KIT

Digital SLR MYNDAVÉL með 10 milljón 
punkta upplausn, hristivörn, Live View, 
Supersonic Wave Filter sem eyðir ryki, 14 
- 42mm (35mm samb.: 28 - 84mm) linsa 
fylgir, 2,5" LCD skjár, Autofocus og Auto 
White Balance, Auto Exposure ofl, tímarofa, 
USB 2.0. NTekur CompactFlash og xD kort. 
Skipta má um Digital linsur.

10
MILLJÓN
PUNKTA

10

TILBO‹     39.990VER‹      24.990
FRÁBÆRT VERÐ

VER‹      29.990
FRÁBÆRT VERÐ

VER‹      15.990
FRÁBÆRT VERÐ

VER‹      19.990
FRÁBÆRT VERÐ

VER‹      79.990
FRÁBÆRT VERÐ

VER‹      44.990
FRÁBÆRT VERÐ

TILBO‹     14.990 TILBO‹     26.990TILBO‹     19.990

10.1

EFTIRMINNILEG JÓL

JVC GRD740
Digital DV TÖKUVÉL me› 2,7" LCD skjá me› 
1/6 CCD upptökuflögu me› 800.000 dílum, 520 
lína upplausn, 800x Digital Zoom, 34x Optical 
Zoom, DV útgangi, Snapshot möguleika og Digital 
ColorNightScope (myndar í myrkri).

30GB 20GB 60GB
JVC GZHD3
HD Digital Media TÖKUVÉL með 60GB hörðum diski og 
3 myndflögum, Konica Minolta HD linsu, HD upptöku 
(1440x1080i), 2,8" LCD breiðskjá, 10x Optical og 
200x Digital Zoom, kyrrmyndavél, hljóðnematengi, 
titringsdeyfi, USB 2.0, HDMI, FireWire, Component, 
SVHS og Composite útgangi. Tekur SD/SDHC kort.

TILBO‹     49.990TILBO‹     24.990

TILBO‹     99.990

TILBO‹     54.990 TILBO‹     119.990

GZMG130
Digital Media TÖKUVÉL me› 30GB hör›um diski 
(allt a› 37.5 tíma upptaka) og kyrrmyndavél, 1/6” 
upptökuflögu me› 800.000 dílum, 2,7” LCD skjá, 
34x Optical Zoom og 800x Digital Zoom, Dolby 
Digital hljó›upptöku, USB 2.0 og titringsdeyfi.
Tekur SD/SDHC kort kort.

JVC GZMG47
Digital Media TÖKUVÉL me› 20GB hör›um diski (allt a› 
25 tíma upptaka) og kyrrmyndavél, 1/5” upptökuflögu me› 
1.33 MegaPixel upplausn, 2,7” LCD skjá, F1.2 linsu, tekur 
Secure Digital kort, 15x Optical Zoom og 700x Digital 
Zoom, Dolby Digital hljó›upptöku og USB 2.0. 
Tekur SecureDigital kort. Everio Share Station fylgir!

Panasonic HDCSD5
HÁSKERPU TÖKUVÉL með Full HD upplausn 
(1920 x 1080), 3CCD 1/6” upptökuflögum 
með 560.000 punkta upplausn hver, Leica 
Dicomar Linsu, Viera Link, 10x Optical og 700x 
Digital Zoom, Color Night view, Advanced O.I.S 
titringsdeyfi, 2.7” LCD breiðskjá, Dolby Digital 
hljóðupptöku og USB 2.0.Tekur á SD/SDHC kort.

SanDisk 8GB SD kort fylgir frítt!

Olympus MJU790SW
Digital MYNDAVÉL með 7.1 milljónir punkta 
upplausn, vatnsheld að 3m dýpi, höggheld úr 
1.5m hæð, 3x Optical og 5x Digital Zoom, 6.7 
- 20.1mm linsa, 2,5" LCD skjár, frábær við öll 
birtuskilyrði, hreyfimyndataka með hljóði, USB 
og 14.7MB innra minni ofl. Tekur xD kort.
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Olympus MJU820
Digital MYNDAVÉL með 8 milljóna punkta 
upplausn, 3x Optical og 5x Digital Zoom, 7.4 
- 22.2mm linsu, 2,7” LCD skjá, Dual Image 
Stabilization hristivörn, hreyfimyndatöku, 8 
myndstærðum, 20 Scene Modes, tímarofa, USB 
og 28,4MB innra minni ofl. Tekur xD kort.

87.1MILLJÓN
PUNKTAR

MILLJÓN
PUNKTAR

MILLJÓN
PUNKTAR
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TILBO‹     17.990
FULLT VER‹ kr. 24.990

TILBO‹     34.990
FULLT VER‹ kr. 39.990

VER‹      59.990
FRÁBÆRT VERÐ

VER‹      69.990
FRÁBÆRT VERÐ

VER‹      99.990
FRÁBÆRT VERÐ

VER‹      34.990
FRÁBÆRT VERÐ

VER‹      34.990
FRÁBÆRT VERÐ

VER‹      39.990
FRÁBÆRT VERÐ

VER‹      14.990
FRÁBÆRT VERÐ

TILBO‹     19.990
FULLT VER‹ kr. 24.990

HarmanKardon AVR132 2x40w, 5x30w RMS HEIMABÍÓMAGNARI
með Dolby Digital og DTS, Dolby Pro Logic II og Digital delay og RDS útvarpi með 
stöðvaminnum. HarmanKardon DVD27 Fjölkerfa DivX DVD SPILARI með 
Progressive Scan, Dolby Digital og DTS. JBL BALBOA 2x125w BAK/HILLU 
HÁTALARAR. 1x150w MIÐJUHÁT. 2x150w GÓLFHÁT. 8" BASSI með 100w RMS 
MAGNARA, 50-150Hz.

GÆÐA
STÆÐUR

JVC THD5
HEIMABÍÓKERFI með DivX DVD spilara og 810w (5x140) Dolby Digital/DTS 
magnara, 5 umhverfishát. og bassaboxi, Video uppskölun í 720p/1080i með 
HDMI, Progressive Scan, iPod vöggu, USB 2.0, Dolby Digital, DTS og Dolby 
Pro Logic II, NTSC á PAL sjónv., FM útvarp með stöðvaminnum, Scart, HDMI, 
Component, SVHS og CVBS tengi, Digital Optical og Aux inn. ofl.

JVC THD7
HEIMABÍÓKERFI með DivX DVD spilara og 810w (5x140) Dolby Digital/
DTS magnara, 2 gólfhát., miðju, 2 bakhát. og bassaboxi Video uppskölun í 
720p/1080i með HDMI, Progressive Scan, iPod vöggu, USB 2.0, Dolby Digital, 
DTS og Dolby Pro Logic II, NTSC á PAL sjónv., FM útvarp með stöðvaminnum, 
Scart, HDMI, Component, SVHS og CVBS tengi, Digital Optical og Aux inn. ofl.

Panasonic SCPT850
HEIMABÍÓKERFI með 1000w (4x125w og 2x250w RMS Digital magnara, fjölkerfa 
DVD SPILARA, Video Upscaling í 720p/1080i/1080p, 12bit/108MHz Video DAC, 
Progressive scan, Auto Speaker setup, 4 gólfh., miðjuh. og bassabox, Viera Link, 
Dolby Digital, DTS og Dolby Pro-Logic II, FM útvarpi með stöðvam., RCA inng., 
Digital Optical inng., USB tengi, Scart, HDMI og Component tengi ofl.

Grundig CDS7000DEC
90w MÍKRÓSAMSTÆÐA með 
MP3 geislaspilara, RDS útvarpi 
með 40 stöðvaminnum, Dynamic 
Bass Boost, Digital Sound Control, 
USB, Aux inn, heyrnartólstengi ofl. Dantax PRO2040 

2x100w ÚTVARPSMAGNARI me› RDS útvarpi me› stö›va-
minnum, 4 x Audio inn, 4 x Video inn og gó›um geislaspilara.

HarmanKardon HK3380 2x80w RMS ÚTVARPSMAGNARI 
með RDS útvarpi með stöðvaminnum, 7 x Audio Input, 4 x Video Input og 
Subwoofer output. HarmanKardon HD950 GEISLASPILARI með 
24 bita 176kHz Multi Bit Sigma-Delta DAC, Digital Coaxal og Optical inn- og 
útg., gulltengi ofl. JBL L830 - Studio L 300w HILLU HÁTALARAR.

JVC UXS20
Míkrósamstæ›a me› MP3 geislaspilara, 50w RMS 
magnara, RDS útvarpi me› 30 stö›vaminnum, Aux Inn a› 
framan, heyrnartólstengi og fjarst‡ringu.

JVC UXS11
10w RMS Míkrósamstæða með MP3 geislaspilara, Bass Boost, RDS 
útvarpi með stöðvaminnum, Auto Reverse segulbandi, Aux inngangi að 
framan, kukku, heyrnartólstengi og fjarstýringu. Spilar CD-R/RW.

Panasonic SCPT450
Öflugt HEIMABÍÓKERFI með fjölkerfa DVD spilara, 1000w (4x125w og 2x250w 
RMS) Digital magnara, Video Upscaling í 720p/1080i/1080p, 12bit/108MHz 
Video DAC, Progressive scan, 5 hátölurum og Bassaboxi, Viera Link, Dolby Digital, 
DTS og Dolby Pro-Logic II, FM útvarp með stöðvaminni, tónjafnara, hljóðinngangi 
(RCA), Scart, HDMI, Component tengi ofl.

Philips HTS3154
HEIMABÍÓKERFI með fjölkerfa DivX DVD spilara, 300w (4x37.5w og 2x75w 
RMS) Digital magnari, 5 litlum hátölurum og bassaboxi, spilar DVD, DVD+R/
RW, DVD-R/RW, (S)VCD og DivX 3.11/4.x/5.x/6.0/Ultra, CD, CD-R/RW, 
MP3/WMA og JPEG, Dolby Digital, DTS og Dolby Pro-Logic II, FM útvarpi 
með 40 stöðvaminnum, SCART (með RGB), USB tengi ofl.

Philips HTS3357
HEIMABÍÓKERFI með fjölkerfa DivX DVD SPILARA, 600w (4x75w og 2x150w 
RMS) Digital magnari, Video Upscaling, 2 framhátölurum, miðju, 2 bakh. 
og bassaboxi, Dolby Digital, DTS og Dolby Pro-Logic II, FM útvarpi með 40 
stöðvam., USB og Line-In að framan, SCART (með RGB) og HDMI tengi ogfl.

HarmanKardon AVR132 2x40w, 5x30w RMS HEIMABÍÓMAGNARI
með Dolby Digital og DTS, Dolby Pro Logic II og RDS útvarpi með stöðvaminnum. 
HarmanKardon DVD27 Fjölkerfa DivX DVD SPILARI með Progressive 
Scan, Dolby Digital og DTS. HarmanKardon HKTS11 Heimabíó
HÁTALARASETT með fimm 120w hátölurum og bassa með 200w RMS magnara.

SPILAR
MP3
DISKA

SPILAR
MP3
DISKA

SPILAR
MP3
DISKA

VER‹      34.990
FRÁBÆRT VERÐ

JBL CONTROL24BG
Þráðlausir BAK/HILLU HÁTALARAR með 2.4GHz þráðlausum
sendi sem dregur 21m, 1,2sm tweeter, 10sm miðju/bassa, 
50Hz - 20KHz tíðni, 100v - 240v og 50/60Hz.

ÞRÁÐLAUSIR HÁGÆÐA 
JBL HÁTALARAR

VER‹      44.990
FRÁBÆRT VERÐ

JVC UXG70
MÍKRÓSAMSTÆ‹A me› 5 diska DVD spilara, 
160w magnara, Progressive Scan, Dolby Digital og DTS, RDS útvarpi 
me› stö›vaminnum, Sound Turbo II me› kvikmynda- e›a tónlistastillingu, 
Aux inn.a› framan, USB, Scart og Component tengi, Digital Optical og 
Subwoofer út., heyrnartólstengi ofl.

TILBO‹     104.990
FULLT VER‹ kr. 119.990

TILBO‹     109.990
FULLT VER‹ kr. 129.990

TILBO‹     139.990
FULLT VER‹ kr. 174.990



HEIMILI  HEILSA  HÚS  BÖRN  NÁM  FERÐIR  MATUR  BÍLAR  TÍSKA  GRÆJUR  ATVINNA  TILBOÐ  JÓLIN KOMA O.FL.

Desember er sá mánuður þegar við förum mörg 
að slá slöku við í líkamsræktinni og borðum ívið 
meira en aðra mánuði ársins. Einhverjir láta 
þó ekki aðventuna slá sig út af laginu og halda 
áfram að hreyfa sig.

„Það sem heldur manni í formi er að hafa einhver 
markmið, vera búin að festa eitthvað og vinna að því, 
það er svo gaman að sigrast á einhverju,“ segir Fjóla 
María Ágústsdóttir, stjórnunarráðgjafi hjá Capacent, 
en hún er mikil keppnismanneskja í anda. „Ég er nú 
búin að yfirfæra keppnina á lífið og keppi bara við 
sjálfa mig en ég hef alltaf sett mér markmið og það 
keyrir mig áfram.“  

Fjóla er alin upp í Mývatnssveit og fór snemma að 
stunda íþróttir í sveitinni. „Ég hef nú prófað allar 
mögulegar íþróttir og var fljótlega skellt í glímubeltið 
í leikfimi og svo frjálsar íþróttir í sveitinni, þar var 
maður að spila fótbolta og æfa sund og svo prófaði ég 
klettaklifur og sig úti í Bretlandi og á Úlfljótsvatni á 
klifurvegg,“ segir Fjóla og bætir við að hún syndi 
ennþá á sunnudögum auk þess sem hún fer út að 
hlaupa þegar tækifæri gefst. 

„Í vor var ég að æfa fyrir þrekmeistarann en svo 
tókum við ekki þátt vegna meiðsla í hópnum. Svo 
skokka ég alltaf svona inn á milli, það heldur manni 
við því að stundum er meira að gera í vinnunni og 
stundum minna og maður verður bara að sigla eftir 
því hvað er hart í vindi,“ útskýrir Fjóla en í vinnunni 
er hún mikið á fundum auk þess að kenna og hittir nýtt 

fólk á hverjum degi og segir ekki síður mikilvægt að 
halda sér í andlegu formi. „Þetta er allt tengt og það að 
halda sér í formi gefur heilbrigða sál í hraustum lík-
ama en maður þarf líka að kunna að slaka á. Maður 
þarf að borða reglulega og reyna að borða mat sem er 
ekki mikið unninn, helst ekki eitthvað sem er búið að 
pakka inn í rasp og eitthvað samsulli og öll næringar-
efni farin úr,“ segir Fjóla sem er matvælafræðingur 
að mennt en bætir því við að maður verði líka að leyfa 
sér að njóta og borða eitthvað sem manni þykir gott.

Fjóla er mikill göngugarpur og hefur gengið á öll 
helstu fjöll í kringum Reykjavík og fyrir norðan auk 
þess sem hún spilar golf. „Ég lærði golf úti í í Skot-
landi og spilaði grimmt í tvö, þrjú sumur og keppti á 
einhverjum mótum en það hefur eitthvað verið að 
dala. Svo hef ég einu sinni farið í píslargönguna í 
kringum Mývatn sem er 36 kílómetra ganga,“ bætir 
hún við. 

Fjóla hefur verið upptekin fyrir jólin við að koma 
nýrri tölvutösku úr íslensku roði, sem hún sjálf 
hannar, á markaðinn undir merkinu Fjóla María 
Design en er þessa stundina að pakka niður í ferða-
tösku því hún ætlar ekki að eyða jólunum hér heima 
„Við erum á leiðinni í Dóminíska lýðveldið og ætlum 
að eyða jólunum þar og hvað verður í jólamatinn er 
alveg óráðið en við erum búin að velja veitingastað 
þar sem verður pantað um leið og við komum út,“ 
útskýrir Fjóla en hún festir sig ekki í hefðunum um 
jólin og hefur til dæmis matreitt kengúru í jólamat-
inn.

heida@frettabladid.is   

Syndir á sunnudögum
Fjóla María æfði glímu og sund sem krakki. FRÉTTABLAÐIÐ/VÖLUNDUR

JÓL ALLT ÁRIÐ
Íslensku jólasvein-
arnir eru vinsælasta 
jólaskrautið í Litlu 
jólabúðinni á Lauga-
veginum sem opin er 
árið um kring.
JÓL 2

VATN FYRIR HÚÐINA
Saltur matur og sætindi gera 
ekki mikið fyrir húðina og því 
gott að drekka svolítið vatn í 
öllu jólaátinu.
JÓL 4

Enn betra golf 3

Enn betra golf
Eftir

Arnar Má Ólafsson

landsliðsþjálfara og

Úlfar Jónsson

margfaldan

Íslandsmeistara

og golfkennara

Eftir Arnar Má Ólafsson

landsliðsþjálfara og

Úlfar Jónsson

margfaldan Íslandsmeistara

GOLF
ENN BETRA

BETRA
G

O
LF

Arnar M
ár Ó

lafsson og Úlfar Jónsson

11/20/07   11:46:42 PM

Jólabók golfarans!

Borgartúni 23 · 105 Reykjavík · Sími: 512 7575 - www.heimur.is

eftir Arnar Má Ólafsson og Úlfar Jónsson

Fæst í helstu bókabúðum og víðar!

Verð kr. 3.490,- m/vsk



[ ]Konfekt er vinsælt á jólunum og gaman getur verið að búa það til 
sjálfur. Súkkulaði svíkur engan og er konfekt því ávallt fín gjöf.

Við Laugaveg í Reykjavík er 
rekin jólabúð allan ársins 
hring. Eigandi verslunarinnar 
segir íslensk jólabörn á öllum 
aldri því alls konar fólk kemur 
í búðina.

„Ég hef alla tíð verið mikið jóla-
barn og það kemur því kannski 
ekki á óvart að ég hafi farið í að 
opna jólabúð,“ segir Anne Helen 
Lindsey sem á og rekur Litlu jóla-
búðina á Laugavegi.

„Ég var með heildsölu og seldi 
minjagripi fyrir ferðamenn til 
verslana og út frá því kviknaði sú 
hugmynd að setja á fót jólabúð.Ég 
byrjaði með hana á Grundarstíg, í 
bakgarðinum heima hjá mér. Þar 
var hún fyrstu fjögur árin en flutti 

svo á Laugaveg þar sem hún er 
nú.“

Anne Helen segir marga sakna 
þess að koma á Grundastíginn. 
„Það var rosalega skemmtileg 
aðkoma að búðinni þar. Ég var til 
dæmis með eitt af trjánum í garð-
inum jólaskreytt allt árið. Við-
skiptin hafa hins vegar aukist 
mikið síðan ég flutti mig á Lauga-
veginn. Nú er meira um að fólk 
villist hingað inn en áður fékk ég 
meira af fólki sem var sérstaklega 
komið til að skoða og kaupa jóla-
vörur.“

Anne Helen segir þá sem heim-
sækja búðina vera á öllum aldri. 
„Það er ekki einsleitur hópur sem 
hingað kemur, það er allt frá börn-
um upp í gamalt fólk. Ég fékk hér 
inn stráka fyrir skemmstu sem 
voru í frímínútum í skólanum og 

finnst stórmerkilegt að geta keypt 
jóladót allt árið um kring.“

Anne Helen segir styttur af 
íslensku jólasveinunum vera vin-
sælustu vöruna hjá sér núna. 
Annars vegar eru það jólasveinar 
eftir Brian Pilkington og hins 
vegar jólasveinar sem eru gerðir 
fyrir Jólagarðinn á Akureyri.

Anne Helen segir að hún sé ein 
af þeim sem hefur alltaf verið 
jólabarn. Það liggur því beint við 
að spyrja hana hvernig hún haldi 
upp á jólin sjálf. „Jólin heima hjá 
mér eru ósköp hefðbundin. Ég 
skreyti mikið og við borðum jóla-
mat. Það eina sem hefur breyst er 
að ég spila ekki lengur jólatónlist 
heima. Hún ómar hér allt árið og 
það er því ágætt að hafa smá kyrrð 
heima við.“

hnefill@frettabladid.is

Jólabörn eru á öllum aldri
Anne Helen segir alls konar fólk heimsækja Litlu jólabúðina. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Lítum eftir ljósum
ÞÓ LJÓSIN GLEÐJI OKKUR ÞÁ ER 
AÐGÁTAR ÞÖRF ÞEGAR LOGAR Á 
KERTUM OG SERÍUM. HÉR ERU 
VARNAÐARORÐ ÚR BÆKLINGI NEYT-
ENDASTOFU.

1. Látum aldrei loga á ljósunum 
á jólatrénu yfir nótt eða þegar við 
erum að heiman.
2. Hendum gömlum jólaljósum 
sem eru úr sér gengin.
3. Notum ætíð ljósaperur af réttri 
gerð, stærð og styrkleika.
4. Gætum þess að brennanleg 
efni séu ekki nálægt jólaljósunum. 
5. Inniljós má aldrei nota utan-
dyra.
6. Látum logandi kerti aldrei 
standa ofan á raftæki.
7. Góður siður er að skipta um raf-
hlöður í 
reyk-
skynj-
urum 
fyrir 
hver 
jól. 

Skart smíðað af Skart smíðað af 
Hansínu og Hansínu og 

Jens GuðjónssyniJens Guðjónssyni

Gullsmiðja Hansínu Jens
Laugavegi 42 • Sími 551 8448
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Jólapósturinn
ÞESSA DAGANA ER FÓLK SEM ÓÐAST AÐ KOMA JÓLAKORTUM OG PÖKKUM Í 
PÓST. 

Nú sitja margir við að skrifa á jólakortin til vina og ættingja. Laufabrauðs-
frímerkin sjálflímandi fara vel á jólapóstinum og það sparar mikinn tíma að 
kaupa þau fyrirfram í bókabúðum og víðar í stað þess að standa í biðröðum 
í pósthúsum.
 En til að vera viss um að jólapakkar og jóla-
kort innanlands skili sér fyrir jól er mið-
vikudagurinn 19. desember síðasti ör-
uggi skiladagur fyrir jólapakkana og 
20. fyrir jólakortin. 
TNT sendingar til Evrópu hafa frest 
til 19. desember og TNT sendingar 
til landa utan Evrópu til 18. desem-
ber. 
Þá er að huga að pósthúsunum og 
þeim tíma sem þau eru opin.
Pósthúsin á höfuðborgarsvæðinu 
og Akureyri eru opin lengur á dag-
inn um þennan tíma en annan. Á 
virkum dögum í þessari viku eru 
þau opin frá 9 til 20, á laugardag-
inn frá 10 til 17, sunnudaginn frá 13 
til 17 og á aðfangadag frá 9 til 12. 
Í öðrum kaupstöðum landsins eru 
pósthúsin opin til 18 í þessari viku, 
milli 10 og 14 um helgina og 9-12 á 
aðfangadag. 
Þess má geta að Pósturinn er með 
opið jólapósthús í Kringlunni, 
Smáralind og á Glerártorgi á 
Akureyri.   -gun

Súkkulaðihúðaðir jólastubbar
UM JÓLIN ER UM AÐ GERA AÐ EIGA ALLS KONAR KÖKUR HANDA GESTUM OG GANGANDI SEM ERU MISHÁIR Í LOFTINU.

SÚKKULAÐISTUBBAR
175 g smjör
1 dl sykur
2 dl (u.þ.b. 125 g) hnetukjarnar, fínhakkaðir
3 dl hveiti
2 msk. mjólk eða rjómi

TIL SKREYTINGA
50 g súkkulaði

Smjörið og sykurinn er hrært saman. 
Fínsöxuðum hnetunum blandað í og 
síðan er hveitið og mjólkin sett út í 
hræruna til skiptis. Deigið er hnoðað 
létt og rúllað út í fingurþykkar lengj-
ur sem eru látnar standa og kólna um 
stund. Skornar niður í 5 cm langa bita 
og kökurnar bakaðar í ofninum miðj-
um í u.þ.b. 10 mínútur á 175-200°C. 
Látnar kólna um stund.
Súkkulaðið er brætt í vatnsbaði og 
öðrum enda hverrar köku stungið í 
það.
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Desember er dásamlega 
nautnafullur. Dýrindis sælkera-
fæða á hverju strái, en skyldi 
hún taka annan útlitslegan toll 
en stærri maga? Hvernig verð-
ur húðin eftir syndsamlegt óhóf 
konfekts, rjóma, feitra steika 
og dísætra líkjöra?

„Það er einstaklingsbundið 
hversu vel útlitið þolir óhófið, en 
vissulega er jólamatur saltur og 
mikið unninn, sætur og feitur í 
eftirréttum og alltaf yfrið nóg að 
bíta og brenna, og þá gleymist oft 
að drekka vatn í leiðinni,“ segir 
Eva Ásgeirsdóttir, snyrtifræð-
ingur á snyrti- og nuddstofunni 
Paradís, þegar hún er innt eftir 
því hvernig best sé að halda húð-
inni fagurri í munúðartíð desem-
ber.

„Númer eitt, tvö og þrjú er að 
hreinsa húðina vel, nota góðan 
andlitshreinsi og andlitsvatn, góð 
rakakrem, og kornakrem á hálfs-
mánaðar fresti til að hreinsa 
dauðar húðfrumur, því sandkrist-
allar í kornakremum gefa húðinni 
sjáanlega aukinn ljóma og betra 
útlit,“ segir Eva, og bætir við að 
rakamaski geri einnig kraftaverk 
á þreyttri húð.

„Desember er mikill álagstími, 
allir á ferðinni, aukin mengun í 
andrúmsloftinu og streita allsráð-
andi. Nú er einnig sá árstími 
þegar lítillar dagsbirtu nýtur og 
kuldinn verður meiri, sem um 
leið þurrkar húðina og ýtir undir 
hrukkumyndun. Þessi samverk-
andi áhrif hafa slæm áhrif á hör-
und okkar og því mikilvægt að 
byggja upp húðina með góðri 
umhirðu,“ segir Eva, sem mælir 
með markvissri húðumhirðu fyrir 
konur frá tvítugu og upp úr.

„Eftir fertugt þurfa konur að 
huga að næturkremsnotkun, en 

yngri konur þola 24 stunda krem 
með minni virkni. Þá er mikil-
vægara að horfa í innihald krema 
í stað verðmiðans, því dýr krem 
eru ekki endilega betri kostur en 
þau ódýrari. Við konur erum jafn 
mismunandi og við erum margar 
og það sem hentar einni hentar 
annarri síður. Við þurfum því að 
finna eigin línu, en ég mæli með 
að konur skipti reglulega um 
krem þar sem húðin mettast með 
tímanum og kremið hættir að 
gera það sem það á að gera,“ segir 
Eva, sem mælir hiklaust með and-
litsbaði í jólaamstrinu.

„Andlitsböð eru dásamlega 

slak andi, auka raka og ljóma húð-
arinnar með nuddi, gufu, kreist-
un, hreinsun og góðum maska. 
Heima má líka gera kraftaverk 
með kornakremi og maska, því 
þegar dauðar húðfrumur liggja 
ofan á þreyttri húð nær krem 
engri virkni, rétt eins og fætur 
losna ekki við sigg með kreminu 
einu saman. Því verður að fjar-
lægja dauðar húðfrumur til að ná 
heilbrigðu útliti, en dæmi um þörf 
á slíku er þegar konur glansa 
mikið undir farða vegna þess að 
húðfita kemst ekki í gegnum lag 
dauðra húðfruma.“

 thordis@frettabladid.is

Ljómandi húð um jólin

Eva Ásgeirsdóttir, snyrtifræðingur í Paradís, gefur viðskiptavini slakandi andlitsbað. 
Hún segir desember vera álagstíma fyrir hörund kvenna. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Hjólsög 1400w í tösku,
 2 blöð fylgja 

kr. 6.210 stgr.

SDS Höggborvél 1500w

 kr. 10.995 stgr.

Kúttari  1800w
með framdragi, 

+ borðstandur, + laser,  

kr. 16.450 stgr. 

Tifsög 850w  

kr.  7.750 stgr.

Bandsög 350w 

kr.  11.925 stgr.

Bútsög 2000w

kr. 14.100 stgr.

Rafmagnstalía 
400 / 800kg

kr. 17.860 stgr.

 Slípirokkur 500w 
115mm 

kr. 1.695 stgr.

Rafmagnshefi ll 600w

kr. 2.795 stgr.

Fræsari 1200w 
fræsitannasett fylgir

kr.  6.375 stgr.

Stingsög 600w

kr.  3.495 stgr.

Fjölslípari 130w aukahlutir 
og standur fylgja

kr.  2,395 stgr.

Súluborvél 350w
 1,5 - 13mm

kr.  7.880 stgr.

Hleðsluskrúfjárn 4,8 V

kr. 1.795 stgr.

 Snúruborvél 500w 

kr. 1.645 stgr.

Snúruborvél 550w 
Sjálfherðandi patróna 

kr. 1.960 stgr.

Hitabyssa 2000w

kr.  3.250 stgr.

 Slípirokkur 2400w  

kr.  12.995 stgr.

Bandslípivél 800w

kr.  3.995 stgr.

Loftpressa 1500w 24 lítra
 8 bar 206 L/mín

kr.  11.960 stgr.

Borðsög 1600w 

kr.  15.870 stgr.

 Smergel 120w

kr.  2.920 stgr.

Flísasagir 450w
 

kr.  6,995 stgr.

Veltisög 
 

kr.  49.000 stgr.

Vinnustóll
 38 - 51 cm

kr.  5.710 stgr.

Jeppatjakkur 
2.250kg sem lyftir 

150 - 250mm

kr. 9.165 stgr.

Legubretti Pro-lift

kr.   4.855 stgr.

Bónvél 110w 

kr.  2.585 stgr.

 Réttingatjakkur 
10 tonn  

kr.  41.400 stgr.

Brunndæla 400w

kr. 4.495 stgr.

Einfaldlega ódýrtEinfaldlega ódýrt

Skeifan 8  •  108 Reykjavík  •  Sími:  588-6090  •  Fax:    588-5040  •  vl@simnet.is
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Ísland var þemaland Alþjóð-
legu hestasýningarinnar í 
íþróttahöllinni Globen í Stokk-
hólmi, sem fór fram fyrstu 
daga desembermánaðar. Einar 
K. Guðfinnsson, landbúnaðar- 
og sjávarútvegsráðherra, var 
heiðursgestur.

Tugir þúsunda gesta sækja sýn-
inguna á hverju ári, en þar fer 
meðal annars fram lokakeppni í 
heimsmeistarakeppni í „dress-
ur“ og hindrunarstökki. Íslenskir 
hestar hafa tekið þátt í nokkur ár 
og eru jafnan eitt af aðalsýning-
aratriðunum. Margir knapanna 
eru Íslendingar búsettir ytra en 
einnig taka knapar annarra þjóða 
þátt í Íslandshesta-atriðunum. 

Sjónvarpað var beint frá sýning-
unni og ljóst að hún fær gífurlegt 
áhorf.

Eitt þátttökuland er „þema-
land“ á Globen-sýningunni hverju 
sinni og í þetta sinn var það Ís-
land og íslenski fáninn í öndvegi. 
Einar K. Guðfinnsson, landbúnað-
ar- og sjávarútvegsráðherra, setti 
sýninguna og var jafnframt heið-
ursgestur hennar. 

Einar sagði í setningarræðu 
sinni að Íslendingar byggju á 
eyju, en hvað íslenska hestinn 
varðaði þá deildum við honum 
í alþjóðlegu samfélagi þar sem 
allir sem ynnu með hesta gætu 
lært mikið hver af öðrum.

Þakkir til Icelandair
Sýningaratriði íslensku hestanna 
voru annars vegar þjóðakeppni í 

tölti og skeiði og hins vegar hefð-
bundin skemmtiatriði sem meðal 
annars sýna taugastyrk hests-
ins, svo sem að ríða með logandi 
stjörnuljós hnýtt við fætur hest-
anna. Íslenska liðið var sterkast í 
gangtegundakeppninni og þekkt-
ar stjörnur í efstu sætum: Tölt-
keppnina vann Jóhann Skúlason 
á Snarpi frá Kjartansstöðum, en 
þeir urðu heimsmeistarar í tölti 
árið 2003. 

Icelandair var aðalstyrktaraðili 
íslenska liðsins. Hafliði Halldórs-
son, liðsstjóri og prímus mótor ís-
lensku sveitarinnar, segir að án 
þess framlags hefði þátttaka ís-
lenska liðsins verið óhugsandi og 
vill hann koma á framfæri sér-
stöku þakklæti til Icelandair.

Sjá má fréttir og myndbönd frá 
Globen á www.hestafrettir.is.

Ísland þemaland í Globen

Knapar íslenska liðsins hertóku öll sætin í úrslitum í tölti. Jóhann Skúlason á Snarpi lengst til hægri. Mikill 
íburður var í verðlaunaafhendingum og var þjóðsöngur sigurlandsins jafnan leikinn. MYND/HESTAFRÉTTIR

Sumum gestum Smáralindar brá nokkuð í brún 
þegar þeir fundu megna hestalykt á göngu sinni um 
verslunarmiðstöðina á dögunum. Ekki urðu þeir 
minna hissa þegar þeir sáu ríðandi menn á hestum, 
svo að segja við afgreiðsluborðið á næsta pitsustað.

Hestar hafa tekið þátt í sýningum á ótrúlegustu 
stöðum í þéttbýli. Má þar nefna Tjörnina í Reykja-
vík á ís, Hagatorgið við Bændahöllina, Grasagarð-
inn í Laugardal og Skautahöllina í Reykjavík. Fáum 
hefði þó sennilega dottið í hug að þeir ættu eftir að 
sjá hesta, svo að segja við búðarborðið í stórmark-
aði. En það gerðist nú í haust þegar tímaritið Eið-
faxi hélt eins konar kynningardag í Vetrargarðinum 
í Smáralind. 

Dagskráin miðaði að því að kynna hina fjölbreyttu 
notkunarmöguleika íslenska hestsins, allt frá því 
að vera leikfélagi og fjölskylduvinur í þrautþjálfað-
an keppnishest. Nokkrir þekktir knapar sýndu hægt 
tölt auk þess sem hesturinn var kynntur sem fjöl-
skylduhestur og sem kjörinn félagi unglinga og ung-
menna, og þá með forvarnargildi í huga.

Trausti Þór Guðmundsson, ritstjóri Eiðfaxa, seg-
ist mjög ánægður með hvernig til tókst. Nokkur 
hundruð manns hafi fylgst með sýningunni og megn-
ið af því fólki hafi verið úr hópi almennings sem var 

í Smáralind í verslunarerindum, en það hafi einmitt 
verið tilgangurinn. „Umráðamenn Smáralindar voru 
einnig mjög ánægðir og buðu okkur velkoma að ári. 
Það segir kannski mest um það hvernig til tókst,“ 
segir Trausti Þór.

Gæðingar á búðarrölti

Frændur okkar á Norðurlöndun-
um kaupa langflest af þeim hross-
um sem seld eru héðan til út-
landa, eða um tvo þriðju útflutn-
ingsins. Svíar kaupa flest hrossin. 
Nú í byrjun desember höfðu 1.423 
hross verið flutt út en nokkr-
ir tugir hrossa bíða útflutnings 
fyrir áramót. Gera má ráð fyrir 
að heildarútflutningur á árinu 
verði um fimmtán hundruð hross. 
Flest hross hafa verið flutt út til 
Svíþjóðar, 410 hross, og næst flest 
til Danmerkur, 384 hross. Í þriðja 
sæti er Þýskaland með 235 hross 
og í fjórða sæti Noregur með 111 
hross. Sjötíu og fimm hross voru 
seld til Finnlands. 

Frændur eru 
frændum bestir

Samskip munu verða einn af 
styrktaraðilum Landsmóts 2008. 
Samningur milli þessara aðila, 
sem undirritaður var nýlega, 
felur meðal annars í sér að Sam-
skip munu annast viðmikla flutn-
inga fyrir Landsmót, bæði innan-
lands og milli landa.

„Það er okkur hjá Samskip-
um ánægja að geta hlaupið undir 
bagga með hestamönnum við að 
undirbúa slíkan stórviðburð sem 
landsmót er og tryggja að mótið 
á Hellu í sumar verði glæsilegt 
að venju,“ segir Anna Guðný Ara-
dóttir, forstöðumaður Samskipa.

Samskip styrkja 
Landsmót

Samningur undirritaður: Jóna Fanney 
Friðriksdóttir, framkvæmdastjóri 
Landsmóts, Regína Gunnarsdóttir, 
framkvæmdastjóri LH, og Anna Guðný 
Aradóttir, forstöðumaður Samskipa.

Íslandsmótið í hestaíþróttum 
hefur verið haldið í tvennu lagi 
undanfarin sex ár; hvort á sínum 
staðnum og með viku millibili 
eða meira. Eins og fram kemur í 
frétt hér á síðunni hefur Fákur í 
Reykjavík tekið að sér að halda 
bæði mótin á árinu 2008. Fyrir-
hugað er að halda mótin sömu 
helgi en á sitt hvorum vellinum á 
Fákssvæðinu. Fákur hélt Íslands-
mót með því fyrirkomulagi 2001. 
Landssamband hestamannafélaga 
hefur sent Fáki bréf og beðið um 
rökstuðning fyrir þessari stefnu-
breytingu, en mjög vel hefur þótt 
takast til með það fyrirkomulag 
sem verið hefur.

LH biður um 
rökstuðning

Mótormerar eru ekki ný fyrirbæri 
á vettvangi náttúrulegra reið-
skjóta. Frægt var þegar Gunnar 
Bjarnason, hrossaræktarráðu-
nautur, tók mótorhjól í þjónustu 
sína árið 1941 til að ferðast á milli 
sýningarstaða. Vakti sú mótor-
meri ekki síður mikil viðbrögð en 
þær sem nú hertaka reiðvegi víða 
um land. Olli þetta orðasukki og 
háði, eins og Gunnar orðar það í 
bók sinni Ættbók og sögu. En líka 
kátínu og kveikti í hagyrðingum. 
Stefán Vagnsson á Hjaltastöðum 
orti:

Talaði fátt um tölt og skeið
og tilþrif gæðinganna
Sinni mótormeri reið
milli sýninganna 
Sjá frétt á bls. 2.

Sinni mótor-
meri reið

„Þátttaka í stórum hestasýningum 
í útlöndum er þýðingarmikill þátt-
ur í markaðssetningu á íslenska 
hestinum,“ segir Fjölnir Þorgeirs-
son, framkvæmdastjóri og annar 
eigandi vefmiðilsins Hestafrétta. 
„Ég er búinn að fara á fjórar stórar 
hestasýningar í útlöndum á þessu 
ári þar sem íslenskir hestar hafa 
tekið þátt. Það er engin spurning 
um það í mínum huga að það skil-
ar sér,. Sýningin í Globen í Stokk-
hólmi var alveg mögnuð og henni 
var sjónvarpað beint um alla Sví-
þjóð. Það má einnig sjá myndbönd 
frá sýningunni á www.hestafrétt-
ir.is. Við klikkum ekkert á því,“ 
segir hinn eldspræki Fjölnir Þor-
geirsson.

Mikilvægt í 
markaðssetningu

Fjölnir Þorgeirsson efast ekki um að 
þátttaka í hestasýningum í útlöndum 
skili sér í betri markaðssetningu.

Jón Finnur Hansson, fyrrverandi 
ritstjóri og blaðamaður á Eiðfaxa, 
hefur verið ráðinn rekstrarstjóri 
Fáks í Reykjavík, sem er stærsta 
hestamannafélag landsins. Jón 
Finnur er búfræðikandidat frá 
Hvanneyri og með kennaramennt-
un frá Háskóla Íslands. Hann 
starfaði áður við barnakennslu og 
ýmis störf tengd landbúnaði.

Jón Finnur segir mörg spenn-
andi verkefni framundan. Mikil 
gróska sé í félaginu, ekki síst í 
mótshaldi. Opin gæðingakeppni 
Fáks og Reykjavíkurmót í hestaí-
þróttum séu ein stærstu mót árs-
ins fyrir utan Landsmót. Næsta 
sumar muni Fákur svo halda Ís-
landsmót í hestaíþróttum, í flokki 
fullorðinna og í yngri flokkum. 

Jón Finnur í Fáki

Íslenski hesturinn er ekki bara fyrir fullorðna, að minnsta kosti 
ekki ef pabbi er með. Rakel Dóra Sigurðardóttir, níu ára, sýndi 
listir sýnar á gæðingnum Skugga-Baldri frá Litla-Dal. 

Tamningamaður 
á Blönduósi
kaupir 45 hross í Eyjafirði
BLS. 4
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Víða er þröng á þingi. Reiðvegir eru oftast lagðir meðfram þjóðvegum og nú hafa mótormerar fært sig yfir á reiðvegina.
 MYND/JENS EINARSSON

Það er hverri íþróttagrein nauðsynlegt að reka öflugt mennta-, 
fræðslu- og kynningarstarf, enda gerir ÍSÍ þær kröfur til sinna 
sérsambanda að þau sinni þessum þætti af krafti. Það hefur 

verið markmið Landssambands hestamannafélaga, LH, að koma á 
heildstæðu námi, sem spannar æskulýðsstarf hestamannafélaganna og 
sjálfstætt starfandi reiðskóla, og síðan nám í grunn- og framhaldsskól-
um, þannig að hestamennska verði raunhæfur kostur sem valfag eða 
almennt nám. Fjörutíu og tveir einstaklingar stunda nú nám í hesta-
mennsku á vegum Fjölbrautaskóla Suðurlands.

Í framhaldi af góðri reynslu af hestabraut Fjölbrautaskóla Suður-
lands skrifuðu formaður skólanefndar FSU, formaður LH og mennta-
málaráðherra undir viljayfirlýsingu um að þróa fjölþætt nám í hesta-
íþróttum sem taki tillit til hestaíþróttarinnar sem búgreinar, íþróttar, 
menningar og ferðaþjónustu um leið og það uppfyllir þær skyldur sem 
ÍSÍ leggur á LH sem sérsamband. Það hefur verið ánægjulegt fyrir 
okkur hestamenn að upplifa hversu góðan skilning Þorgerður Katrín 
Gunnarsdóttir menntamálaráðherra hefur á þessu verkefni, sem von-
andi leiðir til þess að staða hestaíþróttarinnar innan almenna skóla-
kerfisins verði tryggð, en það er eitt af markmiðum stjórnar LH.

Til þess að ná betri árangri í menntamálum hefur LH gengist undir 
„matrixu“ FEIF en hún er alþjóðleg og gengur út á að flokka reiðkenn-
ara í aðildarlöndum FEIF, þá sem þess óska, eftir menntun þeirra inn í 
„matrixuna“. Einstaklingar, stofnanir og félög sem þurfa reiðkennara 
geta því valið sér kennara við hæfi á heimasíðu FEIF. Dýravernd, örygg-
ismál og skipulagsmál hafa einnig verið í brennidepli. Hefur sú umræða 
sýnt fram á að mikið verk er óunnið. Reynslan hefur kennt okkur að 
menntun og fræðsla er beittasta vopnið til að ná framförum. 

Það er okkur hestamönnum mikilvægt að taka allri umræðu sem að 
okkur snýr með opnum huga og beina henni í rétt-
an farveg, þannig að hún leiði til góðs. Til þess að 
það geti orðið þurfum við hestamenn að standa vörð 
um sameiginlega hagsmuni okkar. Það gerum við 
best með því að taka virkan þátt í starfi hestamanna -
félaganna og fylkja okkur á bak við þeirra sameigin-
lega skjöld: Landssamband hestamannafélaga — LH.

MENNTUN ER 
MÁTTUR

Sveinbjörn Sveinbjörnsson og 
Bjarnleifur Bjarnleifsson voru 
heiðraðir á Uppskeruhátíð hesta-
manna fyrir vel unnin og óeigin-
gjörn störf í þágu hestamanna-
hreyfingarinnar.

Sveinbjörn sem átti sæti í stjórn 
LH um árabil, var einn aðalhöf-
undur Landsmóts ehf. og stjórnar-
formaður þess fyrstu þrjú Lands-
mótin sem það stóð fyrir.

Bjarnleifur er formaður Gusts 
í Kópavogi og formaður lands-
liðsnefndar LH. Bjarnleifur er 
óþreytandi félagsmálamaður og 

hefur staðið í ströngu á umbrota-
tímum hjá Gusti.

Heiðraðir fyrir góð störf

Á myndinni eru þeir Sveinbjörn Svein-
björnsson og Bjarnleifur Bjarnleifsson 
ásamt konum sínum Rögnu Guðmunds-
dóttur og Lilju Gunnarsdóttur.

FRÉTTABLAÐIÐ/JENS EINARSSON

Torfærumótorhjólum hefur 
fjölgað gífurlega hér á landi 
undanfarin ár. Þessi íþrótt á sér 
engan skipulegan vettvang og 
hafa ökumenn freistast til að 
nota reiðvegi hestamanna til 
ökuferða.

„Umferð mótorhjóla á reiðvegun-
um hér í kring eykst ár frá ári og 
keyrði um þverbak í sumar,“ segir 
Snæbjörn Sigurðsson í Efsta-
Dal í Bláskógabyggð. „Ég horfði 
á unga hryssu fælast með knapa 
undan mótorhjóli á reiðveginum 
fyrir neðan Fellskot. Það var ein-
göngu heppni að ekki hlaust slys 

af. Ef vindur er á móti þá heyra 
hrossin ekkert fyrr en hjólin eru 
komin alveg aftur undir þau og þá 
geta þau fælst illa.“

Sigurður var í reiðveganefnd 
hestamannafélagsins Trausta um 
árabil og á sæti í sveitarstjórn 
Bláskógabyggðar. Hann segir að 
reiðvegir og reiðstígar í uppsveit-
um Árnessýslu nemi hundruðum 
kílómetra. Það hafi kostað mikla 
fjármuni að leggja þá og nú liggi 
þeir undir skemmdum vegna mót-
orhjólaumferðar.

„Ég hef ekkert á móti fólki sem 
vill vera á torfæruhjólum, það 
sport á rétt á sér eins og önnur 
áhugamál. En það þarf afmark-

aða aðstöðu. Menn verða að virða 
rétt annarra.

Við getum rétt ímyndað okkur 
hver viðbrögðin yrðu ef þess-
ir ökumenn færu inn á golfvelli 
eða fótboltavelli. Menn fara um 
allt á þessum hjólum, inn á Kjöl, 
um Lyngdalsheiði og Miðdals-
fjall og fara svo eftir reiðvegun-
um frá Laugarvatni að Gullfossi 
og víðar.

Mörg þessara hjóla eru óskráð 
og þar með ótryggð. Maður sér 
líka ljót ummerki eftir hjólin utan 
vegarslóða. En aðalatriðið er að 
hestamenn eiga þessa reiðvegi og 
það er okkar krafa að sá eignar-
réttur sé virtur,“ segir Snæbjörn.

Mótormerar hertaka reiðvegi
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● lh hestar

Landsmót hestamanna 2010 verð-
ur á Vindheimamelum í Skaga-
firði ef samningar nást. Fjór-
ar umsóknir bárust um að halda 
mótið frá umsjónarmönnum eft-
irfarandi svæða: Vindheimamel-
um í Skagafirði, Melgerðismelum 
í Eyjafirði, Gaddstaðaflötum við 
Hellu og Víðidal í Reykjavík.

Sú ákvörðun var tekin á stjórn-
arfundi LH að ganga til samninga 
við Skagfirðinga og skal þeim 

lokið eigi síðar en 1. júní 2008. 
Haraldur Þórarinsson, formað-
ur LH, segir að áhersla verði lögð 
á að samningur liggi fyrir mun 
fyrr, eða í febrúar á næsta ári, 
svo hægt sé að hefja undirbún-
ing strax.

Haraldur segir ennfremur að 
LH muni fara þess á leit að rík-
issjóður styrki Landsmót hesta-
manna á sama hátt og Landsmót 
ungmennafélaganna, þannig að 

tryggt sé að hestamannafélögin 
á viðkomandi svæðum fari með 
hagnað út úr mótshaldinu, en tapi 
ekki eins og komið hefur fyrir. 

„Ég vil þakka þeim aðilum 
sem sóttu um mótið. Ég vil einnig 
taka fram að það hefur ekki verið 
mörkuð sú stefna í stjórn LH að 
landsmótsstaðir skuli vera tveir, 
eins og heyrst hefur,“ segir Har-
aldur.

LM 2010 á Vindheimamelum

Sá orðrómur er kreiki á meðal 
hestamanna að stefnubreyting hafi 
orðið á skemmtidagskrá Landsmóta 
og engir dansleikir verði á LM2008.

„Það verða dansleikir á Lands-
mótinu,“ segir Jóna Fanney Frið-
riksdóttir, framkvæmdastjóri 
LM08. „Við ætlum hins vegar ekki 
endilega að leggja höfuðáherslu á að 
trekkja inn á böllin með því að vera 
með frægustu og dýrustu hljóm-
sveitir landsins. Það er hægt að 
skemmta sér á svo margan hátt.“

Jóna Fanney segir það skoðun 
mótsstjórnar að Landsmótin séu 
fyrst og fremst fjölskylduhátíð og 
þar eigi íslenski hesturinn að vera 
í fyrirrúmi. „Afþreyingardagskrá 
LM08 er ennþá í mótun og verður 
kynnt um leið og hún er tilbúin. Það 
verður enginn svikinn af henni,“ 
segir hún.

Landsmót er fjölskylduhátíð

Landsmót er fjölskylduskemmtun þar sem íslenski hesturinn er í öndvegi. Á mynd-
inni er Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir á hestinum Hyl frá Bringu.

Í 3. tölublaði LH Hesta, á bls. 4 í dálkinum 
Hafrar&bygg, er birtur styttur texti um 

hrossakjötsát, sem lengi var forboðið á Íslandi. Textinn er af Vísinda-
vef Háskóla Íslands, höfundur Hrafnkell Lárusson. Því miður misfórst 
að geta um tilurð textans og eru hlutaðeigendur beðnir afsökunar á 
því. Textann má finna óstyttan á vefslóðinni: www.visindavefur.hi.is/
svar.php?id=5381 Jens Einarsson, ritstjóri LH Hesta

Leiðrétting

Haraldur Þórarinsson,
formaður LH.
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Félag tamningamanna, FT, var 
stofnað á Hótel Loftleiðum í Reykja-
vík 10. apríl 1970. Stofnfélagar voru 
tólf. Fyrstu stjórn skipuðu: Sigurjón 
Gestsson formaður, Þorvaldur Ág-
ústsson ritari, Pétur Behrens gjald-
keri og Reynir Aðalsteinsson og 
Halldór Jónsson meðstjórnendur.

Hugmyndin kviknaði í litlu herbergi 
norður á Ströndum, hjá hinum 
þýska Pétri Behrens og Jóni Þórðar-
syni úr Sandgerði, en þeir voru þá 
við tamningar í Húnavatnssýslum á 
sjöunda áratugnum. Skömmu síðar 
hittu þeir tvo aðra unga tamninga-
menn, Reyni Aðalsteinsson og Sig-
urjón Gestsson. Allir voru sammála 
um að nauðsynlegt væri að stofna 
félag um sameiginlega hagsmuni 
tamningamanna, sem þá voru eins 
konar farandverkamenn sem flökk-
uðu um landið.

Pétur Behrens sendi fjölritað blað 
til allra tamningamanna sem þeim 
félögum kom í hug. Fá svör bárust 
við bréfinu og þeir sem ekki fengu 
bréf móðguðust og litlu munaði að 
stofnað yrði annað félag. Af því varð 
þó ekki. Það var vor í lofti, framund-
an var Landsmót hestamanna á 
Skógarhólum og fyrsta Evrópumót 
eigenda íslenskra hesta í Þýska-
landi. Félag hafði verið stofnað.

Í fyrstu drögum að lögum segir: 
„Stefna félagsins er að stuðla að 
réttri og góðri tamningu hesta. 
Þessu markmiði hyggst félagið ná 
með því að: a) Sérþjálfa tamninga-
menn. b) Leiðbeina ungum hesta-
mönnum. c) Láta tamningamenn 
sanna hæfni sína með sérstöku 
prófi. d) Að hafa náið samband við 
hestamannafélögin og gera við 
þau samninga um kaup og vinnu-
aðstöðu félagsmanna.“ 

Á þeim tæpu fjórum áratugum 
sem liðnir eru frá stofnun FT hefur 
félagið velt þungu hlassi. Gífur-
legar framfarir hafa orðið í reið-
mennsku og meðhöndlun hrossa. 
Snarpir vindar hafa blásið en 
meginmarkmiðin hafa ekki glat-
ast. Nú lítur hins vegar út fyrir að 
félagið sé á tímamótum. Á aðal-
fundi FT nú í desember var tekin 
sú ákvörðun að stjórn félagsins 
skyldi ganga til viðræðna við Félag 
hrossabænda um hugsanlega sam-
einingu félaganna.

Tryggvi Björnsson tamningamaður á 
Blönduósi gerðist nýverið stórtækur 
þegar hann keypti öll hrossin á bænum 
Kommu í Eyjafirði.

Tryggvi Björnsson, tamningamaður á Blöndu-
ósi, gerðist stórtækur í hestakaupum á dög-
unum og keypti öll hrossin á bænum Kommu 
í Eyjafirði, alls 45 hross.

Í hópnum voru ellefu fylfullar hryssur, 
allar fengnar við fyrstu verðlauna-stóðhest-
um, þar af þrjár með fyli undan Álfi frá Sel-
fossi. Fjórar þeirra eru með fyrstu verðlaun 
og þekktust er Kjarnorka frá Kommu, móðir 
stóðhestsins Kaspars frá Kommu.

„Þetta var töluverður pakki,“ segir 
Tryggvi. „En þetta eru allt góð og vel ættuð 
hross og þess vegna áhættunnar virði. Það 
eru í þessu nokkur trippi á tamingaraldri, 
geldingar og hryssur, undan topphestum eins 
og Hróðri frá Refsstöðum, Þokka frá Kýr-
holti, Blæ frá Torfunesi, Gusti frá Hóli, Nagla 
frá þúfu og Hrym frá Hofi. Þau fara öll vel af 
stað og það er spennandi að sjá hvernig þau 
koma til með að þróast.“

Tryggvi segir að einnig séu tíu folöld í 
hópnum, öll undan mjög góðum hestum. „Ég 
er búinn að selja nokkur hross úr pakkan-
um, þar af tvær fyrstu verðlauna-hryssur. Ég 
held Kjarnorku og Uglu eftir, set þær í rækt-
unina. En svona er þetta bara. Maður verður 
að taka þátt í lottóinu.“

Stórtækur hestakaupmaður

Tryggvi á stóðhestinum Sigri frá Húsavík á Fjórðungsmóti Austurlands í sumar.
MYND/JENS EINARSSON

Elka Guðmundsdóttir flutti erindi á aðalfundi 
Félags tamningamanna þar sem hún undir-
strikar nauðsyn þess að fjölga menntunarúr-
ræðum fyrir tamningamenn.

„Það verður að fjölga valmöguleikum í 
menntun tamningamanna,“ segir Elka, sem 
nýlega tók sæti í stjórn FT. „Hólaskóli hefur 
einkarétt á að útskrifa tamningamenn, sem 
er ekkert annað en einokun. Fyrir tæpum tíu 
árum lögðu einkaaðilar allt undir til að bjóða 
upp á nám í tamningum á Suðurlandi og nem-
endum kost á að ganga í FT. Sú tilraun mætti 
mikilli andstöðu þáverandi stjórnar FT. Það 
er mikil eftirspurn eftir tamningafólki, meiri 
en framboðið. Það verður að sníða reglur um 
menntun tamningamanna að nútíma samfé-
lagi og fjölga menntunarúrræðum. Í dag geta 
flestir sótt sér menntun við hæfi, óháð stétt 
og stað.“

Elka segir að Hólaskóli þurfi ekki að ótt-
ast samkeppni. Reynsla annarra stofnana í 
skólakerfinu hafi sýnt að fleiri valmöguleik-
ar minnki ekki aðsókn í einstaka skóla. Í Hóla-
skóla hafi verið mótuð frábær námskrá sem 

myndi nýtast annars staðar. Hólaskóli yrði 
áfram leiðarljósið.

„Það er of dýrt fyrir hestamennskuna 
þegar hömlur eru á samkeppni, frumkvæði og 
nýsköpun í greininni sem því miður er raun-

in. Félag tamningamanna á þvert á móti að 
stuðla að þessari nýsköpun og styðja við bakið 
á þeim sem eru tilbúnir að leggja sitt af mörk-
um,“ segir Elka. (Erindið má lesa í heild sinni 
á: www.hest.is).

Fjölga þarf menntunarúrræðum

Hafrar & bygg

Efnilegir tamningamenn taka við verðlaunum í Skeifukeppni á Hólaskóla.
MYND/JENS EINARSSON

Tvær hestasundlaugar tóku til starfa hér á landi 
síðastliðinn vetur. Áhugi hestamanna var strax mik-
ill og svo virðist sem sundþjálfun hesta sé að festa 
sig í sessi.

Sundþjálfun hrossa er það nýjasta í íslenskri 
hestamennsku og bendir flest til að hún verði fast-
ur liður í þjálfun keppnishrossa, þótt kostnaður sé 
ærinn. Tvær hestasundlaugar tóku til starfa síðast-
liðinn vetur, Faxahestar í Víðidal í Reykjavík, og 
Sundhestar í Áskoti í Ásahreppi. 

„Það er vaxandi áhugi á hestasundinu,“ segir 
Jakob S. Þórarinsson hjá Sundhestum. „Aðsóknin 
hefur aukist. Þessa dagana synda hjá okkur 18 til 25 
hestar á dag. Flestir viðskiptavinir okkar eru mjög 
ánægðir og enginn hefur kvartað. Flestir telja að 
sundið hafi jákvæð áhrif á hrossin. Erlendar rann-
sóknir sýna að sundþjálfun eykur þol og styrkir lið-
bönd og vöðva. Engin vísindaleg rannsókn hefur þó 
verið gerð hér á landi. Ég hef átt í viðræðum við 
ýmsa aðila og á von á að slík rannsókn muni hefjast 
hér á næsta eða þarnæsta ári.“

Helgi Leifur Sigmarsson hjá Faxahestum tekur 
í sama streng. „Aðsóknin er að aukast. Megnið af 
hrossunum sem koma til okkar eru keppnis- og kyn-
bótahross. Einnig kemur töluvert af hrossum í end-
urhæfingu eftir meiðsli. Hinn almenni hestamað-
ur sýnir þessu líka áhuga, fólk kemur með hross-
in vegna þess að það metur það sem svo að sundið sé 
bæði hollt og skemmtilegt fyrir þau.“

Hestasund það nýjasta
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Söguleg kaflaskipti verða 
hjá Landbúnaðarskólunum, 
Háskólanum á Hólum og Land-
búnaðarháskólanum á Hvann-
eyri um áramótin, en þá flyst 
stjórnvaldslegt forræði þeirra 
frá landbúnaðarráðuneytinu 
til menntamálaráðuneytisins. 

Bændaskólarnir hafa í áratugi verið 
fræðslumiðstöðvar í hestahaldi 
og tamningum. Á Hólaskóla hefur 
verið þróað fjölþætt nám í hesta-
fræðum og tamningum og skól-
inn er eina menntastofnun lands-
ins sem útskrifar tamningamenn og 
reiðkennara í samstarfi við Félag 
tamningamanna.

Á Hvanneyri hefur einnig verið 
lögð aukin áhersla á nám tengt 
hestamennsku og í haust hófst 
þar þriggja ára nám til BS-gráðu í 
hestafræðum. Skólarnir gegna því 
afar þýðingarmiklu hlutverki fyrir 
hestamennskuna í landinu.

Að tillögu Þorgerðar Katrín-
ar Gunnarsdóttur menntamálaráð-
herra hefur verið skipaður starfs-
hópur sem móta skal tillögur um 
framtíð og skipan skólahalds á 
Hólum í Hjaltadal og málefni Hóla-
staðar, eins og segir í fréttatilkynn-
ingu á heimasíðu menntamálaráðu-
neytisins. Þar segir einnig: „...Í til-

lögum sínum skal starfshópurinn 
miða við að tryggilega verði hald-
ið um málefni Hólastaðar og Hólar 
haldi reisn sinni og stöðu sem mið-
stöð mennta, menningar og kirkju-
legra málefna.“

„Ég bind miklar vonir við starf 
hópsins,“ segir Þorgerður Katrín. 

„Við Hólaskóla hefur verið unnið 
ágætt starf á sviðum sem lítt er sinnt 
af öðrum stofnunum á háskólastigi, 
svo sem á sviði ferðamála, hesta-
mennsku og fiskeldis. Það er mik-
ill áhugi fyrir því að nýta sérstöðu 
og sérhæfingu skólans hvað varðar 
greinar sem tengjast íslenska hest-

inum og hestaíþróttinni og einnig 
felast margvísleg tækifæri í stuðn-
ingi og þjónustu við ferðageirann, 
ekki síst í dreifbýli. Markmiðið er 
að efla Hólaskóla til framtíðar.“

Ekkert er fjallað sérstaklega um 
málefni Landbúnaðarháskólans á 
Hvanneyri í fréttatilkynningunni.

Húsbóndaskipti á bændaskólunum

Hólar í Hjaltadal.  MYND/GUNNÞÓRA GUNNARSDÓTTIR

FRÉTTAMIÐLAR:
www.eidfaxi.is
www.hestafrettir.is
www.847.is
www.horse.is

STOFNANIR:
www.feif.org
www.lhhestar.is
www.holar.is
www.landsmot.is
www.worldfengur.is
www.tamningamenn.is
www.fhb.is
HROSSABÚ SÝNISHORN:
www.strandarhofud.is
www.akurgerdi.is
www.arabaer.is
www.armot.is
www.austurkot.is

Hestamenn á netinu

Páll Bragi Hólmarsson telur að 
hæglega megi markaðssetja 
íslenska hestinn í Rússlandi 
þótt það gerist ekki á einni 
nóttu.

Hópur íslenskra og finnskra 
hestamanna hefur stofnað fyrir-
tæki um útflutning hrossa til Finn-
lands og Rússlands, en ekki hefur 
áður verið gerð tilraun til að selja 
íslensk hross í Rússlandi.

Páll Bragi Hólmarsson og Hug-
rún Jóhannsdóttir í Austurkoti 
hafa um árabil unnið að mark-
aðssetningu á íslenska hestinum í 
Finnlandi og eiga þar hlut í stórri 
hestamiðstöð, Kuuman Hevoset. 
Aðaleigendur hennar eru Pekka 
Makinen og Sirpa Brumton, sem 
er mikill áhugamaður um fram-
gang íslenska hestsins. Um þrjú 

þúsund íslensk hross eru í Finn-
landi. 

„Kuuman Hevoset er skammt 
frá landamærum Finnlands og 
Rússlands,“ segir Páll Bragi. „Það 
barst í tal fyrir nokkrum árum að 
kannski væri ekki svo vitlaust að 
þreifa á Rússunum. Við buðum 
þeim í heimsókn og síðan þróuð-
ust málin þannig að síðastliðið vor 
tókum við þátt í stórri hestasýn-
ingu í Pétursborg þar sem áhorf-
endur skiptu tugum þúsunda. 
Rússarnir tóku mjög vel á móti 
okkur og hrifust af hestunum.“

HESTASÝNING ER LEIKHÚSFERÐ
Páll Bragi segir rússneska hesta-
menningu á háu plani, enda sé 
hún byggð á langri hefð. Ekk-
ert sé til sparað þegar hestar eru 
annars vegar og rússneskur al-

menningur sé einnig mjög áhuga-
samur.

„Það er sama þörf fyrir afþrey-
ingu í Rússlandi og annars stað-
ar. Almenningur er mjög duglegur 
að sækja hestasýningar og manni 
virðist sem þeir líti á þær á sama 
hátt og við á leikhús. Við ætlum 
ekki að leggja áherslu á ódýra 
hestaleiguhesta, heldur á íslenska 
gæðinginn, úrvalshross fyrir 

góða reiðmenn. Við munum taka 
þátt í annarri sýningu í Péturs-
borg í apríl næsta vor og höfum 
boðið nokkrum rússneskum hesta-
mönnum til Íslands í tengslum við 
Landsmót 2008,“ segir Páll Bragi.

Íslenskir aðilar sem eiga hlut í 
fyrirtækinu eru hrossaræktarbú-
in Auðsholtshjáleiga og Ármót, og 
hestavöruverslunin Baldvin& Þor-
valdur.

Rússarnir koma

Frá sýningunni í Pétursborg. Frá vinstri: Kristbjörg Eyvindsdóttir, Gunnar Arnarson, 
Hinrik Þór Sigurðsson, Katie Brumpton, Páll Bragi Hólmarsson, Hugrún Jóhannsdótt-
ir og Hafliði Halldórsson. MYND/HESTAFRÉTIR

Löpp frá Hvammi í Ölfusi er 
heiðurshryssa Suðurlands 2007. 
Hún var heiðruð sem slík á fol-
aldasýningu Hrossaræktarsam-
taka Suðurlands, sem haldin var 
í Ölfushöllinni í haust. Eigandi 
hennar og ræktandi er Pétur B. 
Guðmundsson í Hvammi. Löpp er 
undan Gáska frá Hofstöðum og 
Fríðu frá Hvammi, Sleipnisdótt-
ur frá Ásgeirs  brekku. Hún hlaut 
8,76 fyrir hæfileika í einstakl-
ingsdómi, þar af 9,5 fyrir stökk og 
skeið. Undan henni eru skráð tólf 
afkvæmi og átta þeirra hafa hlotið 
dóm, þar af eru fimm með fyrstu 
verðlaun og eitt með 7,99 í aðalein-
kunn. Hæst dæmda afkvæmi henn-
ar er stóðhesturinn Þröstur frá 
Hvammi, undan Þorra frá Þúfu. 
Þröstur er með fagra og trausta 
byggingu, 9,0 fyrir háls og herðar, 
og er jafnvígur alhliða gæðingur 
með 8,50 fyrir hæfileika.

Heiðurshryssa 
Suðurlands

Frjósemi er mikilvægasti erfðaeiginleiki alls búfjár. 
Ef stóðhestur er ekki frjósamur skipta önnur gæði 
hans litlu máli. Sama máli gegnir um hryssur, þótt 
þær hafi að sjálfsögðu ekki sama möguleika á að 
fjölga sér og stóðhestar. Mjög misjafnt er hve hryss-
ur eignast mörg afkvæmi, en þær sem eignast tíu 
eða fleiri teljast í frjósamara lagi. 

Blesa frá Ártúni í Hornafirði hlýtur að vera í hópi 
þeirra frjósömustu, en hún eignaðist sautján folöld 
sem öll komust á legg. Tólf eru skráð í World-Feng. 
Eitt afkvæmi hennar fórst veturgamalt og nokkr-
um var fargað eftir að þau komust á tamingarald-
ur. Flest afkvæmin voru tamin og reyndust traust og 
viljug reiðhross. Þekktastir eru bræðurnir Kveikur 
frá Ártúni, sem í mörg ár var keppnishestur Alex-
anders Hrafnkelssonar, og Mozart, sem er reiðhest-
ur og keppnishestur Lenu Hrannar Marteinsdóttur 
í Ártúni.

Dýrmætasti eiginleikinn

Gísli Hermannson bóndi í Ártúni heldur í Blesu, sem var þrjátíu 
vetra þegar myndin var tekin árið 2001.

MYND/JENS EINARSSON

Hrafnkell Karlsson, formaður HRSS, 
Pétur Guðmundsson heldur í Löpp og 
Vignir Siggeirsson situr Þröst. Vignir 
sýndi Löpp á sínum tíma og hefur sýnt 
flest afkvæmi hennar. MYND/JENS EINARSSON
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TÝR
nýr hnakkur úr 
smiðju Hrímnis

REIÐHJÁLMAR
fjölbreytt úrval

THERMO
REITER

skóbuxur frá
Sonnenreiter

GRACE
falleg úlpa frá

Mountain Horse

HNAKKTÖSKUR
mikið úrval

margar gerðir

REDBACK
sterkir og endinga-

góðir reiðskór

Komdu í Lífland, njóttu jólastemmningar og fáðu hugmynd að góðri jólagjöf!



YFIRTAKA Á LÁNI MMC PAJERO DID. 
Árgerð 2000, ekinn 170 þ Dísel, 
Sjálfskiptur ný nagladekk, ný smurður 
áhv 2.000.000.

Bílahornið
Funahöfða 5, 110 Reykjavík

Sími: 567 2400
www.bilahornid.is

Toyota Previa 7 manna. árgerð 2002 
ekinn 70 þús. Tilboð fæst á yfirtöku 
á láni 1.830.000. plús sölulaun. Mjög 
góður bíl á góðu verði.

Bifreiðasalan
Tangarhöfða 2, 112 Reykjavík

Sími: 577 4400
www.bifreidasalan.is

Toyota Land Cruiser 100 Nýsk. 9/’05 ek 
63 þ. 5 manna dísel, silfur, snertiskjár 
allar aðgerðir í stýri GPS ,glæsilegur bíll 
með öllu. Fosshamar sími 820 1909 og 
893 0200.

Til sölu M.Benz E 280 CDI. Avantgarde 
Disel . árg.’07 Litur silfur ,ek. 30 þ. sjálfs. 
7. gíra bíll með öllu.Verð 5.890 tilboð 
5.350 þ. Fosshamar sími 820 1909 og 
893 0200.

BMW X5 árg.’06. Ek. 19.500 km. 
Fallegur bíll! Hvítur / ljóst leður að 
innan. Sem nýr! Verð aðeins 5.900.000 
FOSSHAMAR ehf. Sími 893 0200.

Mercedes Benz GL-450 árg.’07. Ek. 
12.700 km. Stórglæsilegur! Leður/
öskugrátt. 7 manna. DVD, 2 skjáir. 
Loftpúðafjöðrun. Hiti í framsætum. 
Fjarlægðaskynjarar. 2 sóllúgur ofl. Bíll 
með frábærum aukabúnaði og kostar 
nýr rúmar 12 milj. Er í ábyrgð! Verð 
aðeins 8.900.000. FOSSHAMAR ehf. 
Sími 893 0200.

Fosshamar
Sími: 8201909

rubbi

Notuð atvinnutæki

Polaris RMK 600 144“ árg. ‘07. Lítið not-
aður flottur sleði. Lán ca. 1120 þ. 20 á 
mán. Verð 1290 þ. Uppl. í s. 660 1334.

Vélaver hf.
Lágmúla 7, 108 Reykjavík

Sími: 588 2600
 

Audi Q7 4.2 S-Line (110899) 7/’07, 
dísel, ssk., ek. 9 þús. km, leður, 2 glert-
opplúgur, rafmagn í öllu, 20“ álfelgur, 
Webasto ofl. Nýr bíll frá Heklu. Ásett 
verð 11.390 þús.

Toyota Selfossi
Fossnes 14, 800 Selfoss

Sími: 480 8000
http://www.toyotaselfossi.is

Ford F-350 Lariat árgerð 2004 extra-
cab, 6,0 diesel, innfl. af Brimborg, 
ekinn 85 þús.km., þjónustubók. Verð 
kr. 2.580.000,- 100% lánað. Uppl. í s. 
821 6292.

Ford Explorer XLT árgerð 2006, ekinn 
40 þús.km., 7manna, 6cyl., sjálfskipt-
ur, glæsilegur bíll. Verð kr. 3.200.000,- 
100% lán mánaðargreiðsla kr. 46.000. 
Uppl. í s. 821 6292.

GM Chevrolet Suburban LT - K1500 
árgerð 2007, bensín, 7manna, leður 
ofl. ofl., ekinn 25 þús., dökkblár. Verð 
kr. 6.900.000. Uppl. í s. 821 6292 & 
893 6292.

Peugeot Boxer diesel pallbíll árgerð 
2004, ekinn 71 þús. km., álpallur, 100% 
lánað. Verð 1.590.000 þús. m.vsk. Uppl. 
í s. 821 6292.

Breiðan ehf
Sími: 821 6292

 

 Bílar til sölu

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

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

Touareg V8
VW Touareg V8 4,2 Svartur árg. 2004 
ek. 84 þ. Leður, xenon ljós, rafmagn í 
sætum, topplúga og.fl. Flottur bíll. Fæst 
á góðu verði. Uppl. í s. 659 4567.

Nissan Pathfinder árg.’05. ek. 74 þús. 
km. dráttarbeisli, filmur, sílsarör ofl. 
Sjálfskiptur, Diesel. Listav. 4.100þús 
Tilboð til jóla 3.600 þús. 100%lán 
möguleiki. Uppl. Í síma 840 8200.

Dodge Ram 2500 Laramie Diesel 2007 
ekinn 5þ. Leður, 6 manna, topplúga, 
35“ breyttur, lok á palli. Einn með alveg 
öllu. S. 898 2811.

Ford Ranger 93, ek. 230 þús. Nýsk. og 
í góðu standi. Verð 300 þús. Uppl. í s. 
822 5650.

Peugot 106 árg. ‘98. Ssk., ek. 140 þ. 
Sumar + vetrard. fylgja. Verð 140 þ. S. 
865 2838.

Toyota rav4 ‘06. Ssk. ek. 20 þús. dráttar-
beisli, fallegur bíll ákv. gott bílalán 1.500 
þús. afb ca. 24 þús. á mán. Verð 2.790 
þús. Uppl. í síma 899 5442.

Lexus IS 300 árg 2002. Ath skipti mögu-
leg Upplýsingar í síma 893-6404

WV Passat V6 USA typa, tjónaður. 
Árgerð 2000 ekinn ca. 177.000 km. 
Sími 895 1952.

Ódýrir bílar til sölu!
VW LT ‘97 diesel v. 390 þ. Suzuki Vitara 
V6 ‘96 v. 180 þ. Kamaro V6 ‘94 v. 280 þ. 
Sunny GTi v. 80 þ. S. 822 8171.

Ótrúlegt verð 50 þ. út
Suzuki Grand Vitara 11/’05. Ek. 68 þ. 
Ssk. Leður, hiti í sætum, rafm. í rúðum 
CD, Toppbíll. ÁsettV. 2.1 mil. Tilboð 50 þ. 
út. Áhv. rúml. 1.6 mil. S. 691 9374.

 0-250 þús.

Opel Corsa 1.2 16V. 2000 árg. 
Glæsilegur bíll. skoðaður ‘08. Sumar- og 
vetrardekk. Rafm. í rúðum. sparneytinn 
bíll. Verð 250 þús. S. 866 3838. Góður 
gripur hér á ferð.

Fallegur Renault Megane Classic, ný 
tímareim og heilsársdekk, nýskoðaður. 
Frábær jólabíll. S. 848 4779 fyrir kl.13. 
eða eftir kl.17. Selst ódýrt á 290 þús.

Til sölu Skoda Felicia 96, sk. 08 ek. 155 
þ. i góðu standi. Uppl. í s. 692 7495.

Tilboð 125 þ.
Hyundai Sonata ‘97 2.0, bsk., sk. ‘08. 
Listav. 260 þ. Tilboð 125 þ. S. 691 
9374.

 250-499 þús.

Toy avensis, ek, 153 þús.,nýskoðaður,vel 
með farinn, verð 400 þús. topp eintak. 
uppl í síma 8938125

 500-999 þús.

Frúarbíll á góðu verði. Honda CRV, árg. 
‘97. ek. 140 þ. Verð 550 þús. áhv. 330 
þús. Uppl. í síma 695 1730.

 1-2 milljónir

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

Toyota Avensis ‘04 ssk., ek. 61 þ. Allir 
aukahlutir. Ný dekk, krókur. Tilboð 1890 
þ., áhv. 1600. Uppl. í s. 858 4166, 
Davíð.

 2 milljónir +

Tilboð óskast í Ford Edge sel 3.5L AWD, 
leður, nýskráður 13.12.07 ek. 300 m. 
Uppl. í s. 863 2105.

 Bílar óskast

Ódýr bifreið óskast! Má þarfnast smá 
aðhl. Stgr. ca. 25-70 þ. S. 823 8384.

Óska eftir ódýrum bíl sem þarfnast við-
gerðar, má vera ónýtur. Verðhugmynd 
0-130 þús. stgr. S. 661 5256.

Óska eftir 3 dyra Honda Civic, má 
þarfnast viðgerða, eða vera ónýtur. 
Verðhugm. 0-100 þ. S. 820 3478.

Bíll óskast á 10-20 þús. Helst skoðað-
ur og helst Toyota. Gunnar sími 846 
0698.

Óska eftir ódýrum bíl, ca. 15-65 þús. 
Uppl. í síma 865 6514.

 Jeppar

MMC Pajero Intense diesel. Nýr bíll, 7 
manna. S. 898 2811.

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

Toyota LC120 nýr óekinn, 35“ breyttur, 
ssk., topplúga, 8 manna, dráttarb., spoil-
er ofl. Verð 6,290 þ. Uppl. í s. 894 4144 
& 697 7777 & 693 9925.

 Pallbílar

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

Dodge Ram 2500 Laramie árg. 2008. 
Nýr bill 2 ára ábyrð. 6,7, diesel, leður, 6 
manna og DVD. Einn með öllu. S. 898 
2811 www.plusgallery.is

Nissan DOUBLE CAB YD 2.5 Árg.2004 
ekinn 46 þús. S. 892 0034 & bs234@
simnet.is

 Sendibílar

VW Transporter 2001 til sölu,l angur, 
bensin, ekinn 142 þús., mikið nýtt, 
bremsur, púst og fleira, ný skoðaður. 
Uppl. í síma 897 2636.

 Vörubílar

Scania dráttarbíll 144G 530, árg. ‘01, 
Ek. 270 þ. Opticruise, Retarder. Ný 
dekkjaður. V. 5.4 mil + vsk. Uppl. í s. 
869 6825.

[ ALLAR SMÁAUGLÝSINGAR VIKUNNAR Á visir.is ]

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN 
ER OPINN ALLA DAGA KL. 8–17

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

AFGREIÐSLAN ER OPIN:
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 Kerrur

Til sölu 2 mán. Kerra, lítið notuð, kostar 
ný 125 þús. Fæst á 70 þús. Uppl. í s. 
893 7722.

Kerra óskast! Burðarg. amk. 700 kg. S. 
698 2846

 Vinnuvélar

 Bílaþjónusta

 Hjólbarðar

2 stk. nagladekk 165R 13“ á 4 þ. 2 stk. 
185/70 13“ á 2 þ. S. 896 8568.

 Varahlutir

Vélar ehf. 
 Vatnagarðar 16

Alternatorar og startarar í báta, 
bíla og vinnuvélar. Beinir og nið-
urg. startarar. Varahlþj. S. 568 6625. 
www.velarehf.is

Bílapartar ehf 
 S. 587 7659.

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

Varahlutir í VW Golf, Polo og Yaris, 
Renault Kangoo. Viðgerðir. Einnig air-
bag. Kaupi bíla. Uppl. í s. 554 1610 & 
892 7852.

Varahluti í Lancer 1600 St. árg. ‘99 
Civic Sedan árg. ‘95 og Legacy árg. ‘92. 
Accent ‘95. S. 896 8568.

ÞJÓNUSTA

 Jólaskemmtanir

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

Jólasveinaþjónusta
Vantar þig jólasvein við komum í 
heimahús, jólaböll, húsfélög og aðrar 
samkomur. Margra ára reynsla. Uppl. í 
síma 820 7378.

 Hreingerningar

Hreingerningar ehf. S: 868 5599

Tek að mér jólaþrif í heimahúsum. 
Einnig fyrirtækja og fluttningsþrif. Uppl. 
í s. 848 7367, Ástu- svæði.

Tek að mér venjuleg heimilisþrif í 
heimahúsum. Er vandvirk. Uppl. í s. 587 
2084 & 690 2084.

 Ræstingar

 Garðyrkja

 Málarar

Sandspörtlun og málun
Mála stigahús, íbúðir eða blokkir. Uppl. í 
s. 893 5537 Arnar málarameistari.

 Búslóðaflutningar

Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl., 
píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj. 
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is

Tökum að okkur alla búslóðaflutninga 
og aðra flutninga. Góð þjónusta. Erum 
með besta verðið. Uppl. í síma 899 
2536 & 825 0083.

 Húsaviðhald

892 1565 - Húseignaþjónustan - 552 
3611. Lekaþéttingar - þakviðg. - múrv-
iðg. - húsakl. -öll málningarvinna - 
háþrýstiþv. - þakþéttiefni (500% teygj-
anl.)

Glerjun/gluggaviðgerðir!
 Móðuhreinsun glerja 

Sjáum um öll glerskipti, viðgerðir og 
breytingar utanhúss sem innan. Fyrir 
húseigendur og húsfélög. Tilboð þér 
að kostnaðarlausu. Fagþjónustan ehf, 
s. 860 1180.

Parketslípanir!
Getum bætt við okkur ! Viltu gera gólfið 
eins og nýtt fyrir jólin? 50-100fm, 2-3 
dagar, slípun og lökkun/olíuberun. S. 
866 4759.

Húsasmiður auglýsir. Þarf að skipta um 
rennur, opnanleg fög, glerja? Tilboð, 
tímavinna. S. 553 2171.

Húsaviðgerðir. Viðhald. Samt minni 
verkefni. Samkvæmt samkomulagi. 
Sími 857 1013.

 Stífluþjónusta

 Tölvur

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

 Spádómar

Alspá 
 445 5000 & 823 8280

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

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

Dulspekisíminn 908 6414 
& 553 5395

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

 Önnur þjónusta

Jólasveinar koma í heimahús. Erum 
ódýrir. Uppl. í s. 869 9117 eða á joli@
visir.is

KEYPT
& SELT

 Til sölu

Ódýri jólamarkaðurinn Ánanaustum 1, 
gegnt gamla Ellingsen húsinu. Opið alla 
daga fram að jólum. 20% afsláttur til 
örorku og lífeyrisþega.

HEKLA
Klettagörðum 8-10

www.hekla.is/velasvid

Sölumaður 825-5736

BÍLAR TIL SÖLU

TIL SÖLU
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Til sölu 12 volta leiðiskrossar með raf-
geymi, einnig 24 volta og 32 volta 
vandaðir díóðuljósakrossar á leiði. 
Smásala. Vélaverkstæði JS. Vesturhrauni 
3. Garðbæ. S. 554 0661, 897 4996 & 
699 2502.

Lagertilboð meðan birgðir 
endast! 

Rafmagn batterís bílar frá 3ja-6 ára kr. 
12.995. Rafmagns batteríshjól frá 3ja-6 
ára, kr. 8.995. Infrarexlampi á tilboði 
kr. 3900. Netlagerinn, Síðumúla 13, 
netlagerinn.is

Glæsilegur ísbjarnarfeldur m/ upp-
stoppuðum haus og öllum klóm. S. 
694 1808.

Á ýmsar stærðir af ísskápum á 8 og 10þ. 
Nýr stálísskápur 2 m, á 40 þ. Eldavél á 
5þ. Eldavélaháfur á 10þ. Flúorljós á 2þ. 
14“ TV á 3þ. Þvottavél á 10þ. Glerskápur 
á 3þ. Barstólar á 3þ. Chicco barnavagn 
á 5þ. S. 896 8568.

Þvottavélar
Til sölu nokkrar yfirfarnar þvottavélar, 
uppþvottavélar og ísskápar. Tökum bil-
aðar upp í. Einnig varahlutir í þvottavél-
ar. S. 847 5545.

Rimlar og úrval æfinga-
tækja

Á. Óskarsson ehf. www.oskarsson.is S. 
566-6600

 Gefins

Ljós, hornsófi (svefnsófi) úr IKEA fæst 
gefins geng því að verða sóttur. Uppl. 
í s. 893 2526.

 Hljóðfæri

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

Harmonikkur nýjar og notaðar. Mikið 
úrval. EG tónar, RVK 824 7610 & Ak 
660 1648

Sonor trommusett, vel með farið 2 ára 
gamalt, svart. Nánari uppl. í síma:698-
0872.

 Tölvur

 Bækur

Til sölu alusink vegg og eða þakjárn 
stallað með stærri prófil litur dökkgrænt 
þetta járn hentar til að fara á lektur á 
þak vegna burðar sem það hefur magn 
2000 fermetrar í lengdinni 960 cm, 
einnig þakull 15 cm með trefjapappa 
sem snýr niður ,gott verð ,nýtt og ónot-
að. Upplýsingar í síma 434 1502.

 Vélar og verkfæri

CMT fræsiverkfæri Ásborg, vélar+verk-
færi. Smiðjuvegi 11 S. 564 1212

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

 Til bygginga

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

Til sölu PH krani 50 tonna, árg. ‘88 og 
Hannebeck mót, 3m, 120 lm. Uppl. í s. 
895 6133.

 Verslun

Vönduð, sérlega mjúk leðurstígvél, með 
skinnfóðri.Litir. Svart og brúntStærð-
ir: 36 - 41Verð: 15.500.- Misty skór, 
Laugavegi 178, sími 551 2070

INNIGOSBRUNNAR & STEINLAMPAR! 
Bjóðum fjölbreytt úrval af innigos-
brunnum, saltsteina og eðalsteinsvörur. 
Fallegar og róandi gjafir! Gosbrunnar 
ehf - Langholtsvegi 109, á bakvið - s: 
517 4232/695 4220.

Útsalan á fullu. 
Ótrúlegt úrval af fallegum fatnaði.Opið 
10:00-18.00 laugard. 11:00-17:00Lokað 
sunnudaga. Friendtex, Faxafeni 10, Rvk 
S. 568 2870 www.friendtex.is

Sparaðu bílinn og verslaðu vinsælustu 
jólagjafirnar á leikfang.is. Opið allan 
sólarhringinn.

HEILSA

 Heilsuvörur

Árangur með Herbalife í 27 ár. Pantaðu 
frían prufupakka. Edda Borg S. 896-
4662 www.lifsstill.is

Botnlaus orka betri líðan! Herbalife 
Shapework. Heilsuráðgjöf og eftirfylgni. 
Kaupauki fylgir. Halldóra Bjarna hjúkr-
unarfræðingur. www.halldorabjarna.is 
S. 861 4019 & 868 4876.

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

 Fæðubótarefni

Léttari og hressari með Herbalife. www.
dagamunur.is Ásta s. 891 8902.

Viltu léttast? Eða þyngjast? Prófaðu 
Herbalife! Ólöf 861 5356, olsiar@hot-
mail.com
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Fiskbúðin Lækjar

gö
tu

220 Hafnarfirði S-5655488

220 HafnarfirðiLækjargötu 34bFiskbúðin Sími-5655488

ÚRVALS HUMAR

FERSKUR FISKUR

SIGINN FISKUR

KÆST SKATA

OPIÐ 22 DES OG
Á ÞORLÁKSMESSU

SKEMMTANIR

Auglýsingasími

– Mest lesið
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 Nudd

Heilnudd. Uppl. í s. 857 1326.

Viltu heilnudd? Hafðu samband í síma 
823 7541.

Viltu heilnudd ? Jólatilboð! örfáir dagar 
eftir. S. 869 6914

 Ýmislegt

Súrefnismettunarmælar á frábæru 
verði. Einnig höfum við aðgang að 
öllum mögulegum vöruflokkum. Það 
sem við eigum ekki reynum við að 
útvega. K-Matt ehf. S. 421 8999 eða 
k-matt@k-matt.is

HEIMILIÐ

 Húsgögn

Fjarstýrt stillanlegt Queen size rúm til 
sölu. Verð 48 þús. Sími 695 6913.

 Heimilistæki

Ísskápur frystir klakavél til sölu ódýrt. 
Uppl. í s. 891 8922.

 Gefins

Queen amerísk dýna fæst gefins gegn 
því að vera sótt. S. 565 1806 & 823 
8202 & 663 3954.

 Dýrahald

Jólatilboð á Fuglabúrum 21.000.- , 
Snyrtiborðum 8500.- og Hundabælum 
4,500 kr Erum með ódýrustu 
Gæludýravörurnar á Íslandi Skoðið á 
www.liba.is

Hundagalleríið auglýsir
Smáhundar til sölu. Kíktu á 
heimsíðu okkar: www.dals-

mynni.is
Sími 566 8417 og www.dals-

mynni.is

Am. Cocker Spaniel hvolpar til sölu. 
Heilsufarsskoðaðir og örmerktir. Ættbók 
frá hundaræktarfélaginu REX. Uppl. í s. 
897 8802.

Gefðu kisu hollt og gott í jólagjöf. 
Please Pet, 100% náttúrulegt kisuna-
mmi og kisu bitafiskur. Fæst í Bónus. 
www.please.is

Gullfallegir loðnir hvítir Chihuahua 
hvolpar til sölu. Heilsufarskoðaðir og 
ættbókafærðir frá Íshundum. Uppl. í s. 
690 8091.

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

 Hestamennska

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

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

Íbúð til leigu
Til leigu mjög góð og rúmgóð 3ja herb. 
íbúð, ca 100 fm, á rólegum og góðum 
stað í Rvk. Íbúðin er fullbúin húsgögn-
um og öllum húsbúnaði. Allt til alls. 
Leiga 128 þús. pr. mán. jjjj@simnet.is

4ra herb. íbúð á svæði 101 til leigu. 
Hentar vel fyrir starfsmenn fyrirtækja. 4 
stór herbergi. Uppl. í s. 695 1730.

Til leigu lítið herb. á sv. 105 fyrir róleg. 
og reglus. einstakl. með sameig. eldh. 
og baðh. Uppl. í s. 899 4870. arg@
hive.is

Rooms for rent in Garðabær with ever-
ything. Tel. 847 7147.

Óska eftir 2-3 herb. íbúð til leigu, helst í 
Hfj. Greiðslugeta allt að 80 þús. Uppl. í 
s. 661 9132 e. kl. 17.

Til leigu 3 herb. íbúð í Kaupm.höfn. frá 
1. feb. 5 mín. gangur í metro & strönd. 
Verð DKK 8500. Leigutími 1-2 ár.capr-
ivej@gmail.com.

 Húsnæði óskast

Ungt nýgift par vantar íbúð eða herb. m. 
aðg. að eldhúsi, helst í Hafnarfirði. Bæði 
reglusöm í góðri vinnu Uppl. síma 892 
3929 Helga.

Ungt par í HÍ óskar eftir íbúð til leigu á 
höfuðb.sv. skilvísum greiðslum heitið. 
6976933

 Geymsluhúsnæði

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.

 Gisting

Notaleg íbúð á Akureyri. Öll þæg-
indi, Internet + tölva, nánar á www.
helgimagri.com og síma 820 1950.

ATVINNA

 Atvinna í boði

Leikskólinn Rofaborg
Vegna stækkunar leikskólans 
Rofaborgar vantar fleira gott 

starfsfólk til starfa við uppeldi 
og kennslu ungra barna.

Verið velkomin í Rofaborg eða 
hafið samband við leikskóla-
stjóra í síma 587 4816 eða 693 

9863

Vantar þig vinnu með 
skóla?

Subway óskar eftir jákvæðu 
og duglegu fólki með mikla 

þjónustulund. Um er að ræða 
vaktavinnu um kvöld og helg-
ar. Möguleiki á að byrja strax 

fyrir jól eða milli jóla og nýárs. 
Breytilegar vaktir í boði sem 

henta vel með skóla.
Hægt er að sækja um á sub-
way.is. Nánari upplýsingar 

veitir starfsmannastjóri í síma 
530 7004. Aldurstakmark er 

16 ár.

Ert þú næturmanneskja?
Subway óskar eftir jákvæðu 
og duglegu fólki með mikla 

þjónustulund. Um er að ræða 
fullt starf í næturvinnu, unnið 7 
nætur og 7 nætur frí. Góð laun í 

boði fyrir réttan aðila.
Hægt er að sækja um á sub-
way.is. Nánari upplýsingar 

veitir starfsmannastjóri í síma: 
530-7004

Hamar ehf
Hamar ehf. Vélsmiðja óskar eftir 

að ráða til framtíðar og eða 
tímabundinna starfa flokks-
stjóra, einnig óskum við eftir 

að ráða nema og eða aðra lag-
henta menn sem eru óhræddir 

við að prófa eitthvað nýtt, 
menntun er ekki skilyrði í þeim 
efnum það má alltaf skoða það 
þegar menn hafa reynt, starfs-

stöðvar eru á Eskifirði/kópavogi 
og Akureyri.

Upplýsingar gefa: Kári Pálsson 
kari@hamar.is S. 660 3600 

Sigurður K. Lárusson siggil@
hamar.is S. 660 3613.

TILKYNNINGAR

 Ýmislegt

Sambýli í miðborginni. Sjálfstæð, ein-
stæð og vel stæð kona hefur áhuga 
á sambýli sem býður uppá samhjálp, 
gleði og hagræði. Áhugasamir, ábyggi-
legir og æðrulausir sendi póst á gervin-
etfang@hotmail.is.

Smiðir
Erum með vana smiði sem óska eftir mikilli vinnu.

Upplýsingar í síma 840 1616

Kraftafl  ehf

Múrarar
Erum með vana múrara sem óska 

eftir mikilli vinnu.
Upplýsingar í síma 840 1616.

Kraftafl  ehf

PÍPARAR
Erum með vana pípara sem óska eftir 

mikilli vinnu 
Upplýsingar í síma 840 1616 Kraftafl  ehf

ATVINNA

,,Þá var öldin önnur er Sveinbjörn stökk á stöng, 
þá var ei til Bessastaða leiðin löng”

Óskum að ráða frá 1. janúar 2008 m.a. vegna forfalla:

• Sérkennara/kennara í íslensku á mið- og unglingastigi,
  100% starf
• Grunnskólakennara í umsjón á miðstigi, 85-100% starf
• Grunnskólakennara í heimilisfræði og listir, 100% starf
• Námsráðgjafa í námsráðgjöf og námsaðlögun, 
  70-100% starf
• Tónmennta-/tónlistarkennara í forskóla tónlistar, 
  50% starf
-----------------------------------------------------------------------------
• Íþróttakennara frá 1. mars 2008, 100% starf, 
  (íþróttahúsið er við skólann)
-----------------------------------------------------------------------------
• Skólaliða grunnskóla, tvö 85% störf, vinnutími 
  kl. 08:00-15:00
• Starfsmann í Frístund, þrjú 50% störf, vinnutími 
  kl. 13:00-17:00
-----------------------------------------------------------------------------

Upplýsingar um störfi n gefa skólastjóri og aðstoðarskólastjóri í símum 
5404700, 8215007 og 8215009.

Netfang: sveinbjorn.njalsson@alftanesskoli.is og 
gudlaug.erla.gunnarsdottir@alftanesskoli.is

Umsóknir sendist Álftanesskóla, 225 Álftanesi.
Sjá einnig vefi na www.alftanesskoli.is og www.alftanes.is 

Skólastjóri

Auglýsingasími

– Mest lesið
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GRÍMSNESI 
EIGNALÓÐIR, KJARRIVAXIÐ 
LAND, FAGURT ÚTSÝNI YFIR 
SOGIÐ OG FJALLAHRINGINN.

HITAVEITA-
RAFMAGN-
KALT VATN-
INTERNET-
NÁTTÚRUFEGURÐ-

AÐEINS 45 MÍN. FRÁ REYKJAVÍK

Búgarður ehf. - Sími: 898 0801
www.101grimsnes.is
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FRÁBÆRT VERÐ

VER‹      7.990
FRÁBÆRT VERÐ

VER‹      4.990
FRÁBÆRT VERÐ

VER‹      8.990
FRÁBÆRT VERÐ

8.98

Olympus 8X40DPSI
SJÓNAUKI með 8x stækkun og 
40mm gleri. Taska fylgir.

2 99022

Tasco 168RB
FER‹ASJÓNAUKI
me› 10x stækkun 
og 25mm glerjum.

Tasco SN1050
Sjónauki með 10x stækkun, 
50mm gleri og breiðlinsu 
(Wide angle). Taska fylgir.

VER‹      10.990
FRÁBÆRT VERÐ

VER‹      19.990
FRÁBÆRT VERÐ

VER‹      6.490
FRÁBÆRT VERÐ

TILBO‹     17.990
FULLT VER‹ kr. 19.990

TILBO‹     42.990
FULLT VER‹ kr. 69.990

Spilar DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)
VCD og DivX 3.11/4.x/5.x/6.0 - Spilar CD, 
CD-R/RW, MP3/WMA og JPEG.

Philips DVP3142
Fjölkerfa DVD DivX SPILARI með 
Progressive Scan, Dolby Digital, Scart 
(með RGB), Component og CVBS tengi, 
Digital Coaxial tengi og fjarstýringu. 

JVC DRMH200
DVD UPPTÖKUTÆKI me› innbygg›um 
160GB hör›um diski sem tekur upp á HDD, 
DVD-RAM, DVD-R/RW me› Progressive 
Scan, allt a› 300 tíma upptöku á HDD og allt 
a› 8 tíma á DVD, allt a› 32x hra›a upptöku 
frá HDD yfir á DVD, tengi a› framan: CVBS, 
Audio og Firewire (DV, i.Link), tengingum a› 
aftan: 2 Scart (me› RGB), Component, SVHS 
og Audio tengi, Digital Optical og Coaxal 
tengi, NTSC afspilun á PAL sjónvarpi.

Dantax DVD921DIVX
Fjölkerfa DivX DVD SPILARI með Dolby 
Digital, DTS (út) og Stere+o, Scart (með 
RGB) og CVBS tengi, Digital Coaxial tengi 
ofl. Spilar DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, 
(S)VCD og DivX - Spilar CD, CD-R/RW, 
MP3/WMA og JPEG.

Philips DVP3350V
Fjölkerfa DivX DVD SPILARI Nicam Stereó 
MYNDBANDSTÆKI. DVD spilar öll kerfi, með 
Progressive Scan Dolby Digital,  Longplay og 
NTSC, RCA tengi að framan, 2 Scart með RGB 
og SVHS tengi, Component (Y, Pr, Pb) tengi, 
RCA Audio útgangi, Optical og Coaxial tengi.

MEÐ VCR

TILBO‹     7.990
FULLT VER‹ kr. 9.990

TILBO‹     4.990
FULLT VER‹ kr. 8.990

TILBO‹     5.990
FULLT VER‹ kr. 9.990

TILBO‹     2.990
FULLT VER‹ kr. 3.990

TILBO‹     7.990
FULLT VER‹ kr. 9.990

TILBO‹     4.390
FULLT VER‹ kr. 8.990

TILBO‹     7.990
FULLT VER‹ kr. 10.990

Philips AJ210
ÚTVARPSVEKJARI með VEÐURSTÖÐ, útvarpi 
með stöðvaminnum, tveimur vekjurum, bak-
lýstum skjá sem sýnir veðurspá myndrænt, 
innihitamæli, sýnir veðurhorfur með litum.
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Philips DECT122
Þráðlaus DECT sími með handfrjálsan 
möguleika, 30 númer í minni, 10 tíma hleðsla 
í notkun og 5 dögum í bið, endurvali í síðustu 
20 númer og sýnir númer sem hringir.

HAND-
FRJÁLS
MÖGU-
LEIKI

Philips CD2402S
Þráðlaus DECT SÍMI með aukatóli, handfrj. 
mögul., LCD skjá, 100 númera/nafna minni, 
12 tíma í notkun og 6 dagar í bið, endurvali, 
númerabirti, fjölradda hringitónum ofl.

TILBO‹     14.990
FULLT VER‹ kr. 16.990

TILBO‹     32.990
FULLT VER‹ kr. 44.990

Dantax DVDP7
Fjölkerfa DVD FER‹ASPILARI me› 7” LCD brei›-
tjaldsskjá, Dolby Digital, Coaxal útg., heyrnar  tól-
stengi, hle›slurafhlö›u, spennubreyti, tösku ogfl.

Spilar DVD, DVD-R/RW, 
DVD+R/RW og (S)VCD
Spilar CD, CD-R/RW, 
MP3 og JPEG

Grundig MUSICBOY50
Mjög vandað FM ÚTVARP fyrir 220v og rafhlöður.

Grundig CLOCK560
ÚTVARPSVEKJARI með vönduðu 
FM/LW útvarpi.

Grundig RCD1420
FERÐATÆKI með útvarpi og stöðvaminnum
og MP3 geislaspilara og Ultra Bass System.

TILBO‹     9.990
FULLT VER‹ kr. 10.990

JVC RCEX26
FERÐATÆKI með útvarpi með stöðva-
minnum, segulbandi, geislaspilara.

JVC RCEZ31
Ferðatæki geislaspilara, útvarpi með 
stöðvaminnum, segulbandi ofl.

JVC RVNB20
BOOMBLASTER með USB, útvarpi með 
stöðvaminnum, MP3 geislaspilara, USB tengi, 
forstilltum tónjafnara, LCD skjá með klukku, 
svefnrofa, og vekjara, Super Woofer hátölurum, 
Aux In og Mic, Guitar In, DC inn. ofl.

Creative STONE1GB
1GB Zen Stone MP3 SPILARI sem 
geymir allt að 500 lög. Uppfæranlegur. 
USB kapall og heyrnartól fylgja. Fæst 
bæði hvítur og svartur.

Creative 70PF192200185
2GB Zen V MP3 SPILARI með 1.5" OLED 
litaskjá, geymir 1.000 lög og myndair, upp-
færanlegur, innb. hljóðnemi, upptaka með 
line-in, tónjafnari, USB kapall ofl.

Sandisk Clip1GB
Agnarsmár MP3 SPILARI með 1GB innb. minni, 
diktafóni, USB 2, hleðslurafhlöðu ofl. Mikill 
hljómur og bjartur skjár. Hreinasta snilld.

harman/kardon GoPlay
HÁTALARAR me› innbygg›um magnara fyrir 
iPod, MP3, CD spilara ofl. Tveir hátóna- og 
tveir bassahátalarar, 4x30w magnari, snerti-
takkar til a› hækka og lækka, Fjarst‡ring, 
vagga fyrir iPod, 3.5mm jack tengi.

JBL ONTOURWHT
FER‹AHÁTALARAR me› innbygg›um magnara 
fyrir tölvur, MP3, CD spilara ofl. Tveir Odyssey 
Neodymium hátalarar, 2x3w innbygg›ur magnari, 
snertitakkar til a› hækka og lækka og 3.5mm jack 
tengi. Gengur fyrir rafhlö›um e›a spennugjafa.

JBL ONSTAGEII
HÁTALARAR me› innbygg›um magnara fyrir 
iPod, MP3, CD spilara ofl. Fjórir Odyssey Neo-
dymium hátalarar, 2x6w innbygg›ur magnari, 
snertitakkar til a› hækka og lækka, fjarst‡ring, 
vagga fyrir iPod og 3.5mm jack tengi.

Philips AJ300D
Útvarpsvekjari með iPod og GoGear vöggu, 
stórum skjá með baklýsingu, útvarpi með 
stöðvaminnum, 24w magnara með wOOx 
bassa, tvöföldum vekjara, svefnrofa, aux inn ofl.

Philips MCM138D
Míkró SAMSTÆÐA með MP3 geislaspilara, 
iPod vöggu, FM útvarpi með stöðvaminnum, 
Digital Sound Control, Dynamic Bass Boost, 
klukku og vekjara og fjarstýringu. Spilar CD 
og CD-R/RW. Ath. iPod fylgir ekki með!

MEÐ iPOD VÖGGU

Sandisk M240
1GB MP3 SPILARI 
me› innbygg›um diktafón og háhra›a 
USB 2.0 tenging vi› tölvu. Spilar 
MP3, WMA. Bakl‡stur skjár.

VER‹      12.990
FRÁBÆRT VERÐ

Dantax Casino1SV
„Gamaldags“ FM útvarp með Aux 
inngangi og heyrnartólstengi.

TILBO‹     14.990
FULLT VER‹ kr. 16.990

FÆST Í 
TVEIMUR
LITUM

RAUN
STÆRÐ
HæðxBreiddxxDýpt

5.5x3.4x1.6sm

TILBO‹     49.990
FULLT VER‹ kr. 54.990

Philips DVDR3595H
Fjölkerfa DVD SPILARI með UPPTÖKU 
á innbyggðan 250GB harðan disk, vídeó 
uppskölun í 1080p með HDMI, FlexTime, 
Dolby Digital, i-Link (DV, Firewire, IEEE1394) 
og USB 2.0, 2 Scart, Component, SVHS 
og CVBS, Digital og Coaxial tengi. Færa má 
efni á milli DVD, USB og HDD. Tekur upp á 
DVD+R/RW, DVD-R/RW og DVD Dual Layer. 
Skrifar beint á DVD af harða disknum.

250GB DISKUR 
HDMI TENGI



Panasonic TH42PV70F
42" Plasma BREIÐTJALD MEÐ 1024x768 punkta upplausn, 
V-Real 2 Engine tækni (frábær myndgæði), Advanced 3D 
Colour management, Motion Pattern Noise Reduction, 
Sub-Pixel Control, HD Ready, Progressive Scan, Real Black 
Drive 10.000:1 skerpu, VIERA Link, 20w Nicam Stereó með 
V-Audio Surround hljóðkerfi, 2 x Scart (með RGB), 2 x HDMI, 
Component, SVHS, CVBS, PC og heyrnatólstengi textavarpi ofl.

LINK

VER‹      34.990
FRÁBÆRT VERÐ

VER‹      49.990
FRÁBÆRT VERÐ

Dantax 19LCDDVDP3
19" LCD SJÓNVARP með 1440x900 p. uppl., 
Progressive Scan, HD Ready, innbyggðum 
DVD spilara, 500:1 skerpu, Nicam Stereó, 
kortalesara SD/MS/MMC, USB, Scart, HDMI, 
Component, SVHS, CVBS og heyrnartólstengI, 
VGA tengi, textavarpi ofl.

Dantax 15LCDDVDP1
15" LCD SJÓNVARP með 1440x900 p. uppl., 
Progressive Scan, HD Ready, innb. DVD spilara, 
500:1 skerpu, Nicam Stereó, kortalesara SD/
MS/MMC, USB, Scart, HDMI, Component, SVHS, 
CVBS og heyrnartT., VGA tengi, textavarpi ofl.

Philips 15PFL4122
15" LCD SJÓNVARP með 1024x768 p.uppl.,
Crystal Clear III og Progressive Scan, 700:1 
skerpu, Anti Reflection, 8w Nicam Stereó með 
Incredible Surround, Scart (með RGB), HDMI, 
Component, SVHS, CVBS og heyrnartólstengi., 
VGA tengi (st. XGA), textavarpi ofl.

Philips 20PFL4122
20" LCD SJÓNVARP með 640x480 p. 
uppl., Crystal Clear III og Progressive Scan, 
800:1 skerpu, 20w Nicam Stereó með 
Incredible Surround, Scart (með RGB), HDMI, 
Component, SVHS, CVBS og heyrnartólstengi, 
VGA tengi (styður að XGA), textavarpi ofl.

TILBO‹     59.990TILBO‹     39.990 TILBO‹     69.990

TILBO‹     89.990

JVC LT26A61SV
26" HD LCD BREI‹TJALD me› Progressive 
Scan, 1366x768 p. uppl. og 1000:1 skerpu, 
HD Ready, 20w Nicam stereó, 2 Scart (me› 
RGB), SVHS, CVBS, Component og PC tengi 
(DVI), heyrnartólstengi, textavarpi ofl.

LCD
MEÐ
DVD

LCD
MEÐ
DVD

Philips 42PFL7962D
42" Full HD 1080p LCD Pixel Plus 2 HD 
BREIÐTJALD með 1920x1080 punkta upp-
lausn, Pixel Plus 2 HD, Digital Natural Motion 
og Progressive Scan, HD Ready, 7.500:1 
skerpu, Active Control, DVB-T móttakara, 
Ambilight 2 bakljósi, 40w Nicam Stereó með 
BBE bassa, 2 Scart, 3 HDMI, Component, 
SVHS, CVBS og heyrnartt., textavarpi ofl.

TILBO‹     269.990

Philips 37PFL7332
37" LCD Pixel Plus 2 HD BREIÐTJALD með 
1366x768 pt., Pixel Plus 2 HD, Digital Natural 
Motion, Progressive Scan, HD Ready, 5.000:1 
skerpu, ljósskynjara og Active Control, 2 x 30w 
Nicam stereó með Dolby Virtual Surround, 2 
Scart (með RGB), 2 HDMI, Component, SVHS, 
CVBS og heyrnartólstengi, USB, textavarpi ofl.

TILBO‹     169.990 TILBO‹     169.990

VERÐ      279.990

United LTV37W42
37" LCD BREIÐTJALD með 1366x768 
punkta upplausn, Progressive Scan, HD 
Ready, 30w Nicam Stereó hljóðkerfi,
3 Scart, HDMI, Component, SVHS, 
CVBS og heyrnartólstengi, VGA tengi 
textavarpi ofl.

TILBO‹     99.990

United LTV26W42
26" LCD BREIÐTJALD með 1366x768 
punkta upplausn, Progressive Scan, HD 
Ready, 30w Nicam Stereó hljóðkerfi, 3 
Scart, HDMI, Component, SVHS, CVBS og 
heyrnartólstengi, VGA tengi, textavarpi ofl.

TILBO‹     59.990

United LTV15L42
15" LCD SJÓNVARP með 640x480 punkta upp-
lausn, Digital Comb Filter, 10w Nicam Stereó 
hljóðkerfi, 2 Scart (með RGB), Component, 
SVHS, CVBS, VGA tengi, textavarpi ofl.

TILBO‹     29.990

United LTV32W63
32" LCD HD BREI‹TJALD með 1366x768 
punkta upplausn, HD Ready, Progressive 
Scan, Nicam Stereo hljóðkerfi, 2 Scart, 
HDMI, Component, SVHS, CVBS og 
heyrnartólstengi, VGA tengi, textavarpi ofl.

TILBO‹     79.990

TILBO‹     189.990

JVC LT42A80ZU
32" LCD BREIÐTJALD með 1366x768 punkta 
upplausn, DynaPix HD D.I.S.T., HD Ready 
1000:1 skerpu, fullkomnum litstýringum, 20w 
RMS, BBE Nicam, stereó hljóðkerfi, 2 Scart 
(með RGB), HDMI, Component, SVHS, CVBS 
og heyrnartólstengi, textavarpi ofl.

TILBO‹     189.990

Panasonic TX26LE7F
26" V-Real LCD BREIÐTJALD með 1366x768 punkta 
upplausn, V-Real tækni, HD Ready, Progressive Scan, 
3.000:1 skerpu, Backlight Control, VIERA Link, 16w 
Nicam Stereó hljóðkerfi, 2 x Scart (með RGB), HDMI, 
Component, SVHS, CVBS og heyrnartt. textavarpi ofl.

TILBO‹     79.990

Panasonic TX32LE7F
32” HD 16:9 LCD BREI‹TJALD með 
1366x768 punkta upplausn, HD Ready, 
V-Real tækni - einstök myndgæði, Progressive 
Scan, 3.000:1 skerpu, Backlight Control, 
VIERA Link, 16w Nicam stereó hljóðkerfi, 2 x 
Scart (með RGB), HDMI, Component, SVHS, 
CVBS og heyrnartólstengi og textavarpi.

TILBO‹     89.990

Panasonic TH50PV7F
50" V-Real 2 PLASMA BREIÐTJALD með 
1366x768 p. uppl., V-Real Engine,Advanced 
3D Colour management, Motion Pattern Noise 
Reduction, HD Optimiser, HD Ready, Progressive 
Scan, Real Black Drive, 8.000:1 skerpa, VIERA 
Link, 20w Nicam Stereó, V-Audio Surround, 2 x 
Scart (með RGB), 1 HDMI, Component, SVHS, 
CVBS, PC, heyrnatólstengi, textavarpi ofl.

VER‹      99.990
FRÁBÆRT VERÐ

Grundig LXW828600DL
32" LCD BREIÐTJALD með 1366x768 pt. uppl., 
Progressive Scan, HD Ready, 1.200:1 skerpu, 
mynd í mynd (2 móttakarar), 2 x 20w Nicam 
stereó, DVI-i tengi, 2 Scart (með RGB), SVHS, 
CVBS og heyrnartt., textavarpi ofl.

Philips 19PFL5602D
19" LCD BREIÐTJALD með 1440x900 p. 
uppl., Crystal Clear III og Progressive Scan, 
HD Ready, 1.000:1 skerpu, 20w Nicam 
Stereó með Incredible Surround, Scart 
(með RGB), 2 HDMI, Component, SVHS, 
CVBS og heyrnartólstengi, textavarpi ofl.

Philips 32PFL7962D
32" LCD Pixel Plus 2 HD BREIÐTJALD með 1366x768 
p.uppl., Pixel Plus 2 HD, Ambilight 2 bakljósum, Digital 
Natural Motion og Progressive Scan, HD Ready, 7.500:1 
skerpu, Active Control og Dynamic Contrast, DVB-T 
móttakara, 2 x 20w Nicam Stereó, Incredible Surround, 
2 Scart (með RGB), 3 HDMI, Component, SVHS, CVBS, 
USB, heyrnartt., textavarpi ofl.

TILBO‹     159.990

Philips 42PFL5332
42" LCD Pixel Plus HD BREIÐTJALD með 
1366x768 pt., Pixel Plus HD, Progressive 
Scan, HD Ready, 5.000:1 skerpu, ljósskyn-
jara og Active Control, 2 x 10w Nicam Stereó 
með Dolby Virtual Surround, 2 Scart (með 
RGB), 2 HDMI, Component, SVHS, CVBS og 
heyrnartólstengi, USB, textavarpi ofl.

Philips 42PFL7662D
42” LCD Pixel Plus Full HD BREI‹-TJALD me› 
1920x1080 pt., Pixel Plus HD, Progressive 
Scan, HD Ready, 5.000:1 skerpu, 3D 
Combfilter og Active Control, 2 x 10w Nicam 
Stereó me› Incredible Surround, 2 Scart (me› 
RGB), 2 HDMI, Component, SVHS, CVBS og 
heyrnartólstengi og textavarpi ofl.

TILBO‹     229.990

Panasonic TX32LX70F
32" LCD BREIÐTJALD með 1366x768 p. uppl., 
V-Real 2 tækni (einstök myndgæði), HD Ready, 
IPS Alpha skjá, 100Hz Motion Picture Pro, 
Progressive Scan, 8.500:1 skerpu, Sub-Pixel 
Control, VIERA Link, 20w Nicam Stereó með 
V-Audio Surround hljóðkerfi, 2 x Scart (með 
RGB), 2 x HDMI, Component, SVHS, CVBS, PC 
og heyrnartólstengi textavarpi ofl.

TTILBO‹     129.990

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

Símon Waagfjörð 
frá Garðhúsum í Vestmannaeyjum, 
til heimilis að Boðahlein 8 í Garðabæ, 

lést á Landspítalanum fimmtudaginn 13. desember. 
Útförin fer fram frá Vídalínskirkju föstudaginn 21. 
desember kl. 13.00.

Elín Jóhannsdóttir
Símon Þór Waagfjörð  Kolbrún Hjörleifsdóttir
Kristín Sigríður Vogfjörð
Jóhanna Waagfjörð
Jónína Waagfjörð  Gunnar S. Sigurðsson
og afabörn.

AFMÆLISBÖRN

Brad Pitt , bandarísk-
ur kvikmyndaleikari, 
er 44 ára. 

Björg Eva Erlends-
dóttir  fréttamaður er 

47 ára.

Vilhjálmur Egilsson,  
framkvæmdastjóri 
Samtaka atvinnulífs-
ins, er 55 ára.

UNIFEM á Íslandi fagnar 18 ára afmæli 
sínu í dag en það var stofnað þann 18. 
desember 1989. Af því tilefni verð-
ur opið hús hjá félaginu milli klukkan 
17.00 og 19.00. UNIFEM 
er til húsa í Miðstöð Sam-
einuðu þjóðanna á Lauga-
vegi 42. 

Hreiðar Eiríksson, sem 
starfað hefur með Friðar-
gæslu Íslands í Bosníu, 
flytur fyrirlesturinn 
„Þöglir þolendur – Reynsla 
af viðtölum við fórnarlömb 
mansals“ í afmælishófinu. 

Hreiðar starfaði sem friðargæsluliði 
á vegum ríkislögreglustjóra í Bosníu 
árið 2002. Þar starfaði hann í níu mán-
uði, frá febrúar fram í desember og var 
hluti af hópi manna sem hafði það verk-
efni að frelsa stúlkur úr kynlífs ánauð. 
Einnig reyndi hópurinn að hvetja 
staðaryfirvöld til að rannsaka slík mál. 
Í fyrirlestri sínum mun Hreiðar segja 
frá þessari reynslu sinni og því sem 
kom fram í viðtölum við stúlkunar.

Hreiðar segir að sögur kvennanna 
hafi að mörgu leyti verið áþekkar en 
vandasamt hafi verið að fá þær til að 
segja frá raunverulegri stöðu sinni. Að 
sumu leyti út af skömm en líkleg einn-
ig af vantrausti þeirra gagnvart þeim 
sem vildu aðstoða þær. 

Hreiðar segir reynsluna í Bosníu 
hafa breytt sér mikið. Hann fékk í kjöl-
farið mikinn áhuga á mannréttinda-
málum og skellti sér þess vegna í nám í 
lögfræði við Háskólann á Akureyri.

Boðið verður upp á jólaglögg og pipar-
kökur í afmælisboðinu og því um að 
gera að taka sér frí í tvo tíma frá amstri 
dagsins, slaka á og fræðast í senn.

Markmið UNIFEM á Íslandi er að 

vekja athygli á stöðu kvenna í þróunar-
löndunum og á stríðshrjáðum svæðum 
og er sérstök áhersla lögð á baráttuna 
gegn ofbeldi gegn konum.

solveig@frettabladid.is

Fyrirlestur um þögla þolend-
ur á opnu húsi UNIFEM

Vefurinn andlat.is var opn-
aður formlega síðastliðinn 
sunnudag. Vefurinn er al-
hliða vefur og vettvangur 
sem hugsaður er til þess að 
aðstoða fólk þegar andlát 
ber að höndum. Á andlat.is 
eru leiðbeiningar um hvað 
gera þarf og einnig verður 
þar hægt að koma á fram-
færi dánarfregnum, jarðar-
farartilkynningum, minning-
argreinum, minningarorðum 
og kveðjum.

Kveðjur, æviágrip, minn-
ingargreinar og minningar-
orð má skrá á vefinn þó ára-
tugir séu liðnir síðan viðkom-
andi féll frá. Þá má á vefnum 
minnast fæðingardaga, dánar-
daga eða annarra viðburða í 
lífi horfinna ástvina.

Minningarorð á netinu

ANDLAT.IS Á nýrri vefsíðu er boðið upp á nýstárlega þjónustu.

Katie Holmes , 
bandarísk kvik-

myndaleikkona, er 
29 ára.

HREIÐAR EIRÍKSSON Heldur fyrirlesturinn Þöglir þolendur á opnu húsi UNIFEM í dag klukkan 
17.00.

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

Jón Þórarinn Bergsson,
járnsmíðameistari, Melaheiði 21, 
Kópavogi,

lést laugardaginn 8. desember á Landspítalanum við 
Hringbraut. Útförin fer fram frá Digraneskirkju 
miðvikudaginn 19. desember kl. 13.00.

                    Sigrún Auður Sigurðardóttir
Sigurður Rúnar Jónsson Sigurbjörg Ingvarsdóttir
Bergur Mekkinó Jónsson Birna Kristín Baldursdóttir
Oddný Mekkin Jónsdóttir Guðmundur Skúlason
Þórarinn Helgi Jónsson Harpa Pétursdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg systir okkar, mágkona og frænka,

Guðrún Elsa Erlendsdóttir,
Vesturgötu 102, Akranesi,

andaðist laugardaginn 15. desember. 
Útförin fer fram frá Akraneskirkju fimmtudaginn 
20. desember kl. 13.00.

Þorvarður Ellert Erlendsson Áslaug Valdimarsdóttir
Hafsteinn Erlendsson
Birgir Þór Erlendsson
og aðrir aðstandendur.

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

Einar Jón Hallur 
Kristinsson
Suðurhólum 14,

lést mánudaginn 10. desember á líknardeild 
Landakotsspítala. Útförin fer fram frá Fossvogskapellu 
fimmtudaginn 20. desember kl. 15.00.

Guðmunda Jónsdóttir
Kristinn J. Einarsson Aðalbjörg Sigurjónsdóttir
Jón Einarsson Sirivan Mekavipat
Feldís H. Einarsdóttir Gunnar Hilmarsson
Álfheiður M. R. Einarsdóttir Björn Björnsson
Málfríður Kristinsdóttir
Andri Már Einarsson
barnabörn og langafabörn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir, 
tengdafaðir og afi,

Stefán Jóhann Jónatansson
Bifreiðasmíðameistari, Vallargerði 40,

varð bráðkvaddur að heimili sínu að kvöldi föstu-
dagsins 14. desember. Útförin fer fram í Háteigskirkju 
fimmtudaginn 27. desember kl. 13.00.

Ása Benediktsdóttir
Sigrún Stefánsdóttir Steinar Þór Kristinsson
Sigurður B. Stefánsson Anna Rósa Böðvarsdóttir
Svanhvít Stefánsdóttir Jón Þórðarson
og barnabörnin Stefán Kristinn, Guðrún Katrín og 
Hlynur Kári.

Móðir, mín, amma og langamma, 

Elisabeth Vilhjálmsson

andaðist 11.  desember á Landspítalanum í Fossvogi.
Jarðarför verður auglýst síðar.

Guðrún Petersen og aðrir aðstandendur.

Elskuleg eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir og amma

Margrét Jóhannsdóttir
Þangbakka 10, Reykjavík,

lést á hjúkrunarheimilinu Skógarbæ að morgni 14. 
desember.
Útförin fer fram frá Langholtskirkju fimmtudaginn 
20. desember kl. 13.00

Sigurður J. Sigurðsson
Sigurður Sigurðsson Lilja Sörladóttir
Þórdís Sigurðardóttir Gunnar Pétursson
Ólafur J. Sigurðsson Ólöf Ragnarsdóttir
Þuríður R. Sigurðardóttir Kristján A. Ólason
Margrét Sigurðardóttir Guðmundur Arason
Hrafnhildur Sigurðardóttir Barcley T. Anderson
Berglind Sigurðardóttir Ólafur Sigurðsson
og ömmubörn.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu 
okkur samúð og hlýhug vegna andláts og 
útfarar elskulegrar móður okkar, tengda-
móður, ömmu og langömmu, 

Jónínu Valdísar 
Eiríksdóttur, 
Írabakka 26,  Reykjavík.

Sérstakar þakkir til starfsfólks Landspítala, Fossvogi, 
fyrir hlýhug og góða umönnun.   

Marel Einarsson
Stefanía Einarsdóttir Stefán Árnason
Margrét Einarsdóttir Ásmundur Bjarnason 
Hafdís McDowell Martin McDowell 
Einar Valur Einarsson 
barnabörn og barnabarnabörn. 

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

andaðist að morgni 15. desember á Landspítala, 
Fossvogi.

Fyrir hönd aðstandenda, 

Auður Benediktsdóttir
Helga Tryggvadóttir
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■ Pondus Eftir Frode Øverli

■ Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

■ Handan við hornið Eftir Tony Lopes

■ Kjölturakkar Eftir Patrick McDonnell

■ Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Mamma! 
Maðurinn sem 
svæfir pabba 

á hverjum 
sunnudegi er 

kominn...

Aðeins meira?

Keep it 
comin‘!

Þetta er 
ruglað, en... 
ég er farinn 
að kunna 
að meta 
rauðvín!

Kominn tími 
til! Þetta þýðir 
kannski að þú 

sért loksins 
að verða 

fullorðinn?

Ég tek ekki 
þátt í svona 

vitleysu!

Fyrirgefðu! Þú 
gætir drukkið 

rauðvín og skotið 
poppkorni út um 
nefið samtímis! Þá 

núllast það 
út!

Og þannig 
gekk þetta í 

einn og hálfan 
tíma!

Í næstu viku 
verðurðu 

bara að fara 
eitthvert 
annað á 
meðan 

hljómsveitin hans 
Palla er að æfa.

Sjáðu, hvílík 
morgunstund!

Sólin léttir 
öllum lund...

Þetta var 
gamaldags.

En satt. 

Þú mátt aldrei snerta 
þennan stað á höfði 

barns. Af hverju 
ekki?

Af því!

Þetta er 
mjúki blett-

urinn!

Af hverju 
er hann 
mjúkur?

AF HVERJU ER 
HANN MJÚKUR? 

Þetta er heimskulegasta 
spurning sem ég hef á ævi 

minni heyrt! 

Af hverju 
er hann 
mjúkur?

„Ofninn er ekki nógu 
stór,“ sagði móðirin og 
greip um höfuð sér. 
Inni í stofunni sátu 
synirnir tveir, prúð-
búnir að hætti hússins 
og reyndu að fela 
tauga    veiklunina og 

eftir  væntinguna með því að glápa á 
endurtekið barnaefni, spila Olsen 
eða glugga í eina Sval og Val-bók-
ina.  

Úti fyrir var byrjað að snjóa og í 
útvarpinu mátti heyra Hvít jól 
sungið upp á ensku með Bing Cros-
by. Allt var eins og það átti að vera, 
nema hvað að ofninn var ekki nógu 
stór.

Gæsin, sem lá á fatinu, glæsi-
legri en nokkru sinni, reyndist eld-

hústækinu ofviða. Þrátt fyrir að 
hafa verið baðaður í olíu og krydd-
aður samkvæmt kúnstarinnar regl-
um var fuglinn einfaldlega of mik-
ill að vexti til að komast inn í 
hlýjuna. „Við troðum henni bara 
inn,“ sagði faðirinn, af sinni al kunnu 
ró. „Þetta hlýtur bara að hafast 
þannig,“ bætti hann við. Og þótt 
móðirin hefði einhverja óljósa hug-
mynd um að það hlyti að vera til 
önnur leið þá samþykkti hún um 
þessa aðferðafræði. Klukkan nálg-
aðist enda sex á alveg ískyggileg-
um hraða.

Og við svo búið var síðan hamast 
við að ýta og þrýsta blessaða fuglin-
um inn. Og það hafðist. Með herkj-
um þó. Svo var beðið. Jörðin var 
orðin al-hvít og útvarpsþulurinn lét 

alla vita að nú styttist í klukkna-
hljóminn. Hann ætlaði að draga sig 
í hlé um stundarsakir og leyfa þjóð 
sinni að koma sér fyrir áður en jólin 
yrðu hringd inn. Þögnin varð alls-
ráðandi en var síðan rofin nokkrum 
sekúndum síðar með æstri hring-
ingu frá tímaverðinum. Fuglakjötið 
ætti að vera tilbúið.

Gæsin kom út eftir klukku-
stundarlanga dvöl í einangrunar-
klefanum og hafði vissulega breytt 
um lit. En  í staðinn fyrir þennan 
gulleita blæ sem sýndur var í 
danskri matreiðslubók blasti nú 
við svört gæs. „Við hefðum kannski 
getað skorið hana í tvennt,“ sagði 
faðirinn og mamman kinkaði kolli. 
„Við höfum bara rjúpur þegar við 
flytjum heim.“

STUÐ MILLI STRÍÐA: Sagan af rjúpuhefðinni
FREYR GÍGJA GUNNARSSON FÉKK ANDA LIÐINNA JÓLA Í HEIMSÓKN
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menning@frettabladid.is

Sýning
Eva G. Sigurðardóttir mynd -
listarmaður sýnir nú verk sín í 
Artóteki Borgarbókasafns 
Reykjavíkur í Grófarhúsinu, 
Tryggvagötu 15. Á sýningunni 
eru níu málverk unnin í akrýl 
og með blandaðri tækni á 
striga, teikningar og 
innsetningar.

Vinsældum Harry Potter virðast engin takmörk 
sett. Þetta sannaðist enn og aftur í London 
í síðustu viku þegar ein af sjö handgerðum 
bókum sem höfundurinn J.K. Rowling 
útbjó í kjölfar endaloka bókaflokksins um 
galdrastrákinn seldist á rúmar 250 milljónir 
króna á uppboði hjá uppboðshúsinu 
Sotheby´s í London í síðustu viku. Verðið var 
fertugföld sú upphæð sem bókin var metin 
á. Kaupandinn var ónefndur safnari, en leiða 
má líkur að því að hann sé ákafur aðdáandi 
bókaflokksins vinsæla. 

Rowling handskrifaði og myndskreytti sjálf 
sjö eintök af bókinni sem um ræðir, en hún 
kallast á íslensku Ævintýri Skálda-Sveins. 
Sex af bókunum voru gjafir til þeirra sem 
hafa unnið nánast með Rowling að útgáfu 
Harry Potter bókanna í gegn um árin. Þetta 
sjöunda eintak var frá upphafi ætlað til sölu 
á uppboði þar sem ágóðinn rennur óskiptur 

til góðgerðasamtaka sem Rowling stofnaði 
fyrir nokkrum árum. Samtökin miða að því 
að hjálpa bágstöddum börnum í Evrópu, 
en fátækt barna er furðu algeng í þessari 
vellauðugu heimsálfu.

Rowling sagðist vera himinlifandi eftir 
uppboðið. „Þetta er sannarlega ótrúlegt og svo 
mikið betri útkoma en ég átti von á. Þetta er 
besta jólagjöfin sem ég hefði getað fengið í ár. 
Það er nefnilega hneykslanlegt hversu mörg 
börn í Evrópu búa við skelfileg kjör og hversu 
lítið er gert til þess að hjálpa þeim. Ágóðinn af 
sölunni getur bætt líf margra barna.“

Bókin Ævintýri Skálda-Sveins leikur 
lykilhlutverk í síðustu bókinni um Harry Potter 
sem kom út fyrr á árinu. Ævintýri Skálda-
Sveins komast í eigu Hermione Granger, 
vinkonu Harrys, og veita þeim vinunum 
mikilvægar upplýsingar sem hjálpa þeim í 
baráttunni við hinn skelfilega Voldemort.   - vþ

Rowling lætur gott af sér leiða

Tvær bækur úr penna Hugleiks 
Dagssonar litu dagsins ljós á þessu 
hausti: Eineygði kötturinn kisi og 
leyndarmálið, og Kaupið okkur. 
Þær eru hvor með sínu sniði: Í 
bókinni Kaupið okkur eru hinar 
kunnu smámyndir Hugleiks sem 
dregnar eru einfeldningslega upp 
og geyma staka hugsun, en kattar-

sagan fjörleg 
myndasaga af 
frekari ævin-
týrum eineygða 
Kisa, Kötu kan-
ínu og Stebba 
skjaldböku. 
Virðist höfund-
urinn ætla að 
halda áfram frá-
sögnum af þess-
um saklausa 
ketti sem má 
þola hinar 

verstu misþyrmingar í draum-
a landi sem rambar milli hins 
kunnuglega heims og þess sem 
lýtur alfarið ímyndunaraflinu.

Teiknistíll hans er ólíkur í þess-
um tveimur bókum. Kaupið okkur 
minnir í stíl á breska teiknarann 
David Shrigley sem hefur þó mun 
viðara áhugasvið, en Kisinn er 
miklu flóknari í myndbyggingu og 
efni: þar ægir öllu saman, 
útúrsnúningum, tilvísunum í menn 
og málefni, sjónvarpsþætti, 
stjórn málamenn og aðrar mynda-
sögur. Þar nýtur hann sín best í 
frjálsu flugi, eða nær væri að 
segja frjálsu falli. Margt er þar 

meistaralega leyst en heldur sund-
urlaust.

Hugleikur er sóðalegur höf und-
ur, gamansemi hans er ekki grá, 
hún er kolsvört. Hann hefur yndi 
af mannaskít, misþyrmingum, 
kynferðislegu ofbeldi, sjúklegu 
ástandi sem hann stillir inn í 
hversdagslegustu athafnir. Þetta 
er sjúkur húmor og verður dáldið 
yfirþyrmandi ef lesið er í rykk. 
Hann er libertínskur í afstöðu og 
afstaða höfundarins, sem 
gler augna gáms og gruflara með 
sakleysislegt yfirbragð, sem segir:
svona er heimurinn ljótur, er ekki 
sannfærandi.

Þeir sem segja Hugleik snilling, 
og þeir þekkjast, sitja á bylgju 
sem færir þá í kaf á endanum, 
Hinn öfugsnúni heimur karni vals-
ins og vessanna var stök uppreisn-
artilraun í leyfðum ramma. Þar 
sem hún fer úr böndunum verður 
hún réttlætt hugarástand sem í 
sínum myndum er viðbjóðslegt. 
Því mun Hugleikur ekki finna 
fyrir fyrr en menn taka kátlega 
gamansemi hans um mannaskít 
alvarlega og smyrja hjá honum 
útidyrnar með saur. Og það er brot 
gegn réttrúnaði hins algjöra frels-
ins að hafa eitthvað á móti sikk 
húmor Hugleiks. Vei þeim sem 
það reynir. 

Bækur sem þessar koma út með 
sakleysislegu yfirbragði. Þær ætti 
útgefandinn að merkja sem verk 
síður ætluð börnum því ekki sest 
hann við rúmstokk barnabarnanna 

og les úr þessu upphátt með skýr-
ingum.  Páll Baldvin Baldvinsson 

Úr fylgsnum Hugleiks

ÆVINTÝRATRÖLL Myndskreyting eftir Brian Pilkington.

Tvær áhugaverðar myndlistar-
sýningar sem nú standa yfir í 
menningar- og listamiðstöðinni 
Hafnarborg eru við það að renna 
sitt skeið á enda og því góð ástæða 
til að hvetja sem flesta til þess að 
berja þær augum áður en það er 
um seinan. 

Um er að ræða annars vegar 
sýningu á myndskreytingum 
Brians Pilkington við sögu 
Steinars Berg, Tryggðatröll, en 
sagan kom út á bók ný fyrir 
stuttu. Tilvalið er að koma með 
börn og skoða þessa skemmti legu 
og fallegu sýningu. Brian 
Pilkington hefur vakið mikla 
athygli fyrir bækur sínar um 
íslenska þjóðtrú og vættir. Hann 
er einn af okkar ástsælustu 
myndshöfundum og hlaut árið 
2003 Dimmalimm, íslensku 

myndskreytiverðlaunin, fyrir 
bók sína Mánasteinar í vasa.  

Hin sýningin sem nú stendur 
yfir í Hafnarborg kallast Portrett 
nú! Þar er á ferð sýning á 
norrænum portrettverkum sem 
eru afrakstur samkeppni sem 
haldin var fyrr á árinu. Á sýning -
unni má sjá verk eftir íslensku 
listamennina Doddu Maggý 
Kristjánsdóttur, Magda lenu Mar-
gréti Kjartans dóttur, Sesselju 
Tómasdóttur og Sigrúnu Eldjárn, 
ásamt fjölda verka eftir listamenn 
frá hinum Norður löndunum.

Safnið er opið alla daga nema 
þriðjudaga frá kl.11 til kl. 17 og á 
fimmtudögum er opið til kl. 21.  
Síðasti sýningardagur beggja 
sýninganna er laugardagurinn 
22. desember. Aðgangur að safn-
inu er ókeypis.  - vþ

Sýningum lýkur 
í Hafnarborg

Tónlistarhópnum Njúton hefur 
verið boðið að koma fram á 
víðfrægum maraþontónleikum 
bandaríska tónlistarhópsins Bang 
on a Can í Yerba Buena Center for 
the Arts í San Francisco í febrúar 
næstkomandi. Hópurinn, sem 
verður við tækifærið skipaður 
Berglindi Maríu Tómasdóttur 
flautuleikara og Tinnu Þorsteins -
dóttur píanóleikara, mun flytja 
íslenska og bandaríska tónlist á 
tónleikunum. 

Samstarf Njútons og Bang on a 
Can hófst í sumar þegar Evan 
Ziporyn, einn af liðsmönnum Bang 
on a Can, var sérlegur gestur 
Njúton, sem þá gekk undir nafninu 
Aton, á Alþjóðlegum Atondögum 
og tónlistarhátíðinni Við Djúpið. 

Njúton stendur í ströngu þessa 
dagana þar sem að hópurinn sendi 
nýverið frá sér geisladisk, sem 
kallast Roto con moto, á vegum 
Smekkleysu. Á disknum má heyra 
hópinn flytja verk sem samin voru 
sérstaklega fyrir hann á árunum 
1999-2006. Tónskáld sem eiga verk 
á disknum eru Hlynur Aðils 
Vilmarsson, Anna Sigríður 
Þorvalds dóttir, Guðmundur Steinn 

Gunnarsson, Ingi Garðar Erlends -
son, Kolbeinn Einarsson, Stein -
grímur Rohloff og Hugi Guðmunds -
son. Upptökur fóru fram í 
Gróður húsinu undir stjórn Valgeirs 
Sigurðssonar fyrr á árinu. 

Berglind María hélt tónleika um 
síðastliðna helgi í Maybeck Studios 
í Berkeley í Kaliforníu. Tónleikarnir 
vour styrktir af Tónlistarsjóði og 
Loftbrú. Berglind lék þar verk 
fyrir flautu eftir Atla Heimi 
Sveinsson, Guðmund Stein 
Gunnarsson, Önnu Sigríði Þorvalds-
dóttur, Þorstein Hauks son, Þorkel 
Sigurbjörnsson og Luciano Berio.   
 - vþ

Njúton lemur á dós

BÓKMENNTIR
Eineygði kötturinn kisi og leynd-
armálið
Hugleikur Dagsson

★★★

Kaupið okkur
Hugleikur Dagsson

★
Smellinn en oft þreytandi sóðahúmor 
með sikk teikningum.

BERGLIND MARÍA TÓMASDÓTTIR Kemur 
fram með Bang on a Can tónlistar-
hópnum í febrúar næstkomandi ásamt 
Tinnu Þorsteinsdóttur.

HUGLEIKUR 
DAGSSON
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Eftir lokun verslana í miðbæ 
Reykjavíkur á fimmtudaginn 
gefst fólki sem er orðið lúið eftir 
jólagjafaleit tækifæri til að koma 
í Dómkirkjuna og hlýða á kyrrláta 
og ljúfa jólatónlist við kertaljós.  
Á efnisskrá eru mótettur eftir 
tónskáldin Praetorius, Eccard og 
Brahms og jólasálmar í fallegum 
útsetningum. 

Tónleikarnir hefjast á slaginu 
kl. 22 og er aðgangur ókeypis. 
Þessir tónleikar eru því vel til 
þess fallnir að kveikja hinn sanna 
jólaanda í hverjum þeim sem þá 
sækir. Stjórnandi Dómkórsins er 
Marteinn H. Friðriksson.   - vþ

Draugaslóð eftir Kristínu Helgu 
Gunnarsdóttur er nokkurs konar 
fjársjóðskort. Hún leiðir lesandann 
styrkri hendi inn í fjársjóð íslenskra 
þjóðsagna og dularfullra krafta 
sem landið og þjóðtrúin búa yfir.

Sagan segir frá Eyvindi Þórusyni, 
13 ára dreng sem býr uppi við 
Elliðavatn. Hún gerist í nútímanum, 
þegar fólk sem býr í notalegum 
gömlum sumarhúsum við vatnið 
þarf að hugsa sinn gang, því steypt 
stórhýsi rísa allt í kring og 
skurðgröfukjaftarnir eru skammt 
undan. Fjölskylda Eyvindar er 
langt frá því að vera vísitölu -
fjölskylda, hann býr með ömmu 

sinni og framliðnum afa í bústaðnum 
við Elliðavatn. Hlutverk afans er 
skemmtilega skrifað, afslappað og 
í anda íslenskrar þjóðtrúar, þar 
sem það þykir ekki nema eðlilegt 
að framliðnir geri aðeins vart við 
sig eða vitji fólks í draumi. 
Eyvindur á móður sem hefur lítið 
komið við sögu í lífi hans hingað til. 
Hans aðaluppalandi er amman, sem 
getur bjargað hverju sem er. Til 
Hildu smur geta þeir sótt sem ekki 
rata beinu brautina í lífinu, hún 
skilur allt og getur leyst vandamál 
unglinga með því einu að hlusta og 
leyfa þeim að halda á tusku um 
stund. Þessi manngerð leynist í 
mörgum skandinavískum barna -
bókum og er kannski aldrei ofnotuð. 
Lífsreynda manneskjan sem ekki 
bindur bagga sína sömu hnútum og 
aðrir en getur vegna fjölbreyttrar 
lífsreynslu leyst hvaða vanda sem 
er með einföldum hætti.

Sagan er þroskasaga, sögu -
hetjurnar þurfa að takast á við 
breytingar, sem verða bæði vegna 
óumflýjanlegra breytinga í landi 
kaupstaðarins og vegna breytinga 
innan fjölskyldunnar sjálfrar. Höf-
undur leikur sér skemmtilega með 
tímann, í dag búa menn við aðrar 
aðstæður en þeir gerðu á Íslandi 
fyrir tvö hundruð árum, en þó geta 
gamlar sögur endurtekið sig um 
leið og þróunin heldur áfram. 

Í barna- og unglingabókum um 
þessar mundir úir og grúir af yfir-
náttúrulegum fyrirbærum. Sögu-
hetjur ferðast fram og aftur í tíma 
og rúmi. Það þarf enga tilbúna 
ævintýraveröld til þess að skapa 
yfirnáttúrulega stemningu. Ísland 
á þetta allt saman, með síbreytilegu 
veðurfari og landslagi sem jafnvel 
getur gleypt fólk. Kristínu Helgu 
er umhugað um þjóðtrúna og þjóð-
areinkenni Íslendinga. Þetta er 
ekki í fyrsta sinn sem hún gerir 
íslenskar þjóðsögur að efni sínu og 

ánægjulegt að sjá hversu vel henni 
tekst til við að endurvekja þjóðsög-
ur og minna lesandann á að þrátt 
fyrir að þjóðsögurnar séu alda 
gamlar, þá getur sagan alltaf 
endurtekið sig. Þjóðsögurnar eru 
sumar hverjar ekki annað en frétt-
ir úr fortíðinni. Á hálendinu er allra 
veðra von, þar búa sögur og draug-
ar, upplýsingar sem berast í draumi 
eru jafn mikilvægar og þær sem 
berast í vöku. Það er aðdáunarvert 
hvernig höfundur fléttar saman 
þjóðsögur og þjóðtrú við sína eigin 
sögu. 

Draugaslóð er spennandi stökk-
pallur inn í lestur þjóðsagna. Bók-
inni fylgir heimildaskrá sem er 
mikilvæg. Ungir lesendur þekkja 
ekki allar þjóðsögur inn og út og 
hafa ekki forsendur til þess að meta 
hvaða bækur byggja á raunveru-
legum atburðum og hvaða bækur 
eru hreinn skáldskapur. Kort og 
heimildaskrá taka af allan vafa um 
réttmæti sögunnar. 
 Hildur Heimisdóttir

Stökkpallur í spennu

DÓMKIRKJAN Í REYKJAVÍK Hér syngur 
Dómkórinn á fimmtudagskvöld.

Jólasöngvar 
Dómkórsins

BÓKMENNTIR
Draugaslóð
Kristín Helga Gunnarsdóttir

★★★★★

Draugaslóð er spennandi saga 
sem leiðir lesandann upp á 
hálendið og inn í ævintýrin sem 
þar búa.

KRISTÍN HELGA GUNNARSDÓTTIR  
Rithöfundur fer á fjöll í nýrri sögu, 
Draugaslóð.

Salurinn

Góður hundur 
      á gott skilið

Hunda nammi 
(harðfisktöflur)

Hunda bitafiskur

Íslensk framleiðsla 
úr úrvals hráefni.

Fæst í Bónus

7. og 8. des uppselt

30. des

Efnt verður til aukasýninga nú á 
milli jóla og nýárs á leikritinu 
Óhapp! eftir Bjarna Jónsson sem 
sýnt er í Þjóðleikhúsinu. Leikritið 
var fyrsta verkefni leikársins nú í 
haust og fékk afbragðs dóma og 
góðar viðtökur hjá áhorfendum. 
Verkið tekur á sjónvarps- og 
fjölskylduumhverfi nútímans á 
Íslandi. Verkinu hefur verið líkt 
við Stundarfrið Guðmundar 
Steinssonar sem þótti á sínum 
tíma ná á frumlegan hátt að miðla 
þáverandi ástandi íslensku 
þjóðarinnar. 

Sýningarnar á milli jóla og 
nýárs verða þær allra síðustu 
sem efnt verður til og því rétt að 
hvetja allt leikhúsáhugafólk til 
þess að láta verkið ekki fram hjá 
sér fara. Nánari upplýsingar um 
dagsetningar sýninganna má 
nálgast hjá Þjóðleikhúsinu.   - vþ

Óhöppum 
fjölgar
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Enn bætist í vandræði Amy Winehouse. 
Söngkonan verður yfirheyrð um mögulega 
aðild sína að máli eiginmannsins Blake 
Fielder-Civil, sem situr nú í fangelsi.

Fielder-Civil hefur setið í fangelsi síðan í byrjun 
síðasta mánaðar. Upphaflega átti að rétta í máli 
hans um miðjan nóvember, en hann er grunaður 
um árás á barþjóninn James King í júní árið 2006. 
Áður en af réttarhöldunum varð komu fram gögn 
sem bentu til þess að Fielder-Civil hefði reynt að 
hafa áhrif á málaferlin með því að bjóða King 
andvirði um 25 milljóna íslenskra króna, auk 
utanlandsferðar, fyrir að draga ásakanirnar til 
baka. Fimm menn til viðbótar hafa verið ákærðir 
fyrir tilraun til að hindra framgang réttvísinnar.
Lögregla hefur nú fengið áhuga á mögulegri aðild 
Amy Winehouse að málinu. Lagt hefur verið hald 
á símagögn söngkonunnar, auk bankaupplýsinga 
og tölvugagna sem gætu sannað aðild Amy. Í 
síðustu viku heimsótti lögregla einnig bókhaldara 
söngkonunnar hjá fyrirtækinu Smallfield Cody. 
Winehouse hefur verið gert að mæta til yfir-
heyrslna í vikunni. 

Heimildarmaður breska dagblaðsins News Of 
The World segir að rannsókn lögreglunnar hafi 
upphaflega snúist um Blake Fielder-Civil, vin 
hans að nafni Brown, og upphaflegt fórnarlamb 
árásarinnar. „Eftir að lögreglan hefur lagt hald á 
ýmis gögn lítur út fyrir að þar sé að finna 
sönnunargögn fyrir því að Amy tengist 
samsærinu sjálf. Þegar maður hugsar um það fór 
hún að verða grunsamleg um leið og talan 200 
þúsund pund skaut upp kollinum. Hvernig ætti 
Blake, sem gerir voðalega lítið til að vinna fyrir 
sér, að geta boðið einhverjum slíka upphæð?“ 
segir heimildarmaðurinn. 

Amy yfirheyrð í vikunni

Í YFIRHEYRSLUR Ný gögn í máli Blakes Fielder-Civil þykja 
benda til þess að eiginkona hans hafi átt þátt í samsæri um 
að hindra framgang réttvísinnar. NORDICPHOTOS/GETTY

Lindsay Lohan gladdi einhvern vin sinn mikið á 
dögunum, þegar hún hringdi inn í útvarpsþátt 
fyrir hans hönd. Tveir útvarpsmenn í Las Vegas 
buðu hlustendum sínum tækifæri til að fá miða á 
tónleika táningsstjörnunnar Miley Cyrus í 
borginni. Mörgum hefur reynst erfitt að nálgast 
miða á tónleika stjörnunnar, en hún leikur 
unglingsstúlkuna Hannah Montana í þáttum 
sem njóta gríðarlegra vinsælda ytra um þessar 
mundir.

Miðarnir áttu að falla í hlut þess hlustanda 
sem fengi frægustu manneskjuna til að hringja 
inn í þáttinn. Rokkarinn Slash úr Guns’n’Roses 
hringdi inn í þáttinn, og sömuleiðis leikarinn 
Lee Miller, sem var afar vinsæll á áttunda 
áratugnum. Um leið og rödd Lindsay Lohan 
barst yfir símalínuna var keppninni hins vegar 
lokið. Hún sagði í spjalli við útvarpsmennina 
að sú Lindsay sem hæfi árið 2008 væri mjög 
ólík þeirri sem hóf árið 2007, enda hefur 

ýmislegt gengið á í lífi leikkonunnar á liðnu ári. 
„Ég held að líf mitt sé öðruvísi núna. Það hefur breyst 

og ég er að fullorðnast, og það var kominn tími til að 
fullorðnast. Ég hef gengið í gegnum mikið og ég er bara 

önnur manneskja núna,“ sagði leikkonan. Hún kvaðst 
jafnvel vera hætt að skoða slúðurblöðin, sem fylgjast 

með hverri hreyfingu hennar. „Ég les þau ekki, af því 
að þá fær maður bara einhverjar grillur í höfuðið. 
Það gerir mig niðurdregna, svo ég tek ekki þátt í 

þessu,“ sagði Lohan. 

Gerbreytt Lindsay á nýju ári

ERFITT ÁR Lindsay sagði í spjalli við útvarpsmennina í Vegas 
að hún væri gjörbreytt manneskja eftir þetta erfiða ár í 
lífi sínu.

> ÆSTUR AÐDÁANDI

Aðdáendur leggja ýmislegt á 
sig til að komast átrúnaðargoði 
sínu nær. Einn æstasti 
aðdáandi Paulu Abdul vann 
á stofu kvensjúkdómalæknis 
hennar, og gerðist í eitt 
skipti svo kræfur að stela 
þvagprufu sem söngkonan 
hafði skilað. Hann missti 
starfið í kjölfarið.

Tónleikamynd hljómsveitarinnar 
U2 sem var tekin upp í þrívídd 
verður frumsýnd víðs vegar um 
heiminn 25. janúar næstkomandi. 
Í myndinni er sýnt frá tónleikum 
sveitarinnar í Suður-Ameríku á 
meðan á tónleikaferð hennar, 

Vertigo, stóð. Myndin er sú fyrsta 
sem er alfarið tekin upp, klippt og 
gefin út í þrívídd.

Sjö hundruð klukkustundir af 
efni voru klipptar niður í 92 mín-
útur. Myndinni var leikstýrt af 
Catherine Owens. 

Frumsýnd í lok janúar
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NÝTT Í BÍÓ!

SÍMI 462 3500SÍMI 530 1919

SÍMI 551 9000SÍMI 564 0000

7
16

7
14
12
16
14

ALVIN & ÍKORNARNIR kl. 6 ÍSL. TAL

DUGGHOLUFÓLKIÐ kl. 6
RUN FATBOY RUN kl. 8 - 10
SAW 4 kl. 8 - 10

16

16
14

14

RUN FATBOY RUN    kl.5.50 - 8 - 10.10
SAW 4     kl. 8 - 10.10
BUTTERFLY ON A WHEEL     kl.5.45 - 8 - 10.15
DAN IN REAL LIFE    kl.5.45
LA VIE EN ROSE/LÍF RÓSARINNAR kl.6 - 9

ALVIN & ÍKORNARNIR   kl. 4 - 6 - 8 ÍSL. TAL

ALVIN & ÍKORNARNIR    kl. 4 - 6 - 8 - 10 ENSKT TAL

ALVIN & ÍKORNARNIR LÚXUS   kl. 4 - 6 - 8 - 10 ENSKT TAL

BEE MOVIE ÍSL. TAL   kl. 4 - 6
DUGGHOLUFÓLKIÐ   kl. 4 - 6 - 8 - 10
HITMAN     kl. 8 - 10.10
DAN IN REAL LIFE  kl. 10

ALVIN & ÍKORNARNIR kl. 6 - 8 ÍSL. TAL

DUGGHOLUFÓLKIÐ kl. 6 - 8 - 10
BUTTERFLY ON A WHEEL kl. 5.45 - 8 - 10.15
ACROSS THE UNIVERSE kl. 8 - 10.40
RENDITION kl. 10
VEÐRAMÓT SÍÐUSTU SÝN. kl. 5.40

5%

5% 5%

5%

 FÆRÐ 5% ENDURGREITT EF ÞÚ BORGAR BÍÓMIÐANN
MEÐ KREDITKORTI TENGDU AUKAKRÓNUM!

ÁST. SKULDBINDING. ÁBYRGÐ.
HANN HLEYPUR FRÁ ÖLLU!

HLAUPTU FITUBOLLA, 
HLAUPTU

Nú verður allt vitlaust! 
Stórskemmtileg gamanmynd fyrir

alla fjölskylduna

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í 

Regnboganum merktar með rauðu

- bara lúxus
Sími: 553 2075

RUN FATBOY RUN kl. 6, 8 og 10 L
ALVIN OG ÍKORNARNIR - ÍSL TAL kl. 4 og 6 L
SAW IV kl. 8 og 10 16
BEE MOVIE - ÍSL TAL kl. 4 L
HITMAN kl. 10 16

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR

„Flauelsmjúk og þægileg” - Dóri DNA, DV

Rommtommtechno hefur að 
geyma tíu endurhljóðblandanir af 
lögum af latin-plötum Tómasar R. 
Einarssonar, Kúbanska, Havana 
og Rommtommtomm. Það var 
President Bongó úr Gus Gus sem 
fékk bæði innlenda og erlenda 
listamenn til að endurvinna lögin á 
plötunni.

Þeir sem eiga remix á Romm -
tommtechno eru þýska dúóið 
Moonbootica, Captain Thirdeye 
(Mark Brydon úr Moloko), Jack 
Schidt (DJ Margeir), Namito frá 
Berlín, DJ Thor (Þórhallur 
Skúlason), franski plötusnúðurinn 
Tom Pooks, Electric Screwdriver 
(Elliot Taub og Hólmar Filipsson), 
Gus Gus, Viddi úr Trabant og 
Matthías Hemstock.

Það er greinilegt að þessir aðilar 
hafa ekki átt í neinum erfiðleikum 

með að vinna með tónlist Tómasar 
R. Margar þessara endurgerða eru 
mjög flottar og þó að þær séu ekki 
allar jafn spennandi tónlistarlega 
þá rennur platan samt í gegn í 
góðum partífíling þar sem teknó 
og house blandast latin-tónlistinni.

Mín uppáhaldsmix á plötunni 
eru Moonbootica vs. Dirty Deal-
mixið af Kúbanska, Captain 
Thirdeye-mixið af Jöfragleði, 
Namito-mixið af Spjallað við 
bændur og Gus Gus-mixið af 
Bassachachacha. Trabant og 
Matthías Hemstock eiga líka 
áhugaverð mix sem brjóta upp 
stemninguna.

Á heildina litið er þetta ágæt 
mixplata. Góð hugmynd og gott 
partí. Og ekki skemmir umslagið 
sem er sérstaklega flott.

 Trausti Júlíusson

Gott partí

TÓNLIST
Rommtommtechno
Tómas R. Einarsson

★★★
Á Rommtommtechno blandast teknó 
og house latin-tónlist Tómasar R. 
Einarssonar í endurgerðum innlendra 
og erlendra tónlistarmanna. Góð 
hugmynd og fín partíplata.

Bubbi Morthens er ósáttur við vinnubrögð 
á Ríkisútvarpinu. Hann segir það óhæft 
að listamenn þurfi að gefa vinnu sína fyrir 
kynningu á efni sínu á útvarpsstöðvum 
þess.

„Þetta er skandall og til vansa fyrir Ríkisútvarpið. Að 
listamenn, sem kannski hafa starfað lengi í bransan-
um, þurfi að mæta upp í útvarp og gefa vinnu sína í 
einhverri veikri von um kynningu,“ segir Bubbi 
Morthens – einhver skærasta rokkstjarna Íslands 
fyrr og síðar.

Stóra Klaufamálið er þúfan sem ætlar að velta 
þungu hlassi. Sent var út frá tónleikum köntrísveitar-
innar Klaufa á Rás 2 en staðið hefur á borgun reikn-
inga sem sveitin hefur lagt inn til Ríkisútvarpsins 
þrátt fyrir að samningar milli RÚV og FÍH kveði skýrt 
á þar um að sögn stjórnar FÍH, sem sent hefur útvarps-
stjóra bréf vegna málsins. Jakob Frímann Magnússon, 
sem er formaður bæði Samtóns (rétthafar tónlistar-
innar) og Félags tónskálda og textahöfunda, á bókaðan 
fund með Páli Magnússyni útvarpsstjóra þar sem leit-
að verður lausna á því sem tónlistarmenn almennt líta 
á sem algerlega óviðunandi ástand. 

Árum saman hefur Bubbi haldið Þorláksmessutón-
leika og hefur verið sent út beint frá þeim tónleikum. 
Engin breyting verður þar á, Bubbi verður á Nasa og 
Bylgjan mun útvarpa tónleikunum. Áður sendi Rás 2 
út frá þeim tónleikum en allt fór í hund og kött milli 
Bubba og Ríkisútvarpsins því hann þótti ekki gæta 
orða sinna nægilega í kynningum milli laga. Bubbi 
fékk aldrei krónu greidda fyrir þá tónleika né heldur 
þegar hann hefur komið fram á Rás 2 við önnur tæki-
færi.

„Nei, enda fór ég ekki fram á það. Ég hugsaði þetta 
sem jólagjöf mína til landsbyggðarinnar. Hins vegar 

hefur 365 alltaf borgað mér fyrir tónleikana, borgað 
vel, það get ég fullyrt, og hafa einkareknu miðlarnir 
þannig staðið sig miklu betur en Ríkisútvarpið.“

Bubbi segir að Ólafur Páll Gunnarsson eigi kannski 
ekki að svara fyrir þetta þótt hann sé tónlistarstjóri 
Rásar 2. Hann hafi vissulega gert íslenskri tónlist 
meira gagn en ógagn þó heimaríkur sé á rásinni. Það 
séu hins vegar útvarpsstjóri og menntamálaráðherra, 
þeir sem stjórna menningarmálum hér á landi, sem 
ættu að vakna til vitundar um hversu mikilvæg Rás 2 
er.

„Þetta er ríkisútvarp. Þetta er ekki einkarekin stöð. 
Og fyrst Ríkisútvarpið, auk þess að fá drjúgan skerf 
af almannafé, er farið að fá peninga frá Björgólfi 
sem ætlar sér ítök á fjölmiðlamarkaði, þá er nú 
kannski í lagi að listamenn hætti að gefa vinnu sína 
fyrir einhverja kynningu eins og tíðkast hefur. Þetta 
er náttúrlega hneyksli hvernig staðið er að málum,“ 
segir Bubbi.  jakob@frettabladid.is

Bylgjan borgar, ekki Rás 2

BUBBI MORTHENS Segir það skandal að listamenn þurfi að 
gefa Rás 2 vinnu sína í staðinn fyrir kynningu.

FRÉTTABLAÐIÐ/HARI



Skífan Laugavegi 26 opið alla daga til 22 · Skífan Smáralind · Skífan Kringlunni · Skífan Leifsstöð · Póstkröfusími 591-5310 · www.skifan.is

GRÆNA LJÓSIÐ OG SKÍFAN - GÓÐ SAMAN

LOKSINS! LOKSINS!
THE SECRET KVIKMYNDIN Á ÍSLENSKU

Leyndarmálið
breytir
lífi þínu.

Það er ekkert 
leyndarmál að 
The Secret 
á íslensku er 
jólagjöfin í ár.

Kvikmyndin sem fer eins 
og eldur í sinu um allan heim.

Í fyrsta sinn fáanleg með
 íslensku tali og íslenskum texta 

á veglegum DVD diski. 
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Til sölu
Fallegt olíumálverk eftir Ásgrím Jónsson 

70cm x 100cm Borgarfjörður

Einnig olíumynd eftir Karólínu Lárusdóttur 
90cm x 100cm sjálfsmynd 

upplýsingar í síma 6996000.

Áttu þú enskt lingapon 
námskeið!

Mig vantar enskt lingapon námskeið aðallega
sjálfa textabókina, en í henni er íslensk skýring
neðanmáls á sömu blaðsíðu og enski textinn

kemur fram. Uppl. 865 7013 

Vanda Sigurgeirsdóttir hefur ákveðið að snúa aftur í efstu deild 
kvenna og taka við liði Breiðabliks sem hún gerði að Íslandsmeistur-
um öll þrjú árin þegar hún þjálfaði þar síðast. Hún mun þó ekki flytja 
í bæinn fyrr en í sumar. 

„Ég viðurkenni að það hefur alltaf kitlað mig að koma til baka. Ég á 
tvö börn og eiginmann hérna á Króknum. Ég þarf að fara frá þeim og 
ég sagði nei fyrst. Það var meðal annars út af þessum fjarvistum frá 
fjölskyldunni. Svo skipti ég um skoðun,” segir Vanda. 

„Þetta er ákveðin tilraun en 2003 þegar ég þjálfaði KR þá gerði ég 
þetta líka. Þá var ég reyndar að fara að flytja í bæinn um sumarið 
en yfir veturinn var ég með aðstoðarþjálfara í bænum. Ég er alltaf 
í bænum af og til og þess á milli er Jóhannes Karl aðstoðarþjálfari 
með liðið. Það vildi svo skemmtilega til að hann var aðstoðarþjálfar-
inn minn í KR 2003 þannig að við þekkjumst mjög vel,” segir Vanda.
„Ég er ekki búin að hitta stelpurnar og vil ekki setja markmið eða 
vera með yfirlýsingar áður en ég er búin að heyra hvað þær hafa 
að segja,” segir Vanda. „Þessar stelpur eru alveg vanar því að vinna 
og þær hafa verið að vinna Íslandsmeistaratitla upp í gegnum yngri 
flokkana. Ég er mest ánægð með að heyra að þær séu viljugar, æfi 

vel og vilji læra. Ég er spenntust fyrir því,” 
segir Vanda en Breiðablik hefur eignast 
14 Íslandsmeistara í yngri flokkum síðustu 
átta ár, þar af vann Breiðablik 2. og 3. flokk 
síðasta sumar. 
Vanda gerði frábæra hluti með Ásthildi 
Helgadóttur, Margréti Ólafsdóttir og Katrínu 
Jónsdóttur þegar þær voru að stíga sín fyrstu 
skref inn í meistaraflokkinn og náði með 
þeim frábærum árangri. „Ég er að vona að 
þetta sé það sama núna, að sé ég að taka 
við svona öðrum hópi í Breiðabliki sem getur 
orðið kjarninn að næsta meistaraliði hjá 
Breiðabliki. Hvort sem það verður í sumar 
eða einhvern tímann aðeins seinna ætla ég 
ekki að lofa. KR og Valur eru með rosaleg lið 
því ef maður lítur yfir leikmannahópana þá eru 
landsliðkonur í meira og minna öllum stöðum. 
Það er fínt því það er áskorun í því.” 

VANDA SIGURGEIRSDÓTTIR: VAR BÚIN AÐ NEITA EN SNÉRIST HUGUR OG TÓK VIÐ BLIKUM

Það hefur alltaf kitlað að koma til baka

HANDBOLTI Alfreð Gíslason lands-
liðsþjálfari framlengdi samning 
sinn við þýska liðið Gummers-
bach í gær til ársins 2010 en hann 
var með samning til 2009.

„Þetta hentar vel þar 
sem sonur minn klárar 
nám á þessum tíma. 
Gummers bach vildi semja til 
2013 en mér fannst það of langt,“ 
sagði Alfreð. Hann er þegar 
byrjaður að tryggja sér leikmenn 
en hann fær franskan landsliðs-
mann í vinstra hornið næsta 
sumar sem á að taka við af Guð-
jón Val Sigurðssyni. Alfreð segist 
síðan tilkynna um 2-3 aðra nýja 
leikmenn fljótlega. Rekstur 
Gummersbach er loksins kominn 
á rétt ról og það gerir félaginu 
auðveldara fyrir að fá leikmenn 
þar sem Alfreð er búinn að binda 
sig.

Guðjón Valur Sigurðsson er 
byrjaður að spila með liðinu á 

nýjan leik en tekur ekki mikinn 
þátt í varnarleiknum. 
„Ég þori ekki annað 
en að hafa hann bara 
í horninu. Hann er 
samt að verða klár 

og það er 

mjög 
jákvætt,“ sagði 
Alfreð. - hbg

Alfreð framlengir við Gummersbach til 2010:

Of langt að semja til 2013

ALFREÐ 
GÍSLASON 
Verður áfram 
hjá Gum-
mersbach og 
er búinn að 
finna arftaka 
Guðjóns Vals 
hjá félaginu. Sá 
er franskur.

FÓTBOLTI Knattspyrnusamband 
Íslands útnefndi í gær Hermann 
Hreiðarsson og Margréti Láru 
Viðarsdóttur knattspyrnufólk árs-
ins en þetta er í fjórða sinn sem 
svokallað Leikmannaval KSÍ velur 
knattspyrnufólk ársins. 

Margrét Lára fékk þessi verð-
laun annað árið í röð og í þriðja 
sinn á þessum fjórum árum en 
Hermann var aðeins annar maður-
inn til þess að fá þau því Eiður 
Smári Guðjohnsen hafði verið val-
inn fyrstu þrjú árin. Hermann 
hafði verið valinn knattspyrnu-
maður ársins 1997 og 2000.

„Það er gaman að fá viðurkenn-
ingar því þá veit maður að maður 
er að gera eitthvað rétt. Það er 
búið að ganga á ýmsu í ár en ég 
man þetta skemmtilega og það 
stendur hæst að vera kominn í gott 
lið og þar hefur gengið vel. Við 
náðum líka góðum úrslitum á móti 
Spánverjum og Norður-Írum,“ 
sagði Hermann Hreiðarsson sem 
lék fimm landsleiki á árinu og var 
fyrirliði í fjórum þeirra. 

Hermann gekk í maí til liðs við 
enska úrvalsdeildarfélagið Ports-
mouth frá Charlton og hefur leikið 
mikilvægt hlutverk í leik liðsins 
sem er í sjöunda sæti ensku 
úrvalsdeildarinnar. 

„Mér líður vel, skrokkurinn er í 
fínu standi, ég er í góðu formi og í 
góðu liði og það er ekki hægt að 
biðja um það mikið betra,“ segir 
Hermann. „Það eru spennandi 
leikir framundan hjá okkur. Við 
eigum Liverpool og Arsenal í 
næstu tveimur og það verður 
ágætis próf fyrir okkur,“ segir 
Hermann sem bindur vonir til árs-

ins 2008. 
„Það væri gaman ef að við 

gætum fylgt þessu eftir hjá 
Ports mouth og komist í Evrópu-
keppni á næsta ári. Ég vonast líka 
til að landsliðið geti byrjað undan-
keppnina vel,“ sagði Hermann. 

Margrét Lára Viðarsdóttir var 
líka ánægð. „Þetta er búið að vera 
meiriháttar ár. Maður hélt að það 
væri ekki hægt að toppa árið í 
fyrra en það má segja að það hafi 
verið hægt. Þetta er það besta 
hingað til og sem betur fer er 
maður að bæta sig,“ sagði Mar-
grét Lára Viðarsdóttir sem bætti 
tvö markamet á árinu. 

Margrét bætti fyrst markamet 

A-landsliðskvenna þar sem hún 
hefur nú skorað 29 mörk í 35 leikj-
um og svo markametið í efstu 
deild kvenna þar sem hún skoraði 
38 mörk í 16 leikjum í sumar.  

„Íslandsmeistaratitillinn með 
Val og sigurinn á Frökkum á Laug-
ardalsvellinum eru hápunktarnir 
á árinu. Maður fékk gæsahúð 
alveg upp í heila við að vinna 
Frakkana,“ segir Margrét Lára 
sem skoraði einmitt sigurmarkið í 
þeim leik og gerði alls átta mörk í 
níu landsleikjum ársins. 

Það vakti mikla athygli að Eiður 
Smári Guðjohnsen flaug til Íslands 
til að vera viðstaddur athöfnina en 
framundan er stórleikur Barce-
lona og Real Madrid. Eiður Smári 
varð í öðru sæti í kjörinu eftir að 
hafa verið kosinn Knattspyrnu-
maður ársins fjögur ár í röð og 
fimm sinnum á síðustu sex árum. 

 ooj@frettabladid.is

Hermann og Margrét Lára
Leikmannaval KSÍ valdi Hermann Hreiðarsson og Margréti Láru Viðarsdótt-
ur knattspyrnufólk ársins árið 2007. Eiður Smári Guðjohnsen og Hólmfríður 
Magnúsdóttir voru í öðru sæti en Eiður Smári flaug í hófið frá Barcelona. 

KNATTSPYRNUKONA   
ÁRSINS 2007
1. Margrét Lára Viðarsdóttir
2. Hólmfríður Magnúsdóttir
3. Ásthildur Helgadóttir

KNATTSPYRNUMAÐUR 
ÁRSINS 2007
1. Hermann Hreiðarsson
2. Eiður Smári Guðjohnsen
3. Grétar Rafn Steinsson

GOTT ÁR Margrét Lára Viðarsdóttir og Her-
mann Hreiðarsson. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

>Þau bestu koma frá Brasilíu

Bestu leikmenn heimsins árið 2007 koma báðir frá 
Brasilíu. Kaka var kosinn bestur hjá körlunum 
og Marta hjá konunum í árlegri 
kosningu á vegum FIFA en lands-
liðsþjálfarar og landsliðsfyrirliðar 
allra aðildarlanda sambandsins 
kjósa. Kaka átti frábært með AC 
Milan sem vann Meistaradeildina. 
Marta átti gott ár með sænska 
liðinu Umea sem og brasil-
íska landsliðinu sem komst í 
úrslitaleik HM. Lionel Messi 
varð í öðru sæti hjá körlunum 
en hjá konum var Birgit Prinz 
önnur.
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FÓTBOLTI FIFA-dómarinn Kristinn 
Jakobsson er búinn að fá skýrslu 
eftirlitsdómara frá leik Everton 
og Zenit St. Petersburg sem fram 
fór á Goodison Park á dögunum. 

Kristinn dæmdi þann leik og 
var ánægður með sitt verk þó svo 
að honum hafi orðið á mistök er 
hann rak leikmenn Rússanna af 
velli en á myndbandi sést vel að sá 
dómur var rangur og hefur Krist-
inn játað það síðar.

„Þetta var fínn dómur sem ég 
fékk. Mjög fín og jákvæð skýrsla 
rétt eins og ég átti von á,“ sagði 

Kristinn við Fréttablaðið í gær en 
hann býst fastlega við að fá áfram-
haldandi verkefni á nýja árinu. 
Hann segir að rauða spjaldið 
ranga hafi ekki skemmt fyrir sér í 
heildardómnum.

„Heildarniðurstaðan er mjög 
góð en það var samt rætt samstarf 
okkar Gunnars [Gylfasonar 
aðstoðardómara]. Gunnari fannst 
þetta vera víti og hendi og ég varð 
auðvitað að elta hann enda erum 
við í sama liði. Við stöndum og 
föllum með því,“ sagði Kristinn.     
 - hbg

Búið að dæma frammistöðu Kristins á Goodison:

Fékk fína dóma frá 
eftirlitsmanninum

EKKI Í BANN ÞRÁTT FYRIR RAUÐA SPJALDIÐ Kristinn Jakobsson segist hafa fengið 
góða dóma frá eftirlitsmanninum eftir leik Everton og Zenit. NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

FÓTBOLTI Íslenska karlalandsliðið 
fellur um eitt sæti á nýjum styrk-
leikalista FIFA sem gefinn var út 
í gær. Ísland er í 90. sæti eða 
þrem sætum ofar en það var 
fyrir nákvæmlega einu ári. 
Ísland lék einn landsleik í síðasta 
mánuði er liðið tapaði fyrir 
Dönum, 3-0, á Parken.

Það eru sem fyrr litlar breyt-
ingar á toppnum þar sem eru 
Argentína, Brasilía og Ítalía, 
Spánn og Þýskaland en Þjóðverj-
ar hoppa upp um tvö sæti. Hinar 
þjóðirnar standa í stað. 

Enska landsliðið er í 12. sæti 

listans líkt og í 
síðasta mán-
uði. 

  - hbg

Nýr styrkleikalisti hjá FIFA:

Ísland í 90. sæti FIFA-list-
ans og fellur um eitt sæti

ÓLAFUR 
JÓHANNESSON 
LANDSLIÐS-
ÞJÁLFARI

FÓTBOLTI Ítalinn Fabio Capello var kynntur sem lands-
liðsþjálfari Englands í gær. Hann skrifaði undir fjög-
urra og hálfs árs samning og hefur störf þann 7. 
janúar næstkomandi. Hann fær rúmar 800 
milljónir króna í árslaun. Capello talaði ítölsku 
á fundinum en annað verður uppi á teningnum 
þegar hann tekur formlega við starfinu.

„Mér finnst mjög mikilvægt að geta tjáð mig 
beint við leikmenn og ég mun leggja mikið á mig 
til þess að ná góðum tökum á enskunni. Ég er 
sannfærður um að eftir mánuð þá mun ég tala 
ensku,“ sagði Capello á blaðamannafundi í 
gær fyrir framan her fjölmiðlamanna sem 
spurðu hann spjörunum úr.

„Ég hef lengi haft mikinn áhuga á þessu 
starfi og geri mér grein fyrir væntingunum 
sem fylgja starfinu. Fyrsta mál á dagskrá er 
að hitta leikmennina og stjóranna í úrvals-
deildinni. England á mjög gott lið sem getur 
farið alla leið á toppinn,“ sagði Capello en 
hans fyrsti leikur með liðið verður vin-
áttulandsleikur gegn Sviss í febrúar.

Capello státar af stórkostlegum ferli 
sem þjálfari og hefur unnið allt sem 
hægt er að vinna í boltanum með AC 
Milan, Real Madrid og Roma. 

Enn sem komið er hafa bara Ítalir verið ráðnir í 
þjálfarateymi Capellos en hann mun ráða Eng-

lending inn í teymið og það er að hans ósk en ekki 
enska knattspyrnusambandsins.

„Frá fyrsta degi hef ég beðið um að fá enskan þjálf-
ara í lið með mér. Ég hef alltaf viljað hafa heima-
mann hjá mér. Það er mjög mikilvægt að hafa 
mann við hlið sér sem skilur enskan fótbolta og 
menninguna í kringum hann,“ sagði Capello sem 
var mikið spurður út í David Beckham en sam-

starf Capellos og Beckhams hjá Real Madr-
id var oft stormasamt og þá sérstaklega 
þegar Capello tók hann úr liðinu eftir að 

hann samdi við Galaxy og sagði að hann 
myndi aldrei spila aftur fyrir liðið. 

Á endanum neyddist Capello til að 
endurskoða þá ákvörðun, Beckham 
svaraði fyrir sig með frábærri 
spilamennsku og Real Madrid varð 

spænskur meistari.
„Það voru átök í samskiptum okkar 

Beckhams en á endanum sýndi hann 
hversu frábær einstaklingur og leikmaður 
hann er. Beckham er þannig týpa að hann 
nær þeim markmiðum sem hann setur sér. 

Hegðun Beckhams kemur til með að skipta 
höfuðmáli. Það er enn langt í fyrsta leik og 
margar ákvarðanir sem á eftir að taka,“ sagði 
Capello um Beckham. 

 henry@frettabladid.is

Talar ensku eftir mánuð
Ítalinn Fabio Capello var formlega kynntur sem landsliðsþjálfari Englands í 
gær og talaði ítölsku á fundinum. Hann skrifaði undir fjögurra og hálfs árs 
samning. Capello segist ætla að fara á toppinn með enska landsliðið.

MÆTTUR Ítalski harðjaxlinn Fabio Capello mætti bresku pressunni í fyrsta skipti í gær.  NORDIC PHOTOS/AFP
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JÓLAMYNDIN Í ÁR!
STÓRSKEMMTILEG GAMANMYND FYRIR ALLA FJÖLSKYLDUNA!

SÝND MEÐ ÍSLENSKU OG ENSKU TALI.
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SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

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

STÖÐ 2 BÍÓ

Ellefti tíminn er sjónvarpsþáttur sem sendur er út á dönsku 
sjónvarpsstöðinni DR2. Þátturinn er reyndar í jólafríi sem 
stendur og útsendingar hans hefjast ekki að nýju fyrr en 
í febrúar, en það kemur ekki að sök þar sem nálgast má 
eldri þætti á vefsíðu DR. 

Sumir sjónvarpsþættir eru þannig að það væri argasta 
tímasóun að horfa á þá oftar en einu sinni. Ellefti tíminn 
er ekki einn af þeim. Þessi dagfarsprúði viðtalsþáttur 
fer oftast fram í látlausum sjónvarpssal þar sem lýsingin 
er dauf og tónlistin er engin. Sjónvarpsmennirnir og 
viðmælendur þeirra spjalla í mestu rólegheitum um 
heima og geima og tekst á hálfum tíma að miðla einhvers 
konar visku til áhorfenda. Af þessari lýsingu að dæma mætti álykta 
að samasemmerki væri á milli ellefta tímans og íslenska gullaldar-
sjónvarpsþáttarins Maður er nefndur, en sá þáttur lá margoft undir 
ásökunum um að vera útvarpsþáttur í sjónvarpsgæru. Þessa ásökun 
er ekki hægt að bera á ellefta tímann þar sem viðmælendur eru oftast 

sérvaldir með sjónvarpsmiðilinn í huga. Nægir að nefna 
viðtalið við bandarísku klámstjörnuna með risabrjóstin og 
viðtölin við gæludýrin sem dýramiðill hafði milligöngu um. 

Óhætt er að mæla með að áhugasamir um 
einkennilegt sjónvarpsefni bregði sér á vef DR, www.
dr.dk, og skoði þar fimmtánda þáttinn í röðinni. Þá mætti 
kvikmyndaleikstjórinn góðkunni David Lynch í viðtal, en 
talaði lítið sem ekkert um kvikmyndir heldur einbeitti sér 
frekar að því að útlista andlegt ástand sitt.

David Lynch hefur nefnilega stundað hugleiðslu í 
rúm 33 ár. Tvisvar á dag alla daga. Í viðtalinu lýsti hann 
með miklum tilþrifum því hvernig hugleiðsluástandið 

setur okkur í samband við hafsjó hreinnar meðvitundar sem býr 
innra með hverjum manni. Þennan hafsjó mætti með réttu kalla 
sameiginlega sviðið þar sem frumvitund alls mannkyns býr. Ekki síður 
mun vera frábært að nota þennan hafsjó sem uppsprettu ákaflegra 
kvikmyndahugmynda. Það er sannarlega gott að vita.

VIÐ TÆKIÐ VIGDÍS ÞORMÓÐSDÓTTIR KYNNTIST HUGLEIÐSLU Í SJÓNVARPI

Hafsjór hreinnar meðvitundar

06.00 Open Range
08.15 Monsieur N
10.20 Hildegarde
12.00 The Perez Family
14.00 Monsieur N
16.05 Hildegarde
18.00 The Perez Family
20.00 Open Range  Dramatískur vestri. 
Aðalhlutverk. Robert Duvall, Kevin Costner 
og Annette Benning. Leikstjóri. Kevin Cost-
ner. 2003.

22.15 Spin
00.00 Children of the Corn 6
02.00 From Dusk Till Dawn 2. Texas
04.00 Spin

16.05 Sportið
16.35 Leiðarljós
17.20 Táknmálsfréttir
17.30 Ofurþjarkinn og apahersveitin
17.50 Geirharður bojng bojng
18.15 Nigella og jólamaturinn
18.45 Jóladagatal Sjónvarpsins - 
Jól á leið til jarðar  Brúðumyndaflokkur 
með englunum Pú og Pa eftir Sigurð Örn 
Brynjólfsson.

19.00 Fréttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós

20.10 Mæðgurnar  (21:22) (Gilmore 
Girls VI) Bandarísk þáttaröð um konu sem 
rekur gistihús í smábæ í Connecticut-ríki og 
dóttur hennar á unglingsaldri. Aðalhlutverk: 
Lauren Graham, Alexis Bledel, Keiko Agena 
og Yanic Truesdale.

21.00 Úr dagbók slökkviliðsins  Mynd í 
léttum dúr um brunavarnir heimilanna.

21.15 Danska keisaraynjan  Dönsk 
heimildarmynd um Dagmar Danaprinsessu, 
dóttur Kristjáns IX og Lovísu drottningar.

22.00 Tíufréttir
22.25 Lögmál Murphys  (2:6) (Murphy’s 
Law IV) Breskur spennumyndaflokkur um 
rannsóknarlögreglumanninn Tommy Murp-
hy og glímu hans við glæpamenn.

23.20 Glæpurinn  (10:20) (Forbrydelsen: 
Historien om et mord) (e.)

00.20 Kastljós
01.10 Dagskrárlok

07.30 Dýravinir  (e)

08.00 Dr. Phil  (e)

08.45 Vörutorg
15.55 Vörutorg
16.55 How to Look Good Naked  (e)

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

19.00 Ertu skarpari en skólakrakki?  (e)

20.00 According to Jim  (13:18) Jim fær 
að skyggnast inn í framtíðina og sjá hvernig 
léleg ráðgjöf hans kemur til með að breyta 
Kyle í algjöran aumingja.

20.30 Allt í drasli  (12:13) Hreinlætis-
dívurnar Margrét Sigfúsdóttir og Eva Ásrún 
Albertsdóttir heimsækja subbuleg heimili 
og taka til hendinni. Hreinlætisdívurnar eru 
ennþá í sveitinni, enda fást þær við stærsta 
verkefni sitt til þessa. Íbúarnir á bænum eru 
að drukkna í drasli og nú skal þeim bjargað 
áður en það verður um seinan.

21.00 Innlit / útlit - Lokaþáttur 
 Hönnunar- og lífsstílsþáttur þar sem Þór-
unn, Nadia og Arnar Gauti koma víða við, 
heimsækja skemmtilegt fólk og breyta og 
bæta á heimilum þess. Þau eru með góðan 
hóp iðnaðarmanna sér til halds og trausts 
og koma með sniðugar hugmyndir og ein-
faldar lausnir.

22.00 State of Mind (7:8)  Bandarísk 
þáttaröð um sálfræðing sem á sjálfur í 
miklum sálarflækjum. Ann leitar til síns 
fyrrverandi eftir að systir hennar kemur 
óvænt í heimsókn. Taj samþykkir að fara í 
fjölskylduráðgjöf með dóttur sína og James 
er að vinna með strák sem er hættur að tala.

22.50 The Drew Carey Show
23.15 C.S.I. New York (e)
00.15 Charmed (e)
01.10 NÁTTHRAFNAR
01.11 C.S.I. Miami
02.00 Ripley’s Believe it or not!
02.45 Trailer Park Boys
03.10 Vörutorg
04.10 Óstöðvandi tónlist

07.00 Stubbarnir
07.25 Jesús og Jósefína
07.45 Kalli kanína og félagar
07.55 Kalli kanína og félagar
08.05 Kalli kanína og félagar
08.10 Oprah
08.55 Í fínu formi
09.10 The Bold and the Beautiful
09.30 Wings of Love
10.15 Commander In Chief  (14:18)

11.15 Veggfóður  (15.20)

12.00 Hádegisfréttir
12.45 Nágrannar
13.10 Stella Street  (Glansgatan)

14.30 Nábúar - Æður og maður
15.20 Sjáðu
15.55 Shin Chan
16.15 Ginger segir frá
16.38 Skjaldbökurnar
17.03 Jesús og Jósefína
17.28 The Bold and the Beautiful
17.53 Nágrannar  (Neighbours)

18.18 Ísland í dag og veður
18.30 Fréttir
18.50 Ísland í dag
19.25 Simpsons  (13:21)

19.50 Næturvaktin  (6:13)

20.20 Amazing Race  (5:13)  Kapp-
hlaukið mikla er hafið í tíunda skiptið. Sem 
fyrr taka 12 lið þátt í kapphlaupinu, sem 
liggur um heiminn þveran og endilangan. 
Að þessu sinni eiga Íslendingar smáhlut í 
einum keppandanum. Nánar tiltekið gervi-
fót hans, sem smíðaður var af stoðtækja-
gerð Össurar.

21.10 NCIS  (16:24)  Fjórða þáttaröð eins 
vinsælasta spennuþáttar í Bandaríkjunum. 
Þar segir frá sérsveit sem rannsakar alla 
glæpi sem tengjast á einhvern hátt sjólið-
um. 2006.

21.55 Kompás
22.35 60 mínútur
23.20 Prison Break  (6:22)

00.05 The Closer  (3:15)

00.50 Medium  (14:22)

01.35 Intimate Strangers
03.20 Stella Street
04.45 NCIS  (16:24)

05.30 Fréttir og Ísland í dag
06.25 Tónlistarmyndbönd frá Popp TíVí

17.35 Race of Champions 2007  Alþjóð-
legt mót í mótorsporti sem fer fram árlega 
en í þetta skiptið fer mótið fram á Wembley 
leikvanginum í London.

19.35 Blackburn - Arsenal  Bein út-
sending frá leik Blackburn og Arsenal í 8-
liða úrslitum enska deildarbikarsins.

21.40 Man. City - Tottenham  Útsending 
frá leik Man. City og Tottenham í 8-liða úr-
slitum enska deildarbikarsins.

23.20 Inside Sport  Frábær þáttur frá BBC 
þar sem rætt er við heimsfræga íþrótta-
menn úr öllum áttum og aðra þá sem 
tengjast íþróttum á einn eða annan hátt.

23.45 Fréttaþáttur Meistaradeild-
ar Evrópu  Vandaður fréttaþáttur úr Meist-
aradeild Evrópu þar sem síðustu umferð-
ir eru skoðaðar og viðtöl tekin við leikmenn 
og þjálfara.

00.15 Blackburn - Arsenal  Útsending frá 
leik Blackburn og Arsenal í 8-liða úrslitum 
enska deildabikarsins.

16.20 Reading - Wigan  Útsending frá 
leik Reading og Wigan í ensku úrvalsdeild-
inni.

18.00 Premier League World  (Heim-
ur úrvalsdeildarinnar) Nýr þáttur þar sem 
enska úrvalsdeildin er skoðuð frá ýmsum 
óvæntum hliðum. Leikmenn heimsótt-
ir, gömlu stjörnurnar leitaðar uppi og svip-
myndir af æðinu fyrir enska boltanum um 
heim allan.

18.30 Coca Cola mörkin 
19.00 Liverpool - Man. Utd.  Útsending 
frá stórleik Liverpool og Man. Utd í ensku 
úrvalsdeildinni sem fór fram sunnudaginn 
16. desember.

20.40 Arsenal - Chelsea  Útsending frá 
stórleik Arsenal og Chelsea í ensku úrvals-
deildinni sem fór fram sunnudaginn 16. 
desember.

22.20 Ensku mörkin 2007/2008  Ný 
og hraðari útgáfa af þessum vinsæla 
þætti þar sem öll mörkin og helstu 
atvik umferðarinnar eru sýnd frá öllum 
mögulegum sjónarhornum. 

23.15 West Ham - Everton  Útsending 
frá leik West Ham og Everton í ensku 
úrvalsdeildinni.

> Robert Duvall
Duvall þykir hafa nokkuð sterkar pól-
itískar skoðanir og fer sjaldnast leynt 
með þær. Þannig gagnrýndi Duvall 
sjálfan Steven Spielberg opinberlega 
árið 2002 fyrir að hafa farið til Kúbu. 
Sagðist Duvall þá aldrei ætla að 
leika í mynd hjá Dreamworks-
kvikmyndarisanum sem er 
í eigu Spielbergs. Duvall 
leikur í vestaranum Open 
Range sem Stöð 2 Bíó sýnir 
í kvöld.

21.15 Ren & Stimpy  SIRKUS

21.00 Innlit/útlit - Lokaþáttur 
  SKJÁREINN

20.20 Amazing Race   STÖÐ 2

20.10 Gilmore Girls       
 SJÓNVARPIÐ

19.35 Blackburn-Arsenal   SÝN

OG FÁIÐ SKAMMTINN YKKAR DAGLEGA!
STILLIÐ Á RÁS 12 Á DIGITAL ÍSLANDI

Í NÆSTA ÞÆTTI NÆR EBBINN Í SKOTTIÐ Á PÁLI ÓSKARI – VOGAÐU ÞÉR EKKI AÐ MISSA AF ÞVÍ!
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SVT 1

06.45 Veðurfregnir
06.50 Bæn
07.05 Morgunvaktin
08.00 Morgunfréttir
09.05 Okkar á milli
09.45 Morgunleikfimi
10.03 Veðurfregnir
10.13 Heima er best
11.03 Samfélagið í nærmynd
12.03 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir
12.50 Dánarfregnir og auglýsingar
13.00 Vítt og breitt
14.03 Stef
15.03 Útvarpssagan: Færeyingar

15.30 Dr. RÚV
16.00 Síðdegisfréttir
16.10 Veðurfregnir
16.13 Hlaupanótan
17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir
18.25 Spegillinn
18.50 Dánarfregnir og auglýsingar
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.00 Leynifélagið
20.30 Hundur í útvarpssal
21.00 Í heyranda hljóði
22.10 Veðurfregnir
22.15 Fimm fjórðu
00.10 Útvarpað á samtengdum rásum til 
morguns

15.25 Þristurinn
16.00 Hollyoaks  (81:260)

16.30 Hollyoaks  (82:260)

17.00 The George Lopez Show  (21:22)

17.30 Johnny Zero  (7:13)

18.15 Ren & Stimpy
18.35 Ren & Stimpy
19.00 Hollyoaks  (81:260)

19.30 Hollyoaks  (82:260)

20.00 The George Lopez Show  (21:22) 

20.30 Johnny Zero  (7:13)

21.15 Ren & Stimpy  Ren er tauga-
trekktur smáhundur (chiuahua) og Stimpy 
er feitlaginn og vitgrannur köttur. Saman 
lenda félagarnir í hinum ótrúlegustu ævin-
týrum sem eru ekki fyrir viðkvæma.

21.35 Ren & Stimpy
22.00 Side Order of Life  (10:13)

22.45 Crossing Jordan  (6:17)

23.30 Þristurinn
00.05 Janice Dickinson Modelling Ag-
ency
00.50 E-Ring  (20.:22)

01.35 Tónlistarmyndbönd frá Popp TV

Dönsk heimildarmynd um Dagmar 
Danaprinsessu, dóttur Kristjáns IX 
og Lovísu drottningar, sem fædd-
ist árið 1847 og dó 1928. Dagmar 
giftist stórfurstanum Alexander, varð 
keisaraynja í Rússlandi, tók sér nafnið 
Maria Fjodorovna og varð virt og vel 
liðin stórfurstafrú og síðar keisaraynja. 
Eftir fráfall keisarans lét hún lítið fyrir 
sér fara og bjó í Anitsjkoff-höll í Pét-
ursborg þangað til byltingin braust út 
1917 og lenti hún í ýmsum hremm-
ingum í kjölfar hennar.

VIÐ MÆLUM MEÐ
Danska keisaraynjan
Sjónvarpið kl. 21.15

Ítalinn Giancarlo Gianazza hefur 
legið yfir leyndardómum miðalda-
málaranna Botticellis og Leonardos 
da Vinci í tíu ár. Þar fann hann 
leyndar vísbendingar sem bentu 
til Íslands og einnar helstu perlu 
bókmenntanna, Hins guðdómlega 
gleðileiks eftir Dante. Þrotlaust 
starf fullvissaði hann um að í 
þessum verkum fælust skilaboð 
um að leyndardómum, ef til vill frá 
frumkristni, hefði verið komið fyrir á Íslandi á tólftu öld. Allar vísbendingar 
fræðimannanna benda á einn stað við ána Jökulfall á Kili. Fjöldi leiðangra á 
staðinn með jarðfræðingum og fornleifafræðingum sem hafa mælt staðinn 
leiða í ljós að undir yfirborði kunni að vera hvelfing. Kompás rekur sig í 
gegnum ævintýralegar tilgátur og kenningar sem helst má líkja við da Vinci 
lykil Dans Brown.

STÖÐ 2 KL. 21.55
Kompás - Er hinn heilagi gral á Íslandi?

20.00 Hrafnaþing  Ingvi Hrafn Jónsson 
er sestur í gestgjafastólinn í myndveri ÍNN. 
Hann tekur á málefnum líðandi stundar af 
alkunnri röggsemi. 

20.30 Kötturinn í sekknum  Lilja 
Þórisdóttir hefur sett neytendamálin á odd-
inn. Gestir Lilju eru þær Kristín Einarsdóttir 
frá Neytendasamtökunum og Sigrún Helga-
dóttir frá Landvernd. 

21.00 Íslensku vigtarráðgjafarnir  Þú ert 
það sem þú borðar. Íslensku vigtarráðgjaf-
arnir leiða okkur í allan sannleika um það.

21.30 Til heimabrúks  Þórhildur Þorleifs-
dóttir spjallar við gesti sína um menningar-
pólitísk málefni og veltir upp ýmsum afar 
áleitnum spurningum

▼

▼

11.00 Rapport 11.05 Argument 13.05 
Festivitetssalongen 14.30 Andra Avenyn 15.00 
Rapport 15.10 Gomorron Sverige 16.30 Annes 
trädgård 17.00 BoliBompa 17.10 Småkryp 17.20 
Krig och kakor 17.30 Julkalendern: En riktig jul 
17.45 Philofix 18.00 Bobster 18.30 Rapport med 
A-ekonomi 19.00 Andra Avenyn 19.30 Mitt i 
naturen 20.00 Plus 20.30 Toppform 21.00 Snillen 
spekulerar 22.00 Rapport 22.10 Kulturnyheterna 
22.20 28 Dagar 0.00 Grotesco

11.00 NRK nyheter 11.10 Mission integration 11.40 
Grosvold 12.20 Faktor: Terje Hauge ... blåser på 
toppene 12.50 Billedbrev fra Europa: Granada 
13.00 Skjergardsdokteren 14.00 Supermusikk 
14.30 Ghost Trackers 15.00 Absalons hemmelig-
het 15.30 Duck Dodgers 16.00 NRK nyheter 16.10 
Oddasat - Nyheter på samisk 16.25 Veterinær 
på safari 16.55 Nyheter på tegnspråk 17.00 
Barnas superjul 17.30 KatjaKaj og BenteBent 
17.40 Distriktsnyheter 18.00 Dagsrevyen 18.30 
En naturlig helaften 19.55 Distriktsnyheter 20.00 
Dagsrevyen 21 20.30 Standpunkt 21.15 Extra-
trekning 21.30 Safari 22.00 Kveldsnytt 22.15 
Keno 22.20 Heroes 23.00 Shattered Glass 0.30 
Kulturnytt 0.40 Autofil jukeboks 2.00 Norsk på 
norsk jukeboks

11.35 Aftenshowet 12.00 Aftenshowet 2. del 
12.25 Dødens Detektiver 12.50 Ildsjæle - Den 
legende skole 13.20 DR Explorer 13.50 Nyheder 
på tegnsprog 14.00 TV Avisen med vejret 14.10 
Dawson’s Creek 15.00 Hjerteflimmer Classic 15.30 
Robotboy 15.45 Julie 16.15 Den lille Julemand 
16.30 Jul i Svinget 17.00 Aftenshowet 17.30 TV 
Avisen med Sport 18.00 Aftenshowet med Vejret 
18.30 Søren Ryge - 1000 engle og nisser 19.00 
Hammerslag på Frederiksberg 19.30 Filmtricks 
- hundrede år med Nordisk Film 20.00 TV Avisen 
20.25 Kontant 20.50 SportNyt 21.00 Northanger 
Abbedi 22.30 Forræderi og sammensværgelser 
0.10 OBS

Reykjavík: Mörkin 4,  sími: 533 3500      Akureyri: Hofsbót 4,  sími: 462 3504 Afgreiðslutími virka daga: 10-18 og laugard. 11-15

Stuðningur sem þú treystir, þægindi sem þú elskar

Hágæða sængur og heilsukoddar. Úrval af sængurfatnaði 
og rúmteppum. Gjafavara í miklu úrvali frá þekktum 
vörumerkjum. Handklæði, sloppar, baðmottur og baðvara.

Violino leðursófar 
á jólatilboði

Heilsurúm á jólatilboði

20%afsláttur
af fylgihlutum.

15% afsláttur

af gjafavöru
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BESTI BITINN Í BÆNUM

LÁRÉTT
2. ventill 6. íþróttafélag 8. saur 9. 
gubb 11. guð 12. dans 14. marðardýr 
16. bókstafur 17. fiskur 18. tímabils 
20. bor 21. hvæs.

LÓÐRÉTT
1. ómögulegur 3. pot 4. borðflaska 
5. svelgur 7. hreykijárn 10. angra 13. 
augnhár 15. slæma 16. þukl 19. sjó.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. loki, 6. fh, 8. tað, 9. æla, 
11. ra, 12. rúmba, 14. jarfi, 16. ká, 17. 
áll, 18. árs, 20. al, 21. fnæs. 

LÓÐRÉTT: 1. ófær, 3. ot, 4. karafla, 5. 
iða, 7. hlújárn, 10. ama, 13. brá, 15. 
illa, 16. káf, 19. sæ. 

Sjónvarpsparið Helgi Seljan úr 
Kastljósinu og Katrín Rut Bessa-
dóttir úr Íslandi í dag eignaðist 
fyrsta barn sitt um helgina. Þau 
eignuðust litla stúlku sem var 53 
sentimetrar og annaðhvort 15 eða 
16 merkur, eftir því hvort þeirra 
segir frá. Helgi sagði í samtali við 
Fréttablaðið að öllum í fjölskyld-

unni heilsaðist vel, 
en þónokkurrar 
þreytu gætti þó 
því næstum þrír 
sólarhringar liðu 
frá því að Katrín 
fór upp á fæð-
ingardeild þar 
til stúlkan kom í 
heiminn.

Forsjálir eru þegar farnir að huga 
að áramótagleðinni og eru þeir 
partíboltar hjá pose.is, sem löng-
um voru kenndir við Fazmó, þar 
engin undantekning. Hallgrímur 
Andri Ingvarsson og Ingvar Þór 
Gylfason héldu áramótagleði fyrir 
ári og seldu grimmt inn á Pravda 
dýrum dómum og fylltu kofann 
og vel það. Nú hafa þeir tryggt sér 
Apótekið til hinna miklu gleðiláta 
sem í vændum eru. Þótt húsnæðið 
sé að þeirra mati betra en var fyrir 

ári verða aðeins útvaldir 
á staðnum því einung-
is verða boðsmiðar í 
gangi. Því má búast 
við að þeir piltar verði 
vinsælli en nokkru sinni 

það sem eftir er árs.

Aðdáendur útvarpsmannanna 
Andra Freys Viðarssonar striga-
kjafts og Búa Bendtsen í Capone 
á Reykjavík FM urðu felmtri slegnir 
þegar þeim mætti ekkert annað 
en þögnin í gærmorgun þegar 
kveikt var á viðtækjunum. Skerandi 
þögn, dauði í loftinu, mun Andri 
Freyr hafa sagt en í ljósi sögunnar, 
útvarpsreksturs á brauðfótum, 
bjuggust ýmsir við því versta: að 
búið væri að kippa stöðinni úr 
loftinu endanlega. En við nánari 
eftirgrennslan kom á daginn að 
sendir hafði fokið í 
rokinu og lá niðri.

 - hdm/jbg

FRÉTTIR AF FÓLKI

Listamaðurinn Erró hyggst 
endurtaka leikinn frá því fyrir 
nokkru og gefa þeim fimmtíu 
fyrstu sem kaupa bókina Erró í 
tímaröð: Líf hans og listir eftir 
Daniellu Kvaran, handþrykkt 
grafíkverk, tölusett og árituð af 
honum sjálfum. „Þetta verður á 
miðvikudaginn í verslun Máls og 
menningar á Laugaveginum og 
hefst bara um leið og verslunin 
opnar,“ segir Ingþór Ásgeirsson, 
framkvæmdastjóri verslunar-
sviðs hjá Pennanum. 

Eins og Fréttablaðið greindi frá 
myndaðist síðast sjötíu manna 
röð og fengu færri verk en vildu. 
Að sögn Ingþórs var listamaður-
inn djúpt snortinn yfir þessum 

viðtökum og vildi ólmur senda 
fleiri eintök til að gefa. „Þetta er 
sama verk og var síðast. Það voru 
prentuð tvö hundruð og átti að 
nota þau næstu árin en nú eru 
fimmtíu verk farin og fimmtíu 
verk væntanleg,“ útskýrir Ingþór 
og segir að það sé varla amalegt 
að fá verk eftir Erró upp á vegg 
hjá sér fyrir lítinn pening.

Erró greindi nýverið frá því í 
sunnudagsblaði Morgunblaðsins 
að hann hefði selt verk hjá 
Sotheby‘s fyrir áttatíu milljónir 
íslenskra króna en bók Daniellu 
um listamanninn var nýlega 
tilnefnd til íslensku bókmennta-
verðlaunanna í flokki fræðibóka.  

 - fgg

Erró hrærður og gefur aftur 50 listaverk

„Tilboðið kom nokkrum dögum 
eftir að formlegri leit var lokið. 
Það er innan allra þeirra marka 
sem við settum okkur í upphafi,“ 
segir Þorsteinn Þorsteinsson, 
markaðsstjóri RÚV ohf., en 
sextíu sekúndna auglýsingahléið 
sem verður í miðju Áramóta-
skaupinu hefur verið selt hæst-
bjóðanda. Þorsteinn vildi ekki 
gefa upp hver kaupandinn var né 
hversu mikið hann greiddi en 
samkvæmt fyrri yfirlýsingum úr 
Efstaleitinu var auglýsinga-
tíminn ekki falur fyrir minna en 
þrjár milljónir. Þorsteinn segir 
að þeir hafi fengið það sem þeir 
vildu en meira vildi hann ekki tjá 
sig um málið.

Hann staðfesti þó að auglýs-
ingin væri íslensk og að hún yrði 
frumsýning. „Við gerðum miklar 
kröfur um gæði og að hún yrði 
bæði innlend og að um frumsýn-
ingu væri að ræða,“ segir Þor-
steinn sem útilokar ekki að sami 
háttur verði hafður á að ári. „Ef 
vel tekst til,“ bætir Þorsteinn 
við. 

 - fgg

RÚV fær sínar þrjár milljónir

FENGUM ÞAÐ SEM VIÐ VILDUM 
Þorsteinn Þorsteinsson, markaðs-

stjóri RÚV, segir að sextíu sekúndna 
auglýsingahlé í Áramótaskaupinu 

sé selt. Uppsett verð var ekki undir 
þremur milljónum króna.

„Vindaloo á Austurlandahrað-
lestinni klikkar ekki. Nautakjöts-
salatið á Krua Thai er líka mjög 
öflugt, eins og karríkjúklingur-
inn á Maður lifandi. Annars er 
það sviðakjammi úr Melabúð-
inni, hann er bestur þar.“

Einar Valur Scheving tónlistarmaður.

DJÚPT SNORTINN Listamaðurinn vildi endi-
lega fá að gefa fleiri verk eftir að biðröð 
myndaðist síðast og færri fengu en vildu. 

Gnoðarvogi 44, s. 588 8686.
Opið 10-18:15  laugardaga 11-14.

Áhugi á póker og eftirspurn eftir 
pókermótum hefur aukist eftir að 
lögreglan lokaði á Gismo-póker-
mótið fyrr á þessu ári. Heilmikill 
iðnaður er rekinn í kringum þessa 
tegund spila hér á landi og geta 
áhugasamir og forvitnir nálgast 
pókerpeninga og -spil auk fræðslu-
efnis í formi bóka og mynddiska 
hjá spilaverslunum. Skelfilegt 
ástand sem á bara eftir að versna 
segir framkvæmdastjóri SÁS, 
samtaka áhugafólks um spilafíkn. 

Verslunareigendur reikna með 
aukinni sölu á pókertengdum varn-
ingi um jólin og telja mikið æði 
vera í gangi. „Salan á póker-
peningum jókst mikið í sumar og 
hefur síðan þá haldist nokkuð stöð-
ug,“ segir Þórarinn St. Halldórs-
son hjá spilaverslun Magna. Hann 
sagði fullvíst að hún ætti eftir að 
aukast þegar nær drægi jólum og 
taldi sig merkja að menn keyptu 
dýrari sett í harða pakkann, en 
slíkar græjur kosta ekki undir tut-
tugu þúsund krónum. Undir þetta 
tók Jón Gunnlaugur Viggósson hjá 
verslun.is sem einnig selur póker-
vörur af öllum stærðum og gerð-
um. Hann hugðist fara að flytja 
inn þar til gerð pókerborð eftir 
áramót og taldi vera góðan markað 
fyrir slíku. Sindri Lúðvíksson hjá 
versluninni gismo.is sem hélt 
pókermótið í sumar sagði að eftir 
alla umræðuna um póker á Íslandi 
hefði áhuginn stóraukist. „Þetta er 
bara sama bylgja og er í gangi á 
hinum Norðurlöndunum,“ segir 
Sindri. Hann bendir einnig á 
útsendingar frá stórmótum á sjón-
varpsstöðinni Sýn sem njóti mik-
illa vinsælda auk kennslu í þessum 
fræðum á sjónvarpsstöðinni CNBC 
en hún er í boði hjá bæði áskrif-
endum að breiðbandi Símans og 
Digital Ísland. 

Júlíus Þór Júlíusson, fram-
kvæmdastjóri SÁS, sagði þetta 
vera skelfilega þróun og að stjórn-
völd væru værukær í kringum 
þennan vanda sem enn ætti þó 
eftir að koma upp á yfirborðið af 

fullum krafti. „Við höfum fengið 
mikið af óskum eftir hjálp á 
undanförnum vikum og finnum 
fyrir töluverðri aukningu,“ segir 
Júlíus sem hryllir við þeirri til-
hugsun að menn fá tæki og tól til 
pókers í jólagjöf. Júlíus er sann-

færður um að spilafíkn af hvaða 
tagi sem er eigi eftir að verða eitt 
stærsta félagslega vandamálið 
innan örfárra ára. „Ballið er bara 
rétt að byrja og ríkið verður að 
fara að skerast í leikinn,“ segir 
Júlíus.  freyrgigja@frettabladid.is

JÚLÍUS ÞÓR JÚLÍUSSON:  RÍKIÐ VERÐUR AÐ SKERAST Í PÓKERLEIKINN

Stóraukinn áhugi á póker 
í kjölfar aðgerða lögreglu

JÓKST Í KJÖLFAR GISMO-MÓTSINS 
Sindri Lúðvíksson segir að áhugi á 
póker hafi aukist eftir að lögreglan 
lokaði Gismo-mótinu fyrr í sumar. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

ALVARLEGT ÁSTAND Júlíus Þór Júlíus-
son hryllir við að menn gefi tæki og tól 
til fjárhættuspila í jólagjöf.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/HEIÐA

GLÆSILEG SETT TIL SÖLU Hægt er að kaupa pókersett frá þrjú þúsund krónum og 
upp í þrjátíu þúsund. Þórarinn St. Halldórsson hjá spilaverslun Magna segist hafa 
fundið fyrir auknum áhuga á pókervarningi.  FRÉTTABLAÐIÐIÐ/GVA
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Ég hef ánægju af því að ráða 
ráðum mínum við jólasveinana 

og sjá til þess að sandalinn sem 
sonur minn hefur sett upp í glugga 
innihaldi gjafir á hverjum morgni 
fram að jólum. Í minni barnæsku 
var ég svo heppin að eftir að jóla-
sveinarnir voru allir komnir til 
byggða fóru áramótapúkarnir að 
streyma að með sekki fulla af 
skemmtilegum gjöfum; sá síðasti 
sem kom var brennupúkinn sem 
laumaði hurðasprengjum í skóinn 
á þrettándanum. Við frændsyst-
kinin hljótum öll að hafa verið með 
afbrigðum stillt því ég veit ekki 
um önnur börn en okkur sem púk-
arnir hafa talið nauðsynlegt að 
gleðja eftir að sjálf jólahátíðin var 
gengin í garð. 

ÞÓ að ég hafi svolítið gaman af 
ofgnótt og gjöfum í tilefni jólanna 
er ég samt pínu sár yfir því að ein af 
nýju erlendu leikfangabúðunum á 
landinu hafi náð að planta þeirri 
hugmynd í son minn að til sé jóla-
gíraffi að nafni Geoffrey. Barnið 
spurði mig fyrir skömmu hvenær 
von væri á jólagíraffanum til 
byggða en ég ákvað að fara að dæmi 
séra Flóka Kristinssonar og svaraði 
kuldalega: „Jólagíraffinn er ekki til. 
Hann er bara notaður til þess að fá 
börn til að sníkja gjafir af foreldr-
um sínum.“ 

JÓLASVEINARNIR sem heim-
sækja son minn eru mun gjafmild-
ari en þeir voru í bernsku minni. 
Þeir hafa til dæmis aldrei gefið 
mandarínu þegar ísskápurinn er 
fullur af slíkum ávexti. Þetta finnst 
mér samt í lagi, velmegunin hefur 
aukist frá því á níunda áratugnum 
og eðlilegt að jólasveinar taki tillit 
til þess. Það angrar mig samt svo-
lítið að heyra af því að nokkrir 
sveinar hafi tekið upp á þeim 
óskunda að gefa börnum tölvuleiki í 
skóinn. Sérstaklega þar sem varla 
virðist koma til greina að bjóða upp 
á annað en fólskulega skot- eða bíla-
leiki sem virðast aðallega ganga út 
á að myrða löggur og vændiskonur 
með köldu blóði. 

ÉG trúi því ekki að jólasveinarnir 
sé alltaf meðvitaðir um hvað þeir 
eru að gefa börnunum. Sé þá fyrir 
mér græskulausa að ræða við bólu-
grafna starfsmenn í tölvuleikja-
deildum verslana í leit að vinsæl-
ustu leikjunum. Í sakleysi sínu 
koma þeir svo út með háþróaða 
morðherma. Í hugskotsjónum sé ég 
börn nútímans rifja upp þær tilfinn-
ingar sem kveiktu hjá þeim sanna 
jólatilfinningu ásamt eldra fólki. 
Afinn mun minnast ilms af eplum 
en afkvæmið fyrsta löggumorðsins 
í leikjatölvunni. Mér finnst lykt af 
eplum betri. 

Jólagíraffinn   
er ekki til 


