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VEÐRIÐ Í DAG

Nefnt eftir hlaupahesti
Hestamannafé-
lagið Dreyri 
á Akranesi 
heldur upp 
á sextíu ára 
afmælið sitt.
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*Samkvæmt fjölmiðlakönnun Capacent í ágúst–október 2007

Lestur meðal 18–49 ára
á höfuðborgarsvæðinu*
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Fylgir þú mér! Af hverju?
Blanda úr mörgum myndböndum 
en sagan týnd, segir í gagnrýni á 
Jesú Krist súperstjörnu.

MENNING 25

BRUGGIÐ BURT Lögregluþjónar og slökkviliðsmenn hjálpuðust í gærdag að við að dæla rúmlega 500 lítrum af bruggi, sem 
fundust í bruggverksmiðju í heimahúsi við Laugaveg, á ker svo auðveldara yrði að koma magninu í burtu. Loka þurfti hluta 
Laugavegar um tíma á meðan flutningarnir stóðu yfir.  Sjá síðu 4 

Sigur og tap hjá Fram 
Fram vann í karlaflokki í N1 
deildarbikarnum en tapaði í 

kvennaflokki. 
Hugsanlega þarf 
að spila karla-
leikinn aftur.

ÍÞRÓTTIR 32

VEÐUR Boeing 757 þotu Icelandair 
var í gærkvöld snúið frá Keflavík 
og látin lenda á Reykjavíkurflug-
velli vegna veðurs. Vélin var að 
koma frá Moskvu og innanborðs 
voru um 200 Rússar sem hyggjast 
verja áramótunum á Íslandi. 

Þá valt jeppi út af Vesturlands-
vegi sunnan Hvalfjarðarganga 
um kvöldmatarleytið. Mikil hálka 
var á veginum og vindur. Enginn 
meiddist.

Samhæfingarstöðin í Skógar-
hlíð var virkjuð klukkan fjögur í 
nótt vegna slæmrar veðurspár og 
björgunarsveitir settar í 
viðbragðs stöðu.  - sh

Samhæfðar aðgerðir í nótt:

Veður hamlaði 
flugi og akstri
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LÖGREGLUMÁL „Hnífurinn var lang-
ur, með tréskafti og með gödd-
um,“ segir fimmtán ára afgreiðslu-
stúlka í 11/11 verslun á 
Grensás vegi, sem varð fyrir 
þeirri skelfilegu lífsreynslu um 
níuleytið í gærkvöldi að maður 
ógnaði henni með hnífi og rændi 
peningum úr afgreiðslukassan-
um. Af lýsingu stúlkunnar að ráða 
var um mjög ógnvænlegt vopn að 
ræða.

„Hann var með svarta húfu 
fyrir andlitinu þannig það sást 
ekkert í hann en hann sá út um göt 
sem voru fyrir augunum,“ segir 
hún um útlit ræningjans. 

Stúlkan var skiljanlega nokkuð 
skelkuð eftir atburðinn en þegar 
blaðamaður Fréttablaðsins ræddi 
við hana voru aðeins um 20 mínút-
ur liðnar frá því ránið var framið. 

Linda Valbergsdóttir, móðir 
stúlkunnar, kom við til að líta eftir 
dóttur sinni. „Svona áfall kemur 
oft eftir á hjá svona ungu fólki,“ 
sagði hún og strauk dóttur sinni. 
„Ég held að menn sem svona gera 

velti því ekki fyrir sér hvað þeir 
eru að gera öðru fólki,“ bætti hún 
við. 

Barbara Howard, verslunar-
stjóri á staðnum, segir manninn 
ekki hafa komist undan með mikla 
peninga. „Þetta hefur verið svona 
sirka tíuþúsund kall,“ sagði hún og 
bætti við að á svona stundum ætti 
ekki að líta á peninga sem 
aðalatriðið heldur það að allir hafi 
sloppið án meiðsla. 

Þrjár afgreiðslustúlkur voru á 
staðnum þegar Fréttablaðið kom á 
vettvang, allar ungar að árum. 
Stúlkan sem ræninginn ógnaði var 
þó sú yngsta sem var á vakt. 

Þegar Fréttablaðið fór í prentun 
í gær var fjöldi lögreglumanna að 
leita að ræningjanum í nágrenni 
verslunarinnar og tæknideild lög-
reglu var að störfum. - kdk 

Ógnaði fimmtán ára 
stúlku með veiðihnífi
„Ég held að menn sem svona gera velti því ekki fyrir sér hvað þeir eru að gera 
öðru fólki,“ segir móðir fimmtán ára stúlku eftir að vopnaður ræningi ógnaði 
dóttur hennar í verslun í gærkvöldi. Hann hafði um tíu þúsund krónur á brott. 

RÉTT EFTIR RÁNIÐ Verslunarstjórinn 
huggar skelkaða afgreiðslustúlkuna.
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

ÁRIÐ 2007 Í MYNDUM
Við hver áramót er tími til að líta um öxl 
og rifja upp hvað gott var gert, og hvað 
betur hefði mátt fara.

FERÐALÖG Í MIÐJU FRÉTTABLAÐSINS Í DAG
Meðal efnis er ferð myndlistarmannsins Tolla um Him-
alayafjöll, Murano-hótelið í Marrakesh, tískuhverfið 
Palermo í Argentínu og skemmtilegustu götur Berlínar-
borgar. 

16-21

Keppir við Madonnu 
Mynd Ólafs Jóhann-
essonar keppir við 
frumraun Madonnu 

í leikstjórastólnum á 
kvikmyndahátíðinni 

í Berlín. 
FÓLK 38

ORKUMÁL Vatnamælingar Íslands 
verða á nýju ári færðar undan 

Orkustofnun í 
sambúð við 
Veðurstofu 
Íslands. Þetta er 
meðal síðustu 
ákvarðana sem 
teknar voru í 
embættistíð 
Þorkels Helga-
sonar sem 
orkumálastjóra, 
en af því 

embætti lætur hann nú um 
áramótin. 

Í viðtali við Fréttablaðið segir 
hann meðal annars, að í frum-
varpi að lögum um hitaveitur sem 
nú sé í smíðum vænti hann þess 
að hitaveitur verði settar undir 
hliðstætt aðhald í verðlagningu og 
nú er með sérleyfisþætti raforku-
geirans. Á slíkt kerfisbundið 
aðhald hafi skort.  - aa / sjá síðu 12

Breytingar hjá Orkustofnun: 

Vatnamælingar 
til Veðurstofu

ÞORKELL 
HELGASON

FÓLK „Þetta er ákaflega skemmti-
legt og spennandi verkefni,“ 
segir flugvirkinn Jón S. Braga-
son sem undanfarna 6-8 mánuði 
hefur unnið að því að innrétta 
flugvél sem „fljúgandi spilavíti“ 
fyrir bandaríska spilavíta- og 
hóteleigandann Sheldon Adelson, 
einn ríkasta mann heims.
 „Ég er með fyrirtæki í Dubai 

sem sérhæfir sig í ýmsum verk-
efnum fyrir flugfélög og einka-
aðila. Ég kynntist Adelson fyrir 
einu og hálfu ári síðan þegar 
hann var að leita að flugvélum. 
Hann keypti tvær notaðar af kon-
ungsfjölskyldunni í Sádi-Arabíu 
og bað mig svo um að innrétta 
þær, aðra sem nokkurs konar 
VIP-vél og hina sem spilavíti. Það 

liggur gríðarlega mikil vinna að 
baki verkinu enda er vélunum 
bókstaflega slátrað og þær nán-
ast hannaðar upp á nýtt.“ Jón seg-
ist ekki vita annað en að um sé að 
ræða fyrsta fljúgandi spilavíti 
heims en vélin kostar fullbúin 
litlar 200-300 milljónir íslenskra 
króna.

 - sók / sjá síðu 38

Íslendingur vinnur fyrir sjötta ríkasta mann heims:

Innréttar fljúgandi spilavíti

VIÐVÖRUN!  Í dag verður suðaust-
an stormur og sumstaðar ofsaveður 
víða um land. Hvassast vestan til 
fyrir hádegi en austan til síðar í dag. 
Mikil rigning sunnan til en úrkomu-
lítið á Norðausturlandi. Hiti 4-10 
stig, mildast síðdegis.

VEÐUR 4
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BRETLAND Sífellt fleiri börn undir 
fjórtán ára aldri eru lögð inn á 
spítala vegna áfengisnotkunar í 
Bretlandi, að því er fram kemur á 
vef dagblaðsins Daily Mail, sem 
vitnar í tölur heilbrigðisyfirvalda. 

Á síðustu þremur árum hafa 
tæplega 4.400 börn verið með-
höndluð á bráðamóttöku, eða 
þurft á annarri læknisþjónustu að 
halda á sjúkrahúsum vegna áfeng-
isneyslu.  Sum barnanna voru með 
lifrarskemmdir sem sjást nær 
aldrei í fólki undir miðjum aldri. 
Sífellt fleiri börn eru send í 
meðferð. Nýleg rannsókn leiddi í 
ljós að stúlkur 11 til 13 ára drekka 
næstum tvöfalt meira nú en fyrir 
sjö árum.  - bj

Áfengisvandi í Bretlandi:

Börn á spítala 
vegna drykkju

DRYKKJA Dæmi eru um að börn séu 
með lifrarskemmdir sem sjaldnast sjást í 
fólki undir miðjum aldri. NORDICPHOTOS/AFP
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LÖGREGLUMÁL Kópavogsbær hefur 
kært Einingarverksmiðjuna Borg 
í Kársnesi fyrir að hafa unnið 
skemmdarverk á eigum bæjarins 
og fyrir að reka steypustöð án 
starfsleyfis.

„Af aðstæðum að dæma hefur 
efni vísvitandi verið rutt með 
vinnuvélum yfir veg og girðingar 
við baklóð Einingarverksmiðjunn-
ar Borgar og hamlað umferð um 
veginn. Af þessu hefur hlotist 
verulegt tjón á girðingum og 
öðrum mannvirkjum á staðnum,“ 
segir í kæru Kópavogsbæjar til 
lögreglu.

Gunnar I. Birgisson bæjarstjóri 
hefur jafnframt skorað á heil-
brigðisfulltrúa að bregðast við 
„ólöglegri“ framleiðslu, sölu og 
dreifingu Borgar á steinsteypu án 
þess að hafa starfsleyfi fyrir 
steypustöð.

Kópavogsbær segir forsvars-
menn Borgar ekki hafa sinnt kröf-
um um úrbætur og krefst opin-
berrar lögreglurannsóknar á 
meintum skemmdarverkum og 
brotum fyrirtækisins með rekstri 
steypustöðvar.

„Nú þegar hefur fyrirtækið 
notað svæði utan lóðar án heim-
ilda undir starfsemina og valdið 
eignaspjöllum,“ segir í kæru bæj-
arstjóra sem kveður margar 
kvartanir hafa borist frá íbúum 
vegna mengunar og ónæðis frá 
Borg. Aðstaða fyrirtækisins að 
Bakkabraut henti ekki undir starf-
semina. Listakonan Mireya Samp-
er sem býr í næsta húsi hefur 
kvartað bæði til bæjaryfirvalda 
og til heilbrigðiseftirlits. Sement 
flæði um allt.

„Þessi umgengni Borgar hefur 
með ekki einungis heilsufarslega 
spillingu að gera, heldur liggja 
hér líka listaverk nánast undir 
skemmdum,“ segir Mireya í bréfi 
til bæjaryfirvalda.

Þórhallur Barði Kárason, einn 
eigenda Borgar, segist ekki hafa 
heyrt af kæru Kópavogsbæjar til 
lögreglunnar. „Við teljum okkur 
hafa leyfi fyrir bæði einingaverk-

smiðju og steypustöð en þar ligg-
ur ágreiningurinn sem okkar lög-
fræðingur og heilbrigðiseftirlitið 
eru að reyna að leysa,“ segir 
hann.

Varðandi kvartanir nágrannanna 
segist Þórhallur sjálfur ekki mundu 
vilja búa við hlið verksmiðjunnar. 
Þegar Borg hafi komið á staðinn 
hafi hins vegar engir íbúar verið 
þar enda sé svæðið skilgreint sem 
iðnaðarsvæði.

„Það segir sig sjálft að ef þú 
setur þig niður þrjá metra frá 
grófum iðnaði þá verður truflun 
frá honum. Það passar því auðvit-
að ekki að hafa íbúðarhúsnæði 
hér,“ segir Þórhallur sem boðar 
lausn málsins: „Við reiknum með 
að flytja steypustöðina upp á 
Hólmsheiði þegar við fáum lóð 
þar næsta sumar.“   gar@frettabladid.is

Lögreglan rannsakar 
steypustöð í Kópavogi
Kópavogsbær kærir fyrirtækið Borg fyrir skemmdarverk og að reka steypustöð 
án leyfis í Kársnesi. Nágrannakonan Mireya Samper segir listaverk í hættu. Við 
höfum starfsleyfi og svæðið er fyrir iðnað en ekki íbúðir, segir eigandi Borgar.

GUNNAR I.
BIRGISSON

MIREYA 
SAMPER

ATHAFNASVÆÐI BORGAR Bærinn segir steypustöð Borgar við Bakkabraut í Kópavogi 
án nauðsynlegra leyfa og návígið sé mikið við íbúana. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

SAMFÉLAGSMÁL Ógrynni af pökkum 
eru enn ósótt á pósthúsum á höf-
uðborgarsvæðinu að sögn Ágústu 
Hrundar Steinarsdóttur, markaðs-
stjóra Íslandspósts. Í pósthúsinu í 
Síðumúla eru allir rekkar fullir.

„Við erum svo sem ekki að 
spyrja af hverju fólk tefjist við að 
ná í pakkana sína,“ segir Herdís 
Skarphéðinsdóttir, pósthússtjóri á 
pósthúsinu í Síðumúla, „en það 
getur verið vegna þess að fólk er 
einhvers staðar í fríi og kemst 
ekki á pósthúsið. Svo eru það hinir 
sem panta af netinu og þurfa því 
að borga fyrir pakkann og ef hann 
tefst hafa þeir kannski ráðstafað 
peningunum öðruvísi. Svo vill það 
brenna við að fólk sé úti að versla 
þegar bílstjórinn er að renna að 
hlaði hjá því með pakkana og þá 
fara þeir aftur á pósthúsið.“

Hún brýnir fyrir fólki að nota 
vefinn til að stytta sér sporin. „Þar 

er til dæmis hægt að tilkynna um 
nýtt heimilisfang svo fólk þurfi 
ekki að fara á pósthúsið í gamla 
hverfinu. Þar getur fólk einnig 
glöggvað sig á því hvar afgreiðslu-
staðirnir eru en sameining nokk-
urra pósthúsa hefur kannski rugl-

að suma þó að við höfum auglýst 
breytingarnar vel.“

Einnig er hægt að búa til kort á 
vefnum og búa þannig um hnútana 
að sendandinn þurfi aldrei að fara 
höndum um þau áður en þau fara 
til viðtakanda.  - jse

Mikið annríki á pósthúsum á höfuðborgarsvæðinu:

Enn eru margir pakkar ósóttir

HERDÍS SKARPHÉÐINSDÓTTIR PÓSTHÚSSTJÓRI Pósthúsið í Síðumúla fylltist af pökk-
um fyrir jól eins og verða vill og enn eru fjölmargir pakkar ósóttir. FRÉTTABLAÐIÐ/VÖLUNDUR

LÖGREGLUMÁL Lögreglan var kölluð 
út vegna umferðarslyss sem varð 
á Grindavíkurvegi móts við Þor-
björn í gærkvöldi. 

Ökumaður hafði misst stjórn á 
bíl sínum og talið að hann hafi 
oltið eina veltu. 

Var bílstjórinn fluttur á Land-
spítalann í Fossvogi en meiðsl 
hans reyndust ekki alvarleg. Tveir 
farþegar voru í bílnum og voru 
þeir fluttir á Heilbrigðisstofnun 
Suðurnesja til skoðunar en fengu 
að fara heim að henni lokinni. 

Á slysstað notaði lögreglan 
nýjan búnað eða svokölluð díóðu-
ljós en þau nýtast vel til að vara 
aðra ökumenn við hættu sem getur 
skapast á slysstað. Þegar lögregla 
ætlaði að fara kom í ljós að óprútt-
inn vegfarandi hafði stolið einu 
ljósanna. Lögreglan biður þann 
sem tók ljósið að koma því til skila 
enda sé það gagnslaust þeim sem 
ekki eigi hleðslutösku.  - kdk

Bíll fór út af við Þorbjörn:

Stolið af lög-
reglu á slystað 

VINNUMARKAÐUR Verktakafyrir-
tækið Jarðvélar hefur enn ekki 
gert upp við á þriðja tug fyrrum 
starfsmanna sem hafa ekki fengið 
greidd laun fyrir nóvember, og 
eru launin nú í löginnheimtu. 

Verkalýðsfélagið Efling rekur 
mál stórs hluta mannanna, og 
segir Ágúst Þorláksson, verkefn-
isstjóri hjá Eflingu, að ekkert hafi 
heyrst sem bendi til þess að 
Jarðvélar hyggist greiða 
um samin laun.

Eins og greint hefur verið frá 
hafa Jarðvélar sagt sig frá verki 
við tvöföldun Reykjanesbrautar, 
og hafa misst vélar og tæki til 
lánadrottna.

Ekki náðist í forsvarsmenn 
Jarðvéla í gær.  - bj

Jarðvélar enn ekki greitt laun:

Kröfur komnar 
í löginnheimtu

FRAMKVÆMDIR Jarðvélar hafa nú sagt 
sig frá verki við tvöföldun Reykjanes-
brautar. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

STJÓRNMÁL Stjórnarflokkarnir 
tveir auka fylgi sitt um þrjú 
prósentustig hvor frá því í 
þingkosningum í maí samkvæmt 
nýjum þjóðarpúlsi Gallups, sem 
Ríkisútvarpið sagði frá í gær.

Sjálfstæðisflokkurinn mælist 
nú með rösklega 40 prósenta 
fylgi, en Samfylkingin með rúm 
30 prósent. Alls sögðust 77 
prósent styðja stjórnina.

Fylgi Vinstri grænna mælist 
rúmlega 15 prósent. Framsóknar-
flokkurinn er með 9 prósenta 
fylgi og fylgi Frjálslynda 
flokksins mælist um 4,5 prósent. 
Tæpt prósent sagðist myndu 
kjósa Íslandshreyfinguna.  - bj

Fylgi flokka lítið breytt:

Um 77 prósent 
styðja stjórnina

UMFERÐ „Ástandið á akstursleiðum Strætó bs. 
er orðið það alvarlegt að við erum í vandræð-
um með að fylgja tímatöflum,“ segir Einar 
Kristjánsson, sviðsstjóri þjónustusviðs Strætó, 
í bréfi til Kópavogsbæjar.

Einar segir verktaka Strætó í Kópavogi, Teit 
ehf., í verulegum vandræðum vegna óeðlilegs 
slits á vögnunum sem rekja megi beint til 
hraðahindrana. Strætó vilji viðræður við 
Kópavog um hönnun „strætóvænlegra“ 
hindrana sem geti í senn tryggt umferðarör-
yggi, komið í veg fyrir tjón á vögnunum og 
gert fyrirtækinu kleift að veita góða þjónustu 
með raunhæfri áætlun.

Að sögn Einars hafa vagnar sem eiga að hafa 
átta mínútur í biðtíma í Hamraborg aðeins 
tvær til fjórar mínútur á milli ferða. Hraða-
hindranirnar geri að verkum að hægja þurfi 

óeðlilega mikið á vögnunum. Að lokum þurfi að 
setja inn aukavagna með tilheyrandi auka-
kostnaði.

Einar nefnir sem dæmi að vagn 28 milli 
Hamraborgar  og Vatnsenda aki 54 sinnum á 50 
mínútum yfir hraðahindrun. Á níu tíma vakt 
vagnstjóra geri það 486 ferðir yfir hraðahindr-
un. Dæmi séu um 504 hraðahindranir á vakt.

„Sumar hraðahindranir eru þannig hannaðar 
að vagninn slær niður í þær með þeim afleið-
ingum að olíuleki kemur á sjálfskiptingu og 
gírkassa og tjónið verður stundum meira en 
það,“ segir Einar í bréfinu til bæjaryfirvalda.

  - gar

Strætó vill ræða við Kópavogsbæ um hraðahindranirnar á götum bæjarins:

Hossast yfir 500 hraðahindranir á vakt

Í KÓPAVOGI Vagnstjórar í Kópavogi aka sumir meira en 
500 sinnum yfir hraðahindranir á hverri vakt.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Ræningjarnir enn ófundnir
Lögreglan í Danmörku leitar enn ræn-
ingja sem rændu peningasendingu á 
föstudag, sem og þjófum sem stálu 
úr banka á fimmtudag. Lögreglan leit-
aði í húsi í Árósum í gær, og fann föt 
sem talið er að geti tengst þjófnaðin-
um úr bankanum.

DANMÖRK

Margrét Lára, var þetta þér 
þungbær heiður?

Ja, nógu þung er þessi stytta alla-
vegana.

Margrét Lára Viðarsdóttir var valin 
íþróttamaður ársins á föstudag, og tók 
við fremur stórvöxnum verðlaunagrip af 
því tilefni.

LÖGREGLUMÁL Nýrri lögreglustöð 
lögreglu höfuðborgarsvæðisins 
hefur enn ekki verið valinn 
staður, að því er fram kemur á 
vef Björns Bjarnasonar dóms-
málaráðherra.

Hann segir það næsta stórverk-
efni á borði sínu að finna nýrri 
lögreglustöð stað á höfuðborgar-
svæðinu, og vinna í því að hafist 
verði handa við að reisa hana.

Eins og greint var frá í 
Fréttablaðinu í febrúar síðastliðn-
um sækjast Reykjavíkurborg, 
Kópavogsbær og Hafnarfjarðar-
bær eftir því að stöðin verði 
staðsett í sínum byggðarlögum. 
Stefnt er að því að stöðin verði 
miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu 
og í tengslum við helstu umferðar-
æðar.  - bj

Ráðherra um lögreglustöð:

Ekki enn verið 
valinn staður

STÖÐIN Ráðgert er að reisa 15 þúsund 
fermetra lögreglustöð. Stöðin við Hverf-
isgötu er um 7 þúsund fermetrar.

FRAKKLAND, AP Maður á sextugs-
aldri sem talið var að hefði framið 
sjálfsvíg fyrir tveimur árum 
hefur verið handtekinn af frönsku 
lögreglunni.

Maðurinn skildi bílinn sinn eftir 
á klettabrún við Ermarsund og 
sjálfsvígsbréf til konu sinnar og 
þriggja sona. Í fyrstu var talið að 
maðurinn hefði látist en það síðar 
dregið í efa þegar í ljós komu 
miklar spilaskuldir og að maður-
inn hafði sótt um landvistarleyfi í 
Alsír skömmu fyrir hvarfið.

Lögreglan fann hann eftir að 
hann gaf upp rétt nafn sitt þegar 
hann sótti um starf við að selja 
póstkort í verslun í París.  
 - sdg

Fannst tveimur árum síðar:

Frakki setti eig-
in dauða á svið

SPURNING DAGSINS
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LÖGREGLUMÁL Slökkviliðið aðstoð-
aði lögreglu höfuðborgarsvæðis-
ins í gærdag við að flytja rúmlega 
500 lítra af bruggi, sem fundust í 
heimahúsi við Laugaveg í fyrra-
kvöldi, í ker og þaðan á lögreglu-
stöðina. 

Lögreglan var kölluð á staðinn 
vegna gruns um að heimilismað-
ur hefði átt þátt í innbroti en 
nokkuð af þýfi fannst á heimilinu 
samkvæmt lögreglu. 

„Þegar lögreglumennirnir 
komu á staðinn blasti þetta allt 
saman svo við þeim,“ segir Geir 
Jón Þórisson yfirlögregluþjónn 
um aðkomuna. 

Geir segir svokallaða landa-

framleiðslu hafa dregist mjög 
saman á síðustu árum og sé ástæð-
an helst sú að ungmenni sæki 
mun síður í slíka drykki en áður 
var. Magnið sé óvenju mikið og 
sérstaklega þegar litið er til þess 
að framleiðslan var inni í miðri 
borg. 

Vegna aðgerða lögreglu og 
slökkviliðs þurfti að loka hluta 
Laugavegs í nokkurn tíma. Einn 
maður hefur verið handtekinn og 
er málið nú á borði rannsóknar-
deildar lögreglunnar. Bruggið 
verður geymt á lögreglustöðinni 
við Hverfisgötu sem sönnunar-
gagn en að rannsókn lokinni 
verður því eytt. - kdk

Lögreglan lokar stórri heimabruggverksmiðju við Laugaveg:

Slökkviliðið flutti brugg fyrir lögreglu 

BRUGGIÐ BURT Loka þurfti hluta Lauga-
vegar um tíma á meðan flutningarnir 
stóðu yfir. Lögregla segist æ sjaldnar 
verða vör við landa hjá fólki. 

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI 

GENGIÐ 28.12.2007

GJALDMIÐLAR KAUP SALA

HEIMILD: Seðlabanki Íslands

 119,9007
GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR

 61,87  62,17

 123,69  124,29

 90,93  91,43

 12,192  12,264

 11,396  11,464

 9,611  9,667

 0,5483  0,5515

 97,61  98,19

Bandaríkjadalur 

Sterlingspund 

Evra 

Dönsk króna

Norsk króna

Sænsk króna 

Japanskt jen 
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-2kr.Dælulykill

Dælulykilinn veitir 
nú -2 krónur í 
afslátt

PAKISTAN, AP Öfgamenn tengdir al-
Kaída hryðjuverkasamtökunum 
sögðust í gær ekki hafa staðið 
fyrir sjálfsmorðsárás sem varð 
Benazir Bhutto, einum leiðtoga 
stjórnarandstöðunnar í Pakistan, 
að bana á fimmtudag. 

Háttsettir embættismenn 
stjórnvalda í Pakistan hafa haldið 
því fram að öfl tengd al-Kaída 
hryðjuverkanetinu hafi skipulagt 
tilræðið.

Stuðningsmenn Bhutto hafa 
einnig efast um þessar skýringar 
stjórnvalda, og saka stjórnvöld 
um að reyna að leyna sannleikan-
um um morðið. Þrátt fyrir átökin í 

kjölfar árásarinnar sagði innan-
ríkisráðherra Pakistans að engin 
þörf væri fyrir utanaðkomandi 
aðstoð við rannsókn málsins.

Óöld hefur ríkt í Pakistan frá 
því að Bhutto var myrt, og í það 
minnsta 38 látist í óeirðunum. 
Talsmaður stjórnvalda sagði í gær 
að gríðarlegt tjón hefði orðið í 
uppþotunum. 

Staðfest er að 176 bankar hafi 
verið lagðir í rúst, sem og 34 bens-
ínstöðvar, 18 lestarstöðvar og 72 
lestarvagnar. Að auki hafa um 100 
fangar flúið úr fangelsum með 
utanaðkomandi hjálp. Í heimahér-
aði Bhutto hafa níu kjörstaðir 

verið brenndir og kjörgögn eyði-
lögð.

Í gær skipaði Pervez Mushar-
raf, forseti Pakistans, lögreglu og 
her að binda enda á óöldina, og 
víða lenti stuðningsmönnum 
Bhutto saman við lögreglu og her-
menn. Musharraf sagði að taka 
þyrfti hart á þeim sem „færu um 
ruplandi og rænandi“, og „tryggja 
þyrfti öryggi borgaranna“.

Þingkosningar eiga að fara fram 
í Pakistan 8. janúar, en þær gætu 
nú verið í uppnámi. Yfirkjörnefnd 
landsins hefur verið boðuð til 
neyðarfundar á mánudag. 

Bandarísk stjórnvöld hafa lagt 

hart að Musharraf forseta að 
fresta ekki kosningunum. Moham-
medmian Soomro, forsætisráð-
herra Pakistans, sagði á föstudag 
að ekki stæði til að fresta þeim.

Stuðningsmenn Bhutto hafa 
boðað til fundar í dag til að ræða 
hvort þeir hyggist sniðganga 
kosningarnar. Þá ætlar sonur 
Bhutto að lesa upp skilaboð sem 
hún skildi eftir sig og lesa átti félli 
hún frá.

Nawaz Sharif, leiðtogi annars 
stjórnarandstöðuflokks, hefur 
þegar tilkynnt að hann muni snið-
ganga kosningarnar.

 brjann@frettabladid.is

Hafna aðild að morði Bhutto
Í það minnsta 38 hafa látið lífið í óeirðum í Pakistan í kjölfar morðsins á Benazir Bhutto. Kjörstaðir, bank-
ar, lestarstöðvar og fyrirtæki lögð í rúst. Sonur Bhutto les í dag upp skilaboð sem hún skildi eftir sig. 

KENÍA, AP Stuðningsmenn sitjandi 
forseta og keppinautar hans hafa 
lýst yfir sigri í forsetakosningun-
um í Kenía, þrátt fyrir að enn eigi 
eftir að telja atkvæði úr um 30 
kjördæmum af 210. 

Óeirðir hafa brotist út í landinu 
þar sem stuðningsmönnum Raila 
Odinga, keppinautar Mwai 
Kibaki, sitjandi forseta, hefur 
þótt ganga hægt að telja atkvæði 
og fá niðurstöður. 

Fullyrt er að einhverjir hafi 
látið lífið í óeirðum í landinu, 
meðal annars þar sem mótmæl-
endum og lögreglu hefur lostið 
saman, og heimili og fyrirtæki 
hafa brunnið.  - bj

Óeirðir í kjölfar kosninga:

Óánægja með 
drátt á talningu

BANDARÍKIN Sjö ára bandarískur 
drengur, Keats Boyd, býr sig nú 
undir það að klífa fjallið Kiliman-
jaro í Tansaníu yngstur manna. 
Fjallið er 5.895 metra hátt, það 
hæsta í Afríku og það fjórða 
hæsta í heimi. Hann hyggst safna 
áheitum til styrktar hjálparstarfi 
í Afríku.

Boyd fékk hugmyndina þegar 
hann horfði á sjónvarpsþátt um 
mann með mænusótt sem alltaf 
hafði viljað klífa fjallið, en gat 
það ekki. „Þetta get ég,“ muldraði 
hann yfir þættinum. Faðir hans 
hefur hjálpað til við undirbúning-
inn í fimm mánuði. Þeir leggja af 
stað í ferðina 7. janúar. - sh

Ungur á uppleið:

Sjö ára klífur 
Kilimanjaro

Hitaveitan sögð brotleg
Skipulagsnefnd Grindavíkur segir 
Hitaveitu Suðurnesja hafa gerst 
brotlega með því að sækja ekki um 
framkvæmdaleyfi vegna stækkunar 
borstæða í Svartsengi. Áform fyrirtæk-
isins um tvær nýjar gufuborholur á 
núverandi borplönum og eina niður-
rennslisholu þurfi hins vegar ekki að 
fara í umhverfismat.

GRINDAVÍK

Stofna sín eigin Stígamót
Ísfirðingar ætla að koma á fót starf-
semi sambærilegri við Stígamót. Þetta 
kemur fram í svari félagsmálanefndar 
Ísafjarðar þar sem beiðni Stígamóta 
um fjárframlag er hafnað.

ÍSAFJÖRÐUR

ÁTÖK Óeirðalögreglu hefur verið beitt 
gegn borgurum í Kenía í kjölfar kosn-
inga.  NORDICPHOTOS/AFP

MANNFALL Í ÓEIRÐUM Óeirðir hafa 
geisað í Pakistan í kjölfar morðsins 
á Benazir Bhutto á fimmtudag. 
Staðfest er að 38 hafa látist og fjöldi 
fyrirtækja hefur verið lagður í rúst. 
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Viðskiptavinir, sem greiða
með korti frá SPRON, fá 
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Opið til 18 laugardag og sunnudag  Lokað gamlársdag

FANBY 
kampavínsglas 20 cl

70,-

ÁRAMÓT Flutt hafa verið inn 1.275 
tonn af flugeldum á þessu ári að 
sögn Friðriks G. Gunnarssonar, 
aðstoðaryfirlögregluþjóns lög-
reglunnar á höfuðborgarsvæðinu, 
en það er nær helmingi meira en 
flutt var inn fyrir þremur árum. Í 
fyrra voru flutt inn um þúsund 
tonn.

Jón Ingi Sigvaldason, hjá Slysa-
varnafélaginu Landsbjörg, segir 
að þeir hafi flutt inn svipað magn 
og í fyrra en hann hefur nokkrar 
áhyggjur af því hversu mikið 
einkaaðilum færist í fang í þess-
um efnum. „Maður heyrir suma 
þeirra segja að þeir hafi bara flutt 
inn einn eða tvo gáma en það er 
svipað og meðal stór björgunar-
sveit er að selja,“ segir hann og 
bætir við að sumar björgunar-
sveitir fái um 90 prósent af sínu 
rekstrarfé með flugeldasölu. „Ég 
veit ekki hvort þeim hefur fjölgað 
en þeir eru á fleiri stöðum, hafa 
stækkað við sig og auglýsa meira 
en áður. Við höfum svo sem ekki 
fundið fyrir minni eftirspurn en 
við finnum heldur ekki fyrir neinni 

aukningu þótt við vitum að fólk sé 
almennt að kaupa meira en áður.“

Hann segir einnig nokkuð bera á 
því að einkaaðilar reyni að líkja 
eftir flugeldasölum björgunar-
sveitanna svo fólki verði ekki ljóst 
af hverjum það er að kaupa flug-
eldana. „Oft og tíðum eru þeir með 
skuggalega lík skilti svo eru nokkr-
ir farnir að kalla þetta flugelda-
markað eins og við höfum alltaf 
gert.“

En hvernig mæta þeir þessari 
samkeppni? „Við ætlum ekkert að 
gráta. Við höfum verið að breyta 
auglýsingunum aðeins og minna á 
málstaðinn sem vinnur með okkur, 
ég held að flestir sjái hversu 
mikilvægt það er að hafa öflugar 
björgunarsveitir.“

Guðný Guðmundsdóttir, versl-
unarmaður hjá Gullborg Flugeld-
um, er ekki sammála Jóni Inga um 

hver sé að herma eftir hverjum. 
„Það má alveg benda á að slysa-
varnarfélögin hafa hermt eftir 
okkur en við létum merkja flug-
elda hjá okkur eftir íslenskum 
fjöllum og fuglum og upp frá því 
komu á markað frá þeim flugeldar 
með nöfnum fornkappanna,“ segir 
hún.

Aðspurður hvort það sé siðferði-
lega réttlætanlegt að taka spón úr 
aski björgunarsveitanna með því 
að selja flugelda í einkasölu segir 
Einar Ólafsson, annar eigenda 
Alvöru – gæðaflugelda, að sam-
keppniseftirlitið hafi úrskurðað í 
þessu máli og komist að þeirri nið-
urstöðu að allir ættu að sitja við 
sama borð. „Svo er það siðferði-
lega rétt að kúnninn fái góða vöru 
á góðu verði eins og gerist þegar 
samkeppni fær að þrífast.“ 
 jse@frettabladid.is

Nær 1.300 tonn af 
flugeldum flutt inn
Flugeldainnflutningur hefur nær tvöfaldast á þremur árum. Alls hafa 1.275 
tonn verið flutt inn á árinu. Samkeppnin hefur heldur aldrei verið meiri. Um 90 
prósent rekstrarfjár nokkurra björgunarsveita eru fengin með flugeldasölu. 

JÓN INGI SIGVALDASON Samkeppnin eykst sífellt í flugeldasölunni. Landsbjörg leggur 
áherslu á málstaðinn í auglýsingum sínum sem Jón Ingi segir vinna með þeim. 

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM 

UMFERÐARMÁL Sex nýir krossar 
voru reistir í gær við Kögunarhól, 
er stendur við Suðurlandsveg, til 
að minnast þeirra sem látist hafa í 
umferðarslysum á veginum síðan 
í nóvember 2006.

Jafnframt voru heiðruð fyrir 
framlag á erfiðum tímum lögregl-
an á Selfossi, sjúkraflutninga-
menn í Árnessýslu, lögreglan á 
höfuðborgarsvæðinu, slökkvilið 
höfuðborgarsvæðisins, þyrlu-
sveit Landhelgisgæslunnar, 
starfsfólk bráðamóttöku Land-
spítalans í Fossvogi og slökkvilið 
Hveragerðis.

Að þessu stóðu Vinir Hellisheið-
ar, áhugamannahópur um öruggan 
Suðurlandsveg og Samstaða um 
slysalaust Ísland.

Í nóvember 2006 voru 52 kross-
ar reistir við Kögunarhól til að 
minnast þeirra sem þá höfðu látist 

í umferðarslysum á Suðurlands-
vegi. Athöfnin í gær var táknrænt 
merki um að baráttunni fyrir 
bættum og slysalausum Suður-
landsvegi verði haldið áfram af 
fullum krafti. - jss 

NÝIR KROSSAR  Sex nýir krossar voru 
reistir til minningar um þá sem látist 
hafa í umferðarslysum. 

Barist fyrir bættum og slysalausum Suðurlandsvegi:

Sex krossar reistir

LÖGREGLUMÁL Lögreglan á Suður-
nesjum handtók um klukkan þrjú í 
fyrrinótt sautján ára pilt sem hafði 
barið á glugga í Reykjanesbæ með 
merktum krossi sem hann hafði 
stolið af leiði í kirkjugarðinum. 

Við nánari eftirgrennslan lög-
reglu kom í ljós að pilturinn hafði 
skemmt ljósaskreytingar á þrett-
án leiðum auk þess sem hann hafði 
stolið krossi af einu þeirra. Þá 
hafði hann brotið stóra rúðu í 
kirkjugarðshúsinu í garðinum. 

Lögreglan handtók drenginn, 
sem var mjög ölvaður, og var hann 
látinn sofa úr sér í fangaklefa. Að 
sögn lögreglu hefur hann engar 
skýringar gefið á hegðun sinni. 

Þá handtók lögreglan ökumann 
í Grindavík sem grunaður var um 
ölvun og stöðvaði þar annan sem 
ekki hafði ökuskírteini. Einnig 
var bíll í Reykjanesbæ stór-
skemmdur þar sem hoppað hafði 
verið á honum og rúður í honum 
brotnar. 

Á skemmtistaðnum Yello í 
Reykjanesbæ réðist ölóður maður 
á dyravörð með flösku og sló hann 
tvívegis í höfðið og þurfti lög-
regla að hafa afskipti af því. Þar 
fyrir utan segir lögreglan á 
Suðurnesjum að mikið hafi verið 
um útköll um nóttina vegna flug-
eldasprenginga og skarkala. 
 - kdk

Lögreglan á Suðurnesjum hafði í miklu að snúast:

Piltur skemmdi leiði og stal krossi

SKEMMTI SÉR VIÐ AÐ SKEMMA LEIÐI
Lögreglan á Suðurnesjum fékk í fyrrinótt 
tilkynningu um sautján ára pilt sem 
barði á glugga með merktum krossi sem 
hann hafði stolið af leiði í kirkjugarðin-
um. Myndin tengist fréttinni ekki með 
beinum hætti. FRÉTTABLAÐIÐ/BJÖRN

SUÐURPÓLLINN Bandarískur 
vísindamaður kjálkabraut annan í 
afskekktri rannsóknarstöð á 
Suðurpólnum á jóladag. Ekki er 
ljóst hvað olli ósætti mannanna, 
en þeir voru báðir ölvaðir. Farið 
var með þá á brott með þyrlu.

Samkvæmt breska dagblaðinu 
Guardian þurfti að flytja 
kjálkabrotna manninn til Nýja-
Sjálands vegna meiðsla hans. 
Hann var útskrifaður daginn 
eftir. Hinn fór aftur heim til 
Bandaríkjanna.

Talsmaður Raytheon Polar 
Services, fyrirtækisins sem 
mennirnir vinna fyrir, segir málið 
munu verða rannsakað. - sþs

Ósætti ölvaðra vísindamanna:

Jólaslagsmál á 
Suðurpólnum

Ætlar þú að strengja áramóta-
heit?
Já 29,6%
Nei 70,4%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Hefur þú prófað ólögleg fíkni-
efni?

Segðu þína skoðun á visir.is

KJÖRKASSINN
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N
ú um áramótin fjölgar aðildarríkjum Evrópska 
myntbandalagsins um tvö, þegar Kýpur og Malta 
verða fjórtánda og fimmtánda landið sem taka 
upp evruna. Um þessi áramót verða jafnframt þau 
tímamót, að Slóvenía tekur við formennskunni í 

Evrópusambandinu, fyrst nýju aðildarríkjanna í mið- og aust-
anverðri álfunni. Reyndar verður Slóvenía væntanlega eitt 
síðasta ríkið sem gegnir formennskuhlutverkinu í samband-
inu með þeim hætti sem hefð hefur verið fyrir allt frá stofnun 
þess fyrir hálfri öld. Það helgast af því að í Lissabonsáttmál-
anum svonefnda, nýjustu uppfærslu stofnsáttmála sambands-
ins sem stefnt er að því að geti tekið gildi á árinu 2009, er sú 
hefð aflögð að hvert aðildarríki gegni formennskunni í hálft 
ár í senn og í staðinn komi varanlegt embætti forseta leiðtoga-
ráðs sambandsins, sem kjörinn verður til tveggja og hálfs árs 
í senn. 

Slóvenar hyggjast leggja gríðarlegan metnað í að sýna og 
sanna að þeir séu starfanum vaxnir að stýra öllum ráðherra-
fundum sambandsins og þeim verkefnum öðrum sem for-
mennskunni fylgja. Slóvenía var fyrsta landið sem áður til-
heyrði Austurblokkinni sem taldist uppfylla aðildarskilyrði 
ESB og sigldi þar með fremst í fylkingu landanna átta í Mið- 
og Austur-Evrópu sem fengu aðild að sambandinu 1. maí 2004. 
Slóvenar voru jafnframt fyrstir nýju aðildarþjóðanna til að 
taka upp evruna, sem þeir gerðu um síðustu áramót. 

Nú bætast Miðjarðarhafs-eyþjóðirnar Kýpur og Malta við 
evrusvæðið. Hin nýju aðildarríkin eru öll skuldbundin til þess 
líka og munu gera það á næstu árum, eftir því hvenær þau 
teljast hafa uppfyllt aðildarskilyrði myntbandalagsins. 

Fyrir Ísland skiptir máli í þessu samhengi, að danski forsæt-
isráðherrann Anders Fogh Rasmussen hefur boðað atkvæða-
greiðslu um að Danir falli frá undanþágum þeim frá þátttöku 
í vissum þáttum samstarfsins innan ESB, sem þeir sömdu 
um í kjölfar fullgildingar Maastricht-sáttmálans svonefnda 
árið 1993. Aðild að myntbandalaginu er þar á meðal. Nýlegar 
skoðanakannanir í Danmörku sýna skýran meirihlutastuðning 
við afnám undanþágnanna. Gangi það eftir er líklegt að Danir 
muni fljótlega í kjölfarið ganga til liðs við evrusvæðið. 

Með stöðugri stækkun evrusvæðisins þyngist stöðugt vægi 
evrunnar í utanríkisviðskiptum Íslands. Það þyngir enn rök 
þeirra, sem telja tengingu íslenzku krónunnar við evruna æski-
lega. En ef eitthvað hefur komið út úr umræðu síðustu missera 
um evruna hérlendis, þá er það sú niðurstaða að evran verður 
ekki tekin upp hér á landi með trúverðugum hætti nema með 
fullri aðild að Evrópusambandinu og myntbandalaginu. Og 
forsenda fyrir því er að íslenzk stjórnvöld setji langtímastefn-
una á slíka aðild og vinni markvisst að því að uppfylla aðildar-
skilyrðin, en í því fælist ekki sízt að koma á betra jafnvægi í 
þjóðarbúskapnum en verið hefur síðustu ár og endurspeglast 
meðal annars í metháu vaxtastigi. 

Þannig ætti þessi nýjasta stækkunarlota evrusvæðisins að 
verða ráðamönnum Íslands tilefni til að hugleiða stöðu Íslands 
á sjálfvöldum jaðri Evrópu. 

Evrusvæðið stækkar og Slóvenía tekur við    
formennskunni í Evrópusambandinu.

Ísland á jaðrinum
AUÐUNN ARNÓRSSON SKRIFAR

Stefnir í nýjan starfsferil
Undarleg „fegurðarsamkeppni“ á sér 
nú stað á bloggsíðu Ómars R. Valdi-
marssonar, formanns Almannatengsl-
afélags Íslands. Þar er hægt að greiða 
atkvæði um „sætasta femínistann“. 
Engin þeirra spókar sig um á sundföt-
um eða þarf að halda ræðu um hvern-
ig þær myndu bjarga heiminum ef þær 
myndu vinna. Eins og stendur hefur 

Katrín Anna Guðmundsdóttir, 
fyrrum talskona 

Femínista-
félagsins, 
flest 

atkvæði. 
Ef hún ber 

sigur úr býtum 
fær hún stóraukna 

starfsmöguleika, því 
þá fær hún, konan 

með mastersgráðu í viðskipta- og 
markaðsfræðum, stofnandi eigin fyrir-
tækis og mastersnemi í kynjafræðum, 
aðstoð við að skrifa ferilskrána upp á 
nýtt til að eygja möguleika á að kom-
ast að sem fóstra eða flugfreyja. 

Jón tekur undir með Guðna
Jón Sigurðsson, fyrrum formaður 
Framsóknarflokksins, tekur í sama 
streng og Guðni Ágústsson, í pistli 
sem birtur er á heimasíðu 
Framsóknarflokksins. Þar segir 
Jón að fylgishrun Framsóknar 
sé ekki skammtímasveifla, 
heldur þurfi að líta til lengri 
tíma. Meðal þess sem eigi 
jafnvel sök á hruninu sé 
langvarandi samstarf við 
Sjálfstæðisflokkinn og 
að samstarfið hafi sýnst 

of hægrisinnað, þá nefnir hann Íraks-
stríðið, fjölmiðlafrumvarpið og fleira. 
En eins og Jóns er siður er hann varkár 
í orðum sínum og vill því engan dóm 
leggja á réttmæti þessara ákvarðana. 
Þær kynnu því að hafa verið góðar, þó 
þær hafi verið óvinsælar. 

Það sem fer upp kemur 
niður
Samkvæmt Gallup er þjóðin svart-
sýnni en áður og telja einungis 6 pró-
sent þjóðarinnar að efnahagsástandið 
batni á næsta ári. Landinn hefur 
væntanlega lært það á árinu að  það 

er ekki bara hægt að fara upp, 
einhvern tímann verður að 
koma niður líka, þó ekki hafi 
það sést á jólagjafakaupunum 
í desember.

 svanborg@frettabladid.is

ILLUGI 
GUNNARSSON

SVANDÍS 
SVAVARSDÓTTIR

BITBEIN Illugi Gunnarsson spyr:

Er þörf á að endurskoða 
embætti forseta Íslands?

Kæri forseti 
Nú veit ég ekki frekar en aðrir hvort þér 

hyggist bjóða yður fram til endurkjörs á 
næsta ári; væntanlega skýrist það á nýársdag í 
ávarpi yðar til þjóðarinnar. Verði sú raunin, að þér 
sækist eftir endurkjöri, þá langar mig að nefna 
nokkur atriði sem taka mætti til athugunar hvað 
varðar áherslur í embættisfærslu forseta á næsta 
kjörtímabili. Reyndar tel ég að þessar athuga-
semdir eigi almennt við, hver svo sem mun gegna 
embættinu á komandi árum, enda lýstuð þér því 
yfir í haust að þjóðin yrði að gera það upp við sig 
hvers konar forseta hún vildi.

I) Embætti forseta Íslands er helsta sameiningar-
tákn þjóðarinnar og sú virðing sem þjóðin ber 
fyrir embættinu á rætur sínar að rekja til þess. 
Embættisfærsla fyrri forseta, til dæmis Kristjáns 
Eldjárns, var öll mörkuð næmum skilningi á 
mikilvægi þess að yfir embættinu ríkti látlaus 
virðingarblær, að öll verk og framganga forseta 
væru til þess fallin að auka samstöðu og samheldni 
þjóðarinnar. Ég get ekki að því gert að mér finnst 
forsetaembættið hafa fjarlægst þjóðina nokkuð. 
Ný áhersla á þátttöku embættisins í viðskiptalífinu 
hefur breytt ímyndinni til hins verra. Fyrir fólkið í 
sveitunum, þorpunum, bæjunum og borginni á 
Íslandi er heimur alþjóðlegra stórviðskipta, glyss 
og glamúrs framandi. Það færi vel á því að á 
næsta kjörtímabili yrðu ferðirnar til Þingeyrar, 
Ólafsfjarðar, Eskifjarðar og Vestmannaeyja fleiri 
en ferðirnar til London, New York, Peking og 
Parísar. Forsetinn þarf að snúa aftur til þjóðarinn-
ar og sýna að hann þekki kjör hennar ekki síður en 
þeirra sem mest eiga ríkidæmið.

II) Varðandi ferðirnar: Mér finnst ekki ganga að 
forsetinn þiggi far með einkaþotum auðmanna. 
Séu atburðir erlendis svo margir að ekki verði 
komist yfir þá alla með venjulegum flugsamgöng-
um þá er betra að fækka atburðunum aðeins. Og 
ef venjulegar flugsamgöngur henta ekki embætt-
inu eða brýna nauðsyn ber til, þá vil ég að emb-
ættið leigi einkaþotu fyrir forsetann og þjóðin 
greiði reikninginn. Ég vil að við borgum frekar 
aðeins meira en höldum virðingu hins þjóðkjörna 
embættis.

III) Hinn stóri hópur, sem skilaði auðu í síðustu 
forsetakosningum, vildi trúlega koma á framfæri 
skilaboðum til forsetans. Margir voru til dæmis 
ósáttir við þá ákvörðun forseta að neita að 
staðfesta lög sem Alþingi hafði samþykkt. Í huga 
margra var sú ákvörðun kannski lögleg en 
óverjandi og hún myndaði djúpa gjá á milli 
forsetans og þeirra sem annars vilja veg og 
virðingu embættisins sem mesta. Miklu skiptir að 
forsetinn taki mark á þeim sem skiluðu auðu í 
síðustu kosningum og reyni með embættisfærslu 
sinni að öðlast traust og virðingu þessa stóra hóps 
þjóðarinnar.

Ég vona að breyttar áherslur á næsta kjörtímabili 
færi embættið meira í þann farveg sem forverar 
yðar skópu. Gerist það er ekki sérstök nauðsyn á 
því að endurmeta eða gera róttækar breytingar á 
forsetaembættinu. 

Lifandi embætti 
í sífelldri þróun 

Já, það er sjálfsagt mál að stöðugt þarf að 
endurskoða stöðu og hlutverk forsetaembættis-

ins. Við blasir að nú um þessi áramót mun sá er nú 
skipar embættið tilkynna um framboð sitt fyrir 
fjórða kjörtímabil og því enn fremur ástæða til að 
huga að þessari spurningu. Embættið er skilgreint 
í stjórnarskrá lýðveldisins en dregur jafnframt 
dám af hverjum þeim sem því þjónar hverju sinni.

Stjórnarskrárnefnd hefur að hluta haft hlutverk 
forsetans til skoðunar og er við hæfi nú við lok 
kjörtímabils forsetaembættisins að virkja nefndina 
að nýju.

Heima
Hlutverk forseta Íslands er að stærstum hluta 
tvískipt og snýr annars vegar að embættisskyldum 
innan lands og hins vegar hlutverki í alþjóðasam-
skiptum. Hvað varðar hlutverkið innanlands hefur 
forsetinn heimsótt hinar dreifðu byggðir, tekið á 
móti þjóðhöfðingjum annarra ríkja, staðið fyrir 
orðuveitingum en síðast en ekki síst hefur forseti 
Íslands stappað stálinu í þjóð sína á ögurstundu 
þegar áföll eða mannskaðar dynja yfir. Um þessi 
hlutverk forsetans hefur ríkt sátt og sameiginlegur 
skilningur. Hins vegar má ljóst vera að málskots-
rétturinn er afar vandmeðfarinn. Brýnt er að sé 
honum beitt sé ekki hægt að draga umrætt frum-
varp til baka heldur sé þjóðinni gert kleift að ganga 
til atkvæða án undanbragða. Jafnframt er sjálfsagt 
að fleiri leiðir séu til að skjóta málum til þjóðarinn-
ar svo sem að skilgreindur minnihluti þingsins geti 
skotið máli til þjóðaratkvæðagreiðslu eða að unnt 
sé að safna undirskriftum meðal almennings til að 
fara fram á slíka atkvæðagreiðslu.

Og heiman
Hlutverk forsetans á erlendri grund þarf að 
skilgreina nákvæmlega í lögum, jafnvel í nýjum og 
sérstökum lögum um embætti forseta og hvernig 
því er beitt í breytilegum heimi. Þar ber hæst 
hlutverk hans sem þjóðhöfðingja í samskiptum við 
aðra slíka. Alþingi og ríkisstjórn fer með mótun 
utanríkisstefnu sem forsetinn fylgir svo eftir því 
sem við á. Nú á tímum hnattvæðingar og aukinna 
alþjóðasamskipta er brýnt að ekki leiki vafi um þau 
mörk sem forseti starfar innan og að frumkvæði út 
fyrir hefðir sé aðeins á hendi ráðherra hverju sinni. 
Hann á að taka þátt í þeim verkefnum erlendis sem 
sátt er um meðal þjóðarinnar en ekki blanda sér í 
pólitísk deilumál.

Í sátt
Það er út af fyrir sig heillandi hugmynd að forseta-
embættinu sé hagað líkt og var um lögsögumann 
gamla þjóðveldisins þar sem hann var jafnframt 
forseti þingsins. Önnur leið var valin á sínum tíma 
en í síbreytilegum heimi liggur fyrir að forseta-
embættið þarf að stöðugt að endurskoða þannig að 
það þjóni sem best sínum markmiðum. Um það 
getum við öll verið sammála að það á einungis að 
þjóna hagsmunum lands og þjóðar heima og 
heiman.



  Akureyri, Grindavík, Höfn, Kópavogur og Mjódd Reykjavík

Okkar bestu óskir um gæfuríkt nýtt ár.
Þökkum viðskiptin á árinu sem er að líða.
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  Akureyri, Grindavík, Höfn, Kópavogi og Mjódd Reykjavík

GLEÐILEGT ÁR!
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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.

TIGER WOODS ER 32 ÁRA Í DAG

„Ég veit að það er erfitt að 
vinna mig þegar ég spila vel 
og ég nýt þess að vita það.“

Tiger Woods hefur spilað golf 
frá unga aldri. Hann púttaði 
með Bob Hope í sjónvarps-

þætti tveggja ára gamall og 
náði sínum fyrsta fugli sex 

ára. Tvítugur var hann orðinn 
atvinnumaður í golfi.

MERKISATBURÐIR:
1703  Jarðskjálfti skekur Tókýó 

og 37.000 manns farast.
1880  Þennan dag er gengið á ís 

úr Reykjavík út í Viðey og 
Engey og upp á Kjalarnes.

1883  Fystu kirkjutónleikar á Ís-
landi haldnir í Dómkirkj-
unni í Reykjavík.

1970  Paul McCartney lögsækir 
félaga sína í hljómsveit-
inni Bítlunum og leysir 
sveitina upp.

1980  Patrick Gervasoni, frönsk-
um flóttamanni, er vísað 
héðan af landi brott eftir 
miklar deilur.

1993  Vatíkanið viðurkennir 
Ísrael.

2006  Saddam Hussein hengdur 
í Bagdad.

Að kvöldi 30. desember 1935 brann samkomu-
húsið í Keflavík til grunna og létust sex manns 
í brunanum, fjögur börn og tvær eldri konur. 
Kviknað hafði í út frá kerti á jólatré en þennan 
dag voru haldnar tvær jólatrésskemmtanir í hús-
inu. Fyrri skemmtunin var fyrir yngstu börnin, 
2-5 ára en síðari skemmtunin var haldin um 
kvöldið fyrir þau eldri, 6-14 ára, en auk þeirra 
sótti skemmtunina eldra fólk úr bænum. Sam-
komuhúsið var gamalt timburhús og veggir og 
loft klædd með olíubornum striga. Eldurinn rauk 
hratt upp þurrt jólatréð og læsti sig um loft og 
veggi. Á svipstundu var fólkið lokað inni í eldhaf-
inu. Um 200 manns voru í salnum og þar af 180 
börn og unglingar. Brjóta þurfti upp aðaldyrnar 
á húsinu til að bjarga fólkinu út en margir kom-
ust líka út um brotna glugga, bakdyr og kjallara-
dyr. Húsið gereyðilagðist á hálfri klukkustund og 
eftir að talning hafði farið fram í bænum var ljóst 

að sex manns höfðu brunnið inni og þrír létust 
síðar af brunasárum. 

ÞETTA GERÐIST  30. DESEMBER 1935

Mannskæður stórbruni í Keflavík

Keflavíkurbær.

Þessa dagana stendur yfir ljósmyndasýning í Þjóðleikhús-
inu með myndum frá fyrstu starfsárum leikhússins, ár-
unum 1950 til 1960. Sýningunni hefur verið komið fyrir á 
fyrstu hæð í gestarými leikhússins og á gangi austan við 
Kristalsal á annarri hæð. Hún er opin öllum leikhúsgestum 
fyrir og eftir sýningar og í hléi. 

Þjóðleikhúsið  á mikið safn ljósmynda og síðar verða 
sýndar myndir frá seinni starfsárum leikhússins. 

Á sýningunni sem nú stendur yfir gefur að líta ýmsa 
frumkvöðla íslenskrar leiklistar. Má þar nefna Önnu Borg 
í hlutverki heilagrar Jóhönnu frá árinu 1951 og Indriða 
Waage og Regínu Þórðardóttur í Sölumaður deyr sem var 
sett upp sama ár. Þar eru einnig leikarar úr þeim hópi sem 
þá taldist til ungu kynslóðarinnar, svo sem Rúrik Haralds-
son, Helgi Skúlason, Róbert Arnfinnsson, Flosi Ólafsson, 
Kristbjörg Kjeld, Þóra Friðriksdóttir og Gunnar Eyjólfs-
son. Þá má sjá Brynjólf Jóhannesson og Herdísi Þorvalds-
dóttur í hlutverkum sínum í Íslandsklukkunni, sem var ein 
af þremur uppfærslum leikhússins fyrsta starfsár þess, og 
svo mætti lengi telja. 

Á meðfylgjandi mynd má sjá leikarana Helga Skúlason, 
Kristbjörgu Kjeld, Regínu Þórðardóttur, Ólaf Jónsson 
og Róbert Arnfinnsson í hlutverkum sínum í Horft af 

brúnni eftir Arthur Miller en verkið var sett upp árið 1957. 
Höfundur myndarinnar er Sigurhans Vignir.

Fyrstu ár Þjóðleikhússins

ÞJÓÐLEIKHÚSIÐ Myndirnar á sýningunni eru allar handlitaðar.

Hestamannafélagið Dreyri á Akra-
nesi á 60 ára afmæli nú í ár en það 
var stofnað 1. maí 1947. Félagið heitir 
eftir hestinum Dreyra frá Hvítanesi 
í Skilmannahreppi sem var þekkt-
ur hlaupahestur í sinni tíð og vann 
til ótal verðlauna áður en hann var 
felldur árið 1935. 

„Tilgangur félagsins er að stuðla að 
réttri og góðri meðferð hesta, að efla 
áhuga og þekkingu á hestamennsku 
almennt og að beita sér fyrir uppbygg-
ingu og viðhaldi mannvirkja tengdum 
hestamennskunni,“ segir Ólöf Hún-
fjörð Samúelsdóttir, formaður Dreyra. 
Félagið telur rúmlega hundrað félags-
menn og eru þeir á öllum aldri en 
öflugt starf er unnið innan félagsins 
með börnum og unglingum auk móta 
og firmakeppna sem haldnar eru á 
stofndegi félagsins ár hvert. 

„Við höfum átt marga góða knapa 
og hesta sem keppt hafa á mótum 
innan fjórðungs og utan, þar með talið 
á landsmótum, og við eigum í ár Ís-
landsmeistara í tölti í barnaflokki, 
Svandísi Lilju Stefánsdóttur frá Skipa-
nesi í Hvalfjarðarsveit,“ segir Ólöf en 
hún segir félagið byggja á traustum 
grunni og ástæðuna fyrir langlífi þess 
sé hörkuduglegt fólk sem er tilbúið í 
sjálfboðavinnu fyrir félagið. 

Hún nefnir sérstaklega  frum-
kvöðlavinnu stofnenda félagsins bæði 

varðandi beitarmál og hesthúsabyggð 
en á seinni árum hefur uppbygging fé-
lagsins að Æðarodda, þar sem núver-
andi hesthúsabyggð er, ásamt keppn-
isvöllum og félagsheimili, verið aðal-
verkefni félagsins.

„Afmælisárið hefur líka verið við-
burðaríkt hjá okkur og má nefna sér-
stakt afmælismót þar sem eldri bún-
ingar félagsins voru sýndir en hesta-
mannafélagið Dreyri var fyrsta 
félagið til að klæðast félagsbúningi. 
Það var árið 1962 og um var að ræða 
drapplitar skyrtur sem félagsmenn 
klæddust. 

Svo í tilefni 60 ára afmælisins verða 
heiðraðir nokkrir félagar í Dreyra 
sem unnið hafa óeigingjarnt starf í 
þágu félagsins auk þess að minnast 
í orði og ljóði fallinna félaga, bæði 

manna og hesta. Svo er í vinnslu hjá 
okkur myndadiskur sem verður til-
búinn í byrjun janúar þar sem rakin 
verður saga félagsins í myndum,“ 
segir Ólöf sem hefur haft í nógu að 
snúast í kringum afmælishátíðina en 
auk þess hefur félagið önnur verkefni 
i bígerð.

„Það er ýmislegt í undirbúningi hjá 
okkur. Til dæmis stendur til að kaupa 
ný húsgögn í félagsheimilið okkar því 
þau sem fyrir eru eru orðin gömul 
og lúin og kominn tími á skipti. Svo 
stefnum við að auknu samstarfi við 
hestamannafélögin á Vesturlandi, 
Faxa, Skugga, Snæfelling og Glað, til 
dæmis með sameiginlegu mótahaldi,“ 
segir Ólöf en félagið stendur núna í 
undirbúningi fyrir Landsmót hesta-
manna næsta sumar.  heida@frettabladid.is

HESTAMANNAFÉLAGIÐ DREYRI:   HELDUR UPP Á 60 ÁRA AFMÆLI

Heitir eftir hlaupahestinum 
Dreyra frá Hvítanesi

HESTAKOSTUR Félagið hefur átt marga góða hesta en það dregur einmitt nafn sitt af miklum 
stólpagrip, Dreyra frá Hvítanesi. MYND/KÁRI SCHRAM

DUGNAÐUR Í hestamannafélaginu Dreyra er 
hörkuduglegt fólk sem vinnur sjálfboðavinnu 
fyrir félagið.

70 ára afmæli
Guðrún Ása 

Magnúsdóttir 
Gullsmára 11,  Kópavogi,

er 70 ára í dag. 

Hún er að heiman. 

Elskuleg eiginkona mín, móðir, tengda-
móðir og amma,

Jónína Friðbjörg 
Tómasdóttir
frá Auðsholti,  Dalbraut 25, Reykjavík,

lést að morgni aðfangadags á heimili sínu. Hún verður 
jarðsungin frá Víðistaðakirkju í Hafnarfirði föstudag-
inn 4. janúar kl. 13.00.

                    Stefán Jón Steinþórsson
Steinþór Stefánsson Hildur Pétursdóttir
Friðberg Stefánsson Áslaug Birna Ólafsdóttir
                           og barnabörnin
Þórdís, Atli, Hrannar og Andrea.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma 
og langamma,

Guðný Einarsdóttir, 
Grandavegi 47,  Reykjavík,

lést á Landspítalanum á jóladag.  Útförin fer fram frá 
Fríkirkjunni í Reykjavík föstudaginn 4. janúar kl.13.

Einar Ingi Halldórsson Ásta Bára Jónsdóttir 
Ingibjörg H. Halldórsdóttir Snorri Zóphóníasson
barnabörn og langömmubörn.

Ástkær eiginkona mín, tengdamóðir, amma og langamma, 

Auður H. Jónsdóttir 
lést á Dvalarheimilinu Hlíð þann 27. desember 
síðastliðinn.

Sverrir Hermannsson
Jón Ásmundsson
Auður Elva Jónsdóttir
Guðrún Lilja Jónsdóttir
Sverrir Már Jónsson
Birkir Már, Katrín og Nói.
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Þ
orkell var í óða önn að 
pakka niður á skrif-
stofu sinni við Grens-
ásveginn þegar blaða-
mann bar að garði. 
Það undirstrikaði 

kaflaskilin sem eiga sér stað nú um 
áramótin bæði á hans persónulega 
ferli og í sögu stofnunarinnar sem 
hann hefur veitt forstöðu í rúman 
áratug. 

„Ef tekið er saman hvað hefur 
gerzt í orkumálunum á þessum 
árum hafa orðið alveg ótrúlega 
miklar breytingar,“ byrjar Þorkell 
á að segja, beðinn um að tjá sig um 
þróun orkumála í embættistíð 
sinni. „Orkuframleiðslan var um 
fimm terawattstundir árið sem ég 
tók við, 1996, en þegar Kárahnjúka-
virkjun er alveg komin í gagnið og 
þær jarðhitavirkjanir sem er verið 
að keyra upp, sem sagt á árinu 
2008, þá verður þetta komið yfir 15 
terawattstundir.“ Orkuframleiðsl-
an hefur sem sagt þrefaldazt. 

Þorkell bendir á að það hafi verið 
nokkur stöðnun árin á undan í stór-
nýtingu orkulinda landsins. Á fyrri 
hluta tíunda áratugarins hafi verið 
mikil deyfð yfir álmarkaðnum og 
áhuginn á því sviði það lítill að 
„íhugað var alvarlega að leggja 
sæstreng til útlanda sem leið til að 
koma íslenzkri orku í verð.“ 

Hann segir sér einnig þykja 
merkilegt hve hlutur jarðhitans í 
raforkuframleiðslunni hafi aukizt 
mikið á þessu tímabili. „Það var 
kannski vonum seinna; af því við 
höfðum svo góða vatnsorkukosti 
þá voru menn ekkert að flýta sér 
að virkja jarðhitann. En nú hefur 
mikil þróun orðið og menn færari í 
að finna jarðgufuna þannig að 
árangurinn í hverri borholu er í 
raun alveg ótrúlega góður miðað 
við það sem gerist og gengur í 
heiminum. Það er fyrst og fremst 
okkar góðu vísindamönnum að 
þakka,“ segir Þorkell. 

Raforkulög marka tímamót
Meðal annarra þátta sem Þorkell 
segir að standi upp úr á árum hans 
í embætti eru raforkulögin frá 
árinu 2003. Sú markaðsvæðing raf-
orkugeirans sem þau innleiddu 
hafði miklar breytingar í för með 
sér, þar sem þess er freistað að 
koma á samkeppni í orkufram-
leiðslunni en ekki síður að aðskilja 
samkeppnisþættina frá sérleyfis-
starfseminni, flutningi og dreif-
ingu. 

„Auðvitað á sagan eftir að dæma 
það hver árangurinn af þessu verð-
ur, en þetta er einfaldlega það sem 
allar þjóðir í kring um okkur hafa 
tekið upp og ég tel allavega að 
þetta skili þeim árangri að verð-
lagningin sé gagnsærri, menn sjái 
betur hvernig kostnaðurinn verður 
til, og nokkur samkeppni er komin 
af stað, þótt hún mætti vissulega 

vera meiri,“ segir hann og 
bætir við að þetta sé 
stundum kallað einkavæð-
ing, sem sé rangnefni. Í 
öðrum löndum sé jafnvel 
sáralítil fylgni milli mark-
aðsvæðingar í þessum 
skilningi og einkavæðing-
ar. Þorkell bendir á að 
Norðmenn hafi til dæmis verið 
meðal brautryðjenda í markaðs-
væðingu í orkugeiranum en einka-
væðing hefur nær engin orðið þar. 

Umhverfismál í brennidepil
Annað atriði sem Þorkell segir 
hafa tekið miklum stakkaskiptum 
í embættistíð sinni eru viðhorf til 

umhverfismála í tengslum við 
orkuvinnslu. „Ég vil reyndar halda 
því fram að einmitt í orkugeiran-
um hafi menn horft mjög til 
umhverfismála alla tíð,“ segir 
Þorkell. Orkustofnun rak til að 
mynda sérstaka umhverfisdeild, 
löngu áður en mat á umhverfis-
áhrifum virkjana varð að laga-
skyldu. „Sjálfur þekki ég ekki 
jafnmikla áhugamenn um 
umhverfismál og náttúruvernd og 
einmitt starfsmennina hér í hús-
inu. Þetta eru miklir öræfadýr-
kendur,“ bætir Þorkell við. 

Aðalbreytingin á þessum síðast-
liðna áratug er að hans sögn sú, að 
vitund almennings hefur vaknað 
svo um munar fyrir þessum 
málum. 

Þorkell segist binda vonir við að 
hin svonefnda Rammaáætlun um 
nýtingu vatnsafls og jarðvarma, 
sem hrint var af stað fyrir nær 
áratug, muni geta gagnazt til að 
sætta sjónarmið virkjana- og 
verndarsinna. „Í þessari rammaá-
ætlun hefur að mínu mati verið 
unnið merkilegt og gagnlegt verk. 
Það sem skorti á var að stjórnvöld 
hafa ekki almennilega vitað til 
hvers ætti að nýta hana. Hvort 
þetta ætti bara að vera skjal til að 
hafa til hliðsjónar eða hvort það 
ætti að hafa eitthvert raunveru-
legt gildi, til dæmis með einhvers 
konar lagastoð eða að minnsta 
kosti einhverri umfjöllun Alþing-
is,“ segir hann og bætir við: „Nú 
er verið að endurlífga þetta starf, 
hrinda af stað öðrum áfanga, og ég 
skil stjórnarsáttmálann þannig að 

renna eigi opinberum stoðum 
undir þessa rammaáætlun þannig 
að hún öðlist áþreifanlegt gildi, 
hliðstætt því sem er í Noregi.“ 

Tekizt á um fegurðarmat
Hvað segir Þorkell þá um það, að 
hér takist á fegurðarmat verk-
fræðingsins – sem sjái fegurðina 
frekar í mannvirkjunum en hinni 
óspilltu náttúru – og náttúruunn-
andans sem álíti öll mannvirki 
spilla náttúrunni?  

Undir slíka svarthvíta sýn tekur 
Þorkell ekki. „Eins og ég segi þá 
þekki ég fáa meiri náttúruunnend-
ur en í orkugeiranum. (...) Auðvitað 
má deila um Kárahnjúkavirkjun 
frá umhverfissjónarmiðum, en ég 
hygg að miðað við að eigi að nýta 
þessi fallvötn [norðan Vatnajök-
uls] á annað borð þá verði það 
varla gert á umhverfisvænni hátt 
en nú hefur verið gert, þar sem 
vatnið er flutt um neðanjarðar-
göng frekar en aðveituskurði á 
yfirborðinu, eins og gert var ráð 
fyrir fyrst þegar áform voru um 
stórvirkjanir þar eystra.“ 

Loftslagsmál í þungamiðju
Þorkell segir reyndar ekkert eins 
lýsandi fyrir það hvað umhverfis-
mál séu farin að vega þungt í allri 
umræðu um orkumál og að á 
heimsorkuþingi í Róm í nóvember 
voru ráðstafanir til að lágmarka 
losun gróðurhúsalofttegunda frá 
orkuvinnslu þungamiðjan í 
umræðunni, ólíkt því sem var á 
þessum vettvangi þar til fyrir 
fáum árum. 

„Þá er það spurningin: 
hvað gerum við? Auðvitað 
verðum við að leggja fram 
okkar skerf,“ segir Þorkell. 
Við höfum að hans sögn 
mikið fram að leggja í jarð-
hitaþekkingu. Það sé mjög 
mikið af ónýttri jarðhitaorku 
víða um heim. 

„Við munum að vísu ekki leysa 
vandamál heimsins þó svo að við 
virkjum allan virkjanlegan jarð-
hita. Það er engin ein kraftaverka-
lausn til á orku- og loftslagsvanda 
heimsins, margt smátt verður að 
gera eitt stórt í þessum efnum. Ef 
við getum stuðlað að aukinni nýt-
ingu jarðhita í heiminum þá erum 
við þó að leggja mjög ríkulega af 
mörkum,“ segir hann og bætir við 
að Íslendingar hafi reyndar gert 
það nú þegar með góðum árangri 
með því að reka Jarðhitaskóla 
Háskóla Sameinuðu þjóðanna, sem 
sé verið að efla enn frekar. 

En hvað um „íslenzka ákvæðið“ 
svonefnda, sem aðskilur losun frá 
álverunum hérlendis frá annarri 
losun Íslands? 

Þorkell segir að áliðnaður sé 
dæmi um starfsemi sem ætti að 
lúta alþjóðlegum losunarreglum. 
Þar með sé ekki verið að segja að 
hann eigi að vera kvaðalaus. Iðn-
aðarráðherra Íslands hafi bent á 
þetta á fyrrgreindu orkuþingi í 
Róm og fleiri tóku í sama streng. 
Verði koltvísýringslosun færð til 
gjalda almennt séð í heiminum – 
og Evrópusambandið sé byrjað á 
því – sé þar kominn öflugur hag-
rænn hvati til að fá viðskiptalífið, 
iðn- og orkufyrirtækin til þátttöku 
í að vinna gegn loftslagsbreyting-
unum. Við þetta muni hlutfallsleg 
samkeppnisstaða íslenzku álver-
anna batna. „Ég tel því að þau eigi 
vel að geta staðið undir kostnaðin-
um af hinni tiltölulega litlu losun 
koltvísýrings þeirra í samanburði 
við losun frá álframleiðslu þar 

Góðar horfur í orkumálum
Þorkell Helgason lætur af embætti orkumálastjóra nú um áramótin eftir að hafa gegnt stöðunni í rúmlega ellefu ár. Í viðtali 
við Auðun Arnórsson fer hann yfir þróunina í orkumálum á þessu mikla umbreytingatímabili og spáir í horfurnar fram undan.

KAFLASKIL Þorkell Helgason segir skilið við Orkustofnun eftir rúm ellefu ár í stafni.   FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Þorkell Helgason  er fæddur 11. nóvember 1942. Hann nam stærðfræði 
við háskólann í München í Þýzkalandi og við Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) í Bandaríkjunum, þaðan sem hann lauk doktorsprófi 
árið 1971. Strax að loknu námi hóf Þorkell störf við Reiknistofnun Háskóla 
Íslands, varð dósent við HÍ árið 1972 og prófessor árið 1985. Allt frá níunda 
áratugnum hefur Þorkell verið sérfræðiráðgjafi við gerð og endurskoðun 
kosningalaga. Árið 1991 fékk hann leyfi frá störfum við Háskólann er hann 
þáði starf aðstoðarmanns heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra. Árið 1993 
varð hann síðan aðstoðarmaður iðnaðar- og viðskiptaráðherra en var sama 
ár settur ráðuneytisstjóri þess ráðuneytis. Þeirri stöðu gegndi hann unz 
hann var skipaður orkumálastjóri árið 1996. 

Sem orkumálastjóri í rúm ellefu ár stýrði Þorkell Orkustofnun í gegn um 
mikið breytingaskeið. Þrír lagabálkar tóku gildi á tímabilinu sem breyttu 
hlutverki stofnunarinnar og juku einkum stjórnsýsluhlutverk hennar. Það eru 
lög um rannsóknir og nýtingu auðlinda í jörðu, raforkulögin og „kolvetnis-
lögin“ og fylgifiskar þessara laga. Íslenskar orkurannsóknir, ÍSOR, spruttu upp 
úr Rannsóknasviði OS. Vatnamælingar færast á nýju ári frá OS til Veðurstofu 
Íslands. Enex, sem upphófst sem útrásarfyrirtæki OS, er nú runnið inn í 
Geysi Green Energy.

Fram til 1. apríl 2008 verður Þorkell í sérverkefnum í ráðuneyti iðnaðar- 
og orkumála, en þá fer hann á eftirlaun og mun gegna hlutastarfi við 
athuganir á íslenzka kosningakerfinu. 

Eiginkona Þorkels er Helga Ingólfsdóttir semballeikari. 

Það þarf að taka á því með óyggjandi hætti 
hvernig orkufyrirtækin eiga að fá að nýta 
auðlindirnar, hvort sem þau sjálf eru í opin-
berri eigu eða einkaeigu. 

➜ ÞORKELL HELGASON: FERILL
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Sölustaður
KR-heimilið við Frostaskjól

Afgreiðslutími
28.12.kl. 10–22
29.12.kl. 10–22

30.12. kl. 10–22
31.12. kl.  9–16

4.000,- 3.000,-

5.500,-

5.500,-

7.000,-

6.000,-

Goðheimar og Jötunheimar 
Risakökur og ísskápar

Yfir tuttugu tegundir af risakökum og ísskápum. 
Hlaupvídd 1–2”, 49–150 skot. 

Það allra nýjasta eru blævængir, 
marghleypur og tjaldsveipir. 

Ekki missa af þeim. 
Takmarkað magn.

5.000,-

Royal flugeldar
Kökur, rakettur og skotrör frá Royal eru

 alvörugræjur sem klikka ekki.

sem jarðefnaeldsneyti er orku-
gjafinn,“ segir Þorkell.  

Þorkell bendir á að hin miklu 
umsvif áliðnaðar hérlendis skekki 
á vissan hátt samanburð á orku- og 
kolefnisbúskap okkar við umheim-
inn, meðal annars sýnist hlutur inn-
flutts eldsneytis hlutfallslega lægri 
en ella. „Sannleikurinn er sá að við 
erum býsna háð innfluttri olíu og 
um leið losun frá henni. Því eigum 
við að beina athyglinni að sam-
göngum á landi, að fiskveiðunum 
og flugsamgöngunum jafnvel.“ Það 
síðastnefnda sé reyndar annað 
dæmi um alþjóðlegt viðfangsefni 
frekar en verkefni sem stjórnvöld í 
hverju landi fyrir sig geta annazt.

Innlend orka í samgöngum 
Orkumál samgangna segir Þorkell 
að hafi verið sér mjög hugleikin 
allan sinn feril og þau hafi reyndar 
skipað sess á Orkustofnun um ára-
tuga skeið. 

„Stofnunin hefur fylgzt með og 
reynt að átta sig á því hvort það séu 
einhverjar leiðir til að nýta innlend-
ar orkulindir í samgöngum og fisk-
veiðum,“ segir hann. Segja megi að 
þrjár aðalleiðir séu færar að þessu 
marki. 

„Í fyrsta lagi að nýta raforkuna 
nokkurn veginn beint, til dæmis 
með raflestum, og með því að geyma 
orkuna á rafhlöðum í samgöngu-
tækjunum sjálfum, bílunum.“ 

Þarna eigi mikil þróun sér stað. 
Lengi vel var lítið að gerast í þróun 
rafhlöðutækni, en núna virðist þar 
vera veruleg hreyfing. Mjög áhuga-
vert fyrir íslenzkar aðstæður sé 
millistig eins og tvinnbílar sem 
tengir saman hefðbundinn bruna-
hreyfil og rafmótor til að knýja bíl, 
sérstaklega það sem við köllum 
tengil-tvinnbíla. Það eru tvinnbílar 
sem hægt er að setja í samband á 
nóttunni til að hlaða rafhlöðurnar 
og eiga fyrir lunganum af keyrslu 
dagsins. „Með þeirri lausn væri 
hægt að minnka eldsneytisþörf 
íslenzka bílaflotans um tvo þriðju 
eða jafnvel þrjá fjórðu,“ segir 
Þorkell.

Önnur möguleg leið sé að búa til 
eldsneyti með hjálp rafmagns, það 
er vetni eða metanól. Þar virðast 
menn að sögn Þorkels eiga lengra í 
land en öflugir hvatamenn þessarar 
leiðar töldu. „Ég treysti mér ekki til 
að spá um það hvernig það mun 
þróast – ef rafhlöðutæknin kemst á 
flug munu vetnisbílar ekki verða 
samkeppnishæfir við hreinræktaða 
rafbíla vegna mikils orkutaps eftir 
vetnisleiðinni og dýrra breytinga á 
innviðum. Það verður að koma í ljós 
hvaða tækni sigrar. Þess vegna held 
ég að stjórnvöld eigi að vera sem 
hlutlausust og opnust fyrir misjöfn-
um tæknilausnum, og fyrst og 
fremst skapa hvata með skatta- og 
gjaldarömmum þannig að menn 
geti prófað sig áfram og að lokum 
muni einhver tæknin hafa vinning-
inn,“ segir Þorkell. 

Þriðji kosturinn sé framleiðsla 
lífræns eldsneytis, þar sem raf-
magnið leikur lítið eða ekkert hlut-
verk. Á því séu þó ýmis vand-
kvæði.  

Þorkell segir æskilegt að til væru 
myndarlegir þróunarsjóðir til að 
leyfa mönnum hérlendis að prófa 
sig áfram með þessar ýmsu 
lausnir. 

Menntunarmál lykilmál
Svo sé það útrásin. „Við erum vart 
að fara út í hana í einhverju góð-
gerðaskyni, þó við segjum það 
kannski í hátíðarræðum. Auðvitað 
er það bezt þegar báðir græða, að 
við getum komið okkar þekkingu í 
verð og um leið bætt lífsskilyrði 
annarra.“ Hér á Íslandi eru hlut-
irnir í þessu samhengi ýmist í 
ökkla eða eyra að sögn Þorkels. 
Orkustofnun stofnaði fyrir tæpum 
aldarfjórðungi dótturfyrirtækið 
Orkustofnun erlendis. „Þetta gekk 
framan af ekkert ógurlega vel. Úr 
þessu urðu engin stórviðskipti. En 
nú allt í einu spretta orkuútrásar-
fyrirtækin upp. Við skulum vona 
að þeim vegni öllum sem bezt,“ 
segir Þorkell.

Lykilmál í þessu samhengi er 
menntun fagmanna í orkugeiran-
um. „Þetta gengur mjög í bylgjum 
eins og annað í okkar litla samfé-
lagi. Það var í tízku um árið 1980 
að læra jarðvísindi,“ rifjar Þorkell 
upp; „þá var mikið umleikis, við 
vorum að leita að jarðhita um allt 
land, að leggja hitaveitur. Orku-
stofnun réð alla jarðfræðinga sem 

útskrifuðust. Síðan hefur tízkan 
breytzt, unga fólkið sýnir nú fjár-
sýslu mestan áhuga. Það er orðinn 
mikill skortur á jarðvísindamönn-
um, og mönnum á nánast öllum 
sviðum orkumála. Það þarf að 
vekja athygli ungs fólks á að þarna 
eru tækifæri og ekkert síður að 
laða að erlenda stúdenta líka. Því 
ef við ætlum í útrásina getum við 
ekkert síður nýtt okkur útlendinga 
sem hafa kannski hlotið sína fag-
menntun hér á landi. Lengi var 
áhugi háskólanna takmarkaður en 
núna sprettur þetta upp eins og 
gorkúlur leyfi ég mér að segja. Ég 
held reyndar að það væri rétt að 
spyrða þar eitthvað saman, sem 
menn vonandi eru að gera til að 
bakgrunnurinn að hinu nýja náms-
framboði sé nægilega traustur.“ 

Horft fram á við
„Svo ef ég horfi fram á við, þá held 
ég að það séu að verða skýrari skil í 
orkugeiranum á milli hlutverks 
hins opinbera og einkageirans,“ 
segir Þorkell. Einkarekstur muni 
hasla sér völl á orkusviðinu í sam-
keppnisþættinum, sem sagt öðru en 
sérleyfisþættinum þar sem vilji 
virðist fyrir því að festa hlutverk 
hins opinbera í sessi. Hliðstæð 
þróun sé líka fyrirsjáanleg í hita-
veitumálum, meðal annars með 
boðuðum lögum um hitaveitur. 
Þegar litið sé lengra sé spennandi 
að vita hvort olía og jarðgas kunni 
að finnast á okkar umráðasvæði. 
Það sjáist ekki fyrr en eftir einhver 
ár eða áratugi. 

„Ég tel öruggt að það komi að því 
að við notum innlendu raforkuna í 
samgöngum,“ bætir hann við. „En 
það er tiltölulega lítið af raforku 
sem við þurfum í það. Í gegn um 
vetnisleiðina þarf um það bil hálfa 
Kárahnjúkavirkjun, en með rafbíl-
um þyrfti um helmingi minna; það 
samsvarar einni Blönduvirkjun eða 
svo.“ 

„Síðan er þetta stóra spurningin: 
erum við komin að einhverjum 
endamörkum í orkunýtingunni? 
Við erum búin að virkja 15 tera-
wattstundir á ári. Við höfum lengst 
af talið að það væru um 50 tera-
wattstundir á ári sem væri hægt að 
virkja á boðlegan hátt. Kannski 
hefur mat okkar á vatnsorkukost-
unum eitthvað minnkað og á jarð-
hitakostunum aukizt á móti. Þang-
að til annað kemur í ljós þá höldum 
við okkur við þessi 50. Þar með 
erum við búin að virkja svona þriðj-
unginn. En auðvitað, sérstaklega í 
vatnsorkunni, er það sem eftir er 
kannski ekki eins kræsilegt eða 
ábatasamt eins og það sem búið er. 
En það kemur náttúrulega að því að 
við segjum hingað og ekki lengra, 
til dæmis í álframleiðslunni. Hvort 
það bætist eitt eða kannski tvö 
álver við og svo segjum við stopp?“ 
veltir Þorkell fyrir sér. 

Loks segist Þorkell viss um að 
það muni líka koma að því að lagð-
ur verði sæstrengur  – eða -streng-
ir – sem tengja muni raforkukerfi 
Íslands kerfi grannlandanna. Það 
verði ekki sízt gert til að tryggja 
öryggi í raforkukerfinu, en það 
verði jafnvel einnig til að auka 
samkeppni í raforkukerfinu 
hérlendis.

Verðmætaaukning íslenzkrar orku
Með hækkandi verði á jarðefna-
eldsneyti og kröfum um takmörkun 
á losun koltvísýrings eykst hlut-
fallslegt verðmæti hinna endurnýj-
anlegu orkulinda Íslands. „Raforku-
fyrirtækin íslenzku vita þetta og 
orkusölusamningarnir við álverin 
eru með tengingu við álverð og 
álverð mun ábyggilega hækka í takt 
við hækkað verð á orku, svo það er 
viss trygging fyrir því að þetta sitji 
ekki mjög eftir,“ segir Þorkell. 

„En hver á orkulindirnar og á þá 
að njóta arðsins af verðmætaaukn-
ingu þeirra?“ spyr hann. „Megnið 
af þeim er í opinberri eigu, en með 
aukinni markaðsvæðingu þarf að 
taka á því með óyggjandi hætti 
hvernig orkufyrirtækin eiga að fá 
að nýta auðlindirnar, hvort sem þau 
sjálf eru í opinberri eigu eða einka-
eigu. Leikreglur þurfa að vera skýr-
ar og sanngjarnar, forðumst deilur 
eins og um fiskimiðin. Á þetta hef 
ég bent í ræðu og riti alla mína emb-
ættistíð. Um leið þarf að marka 
heildarnýtingarstefnu, í tengslum 
við ramma-áætlunina fyrrnefndu. 
Þannig fæst líka svar við spurning-
unni um hver séu endamörkin,“ 
segir Þorkell að endingu.
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N1 ER STOLTUR STUÐNINGSAÐILI SLYSAVARNAFÉLAGSINS LANDSBJARGAR



N1 óskar viðskiptavinum og landsmönnum öllum gleðilegrar hátíðar og far- 
sældar á komandi ári. Þökkum einstaklega góðar viðtökur á árinu 2007. Við erum 

hreykin af þeim árangri sem við höfum náð undir nýju merki með samhentu átaki 
um 800 starfsmanna. Við hlökkum til að sjá ykkur á nýju ári. N1 – Meira í leiðinni.WWW.N1.IS

ÞÖKKUM VIÐSKIPTIN OG MÓTTÖKURNAR Á ÁRINU SEM ER AÐ LÍÐAÞÖÖÖKKUM VIÐSKIPTIN OG MÓÓÓTTÖÖÖÖÖKURNAR ÁÁÁ ÁÁÁRINU SEM ER AÐ LÍÍÍÐATT
MERKI UM GLEÐILEGT ÁR
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Innlendar fréttamyndir ársins 2007
Sé það rétt að mynd segi meira en þúsund orð segir góð mynd meira en mörg þúsund orð. Hér má sjá nokkrar þeirra mynda sem 
ljósmyndarar Fréttablaðsins tóku við ólík tækifæri á árinu sem senn er liðið. 

VITNIÐ Jónína Benedikts-
dóttir var meðal þeirra 
mörgu sem báru vitni 
í Baugsmálinu í mars. 
Jón Gerald Sullenberger 
fylgist með vinkonu sinni 
spjalla við blaðamenn en 
Tryggvi Jónsson smeygir 
sér hjá.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

SLÖKKT Í MIÐBÆNUM 
Mikið tjón varð þegar 
nokkur hús í miðborg 

Reykjavíkur urðu eldi að 
bráð í apríl. Enn er ekk-

ert vitað um eldsupptök, 
né heldur hvað byggja 
á í stað húsanna sem 

brunnu. 
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

ÞUNG / LÉTT Geir og Ingibjörg Sólrún voru alvörugefin þegar þau ræddu við blaðamenn á tröppum Ráðherrabústað-
arins eftir fyrstu formlegu viðræður sínar um stjórnarmyndun. Össur og Þorgerður Katrín voru öllu glaðbeittari. 
  FRÉTTABLAÐIÐ/PJÉTUR

TÝNDUR Vilhjálmur 
borgarstjóri brá á 

leik í íþróttahúsinu í 
Austurbergi þegar 500 

leikskólabörn sungu 
Meistari Jakob á frönsku 
í tilefni af franskskotinni 

vetrarhátíð í Reykjavík. 
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

SORG Hundaeigendur 
um land allt voru sem 
lamaðir þegar spurðist 
út að hundurinn Lúkas 
hefði fallið fyrir hendi 
ódæðismanns á Akur-
eyri. Sunnlenskir héldu 
minningarathöfn á 
Geirsnefi. Sem kunnugt 
er kom í ljós að stóra 
Lúkasarmálið var þvæla 
frá upphafi til enda. 
FRÉTTABLAÐIÐ/RÓSA





Skreyttu eftirréttadiskinn með lítilli sneið!

Veislulæri Hagkaupa
Gleðilegt Nýtt 

Þessar verða að komast 
í áramótapartíið!

Franskir
   ostar



Fyrir þá sem vilja vera öðruvísi!

Ár
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FYRSTI KOSSINN Ekki 
er vitað hvort Ágúst 

Ólafur fékk sömu inni-
legu móttökurnar og 

Ingibjörg Sólrún þegar 
Geir Haarde tók á móti 
þeim til stjórnarmynd-
unarviðræðna í bústað 

forsætisráðherra á 
Þingvöllum.  

 FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

LEITAÐ Í HVERRI SPRUNGU Ein umfangsmesta leitaraðgerð björgunarsveita fór fram í ágúst þegar tveggja þýskra ferðamanna var leitað á Svínafellsjökli. Að nokkrum dögum liðn

SKUGGALEGIR 
MÓTMÆLENDUR Þótt 
herinn sé farinn hafa 
hernaðarandstæðing-
ar áfram tilefni til að 
mótmæla. Þeir komu 
saman við norska 
sendiráðið í ágúst 
og mótmæltu að hér 
skyldi haldin fjölþjóð-
leg heræfing. Æfingin 
hélt áfram og gekk, að 
sögn, vel.   
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

ALLT Í GÓÐU – ENNÞÁ Gísli Marteinn og Björn Ingi voru hressir rétt fyrir aukafund borgarstjórnar 10. október þar sem fjallað var um Orkuveit-
una og REI. Daginn eftir skildu leiðir.   FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Á HVOLFI Ein af þyrlum Landhelgisgæslunnar brotlenti úti fyrir Straumsvík í suma
 

ÁL HEFUR EKKI SÁL æpti Billy þessi sem kallar sig 
séra þegar álverum og annarri stóriðju var mótmælt 
í Kringlunni í sumar. Honum og fylgismönnum 
hans í samtökunum Saving Iceland var á endanum 
hent út. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Innlendar 
fréttamyndir 
ársins 2007
Sé það rétt að mynd segi 
meira en þúsund orð segir góð 
mynd meira en mörg þúsund 
orð. Hér má sjá nokkrar þeirra 
mynda sem ljósmyndarar 
Fréttablaðsins tóku við ólík 
tækifæri á árinu sem senn er 
liðið. 



ER ÞÍN ATVINNUAUGLÝSING HÉR?  MEST LESNA ATVINNUBLAÐ LANDSINS

Umsjón með ráðningum:

Lorna Cartwright – lorna@next.is
Umsóknarfrestur er til og með 15. janúar 2008

Sölumaður í herradeild – 80% starf
Next óskar eftir að ráða sölumann herradeildar í verslun sína

Sölumaður er ábyrgur fyrir sölu og þjónustu við viðskiptavini Next.

Hæfniskröfur:
· Rík þjónustulund
· Góð hæfni í mannlegum samskiptum
· Lipurð, gleði og drifkraftur til að ná árangri

Next leitar að mikilvægustu
starfsmönnunum í verslun sína

Sölumaður í dömudeild – fullt starf
Next óskar eftir að ráða sölumann dömudeildar í verslun sína.

Sölumaður er ábyrgur fyrir sölu og þjónustu við viðskiptavini Next.

Hæfniskröfur:
· Rík þjónustulund
· Góð hæfni í mannlegum samskiptum
· Lipurð, gleði og drifkraftur til að ná árangri
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Markaðsstjóri
Óskum að ráða markaðsstjóra til starfa hjá Íslenskri getspá

Umsóknir óskast sendar Íslenskri getspá merktar – Kraftur og frumkvæði – fyrir 8. janúar 2008.
Upplýsingar veitir Stefán Konráðsson, framkvæmdastjóri Íslenskrar getspár, í síma 580 2500.

Starfssvið:
- Gerð markaðsáætlana.
- Skipulag sölu- og markaðsmála.
- Markaðssetning leikja.
- Stefnumótun og þátttaka í vöruþróun.
- Samskipti við auglýsingastofur og hönnuði.
- Samskipti við umboðsmenn.
- Þátttaka í norrænu og alþjóðlegu samstarfi.

Menntun og hæfniskröfur:
- Leitað er að aðila með menntun á háskólastigi. Áhersla á góða 

markaðsþekkingu.
- Lögð er áhersla á frumkvæði og sjálfstæði í starfi.
- Góð enskukunnátta er nauðsynleg.
- Viðkomandi þarf að vera lipur í mannlegum samskiptum og 

eiga auðvelt með að stýra hópvinnu og virkja
samstarfsmenn sína til dáða.

Íslensk getspá var stofnuð árið 1986 og er í eigu Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands, Öryrkjabandalags 
Íslands og Ungmennafélags Íslands.  Ágóði af rekstri félagsins rennur til þeirra góðu málefna sem 
eignaraðilar standa fyrir.  Starfsmenn í dag eru 25 talsins.

Fyrirtækið er mjög öflugt á íslenskum happdrættismarkaði. Helstu söluvörur eru Lottó 5/38, Víkingalottó
og Jóker, 1x2, Lengjan og Tippað í beinni. Fyrirtækið byggir á öflugu sölukerfi með beinlínutengda
sölukassa um land allt auk þess að vera í fremstu röð í sölu á internetinu í heiminum.
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Iceland Travel úthýsir hluta af bókhaldi félagsins og launabókhaldi til Fjárvakurs, sem er systurfélag. Allt bókhald 

félagsins er fært í bókhaldskerfinu CODA sem er bókhaldskerfi allra félaga innan Icelandair Group. Jafnframt er allri 

tölvu- og kerfisvinnslu úthýst til Skýrr. Í boði fyrir réttan aðila er starf hjá traustu fyrirtæki sem starfar í alþjóð-

legum rekstri þar sem ríkir góður starfsandi og metnaður til að ná árangri.

Nánari upplýsingar um starfið gefur Jóhann Kristjánsson framkvæmdastjóri.

Starfsumsóknir með ferilskrá sendist fyrir 11. janúar nk. á rafrænu formi til 

Ragnheiðar Valdimarsdóttur, starfsþróunarstjóra á netfangið 

ragnheidurv@icelandtravel.is 

Öllum umsóknum verður svarað

Iceland Travel | Skútuvogi 13A | 104 Reykjavík | Iceland | Sími 585 4300 | Fax  585 4391 | www.icelandtravel.is | sales@icelandtravel.is

Fjármálastjóri – Iceland Travel
Iceland Travel leitar að kraftmiklum fjármálastjóra til að stýra bókhaldi, uppgjörum og miðlægum verkefnum 

félagsins. Undir fjármálasvið heyrir auk umsjón bókhalds, gæðamál, tekjustýring, innkaup, kerfismál, 

mötuneyti og afgreiðsla. Leitað er að skipulögðum og talnaglöggum einstaklingi sem hefur haldbæra reynslu 

af sambærilegu starfi.

Helstu verkefni:
· Yfirumsjón með bókhaldi, afstemmingum

  og reikningshaldi félagsins

· Mánaðarleg uppgjör og afstemmd árshluta- og ársuppgjör

· Áætlanagerð

· Fjárreiðustýring

· Afstemming launabókhalds

· Starfsmannamál

· Fjármálalegar greiningar einstakra verkefna

Hæfniskröfur:
· Háskólamenntun sem nýtist í starfi ásamt reynslu 

  af sambærilegum störfum

· Haldbær bókhaldsreynsla er nauðsynleg og þekking 

  á bókhaldskerfum kostur

· Stjórnunarreynsla

· Rík skipulagshæfni, nákvæmni og færni í mannlegum 

  samskiptum

· Leiðtogahæfni, frumkvæði og metnaður í starfi

· Góð tölvukunnátta

· Góð tungumálakunnátta er nauðsynleg

Iceland Travel er leiðandi fyrirtæki á sviði móttöku og þjónustu við erlenda ferðamenn og á sviði ráðstefnu-

þjónustu, hvataferða- og atburðastjórnunar. Fyrirtækið heyrir undir Icelandair Group og hjá félaginu starfa 

55 starfsmenn. Nánari upplýsingar um fyrirtækið á www.icelandtravel.is

Auglýsingasími

– Mest lesið
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KÓPAVOGSBÆR  

LAUS STÖRF
Í LEIKSKÓLUM KÓPAVOGS:

Leikskólakennarar!Leikskólakennarar!  

Kynnið ykkur nýjar samþykktirKynnið ykkur nýjar samþykktir 

Kópavogsbæjar í tengslum við bókanir íKópavogsbæjar í tengslum við bókanir í 

kjarasamningum Félags leikskólakennarakjarasamningum Félags leikskólakennara 

og Launanefndar sveitarfélagaog Launanefndar sveitarfélaga..

Arnarsmári:  564 5380
 • Leikskólakennarar
Álfatún:  564 6266
 • Deildarstjóri – afleysing í ½ ár
 • Leikskólastjóri – afleysing
 • Leikskólakennarar
Baugur, NÝR LEIKSKÓLI:  570 4350
 • Leikskólakennarar
 • Aðstoð í eldhús 100%
Dalur:  554 5740
 • Stuðningur/leikskólakennari/leiðbeinandi
 • Matráður frá 1. febrúar 2008
Efstihjalli:  554 6150
 • Leikskólakennarar
 • Aðstoð í eldhús 75%
Fagrabrekka:  554 2560
 • Leikskólakennari
Fífusalir:  570 4200
 • Deildarstjóri 
 • Leikskólakennarar
Kópahvoll:  554 0120
 • Leikskólakennari 100%
Kópasteinn:  564 1565
 • Leikskólak/leiðbeinandi,
  hlutastarf kemur til greina
Marbakki:  564 1112
 • Leikskólakennarar
Núpur:  554 7020
 • Leikskólakennarar
Rjúpnahæð: 570 4240
 • Leikskólakennarar
Smárahvammur: 564 4300
 • Sérkennsla – Leikskólasérk/  

 leikskólakennari /þroskaþjálfi  
 eða áhugasamur leiðbeinandi

Urðarhóll – Heilsuleikskóli:  554 7789
 • Leikskólakennarar
 • Aðstoð í eldhús

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is 

og www.job.is

Auglýsingasími

– Mest lesið
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Atafl er eitt af stærri verktakafyrirtækjum 
landsins með verkefni víða um land.
Starfsmenn fyrirtækisins eru á þriðja hundrað.
Aðalskrifstofa fyrirtækisins er staðsett í Garðabæ.

Smiðir óskast 
í almenna smíðavinnu 
og mótauppslátt

Við bjóðum upp á góða vinnuað-
stöðu og leggjum mikið upp úr 
öryggi á okkar vinnustöðum.

Upplýsingar gefur
María Þorgrímsdóttir 
í síma 420-6400
á skrifstofutíma.

Umsóknum skal skila á heimasíður Atafl 
www.atafl.is eða sendast á skrifstofu Atafl hf., 
Lyngás 11, 210 Garðabær.

FR
U

M

Matráður
Bændasamtök Íslands óska eftir matráði til starfa 

í mötuneyti samtakanna í Bændahöllinni í 
Reykjavík. Vinnutími frá 8:00-14:00. 

Nánari upplýsingar um starfi ð veitir skrifstofustjóri 
í síma 563-0300 eða á www.bondi.is. 

Bændasamtök Íslands, Bændahöllinni við 
Hagatorg, 107 Reykjavík. 

Viltu breyta til á nýju ári?
Rafmiðlun er eitt stærsta rafverktakafyrirtæki á 
markaðnum í dag með yfi r 90 starfsmenn með 

verkefni hérlendis sem erlendis.
Góður starfsandi og öfl ugt starfsmannafélag.
Óskum eftir rafvirkjum og nemum til starfa

Mikil vinna framundan.

Upplýsingar í síma 843 3505 - 843 3506 og á 
www.rafmidlun.is

Atafl er eitt af stærri verktakafyrirtækjum 
landsins með verkefni víða um land.
Starfsmenn fyrirtækisins eru á þriðja hundrað.
Aðalskrifstofa fyrirtækisins er staðsett í Garðabæ.

Óskum eftur að ráða 
pípulagningamenn til 
starfa.

Við bjóðum upp á góða vinnuað-
stöðu og leggjum mikið upp úr 
öryggi á okkar vinnustöðum.

Upplýsingar gefa 
María Þorgrímsdóttir í síma 420-6400 
og Stefán Óskarsson í síma 695-6440 
á skrifstofutíma.

Umsóknum skal skila á heimasíður Atafl 
www.atafl.is eða sendast á skrifstofu Atafl hf., 
Lyngás 11, 210 Garðabær.

FR
U

M VILTU BESTA STARF Í HEIMI?

Íþrótta- og tómstundasvið Reykjavíkur • Bæjarhálsi 1

Sími 411 5000 • Bréfsími 411 5009 • www.itr.is • itr@itr.is 

Frístundaheimili ÍTR óska eftir starfsfólki sem getur tekið þátt 
í að stýra starfi með 6-9 ára börnum á eftirfarandi sviðum:
       List- og verkgreinar, s.s. tónlist, myndlist, leiklist, smíði, textíl
       Íþróttir og leikir, s.s. útileikir, innileikir
       Útivist og umhverfismennt, s.s. gönguferðir, náttúruskoðun
       Barnalýðræði og lífsleikni, s.s. hópastarf, barnafundir, lesa sögur, vinátta og samvera

Um er að ræða hlutastörf eftir hádegi en starfshlutfall og vinnutími getur verið sveigjanlegt

Smiðir óskast 
Óskum eftir að ráða smiði til starfa. Góð verkefnastaða, 

viðhald. Upplýsingar í síma 663-4455, 663-4457.

Smiðsverk ehf. 

Laus störf hjá 
Ferðaskrifstofunni Atlantik
Starfsmenn í skipadeild og í hvataferðadeild:
Um er að ræða krefjandi störf við undirbúning, framkvæmd 
og úrvinnslu hvatahópa, og ferða farþega af skemmti-
ferðaskipum.. Við erum að leita að starfsmönnum með 
mjög góða tungumálakunnáttu, einkum í ensku bæði 
talaðri og ritaðri. Aukin tungumálakunnátta er kostur.
 Starfsmaðurinn þarf að búa yfi r eldmóði og metnaði í öllu 
því sem tekist er á hendur. Viðkomandi þarf að geta 
unnið vel undir álagi, hafa góða skipulagshæfi leika og mikla 
þjónustulund. 
Starfsmaðurinn þarf að geta unnið langan vinnudag og 
yfi rvinnu á álagstímum en nýtur sveigjanlegri vinnutíma 
þar utan. Menntun á sviði ferðaþjónustu, s.s. leiðsögunám, 
IATA/UFTA eða önnur menntun á háskólastigi er æskileg.

Hjá Atlantik er starfsumhverfi ð spennandi, sérstaklega 
fjölbreytt, krefjandi og í sífelldri mótun.  Í dag starfa 14 
manns hjá fyrirtækinu.  

Umsóknarfrestur er til 15.janúar 2008
Umsóknir sendist til:  Atlantik
   B.t Erlu Gísladóttur
   Grandagarður 14
   101 Reykjavik
   erla@atlantik.is

Starfsmannastefna Atlantik
Markmið Atlantik er að virkja eldmóð og keppnisanda hjá hæfu, traustu og áhugasömu 
starfsfólki.  Starfsfólk Atlantik sýnir frumkvæði, þjónustulund og tekur virkan þátt í 
því að efl a þjónustu og heildarhag fyrirtækisins með því að skara fram úr en styðja 
jafnframt hvert við annað og vinna saman. 
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  COMPUTER SYSTEM MANAGER, 
KERFISSTJÓRI/UMSJÓNARMAÐUR 

TÖLVUKERFA
The U.S. Embassy in Reykjavik is seeking an individual for the position of 
Computer System Manager. The closing date for this postion is January 
6, 2008. Application forms and further information can be found on the 

Embassy’s home page: http://iceland.usembassy.gov/vacancies.html
Please send your application and resumé to: reykjavikvacancy@state.gov

Menntasvið

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að 
vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er. 

Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.
is/storf. Hjá símaveri Reykjavíkurborgar, 411 1111 færð þú allar upplýsingar um þjónustu 

og starfsemi borgarinnar og samband við þá starfsmenn sem þú þarft að ná í.

Umsjónarkennari
Fossvogsskóli er hverfi sskóli fyrir sex til tólf ára börn í 
Reykjavík og er staðsettur í fallegu umhverfi  í Fossvogs-
dal. Skólinn var stofnaður árið 1971 og allt frá upphafi  
hefur mikil áhersla verið lögð á einstaklingskennslu og að 
koma til móts við mismunandi þarfi r, hæfi leika og áhuga 
hvers og eins. Í skólanum er  öfl ugt starfslið og góður 
starfsandi.

Umsjónarkennari óskast fyrir skemmtilega 11 ára 
krakka.  

Allir nemendur hafa umsjónarkennara sem fylgist með 
námi, líðan, ástundun og hegðun þeirra. Jafnframt 
er umsjónarkennari tengiliður við sérgreinakennara, 
sérfræðinga og foreldra/forráðamenn varðandi málefni 
nemenda. Góð stundaskrá. Staðan er laus frá áramótum.  

Umsóknarfrestur er til  3. janúar 2008.

Nánari upplýsingar veitir Óskar S. Einarsson skólastjóri 
í síma 5680200 / 6648190 
netfang: oskare@fossvogsskoli.is

www.fossvogsskoli.is

Foldaskóli
Logafold 1, Grafarvogi, 112 Reykjavík.

Kennarar
Lausar stöður nú þegar:
•  Umsjónarkennara í 8. bekk, kennslugreinar eru  
   danska og enska.
•  Stuðningsfulltrúi í 70-100% stöðu.
•  Skólaliða í mötuneyti 80-100% starf.

Nánari upplýsingar hjá Kristni Breiðfjörð skólastjóra 
í síma: 540 7600 eða 664 8180

www.marelfoodsystems.com

Marel ehf er dótturfélag Marel 
Food Systems hf sem er alþjóðlegt 
hátæknifyrirtæki í fararbroddi í þróun 
og framleiðslu tækja, hugbúnaðar 
og lausna fyrir matvælaiðnað. Hjá 
Marel Food Systems starfa yfir 2100 
starfsmenn í 5 heimsálfum,  þar af um 
370 manns hjá Marel ehf á Íslandi.

Vélahönnuður
Vélahönnuð vantar til starfa í vöruþróunarferli Marel. Starfið felur í sér hönnun á vörum 
fyrirtækisins fyrir matvælaiðnað. Mikil áhersla er lögð á vönduð vinnubrögð og þarf viðkomandi 
að geta unnið sjálfstætt sem og í teymisvinnu. Öll hönnun fer fram í SolidWorks.

Þú hefur:

• tæknimenntun á vélasviði
• þekkingu á teikniforriti

Við bjóðum:

• þjálfun í SolidWorks
• afbragðs vinnuaðstöðu og mötuneyti
• fjölskylduvænt vinnuumhverfi og sveigjanlegan vinnutíma
• aðgang að íþróttaaðstöðu og gott félagslíf
• styrki til símenntunar og íþróttaiðkunar

Nánari upplýsingar um starf vélahönnuðar veitir Kristján Hallvarðsson, framkvæmdastjóri 
vöruþróunarferlis, kristjan@marel.is, í síma 563 8000.

Fylla skal út umsóknir á heimasíðu Marel ehf., www.marel.com fyrir 4. janúar nk. 
Öllum umsóknum verður svarað og fullum trúnaði heitið gagnvart umsækjendum. 
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ferðalög kemur út mánaðarlega 
með sunnudagsblaði Fréttablaðsins. 

Ritstjóri Anna Margrét Björnsson amb@frettabladid.is 
Útlit Arnór Bogason og Kristín Agnarsdóttir 
Forsíðumynd Dominic Pons 
Pennar Júlía Margrét Alexandersdóttir, Yvan Rodic
Ljósmyndir Fréttablaðið, Dominic Pons, Yvan Rodic
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 Við þurfum öll að fara í frí, næra huga og 
hlaða batterí, líka við sem teljum okkur 
ekki eiga krónu. En ferðalög geta, með 
bara örlítið meiri fyrirhöfn og smá þekk-
ingu, kostað jafnvel helmingi minna en við 
reiknuðum út í upphafi.

 Til að mynda má alltaf hafa í huga...

 ...að allra ódýrast er að plana ferðalögin 
langt fram í tímann. Það er ekkert til lengur 
eins og „hopp“ eins og það var og hét í 
gamla daga. 

 ... að frá borgum eins og London og 
Kaupmannahöfn liggja allar leiðir opnar. 
Ætlir þú eitthvert aðeins lengra en þangað 

er hægt að finna mjög ódýr flugfargjöld frá 
þeim stöðum og þá bara heima í stofu á 
internetinu. Til að komast til London eða 
Kaupmannahafnar frá Íslandi er svo hægt að 
velja á milli flugfélaganna Icelandair, Iceland 
Express, British Airwaves og SAS. 

. .. að ætlir þú til dæmis að fljúga í gegnum 
Kaupmannahöfn mælum við sérstaklega 
með vefsíðu flugfélagsins Sterling: www.
sterling.dk Frábær síða með mjög góðum 
tilboðum. www.kronerejser.dk er ekki síðri. 

 ...að ætlir þú frekar að fljúga í gegnum 
London er síðan www.lastminute.com hel-
ber snilld. Ekki síðri er síðan www.cheap-

flights.co.uk. Og sólardýrkendur athugið! Á 
www.clickair.com eru mjög ódýr flugfargjöld 
til Spánar.

 ...að sértu blankur en finnist þú engu að 
síður hreinlega verða að komast í skíðaferð 
eða siglingu á Karíbahafinu er alltaf hægt að 
redda sér! Við fátæklingarnir elskum síðuna 
www.iglu.com Þar smellirðu einfaldlega 
á þær tegundir af pakkaferðum sem þig 
langar í en ferðirnar eru flestar frá Bret-
landi þannig að auðvelt er að koma sér til 
London. Við höfum til dæmis fundið okkur 
æðislega vikuskíðaferð fyrir ekki nema 
30.000 krónur! 

 ... að farir þú á www.google.com og skrifir 
„cheap cruises“ í leitargluggann færðu upp 
fullt af snilldartilboðum á ódýrum siglingum 
frá Bandaríkjunum. Annar góður og sniðugur 
leitarmöguleiki er að ef maður skrifar „cheap 
flight to ... og nafnið á borginni“ (Muna, 
innan gæsalappa!) kemur upp fullt af síðum 
og möguleikum. 

 ...að íslenska síðan www.ferdalangur.net 
er ansi góð. Sér í lagi sértu að leita þér að 
ódýru hóteli en hótelbókunarvefurinn er 
mjög góður þar. Þar inni má líka finna fullt 
af alls kyns upplýsingum um ferðalög og 
tengla inn á alls kyns skemmtilega hluti. Að 
góðum tilboðum ógleymdum. - jma

FERÐALÖG FYRIR FÁTÆKLINGANA 
Upplífgandi ferðaráð á krepputímum!

M
ér hefur alltaf fundist 
það dálítil synd og 
skömm að fara frá 
Íslandi í júní og júlí 

þegar veðurblíðan og birtan leik-
ur við landsmenn. Hins vegar er 
kjörið að taka sér gott vetrarfrí 
enda eru verstu mánuðir Íslend-
inga framundan – janúar, febrúar og mars. Drunga-
legur tími þegar hátíðir eru afstaðnar og manni 
finnst eins og slabbið og rokið muni engan enda 
taka. Janúar og febrúar eru hásumarmánuðir hinum 
megin á hnettinum og allir sem vilja leggja í lang-
ferðalög ættu að íhuga kosti eins og Ástralíu, Nýja-
Sjáland, Suður-Ameríku og Suðaustur-Asíu. Þeir 
sem eru hræddir um að pyngjan léttist allverulega 
geta skoðað ráð okkar hér á síðunni um „Ferðalög 
fyrir fátæklinga“. 

Núna er aldeilis tíminn til að fljúga á suðrænar 
slóðir og kafa á kóralrifum, þramma í gegnum 
frumskóga og halda á vit ævintýranna. Janúar er 
líka frábær mánuður til að taka það rólega á Flór-
ídaskaganum og keyra til dæmis til hins sjarme-
randi Key West eða þá njóta næturlífsins á Miami.  
Evrópa, þrátt fyrir raka og kulda, að minnsta kosti í 
norðurhluta álfunnar, getur líka verið afskaplega 
sjarmerandi og skemmtileg á þessum árstíma. Að 
sjálfsögðu er þetta árstíð skíðaferða og því ekki úr 
vegi að bregða sér í Alpanna. Janúarútsölurnar eru 
um það bil að bresta á, gnægð af menningarvið-
burðum í gangi og því upplagt að skella sér í líflega 
helgarferð. Þó er líklegt að maður eyði dögunum að 
mestu leyti innandyra: á veitingahúsum, söfnum 
eða í verslunum. Annar góður kostur er að borgir 
Evrópu eru nokkuð ferðamannasnauðar á þessum 
árstíma. Suður-Evrópa er svo frekar hlý í janúar, og 
það er sniðugt að skreppa til Barcelona, Cordoba 
eða Granada á Spáni eða til Rómar, Sikileyjar eða 
Pompei á Ítalíu. Norður-Afríka er líka mjög spenn-
andi og framandi kostur, hvort sem það er í 
litaglöðum borgum eins og Marrakesh, eyðimörk-
um Túnis eða á ströndum Rauða hafsins þar sem er 
hægt að kafa við kóralrif. Látum hugann reika og 
verum óhrædd við að stökkva á næsta farmiða – 
nýja árið bíður, uppfullt af ævintýrum. 

HVERT SKAL HALDA 
Í JANÚAR?
Anna Margrét Björnsson skrifar

B reski hönnuður-
inn John Nash, 
sem hannaði Reg-

ency-hótelið í Lundúnum 
ásamt hluta af Buckingham-höll hefur 
nú skapað stórfenglegt hótel í Haym-
arket-hverfinu. Það er staðsett rétt 
hjá the National Gallery, breska lista-
safninu, og leikhúsunum fjölmörgu á 
Haymarket og Shaftesbury Avenue, 
Búðarfíklar gætu ekki verið í betri 
málum heldur þar sem hótelið er rétt 
hjá Bond Street og Regents Street 
þar sem er að finna bæði hátísku- og 
verslunarkeðjur. Innandyra er hótel-
ið gert upp í afar frumlegum stíl – 
skærum litum eins og bleiku og 
grænu og blómum og röndum er 
snilldarlega blandað saman. Á hótel-
inu er einnig að finna frábæran veit-
ingastað sem heitir Brumus bar and 
restaurant og býður upp á heilsusam-
legan ítalskan mat. Í kjallaranum er 
svo glæsileg líkamsræktaraðstaða, 
heilsulind og sundlaug sem er flóð-
lýst með bleikum og gulum ljósum.  
Herbergi frá 245 pundum á nóttu. 

www.haymarkethotel.com

Í HJARTA LEIKHÚSLÍFSINS
EKKI 

MISSA AF 
ÞESSU



með ánægju

Sumarið 2008 
Aðra leið með sköttum og öðrum greiðslum.

Verð frá:

7.995 kr. 50%
Börn:

Börn, 11 ára og yngri í fylgd með 
fullorðnum, fá helmingsafslátt af 
verði fyrir skatta og aðrar greiðslur.



ÞAÐ HEITASTA Í ...
HÓTELUM, VEITINGASTÖÐUM, GRÆJUM, BÚÐUM, MÖRKUÐUM OG FERÐANÝJUNGUMMIÐBAUGUR
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[ MALLORCA ]  Þegar jól og áramót eru yfi rstaðin á Íslandi eru Spánver-
jarnir enn í stuði og í janúar er mikið um hátíðarhöld á eyjunni Mallorca. 
Veðurfar er milt og ljúft um vetrarmánuðina og upplagt að skella sér á 
hátið vitringanna þriggja en það er eins konar skrúðganga í Palma þar 
sem vitringar sitja í skrautlegum vögnum og dreifa sælgæti til barna. Síðar 
í mánuðinum eru svo dagur heilags Antóníusar, þegar fólk kemur með 
gæludýrin sín í kirkjurnar til að láta blessa þau, og dagur heilags Sebastíans 
en þá eru veisluhöld á götum úti. Skemmtilegustu gistinguna er að fi nna í 
fjallþorpinu Fornalutx (prufaðu til dæmis Ca‘an Reus, canreushotel.com) 
og það eru frábærir veitingastaðir í Palma. Stjörnurnar fara á La Boveda sem býður upp á ýmiss konar skelfi sk. 
Kauptu þér svo vín og mat í gourmet-búðinni Fosh Food (foshfood.com)  - amb

... HANDBÓK HIPP OG KÚL FERÐALANGSINS 
 Tímaritið Wallpaper gefur út úrval sniðugra 
ferðabóka í samstarfi við Phaidonþar sem bestu 
hótelin, veitingastaðirnir og verslanir í hverri 
borg eru útlistuð.

Í ferðinni ætlum við 
að næla okkur í...

... BEAUTÉ Initial  
þessi hrukkubani 
er mest selda 
snyrtivaran á 
Flugstöð Leifs 
Eiríkssonar og 
bráðnauðsynlegt 
í fyrir þurrkandi 
flugferðir.

... HÁTÍSKUTASKA 
 Alexander McQueen 
hannaði þessar 
flottu og praktísku 
ferðatöskur með 
beinagrindarmótífi 
fyrir Samsonite. Fást 
í flestum stórverslun-
um erlendis. 

M
arokkó er dásamlegur 
draumaáfangastaður 
fyrir þá sem vilja 
komast á hlýjar slóðir 

í janúar. Marrakech er heldur ekki 
of langt í burtu, og hægt að fljúga 
þangað frá París, London eða 
Köben. Borgin er einstaklega 
heillandi og býður upp á seiðandi 
andrúmsloft, frábærar exótískar 
verslanir og glæsileg hótel. Það er 
ekki skrýtið að Parísarhótelið 
Murano hafi ákveðið að setja útibú 
á fót í þessari svölu norðurafrísku 
paradís. The Murano Oriental er 
eins og miðausturlensk höll með 
fjórum „riad“ byggingum sem 

HEIMAMAÐURINN
BERGÞÓRA MAGNÚSDÓTTIR, BÚN-
INGAHÖNNUÐUR OG LISTNEMI

 BARCELONA
BÚÐIN:  Le Swing búðin 
í  Raval  er í miklu 
uppáhaldi hjá mér, 
þar er hægt að finna 
skemmtilega blöndu 
af notuðum og nýjum 
fötum. Markaðurinn 
Glorias getur líka lumað 
á nokkrum gullmolun-
um ef heppnin er með 
í för en markaðurinn er 
opinn alla laugardaga, 
miðvikudaga og föstu-
daga frá kl 7-14. Best 
er að vera þar í fyrra 
fallinu.

VEITINGASTAÐURINN:  
Sushibarinn Kyoto 
í gotneska hverfinu 
býður upp á það allra 
besta sushi sem ég hef 
smakkað og notalega 
stemningu á sann-
gjörnu verði. 

BESTA HEFÐBUNDNA 
VEITINGAHÚSIÐ:  Arg-
entínski veitingastaður-
inn Goucho´s.

KOKTEILLINN EFTIR 
INNKAUPALEIÐANGUR:  
Ég mæli með Boadas 
kokteilbarnum í Raval. 
Einn af elstu börunum 

í borginni, þar sem 
drykkirnir eru framreidd-
ir af herramönnum í 
smókingfötum. 

EKKI MISSA AF:  Það 
fer enginn frá Barcelona 
án þess að heimsækja 
byggingar arkitektsins 
Gaudí, ævintýraheimur 
sem er svo sannarlega 
vert að sjá en kostar 
oft langar biðraðir og 
tilheyrandi pirring. 

SÚRAST VIÐ BORGINA:  
Túristastraumurinn á 
vorin sem teygir sig 
langt inn í veturinn getur 
oft verið ansi þreytandi 
sem og léleg þjónusta á 
veitingahúsum.

ÞÚSUND OG 
EIN NÓTT
Nýja Murano-hótelið í Marrakech er 
draumur úr Þúsund og einni

umkringja sundlaug í miðjunni. Arkitektúr-
inn sjálfur er mjög hefðbundinn en innrétt-
ingarnar eru mjög nútímalegar og smart. 
Þú getur eytt öllum tímanum á hótelinu en 
þar er hægt að slappa af í glæsilegri heilsu-
lind, sötra myntute á svölunum eða slappa 
af við sundlaugina. Plötusnúðar spila við 
sundlaugina flestar helgar og einnig er að 

finna fransk/marokkóskan veitingastað á 
hótelinu. Svo er um að gera að kíkja á 
skemmtilegt andrúmsloftið í Jemaa El Fnaa 
sem er opið markaðssvæði í miðborginni en 
þar er að finna alls kyns „souk“ markaði þar 
sem hægt er að gramsa í ýmiss konar vefn-
aðarvöru, teppum og silfurmunum.
  - amb 

www.muranoresort.com



MasterCard
Mundu

ferðaávísunina!

Jamaica
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AMA DABLAM Tindurinn sem félagar Tolla reyndu að klífa en Viðar varð að snúa við vegna hæðarveiki. Ingvar Þórisson fór alla leið upp en vonskuveður voru á fjallinu á svipuðum tíma. MYND/TOLLI

Í KATMANDÚ Mannlífið í fornu hippaborginni Katmandú var mjög fjölskrúðugt og umferðin kostuleg. Í baksýn trónir 
búddamústeri sem er eitt það helgasta í Nepal.

JAKUXAR BÍÐA Jakuxarnir fæða, klæða og ferja fyrir fjallafólkið en á móti kemur að þeir geta verið ansi skapstyggir. 
Í för með Tolla og félögum voru fjórir uxar sem báru vistir þeirra yfir torfæran fjalladalinn.

Í SKJÓLI EVEREST-FJALLS
Í október sem leið hélt myndlistarmaðurinn Tolli á framandi slóðir með klifurbúnað, tjald og hlýjar voðir með sér í för. Ferðinni 
var heitið til Nepal, í Himalaya-fjöllin, þar sem Tolli kleif tinda, skoðaði litskrúðugt mannlífi ð og drakk í sig óviðjafnanlegt lands-
lag fjalladala í austri – um leið og hann myndaði ævintýrið.

Ferðin tók um mánuð en það var 
breska ferðaskrifstofan Dream 
Mountains sem skipulagði ferðina 
fyrir þá Tolla og félaga hans Viðar 
Helgason og Ingvar Þórisson. 
Undir góðri leiðsögn innfæddra 
sjerpa héldu ferðalangarnir upp í 
Base Camp Everest þaðan sem þeir 
skipu liði; Tolli hélt í Island Peak 
dalinn þar sem hann kleif Pokalde 
og Island Peak en þeir Ingvar og 
Viðar fóru hins vegar á Ama 
Dablam undir leiðsögn sjálfs Sim-
ons Yates – sem er annar af þeim 
fjallgöngugörpum sem myndin 
Touching the Void var gerð um, en 
hann á og rekur Dream Mountains. 
 juliam@frettabladid.is 
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POKALDE Í baksýn má sjá tindinn sem Tolli kleif fyrst, Pokalde, en hann er um 5.800 metra hár. Hæðaraðlögun gekk vel hjá Tolla en hún 
getur reynst mörgum fjallagarpnum erfið. Það eina sem hægt er að gera er að fara nógu hægt yfir og svo eru menn misvel gerðir til að þola 
hæðarmismuninn.

Á TOPPNUM Island Peak er 
þriðji tindurinn og sá hæsti 
sem Tolli kleif en hann er um 
6.200 metra hár. Með honum á 
myndinni er leiðsögumaðurinn 
hans, Nima. Tolli segir að þarna 
hafi hann strax verið farinn að 
hugsa um niðurleiðina, enda 
sú leið jafnvel hættulegri en 
sú upp, þar sem menn séu þá 
orðnir lúnir og kærulausari.

GYÐJUFÓRN Myndin er tekin á hátíðardegi hindúa í fornu borginni Bhaktapur og eru gyðju 
véla, amboða og verkfæra færðar fórnir. Menn slátruðu annaðhvort geitum eða fuglum og 
settu blóð þeirra á tæki sín. Loks voru síðan dýrin étin.

MARKAÐSDAGUR Í BHAKTAPUR Borgin er eldgömul og upprunaleg 
frá árinu 900. Hún er á minjaskrá Sameinuðu þjóðanna en er þó ekki 
safn heldur búa borgarbúar í gömlu húsunum og gömlu hofin eru 
notuð.

NÝ BRÚ Á aðeins fjórum dögum var þessi trébrú smíðuð en sú sem 
hafði verið fyrir féll í miklum rigninum nokkru áður. Uxarnir ganga 
yfir með vistir félaganna.

SÍÐUSTU METRARNIR Tolli tók enga áhættu og var í línu á leiðinni upp Island Peak og hina 
tindana enda þverhnípt niður beggja vegna hans.

ÍSLAND? Landslagið í Eyjatindadal minnti oftar en ekki í litum og öðru á eldgömlu Ísafold en dalurinn var mjög erfiður yfirferðar fyrir Tolla og 
félaga. Margar vörður má finna í dalnum.



BERLÍN BORGARFERÐIR

FERÐALÖG   8

Hin nýja Berlin Hauptbanhof er stærsta lestarstöð Evrópu og var 
byggð sem tákn fyrir hina farsælu sameiningu austurs og vesturs. 
Berlín iðar af ungu fólki og býður upp á frábæra veitingastaði, 
verslanir, bari og næturklúbba. Ljósmyndarinn Yvan Rodic, betur 
þekktur sem Facehunter, myndaði uppáhaldsstaðina sína í tísku-
hverfum Berlínar – Prenzlauer Berg og Mitte í austurhluta borgar-
innar og Kreuzberg í gamla vesturhlutanum. 

ARTÍ OG 
SJARMERANDI: 
PRENZLAUER 
BERG, MITTE OG 
KREUZBERG

OREGANO  Borgin sem fann upp Döner kebap býður nú upp á nýjung - Wok kebap. Sælkera-
matur með hraði. (Oranienstrasse 19a, Kreuzberg)

VerðdæmiVVVeVeerðerððdæðdædæmdæmmimimimi 44.381.-44444444.344.34.384.3838138181.81.1.-1.-.-.-

Innifalið: Flug, gisting, fl ugvallarskattar 
og íslensk fararstjórn.

UTANLANDSFERÐ SNÝST UM FLEIRA EN AÐ VELJA SÉR 

ÁFANGASTAÐ; ÞAÐ SKIPTIR EKKI SÍÐUR MÁLI HVERNIG 

MAÐUR BÝR ÞEGAR ÞANGAÐ ER KOMIÐ. FERÐALÖG 

GETA TEKIÐ Á OG FRÁBÆRT HÓTEL GETUR GERT GÓÐA 

FERÐ SVO MIKLU, MIKLU ÞÆGILEGRI.

GLÆSILEG GISTING ER ÞAÐ SEM SUMARFERÐIR LEGGJA 

ÁHERSLU Á OG ÖLL HÓTEL OKKAR ERU VALIN AF 

SÉRFRÆÐINGUM. ÞANNIG GETUR ÖLL FJÖLSKYLDAN 

KANNAÐ FRAMANDI SLÓÐIR, NOTIÐ SÍN TIL FULLS OG 

HVÍLT SIG SVO INN Á MILLI EINS OG HEIMA HJÁ SÉR. 

Arcosur Principe Spa
Glænýnar 4ra stjörnu íbúðir

á mann m.v. 2 með 2 börn í 2 vikur 
Verð á mann m.v. 2 fullorðna 60.761.-

VerðdæmiVVVerVerrðdrðdðdæðdææmæmmimi 49.800.-4444494949.849.89.809.8080080000000.-0.-0.-0.-

Torrequebrada
Glæsilegt 5 stjörnu hótel 

á mann m.v. 2 með 2 börn í junior svítu í viku 
Verð á mann m.v. 2 fullorðna í herbergi 62.590.- 
Innifalinn morgunverður

Loksins bjóðast okkur gæði og verð sem fullnægir kröfum okkar farþega
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WOOD WOOD  Flottasta tískuverslunin í borginni þar sem meðal annars er að finna gnægð 
af danskri hönnun. (Rockstrasse  4, Mitte)

TOUSEND  Þetta er nýjasti og heitasti leyniklúbburinn í Berlín. Ekkert skilti fyrir utan, þú verður 
bara að vita af honum. (Schiffbauerdamm 11, Mitte)

PHOTOAUTOMAT  Það er ekki hægt að 
fara til Berlínar án þess að láta taka af sér 
mynd í þessum ljósmyndasjálfsala. Artí og 
töff myndir fyrir aðeins tvær evrur. (Ros-
enthaler Platz, Prenzlauer Berg)

103 BAR  Kósí staður þar sem týpurnar hittast 
yfir kaffibolla að lokinni langri partínóttu. Líka 
frábær í hádeginu eða á kokkteiltímanum. 
Kastanienallee 49, Prenzlauer Berg)

WWW.SUMARFERDIR.IS

Sími 514 1400

COSTA DEL SOL ER KÖLLUÐ PARADÍSIN VIÐ MIÐJARÐAR-

HAFIÐ OG HEFUR ALLT AÐ BJÓÐA FYRIR ÞÁ SEM VILJA 

NJÓTA LÍFSINS; GRÍÐARLEGT ÚRVAL AF FRÁBÆRUM 

VEITINGASTÖÐUM, HVÍTAR STRENDUR, FJALLAÞORP, 

VEÐURSÆLD, MENNINGU OG SÖGU.   

HÓTELIN OKKAR Á COSTA DEL SOL ERU STÓRGLÆSILEG: TOR-

REQUEBRADA ER EINA FIMM STJÖRNU HÓTELIÐ Á MADENA 

COSTA SVÆÐINU OG ARCOSUR PRINCIPE SPA ER GLÆSILEGT 

FJÖGURRA STJÖRNU ÍBÚÐAHÓTEL, 100 METRA FRÁ STRÖND-

INNI OG ER FRÁBÆRT FYRIR FJÖLSKYLDUFÓLK. 

Ódýrustu sætin
bókast fyrst
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S
ú var tíðin fyrir óþægi-
lega stuttu síðan að 
verslunarferðir Íslend-
inga einkenndust af 

þeirri hugmyndafræði að þar sem 
allt væri svo ódýrt í útlöndum þá 
gilti það að kaupa sem allra mest 
og athuga það svo í fyrsta lagi 
eftir að heim var komið hvort að 
fötin væru klæðileg eða ekki og 
hvort þau væru í réttri stærð. 
Síðan hefur ýmislegt gerst, Íslend-
ingar eru orðnir mun ferðavanari 
en áður og þramma áreiðanlega 
margir oftar upp og niður Strikið, 
Oxford Street og Römbluna en 
þeirra eigin Laugaveg.

Þegar jafnvel þessar útlendu 
verslunargötur eru orðnar að 
hversdagslegum kaupmangara-
strætum í hugum Íslendinga er ef 
til vill kominn tími til þess að 
kanna ótroðnar slóðir. Sjálfsagt 
dytti ekki mörgum þeirra í hug að 
halda alla leið til Búenos Aíres, 
höfuðborgar Argentínu, í verslun-
arferð en það er samt sem áður 
margt vitlausara. Búenos Aíres er 
nefnilega stórborg sem er alveg 
að springa af sköpunarkrafti þessi 
misserin. Það kemur meðal ann-
ars fram í gríðarlegum uppgangi 
fatahönnuða sem lagt hafa undir 
sig heilt hverfi með búðir sínar 
þar sem lágt gengi argentínska 
pesóans veldur því að ferðamönn-
um gefst kostur á að kaupa glæsi-
lega hönnun á Hagkaupsprís.

Fyrir einungis örfáum árum var 
það fyrst og fremst tangóinn, 
nautakjötið og kannski Maradona 

og Eva Peron sem voru 
aðalsmerki Búenos 
Aíres. Enginn með 
fullu viti lét sér detta í 
hug að koma til argentínsku stór-
borgarinnar til þess að gera góð 
kaup í fatabúðunum. Upp úr alda-
mótunum síðustu umturnaðist 
hins vegar allt á nokkrum mánuð-
um, kreppa reið yfir Argentínu 
sem rúði þetta vel stæða stórveldi 
inn að skinni. Bylgja gjaldþrota 
reið yfir landið og ofurverðbólga 
brenndi upp sparifé fjölda ágæt-
lega stæðs fólks á augabragði.

Argentína var ekki lengur rík, 
eftirspurn eftir munaðarvarningi 
minnkaði og verðið hríðlækkaði 
þar af leiðandi. Allt í einu var 
komin upp sú tvíbenta staða fyrir 
ferðaiðnaðinn að innan um öll 
áföllin var Búenos Aíres allt í einu 
orðin ódýr kostur fyrir ferðamenn 
í kauphugleiðingum. Þetta gerðist 
á sama tíma og ungt og frjótt fólk 
sem fá tækifæri fékk í kreppu-
ástandinu ákvað að taka hlutina í 
sínar hendur og byrja að skapa 
sjálft.

Spennandi fatahönnun og litagleði
Útkomuna má nú sjá í Palermo-
hverfinu í Búenos Aíres sem á ein-
ungis örfáum árum hefur breyst í 
skemmtilegt og líflegt tískuhverfi 
þar sem tískulið Búenos Aíres-
borgar og túristar frá Evrópu og 
Norður-Ameríku galla sig upp af 
frumlegum og flottum fatnaði sem 
nú þegar hefur komið Argentínu á 
kortið sem einum af mest spenn-
andi stöðum í fatahönnun dagsins 
í dag.

Sá hluti Palermo-hverfisins sem 
helst er undirlagður tískuvarningi 
hefur orðið æ betur þekktur undir 
viðurnefninu Palermo Soho. 
Umhverfið einkennist af lágreist-
um, vel við höldnum og stöndug-
um steinhúsum sem flestöll eru 
svo innréttuð af mikilli smekkvísi 
og metnaði. Verslanirnar standa 
svo hlið við hlið, þéttast á Hondur-
as- og El Salvador-götunum en 
fækkar eftir því sem fjær dregur.

Líkt og gengur og gerist í tísku- 
og fatahönnunarbransanum, eru 
kvenfataverslanir í talsverðum 
meirihluta en karlmenn geta samt 
unað ágætlega við sitt. Þá má ekki 
gleyma leðurvörunum, hinu 

sígilda vörumerki Argentínu-
manna, og því tengist auðvitað 
líka skóhönnun en birtingarmynd 
hennar má víða finna í hverfinu. 

Allir vilja auðvitað Lilju kveðið 
hafa þegar svona vel gengur og nú 
eru stærri verslanakeðjur farnar 
að stinga upp hausnum í hverfinu 
en þær eru yfirleitt mjög auð-
þekkjanlegar frá þessum minni og 
frumlegri. Þá hefur borið á því að 
ýmsir hagsmunaaðilar eru farnir 
að nýta sér gott orðspor Palermo-
hverfisins með því að kenna sinn 
rekstur við hverfið jafnvel þó að 
hann liggi nokkuð fyrir utan það. 
Slíkt undirstrikar hins vegar auð-
vitað bara hversu vel heppnað 
frumkvöðlastarf hönnuðanna í 
Palermo hefur verið.

Ef reyna á að skilgreina þann 
fatastíl sem einkennir hverfið þá 
má kannski segja að hann sé frum-
legur, litaglaður og áræðinn og 
einkennist af ríkum sköpunar-
krafti og lífsorku. Þeir sem meira 
eru fyrir klassískan klæðaburð 
ættu því ef til vill frekar að labba 
á milli hefðbundnu fataverslan-
anna sem helst má finna í 
miðbænum á og við Florida-göngu-
götuna. 

Svöl kaffihús og góðar steikur
Palermo-hverfið er hins vegar 
ekki einungis aðlaðandi vegna 
allra flottu fatabúðanna. Hverfið 
hefur nefnilega einnig að geyma 
urmul skemmtilegra kaffihúsa 
þar sem hægt er að fá sér bolla af 
cortado-kaffi, nýkreistan ávaxta- 
og grænmetissafa eða léttan 
bistro-málsverð milli tarna í 
búðarrápinu öllu saman. Sam-
tengdur Soho-hluta Palermo hverf-
isins er síðan Hollywood-hlutinn 
svokallaði. Aðalsmerki Palermo 
Hollywood eru veitingastaðirnir, 
flestir reknir eftir nýjustu straum-
um í alþjóðlegri eldamennsku í 
bland við argentínska matarhefð. 
Þar er ágætt að enda vel heppnað-
an dag og þá á auðvitað með réttu 
ekkert annað að koma til greina en 
argentínska nautakjötið, það besta 
í heiminum.

Þó að enska sé óvíða töluð í 
Suður-Ameríku þurfa íslenskir 
ferðamenn ekki að hafa áhyggjur 
þó að spænskukunnátta þeirra 
takmarkist við það að geta pantað 

sér skammlaust bjór eða kaffi-
bolla. Búenos Aíres er nefnilega 
alþjóðleg stórborg og sérstaklega 
á það við um hverfi eins og Paler-
mo, sem ferðamenn sækja mikið í, 
að þar er enskukunnátta starfs-
fólks nokkuð almenn. En svo má 
líka bara benda og þreifa sig 
áfram ef ekkert gengur að tala. 
Yfirleitt kemst allt til skila á end-
anum.

Til þess að koma enn frekar til 
móts við ferðamenn og aðra við-
skiptavini hverfisins hefur verið 
gefið út kort af svæðinu þar sem 
búið er að merkja skilmerkilega 
og flokka niður allar markverðar 
fataverslanir svæðisins, á annað 
hundrað talsins allt í allt. Kortið 
liggur frammi í öllum búðum 

hverfisins, kostar ekki neitt og 
fæst bæði á ensku og spænsku.

Það er því svo sannarlega þess 
virði fyrir þá sem á annað borð 
eru á ferðalagi um framandi slóðir 
Suður-Ameríku að fylla ferða-
töskurnar af hræódýrum argent-
ínskum tískuvarningi úr Palermo-
hverfinu.

Hér í lokin fylgja svo heima-
síður nokkurra þeirra hönnuða og 
verslana sem eru í Palermo-
hverfinu:

www.damboutique.com.ar 
www.ilreve.com.ar

www.juanadearco.net
www.bokura.com.ar

www.fioriniwichmacki.com.ar
www.josefinaferroni.com.ar

www.hermanosestebecorena.com

HIPP OG KÚL ARGENTÍNA
Sigurður Ólafsson kynnir sér tískuhverfi ð Palermo í Búenos Aíres

Pelermo Soho Tískuverslanir hlið við hlið 

BÓKAÐU
NÚNA

Hana hafði alltaf langað til að gera 
þetta. Skyldurækni við aldraða 
fjölskyldumeðlimi og guðsótti 
hafði þó dregið úr henni til þessa. 
En jólin 2006 gerðu útslagið. Eftir 
að helvíti á jörðu birtist henni í 
uppstúfspotti vissi hún að jólin 
2007 yrði hún að flýja. Spurningin 
var bara hvert. 

Ekki gat hún látið sjá sig með 
bjúgóttum drykkjurútum á 
Kanarí. Og þrátt fyrir ódýran 
kristal í Prag var of fyrirsjáanlegt 

að eyða jólunum í kastalaborg í 
Austur-Evrópu. Næstum eins 
týpískt og að fara til Búdapest. 
New York kom ekki til greina því 
ekki vildi hún láta snúa sig niður 
af landamæravörðunum á JFK 
(blessuð sé minning hans) fyrir 
framan alla Saga Class farþegana, 
láta draga sig hlekkjaða í gegnum 
flugvöllinn, valda semí-milliríkja-
deilu og koma í öllum fjölmiðlum 
á Íslandi á milli jóla og nýárs. Slíkt 
gengur ekki upp. Það veit guð og 
Ísland í dag.

Ingveldi langaði til að eyða jóla-
nótt í turni. Þó ekki fangelsisturni 
heldur hótelturni. Og hvar eru 
þeir? Nú, auðvitað í London. 

Hún pantaði sér hótelgistingu á 

hóteli rétt hjá Buckinghamhöll. Á 
aðfangadag sat hún spennt í flug-
vélinni og einbeitti sér að því að 
komast í hlutverkið. Jólin 2007 
ætlaði hún að leika óhamingju-
sama aðalskonu, dæmda til að ráfa 
um kastalann sinn í þunnum silki-
slopp, því utan virkisveggjanna er 
hún svo dýrkuð og dáð að hún fær 
ekki stundarfrið. Með þetta að 
leiðarljósi sveif hún inn á hótelið 
og tékkaði sig inn í turninn. Næstu 
tvo daga vaskaði hún hvorki upp 
disk né glas. Hún þurfti ekki að 
mæta í fjögurra klukkustunda 
maraþonjólaboð og sitja undir 
hressilegum athugasemdum frá 
fimmtugum frændum (ekki blóð-
skyldum) um hvað hún sé glæsileg 

(perra-blikkbroskarl) eða 
hlusta á upptalningar 
ömmusystra um hve 
margar kjöttegundir þær 
borðuðu yfir jólin um leið 
og þær stinga öðrum 
hangikjötsbita upp í 
munninn. Í ár ætlaði hún 
að njóta jólanna í turnin-
um sínum fjarri skyld-
fólki, reyktu kjöti og piparkökum. 

Einu samskiptin sem Ingveldur 
átti við aðra manneskju í ferðinni 
voru þegar hún þakkaði þjóninum 
fyrir þegar hann kom inn með 
jólamáltíðina á gullvagni, þöktum 
diskum með silfurhjálmum á 
aðfangadagskvöld. Hún andvarp-
aði, stóð upp, gekk að kringlótta 

turnglugganum, starði 
út í tómið og sagði í 
mjúkri en þó einmana 
röddu: „Thank you“. 

Ingveldi finnst 
nefnilega svo gaman 
að láta eins og henni 
leiðist þegar hún er að 
springa úr gleði að 
innan. Henni finnst 

það skárra en að leiðast í alvöru og 
leika trúð. Trúðinn sem brosir 
framan í sveitta frændur og bólgn-
ar ömmusystur á fjórða í jólum og 
fimmta í gúffi. 

Nú þarf hún bara að finna 
áfangastað fyrir gamlárskvöld svo 
hún endi ekki í VIP-herberginu á 
b5 með Tarantino og félögum. 

UNGFRÚ 
INGVELDUR
...eyðir jólanótt í turni. 

SKEMMTILEG STEMNING Í Palermo er einnig að finna frábær veitingahús og kaffihús. 
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ALLT Á KAFI Í VAIL Besti skíðasnjórinn í 
vetur er í Bandaríkjunum.

FRAKKLAND  Þetta hefur verið fínn snjóvetur 
hingað til með góðum púðursnjó. Besti snjórinn 
er í Alpe d‘Huez og Argentiere og einnig er fínn 
snjór í Tignes og Meribel. Frekari snjókomu er 
spáð á næstunni.

ÍTALÍA  Það er ansi harðfennt á mörgum stöðum 
í ítölsku ölpunum en besti snjórinn þessa vikuna 
er í Cervinia. Sólskinið hefur þó glatt gesti í 

desembermánuði. 

AUSTURRÍKI  Ágætis snjór, en þó sérstaklega í 
Obergurgl og Zell am See. Lítið um púðursnjó 
um þessar mundir. 

SVISS  Það hefur snjóað mikið á flestum stöðum 
í svissnesku ölpunum, sérstaklega í Verbier 
og niður til Le Chable. Sólskini er spáð næstu 
vikuna. 

BANDARÍKIN OG KANADA  Langbesti staður-
inn til að skíða á um þessar mundir. Snjó hefur 
kyngt niður í Vail og Aspen og púðursnjórinn er 
stórkostlegur. Einnig er einstaklega gott skíða-
færi í Deer Valley og Taos. Kanada hefur sömu 
sögu að segja og það er til dæmis 175 sentí-
metra snjór í Whistler. 

HVAR ER SNJÓRINN?
Veðurspá fyrir skíðafólkið

Ferðaskrifstofa

1. LONDON  Teldu niður að mið-
nætti með klukkunni í Big Ben og 
horfðu á miðborgina breytast í 
allsherjarflugeldasýningu. Skelltu 
þér svo á pöbbarölt og syngdu 
Auld Lang Syne ásamt kátum og 
drukknum Bretum. 

2. AMSTERDAM  Á Nieumarkt-torg-
inu í Amsterdam gilda sömu reglur 
og í Reykjavík um flugelda: fólk 
má sprengja þá að vild. Taktu með 
þér kampavínsflösku og haltu upp 
á Oudjaarsdag (gamlársdag) með 
stæl. 

3. MADRÍD  Borgarbúar þyrpast á 
torgið Puerta del Sol í miðbænum 
og borða tólf vínber á meðan þeir 
hlusta á klukkana slá í Casa de 
Correos. Mundu að vera í rauðum 
nærfötum þar sem Spánverjar trúa 
því að það færi gæfu á nýju ári. 

4. PARÍS  Borg ljósanna skín enn 
skærar á gamlárskvöldi þegar 
stórfengleg flugeldasýning á sér 
stað við Eiffelturninn. Metró-lestin 
er ókeypis þar til klukkan 12.05 og 
upplagt að fara niður á Champs 
Elysees þar sem Frakkar hópast 
saman með kampavín. 

5. NEW YORK  Það er alveg svaka-
lega kalt í stóra eplinu í desember 
en maður hefur nú varla upplifað 
alvöru gamlárskvöld nema að hafa 
staðið ásamt borgarbúum á Times 
Square og talið niður að miðnætti. 

6. RIO DE JANEIRO  Dansaðu á 
bikini ásamt tveimur milljónum 
Brasilíubúa á Copacabana-strönd-
inni í Rio. Svo geturðu horft á flug-
eldasýningu og hellt úr kampavíni 
í sjóinn en heimamenn trúa því að 
gyðja sjávarins, Yemanja, færi þér 
þá gæfu á nýju ári. 

7. SYDNEY  Ástralía er eitt af fyrstu 
löndum heims sem heldur upp á 
nýja árið þar sem hún er jú hinum 
megin á hnettinum. Það eru engin 
partí eins og partí í Sidney. Flug-
eldasýningin við Harbour-brúna er 
ólýsanlega falleg þar sem rakettum 
er skotið í takt við klassísk tónverk. 

8. TÓKÝÓ  Japanar halda partí í 
þrjá heila daga, frá 31. desember 
til 3. janúar. Borgin bókstaflega 
iðar af lífi: flugeldar, dans, söngur 
og borðhald. Svo getur þú farið í 
Shinto-hof og hlustað á 108 bjöllur 
óma. 

9. TORONTO  Taktu með þér hlýtt 
teppi og farðu í miðborgina þar 
sem ljósahátíðin Cavalcade of 
Lights á sér stað. Næsta stopp er 
svo Nathan Phillips torgið þar sem 
boðið er upp á stanslaus skemmti-
atriði og flugeldasýningar. 

10. VÍNARBORG  Það er svo mikið 
að gerast á gamlárskvöld í Vín að 
maður veit varla hvar maður á að 
byrja. Tónleikar og veisluhöld eru 
úti um alla borg og hápunkturinn 
er svo þegar Pummerin-bjallan í 
dómkirkju heilags Stefáns hringir 
inn nýja árið.

TÍU BESTU 
... borgirnar til að skemmta 
sér á gamlárskvöld
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KÓPAVOGSBÆR  

LAUS STÖRF
Félagsþjónusta Kópavogs:
 • Yfirseta í barnaverndarmálum
 • Félagsliði í kvöldþjónustu
 • Aðstoð við heimilisstörf
 • Forstöðumaður v/þjónustuíbúðakjarna
 • Starfsmaður við þjónustuíbúðakjarna
Roðasalir - sambýli og dagþjálfun
 • Sjúkraliði
 • Starfsmaður til aðhlynningar
Unglingasmiðjan
 • Meðferðarfulltrúar

Hvammshús:
 • Kennari við sérúrræði

Íþróttamiðstöðin Versalir:
 • Afgreiðsla/baðvarsla kvenna

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Digranesskóli:
 • Forfallakennari á yngra stig
 • Náttúrufræðikennari á unglingastig
 • Stærðfræðikennari á unglingastig
 • Smíðakennari
 • Matráður á kaffistofu starfsmanna 100%
Hjallaskóli:
 • Umsjónarkennari á miðstig
 • Umsjónarkennari á yngsta stig
 • Danskennari - hlutastarf
Kársnesskóli:
 • Forfallakennari 
 • Starfsmaður í Dægradvöl 50%
 • Stuðningsfulltrúi í Dægradvöl 50% e.hád.
Kópavogsskóli:
 • Stuðningsfulltrúi 80%
 • Forfallakennari
Lindaskóli:
 • Skólaliði I – Dægradvöl 50% starf
 • Skólaliði II – Gangav/ræstir, hlutastarf
 • Forstöðumaður Dægradvalar
Salaskóli:
 • Umsjónarkennari á yngsta stig
 • Starfsfólk í Dægradvöl, hlutastarf
Snælandsskóli:
 • Gangav/ræstir 60% frá 1. jan. 2008
Vatnsendaskóli:
 • Starfsmaður í Dægradvöl 30-50%
 • Stuðningsfulltrúi, fullt starf frá áramótum
 • Kennari v/forfalla í 3.-4.bekk frá 1.1.’08

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is 

og www.job.is

www.marelfoodsystems.com

Marel ehf er dótturfélag Marel 
Food Systems hf sem er alþjóðlegt 
hátæknifyrirtæki í fararbroddi í þróun 
og framleiðslu tækja, hugbúnaðar 
og lausna fyrir matvælaiðnað. Hjá 
Marel Food Systems starfa yfir 2100 
starfsmenn í 5 heimsálfum,  þar af um 
370 manns hjá Marel ehf á Íslandi.

Corporate Editor
Ritstjóri 

Hæfniskröfur:

• háskólapróf í ensku eða enska sem móðurmál
• mikil reynsla af textagerð
• þekking á markaðsmálum
• kunnátta á helstu umbrotsforrit
• reynsla af verkefnastjórnun
• góð íslenskukunnátta

Nánari upplýsingar um starf ritstjóra veitir Ingólfur Örn Guðmundsson, markaðsstjóri, 
ingolfur@marel.is, í síma 825 8118.

Umsóknir skal senda á ingolfur@marel.is fyrir 2. janúar nk. Öllum umsóknum verður svarað og 
fullum trúnaði heitið gagnvart umsækjendum.

Marel óskar eftir að ráða ritstjóra á markaðssvið fyrirtækisins. Viðkomandi hefur umsjón með allri
textagerð og ritstjórn á bæklingum, fréttabréfum, heimasíðu, auglýsingum sem og öðru markaðsefni
við ytri og innri markaðsfærslu. Auk þess mun viðkomandi taka þátt í að verkefnastýra ársskýrslu
og koma að fjölbreyttri textagerð í alþjóðlegu umhverfi Marel Food Systems.  Við leitum að drífandi
einstaklingi með brennandi áhuga á markaðsmálum, reynslu af ritstörfum og afbragðsgóðri
tungumálakunnáttu. Starfinu fylgja ferðalög og samskipti við viðskiptavini, fagtímarit, fjölmiðla og
alþjóðlegt sölu- og þjónustunet Marel Food Systems.
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Hallfríður Benediktsdótt-
ir er upplýsingafulltrúi 
Impru sem er deild innan 
Nýsköpunarmiðstöðvar 
Íslands. 

„Markmið Impru er að vera 
miðstöð upplýsinga og leið-
sagnar fyrir frumkvöðla, 
lítil og meðalstór fyrir-
tæki, sama hvaða atvinnu-
grein fólk er í. Einnig leggj-
um við sérstaka áherslu á 
að þjónusta landsbyggðina 
og konur,“ segir Hallfríður 
Benediktsdóttir, upplýsinga-
fulltrúi hjá Impru, sem er 
deild innan Nýsköpunarmið-
stöðvar Íslands, og nefnir 
sérstaklega nýaflokið Braut-
argengisnámskeið sem er 
frumkvöðlanámskeið fyrir 
konur. 

„Við útskrifuðum tuttugu 
konur fyrir helgi, sem bætast 
í hóp tæplega sex hundruð 
kvenna sem hafa lokið nám-
skeiðinu. Í vor eru tíu ár 
síðan við útskrifuðum fyrstu 
konurnar og í dag eru tæp-
lega 60 prósent kvennanna 
í einhvers konar rekstri,“ 
segir Hallfríður, sem er 
einnig starfsmaður Félags 
kvenna í atvinnurekstri hjá 
Nýsköpunarmiðstöð en um 
sex hundruð konur úr öllum 
áttum eru félagar.

Námskeiðin fara einnig 
fram á landsbyggðinni og 
nýlega útskrifuðust einnig 
konur á Grundarfirði, 
Patreksfirði og á Akureyri. 

Hallfríður er sjálf grunn-
skólakennari og segir þá 
menntun reynast mjög 
vel í starfi. „Starfið krefst 

mikillar þjónustulundar og 
þar nýtist reynsla mín sem 
grunnskólakennari mjög vel. 
Ég er í samskiptum við mjög 
marga aðila daglega, bæði 
við samstarfsfólk á Nýsköp-
unarmiðstöðinni og fólkið 
sem við erum að þjónusta, 
svo færni í mannlegum sam-
skiptum vegur einnig þungt,“ 
segi Hallfríður og bætir við 
að góð tölvukunnátta skipti 
einnig miklu máli. „Tækn-
in breytist gríðarlega hratt 
í dag og það er nauðsynlegt 
að fylgjast vel með. Ákveð-
inn grunnur í tölvuþekkingu 
er algjört skilyrði í mínu 
starfi, en síðan hef ég verið 
dugleg við að tileinka mér 
nýja þekkingu og þróa mína 
færni,“ segir Hallfríður og 
heldur áfram: „Símenntun 
er gríðarlega mikilvæg, sér-
staklega á Íslandi þar sem at-
vinnulífið krefst þess að fólk 
hafi fjölbreytta hæfileika 
og tileinki sér hlutina hratt. 
Auk þess sem það er gaman 
að læra nýja hluti, kynnast 
nýju fólki og þróa félagslega 
hæfni,“ útskýrir Hallfríður.

Aðspurð segir hún starfið 
mjög skemmtilegt og á erfitt 
með að svara hvað sé leiðin-
legast. „Mér finnst kannski 
svona einhæf handavinna 
eins og skráningar ekki mjög 
skemmtileg, en það sem er 
skemmtilegast núna er að 
vasast í heimasíðunni sem 
er alveg ný. Hún fór í loftið í 
lok október og við erum enn 
að þróa hana, auk þess sem 
ég er þegar byrjuð að skipu-
leggja næsta Brautargeng-
isnámskeið og næstu verk-
efni Impru á nýju ári,“ segir 
Hallfríður. rh@frettabladid.is  

Atvinnulífið 
krefst fjölbreyti-
legra hæfileika

Hallfríði Benediktsdóttur finnst það skemmtilegasta við starfið um 
þessar mundir vera þróun á nýrri netsíðu. FRÉTTABLAÐIÐ/VÖLUNDUR

Á heimasíðu Impru á www.nmi.is/impra má fá nánari upplýsingar um 
starfsemina.

HEILSUVERNDARSTÖÐIN

Heimaþjónusta Heilsuverndarstöðvarinnar veitir einstaklingum persónulega þjónustu í heimahúsum sem ávallt er 
sérsniðin að þörfum viðskiptavinarins og fjölskyldu hans. Þjónustunni sinnir starfsfólk með fjölbreyttan bakgrunn sem 
á það sameiginlegt að hafa metnað til að veita gæðaþjónustu með það að markmiði að hafa jákvæð áhrif á lífsgæði 
fólks.

Sjúkraliðar - félagsliðar

Heilsuverndarstöðin er þjónustufyrirtæki á sviði heilsuverndar, vinnuverndar og heilbrigðisþjónustu. 
Stefna fyrirtækisins er að hafa jákvæð áhrif á lífsgæði fólks.  Hjá fyrirtækinu starfa um 90 starfsmenn 
með fjölbreytta menntun og reynslu.  Sjá nánari upplýsingar á www.heilsuverndarstodin.is.

Óskað er eftir starfsfólki í 40-80% dagvinnu með möguleika á kvöld- og helgarvitjunum fyrir þá sem vilja.Umsókn 
merkt „Heimaþjónusta“ ásamt starfsferilsskrá skal senda fyrir 2. janúar 2008 til Elísu Ránar Ingvarsdóttur, 
verkefnastjóra heimaþjónustu Heilsuverndarstöðvarinnar, á netfangið: elisa@heilsuverndarstodin.is, eða á 
Heilsuverndarstöðina, Barónsstíg 47, 101 Reykjavík. Nánari upplýsingar veitir Elísa í síma 555-7600.

Hæfniskröfur: Hæfni í mannlegum samskiptum
Samviskusemi
Rík þjónustulund
Þolinmæði
Sveigjanleiki
Heiðarleiki

Sölustjóri
og svo miklu miklu meira!

Apple IMC

Apple IMC

Apple IMC leitar að skipulögðum og árangursdrifnum einstaklingi sem á auðvelt með mannleg 

samskipti, er góður sölumaður og stjórnandi í senn. Sá sem kemur til starfa í Apple IMC þarf 

einnig að hafa skilning á því að Apple vörumerkið er miklu meira en vörur eins og iPod, iPhone 

eða Leopard. Apple er tákn um eftirsóknarverðan lífsstíl, ánægjulega upplifun.

Humac ehf. rekur Apple IMC á Íslandi í umboði Apple Computer, Inc í Bandaríkjunum. Hlutverk Apple IMC á 
Íslandi er að sjá um innflutning, dreifingu, markaðssetningu, sölu og þjónustu á íslenska markaðssvæðinu. 
Undir sölustjóra heyra verslanir, innkaupadeild og heildsala. Auk tveggja Apple verslana á Íslandi rekur 
Humac ehf. 17 verslanir á Norðurlöndum. Höfuðstöðvar fyrirtækisins eru á Íslandi á Laugavegi 182.

Umsjón með starfsumsóknum hafa Hilmar G. Hjaltason (hilmar.hjaltason@capacent.is) og Tómas Oddur 
Hrafnsson (tomas.hrafnsson@capacent.is) hjá Capacent ráðningum. Umsóknarfrestur er til og með 4. janúar 
2008. Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja um starfið á vef Capacent Ráðninga; capacent.is

Starfssvið
Yfirumsjón með sölumálum 
Stefnumótun og áætlanagerð
Þjónusta við viðskiptavini
Samningar við viðskiptamenn og eftirfylgni samninga
Starfsmannamál og starfsþjálfun
Skipulag söluherferða 
Samskipti við birgja

Menntun og hæfniskröfur
Háskólamenntun sem nýtist í starfi
Reynsla af sölustjórnun
Reynsla af stjórnun og rekstri
Þekking á verslunarstjórnun kostur
Geta til að vinna sjálfstætt og undir álagi

Borgartúni 27  | 105 Reykjavík  |  Sími 540 1000

Apple IMC | Humac ehf.

Sími 534 3400
www.apple.is

Laugavegi 182
105 Reykjavík

Kringlunni
103 Reykjavík
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Í mörgum þjónustugrein-
um er eini Íslendingurinn 
yfirmaðurinn sjálfur. Við-
kvæði hans er oft á sömu 
leið; ekki hægt að stóla 
á íslenskt vinnuafl á 
meðan útlendingar sýna 
stundvísi, vinnusemi og 
skila sínu með bros á vör.

„Við lifum í breyttu þjóð-
félagi og annars konar 
tíðaranda en kynslóðirnar á 
undan,“ segir Agla Sigríður 
Björnsdóttir, ráðningar-
stjóri hjá atvinnumiðlun-
inni Vinna.is.

„Þeir sem nú eru á milli 
þrítugs og fertugs fóru á 
vinnumarkað um leið og 
skóla lauk í sínu ungdæmi, 
unnu allt sumarið og í 
öllum fríum án þess að taka 
veikindadaga eða sumar-
frí, og héldu tryggð við 
sína vinnuveitendur, jafn-
vel árum saman. Þeir höfðu 
fengið þannig uppeldi að 
standa vörð um sína æru 
og eiga góð meðmæli vís í 
framtíðinni,“ segir Agla, 
sem tekur fram að hún vilji 
alls ekki gera lítið úr yngri 
kyn slóðum á vinnumarkaði 
nú.

„Þessi þróun á sér margar 
skýringar. Skólaárið hefur 
lengst og ungt fólk hefur 
meiri aðgang að fjármagni 
en kynslóðirnar á undan, 
hvort sem foreldrar þeirra 
eru betur stæðir eða bank-
inn slæst í lið með þeim með 
kortum og útlánum. Þannig 
nær það að velta á undan 
sér heilmiklum fjárhæðum 
og er ekki eins háð því að 
vinna og áður,“ segir Agla, 
sem telur tölvuleiki einnig 
stóran orsakavald.

„Tölvukynslóðin er alin 
upp við leiki þar sem fljótt 
er farið milli borða og 
umbun fæst fyrir stutt verk. 
Útkoman er starfsfólk sem 
sér ekki fyrir sér að stoppa 
lengi á hverjum vinnustað, 
heldur kýs sér verkefna-
tengda vinnu og hættir án 
þess að hika ef einhver 

borgar betur,“ segir Agla, 
og skrifar ístöðuleysi ungra 
Íslendinga á vinnumark-
aði einnig á góðærið undan-
farin ár.

„Ungt fólk í dag hefur 
aldrei upplifað atvinnu-
leysi. Íslendingar urðu ný-
ríkir svo fljótt og nú býðst 
krökkum niður í þrettán ára 
fjármagn í bönkum. Þegar 
skuldahalinn verður svo 
orðinn til vandræða taka 
foreldrarnir við og ung-
mennin læra ekki að taka 
ábyrgð sjálf, sem á sama 
tíma er ekki gott vega-
nesti út í lífið. Við þurfum 
því að staldra við og horfa 
á það uppeldi sem fram fer 
heima. Með tilkomu meira 
fjármagns höfum við veitt 
börnum okkar það sem 
okkur var ekki falt, en stór 
spurning er hvort það sé 
þeim til góðs þegar upp er 
staðið,“ spyr Agla, og bend-
ir á að ungir Íslending-
ar hafi ekki áhuga á vakta-
vinnu.

„Nú er svo mikil afþrey-
ing í boði að fólk vill eiga frí 
á kvöldin og um helgar. Þá 
koma útlendingar í störfin 
sem við kærum okkur ekki 
um, en þessi þróun hefur 
gerst mjög hratt og Íslend-
ingar varla stoltir af sjálf-
um sér né tilbúnir að taka 
við þessari breyttu þjóð-
félagsmynd. Hins vegar 
gæti þetta landslag breyst 
í einni svipan ef sam dráttur 
yrði,“ segir Agla sem heldur 
námskeið í skólum lands-
ins þar sem hún hvetur ís-
lensk ungmenni til að vanda 
sinn starfsferil og hugsa út 
í meðmæli framtíðarinnar.

„Foreldrar þurfa að gera 
unga fólkið sitt ábyrgðar-
fyllra og bankar að slaka 
á í útlánum til ungs fólks. 
Íslendingar eru enn sama 
harðduglega og ósérhlífna 
vinnuþjóðin, en ungt fólk 
þarf hvatningu og vandaðra 
siðferðisuppeldi gagnvart 
því að standa sig á vinnu-
markaði svo eftir því sé 
tekið fyrir vel unnin störf 
af trúmennsku og áhuga.“

thordis@frettabladid.is

Ístöðulausir 
Íslendingar

Agla Sigríður Björnsdóttir ráðningarstjóri hjá Vinna.is segir ístöðuleysi 
íslenskra ungmenna á vinnumarkaði skrifast á tölvuleiki, góðæri, 
auðvelt aðgengi fjármagns og skort á uppeldi.

Fjölbreytt skrifstofustarf
Ört vaxandi fyrirtæki á sviði innfl utnings og verktakastarfsemi 
óskar eftir að ráða starfsmann í fjölbreytt skrifstofustarf á hö-
fuðborgarsvæðinu. 

Um er að ræða nýtt og spennandi starf sem gefur viðkomandi 
tækifæri á að móta það og skipuleggja. Viðkomandi þarf að geta 
hafi ð störf sem fyrst.

Starfslýsing:
    - Umsjón með viðskiptamanna- og lánadrottnabókhaldi
    - Afstemmingar og uppgjör
    - Launavinnsla 
    - Önnur tilfallandi skrifstofustörf
    - 75-100% starfshlutfall
    - Möguleiki á sveigjanlegum vinnutíma

Hæfniskröfur:
    - Góð starfsreynsla af ofangreindu mikill kostur, reynsla af    
       bókhaldi skilyrði 
    - Góð kunnátta í íslensku og ensku, skilyrði
    - Kunnátta í þýsku eða pólsku kostur 
    - Frumkvæði og metnaður í starfi  
    - Skipulagshæfi leikar, nákvæmni og samviskusemi í 
      vinnubrögðum
    - Góðir samskiptahæfi leikar

Umsóknir berist á netfangið box@frett.is merktar: “skrifstofustarf”

Umsóknafrestur er til og með 4. janúar.

Innkaupaskrifstofa

F.h. Framkvæmdasviðs 
Reykjavíkurborgar, Orkuveitu 
Reykjavíkur, Gagnaveitu 
Reykjavíkur og Mílu hf:
Reynisvatnsás og Reynisvatns-vegur. 
Gatnagerð og lagnir – Eftirlit.

Áætluð lok verkframkvæmda eru 1. október 2008.
Útboðsgögn verða seld á kr. 3.000, frá  og með 
28. desember 2007, í síma- og upplýsingaþjónustu 
Ráðhúss Reykjavíkur.  
Um er að ræða tveggja umslaga kerfi.  
Móttaka tæknilegra upplýsinga og verðtilboða er: 
10. janúar 2008 kl. 10:00, í Ráðhúsi Reykjavíkur.

Opnun verðtilboða og tilkynning hæfniseinkunnar er: 
17. janúar 2008 kl. 10:00, í Ráðhúsi Reykjavíkur. 12068
Nánari upplýsingar er að finna á www.reykjavik.is/utbod

Skrifstofuhúsnæði til leigu - 150m² (búttó)

Til leigu er u.þ.b. 150m² skrifstofuhúsnæði við Hlíðasmára í Kópavogi.
Um er að ræða u.þ.b. 50% af 300m² skrifstofueiningu á 3. hæð.
Gott aðgengi og næg bílastæði.
Húsnæðið er tilvalið fyrir rekstur á arkitekta- eða verkfræðistofu.
Húsnæðið er laust frá 1. feb. 2008.
Upplýsingar í s: 824-3092 (Júlíus).

YFIRVÉLSTJÓRI
M/T KEILIR

Berg Shipping spf. leitar að yfirvélstjóra á olíuskipið 
M/T Keili.  Helstu verkefni Keilis eru strandflutningar 
á Íslandi og í Noregi.  Keilir er með 3060 kw aðalvél.
Viðkomandi þarf að hafa VF-1 réttindi.
Nánari upplýsingar veitir Gunnar Jónsson í síma 
550-9900.  Umsóknum með upplýsingum um menntun 
og starfsreynslu skal skilað á póstfang 
fyrir 13. janúar.

BERG Shipping spf. er færeyskt dótturfélag Olíudreifingar ehf.

gjons@odr.is

Innkaupaskrifstofa

F.h. Framkvæmdasviðs Reykjavíkur, 
Orkuveitu Reykjavíkur, Gagnaveitu 
Reykjavíkur og Mílu hf er óskað 
eftir tilboðum í eftirfarandi verk:
Sléttuvegur - Nýtt íbúðahverfi. 
Gatnagerð og lagnir - Eftirlit. 

Áætluð lok verkframkvæmda eru 1. september 2008.
Útboðsgögn verða seld á kr. 3.000, frá og með 
28. desember 2007 í síma- og upplýsingaþjónustu 
Ráðhúss Reykjavíkur.  
Um er að ræða tveggja umslaga kerfi.
Móttaka tæknilegra upplýsinga og verðtilboða er: 
10. janúar 2008 kl. 10:30, í Ráðhúsi Reykjavíkur.

Opnun verðtilboða og tilkynning hæfniseinkunnar er:
17. janúar 2008 kl. 10:30, í Ráðhúsi Reykjavíkur. 12069
Nánari upplýsingar er að finna á www.reykjavik.is/utbod



BÍLAR &
FARARTÆKI

Ford Explorer Sport Trac 4WD, árg. 
2002, ek.101þús.km, Topplúga, Leður 
og fl. Verð 1850þús.kr, áhv.900þús.kr. 
Stórglæsilegur bíll!!

100 bílar ehf
Funahöfða 1, 110 Reykjavík

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.30 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

 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

 0-250 þús.

Toyota Corolla, 5 dyra, beinskipt, ek. 
200 þ. Skoðaður 08. Verð 200 þús. S. 
770 0711.

 250-499 þús.

Ford Ecoline 92’ ekinn 200 þús. Í góðu 
ástandi. Verð 400.000 kr. Upplýsingar í 
síma 893 4526.

Grand Cheroke 95’ Laredo ekinn 135 
þús. ný dekk, krókur, skíðabogi ,óriðg-
aður, gott eintak. Verð 350 þús. Uppl. 
í s. 893 4526.

 1-2 milljónir

Tæknibylting! Hybrid gefur aukinn 
kraft með minni eyðslu. Allt að 70% 
aukin sparneytni! HYBRID tvinnbíl-
ar 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

 Jeppar

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

Grand Cherokee árg. ‘05, ek. 37 þús. 
Ný yfirfarinn af umboði. Innfluttur Nýr. 
Filmur í rúðum. Fallegur bíll. Skoða 
skipti. Tilboð 2890 þús. Áhv. 2300 þús. 
Uppl. í s. 696 1331.

 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

 Vélsleðar

Óska eftir Polaris Indi 650, árg. ‘88, fyrir 
lítið eða gefins. Má þarnfast lagfæringar. 
Uppl. í s. 840 0035.

 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

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

ÞJÓNUSTA

 Hreingerningar

Hreingerningar ehf. S: 868 5599

Tek að mér að þrífa hús. Vönduð vinnu-
brögð. S. 893 8886.

Tek að mér þrif í heimahúsum, er vand-
virk og vön. Bryndís í s. 662 4077.

 Garðyrkja

 Málarar

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

 Búslóðaflutningar

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.)

Pípulagnir
Getum bætt við okkur verkefnum í 
pípulögnum. Upplýsingar í síma 663 
5315.

Flísalagnir
Getum bætt við okkur verkefnum í 
múrverki og flísalögnum. Upplýsingar í 
síma 663 5315.

 Spádómar

Englaljós S. 908 5050 & 
863 1987

Er spennandi tími framundan? 
Hvað viltu vita um framtíðina? 

Andleg leiðsögn, fyrirbænir, 
trúnaður. Er við alla daga frá 

11-01.
Lára spámiðill. Visa/Euro.

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

 Opið yfir jól og áramót.

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!

KEYPT
& SELT

 Óskast keypt

Óska eftir að kaupa gám fyrir búslóð 
fyrir lítinn pening. Uppl. í s. 863 8892.

 Hljóðfæri

Stagg Þjóðlagagítar
Poki, Ól, Stilliflauta, Auka strengjasett, 
eMedia tölvudiskur. Kr. 13.900 Fáanlegir 
Litir: Viðarlitaður, Sunburst, Svartur, 
Blár. Gítarinn Stórhöfða 27 S. 552 2125 
www.gitarinn.is

 Vélar og verkfæri

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

 Verslun

 Ýmislegt

Heyrúllur til sölu .Erum með gott þurrt 
hey til sölu. Áhugasamir geta haft sam-
bandi í síma 843 4551 eða á e maili: 
heidar@lfverk.is erum með hey flutning 
líka.

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

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

 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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Námskeið

ÍSLENSKA f. NÝBÚA - INTENSIVE 
ICELANDIC: Level I: 4 weeks x 5d; Md. 
-Frd; 18 - 19.30. Start 07/01, 11/02, 
03/03. Level II: 7 weeks: Md/Wd/Frd; 
20-21.30. Start 07/01, 26/02. Level III: 
10 weeks; Tsd/Thrd; 20 - 21.30. Start 
08/01, 18/03, Ármúli 5. s.588 1169, 
ice@icetrans.is, www.icetrans.is/ices-
chool

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

 Hestamennska

Get bætt við mig hestum á hús í vetur. 
Einnig eru tveir hestar til sölu. Hrissa 5 
vetra, ótamin en gæf. Hestur 11 vetra 
skjóttur. S. 690 4848.

[ ALLAR SMÁAUGLÝSINGAR VIKUNNAR Á visir.is ]

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN 
ER OPINN ALLA DAGA KL. 8–17

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 512 5000 
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SMÁAUGLÝSINGAR

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

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

Til leigu 3ja herb. íbúð í Lautasmára. 
Húsg. geta fylgt, ísskápur og uppþv.v. 
uppl. konni@hotmail.com 897-9161

Til leigu fyrir reglusama einstaklinga 
40 ferm, 2 herbergja studio íbúð í 
Garðabæ, sérinngangur, sérgarðskiki. 
laus 1 jan. 2008 uppl í s. 824-5244

3 herb. 120 fm íbúð í Skuggahv. til 
leigu. Verð 160 þ. á mán. Uppl. í síma 
660 8505.

EINBÝLISHÚS-25 fm.einbýlishús leigist 
út til 31.maí 2008.Hentugt fyrir par í 
námi. Upplýsingar í síma 898 2821, 
eftir 1.janúar.

77 fm, tveggja herb. íbúð til leigu 
í Grafarholti. Bílastæði í bílakjallara. 
Leigist með eða án húsgagna og heimil-
istækja. Uppl. í síma 860 6186 (Einar)

 Geymsluhúsnæði

Tökum tjaldvanga í geymslu í 
Mosfellsbæ. Bjarni sími 698 0906 & 
445 9535.

ATVINNA

 Atvinna í boði

Ísbar/Booztbar, 
Kringlunni.

Óskum eftir að ráða í eftirfar-
andi starf: dagvinna á tímabil-
inu 8.30-16.30, heilsdags eða 

hálfsdags starf. Góð laun í boði 
fyrir réttan aðila.

Einungis traust og heiðarlegt 
fólk kemur til greina. Uppl. í s. 
898 7924, Kristinn eða senda 
umsókn á cyrus@simnet.is

Óska eftir að ráða vanann trailer bíl-
stjóra frá og með áramótum. Góð laun 
fyrir réttan mann. Uppl. í s. 894 9690.

Öryggisgæslan ehf.
 Óskar eftir starfsfólki í vaktavinnu á 
nóttunni, unnið í viku og frí í viku. 9 
tíma vaktir í senn. Uppl. hjá Einari í s. 
856 5031 og Hallgrími í s. 856 5030. 
Fram að áramótum er aukavinna frá 
18 des - 30 des, unnið á mismunandi 
vöktum allan sólahringinn.

 Atvinna óskast

Vantar þig Smiði, múrara 
eða járnabindingamenn?

Höfum á skrá menn sem að 
óska eftir mikilli vinnu. Geta 

hafið störf nú þegar.
Proventus starfsmannaþjón-

usta s. 661 7000.

Matsveinn óskar eftir plássi frá miðjum 
janúar. Er einnig vanur málari. Uppl. í 
s. 822 9562.

TILKYNNINGAR

 Tapað - Fundið

Hvítur plastpoki með gullúri tapaðist í 
Breiðholti 28. des. Finnandi hafi sam-
band í síma 8632209

 Tilkynningar

Jólabarnið
Ásdís Halla varð 12 ára þann 
24. desember síðastliðinn.

Amma Geraldine óskar ykkur 
Geraldi gleðilegra jóla og far-

sælt nýtt ár.

 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.

 Einkamál

Óska eftir að kynnast konu á aldrinum 
45-60ára. Upplýsingar í síma 8929512
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FASTEIGNIR

Fjarðargötu 17 - Hafnarfirði

Sími 520 2600, Fax 520 2601

Netfang as@as.is 

Heimasíða www.as.is

Opið virka daga kl. 9–18

Fr
u

m

07002022007

Starfsmenn Ás fasteignasölu 
þakka viðskiptin á árinu 

sem er að líða
og óska landsmönnum öllum 

farsældar á komandi ári.

Óskum viðskiptavinum okkar 
og landsmönnum öllum farsældar 

á nýju ári. Þökkum viðskiptin 
á liðnum árum.

Starfsfólk Eignamiðlunar

S í ð u m ú l a  2 1  ·  S .  5 8 8  9 0 9 0  ·  w w w . e i g n a m i d l u n . i s

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki
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num voru mennirnir taldir af.   FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

FJARAN HREINSUÐ Í febrúar mokuðu vaskir menn burt olíumenguðu þanginu úr Hvalnes-
fjöru eftir að rifa kom á Wilson Muuga sem strandaði nokkrum vikum áður. Þrír fuglar 
drápust vegna mengunarinnar.   FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

MEÐ KJÓSENDUM FRAMTÍÐARINNAR Dagur borgarstjóri brá á leik með börnum 
á Seljaborg sem heimsóttu hann í Ráðhúsið. Hláturinn ómaði um sali. 
  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

ar og eyðilagðist. Engan úr áhöfninni sakaði.  
FRÉTTABLAÐIÐ/RÓSA

Grand Spa | Sigtúni 38 | 105 Reykjavík | Sími 578 8200 | www.grandspa.is

Grand Spa er með bestu og glæsilegustu heilsulindum
landsins og býður viðskiptavinum sínum upp á heildræna
slökun, snyrtimeðferðir og líkamsrækt. Þar starfa einstaklingar
sem eru í fremstu röð á sínu sviði og leggja sig fram við að veita
þér framúrskarandi þjónustu.

Nudd – fullkominn streitubani
La Mer snyrtistofa – einstakar snyrti- og húðmeðferðir

Technogym – nýjustu og bestu líkamsræktartækin
Kinesis æfingakerfi – eykur styrk, jafnvægi og liðleika

Goran Superform – örugg en einföld skref í átt að líkamlegri vellíðan
Ski fitness – góð líkamsþjálfun sem hjálpar þér að ráða við brekkurnar í fríinu

Golf fitness – stuðlar að mýkri sveiflu og betri líðan
Dansþjálfun – skemmtileg og ögrandi líkamsrækt fyrir einstaklinga á öllum aldri

Slökunarrými – gufubað, nuddpottur og sauna,
þar sem þú færð háls- og herðanudd

Vilt þú efla orkuna og komast í betra form?

Goran Superform er 6 vikna heilsunámskeið 
sem tryggir þér fullkominn árangur frá byrjun. 
Þú tekur hröðum framförum og stígur örugg 
skref í átt að líkamlegri vellíðan.

Námskeiðin byrja 7. janúar
– kl. 6:30, 7:30, 10:00, 16:30 og 18:30
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Þ
egar ég millilenti á flug-
vellinum í Frankfurt 
frétti ég að ég yrði 
sendur í bæ sem heitir 
Vavuniya. Ég vissi að 

bærinn liggur mjög nálægt víg-
línunni, kannski tíu til fimmtán 
kílómetra frá henni, inni í miðju 
landi og því ekki aðlaðandi staður 
til að vera á. Það reyndist raunin. 
Ég fékk létt menningarsjokk þegar 
ég kom til Srí Lanka, allt var svo 
miklu öðruvísi en við eigum að 
venjast. Þegar ég fór til Vavuniya 
fékk ég hins vegar algert áfall. 
Göturnar voru tæplega malbikaðar 
og beljur og hundar og hermenn 
úti um allt. Bærinn var hrörlegur 
svo ekki sé fastar að orði kveðið. 
Ég spurði sjálfan mig að því hvað 
ég væri búinn að koma mér út í,“ 
segir Snorri Már Skúlason, deildar-
stjóri hjá ASÍ, sem er nýkominn úr 
sex mánaða starfi fyrir utanríkis-
ráðuneytið á Srí Lanka. 

Fyrsta nóttin á framandi slóðum 
bætti heldur ekki úr skák. 
„Nágrannakonan hafði dáið af slys-
förum daginn áður. Þegar dauðs-
fall verður stendur líkið gjarnan 
uppi í húsinu í ákveðinn tíma og 
vinir og ættingjar koma og það er 
grátið og hljóðað yfir þeim látna 
lungann úr sólarhringnum. Þessi 
líkvaka hélt fyrir mér vöku þannig 
að það var ekki hátt á mér risið í 
upphafi. En aðlögunarhæfni 
mannsins er ótrúleg og ég komst 
fljótt yfir menningarsjokkið. Það 
æxlaðist síðan þannig að ég var í 
þessum bæ nánast allan tímann og 
eftir tvo mánuði vildi ég hvergi 
annars staðar vera. Mér fannst 
mikill kostur að vera á sama stað, 
mynda tengsl og kynnast svæðinu 
eins vel og kostur er,“ segir hann. 

Snorri Már starfaði sem vopna-
hléseftirlitsmaður í sameiginlegu 
eftirliti Íslendinga og Norðmanna 
á Srí Lanka. Hann segir að á skrif-
stofuna hafi gjarnan komið fólk 
sem hafi lent í hremmingum. Á Srí 
Lanka sé töluvert um hótanir, 
þvinganir og jafnvel mannrán. „Við 
fengum slíkar kvartanir inn til 
okkar og skráðum samviskusam-
lega niður. Ótti var í fólkinu og 
bjartsýni á framtíðina ákaflega 
takmörkuð, atvinnuleysi yfir fimm-
tíu prósent í mínum heimabæ en 
samt gat þetta fólk brosað. Ég hafði 
oft á tilfinningunni að ég væri ekki 
að fylgjast með vopnahléi heldur 
stríði. Þó að manni féllust hendur 
um stund þá áttaði maður sig á því 
þegar rykið settist að vopna hlés-
eftirlitið er augu alþjóða sam fé-
lags ins. Ef við værum ekki þarna 
þá væri ástandið margfalt verra. 
Vera okkar veitir bæði stjórnar-
hernum og tígrunum töluvert 
aðhald. Ef eitthvað gerist þá er það 
komið í skýrslurnar okkar og þar 
með út á netið og í fjölmiðla. Fólk 
fann ákveðið öryggi í því að við 
værum á svæðinu og þess vegna 

var mikilvægt að við værum 
sýnileg.“

Maður dofnaði allur upp
Snorri Már segir að skelfilegasta 
upplifunin hafi átt sér stað í byrjun 
ágúst þegar eftirlitsmennirnir 
fengu vitneskju um að maður hefði 
verið skotinn á götu í bænum. „Við 
vorum komin inn í bíl á leið í eftir-
litsferð annað þegar fréttin barst 
og ákváðum að kanna málið. Það 
stóð heima. Þegar við komum á 
gatnamótin þá lá þar maður með 
stórt pappaspjald sem á var skrif-
að að hann hefði stundað fjárkúgun 
og þess vegna verið drepinn, skot-
inn í höfuðið. 

Þetta var mjög furðuleg sjón 
enda ekki nokkur sála sjáanleg á 
vettvangi nema hinn látni. Meðan 
við vorum á staðnum tíndist fólk út 
úr görðum og nærliggjandi götum 
til að athuga hvað væri í gangi en 
við hringdum í lögregluna og 

báðum hana að hraða sér á stað-
inn,“ segir hann. 

Meðan á þessu stóð heyrðust 
skothljóð. „Við höfðum ekki meira 
þarna að gera svo að við keyrðum 

200-300 metra og sáum þar hvar 
hálfur maður lá á göngustíg. Sjálfs-
morðssprengjumaður hafði greini-
lega sprengt sig og ætlað að taka 
hermenn með sér en ekki tekist 
það. Neðri hlutinn af manninum 
var horfinn. Við fórum strax af 
þeim vettvangi af því að ástandið 
var ótryggt og byssur á lofti. Þegar 
við komum aftur einum og hálfum 
tíma seinna var búið að fjarlægja 
líkamsleifarnar en maður í næsta 
húsi var að skafa líkamsleifar af 
húsinu sínu og maður þurfti virki-
lega að gæta að því hvar maður 
steig niður. Þetta var það ljótasta 
sem ég upplifði,“ segir hann. 

Með grátbólgin augun
Neyðin er mikil meðal fólksins á 
Srí Lanka, ekki síst í Vavuniya þar 
sem atvinnuleysið er mikið. Snorri 
Már rifjar upp að á skrifstofuna til 
sín hafi komið ung kona með 
mánaðargamalt barn í fanginu. 
Maðurinn hennar hafði verið drep-
inn nokkrum dögum fyrr, báðir 
foreldrar hennar voru látnir, hún 
gat ekki gefið barninu brjósta-
mjólk og barnið var vannært og 
veikt. 

„Hún var alein í heiminum. Við 
reyndum að aðstoða hana eins og 
við gátum. Þegar einhver er myrt-
ur þá eru það ákveðin endalok og 
þess vegna er jafnvel erfiðara að 
hitta fólkið sem eftir lifir því að 
hvað tekur við hjá fjölskyldunni ef 
fyrirvinnan deyr? Ég lenti líka í 
því að koma að þar sem maður 
hafði verið skotinn og líkið lá á 
jörðunni. Ættingjarnir höfðu mætt 
á staðinn og eiginkonan með grát-
bólgin augun kom til mín og félaga 
míns að biðja um hjálp. Hún leiddi 
þriggja ára strák, átti tvö önnur 
börn og var með kúluna út í loftið, 
ófrísk að því fjórða. Að horfa á 
vonleysið í augum eftirlifenda var 
þyngra en tárum taki.“

Snorri Már segir að dvölin á Srí 
Lanka hafi verið mikill skóli þar 
sem hann hafi meðal annars þurft 
að takast á við sjálfan sig. Að detta 

inn í stríðsástand í framandi sam-
félagi sé mikil áskorun sem kalli á 
nýja forgangsröðun og aðra hugs-
un. Hann hafi aldrei verið mikið 
einn en eftir erfiða atburði hafi 
reynst sér best að tala við vinnu-
félagana. 

„Það kom fyrir að það var talað 
fram á nótt eða þar til maður var 
búinn að afgreiða málið en auð-
vitað lifir svona upplifun í höfðinu 
á manni. Eitt af því sem utanríkis-
ráðuneytið býður upp á eftir heim-
komu er að hitta sálfræðing til að 
tappa af. Virðingarleysið fyrir 
mannslífum er því miður mikið 
þarna eins og víðast þar sem átök 
geisa,“ segir hann.

Eins og svitalyktareyðir  
Dvölin á Srí Lanka var ekki bara 
erfið heldur líka lærdómsrík og 
ánægjuleg og á heildina litið mikið 
ævintýri. Snorri Már segir að dýra-
lífið sé blómlegt á þessari fallegu 
eyju enda kjöraðstæður, hitastigið 
yfirleitt við þrjátíu gráður og regn-
tímabil tvisvar á ári. Ekki er mikið 
um stór villidýr en þeim mun meira 
af snákum og skorkvikindum. Einn 
daginn kom hann að stórri köngu-
ló fyrir ofan dyrnar að herberginu 
sínu og hafði ekki áhuga á að fara 
inn með köngulóna fyrir utan. 

„Ég náði í norskan félaga minn, 
sem er þrautþjálfaður hermaður, 
og bað hann að aðstoða mig við að 
koma henni fyrir kattarnef. Ég 
prílaði upp á stól í stuttbuxum og 
sandölum með úðabrúsa með 
moskítóeitri í hendi. Fyrir svona 
risakönguló var það nánast eins og 
svitalyktareyðir en ég hugsaði 
ekkert út í það. Ég stóð uppi á stóln-
um og byrjaði að úða en hún brást 
hin versta við og varð ekki vitund 
sljó. Hún tók strikið niður vegginn 
og ég á eftir með úðabrúsann í 
botni. Þegar hún kom niður tók hún 
stefnuna beint á mig. Sá norski var 
með kústinn á fullu en köngulóin 
fór það hratt að hann náði aldrei að 
slá á hana. Það var ljóst að ég var 
óvinur númer eitt og að köngulóin 
ætlaði í mig en þegar hún var 
komin alveg að mér náði sá norski 
að fletja hana út. Það mátti ekki 
tæpara standa. Við heyrðum síðar 
hjá innfæddum að þetta hefði verið 
baneitrað kvikindi.“

Eitt kvöldið sat Snorri Már ásamt 
þremur öðrum úti á svölum að 
gæða sér á kvöldmat á eina  
„alvöru“ veitingastaðnum í bænum 
við vængjaþytinn frá leðurblökum 
sem flögruðu um í heitu myrkrinu. 
Flestar voru litlar en ein þó af teg-
und sem kallast The Devil‘s Dog og 
hefur vænghaf upp á einn og hálf-
an metra. Í fjarska mátti heyra 
drunur í fallbyssum og herþyrlur 
koma inn til lendingar.

„Seint í borðhaldinu kemur kvik-
indi fljúgandi út úr myrkrinu og 
ræðst á höfuðið á mér. Þar sem 
litlu leðurblökurnar sjúga blóð 
ákvað ég að taka hressilega á móti 
þessum óboðna gesti og upphófst 
mikill stríðsdans með tilheyrandi 
fúkyrðaflaumi. Torkennilegt dýrið 
flæktist í hárinu á mér og tókumst 
við á nokkur sekúndubrot. Það 
versta var að vita ekki hver óvin-
urinn var, sérstaklega þegar hann 
datt niður um hálsmálið á skyrt-
unni minni. Æstist dansinn til 
mikilla muna og örvæntingarfullt 
umlið breyttist í óttablandið vein. 
Á meðan á þessu stóð voru borð-
félagarnir staðnir á fætur opin-
mynntir og fölir í framan því þeir 
vissu ekki hvaðan á sig stóð veðrið. 
Þeir sáu aldrei fljúgandi ófögnuð-
inn koma út úr myrkrinu og ráðast 
til atlögu. Þar sem ég hentist um í 
krampakenndum hreyfingum tókst 
mér að moka dýrinu undan skyrt-
unni og koma því burt og kom þá í 
ljós að þarna hafði verið á ferð 
fljúgandi kakkalakki sem hafði 
brotlent á hausnum á mér. Hann 
var svo stór að ég hafði á tilfinn-
ingunni að það væri mögulegt að 
bregða hundaól utan um hálsinn á 
honum og fara í göngutúr.“

Aðlögunarhæfnin er ótrúleg
Að horfa upp á afleiðingar stríðs er erfið lífsreynsla og víst að lífið er ekki sjálfsagt og lífsgæðin enn síður. Snorri Már Skúlason, 
deildarstjóri hjá ASÍ, er nýkominn úr vopnahléseftirliti á stríðshrjáðu Srí Lanka. Hann sagði í samtali við Guðrúnu Helgu Sigurðar-
dóttur að stríðalinn Íslendingur þyrfti öðru hverju högg til að átta sig á og þakka í auðmýkt fyrir það sem hann hefur. 

STUTT FRÁ VÍGLÍNUNNI Götumynd frá Vavuniya á Srí Lanka, 
10-15 kílómetra frá víglínunni.

ÁSAMT NORSKUM FÉLAGA Snorri Már Skúlason vopnaeftirlits-
maður ásamt norskum félaga sínum Steinari Holm.

VOPNAHLÉSEFTIRLITSMENN Á SRÍ 
LANKA Vinirnir Snorri Már Skúlason 
og Þorfinnur Ómarsson voru báðir 
vopnahléseftirlitsmenn á Srí Lanka á 
árinu 2007. 

MEÐ 15 KÍLÓA BLÝHÓLKA Í „alvöru“ vesti með 15 kílóa blýhólkum. Vopnahléseftirlitsmennirnir fóru aldrei í ferð án þess að vera 
með vestið í bílnum. Þeir áttu að fara í vestið og leggjast niður eða ofan í skurð ef átök brutust út þar sem þeir voru staddir. 

➜ SRÍ LANKA

■ COLOMBO

■ VAVUNIYA

SRI LANKA

Íbúafjöldi: 19,4 milljónir
Höfuðborg: Kólombó
Helstu útflutningsafurðir/framleiðsla: fatnaður og textíll, te, eðalsteinar, 
hrágúmmí og kókoshnetur.
Stjórnmál: Ótryggt stjórnmálaástand og borgarastríð hefur geisað í Tamílahér-
uðum í norður- og norðausturhluta Srí Lanka í nokkra áratugi. Vopnahlé komst 
á árið 2002. Íslendingar og Norðmenn sinna nú vopnahléseftirliti á eyjunni en 
Íslendingar sinna þar þróunarsamvinnu. Ástandið er talið hafa farið versnandi 
frá 2006.
Saga: Portúgalar og Hollendingar sölsuðu Srí Lanka undir sig á 16. og 17. öld, 
Bretar festu stjórn sína í sessi í lok 18. aldar og upphafi þeirrar 19. Sjálfstæði Srí 
Lanka var lýst yfir 4. febrúar 1948 en landið tilheyrði þó eftir sem áður Breska 
samveldinu. Sjálfstæðið færði landsmönnum þó ekki frið og byggðist upp 
spenna í gegnum árin á milli tveggja þjóðarbrota, Sinhalesa annars vegar, sem 
eru í meirihluta, og minnihlutahóps Tamíla hins vegar. Átök brutust út í kring-
um 1980 og stóðu þau í tvo áratugi, eða þar til friðarsamningur var undirritaður 
í febrúar 2002.  Heimild: Iceida.is.
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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

Ég var kosinn „Ólíklegastur 
til að ná árangri“ – þú, félagi, 

hefur tækifæri til að sýna 
heilum árgangi að þau höfðu 

rangt fyrir sér.

Ég var að pæla... 
Hverjir verða 

glæpamenn? Af 
hverju urðum 
við tveir ekki 
harðsvíraðir 
krimmar?

Tja... Það er 
spennandi 
atvinna, þar 
sem maður 
kemur og fer 

eins og maður 
vill! En það 
hefur aldrei 
freistað mín!

Nei... Því maður 
þarf víst að 

ganga í gegnum 
„vandræði“ 

áður en maður 
er útlærður, 
ekki satt?

Vandræði 
eru skylda! 

Maður 
kemur illa út 

úr þeim!

Og komi 
maður illa út 
úr þeim... þá 
verður maður 
glæpamaður!

Eða 
lukkudýr 

fótboltaliðs!

Já, almátt-
ugur! Það er 

mjög sorglegt!

Það þarf 
margt að fara 
úrskeiðis til að 

þú standir inni 
í kanarífugli á 

Laugardalsvelli!

Ég sagði bara „Eftir 
bara þrjú ár bruna ég 
inn á hraðbrautina, 
á meðan þú situr í 
farþegasætinu.“

Svona, elskan... 
Slepptu nú stýrinu. 
Einn fingur í einu...

Áramótaheiti
1. Reyna að hætta að 

hata mánudaga

Áramótaheiti
1. --------

hata mánudaga

krot krot

Búinn.

Þarna fer ruslabíllinn með 
allar ömurlegu spólurnar 

sem við hentum.

Hér er barn sem mun ekki 
horfa á spólu með hinum 

flautandi apa-kúrekum upp 
á dag.

Það er 
rétt...

Mamma! Pósturinn var að 
koma með flautandi apa-

kúreka dvd-diskana sem þú 
pantaðir!

...tæknilega séð.

Starfsmannastjóri

Hin ýmsu blöð hafa 
undanfarna daga 
verið dugleg við að 
skrifa og segja mér 
og öðrum frá því 

hvaða áramótaheit ég 
ætti eða ætti ekki að 

strengja, svona á milli þess 
sem ég fæ upplýsingar um ómót-
stæðileg áramótadress sem ég 
verð að eignast, hvernig ég þarf 
að mála mig til þess að vera boð-
leg nýju ári og hvaða hluti ég þarf 
nauðsynlega að eiga til þess að 
geta fagnað áramótunum. Svo læð-
ast inn í þessi blöð völvuspárnar, 
sem alltaf spá eldgosi, og flugelda-
auglýsingar, því enginn er maður 
með mönnum nema hann sprengi 
fyrir dágóða upphæð. Svo ekki sé 

minnst á stjörnuspána, sem leggur 
manni línurnar fyrir næsta ár. 

Samkvæmt þessum blöðum 
strengja víst flestir áramótaheit 
þess efnis að fara í megrun, spara 
peninga og eyða meiri tíma með 
fjölskyldu og vinum. Svo er líka 
vinsælt að ætla að hætta að reykja 
eða drekka, koma almennu skipu-
lagi á lífið og verða nánast eins 
fullkominn og hugsast getur. Ég 
veit ekki með aðra, en mér þykja 
flest þessara algengu áramóta-
heita vera örlítið óraunhæf. 

Ég minnist þess ekki að hafa 
nokkurn tímann strengt áramóta-
heit. Ég stend nefnilega í þeirri 
meiningu að fyrsti dagur ársins sé 
ekki vel til þess fallinn að byrja á 
nokkrum sköpuðum hlut. Að 

minnsta kosti veit ég um fáa sem 
eru í góðu skapi og stuði til góðra 
verka á nýársdag. Það er þess 
vegna sennilegt að á nýársdag 
verði enginn að heilbrigðari eða 
betri manneskju. Ef mörg ára-
mótaheit hafa verið strengd í þá 
áttina eru því allar líkur á að árið 
sé hafið með vonbrigðum. Og þá 
getur nú ekki verið von á góðu 
fyrir hina 364 dagana. 

Ég ætla því ekki að nota gaml-
ársdag til þess að finna upp og 
strengja áramótaheit. Í staðinn 
ætla ég bara að hugleiða árið sem 
er að líða, gleyma því slæma og 
taka það góða með í næsta ár. Svo 
ætla ég að láta öðru fólki það eftir 
að sprengja upp flugelda og 
strengja misgáfuleg heit. 

STUÐ MILLI STRÍÐA Grennri, betri og ríkari á nýju ári
ÞÓRUNN ELÍSABET BOGADÓTTIR STRENGIR EKKI ÁRAMÓTAHEIT

Villa Bergshyddan 
Menningarmálasvið Stokkhólmsborgar býður dvöl í gestabústaðnum Villa Bergshyd-
dan, sem staðsettur er í miðborg Stokkhólms. 

Bústaðurinn er 3 herbergi og eldhús í endurbyggðu húsi frá 18. öld. Fólk sem starfar 
að listum og menningu og býr í einhverri höfuðborga Norðurlanda getur fengið 
bústaðinn að láni, án endurgjalds, í eina eða  tvær vikur á tímabilinu 31. mars til 
28. september 2008. 

Umsóknareyðublöð fást á www.reykjavik.is, www.kultur.stockholm.se og í 
upplýsingaþjónustu Ráðhúss Reykjavíkur. 

Umsóknir sendist í síðasta lagi 1. febrúar 2008 til: 
Stockholms Kulturförvaltning, 
Nordiskt kultursamarbete, 
Yvonne Boulogner, 
Box 16113 
SE 103 22 Stockholm 

Nánari upplýsingar veitir Kristjana Nanna Jónsdóttir, skrifstofustjóri skrifstofu 
Menningar- og ferðamálasviðs Reykjavíkurborgar, s. 590-1520, netf. 
kristjana.nanna.jonsdottir@reykjavik.is og yvonne.boulogner@kultur.stockholm.se

7. og 8. des uppselt

30. des
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Opið til 18 laugardag og sunnudag  Lokað gamlársdag

FANBY 
kampavínsglas 20 cl

70,-
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Efl ing-stéttarfélag vinnur fyrir þig

Nú lækka félagsgjöldin í frá og með 1. janúar 2008

Á undanförnum dögum hefur söngur ómað 
úr hverju útvarpi, hverri kirkju,  hverjum 
tónleikasal drottni til dýrðar. Við höfum 
samþykkt að þetta sé gott og notið þess og 
í anda mannssonarins höfum við fært hvort 
öðru gjafir, að vísu misdýrar og miskristi-
legar, en einhvern veginn hefur hann feng-
ið að vera með í þessu öllu hjá okkur, 
kannski vegna þess að boðskapur hans er 
góður og við aðhyllumst hann. 

Nú er ný kynslóð búin að opna nótnahefti 
Andrew Lloyd Webber og gott tækifæri að 
rifja upp söngleikinn sem varð til upp úr 
hugmyndum hippamenningarinnar þar 
sem friður á jörð var eitt aðalinntakið. 
Menn trúðu því í einlægni að heimurinn 
yrði betri staður ef í honum ríkti friður og 
þá var leitað dyrum og dyngjum að aðal-
boðbera friðar í henni veröld og duttu 
menn þá niður á margumræddan Jesú. Það 
var enginn betri boðberi friðar til heldur 
en hann. Með þetta tvennt var lagt í hann 
og varð úr því ótrúlegt tónlistarferðalag 
um víða veröld þar sem boðskapurinn naut 
sín ekki síður en hin fantagóða músík. 

Nú er söngleikurinn um Jesú Krist súper-
stjörnu settur upp hjá Leikfélagi Reykja-
víkur í þriðja sinn og markmið leikstjórans 
ef marka má texta í prógrammi var að losa 
sig við hippastemninguna og er það í sjálfu 
sér góð og gild aðferð við að koma verkinu 
á framfæri í nútímanum en boðskapurinn 
og frásögnin lenti líka í ruslafötunni. 

Kannski var það meðvitað gert til þess 
að stuða ekki múslíma núna þegar við erum 
að springa úr tillitssemi við aðra trúar-
hópa. Textaræma í rauðum ramma líkum 
Vodafone-auglýsingu: Nýr tími, Jesú er 
kúl, birtist ásamt jólalegri auglýsinga-
mynd af frelsaranum fyrir ofan leikhópinn 
þar sem Jesú í netabol og svörtum leður-
brókum vafraði um heldur pasturslítill 
með hárið niðri í augum fitlandi við hljóð-
nemann. 

María söng um að hann væri ósnertan-
legur en engu að síður var hún síkáfandi á 
honum og lá við að hann sofnaði á milli 
brjóstanna á henni þar sem hún glennti sig 
glyðruleg í rokkmúnderingu með bobbing-
ana upp úr. 

Sýningin var öll eins og sundurklippt 
myndskeið úr mörgum myndböndum þar 
sem gleymst hefur að tengja söguna saman. 
Enn þekkjum við þessa sögu en ungur leik-
listarnemi hafði á orði í hléi að hann vissi 
nákvæmlega ekkert hvað væri að gerast á 
sviðinu, en hafði nú samt gaman af þessu, 
svo sem. 

Samkvæmt fréttum nýverið eru 400 
íslensk ungmenni í alvöru söngnámi. Það 
getur ekki verið annað en að innan þess 
hóps leynist að minnsta kosti einn sem 
hefði passað í hlutverk Júdasar og getað 
skilað því tónlistarlega og textalega þannig 
að einhver í salnum hefði skilið það sem úr 
hans barka ómaði.

Hópatriðin voru ótrúleg. Það glitti í 

peysufatakerlingar og alls kyns fólk enda 
var víst meiningin að færa verkið nær 
okkur og það má segja að það hafi aldrei 
færst nær okkur en í senunni úr Kántrýbæ 
þar sem grillmeistari í Hallbjarnarlíki 
mundaði grilltangirnar á meðan lærisvein-
arnir, sem líktust frekar lærisneiðum, 
vöfruðu um og hífðu sig upp úr heita pott-
inum. Það var engin skýring á nokkurn 
hátt af hverju þessir menn væru í þessu 
liði frekar en aðrar skýringar í þessari 
uppsetningu. 

Hvað textann varðar þá var hann á köfl-
um flatur og það sem átti að vera fyndið fór 
fyrir ofan garð og neðan hjá fólki. 

Ein af meginástæðum þess að menn 
fylgdu Jesú og hafa gert í gegnum aldirnar 

er sú útgeislun sem frá persónu hans og 
boðskap hefur stafað, hér var Jesú sjálfur 
eins og skólastrákur sem kemur of seint í 
tólf ára bekk og hann hafði ekkert fram að 
færa sem skýrt gæti að hálfur heimur 
gengi til liðs við hann. 

Leikmynd Axels Hallkels Jóhannessonar 
myndaði ekki aðeins góðan ramma um 
verkið heldur lyfti hann sýningunni nær 
þeirri tónlistarsnilld sem söngleikurinn er. 

Hljómsveitin var mjög góð og byrjunar-
atriðið alger klassi. 

Lára Sveinsdóttir sem fór með hlutverk 
Maríu söng vel. Ingvar E. Sigurðsson í hlut-
verki Pílatusar birtist eins og sjentilmaður 
úr annarri veröld og fór að vanda undurvel 
með texta sinn og söng, eins kom Heródes á 
óvart, það var Bergur Þór Ingólfsson sem 
ljáði þeim spéfugli líf. Hann var eins og svo 
oft áður senuþjófur þó svo að þessi múnd-
ering hafi verið stílbrot. 

Tónlistin er og verður frábær og sú 
hljómsveit sem hér sté á stokk bauð upp á 
þétt og kraftmikið rokk. Elísabet Brekkan

Fylg þú mér! Af hverju?
LEIKLIST
Jesus Christ Superstar 
Tónlist: Andrew Lloyd Webber  
Texti: Tim Rice 
Þýðing: Karl Ágúst Úlfsson 
Hljóð: Sigurvald Ívar Helgason 
Söngstjórn: Hera Björk Þórhallsdóttir 
Leikgervi: Sigríður Rósa Bjarnadóttir 
Búningar: Dýrleif Ýr Örlygsdóttir og Margrét 
Einarsdóttir 
Ljós: Halldór Örn Óskarsson 
Video: Frank Hall 
Hljómsveit: Unnur Birna Björnsdóttir, Daði Birg-
isson, Bjarni Sigurðsson, Björn Stefánsson, Karl 
Daði Lúðvíksson 
Leikmynd: Axel Hallkell Jóhannesson 
Tónlistarstjórn: Daði Birgisson 
Leikstjóri: Björn Hlynur Haraldsson

★★
Blanda úr mörgum myndböndum en sagan 
týnd.

LEIKLIST Ingvar E. Sigurðsson gefur Krumma Björgvinssyni orðið í frægu einsöngslagi Pílatusar – Ingvar fór 
að vanda vel með texta sinn og söng. MYND/LEIKFÉLAG REYKJAVÍKUR
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folk@frettabladid.is

> VISSIR ÞÚ?

Grey’s Anatomy-stjarnan Patrick 
Dempsay er lesblindur og hætti 
í skóla til að gerast leikari þegar 
hann var 17 ára gamall. „Ég 
verð mjög óöruggur þegar 
ég þarf að lesa handrit því 
ég á erfitt með að lesa 
beint upp af blaðinu. Ég 
þarf að leggja allt á minn-
ið,“ segir hann um les-
blinduna.

Fyrrverandi kærasti Linds-
ay Lohan reynir að selja 
myndir af fáklæddri leik-
konunni. Hann segir hana 
hafa verið villta í rúminu.

Fyrrverandi kærasti Lindsay 
Lohan, Riley Giles, reynir nú að 
selja myndir af leikkonunni. Lohan 
og Giles hittust á meðferðarheimil-
inu Cirque Lodge í Utah í sumar, en 
hættu saman í nóvember. Giles 
hefur undir höndum myndir af leik-
konunni þar sem hún er „mismikið 
klædd“, eins og það er orðað á slúð-
ursíðunum, og hyggst koma þeim í 
dreifingu. Hann hefur þegar haft 
samband við ljósmyndaskrifstofu. 

Umsjónarmenn The Scoop, á 
síðunni msnbc.com, eru á meðal 
þeirra sem hafa fengið sendingu 
frá skrifstofunni. „26. desember 
vöknuðu tugir ritstjóra við tölvu-
póst frá þekktri ljósmyndaveitu. 
Tölvupósturinn innihélt nokkrar 
myndir af Lohan þar sem hún var 
mismikið klædd, og var haldið 
fram að myndirnar væru „per-
sónulegar ljósmyndir sem Riley 
Giles tók á meðan hann var með 
Lindsay“,“ skrifa þeir á síðuna. 
Þar er einnig rætt við vin Lohan, 
sem segir hana ekki hafa búist við 
þessu. „Fólk getur sagt það sem 
það vill um samband þeirra, en ég 
held að hún hafi ekki getað ímynd-
að sér að hann myndi gera þetta,“ 
segir heimildarmaðurinn.

Giles veitti breska slúðurblað-
inu News of the World nýlega við-
tal, þar sem hann talaði meðal 
annars um kynlíf þeirra Lohan. 

„Lindsay er pottþétt kynlífsfík-
ill. Hún er villt í rúminu. Við sváf-
um saman nokkrum sinnum yfir 
daginn, og vorum svo að alla nótt-
ina. Einu sinni gerðum við það 
fjórum sinnum í röð. Það var 
klikkað. Linday er óseðjandi,“ var 
á meðal þess sem Giles sagði í 
viðtalinu. 

Hann dásamar þar að auki lík-
ama leikkonunnar, og segir hana 
meðal annars vera með hinn full-
komna bakhluta. 

Lohan hefur ekkert gefið út á 
útspil Giles enn sem komið er, en 
er væntanlega heldur ósátt.

Kærastinn selur myndir    
af fáklæddri Lindsay Lohan

Leikkonan Mischa Barton var handtekin 
vegna ölvunaraksturs síðastliðinn 
fimmtudagmorgun. Í bíl hennar fannst 
einnig eitthvað af ólöglegum fíkniefn-
um, þó ekki hafi komið fram hverrar 
tegundar þau hafi verið eða í hvaða 
magni. Mischa hefur einnig verið 
ákærð fyrir að keyra án þess að hafa 
undir höndum gilt ökuskírteini frá 
Kaliforníu, en stalla hennar 
Britney Spears lenti í svipuðum 
ökuskírteinisvandræðum fyrr á 
árinu. 

Barton er hvað þekktust fyrir 
leik sinn í unglingaþáttunum 
The O.C., þar sem hún fór með 
hlutverk vandræðagemsans 
Marissu Cooper, en lítið hefur 
borið á henni upp á síðkastið. Leik-
konan hafði þó verið ráðin til að 
vera gestgjafi í áramótateiti í Las 
Vegas í kvöld, en þá verður opn-
aður staður að nafni CatHouse á 
Luxor hótelinu og spilavítinu. Þó 
að einhverjir hafi spáð fyrir um 
að Mischa myndi verða af því 
tækifæri í kjölfar handtökunnar 
virtust forráðamenn á Luxor á 
eitt sáttir með að halda leikkon-
unni sem gestgjafa. „Sem 
stendur er enn búist við því að 
hún verði gestgjafi við opnun 
CatHouse á Luxor að kvöldi 
29. desember,“ sagði talsmað-
ur hótelsins. „Við látum vita ef 
eitthvað breytist,“ bætti hann 
þó við.

Mischa ölvuð 
undir stýri

HANDTEKIN Á FIMMTUDAG
O.C.-leikkonan Mischa Barton var 
handtekin fyrir ölvunarakstur í 
vikunni. Hún hafði einnig eiturlyf 
í fórum sínum.

Amelle Berrabah, ein þremenninganna í stúlknasveitinni vin-
sælu Sugababes, segist ekki hafa getað sofið frá því á aðfanga-
dag, eða allt frá því að ráðist var á kærasta hennar með sveðju 
og honum veittir hrottalegir áverkar. Hinn 25 ára gamli Freddie 
Fuller fannst liggjandi í blóði sínu í Hampshire á Englandi með 
alvarleg stungusár og djúpa skurði auk þess sem annar hand-
leggur hans hafði nánast verið höggvinn af. 

„Þetta er hræðilegt. Mér líður eins og ég sé að upplifa mar-
tröð. Ég skil ekki hvernig hægt er að gera svona við nokkurn 
mann. Ég gat ekki hætt að öskra eftir að ég sá sár hans,“ 
segir Berrabah. „Ég hef ekki sofið síðan þetta gerðist, ég 
hef verið svo áhyggjufull. Ég er ennþá í sjokki,“ bætti hún 
við. 

Lögreglan í Hampshire hefur lítið viljað tjá sig um málið 
en staðfestir að hún hafi handtekið 28 ára gamlan mann sem er 
grunaður um verknaðinn. Ekki er vitað hvað honum gekk til en 
vitni segja að Fuller hafi átt í orðaskiptum við annan mann fyrr 
um kvöldið. Eftir komuna á sjúkrahúsið gekkst Fuller undir 
sex klukkustunda aðgerð þar sem reynt var að bjarga handlegg 
hans. Hann mun vera á batavegi.

Sveðjuárás á kærasta sykurgellu

Í SJOKKI Sugababes er ein vinsælasta hljómsveit Bretlands. Berrabah er 
fyrir miðju. 

ÓSÁTT Lindsay Lohan 
er ekki ánægð með 
útspil fyrrverandi 
kærasta síns, Riley 
Giles. Hann reynir nú 
að selja myndir af 
fáklæddri leikkonunni 
og talar um kynlífsfíkn 
hennar í viðtölum.
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VR |  KRINGLUNNI 7  |  103 REYKJAVÍK  |  S. 510 1700 |  F. 510 1717  |  WWW.VR.IS

Föstudaginn 4. janúar kl. 8:30 hefjast bókanir á orlofshúsum og tjaldvög-
num VR 36 vikur fram í tímann. Miklar breytingar hafa verið gerðar á 
leigufyrirkomulagi orlofshúsa, nú þarf ekki lengur að fylla út umsóknar-
eyðublöð og engin bið er eftir úthlutun. Hver og einn getur bókað og 
gengið frá greiðslu fyrir orlofshús á  www.vr.is, í síma 510 1700 eða á 
skrifstofunni og gildir þá reglan fyrstur bókar, fyrstur fær. 
Nánar á www.vr.is.

Orlofshús VR
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SÍMI 462 3500SÍMI 530 1919

SÍMI 551 9000SÍMI 564 0000

10

16
7

10
16
14
12
16
14

THE GOLDEN COMPASS   kl. 3.40 - 5.50 - 8 - 10.10
ALVIN & ÍKORNARNIR   kl. 4 - 8 ÍSL. TAL

DUGGHOLUFÓLKIÐ kl. 6
SAW 4    kl. 10

10

16

10
16
14

14

THE GOLDEN COMPASS   kl. 3.30 - 6 - 8.30 - 11
WE OWN THE NIGHT   kl. 3 - 5.30 - 8 - 10.30
RUN FAT BOY RUN   kl. 8 - 10.10
BUTTERFLY ON A WHEEL   kl. 8 - 10.10
DAN IN REAL LIFE   kl. 3 - 5.45
LA VIE EN ROSE/LÍF RÓSARINNAR kl. 5

THE GOLDEN COMPASS   kl. 12.30 - 3 - 5.30 - 8 - 10.30
THE GOLDEN COMPASS LÚXUS kl. 12.30 - 3 - 5.30 - 8 - 10.30
ENCHANTED ÍSLENSKT TAL   kl. 1 - 3.20 - 5.40
ALVIN & ÍKORNARNIR   kl. 2 - 4 - 6 ÍSLENSKT TAL

ALVIN & ÍKORNARNIR   kl. 8 - 10 ENSKT TAL

HITMAN    kl. 8 - 10.10
DUGGHOLUFÓLKIÐ   kl. 2 - 4 - 6
DAN IN REAL LIFE   kl. 8 - 10.15

THE GOLDEN COMPASS  kl. 2.30 - 5 - 7.30 - 10
I AM LEGEND  kl. 3.20 - 5.40 - 8 - 10.20
WE OWN THE NIGHT  kl. 8 - 10.30
ALVIN & ÍKORNARNIR  kl. 4 - 6 ÍSL. TAL

DUGGHOLUFÓLKIÐ kl. 4 - 6 - 8 - 10
BUTTERFLY ON A WHEEL  kl. 10.40
ACROSS THE UNIVERSE  kl. 2.40 - 5.20 - 8

5% 5%

5% 5%

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í 

Regnboganum merktar með rauðu

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

Háskólabíó merktar með rauðu

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í

    Borgarbíói merktar með rauðu

 FÆRÐ 5% ENDURGREITT EF ÞÚ BORGAR BÍÓMIÐANN MEÐ KREDITKORTI TENGDU AUKAKRÓNUM!

NÝTT Í BÍÓ! NÝTT Í BÍÓ!GLEÐILEG JÓL

MEÐ ÍSLENSKU TALI

FRÁBÆR SKEMMTUN FYRIR 
ALLA FJÖLSKYLDUNA

ENCHANTED M/- ÍSL TAL kl. 1-3:20 - 5:40 L

I AM LEGEND kl. 8 - 10:10 14

BÝFLUGUMYNDIN M/- ÍSL TAL kl. 1:30 - 3:30 L

DUGGHOLUFÓLKIÐ kl. 5:30 7

FRED CLAUSE kl. 8 - 10:30 L

I AM LEGEND kl. 5:30D - 8:20D - 10:30D 14

TÖFRAPRINSESSAN M/- ÍSL TAL kl. 1D - 3:30D L

ENCHANTED M/- ENSK TAL kl. 5:30 - 8 - 10:30 L

FRED CLAUSE kl. 12:30 - 3 - 8 L

BÝFLUGUMYNDIN M/- ÍSL TAL kl. 1D - 3:30D L

BEOWULF kl. 6(3D) 12

I AM LEGEND kl. 8 - 10:20 16

THE GOLDEN COMPASS kl. 2 - 5 - 8 - 10:30 10

ENCHANTED m/ísl tali kl. 4 - 6 L

BEE MOVIE m/ísl tali kl. 2 L

TÖFRAPRIN...M/- ÍSL TAL kl. 2 - 4 - 6 L

FRED CLAUS kl. 8 L

I AM LEGEND kl. 4 - 6 - 8 - 10 14

BEE MOVIE M/- ÍSL TAL kl. 2 L

SIDNEY WHITE kl. 8 L

SÝNINGARTÍMARNIR GILDA FYRIR 26.  27. 28. 29. OG 30. DES. - GLEÐILEG JÓL

I AM LEGEND kl. 3 - 5:30 - 8D - 10:30D 14

I AM LEGEND  kl. 12:30 - 8 - 10:30 VIP
TÖFRAPRINSESSAN M/- ÍSL TAL kl. 12:30D - 3D - 5:30D L

ENCHANTED M/- ENSK TAL kl. 6 - 8:20 - 10:40 L

TÖFRAPRINSESSAN M/- ÍSL TAL kl. 3 - 5:30 VIP
FRED CLAUSE kl. 12:30 - 3 - 5:30 - 8 - 10:30 L

ALVIN OG ÍKORNARNIR M/- ÍSL TAL kl. 12 - 2 - 4 L

BÝFLUGUMYNDIN M/- ÍSL TAL kl. 12 - 2 - 4 L

BEE MOVIE M/- Ensku TAL kl. 6 - 8 - 10:10 L

SIDNEY WHITE kl. 8 L

AMERICAN GANGSTER kl. 10:30 16

SÝND MEÐ ÍSLENSKU OG ENSKU TALI

TÖFRAPRINSESSAN

- bara lúxus
Sími: 553 2075

THE GOLDEN COMPASS kl. 2, 5, 8 og 10.15 10
RUN FATBOY RUN kl. 6, 8 og 10 L
ALVIN OG ÍKORNARNIR - ÍSL TAL kl. 2, 4 og 6 L
SAW IV kl. 8 og 10 16
BEE MOVIE - ÍSL TAL kl. 2 og 4 L

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR

450 kr. í bíó! Gildir á allar sýningar merktar með rauðu!

Viðskiptavinir, sem greiða
með korti frá SPRON, fá

20% afslátt
af miðaverði á myndina

Margir þekktir erlendir 
tónlistarmenn fóru yfir 
móðuna miklu árið 2007. 
Fréttablaðið birtir hér 
myndir af fimm þeirra og 
er ítalski tenórinn Luciano 
Pavarotti vafalítið sá lang-
frægasti.  

Þessir sungu sitt 
síðasta á árinu

PAVAROTTI Einn af tenórunum þremur, 
Luciano Pavarotti, lést 6. september eftir 
langa baráttu við krabbamein, 71 árs 
að aldri. 

BRAD DELP Söngvari hljómsveitarinnar 
Boston, sem sló í gegn með laginu 
More Than a Feeling, framdi sjálfsvíg 9. 
mars, 55 ára gamall.

TONY WILSON Stofnandi breska plötu-
fyrirtækisins The Factory Records, sem 
kom á framfæri sveitum á borð við 
Joy Division og Happy Mondays, lést 
úr hjartaáfalli 57 ára. Wilson var gerð 
góð skil í kvikmyndinni 24 Hour Party 
People.  NORDICPHOTOS/GETTYIMAGES

IKE TURNER Ike og þáverandi eiginkona 
hans Tina Turner náðu heimsfrægð með 
lögunum Proud Mary og River Deep 
Mountain High. Kvikmyndin Tina fjallaði 
um stormasamt hjónaband þeirra. Ike 
lést 12. desember, 76 ára, eftir glímu við 
lungnasjúkdóm. 

KEVIN DUBROW Söngvari bandarísku 
rokksveitarinnar Quiet Riot (annar frá 
vinstri) féll frá 19. nóvember, 52 ára, 
eftir að hafa tekið of stóran skammt af 
kókaíni. Sveitin sló í gegn 1983 með 
útgáfu sinni á lagi Slade, Cum on Feel 
the Noize. NORDICPHOTOS/GETTYIMAGES
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Áramótaheit leikarans Jude Law 
fyrir komandi ár er að læra að 

spila á píanó. Law 
leikur nú þegar á 
saxófón, munn-
hörpu og gítar, en 
kveðst vilja verða 
framúrskarandi 
píanisti þar sem 

hann sé hundléleg-
ur á hin hljóðfærin. 
„Mig langar að geta 
spilað eins og Chris 
Martin, sem ég 
dáist mjög að,“ 
segir leikarinn, og 
á þar við liðsmann 
sveitarinnar 
Coldplay.

Breski háðfuglinn Ricky Gervais 
segist ekki vilja verða kvikmynda-
stjarna. „Mér finnst bara ekkert 
spennandi að sjá andlit mitt á 
hvíta tjaldinu. Fyrir mér snýst þetta 
allt um sköpunarferlið. 
Hugmyndin er spenn-
andi hlutinn, og svo 
snýst allt um hversu 
mikið maður eyðileggur 
hana,“ segir leikar-
inn, sem hefur 
þó einnig lýst 
því yfir að 
hann vilji 
verða næsti 
James 
Bond.

Tveimur skópörum og sloppi 
Victoriu Beckham var stolið úr 
búningsherbergi kryddpíanna í 
Köln í Þýskalandi á dögunum. 

Kryddstúlkurnar voru 
þangað komnar á tón-
leikaferðalagi sínu, og 
voru á sviðinu þegar 

einhver aðdá-
andinn braust inn. 
Bæði skórnir og 
sloppurinn voru 

sérhannaðir 
af Roberto 

Cavalli 
og eru 
metnir 
á yfir 
eina 

milljón 
íslenskra 

króna.

Meira af kryddstúlkunum, því 
dómstóll úrskurðaði á dögunum að 
Mel B mætti taka dóttur sína með 
í tónleikaferðalagið. Barnsfaðir 
hennar, dansarinn Jimmy Gulzar, 
hafði farið fyrir dómstóla þar sem 
hann krafðist þess að fá að hitta 
dóttur þeirra, Phoenix Chi, aðra 
hvora helgi. Dómarinn taldi þó að 
Phoenix hefði gott af því 
að sjá heiminn, og 
úrskurðaði Mel 
B í hag. Hún á 
einnig dótturina 
Angel með 
Eddie Murphy.

FRÉTTIR AF FÓLKI

Milo Ventimiglia og Hayden Panettiere, tvær 
helstu stjörnur sjónvarpsþáttanna vinsælu 
Heroes, eru hætt að þykjast vera aðeins nánir 
vinir. Þau skötuhjú létu þannig hvort að öðru í 
einu af hinum árlegu jólateitum í Holly-
wood að ekki þykir annað koma til 
greina en að þar hafi ástfangið par verið 
á ferð. Milo leikur hinn ofurmannlega 
Peter Petrelli í þáttunum og Panettiere 
leikur ódrepanlegu klappstýruna Claire 
Bennet. 

„Hann kallaði hana kærustuna sína, 
þau leiddust allt kvöldið og á endanum 
var hún farin að sitja í fanginu á 
honum,“ sagði sjónarvottur við In Touch 
tímaritið vestan hafs. 

Fyrsta Heroes-parið  
Áhrifamenn í tölvuleikjaheiminum supu hveljur í 
vikunni þegar greint var frá því að framleiðslukostnað-
ur tölvuleiksins Halo 3 nam tæpum tveimur milljörð-
um króna og er þá undanskilinn kostnaður við mark-
aðssetningu á leiknum. BBC greinir frá því að 
framleiðslukostnaður vinsælustu tölvuleikja heims 
hafi rokið upp á undanförnum misserum og er nú að 
meðaltali um einn milljarður króna. Til samanburðar 
má nefna að framleiðsla á fyrsta Pac-Man leiknum árið 
1982 var um 6 milljónir króna. 

Í tilviki Halo 3 þá er hæpið að framleiðendur sjái 
eftir öllum peningunum sem varið var í framleiðsluna, 
því hagnaðurinn á fyrsta söludegi tölvuleiksins nam 
170 milljónum dollara, eða rúmum 10 milljörðum 
íslenskra króna. Það er mesti hagnaður sem afþreying-
arvara hefur gefið af sér á einum degi og slær þannig 
met þriðju kvikmyndarinnar um Köngulóarmanninn 
sem hlaut gríðarlega aðsókn á fyrsta sýningardegi. 

Philip Oliver, stofnandi og eigandi Blitz-tölvuleikja-
framleiðandans, segir að auknar kröfur um grafík séu 
meginorsökin fyrir sívaxandi framleiðslukostnaði. „Í 

dag þurfa leikirnir að vera í bestu mögulegu gæðum til 
að þeir séu samþykktir af neytendum. Grafíkin þarf að 
komast sem næst því að vera fullkomin. Í slíkri vinnu 
þarf fullkomnustu tölvur og tæki sem völ er á og sú 
tækni kostar mikið,“ segir Oliver. 

Framleiðslukostnaður eykst hratt

NÁIN Milo Ventimiglia og Hayden Panettiere hafa 
aldrei þrætt fyrir að vera nánir vinir en nú virðist 

sem vináttan hafi þróast út í ástarsamband. 

HALO 3 Leikurinn hefur hlotið einróma lof gagnrýnenda og 
notið gríðarlega vinsælda meðal neytenda. Kostnaðurinn við 
framleiðslu leiksins var um tveir milljarðar.

NICOTINELL MINTUR

KOSTIR NICOTINELL MINTUNNAR

Nicotinell munnsogstöflur með mintu er

tilvalin leið til að fá nikótín svo lítið beri á

þegar hætt er að reykja.

eru fyrirferðalítil nikótínuppbót

eru með frískandi mintubragði

eru hentugar og auðveldar í notkun

eru í mismunandi skömmtum til að

mæta þínum þörfum

eru sykurlausar og hlífa því

tönnunum

innihalda fáar kaloríur

MINTUR

Nicotinell nikótínlyf fást án lyfseðils og eru notuð sem hjálparefni til þess að hætta eða draga úr reykingum. Til að ná sem bestum árangri skal ávalt fylgja leiðbeiningum í fylgiseðlinum með
lyfinu. Skammtar eru einstaklingsbundnir og eru ákvarðaðir eftir því hversu mikið er reykt, en þeir mega þó aldrei vera stærri en 25 stykki á dag. Leita skal til læknis eða lyfjafræðings ef þörf er
á frekari upplýsingum. Þeir sem fengið hafa ofnæmi fyrir nikótíni eða öðrum innihaldsefnum lyfsins, fengið hjartaáfall nýlega, óstöðuga eða versnandi hjartaöng, alvarlega hjartsláttaróreglu
eða heilablóðfall nýlega eiga ekki að nota Nicotinell nikótínlyf. Börn undir 15 ára aldri, þungaðar konur og konur með barn á brjósti skulu ekki nota lyfið nema að læknisráði. Lesið allan
fylgiseðilinn áður en byrjað er að nota lyfið. Markaðsleyfishafi: Novartis Healthcare. Umboð á Íslandi: Artasan ehf., Kirkjulundi 17, 210 Garðabæ.

NÝJAR
PAKKNINGAR

BETRA
VERÐ
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sport@

1.–3. febrúar

Innifalið: Flug með sköttum, hótelgisting með morgunverði 
og miði á Kátu ekkjuna.

Nánar á expressferdir.is 
eða í síma 5 900 100

69.900 kr.

Óperuferð til Køben
Káta ekkjan – Frumsýning!

Verð á mann í tvíbýli

8.–11. febrúar

Innifalið: Flug með sköttum, hótelgisting með morgunverði, 
akstur til og frá flugvelli 
og íslensk leiðsögn.

Fararstjóri: Halldór Már Stefánsson

59.900 kr.

Vetrarfrí í Barcelona

Verð á mann í tvíbýli

8. TIL 14. UMFERÐ
Flest mörk skoruð - Mörk/víti:
Sergiv Trotsenko, ÍBV 40/6
Jóhann Gunnar Einarss. , Fram 40/15
Heimir Örn Árnason, Stjörnunni 39/11
Fannar Þór Friðgeirsson, Val  37/4
Ragnar Hjaltested, HK 36/7
Ernir Hrafn Arnarson, Val 36/0
Hilmar Stefánsson , Aftureldingu 35/17
Einar Logi Friðjónsson , Akureyri 34/0
Ólafur Víðir Ólafss., Stjörnunni 33/10
Baldvin Þorsteinsson, Val 32/4
Goran Gusic, Akureyri 31/9
Tomas Eitutis, HK 30/0
Zilvinas Grieze, ÍBV 29/4
Björgvin Þór Hólmgeirsson ,Stj. 28/0
Andri Stefan, Haukum 28/0
Arnar Jón Agnarsson,  Haukum 28/0
Jón Karl Björnsson, Haukum 27/19
Rúnar Kárason, Fram 27/0
Magnús Einarsson , Aftureldingu 24/0
Ólafur Bjarki Ragnarsson, HK 24/0
Magnús Stefánsson, Akureyri 23/2
Augustas Strazdas, HK 23/0
Daníel Jónsson, Aftureldingu 23/0
Gunnar Ingi Jóhannsson,  Stjörn. 23/1
Gunnar Steinn Jónsson, HK  23/9
Sindri Haraldsson, ÍBV 21/0
Filip Klitszyczk, Fram 21/0
Freyr Brynjarsson, Haukum 20/0
Andri Snær Stefánsson , Akureyri 20/0
Einar Ingi Hrafnsson, Fram  20/0
Elvar Friðriksson, Val 20/0
Jónatan Þór Magnúss.,  Akureyri 20/8
Halldór Jóhann Sigfúss. , Fram 20/9

Flest skot varin - Skot/víti:
Davíð Svansson, Aftureldingu 139/6
Egidijus Petkevicius, HK  101/6
Björgvin Páll Gústavsson,  Fram 92/5
Roland Eradze, Stjörnunni 92/5
Friðrik Sigmarsson, ÍBV 68/1
Ólafur Haukur Gíslason, Val  67/3
Sveinbjörn Pétursson , Akureyri 66/6
Magnús Sigmundsson, Haukum 65/2
Gísli Guðmundsson, Haukum 64/7
Hlynur Morthens, Stjörnunni 58/7

Flest varin víti:
Hlynur Morthens, Stjörnunni  7
Gísli Guðmundsson, Haukum 7
Egidijus Petkevicius, HK  6
Davíð Svansson, Afturelding  6
Sveinbjörn Pétursson,  Akureyri 6
Roland Eradze, Stjörnunni  5
Björgvin Páll Gústavsson,  Fram 5

Flest mörk utan af velli:
Ernir Hrafn Arnarson, Val 36
Einar Logi Friðjónsson,  Akureyri 34
Sergiv Trotsenko, ÍBV 34
Fannar Þór Friðgeirsson, Val 33
Tomas Eitutis, HK 30
Ragnar Hjaltested, HK 29
Björgvin Þór Hólmgeirsson,  Stjörn. 28
Andri Stefan, Haukum 28
Heimir Örn Árnason,  Stjörnunni 28
Baldvin Þorsteinsson, Val 28
Arnar Jón Agnarsson,  Haukum 28
Rúnar Kárason, Fram 27
Jóhann Gunnar Einarsson , Fram 25
Zilvinas Grieze, ÍBV 25
Magnús Einarsson,  Afturelding 24
Ólafur Bjarki Ragnarsson, HK 24
Augustas Strazdas, HK 23
Ólafur Víðir Ólafsson, Stjörnunni 23
Daníel Jónsson, Afturelding  23
Goran Gusic, Akureyri 22
Gunnar Ingi Jóhannsson,  Stjörn. 22
Magnús Stefánsson, Akureyri 21
Sindri Haraldsson, ÍBV 21
Filip Klitszyczk, Fram 21
Freyr Brynjarsson, Haukum 20
Andri Snær Stefánsson , Akureyri 20
Einar Ingi Hrafnsson, Fram  20
Elvar Friðriksson, Val 20
Kári Kristjánsson, Haukum 19
Nikolav Kulikov, ÍBV 18
Hilmar Stefánsson,  Aftureldingu 18
Sigfús Páll Sigfússon, Val 18

Öll tölfræðin er úr leikjum sem spilaðir 
voru í umferðum 8 til 14.

KÖRFUBOLTI Roman Moniak nýtti 
tækifærið vel og sýndi ÍR-ingum 
af hverju misstu þegar þeir létu 
hann fara fyrr í vetur. 

Moniak var með í þremur 
leikjum ÍR-inga en fékk aðeins að 
koma inn á í 17 mínútur saman-
lagt í þessum leikjum. Hann var 
bara með tvö stig í búningi ÍR og 
þau komu bæði af vítalínunni en 
hann klikkaði á öllum fimm 
skotum sínum með liðinu. ÍR-
ingar létu hann fara eftir 110-79 
tap fyrir Keflavík. 

Moniak ákvað að gefa íslensku 
deildinni annað tækifæri og kom 
til Hamars eftir jólafríið og fyrsti 
leikurinn var einmitt á móti hans 
gömlu félögum í ÍR á föstudags-
kvöldið. Þar fór kappinn á kostum 
og skoraði 19 stig á þeim 19 
mínútum sem hann spilaði og 
Hamar vann öruggan 10 stiga 
sigur, 83-73.

 - óój

Roman Moniak lék vel með Hamri:

Sýndi ÍR hvað hann getur

LÉT HANN FARA Roman Moniak hentaði 
ekki ÍR-ingum en lærisveinar Jóns Arnars 
Ingvarssonar lentu hins vegar í miklum 
vandræðum með hann. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

BESTIR Í UMFERÐUM 8-14 
Besti leikmaðurinn:
Andri Stefan Guðrúnarson  Haukum
Besti þjálfarinn:
Aron Kristjánsson   Haukum
Bestu dómararnir:
Anton Gylfi Pálsson og Hlynur Leifsson
Besta umgjörð:
Haukar
Lið umferða 1-7:
Mark:  Davíð H. Svansson, Afturelding
v. horn:  Baldvin Þorsteinsson, Val
h. horn.:  Ragnar Hjaltested, HK
lína:  Kári K. Kristjánsson, Haukum
v. skytta:  Fannar Friðgeirsson, Val
h. skytta:  Ernir Hrafn Arnarson, Val
miðja:  Andri Stefan, Haukum

HANDBOLTI Haukar fengu ríflega 
uppskeru þegar verðlaunum fyrir 
umferðir 8-14 í N1-deild karla í 
handbolta var útdeilt í gær. Sér-
stök valnefnd á vegum HSÍ sér um 
valið. Tveir Haukamenn eru í 
úrvalsliðinu, línumaðurinn sterki 
Kári Kristján Kristjánsson og 
Andri Stefan Guðrúnarson sem 
einnig var valinn besti leikmaður 
umferðanna. Miðjumaðurinn Andri 
hefur leikið mjög vel í síðustu leikj-
um með Haukum en þjálfari liðs-
ins, Aron Kristjánsson, var valinn 
besti þjálfarinn. Þá fengu Haukar 
sérstaka viðurkenningu fyrir bestu 
umgjörðina í umferðunum.

Valur á þrjá leikmenn í úrvals-
liðinu, vinstri hornamanninn Bald-
vin Þorsteinsson og skytturnar 
Fannar Þór Friðgeirsson og Erni 
Hrafn Arnarson. Liðið er einnig 
skipað hornamanninum knáa 
Ragnari Hjaltested úr HK og 
markmanninum Davíð Hlíðdal 
Svansson úr Aftureldingu. Hlynur 
Leifsson og Anton Gylfi Pálsson 
voru svo valdir bestu dómarar 
umferðanna.

Andri Stefan er að vonum 
ánægður með gengi Hauka undan-
farið en Hafnarfjarðarliðið hefur 
fjögurra stiga forystu á toppi 
deildarinnar. Í umferðum 8-14 töp-
uðu Haukar ekki leik. Jafntefli 
gegn Val og Akureyri litu dagsins 
ljós en síðan vann liðið fimm leiki, 
gegn ÍBV, Fram, Stjörnunni, 
Aftureldingu og HK.

Næsti leikur í deildinni er ekki 
fyrr en 1. febrúar, þegar Haukar 
mæta Val, vegna Evrópumóts 
landsliða í janúar. Andri horfir 
björtum augum fram á veginn. 
„Ég er bjartsýnn á framhaldið. Ég 
er með mjög góða tilfinningu fyrir 
þessu, sömu tilfinningu og maður 
fékk á árum áður þegar við vorum 
að vinna allt. Það er gott að finna 
þá tilfinngu aftur eftir að hún var 
í felum,“ sagði Andri.

Hann viðurkennir að nú sé verið 
að rífa handboltann aftur upp á 
Ásvöllum eftir tvö mögur ár. „Við 
erum búnir að vera mjög ósáttir 
með síðustu tvö ár. Við erum 
Haukar og við eigum að vera á 
toppnum. Það er stefnan og svona 

á þetta að vera. Það er allt búið að 
ganga upp hjá okkur og það er 
hugur í okkur að halda því áfram,“ 
sagði Andri.

Hann hrósar jafnframt þjálfara 
sínum, Aroni Kristjánssyni, í 
hástert og umgjörðinni hjá félag-
inu. „Við erum að uppskera eftir 
því hérna,“ sagði Andri sem var 
valinn í landsliðshóp tvö af Alfreð 
Gíslasyni. 

„Ég stefni á að sanna mig þar 
núna í janúar og maður veit aldrei 
hvað gerist. Ef það tekst ekki hjá 
mér núna verð ég bara að gera það 
síðar. Ég er enn ungur,“ sagði 
Andri og tók fram að honum liði 
mjög vel í Haukum og hugur hans 
lægi ekki endilega í atvinnu-
mennsku eins og staðan væri í 
dag.

Sigurtilfinningin komin aftur á Ásvelli 
Andri Stefan var valinn besti leikmaður umferða 8 til 14 í N1-deild karla í handbolta í gær. Topplið Hauka 
var fyrirferðarmikið þegar verðlaunum fyrir umferðirnar var útdeilt en Valur á þó fleiri leikmenn í liðinu.

> Snorri og Ásgeir misstu af titli 

Snorri Steinn Guðjónsson og Ásgeir Örn Hallgríms-
son léku báðir með GOG Svendborg sem tapaði 
fyrir Kolding í úrslitaleik dönsku bikarkeppninnar í 
gær. Kolding vann leikinn með 28 
mörkum gegn 23 eftir að hafa 
verið einu marki yfir í hálfleik 
12-11. Snorri og Ásgeir lögðu 
sitt af mörkum og skoruðu báðir 
fjögur mörk fyrir GOG en það 
dugði ekki til. Þetta er annað 
árið í röð sem Kolding vinnur 
bikarkeppnina í Danmörku.

Alfreð Örn Finnsson gekk á fund með 
stjórn Gróttu á föstudagskvöldið og 
ræddi stöðu sína hjá félaginu. Alfreð 
sagðist í samtali við Fréttablaðið eftir 
tapleik gegn Fram í undanúrslitum 
N1-deildarbikarsins á fimmtudaginn 
vera að íhuga að segja 
af sér. Hann sagðist 
jafnframt gera ráð fyrir 
því að svo færi.

Nú er öldin önnur og Alfreð 
ætlar ekki að hætta en hann 
hefur fengið mikinn stuðning 
úr ýmsum áttum. „Ég er mjög 
ánægður með þann mikla 
stuðning sem mér er sýndur. 
Það var einhugur um að hafa 
mig áfram og það er ekki 
talið að þessi deyfð væri mér 

að kenna. Við ætlum að skoða þetta nú 
um jólin og það er aldrei að vita nema 
eitthvað gerist á næstu misserum. Er ekki 
félagaskiptaglugginn að opna?“ spurði 
Alfreð kíminn og dulur.

Leikmenn Gróttu ræddu sín á 
milli og sýndu þjálfara sínum 

mikinn stuðning en 
liðið er sem stendur  í 
fjórða sæti deildarinnar. 

„Það er alltaf gott að hafa 
leikmennina á bak við sig. Nú 

stefnum við bara á að koma sterk 
til baka á nýju ári,“ sagði Alfreð sem 
fékk einnig stuðning frá heimasíð-
unni www.handbolti.is. Þar birti 
forkólfur síðunnar,  Hlynur Sigmars-
son, yfirlýsingu um að Alfreð mætti 
einfaldlega ekki hætta og í lok pistils 

síns lagði Hlynur jafnframt fram áskorun til 
Gróttu.

Áskorunin gengur út á að Hlynur ætlar að 
reyna að létta sig um fleiri kíló en þau stig 
sem Grótta hlýtur eftir áramót, að því gefnu 
að Alfreð yrði áfram þjálfari. Sú varð raunin 
og því hefst áskorunin með 
vigtun Hlyns þann 1. 
janúar 2008 og lýkur á 
lokahófi HSÍ eftir tíma-
bilið. Sá sem tapar 
þarf að borga undir 
mat og sal til veislu 
handa hinum. „Það er 
ekki spurning að 
við tökum þessari 
áskorun,“ sagði 
Alfreð kíminn.

ALFREÐ ÖRN FINNSSON: ÆTLAR EKKI AÐ HÆTTA MEÐ KVENNALIÐ GRÓTTU Í HANDBOLTA 

Allir studdu Alfreð til að halda áfram

BESTUR Andrei tekur við verðlaunum 
sínum í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

VERÐLAUNAHÓPURINN Guðmundur Ingvarsson, formaður KSÍ, Anton Gylfi Pálsson 
dómari, Davíð Svansson, Kári Kristján Kristjánsson, Fannar Friðgeirsson, Baldvin 
Þorsteinsson, Ernir Hrafn Arnarson, Gunnar Magnússon ,þjálfari HK, sem tók við 
verðlaunum fyrir Ragnar Hjaltestedt, Aron Kristjánsson þjálfari, Hlynur Leifsson dóm-
ari og Páll Ólafsson frá Haukum. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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N1-deildarbikar karla:
Haukar-Fram 28-29 (14-17)
Mörk Hauka: Kári Kristján Kristjánsson 9 (12), 
Sigurbergur Sveinsson 7 (11), Andri Stefan 4 (10), 
Halldór Ingólfsson 2/2 (2/2), Gísli Jón Þórisson 2 
(3), Freyr Brynjarsson 2 (5), Gunnar Berg Viktors-
son 1 (2), Pétur Pálsson 1 (3). 
Varin skot: Magnús Sigmundsson 2 (11/2) 
18,2%, Gísli Guðmundsson 11(31/1) 35,5%
Hraðaupphlaup: 4 (Andri 1, Kári, Gunnar Berg)
Fiskuð víti: 2 (Sigurbergur, Gísli) 
Utan vallar: 6 mínútur
Mörk Fram: Jóhann Gunnar Einarsson 7 (11), 
Andri Berg Haraldsson 6/3 (10/3), Einar Ingi 
Hrafnsson 4 (8), Stefán Stefánsson 3 (4), Hjörtur 
Hinriksson 3 (6), Haraldur Þorvarðarson 3 (9), 
Guðjón Finnur Drengsson 1 (2), Rúnar Kárason 1 
(3), Halldór Jóhann Sigfússon 1 (3).
Varin skot: Björgvin Gústavsson 13 (38/1) 
34,2%, Magnús Gunnar Erlendsson 5 (8/1) 
62,5%
Hraðaupphlaup: 2 (Stefán, Jóhann Gunnar)
Fiskuð víti: 3 (Halldór Jóhann 2, Guðjón)
Utan vallar: 10 mínútur

N1-deildarbikar kvenna:
Fram-Valur 21-26 (8-14)
Mörk Fram: Stella Sigurðardóttir 8/5 (14/6), 
Sigurbjörg Jóhannsdóttir 4 (6), Pavla Nevarilova 
4 (7), Marthe Sördal 3 (5), Sara Sigurðardóttir 2 
5(), Karen Einarsdóttir (1), Ásta Birna Gunnars-
dóttir (4/1), Þórey Rósa Stefánsdóttir (6) 
Varin skot: Karen Einarsdóttir 15 (41/2) 36,6%
Hraðaupphlaup: 5 (Nevarilova 2, Sara, Sördal, 
Sigurbjörg)
Fiskuð víti: 7 (Nevarilova 4, Þórey, Sara, Stella)
Utan vallar: 14 mínútur
Mörk Vals: Kristín Guðmundsdóttir 10 (15), Íris 
Ásta Pétursdóttir 4 (4), Ágústa Edda Björnsdóttir 
4 (9), Hafrún Kristjánsdóttir 3/2 (4/3), Katrín 
Andrésdóttir 2 (7), Dagný Skúladóttir 2 (7), 
Hildigunnur Einarsdóttir 1 (2)
Varin skot: Berglind Íris Hansdóttir 17/1 (37/5) 
45,9%, Jolanta Slapikiene (1/1) 0%
Hraðaupphlaup: 6 (Dagný 2, Íris 2, Kristín, 
Ágústa)
Fiskuð víti: 3 (Anna María, Dagný, Ágústa)
Utan vallar: 10 mínútur

Þýski handboltinn:
Wilhelmshavener - Flensburg 27-40
Gylfi Gylfason skoraði átta mörk fyrir Wilhelms-
havener, Einar Hólmgeirsson og Alexander 
Petersson skoruðu báðir tvö mörk fyrir Flensburg.
Füchse Berlin - Göppingen 27-23
Jaliesky Garcia Padron skoraði fimm mörk fyrir 
Göppingen.
Balingen - Rhein-Neckar Löwe  35-33
Lemgo - Wetzlar 27-19
Logi Geirsson var ekki í leikmannahópi Lemgo.
Gummersbach - GWD Minden  32-25
Guðjón Valur Sigurðsson skoraði sex mörk fyrir 
Gummersbach, Róbert Gunnarsson skoraði þrjú 
en Sverre Jakobsson komst ekki á blað. Einar Örn 
Jónsson var markahæsti leikmaður Minden með 
sex mörk.
TuS N-Lübbecke - Nordhorn  31-30
Birkir Ívar Guðmundsson varði eitt skot í marki 
Lübbecke en Þórir Ólafsson lék ekki með liðinu. 
Tussem Essen - Magdeburg 35-30
Kiel - Grosswallstadt  33-21
Hamburg - Melsungen 38-25

ÚRSLITIN Í GÆR

HANDBOLTI Valur varð í gær N1-
deildarbikarmeistari kvenna 
þegar liðið lagði Fram, 21-26. Valur 
hafði yfirhöndina allan leikinn og 
vann öruggan sigur á baráttuglöðu 
liði Fram sem gafst aldrei upp þó 
að munurinn hafi farið í átta mörk 
snemma í síðari hálfleik.

Valsstelpur mættu mjög ákveðn-
ar til leiks og spiluðu frábæra 
vörn allan fyrri hálfleikinn. Liðið 
komst fljótt yfir og jók forskot sitt 
jafnt og þétt er leið á hálfleikinn 
og þegar hálfleiksflautið gall mun-
aði sex mörkum á liðunum, 8-14.

Fram skoraði fyrsta mark síðari 
hálfleiks en svo komu þrjú mörk 
Vals og munurinn því orðinn átta 
mörk, 9-17. Þá slökuðu Valsstelpur 
á klónni. Öflugur varnarleikur 
liðsins hvarf eins og dögg fyrir 
sólu og Framstelpur gengu á lagið 
og minnkuðu muninn í tvö mörk, 
18-20.

Kristín Guðmundsdóttir skoraði 
þá þrjú af fjórum næstu mörkum 
leiksins og Valur náði aftur 
öruggri forystu sem liðið lét ekki 
af hendi. Sanngjarn fimm marka 
sigur Vals, 21-26, því staðreynd.

Kristín Guðmundsdóttir fór 
mikinn í liði Vals og skoraði 10 

mörk, þar af 6 síðustu 15 mínútur 
leiksins. Kristín hefur ekki náð 
sér á strik með Val í vetur og vildi 
ólm bæta úr því nú þegar mikið 
var í húfi. „Það vantaði að koma 
mér í gang. Ég hef ekki spilað 

mjög vel og sjálfstraustið hefur 
vantað. Ég ákvað að reyna að gera 
mitt allra besta í dag,“ sagði 
Kristín sem ásamt Berglindi Hans-
dóttur, markverði Vals, var besti 
leikmaður vallarins.

Kristín sagði að þreyta umfram 
annað hefði valdið því að Valur 
missti örugga forystuna í seinni 
hálfleik. „Þær eru mjög sterkar. 
Gefast aldrei upp og maður þarf á 
öllu sínu að halda gegn þeim. 
Þegar við slökuðum á í vörninni þá 
tók Berglind við í markinu. Hún 
varði það sem slapp í gegn. Það 
small allt í dag,“ sagði Kristín sem 
vildi að lokum hrósa umgjörðinni 
hjá HSÍ og N1 í deildarbikarnum. 
„Það var frábær umgjörð hér í 
dag hjá HSÍ. Stemning í húsinu og 
dúkurinn á gólfinu. Þetta var rosa-
lega gaman. Vonandi verður þetta 
hefð og fólk fjölmennir á völlinn.“

Einar Jónsson, þjálfari Fram, 
sagði lið sitt hafa eyðilagt fyrir 
sér sjálft með slökum fyrri hálf-
leik. „Við vorum of langt frá Vals-
liðinu. Þetta er of gott lið til að 
elta. Ég hélt að við myndum ná 
þeim og jafna í síðari hálfleik, þá 
hefði allt getað gerst en við náðum 
því ekki. Við fórum með alltof 
mörg dauðafæri, víti og dauðafæri 
í hornunum. Berglind varði alltof 
mikið af dauðafærum. Hún er auð-
vitað frábær markvörður en við 
hefðum átt að gera betur,“ sagði 
Einar. - gmi

Kristín og Berglind fóru á kostum þegar kvennalið Vals lagði Fram og tryggði sér deildarbikarmeistaratitilinn: 

Valsvörnin alltof sterk fyrir Framstúlkur

SIGRINUM FAGNAÐ Valsstúlkur fóru 
með sigur af hólmi í úrslitaleik N1-deild-
arbikarsins gegn Fram. Hér sjást þær 
fagna sigrinum um leið og lokaflautan 
gall. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

BIKAR Á LOFT Hafrún Kristjánsdóttir hampar deildarbikarmeistaratitlinum í Laugar-
dalshöll í gær.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

HANDBOLTI Dramatíkin var allsráð-
andi í Laugardalshöll í gær. Fram 
varð deildabikarmeistari eftir 30-
28 sigur á Haukum en þær tölur 
eru rangar þar sem eitt marka 
Framara var tvískráð í fyrri hálf-
leiknum. Lesa má nánar um það 
annarsstaðar á síðunni.

Haukar byrjuðu betur og kom-
ust í 3-1 en Framarar svöruðu því 
með þremur mörkum. Liðin skipt-
ust á að skora en í stöðunni 9-10 
skoruðu Framarar fjögur mörk í 
röð og náðu fimm marka forystu. 
Haukar skoruðu tvö síðustu mörk 
fyrri hálfleiks og var staðan 14-17 
í hálfleiknum.

Fram skoraði fyrsta mark síð-
ari hálfleiks en Haukar hófu hægt 
og rólega að minnka muninn og 
þegar tólf mínútur voru eftir af 
leiknum komust Haukar yfir 23-
22. Þá skiptust liðin á að skora þar 
til Fram komst aftur yfir, 25-26, 
er átta mínútur voru eftir af 
leiknum.

Magnús Erlendsson kom í mark 
Fram á lokasprettinum og gerði 
gæfumuninn. Hann varði fimm af 
átta skotum sem komu á markið á 
sama tíma og sóknarmenn Fram 
áttu sífellt erfiðara með að koma 
boltanum framhjá Gísla Guð-
mundssyni í marki Hauka.

Lokamínúta leiksins var æsi-
spennandi. Halldór Ingólfsson 
jafnaði metin úr vítakasti þegar 
nákvæmlega mínúta var eftir af 
leiknum. Fram fór í sókn en missti 
boltann klaufalega. Haukar brun-
uðu upp völlinn í leit að jöfnunar-
markinu. Haukar misstu boltann í 
óðagoti og Fram brunaði upp völl-
inn þar sem Rúnar skoraði síðasta 
mark leiksins.

Jóhann Gunnar Einarsson átti 
mjög góðan leik fyrir Fram og 
mætti einkar glaðlyndur í viðtal 
eftir leik „Þetta var mjög sætt. Við 
lögðum mikið á okkur í þessari 
keppni. Þetta var mjög erfið 
keppni að spila svona tvo daga í 
röð í pásunni strax eftir jólin en 
vel þess virði. Það er frábær 
umgjörð á þessu móti og ég bjóst 
ekki við þessu svona flottu. Þetta 
var frábært,“ sagði Jóhann.

Aron Kristjánsson var að vonum 
svekktur með tapið en hafði engu 
að síður gaman að skemmtilegum 
leiknum. „Þetta var hörkuleikur. 

Við misstum þá of mikið fram úr 
okkur í fyrri hálfleik. Spiluðum 
ekki nægjanlega góða vörn og 
markvarslan var eftir því. Það 
gerir það að verkum að við eltum 
þá of mikið og höfðum ekki marga 
leikmenn að skipta inn. Við komum 
okkur inn í leikinn aftur með mikl-
um baráttuvilja. Við neituðum að 
gefast upp og ætluðum að vinna 
þennan leik. Við jöfnum leikinn og 
svo er óðagot í restina sem gerir 
það að verkum að við náum ekki 
að jafna aftur,“ sagði Aron sem 
vildi að lokum óska Fram til ham-
ingju með sigurinn. - gmi

Framarar sigldu til sigurs með herkjum
Fram tryggði sér N1-deildarbikarinn með sigri á Haukum í dramatískum leik. Eftir æsispennandi lokamín-
útur tryggðu Framarar sér sigur eftir kaflaskiptan og stórskemmtilegan úrslitaleik í Laugardalshöll.

ÖLL SUND LOKUÐ Guðjón Finnur 
Drengsson reynir að finna leið framhjá 
vörn Hauka sem tekur fast á horna-
manninum knáa. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

SIGRI HAMPAÐ Framarar stilltu sér upp í myndatöku eftir sigurinn á Haukum í gær 
og fögnuðu titlinum með stæl. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

HANDBOLTI Íslenska u-18 ára 
landslið karla í handbolta tapaði 
fyrir Frökkum í úrslitaleik Hela 
cup í Þýskalandi í gærkvöld, 40-
36. Liðið gerði mjög vel með því 
að komast í úrslitin en það vann 
Þjóðverja í undanúrslitum 34-33 í 
gær.

Í fyrradag spilaði íslenska 
landsliðið þrjá leiki, það vann 
Pólverja og lið frá Saar héraði en 
tapaði illa fyrir Frökkum sem vann 
riðilinn. Frakkar urðu aftur 
banamenn Íslands í úrslitunum en 
liðið bætti sig mikið í þeim leik frá 
tapinu í riðlinum. Liðið getur því 
vel unað árangurinn á hinu sterka 
og glæsilega móti í Þýskalandi. - hþh

U-18 ára landslið Íslands:

Tapaði í úrslit-
um á Hela cup

HANDBOLTI Sú nýbreytni að spila 
deildarbikarinn á 

milli fjögurra 
efstu liða N1-
deildarinnar 
heppnaðist frá-
bærlega eða 
allt þar til 
tímaverðir 
gáfu Fram 
aukamark um 

miðbik 
úrslita-

leiks 
liðs-

ins og Hauka í karlaflokki í gær. 
Um miðbik fyrri hálfleiks ráku 

blaðamenn í blaðamannastúkunni 
upp stór augu. Fram hafði skorað 
marki meira en bókhald allra 
blaðamanna í stúkunni sýndi. Eftir 
miklar vangaveltur og yfirferð 
komust blaðamenn að því mistök 
hefðu átt sér stað á tímavarða-
borði en ekki í blaðamannastúk-
unni. Aðstoðarmaður þjálfara 
Fram, Einar Björnsson, spurði 
undirritaðan í hálfleik hvort hann 
hefði misst af marki.

Undirritaður benti öðrum dóm-
ara leiksins, Antoni Pálssyni, á 

mistökin í 
hálfleik og 
eins var 

ritara og eftirlitsdómara bent á 
mistökin. Engu að síður var ekkert 
aðhafst.

Ritari skráði einu marki fleira á 
Andra Berg Haraldsson. Þulur 
leiksins sem einnig hélt skor bar 
saman með blaðamönnum fjölda 
marka Andra, sem voru sex, en 
ekki með ritara.

Ríkissjónvarpið sýndi beint frá 
leiknum. Hálfleikstölur þeirra 
sýndu 14-17, en ekki 14-18, líkt og 
skorklukkan í höllinni. Tölfræð-
ingar Ríkissjónvarpsins voru með 
réttan markafjölda hjá Andra en 
voru með einu marki ofaukið á 
Jóhanni Gunnari Einarssyni því 
tölfræðingur sjónvarpsins rang-
lega skráði eitt marka Einars Inga 

Hrafnssonar á Jóhann. Það var 
leiðrétt á þann máta að marki var 
bætt við skor Einars Inga en ekki 
dregið af Jóhanni.

Leikurinn hefði vafalaust spil-
ast öðruvísi hefði ritari haldið rétt 
um stöðu leiksins og þá sérstak-
lega spennandi lokamínútur hans. 
Bæði lið og HSÍ munu vafalaust 
fara vel yfir sjónvarpsupptökur af 
leiknum en Aron Kristjánsson, 
þjálfari Hauka, kallaði eftir því að 
annar leikur yrði leikinn ef skor 
blaðamanna reynast rétt. Jóhann 
Gunnar vildi ekki láta þetta 
skyggja á sigurgleði sína og sagði 
einfaldlega. „Ég nenni ekki að 
spila annan leik í bráð, ég er frek-
ar þreyttur, það er klárt.“ - gmi

Mistök voru gerð á ritaraborðinu í úrslitaleik Fram og Hauka í gær þegar eitt markanna var tvískráð:

Aron vill láta spila úrslitaleikinn aftur

ÓSÁTTUR Aron Kristjánsson vill 
láta endurtaka úrslitaleikinn.
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Iceland Express-deild karla:
Skallagrímur-KR   82-95 (42-51)
Stig Skallagríms: Milojica Zekovic 30 (11 frák.),
 arrell Flake 30 (11 frák.), Pétur Már Sigurðsson 9,
Allan Fall 4 (6 stoðs.), Pálmi Þór Sævarsson 4, 
Áskell Jónsson 3, Hafþór Ingi Gunnarsson 2 (8 
stoðs.), Sigurður Þórarinsson 2.
Stig KR: Avi Fogel 26 (9 frák., 5 stoðs.), Helgi Már
Magnússon 24 (hitti úr 4 af 6 3ja stiga), Joshua
Helm 22 (14 frák.), Pálmi Freyr Sigurgeirsson 7, 
Jovan Zdravevski 5 (9 stoðs.), Darri Hilmarsson 
4, Brynjar Þór Björnsson 3 (4 stoðs.), Fannar 
Ólafsson 2, Skarphéðinn Freyr Ingason 2. 

Enska úrvalsdeildin:
West Ham - Manchester United   2-1
0-1 Cristiano Ronaldo (14.), 1-1 Anton Ferdinand
 (77.), 2-1 Matthew Upson (82.).
Chelsea - Newcastle   2-1
1-0 Michael Essien (29,) 1-1 Nicky Butt (56.), 2-1 
Salomon Kalou (87.).
Tottenham - Reading   6-4
1-0 Dimitar Berbatov (7.), 1-1 Kalifa Cissé (16.), 
1-2 Ívar Ingimarsson (53., 2-2 Dimitar Berbatov 
(63.), 2-3 Dave Kitson (69.), 3-3 Dimitar 
Berbatov (73.), 3-4 Dave Kitson (74.), 4-4 Steed 
Malbranque (76.), 5-4 Jermaine Defoe (79.), 6-4 
Dimitar Berbatov (83.). 
Wigan - Aston Villa   1-2
1-0 Titus Bramble (28.), 1-1 Curtis Davies (55.), 
1-2 Gabriel Agbonlahor (70.).
Birmingham - Fulham   1-1
0-1 Carlos Bocanegra (8.), 1-1 Sebastian Larson 
(55.).
Portsmouth-Middlesbrough   0-1
0-1 Tuncay Sanli (20.).
Sunderland-Bolton   3-1
1-0 Kieran Richardson (13.), 2-0 Kenwayne Jones
(32.), 2-1 El Hadji Diouf (41.), 3-1 Daryl Murphy 
(90.).
Everton - Arsenal   1-4
1-0 Tim Cahill (19.), 1-1 Eduardo Da Silva (47.), 1-
2 Eduardo Da Silva (58.), 1-3 Emanuel Adebayor 
(78.), 1-4 Thomas Rosicky (90.).

STAÐA EFSTU LIÐA:
Arsenal 20 14 5 1 40-16 47
Man. United 20 14 3 3 37-11 45
Chelsea 20 12 5 3 31-15 41
Liverpool 18 10 6 2 33-12 36
Man. City 19 10 5 4 27-22 35
Everton 20 10 3 7 35-22 33
Aston Villa 20 9 6 5 35-26 33
Portsmouth 20 8 7 5 29-20 31
West Ham 19 8 5 6 25-17 29
Blackburn  19 7 6 6 25-27 27
Newcastle 20 7 5 8 27-31 26
Tottenham  20 6 6 8 41-36 24
Reading 20 6 4 10 29-42 22
Middlesbrough 20 5 5 10 18-33 20
Birmingham  20 5 4 11 22-31 19
Bolton  20 4 5 11 22-32 17
Sunderland 20 4 5 11 20-39 17
Wigan  20 4 4 12 20-36 16
Fulham 20 2 9 9 21-35 15
Derby County 19 1 4 14 9-43 7

ÚRSLIT

FÓTBOLTI Derby tekur á móti 
Blackburn og Liverpool heimsæk-
ir síðan Man. City í ensku 
úrvalsdeildinni í dag. Sven Göran 
Eriksson, stjóri þeirra bláklæddu, 
er hræddur við fyrirliða Liver-
pool, Steven Gerrard.

„Ég veit ekki hvernig við eigum 
að stöðva Steven. Hann er einn af 
bestu leikmönnum heims, það býr 
allt í honum. Við þurfum að finna 
leið til þess,“ sagði Eriksson en 
kollegi hans hjá Liverpool, Rafael 
Benítez, á í vandræðum með vörn 
sína. Hugsanlegt er að Jack 
Hobbs spili með Jamie Carragher 
í miðvarðarstöðunni þar sem 
óvíst er hvort Sami Hyypia eða 
Daniel Agger geta leikið. - hþh

City tekur á móti Liverpool: 

Þurfum að 
stöðva Gerrard

FÓTBOLTI Bjarni Þór Viðarsson verð-
ur samningslaus við Everton í 
sumar. Hann hefur ekki fengið 
mörg tækifæri með aðalliðinu á 
tímabilinu þrátt fyrir vaska fram-
göngu með varaliði félagsins og 
hefur David Moyes, knattspyrnu-
stjóri Everton, sagt Bjarna að vera 
þolinmóður. Bjarni viðurkennir að 
það sé mjög erfitt enda þrá allir 
knattspyrnumenn að spila 90 mín-
útur í hverri viku á meðal þeirra 
bestu. 

„Ég veit ekki alveg hvað ég geri, 
það er ekkert komið á hreint. Það 
kemur alveg til greina að fara að 
láni nú í janúar,“ sagði Bjarni við 
Fréttablaðið í gær en hann rennir 

þá hýrum augum til næstefstu 
deildarinnar ensku.

Nokkur félög þar hafa spurst 
fyrir um Bjarna og einnig klúbbar 
í Hollandi. Bjarni er ekki spenntur 
fyrir því að fara í neðri deildir á 
Englandi en hann þekkir vel til í 
Hollandi þar sem hann var mikið 
þegar hann var yngri. Arnar bróð-
ir hans spilar auk þess í Hollandi.

Moyes knattspyrnustjóri hefur 
ekki gefið Bjarna mörg tækifæri 
og virðist tala undir rós um fram-
tíð miðjumannsins. „Hann segir 
mér að vera rólegur  og þolinmóð-
ur en það er mjög erfitt þegar 
maður er ungur og vill fá að spila. 
Maður veit svo sem varla hvað 

það þýðir sem hann 
segir, hvort það sé að 
klára samninginn 
eða bíða eftir tæki-
færi með liðinu,“ 
sagði Bjarni.

Hann hefur ekki 
talað mikið við 
forráðamenn 
Everton um 
nýjan samn-
ing en ætlar 
að skoða sín 
mál fljótlega. 
„Ég er í mjög 
góðri samningsstöðu eftir 
tímabilið. Ég mun leggj-
ast yfir þetta og sjá hvað 

er best fyrir mig. Það er þó alveg 
ljóst að það þýðir ekki bara að 
hanga og gera ekkert,“ sagði 
Bjarni og tók fram að honum liði 
vel hjá félaginu. Hann segir jafn-
framt að það komi til greina að 

framlengja við Everton, þá 
með ákvæði um að hann 

geti farið strax að láni 
til annars félags. - hþh

Bjarni Þór Viðarsson bíður enn eftir fleiri tækifærum hjá Everton og íhugar að gerast lánsmaður: 

Það er mjög erfitt að vera þolinmóður

BJARNI Hefur ekki 
hlotið náð fyrir 
augum knatt-
spyrnustjóra síns. 

NORDICPHOTOS/GETTY

FÓTBOLTI Phil O´Donnell, fyrirliði 
skoska úrvalsdeildarliðsins 
Motherwell, lést í gær í miðjum 
leik gegn Dundee United. Hinn 35 
ára gamli miðjumaður hné niður 
undir lok leiksins og var hlúð að 
honum í fimm mínútur áður en 
honum var flýtt á spítala. Orsök 
andlátsins er ekki kunn.

O´Donnell var á leið út af 
vellinum eftir að honum var skipt 
útaf en hann hafði ekki kvartað 
undan neinu og ekki beðið um 
skiptingu. Leikurinn var spilaður 
til enda og Motherwell fór með 5-
3 sigur af hólmi. - hþh

Fyrirliði Motherwell: 

Lést í miðjum 
leik í gær

FÓTBOLTI West Ham lagði Manchest-
er United í báðum deildarleikjun-
um á síðasta tímabili og engin 
breyting varð á því á Upton Park í 
gær. Cristiano Ronaldo hélt upp-
teknum hætti þegar hann kom 
United yfir í fyrri hálfleik en 
Hamrarnir áttu mörg góð færi 
sem þeir náðu ekki að nýta.

Vendipunktur leiksins var þegar 
Ronaldo skaut langt framhjá úr 
vítaspyrnu í síðari hálfleik. Anton 
Ferdinand sá við bróður sínum Rio 
hjá Manchester og jafnaði fyrir 
West Ham áður en Matthew Upson 
skallaði boltann inn og tryggði 
stigin þrjú fyrir Hamrana.

„Ég hef ekki yfir neinu að 
kvarta, betra liðið vann í 
dag. Við lékum undir 
getu en hefðum við 
skorað úr vítinu 
hefði það afgreitt 
leikinn. Ég er mjög 
svekktur með þessi 
úrslit en það er ekki 
hægt að ætlast til 
þess að 
mínir 
menn 
vinni 

alla leiki, þeir eru bara mennskir,“ 
sagði Sir Alex Ferguson eftir leik-
inn. Kollegi hans, Alan Curbishley, 
var mun brosmildari.

„Við lékum mjög vel í fyrri hálf-
leik og vorum vonsviknir að vera 
marki undir. Þetta eru stórkostleg 
úrslit fyrir okkur, sérstaklega 
þegar haft er í huga að ég er aðeins 
með sextán leikmenn heila og tveir 
til viðbótar meiddust í dag,“ sagði 
stjórinn.

Ívar Ingimarsson skoraði með 
skalla af stuttu færi fyrir Reading 
sem tapaði 6-4 fyrir Tottenham í 
einum skemmtilegasta leik tíma-
bilsins,. Átta markanna tíu komu í 
síðari hálfleik en Dimitar Berbat-
ov fór á kostum og skoraði fjögur 
mörk fyrir heimamenn. Robbie 
Keane brenndi af vítaspyrnu en 

Jermaine Defoe skoraði upp úr 
frákastinu og kom Tottenham í 

5-4, en hann var greinilega 
kominn inn í vítateiginn 

þegar Keane tók 
spyrnuna. Steve 

Coppell, stjóri 
Reading, var 
sendur upp í 
stúku fyrir mót-
mælin yfir 

markinu.
Hermann Hreiðarsson 

spilaði fyrri hálfleikinn 
fyrir Portsmouth sem tap-
aði heima gegn Middles-
brough á meðan pressan 
eykst enn á Sam Allardyce, 
stjóra Newcastle. Liðið 
tapaði enn einum leiknum, 
nú gegn Chelsea, en hann 
má reyndar vera svekkt-
ur þar sem sigurmarkið á 
lokamínútunni var mjög 

umdeilt.
Arsenal skoraði fjögur 

mörk í síðari hálfleik eftir 
að hafa verið undir í hálf-
leik gegn Arsenal og tyllti 

sér þar með á topp deildarinnar á 
nýjan leik. „Við lékum ekki vel í 
fyrri hálfleik en við sýndum okkar 
rétta andlit í þeim síðari,“ sagði 

Arsene Wenger en leikurinn var 
mjög skrautlegur og meðal annars 
litu tvö rauð spjöld dagsins ljós.

 - hþh

West Ham skellti Manchester United
West Ham vann frábæran sigur á Englandsmeisturum Manchester United í gær og með sigri á Everton komst 
Arsenal aftur á toppinn. Ívar Ingimarsson skoraði annan leikinn í röð fyrir Reading sem tapaði þó 6-4.

BRÆÐRABYLTA 
Anton skák-
aði bróður 
sínum Rio 
og skoraði 
í 2-1 sigri 
West Ham á 
Manchester 
United.

NORDICPHOTOS/

GETTY

MARKASKORARINN MIKLI 
Ívar Ingimarsson fagnar 
marki sínu gegn Totten-
ham í gær. Markið kom 
Reading yfir en það dugði 
ekki til þar sem Totten-
ham vann leikinn 6-4.
NORDICPHOTOS/GETTY

KÖRFUBOLTI Íslandsmeistarar KR-
inga fóru í góða ferð í Borgarnes í 
gær og unnu öruggan þrettán stiga 
sigur, 82-95, á Skallagrími sem 
höfðu fyrir leikinn unnið alla fjóra 
heimaleiki sína í Iceland Express-
deildinni í vetur. KR-ingar eru 
komnir á gott skrið en þetta var 
fimmti deildarsigur liðsins í röð 
og sá sjöundi í röð með bikar. 

KR-ingar gáfu tóninn í upphafi, 
komust í 13-2 og Skallagrímsmenn 
komu muninum aldrei niður fyrir 
sex stigin það sem eftir var leiks. 
Mestu munaði sextán stigum í 
upphafi seinni hálfleiks en KR var 
51-42 yfir í hálfleik. 

Benedikt Guðmundsson hefur 
breytt leikstíl KR-liðsins sem spil-
ar mun hraðari leik en fyrstu 
mánuðina á tímabilinu. KR-ingar 
keyrðu á Skallagrímsliðið frá 
fyrstu mínútu og 14 af 20 fyrstu 
stigum liðsins komu úr hraðaupp-
hlaupum. Helgi Már Magnússon 

naut sín sérstaklega vel í hröðum 
upphlaupum Vesturbæinga og 
skoraði 17 stig í fyrsta leikhlutan-
um sem KR vann 28-20. Þegar upp 
var staðið höfðu KR-ingar unnið 
Skallagrímsmenn 35-8 í hraðaupp-
hlaupsstigum og sú tölfræði taldi 
mikið í lokin. 

Jovan Zdravevski mætti þarna í 
fyrsta sinn aftur í Borgarnesi eftir 
að hafa skipt úr Skallagrími í KR. 
Honum gekk illa að finna körfuna 
(klikkaði á 6 af 8 skotum) en fann 
hins vegar félaga sína og átti alls 9 
stoðsendingar

KR-ingar réðu lítið við þá Mil-
ojica Zekovic (30 stig og 11 
fráköst) og Darrell Flake (28 stig 
og 11 fráköst) en vandamál heima-
manna var að restin af liðinu nýtti 
aðeins 7 af 32 skotum, þar af 1 af 
17 skotum sínum fyrir utan þriggja 
stiga línuna og það er ekki væn-
legt til árangurs. Þeir Flake og 
Zekovic sáu samt til þess að Skalla-

grímsmenn héngu inni í leiknum 
en þeir hefðu þurft meiri hjálp ef 
þeir ætluðu að ógna Íslandsmeist-
urunum eitthvað meira. 

Avi Fogel skoraði 11 af 26 stig-
um sínum í fjórða leikhlutanum og 
landaði sigrinum fyrir KR en hann 
tók meðal annars fimm sóknar-
fráköst í lokaleikhlutanum. Fram 
að því hafði hann gert mjög vel í 
að keyra upp hraðann í leiknum. 
Helgi Már byrjaði frábærlega en 
svo dró nokkuð af honum en hann 
var einn af þremur mönnum Vest-
urbæjarliðsins sem skoruðu 22 
stig eða meira. Joshua Helm var 
sá þriðji en hann var með 26 stig, 
14 fráköst og 63 prósent skotnýt-
ingu. 

Darri Hilmarsson átti einnig 
fínan dag í vörninni en hann fisk-
aði meðal annars þrjá ruðninga í 
leiknum þar af tvo þeirra á Dar-
rell Flake sem komst lítið áfram 
gegnum honum í lokin. - óój

Benedikt Guðmundsson, þjálfari Íslandsmeistaranna í KR, hefur keyrt upp hraðann hjá Vesturbæjarliðinu:

Fyrstir til að vinna í Borgarnesi í vetur

17 STIG Í 1. LEIKHLUTA Helgi Már Magn-
ússon var í miklu stuði í upphafi leiks.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM



ANNA OG SKAPSVEIFLURNAR - kl. 18:50 CHRONICLES OF NARNIA - kl. 19:45 WAR OF THE WORLDS - kl. 22:05

Frábær og opin dagskrá í boði Byrs fyrir alla fjölskylduna á nýársdag

Hafðu það gott á nýju ári

BYR BÝÐUR ÞÉR
GLEÐILEGT ÁR MEÐ STÖÐ 2
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OMEGA
  Dagskrá allan sólarhringinn.

SJÓNVARP NORÐURLANDS
12.15 Samantekt helstu frétta vikunn-
ar á N4 . Endursýnt á klukkutíma fresti til 
10.15 á sunnudag.

STÖÐ 2 BÍÓ

06.00 Everyday People
08.00 Cheaper By The Dozen 2
10.00 New York Stories
12.00 Spanglish
14.10 Everyday People
16.00 Cheaper By The Dozen 2
18.00 New York Stories
20.00 Spanglish  Rómantísk og einkar 
ljúf gamanmynd fyrir alla fjölskylduna með 
Adam Sandler í aðalhlutverki. 

22.10 Bandidas  Hressandi gamanmynd 
með Sölmu Hayek og Penélope Cruz. 

00.00 American Cousins
02.00 Flawless
04.00 Bandidas

08.00 Morgunstundin okkar  Í nætur-
garði, Róbert Bangsi, Kóala bræður, Land-
ið mitt, Herkúles, Sígildar teiknimyndir, Fínni 
kostur, Fræknir ferðalangar og Sigga ligga lá

10.35 Váboði  (9:13)

11.00 Óskin  (You Wish!)

12.30 Silfur Egils  Í Silfrinu í dag verður 
áramótauppgjör eftir viðburðaríkt ár í 
pólitíkinni.

14.20 Lífið í lággróðrinum  (4:5)

15.15 Lífið í lággróðrinum  (5:5)

16.05 Manuel Barrueco  Heimildarmynd 
um gítarleikarann Manuel Barrueco. 

17.05 Bræðrabylta  Myndin fjallar um tvo 
samkynhneigða glímumenn.

17.30 Táknmálsfréttir
17.40 Hin gleymdu
18.00 Stundin okkar
18.25 Eivør  Þáttur frá 2005 um færeysku 
söngkonuna Eivøru Pálsdóttur.

19.00 Fréttir
19.35 Veður

19.40 Goran Bregovic á Listahátíð 
 Þáttur um komu serbneska tónlistarmanns-
ins Gorans Bregovic og stórhljómsveitar 
hans á Listahátíð í Reykjavík í fyrra vor. 

20.15 Glæpurinn  (11:20)

21.15 Sunnudagsbíó – Fimmtán ára 
 (Quinceañera) Bandarísk bíómynd frá 
2006. Magdalena er 15 ára stúlka og er 
rekin að heiman eftir að hún verður ófrísk 
en roskinn ættingi og annar yngri sem er 
samkynhneigður taka hana að sér.

22.45 Silfur Egils
00.30 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

11.10 Vörutorg
12.10 World Cup of Pool 2007  (8:31)

13.00 Dr. Phil  (e)

13.45 Allt í drasli  (e)

14.15 Charmed  (e)

15.15 Land og synir. Lífið er yndislegt 
1997-2007  (e)

16.15 Blue Lagoon  Stórbrotin mynd frá 
1980 með Brooke Shields og Christopher 
Atkins í aðalhlutverkum. 

18.00 The Office  (  e)

18.35 7th Heaven  Bandarísk unglingaser-
ía sem hefur notið mikilla vinsælda í Banda-
ríkjunum undanfarinn áratug. 

19.25 30 Rock  (e)

20.00 Dýravinir  (9:14) Að þessu sinni 
kynnir Guðrún sér hundategundina chiua-
hua og fær kennslu í að rýja kind hjá Jóni 
bónda. Síðan hittir hún bjargvættinn Móz-
art og heimsækir svo borgarfulltrúann Björn 
Inga og kisuna hans.

20.30 Ertu skarpari en skólakrakki? 
 Nýr íslenskur spurningaþáttur fyrir alla fjöl-
skylduna. Keppendur þurfa að glíma við 
spurningar sem teknar eru upp úr skólabók-
um grunnskólakrakka og við hvert rétt svar 
klífur viðkomandi upp peningatré en í efsta 
þrepinu eru 2 milljónir króna. Keppandinn 
getur þrisvar „svindlað” með aðstoð skóla-
krakka til að svara spurningunum.

21.30 I Trust You To Kill Me  Bráðfyndin 
og fjörug heimildarmynd sem tekin var upp 
að stórum hluta á Íslandi. Stórstjarnan Kief-
er Sutherland tók að sér hlutverk umboðs-
manns fyrir vin sinn Rocco DeLuca og fór 
með honum og hljómsveit hans í tónleika-
ferð til Evrópu. 

23.05 Californication - Lokaþáttur 
 Þetta er lokaþátturinn í fyrstu þáttaröð um 
Hank og hans nánustu. Það er komið að 
stóru stundinni hjá Karen og fram undan er 
brúðkaup þar sem allt getur gerst.

23.55 C.S.I. Miami  (e)

00.40 Backpackers  (e)

01.10 Vörutorg
02.10 Óstöðvandi tónlist

07.00 Barney
07.25 Hlaupin
07.35 Addi Paddi
07.40 Pocoyo
07.50 Fífí
08.00 Algjör Sveppi  Sveppi sýnir meðal 
annarra teiknimyndirnar Könnuðurinn Dóra, 
Gordon Garðálfur og Refurinn Pablo.

12.00 Hádegisfréttir
12.25 Nágrannar
12.50 Nágrannar
13.20 Eldsnöggt með Jóa Fel  (9:9)

13.45 Freddie  (22:22)

14.10 Christmas Vacation 2
15.35 Weddings From Hell
16.25 ´Til Death  (19:22)

16.55 60 mínútur
17.45 Oprah
18.30 Fréttir Stöðvar 2
19.05 Logi á Special Olympics 2007 
 Logi Bergmann og Steingrímur Jón 
Þórðarson úr Sjálfstæðu fólki skelltu sér til 
Kína í haust á Special Olympics - Ólympíu-
leika þroskaheftra og seinfærra - og fylgd-
ust með frækinni framgöngu íslensku þátt-
takendanna sem voru þjóð sinni til mikils 
sóma.

19.45 Pressa  (1:6) Ný rammíslensk 
spennuþáttaröð í sex hlutum eftir Óskar 
Jónasson og Sigurjón Kjartansson. 2007.

20.35 Buena Vista Social Club  Ein-
hver rómaðasta tónlistarmynd sögunnar 
sem segir frá því þegar tónlistarmaðurinn 
Ry Cooder fór til Kúbu og endurvakti feril 
háaldraðs tónlistarfólks, sem dýrkað var og 
dáð á gullaldarskeiði Havana og kúbanskr-
ar tónlistar. Síðan myndin kom út hefur hóp-
urinn sem kenndur hefur verið við Buena 
Vista Social Club, slegið í gegn um heim 
allan.

22.25 Wall Street  Fjármálaheimurinn á 
Wall Street er einstakur. Mögnuð spenna 
einkennir andrúmsloftið enda stórar fjár-
hæðir sem geta skipt um eigendur á einum 
degi og stundum oft á dag. Hinn slyngi 
Gekko starfar í þessari veröld og aðferðir 
hans eru oft ótrúlegar. Græðgin er alls ráð-
andi og siðferðið ekki alltaf í hávegum haft. 

00.30 Tsunami, the Aftermath
02.05 Tsunami, the Aftermath
03.35 Hackers
05.20 Logi á Special Olympics 2007
05.55 Fréttir
06.30 Tónlistarmyndbönd frá Popp 

07.30 Merrill Lynch Shootout
09.10 Merrill Lynch Shootout
11.50 Gillette World Sport 2007
12.20 Cristiano Ronaldo  Glæsilegur 
heimildarþáttur um einn besta knattspyrnu-
mann heims í dag.

13.15 Augusta Masters Official Film 
 Í þessum þætti verður mótið árið 1989 
tekið fyrir en þá sigraði Íslandsvinurinn Nick 
Faldo.

14.15 NBA körfuboltinn  Útsending frá 
leik San Antonio og Toronto.

16.15 Enski boltinn  Leikur Tottenham 
Hotspur og Manchester City í 4. umferð 
bikarkeppninnar miðvikudaginn 4. febrú-
ar 2004 verður lengi í minnum hafður. 
Árni Gautur Arason lék sinn fyrsta leik með 
Manchester City og var ein af hetjum liðs-
ins.

18.00 Inside Sport
18.30 Wendy´s Three Tour Challenge 
 Styrktarmót þar sem þrjú þriggja manna 
teymi mætast en mótið hefur safnað í 
kringum 21 milljón dollara þann tíma sem 
mótið hefur verið í gangi.

20.30 NFL - Upphitun
21.00 NFL deildin

08.10 Tottenham - Reading
09.50 Birmingham - Fulham
11.30 PL Classic Matches  Svipmyndir frá 
leik Liverpool og Blackburn leiktíðina 1994-
1995.

12.00 4 4 2
13.20 Enska úrvalsdeildin  Bein útsend-
ing frá leik Derby og Blackburn í ensku úr-
valsdeildinni.

15.50 Enska úrvalsdeildin  Bein út-
sending frá leik Man. City og Liverpool í 
ensku úrvalsdeildinni.

18.25 West Ham - Man. Utd.
20.05 Everton - Arsenal
21.45 4 4 2  Tvíeykið, Heimir Karlsson og 
Guðni Bergsson, stendur vaktina ásamt vel 
völdum sparkspekingum, og saman skoða 
þeir allt sem tengist leikjum dagsins á 
skemmtilegan og nákvæman hátt.

23.10 Chelsea - Newcastle

20.35 Buena Vista Social 
Club   STÖÐ 2

20.30 Ertu skarpari en skóla-
krakki?   SKJÁREINN

19.40 Goran Bregovich   
 SJÓNVARPIÐ

18.05 George Lopez   SIRKUS

15.50 Man. City-Liverpool  
 SÝN 2

> Salma Hayek
„Ef ég fer í megrun og æfi 
mig er ég alltaf í svo slæmu 
skapi. Ég kýs þess vegna mun 
frekar að vera örlítið þyngri 
og í betra skapi,“ sagði hin 
íturvaxna Salma Hayek eitt 
sinn í blaðaviðtali. Hún 
leikur ásamt Penelope Cruz 
í myndinni Bandidas sem 
Stöð 2 Bíó sýnir í kvöld.

Minningar eru brothættar. Sumar lifa að eilífu, 
aðrar dofna og enn aðrar hverfa algerlega inn í 
land óminnis.  Ljósmyndir geta vakið upp ýmsar 
minningar. Löngu gleymd útilega birtist ljóslif-
andi þegar gamla myndaalbúmið er skoðað og 
minningar um varðeld, söng og glundur í glasi 
vakna á ný. Ljósmyndir geta samt sem áður verið 
villandi. Stundum hefur maður á tilfinningunni að 
minningin sé aðeins til staðar vegna myndarinnar 
og ekki raunveruleg. Ég hef oftar en einu sinni lent 
í því að rifja upp skemmtilegan viðburð og síðar 
verið leiðrétt af þeim sem voru á staðnum þegar 
kemur í ljós að helmingurinn af því sem ég taldi 
að hefði gerst var uppspuni frá rótum. 

Kvikmyndir líkt og ljósmyndir eru stór hluti af lífi 
okkar og minningum. Sumir viðburðir eru nátengd-
ir kvikmyndum sem maður horfði á á þeim tíma. Þannig man ég ljóst 

eftir jólahlaðborði sem ég fór í til frænku minnar þegar 
ég var um tíu ára vegna þess að það varð til þess að ég 
missti næstum af sýningu á myndinni Highlander í sjón-
varpinu, sem síðar varð mín uppáhaldsmynd í mörg ár.

Kvikmyndin Tarsan er tengd órjúfanlegum böndum við 
minningar um æskuvin minn. Aðallega vegna þess að 
við horfðum á hana heima hjá honum eftir að mér hafði 
verið bannað að horfa á hana heima hjá mér.
Allar Van Damme-myndir og aðrar harðhausamyndir 
minna mig á tímabilið frá því ég var um tólf til sextán 
ára. Þegar ég hugsa til þeirra mynda sé ég fyrir mér 
dimmt, gluggalaust, panelklætt sjónvarpsherbergi, popp, 
kók og nammi. Þrjá unglinga, systkin og vini sitja saman 
að geta sér til um næsta karatespark.

Friends-þættina tengi ég svo ávallt við langa sjúkra-
legu í stofunni heima. Talandi um lífsbjörg í formi 

sjónvarps þá var það þá.

VIÐ TÆKIÐ SÓLVEIG GÍSLADÓTTIR RIFJAR UPP OG MINNIST GÓÐRA STUNDA

Minningarnar vakna

APABRÓÐIR Tarsan vekur upp 
ýmsar minningar.



RÁS 1 FM 92,4/93,5Í KVÖLD

FM 90,9 Talstöðin FM 99,4 Útvarp Saga FM 98,9 Bylgjan FM 95,7 FM957 / Topp 
tónlistarstöðin FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp FM 102,9 Lindin / 
Kristilegt efni FM 96,7 Létt Bylgjan / Tónlist og afþreying FM 105,5 Útvarp Boðun 
/ Kristilegt efni FM 88,5 XA-Radíó / 12 spora efni FM 97,7 X-ið / Enginn viðbjóður
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SVT 1

10.30 EastEnders 11.00 Earth Ride 12.00 Monsters 
We Met 13.00 Coupling 13.30 Coupling 14.00 
Booty Queens 15.00 The Vicar of Dibley 16.00 The 
Vicar of Dibley 17.00 EastEnders 17.30 EastEnders 
18.00 Secrets of the Ancients 19.00 Himalaya with 
Michael Palin 20.00 Blizzard - Race to the Pole 
21.00 Trouble at the Top 22.00 Days that Shook 
the World 23.00 EastEnders 23.30 EastEnders 
0.00 Secrets of the Ancients 1.00 Himalaya with 
Michael Palin 2.00 Days that Shook the World 3.00 
Blizzard - Race to the Pole

11.30 Shrek 2 13.00 Robotmennesket 15.10 Min 
s¢sters b¢rn i sneen 16.30 Sigurds Bj¢rnetime 
17.00 Godt Nytår, S¢ren Brun 17.30 TV Avisen 
med Sport og Vejret 18.05 Geparden Toki 19.00 
Året der gik 20.00 TV Avisen 20.10 SportNyt 20.15 
Året der gik 21.15 Heat 0.00 Mulholland Drive 
2.20 En kvinde ser r¢dt

9.45 Osmosis Jones 11.20 Per Sivle - eit liv i strid 
12.30 NRKs sportss¢ndag 12.50 Tour de Ski 14.45 
Sport i dag 15.00 Hoppuka 15.30 Hoppuka 16.20 
Sport i dag 16.35 Hoppuka 17.00 Charlie og 
Lola julespesial 17.25 Pingu 17.30 Energikampen 
2007 18.00 Dagsrevyen 18.30 Julen¢tter 18.45 
Naturens former 19.15 Nordkalotten 365: Et år 
på tur med Lars Monsen 19.45 Lewis 21.20 
L¢sning julen¢tter 21.25 Gretten nyttårsfeiring 
22.25 Kveldsnytt 22.40 Keno 22.45 Nobels fred-
spriskonsert 2007 0.15 Star Stories 0.40 Jukeboks: 
Norsk på norsk

10.50 Looney Tunes back in action 12.20 Rufus 
Wainwright sjunger Judy Garland 13.15 August 
14.45 Jan och djuret från urtiden 15.00 Stjärnorna 
på slottet 16.00 Allsång julspecial: bakom rubri-
kerna 17.00 BoliBompa 17.30 Videokväll hos 
Luuk 18.30 Rapport 19.00 Andra Avenyn 19.30 
Sportspegeln 20.00 Strindberg - ett djefla lif 
21.00 Jane Eyre 23.00 Rapport 23.10 American 
History X

14.30 Hollyoaks
14.55 Hollyoaks
15.20 Hollyoaks
15.45 Hollyoaks
16.10 Hollyoaks
16.35 Hollywood Uncensored
17.15 Footballer´s Wives - Extra Time 
 (7:18)

17.40 Footballer´s Wives - Extra Time 
 (8:18)

18.05 The George Lopez Show 
 (22:22) George Lopez er fjölskyldufaðir 
sem á í stökustu vandræðum með að hafa 
stjórn á unglingsdóttur sinni og óþægum 
syni. Börnin eru þó ekki eina vandamálið 
því mamma hans er við það að gera hann 
vitlausan. 2005. 

18.30 Ren & Stimpy
19.00 Sjáðu
19.25 American Dad 3  (e) Þriðja serían 
um Stan og baráttu hans gegn hryðjuverk-
um.

19.55 The War at Home  (9:22) (e)

20.20 Live From Abbey Road  (10:12)(e)

21.15 Johnny Zero  (8:13) Hörkuspenn-
andi þáttur um fyrrum fanga sem er fastur á 
milli tveggja heima þegar bæði lögreglan og 
glæpagengið úr hverfinu reyna að fá hann 
til liðs við sig. 2004. Bönnuð börnum.

22.00 X-Files  (e)

22.55 Ren & Stimpy
23.20 Ren & Stimpy
23.45 Tónlistarmyndbönd frá Popp TV

▼

▼

08.00 Morgunfréttir
08.05 Morgunandakt
08.15 Ársól
09.03 Gunnar Óskarsson 12 ára
10.05 Veðurfregnir
10.15 „Þá uxu blóm í öllu sem mig 
dreymdi”
11.00 Guðsþjónusta í Hvítasunnukirkjunni, 
Fíladelfíu
12.00 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir
13.00 Á vetrarbrautinni með Vigdísi 
Finnbogadóttur
14.00 Hvað er að heyra?
14.55 Útvarpsleikhúsið: Sitji guðs englar
16.00 Síðdegisfréttir

16.08 Veðurfregnir
16.10 Úr tónlistarlífinu: Í minningu 
Manuelu Wiesler
17.30 Úr gullkistunni
18.00 Kvöldfréttir
18.26 Seiður og hélog
18.52 Dánarfregnir og auglýsingar
19.00 Útúr nóttinni... og inní daginn
20.00 Leynifélagið
20.30 Brot af eilífðinni
21.10 Orð skulu standa
22.10 Veðurfregnir
22.15 Til allra átta
23.00 Andrarímur
00.10 Útvarpað á samtengdum rásum til 
morguns

Einn óvæntasti sjónvarpssmellur 
ársins 2007 var án efa þátturinn 
Californication þar sem fyrrverandi 
X-Files stjarnan David Duchovny fer á 
kostum. Hinn gamansama vonlausa 
persóna hans í þáttunum er á allan 
hátt fráhrindandi en samt eitthvað 
svo sjarmerandi, fyndin og heillandi. 
Nú er hins vegar komið að lokaþætt-
inum.

VIÐ MÆLUM MEÐ

Californication - lokaþáttur
Skjáreinn kl. 23.05

Ný mögnuð íslensk 
spennuþáttaröð í sex hlut-
um eftir Óskar Jónasson 
og Sigurjón Kjartansson. 
Handritið skrifuðu þeir tví-
menningar ásamt nokkrum 
af vinsælustu glæpasagna-
höfundum landsins, Árna 
Þórarinsson, Pál Kristin 
Pálsson, Yrsu Sigurðardóttur og Ævar Örn Jósepsson. Í þáttaröðinni fylgjumst 
við með Láru, nýgræðingi í blaðamennsku, sem tekur að sér að rannsaka 
dularfullt mannshvarf, sem brátt breytist í morðrannsókn.

STÖÐ 2 KL. 19.45

Pressa - fyrsti þáttur

BYR SPARISJÓÐUR TVÖFALDAR VINNINGSUPPHÆÐINA OG ALLUR ÁGÓÐI RENNUR TIL BARNA
OG UNGLINGA MEÐ GEÐRASKANIR.

ÞORSTEINN GUNNARSSON REKTOR HÁSKÓLANS Á AKUREYRI SPREYTIR SIG Á SPURNINGUM
FYRIR BARNASKÓLANEMENDUR.

ERTU SKARPARI
EN SKÓLAKRAKKI?

SÉRSTAKURGÓÐGERÐAR-ÞÁTTUR

HVERSU HÁ VERÐUR ÁVÍSUNIN?
FYLGIST MEÐ Á SKJÁEINUM Í KVÖLD KL. 20.30
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Hvað er að frétta? Platan mín, Við og 
við, kom nýlega út í Evrópu en ég er 
komin í pásu frá utanferðum og spileríi 
í bili. Ég á nefnilega von á barni í byrjun 
janúar.

Augnlitur: Blár.

Starf: Tónlistarkona.

Fjölskylduhagir: Í sambúð með barn 
á leiðinni.

Hvaðan ertu? Úr Reykjavík.

Ertu hjátrúarfull? Þegar það hentar 
mér. Ég tengi stundum saman tilviljanir 
og trúi á hluti sem boða gæfu. Ég hef 
minni áhuga á vondum teiknum. 

Uppáhaldssjónvarpsþátturinn: Danski 
sakamálaþátturinn Forbrydelsen.

Uppáhaldsmatur: Blóðug nautasteik.

Fallegasti staðurinn: Porto í Portúgal.

iPod eða geislaspilari: Alveg sama, ef 
það er tengt við hátalara. 

Hvað er skemmtilegast? Að hlusta á 
góðan sögumann.

Hvað er leiðinlegast? Skriffinnska.

Helsti veikleiki: Viðkvæmni og stjórn-
semi.

Helsti kostur: Næmi og áræðni.

Helsta afrek: Að ganga síðustu 200 

kílómetrana af leiðinni til Santiago de 
Compostela á Spáni.

Mestu vonbrigðin: Afþreyingar-
horn fyrir karla í Hagkaupum.

Hver er draumurinn? Að dvelja 
á ensku sveitahóteli í mánuð að 
hausti.

Hver er fyndnastur/fyndnust? 
Bragi Kristjónsson bóksali.

Hvað fer mest í taugarnar á 
þér? Núgildandi reglur um fæð-
ingarorlof.

Hvað er mikilvægast? Kærleikur-
inn. 

HIN HLIÐIN ÓLÖF ARNALDS TÓNLISTARKONA

Ósátt við karlahornið í Hagkaupum 

„Þetta er ákaflega skemmtilegt og 
spennandi verkefni enda hafði ég 
ekki einu sinni hugmynd um að 
svona hlutir væru til,“ segir flug-
virkinn Jón S. Bragason sem und-
anfarna 6-8 mánuði hefur unnið að 
því að innrétta flugvél sem „fljúg-
andi spilavíti“ fyrir bandaríska 
spilavíta- og hóteleigandann 
Sheldon Adelson, sjötta ríkasta 
mann heims. „Ég er með fyrirtæki 
í Dubai, JB Aviation, sem sérhæf-
ir sig í ýmsum verkefnum fyrir 
flugfélög og einkaaðila. Ég kynnt-
ist Adelson fyrir einu og hálfu ári 
síðan þegar hann var að leita að 
flugvélum. Hann keypti tvær not-
aðar af konungsfjölskyldunni í 
Sádi-Arabíu og bað mig svo um að 
innrétta þær, aðra sem nokkurs 
konar VIP-vél og hina sem spila-
víti. Við sjáum um tæknilegu hlið-
ina en fáum innanhússhönnuði til 
liðs við okkur til að sjá um 
útlitið.“

Jón segir að þrátt fyrir auðæfin 
séu Adelson og hans menn þægi-
legir í samskiptum. „Það var mjög 
gott að vinna fyrir þá. Þeir sáu 
bara um sín viðskipti og létu okkur 
alveg um þetta. Það liggur gríðar-
lega mikil vinna að baki verkinu 
enda er vélunum bókstaflega 
slátrað og þær nánast hannaðar 
upp á nýtt. Við settum inn í þessar 
vélar nuddstofu, spilaborð og stóla 
sem hægt er að sofa í svo fátt eitt 
sé nefnt. Svo verður að vera full-
komið eftirlitskerfi eins og reglan 
er í spilavítum.“ Hver vél um sig 
kostar fullbúin litlar 200-300 millj-
ónir íslenskra króna.

Jón segist ekki vita annað en að 
þetta séu fyrstu fljúgandi spilavíti 
heims. „Þessi maður fær góðar 
hugmyndir og virðist vita hvað 
hann er að gera. Hann á miklar 
eignir í Las Vegas og opnaði nýver-
ið spilavíti í Macau í Kína sem er 
næststærsta bygging heims og sú 
stærsta í Asíu. Nú ætlar hann að 
byggja annað eins í Singapúr enda 
eru fjárhættuspil vinsælli í Asíu 
en í Las Vegas. Þessi fljúgandi 

JÓN S. BRAGASON: INNRÉTTAR FLUGVÉLAR FYRIR HUNDRUÐ MILLJÓNA

Fljúgandi spilavíti fyrir 
einn ríkasta mann heims

Fyrstu eintökin af nýja Land Cruiser 200 jeppanum 
frá Toyota eru komnir til landsins og var fyrsta 
eintakið afhent í gær. Fjölmargir hafa beðið 
óþreyjufullir eftir nýja lúxusjeppanum í fleiri 
mánuði, en pantanir á honum hófu að berast 
Toyota á Íslandi í byrjun ársins. „Fyrstu 
bílarnir verða afhentir um helgina og 
að sjálfsögðu munu þeir fyrstu sem 
keyptu fá fyrstu bílana,“ segir Bjarni 
Freyr, vörumerkjastjóri Toyota á 
Íslandi, en 170 manns hafa þegar fest 
kaup á jeppanum, sem kostar frá 10,7 
milljónum króna. Alls er því um að 
ræða tæplega 1,9 milljarða fyrirfram 
sölu hjá Toyota. 

Fáheyrt er að jafn mikill fjöldi fólks panti 
lúxusbifreið með slíkum fyrirvara, jafnvel áður en 
að upplýsingar um tæknibúnað og útlit liggja fyrir, 
en auk þess hafa tæplega 200 manns pantað bílinn. 
„Við gerum ráð fyrir að þessi áhugi stafi af því að 
fólk þekkir bílinn af góðu einu,“ segir Bjarni. 

Starfsmenn Toyota og umboðsaðila hafa fengið að 
prófa LC 200 við ýmsar aðstæður að undanförnu 
sem hluta af söluþjálfun og segir Bjarni að bílllinn 
standist allar væntingar – og vel það. „Það er 
eiginlega bara fáránlegt hvað hann er góður. Einstök 
upplifun,“ segir hann.  - vig

Jeppar fyrir 1,9 milljarða afhentir
LÚXUSTORFÆRU-

TÆKI Nýi Land 
Cruiser 200 jeppinn 

eyðir og mengar 
minna en fyrri teg-
undir og er meðal 
annars í boði með 

4,7 lítra dísilvél sem 
skilar allt að 235 

hestöflum. Jeppinn 
er stærri og þyngri 

en fyrri tegundir en 
samt mun liprari í 

akstri. 

SJÖTTI RÍKASTI 
MAÐUR HEIMS
Sheldon Adelson var 
útnefndur sjötti ríkasti 
maður heims af Forbes 
tímaritinu á þessu ári 
og þriðji ríkasti maður 
Bandaríkjanna á eftir 
þeim Bill Gates og fjár-
festinum Warren Buffett. 
Adelson er 73 ára gamall 
og eignir hans eru 
metnar á 26,5 milljarða 
Bandaríkjadala. Það jafngildir tæplega 1.700 milljörðum íslenskra króna.

Adelson er ekki fæddur með silfurskeið í munni því faðir hans var 
leigubílstjóri í Boston. Adelson var þó gæddur viðskiptaviti og aðeins 12 
ára gamall fékk hann lánaða 200 dollara hjá frænda sínum til þess að geta 
selt dagblöð. Hann er ómenntaður en náði með kænsku sinni að auðgast 
nægilega til þess að geta keypt gamalt spilavíti í Las Vegas sem hann reif 
niður og byggði á grunninum gríðarstórt hótel, ráðstefnusali og nýtt spilavíti. 
Síðar byggði hann annað spilavíti fyrir tæpa tvo milljarða Bandaríkjadala við 
hlið samkeppnisaðilans og hefur nú veðjað á Asíu sem næsta stóra mark-
aðssvæði sitt. Opnaði spilavíti í Kína árið 2004 og ætlar að opna þar sjö til 
viðbótar auk spilavíta í Singapúr og víðar í álfunni.

REKUR FYRIR-
TÆKI Í DUBAI 
Jón S. Bragason á 
og rekur JB Aviation í 
Dubai, fyrirtæki sem 
sérhæfir sig í ýmsum 
verkefnum tengd-
um flugi. Sheldon 
Adelson, sjötti ríkasti 
maður heims, fékk 
fyrirtækið til þess að 
breyta flugvél í fljúg-
andi spilavíti.

04.01.80

Kvikmynd Ólafs Jóhannessonar, 
The Amazing Truth About Queen 
Raquela, var fyrir skemmstu valin 
til sýningar á kvikmyndahátíðinni í 
Berlín sem fram fer dagana 7.-17. 
febrúar næstkomandi. Á föstudag 
var tilkynnt hvaða myndir verða 
sýndar í sama flokki, Panorama 
Main Programme. Athygli vekur að 
frumraun Madonnu sem leikstjóra 
er þeirra á meðal en alls eru þrettán 
myndir í flokknum.

„Já, við erum að keppa við 
Madonnu,“ segir Ólafur og hlær. 
Mynd söngkonunnar heitir 
Filth And Wisdom og er gam-
anmynd. Mynd Ólafs fjallar 
hins vegar sem kunnugt 
er um stelpustráka á 
Filippseyjum. Hann seg-
ist ætla að gera sitt 
besta til að fá aðalleik-
konu myndarinnar, 
Raquelu Rios, til að 
koma á hátíðina. „Já, 
ég ætla að reyna að 
ná drottningunni. 
Hún var á götunni í 
Cebu City á Filipp-
seyjum fyrir tveim-
ur árum og er núna 
á leið á kvikmynda-
hátíð í Berlín. Þetta 
er svona Ösku-
buskuævintýri,“ 

segir Ólafur og bætir því við að 
þessi velgengni myndarinnar sé að 
miklu leyti Kvikmyndamiðstöð 
Íslands að þakka. „Þau styrktu 
myndina og hafa staðið vel við bakið 
á okkur.“

Myndin um drottninguna Raqu-
elu verður frumsýnd hér á landi í 
lok febrúar en önnur mynd eftir 
Ólaf, Stóra Planið, verður að líkind-
um frumsýnd í mars. Pétur Jóhann 
Sigfússon fer þar með aðalhlutverk-
ið en myndin fjallar um mann sem 

öðlast sáluhjálp í kínversku 
sölumyndbandi eftir að hafa 
ungur misst bróður sinn í 

slysi. Hann er meðlimur í 
handrukkaragengi en er 
þess fullviss að hans bíði 
stærra hlutverk í lífinu 
með hjálp myndbands-
ins. „Ég held ég sé að 
leggja lokahönd á Stóra 
Planið. Annars er það allt-
af að breytast. Þegar 
maður er að leika 
Picasso hættir maður 
aldrei að mála,“ segir 
Ólafur. - sók

Ólafur með 
Madonnu í Berlín

Á LEIÐ Á KVIKMYNDAHÁTÍÐ Mynd Ólafs Jóhannessonar, The Amazing Truth About 
Queen Raquela, var nýverið valin til sýningar á kvikmyndahátíðinni í Berlín.

Í SAMA FLOKKI Frumraun 
Madonnu í leikstjórn, Filth 
And Wisdom, verður sýnd 
í sama flokki og mynd 
Ólafs um stelpustráka á 
Filippseyjum.

Krummi er mjög góður dreng-
ur, enda er hann að leika Jesú. 
Hann er ljúfur, með gott hjarta 
og vel upp alinn – fékk gott 
veganesti frá foreldrum sínum.

Ragnheiður Björk Reynisdóttir er mamma 
Hrafns Björgvinssonar, Krumma, sem 
leikur aðalhlutverkið í söngleiknum Jesus 
Christ Superstar sem var frumsýndur í 
Borgarleikhúsinu á föstudag.

Gnoðarvogi 44, s. 588 8686.

spilavíti verða notuð til þess að 
ferja spilara á milli Macau og Las 
Vegas. Þau verða þó eingöngu 
fyrir boðsgesti. Við vorum að klára 
fyrstu vélina en það er hugmyndin 
að breyta tveimur til að byrja með 
og sjá hvernig þær koma út.“ Vél-
arnar rúma um 40-60 manns og 
annan eins fjölda af starfsfólki. 
„Það þurfa að vera öryggisverðir 

og gjafarar í viðbót við hefð-
bundna áhöfn. Það er geysilega 
mikið í þetta lagt.“ Jón fær sjálfur 
að prófa að fljúga í vélinni því 
hann kemur til með að fara með í 
hennar fyrstu ferð til Kína í jan-
úar. „Svo erum við að leita að fleiri 
vélum núna, þær verða líklega 
fjórar á endanum.“

 sigrunosk@frettabladid.is
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OMXI15 var 6.310,23, þegar til-
kynnt var á hátíðarfundi í 

Þjóðmenningarhúsinu hver hefði 
verið útnefndur viðskiptamaður 
ársins, og Dow Jones var 13.551,69 
þegar ég neyddist til að skála með 
hinum mógúlunum fyrir Jóa í Víti 
Energy Invest. Ef ég á að vera 
hreinskilinn höfðum við Mallí gert 
ráð fyrir að ég yrði útnefndur; ég 
komst þó yfir Sjálfsmínbanka á 
árinu, stofnaði Tsjænís væking 
ventsjörs og Katla dsjíóþörmal 
vissdomm and páver senter, sagði 
þrjú þúsund manns upp vinnu, 
endurfjármagnaði og skuldsetti, 
var í sautján veislum með forset-
anum, flaug til Indónesíu með Öss-
uri og keypti einkaþotu ef Össur 
skyldi langa að fara þangað aftur.

EN: Það var sem sagt Jói í Víti 
Energy sem ég mátti taka í hönd-
ina á og óska til hamingju með að 
vera „viðskiptamaður ársins“. Ég 
er viss um að hann nældi sér í tit-
ilinn út af sextíu miljarða gróðan-
um sem hann náði út úr einkavæð-
ingunni í Korröpt-kistan eða 
einhverju öðru Miðasíurassgati. 
Jói var ósköp alúðlegur við okkur 
Mallí. Hann sagði að röðin kæmi 
næst að mér ef hann væri ekki 
búinn að ganga frá mér með 
góðum díl. Við skellihlógum að 
þessu góðlátlega gríni. Jói er ekk-
ert verri en hver annar. Honum er 
ekki treystandi.   

EFTIR vonbrigðin í Þjóðmenning-
arhúsinu litum við til pabba. Hann 
var fluttur í dauðans ofboði á spít-
ala í fyrrakvöld eftir að mamma 
var búin að byrla honum skötu, 
hamborgarhrygg og hangikjöt í 
fjóra sólarhringa. Ég skil ekki 
þetta kæruleysi í mömmu. Ætlar 
hún að lifa á einum eftirlaunum 
eftir að pabbi á ekki lengur rétt á 
sínum? En þetta reyndust óþarfa 
áhyggjur. Pabbi var allur að hress-
ast. Hann lá með tíu öðrum frammi 
á gangi í Fossvoginum, var með 
fótagaflinn í skúringaskáp og 
kvartaði ekki yfir öðru en að þeir, 
sem þyrftu að fara á klósettið, 
yrðu að klofa yfir rúmið hans.    

VIÐ Mallí óskuðum honum gleði-
legs árs og báðum að heilsa 
mömmu. Við fljúgum í fyrramálið 
á lúxusresort í Frönsku Ölpunum. 
Þar á að halda upp á áramótin með 
íslenskum mógúlum, bæði þeim 
sem eru lífs og hinum sem eru 
sumpart liðnir í aldanna skaut – 
eða horfnir í bili fram að næstu 
yfirtöku. Eins og þar stendur: Guð 
mun ráða hvar við dönsum...... 

Billjónsdagbók 
30.12.2007

BAKÞANKAR
    Jóns Arnar 
    Marinóssonar

Í dag er sunnudagurinn 30. 
desember, 364. dagur ársins.

11.21 13.30 15.39
11.35 13.15 14.55

með ánægju

Gleðilegt
2008!

Við þökkum samfylgdina á árinu sem er að líða og óskum 

landsmönnum öllum gæfu og góðrar ferðar á nýju ári.
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