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VEÐRIÐ Í DAG

Vonar að sem 
flestir verði 
með
Hafnarfjarðarkaup-

staður er 100 
ára á árinu.

TÍMAMÓT 30

ERNA HRÖNN ÓLAFSDÓTTIR

Tekur ekki 
ofan húfuna
Tíska Heilsa Heimili

           Í MIÐJU BLAÐSINS

SKÓLAR OG NÁMSKEIÐ

Fjölbreytt úrval nám-
skeiða á vorönn 2008
Sérblað um skóla og námskeið

FYLGIR FRÉTTABLAÐINU Í DAG

Nýr eigandi að 
Óliver
Baldvin Samúels-
son hefur keypt 
skemmtistaðinn Ól-
iver af Ragnari 
Magnússyni.

FÓLK 40

Tommy vill kampavín
Eðalvagn, forsetasvíta og kampa-
vín er á meðal þess sem Tommy 
Lee fer fram á fyrir heimsókn sína. 

FÓLK 50

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

Erna Hrönn Ólafsdóttir fékk húfu í jólagjöf sem 
hún hefur ekki tekið ofan síðan. Hún er líka 
mjög ánægð með grifflur sem hún fékk fyrir að 
syngja á jólahlaðborði.

„Þessa dagana held ég mest upp á húfu sem ég fékk í 
jólagjöf frá manneskju sem mér þykir ofsalega vænt 

um,“ segir Erna Hrönn Ólafsdóttir, söngkona og nemi
í táknmáls- og uppeldisfræði iðÉg hef kk

við uppeldisfræðina svo þetta er svolítið persónuleg 

gjöf,“ útskýrir Erna Hrönn. Almennt segist hún hafa mjög einfaldan smekk. 
„Ég er mikið í einlitu og svörtu og sjaldan í munstruð-
um flíkum. Ég nota frekar fylgihluti til að lífga upp á 

fötin og smelli gjarnan á mig beltum, einhverju á
hendurnar eða eyrnalokkum. Margir kannast fl

Gjafir sem hittu í mark

Erna Hrönn er með einfaldan fatasmekk en notar fylgihluti til að lífga upp á fötin sín.  
FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN

NÝTT ÚTLIT Á NOKKRUM SEKÚNDUM
Með sniðugu töskunum frá Michebag má skipta um veski án þess að standa í því að færa allt smádótið á milli.

TÍSKA 2

NÝ LÍKAMSRÆKTARSTÖÐ OG SPA
Grand Spa var nýlega opnuð á Grand hóteli. Þar má skella sér í líkamsrækt eða slaka á í heitum potti, gufubaði og nuddi.

HEILSA 4

Mikilvægasta
máltíð
ársins

Nýttkortatímabil
Opið til 21

ÚRKOMULÍTIÐ - Í dag verður 
yfirleitt fremur hæg austlæg átt. 
Skýjað og úrkomulítið en þó hætt 
við stöku skúrum eða éljum úti við 
suður- og austurströndina. Hiti ná-
lægt frostmarki en heldur mildara 
með suðurströndinni.    

VEÐUR 4
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VIÐSKIPTI „Stemning á hlutabréfa-
markaði stýrir miklu um ákvarð-
anir fólks,“ segir Ásgeir Jónsson, 
forstöðumaður greiningardeildar 
Kaupþings, um lækkanir í Kaup-
höll Íslands síðustu daga. „Jafn 
undarlega og það hljómar þá hefur 
fólk tilhneigingu til að kaupa hluta-
bréf þegar verð þeirra er hátt og 
selja þegar þau lækka.“

Úrvalsvísitala Kauphallarinnar 
hefur ekki verið lægri síðan um 
miðjan ágúst 2006 og hefur lækkað 
um 13,44 prósent þessa fimm við-
skiptadaga sem að baki eru á nýja 
árinu. Lækkun hér er í samræmi 

við lækkanir annars staðar í heim-
inum, en áhrifin heldur meiri þar 
sem fjármálafyrirtæki hafa hér 
meira vægi í Úrvalsvísitölu Kaup-
hallarinnar en annars staðar. „Ég 
man ekki eftir að hafa áður séð 
svona mikla lækkun í upphafi árs,“ 
segir Þórður Friðjónsson, forstjóri 
Kauphallarinnar.

Hlutabréfamarkaðir víða um 
heim hafa lækkað frá miðju síðasta 
ári eftir að vanskil jukust á fast-
eignalánamarkaði í Bandaríkjun-
um. Í kjölfarið hefur álag aukist á 
lánsfé og torveldað fjármögnun 
starfsemi fjármálafyrirtækja. 

Fjármálasérfræðingar bæði hér 
og erlendis telja líkur á að seðla-
bankar víða um heim muni bregð-
ast við ástandinu með lækkun 
stýrivaxta fyrr en reiknað var með. 
Ólafur Ísleifsson, hagfræðingur og 
lektor við Háskólann í Reykjavík, 
segir að við það myndist svigrúm 
til lækkunar stýrivaxta hér án þess 
að dragi úr vaxtamun við útlönd. 
„Vaxtamunurinn hefur verið þýð-
ingarmikið tæki til að styðja við 
gengi krónunnar og aftra því að 
hér myndist skriða verðhækkana 
vegna lækkandi gengis,“ segir 
hann.   - jab/óká / Sjá síður 4 og 22

Vond stemning á markaði og lítið sjálfstraust fjárfesta skýrir lækkun síðustu daga:

Svartir dagar í Kauphöll Íslands 

MARKAÐIR AÐ LOKA Í GÆR Verðbréfamiðlarar í Kaupþingi rýna í tölurnar við lokun markaða síðdegis í gær. Markaðsaðstæður 
eru bágar víða um heim vegna lausafjárkreppu í kjölfar vandræða með skuldavafninga tengdum undirmálslánum í Bandaríkjun-
um. Hér hafa félög lækkað skarpt síðustu vikur og hefur Úrvalsvísitalan ekki verið lægri síðan í ágúst 2006.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

LISTASAGA Jónas Freydal hefur 
dregið til baka 30 listaverk sem 
hann hugðist gefa Listasafni 
Háskóla Íslands. Kennir hann þar 
um algeru áhugaleysi af hálfu 
safnsins sem 
hefur ekki 
svarað erindi 
hans. Jónas fann 
nýverið 121 áður 
óþekkt verk eftir 
Þorvald Skúla-
son í Frakklandi, 
og þar með í 
raun týndan 
kafla í listasög-
unni. Í bréfi 
Auðar Ólafsdóttur safnstjóra 
kemur fram að stjórn safnsins 
ætli að taka „veglegt gjafatilboð“ 
hans til umfjöllunar en þar virðist 
málið hafa steytt á steini og Jónas 
ekkert heyrt.

Jónas reyndar furðar sig á 
almennu áhugaleysi hvað 
listaverkafundinn varðar og telur 
þjóðina og Þorvald látin gjalda 
fyrir ávirðingar í sinn garð þrátt 
fyrir sýknudóm í stóra málverka-
fölsunarmálinu.  - jbg /sjá síðu 50

Listaverkagjöf afturkölluð:

Enginn áhugi á 
áður óþekktum 
Þorvaldsverkum

JÓNAS FREYDAL

Tvö laus sæti
Þrír leikmenn munu berjast um 

síðustu tvö sætin 
í EM-hópi Al-
freðs Gíslasonar.

ÍÞRÓTTIR 44

SKOÐANAKÖNNUN 27,6 prósent 
Reykvíkinga vilja að húsin sem 
standa við Laugaveg 4 og 6 verði 
friðuð. Þetta kemur fram í nýrri 
skoðanakönnun Fréttablaðsins. 

Húsafriðunarnefnd ákvað á fundi 
sínum á þriðjudag að leggja það til 
við menntamálaráðherra að þessi 
tvö hús verði friðuð. Kaupangur, 
eignarhaldsfélagið sem á húsin, vill 
hins vegar rífa húsin sem þar 
standa og reisa í staðinn fjögurra 
hæða hótel og verslunarhús. Hefja 
átti niðurrif í síðustu viku. 

Aðeins fleiri vilja að byggt verði 
samkvæmt núverandi teikningum 
en friða húsin, eða 30,9 prósent. 

Ekki er þó munurinn marktækur 
milli þessara tveggja hópa.

Flestir, eða 41,5 prósent þeirra 
sem afstöðu tóku, vilja að reistar 
verði nýjar byggingar á lóðum 
Laugavegs 4 og 6, sem taki frekar 
mið af núverandi götumynd. 

Konur eru frekar fylgjandi 
friðun húsanna en karlar. 31,5 
prósent kvenna vilja að þau verði 
friðuð, en 23,8 prósent karla.

 Ef litið er til stuðnings við 
stjórnmálaflokka er það stuðn-
ingsfólk Sjálfstæðisflokksins og 
Frjálslynda flokksins sem síst 
vilja að húsin verði friðuð; um fjór-
tán prósent sjálfstæðisfólks og 

átján prósent frjálslyndra. Mestur 
stuðningur við friðun er meðal 
Vinstri grænna, um 45 prósent.

Hringt var í 600 Reykvíkinga 
miðvikudaginn 9. janúar og skipt-
ust svarendur jafnt eftir kyni. 
Svarendur voru valdir af handahófi 
úr þjóðskrá. 79,8 prósent tóku 
afstöðu til spurningarinnar. Spurt 
var; Hvað telur þú að eigi að gera 
við húsin að Laugavegi 4 og 6? 
Svarmöguleikar sem gefnir voru 
upp voru; a) friða húsin, b) byggja 
samkvæmt núverandi teikningum, 
c) byggja samkvæmt nýjum teikn-
ingum sem taka betur mið af 
núverandi götumynd. - ss 

Þrír af fjórum vilja ný hús
41,5 prósent Reykvíkinga vilja að byggt verði á lóðum Laugavegs 4 og 6 samkvæmt nýjum teikningum. 30,9 
prósent vilja að byggt verði samkvæmt núverandi teikningum. 27,6 prósent vilja að húsin verði friðuð. 

HVAÐ Á AÐ GERA VIÐ HÚSIN 
AÐ LAUGAVEGI 4 OG 6?

Skv. könnun Fréttablaðsins 9. janúar 2008

Friða húsin
Byggja samkvæmt 
nýjum teikningum 

Byggja samkvæmt 
núverandi teikningum

30,9%

27,6%
41,5%
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SÖFN Forsætisráðuneytið segir 
tímabært að huga að byggingu 
sérstaks móttökuhúss og gerð 
bílastæðis við Laxnesssafnið á 
Gljúfrasteini.

Árið 2002, á einnar aldar ártíð 
Halldórs Laxness, samdi forsætis-
ráðuneytið við Auði Laxness, 
ekkju Nóbelskáldsins, um kaup á 
íbúðarhúsi þeirra á Gljúfrasteini. 
Húsið var síðan endurnýjað og þar 
opnað safn helgað minningu 
skáldsins í september 2004.

Í bréfi Geirs Haarde forsætis-
ráðherra til bæjarstjórnar Mos-
fellsbæjar er minnt á samning 
sem þáverandi menntamálaráð-
herra hafi gert við bæjaryfirvöld 
á árinu 2002 um stofnun sérstaks 
Laxnessseturs. Segir hann það 
vera ríkjandi sjónarmið að fræða-
setrið eigi best heima á Gljúfra-
steini í tengslum við safnið.

Forsætisráðherra segir brýnt 
að bæta aðgengi gesta að Laxness-
safninu. Bílskúrinn sé notaður 
sem móttökuhús og bílastæði hafi 
verið af mjög skornum skammti. 
Árangurslaust hafi verið reynt að 
kaupa íbúðarhúsið Jónstótt, sem 
stendur neðan við Gljúfrastein, til 
að nota sem móttökuhús. Nú sé 
verið að ganga frá kaupum á 
tveggja hektara lóð úr landi Hrað-
staða til þess að hægt sé að byggja 
nýtt hús.

Kaupverðið á nýju lóðinni er 22 
milljónir króna. Þess utan er áætl-
að að bygging hússins kosti 150 
milljónir króna og hönnun þess 10 
milljónir. Samtals er því um að 
ræða 182 milljónir fyrir lóð og hús 
sem bæði er ætlað að þjóna sem 
móttökuhús fyrir safnið og sem 

Laxnesssetur. Það á að rísa gegnt 
Gljúfrasteini en handan Köldu-
kvíslar. Göngubrú verður síðan 
líklegast yfir í garð safnsins.

„Gljúfrasteinn er auðvitað bara 
íbúðarhús og það er mjög mikil 
þörf fyrir þetta nýja móttökuhús,“ 
segir Guðný Dóra Gestsdóttir, for-
stöðumaður Gljúfrasteins, sem 
kveður um 25 þúsund manns hafa 
heimsótt Gljúfrastein frá því safn-
ið var opnað.

Ósk forsætisráðuneytisins um 
að bæjarfélagið komi að undir-
búningi og byggingu nýja hússins 
er á dagskrá bæjarráðs Mosfells-
bæjar í dag.

„Það er afskaplega gott mál 
hvernig staðið hefur verið að 
þessu safni og hvernig fjölskyldan 
hefur komið að því í gegnum sína 
gjöf. Við munum að sjálfsögðu 
koma að þessari uppbyggingu með 
einum eða öðrum hætti,“ segir 
Haraldur Sverrisson bæjarstjóri.  

 gar@frettabladid.is

Byggja móttökuhús 
fyrir Laxnesssafnið
Forsætisráðuneytið hefur keypt spildu undir nýtt móttökuhús fyrir safn Hall-
dórs Laxness á Gljúfrasteini og vill samstarf við Mosfellsbæ um uppbygginguna. 
Áætlaður kostnaður er 182 milljónir króna. Húsið verður handan Köldukvíslar.

GUÐNÝ DÓRA 
GESTSDÓTTIR

Forstöðumaður 
Gljúfrasteins.

GLJÚFRASTEINN Safn til minningar um Nóbelsskáldið hefur verið starfrækt í rúm þrjú 
ár. Nýtt móttökuhús verður gegnt Gljúfrasteini, handan Köldukvíslar. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

HJÓNIN Á 
GLJÚFRASTEINI
Auður og Hall-
dór Laxness.

ÁSTRALÍA 59 ára gamall ástralskur 
svikahrappur bjó í þrjú ár á 
áströlskum sjúkrahúsum án þess 
að kenna sér meins. Honum tókst 
að gabba starfsmenn 93 heilsu-
gæslustöðva til að leggja sig inn.

Upp komst um tilgerðina þegar 
maðurinn sagðist þjást af svima 
eftir mótorhjólaslys. Þegar 
læknar skoðuðu hann fundu þeir 
enga líkamlega áverka á honum 
eftir slysið. Þetta vakti grun-
semdir og þeir spurðust fyrir á 
öðrum sjúkrahúsum.

Maðurinn var ákærður fyrir að 
svíkja út mat og gistingu á 
kostnað skattborgara. Hann játaði 
á sig verknaðinn og er málið nú 
fyrir dómstólum í Ástralíu.  - sgj

Ástralskur svikahrappur:

Bjó í þrjú ár á 
sjúkrahúsum

NÝ KENNSLUBÓK Í ÍTÖLSKU ÍTALSKA FYRIR ALLA EFTIR PAOLO TURCHI

BUON ANNO!
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Skráning á lingva.is 
eða í s. 561 0315.
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Námskeið

í ítölsku hjá 

Málaskólanum

Lingva hefjast 

22. janúar. 

Aðgengileg bók fyrir 
byrjendur sem lengra 
komna eftir Paolo Turchi.

Þórður, er þetta kannski engin 
úrvals vísitala?

„Úrvalið felst ekki í stundarmati 
heldur frammistöðu til langs tíma. 
Fáar hlutabréfavísitölur í heiminum 
hafa staðið sig betur á síðustu fimm 
árum eða svo.“

Úrvalsvísitala hlutabréfa í Kauphöll 
Íslands hefur hríðfallið að undanförnu. 
Þórður Friðjónsson er forstjóri Kauphall-
arinnar.

JERÚSALEM, AP George W. Bush 
Bandaríkjaforseti hóf í gær átta 
daga ferð sína um Mið-Austurlönd 
þar sem markmiðið er að liðka 
fyrir friðarviðræðum milli Ísraels 
og Palestínu. Sagði hann þetta 
„sögulega stund, sögulegt tæki-
færi“ en bætti við að hann væri 
raunsær og gerði sér grein fyrir 
að erfið vinna væri framundan.

Lítið hefur þokast í viðræðun-
um frá ráðstefnunni í Annapolis í 
Bandaríkjunum í nóvember þar 
sem friðarviðræður hófust á ný 
eftir sjö ára hlé. Eftir fund með 
forsætisráðherra Ísraels, í gær 
sagðist Bush tilbúinn til að beita 
þrýstingi væri þess þörf.

Þrír Palestínumenn fórust í 
flugskeytaárás Ísraelshers á Gaza 
í gær. Árásin var sögð svar við 
flugskeytum sem skotið var frá 
Gaza á ísraelsku borgina Sderot. 
Olmert sagði í gær að það yrði 
„enginn friður“ yrði árásum ekki 
hætt frá öllum svæðum Palestínu, 
þar á meðal Gaza sem er undir 
stjórn Hamas-samtakanna. Olmert 
talaði þó af bjartsýni um vilja 
beggja til að vinna að lausn sem 
feli í sér tvö ríki Ísraels og Palest-
ínu.

Bush ver fyrstu þremur dögum 
ferðar sinnar í Jerúsalem og hittir 
í dag Mahmoud Abbas, forseta 
Palestínu.  - sdg

George W. Bush Bandaríkjaforseti heimsækir Ísrael í fyrsta sinn á forsetatíð sinni:

Sögulegt tækifæri segir Bush

MÓTMÆLI GEGN BUSH Stuðningsmenn 
Hamas mótmæltu komu Bush í Gaza-
borg í gær.  NORDICPHOTOS/AFP

MIKILL VIÐBÚNAÐUR
Pálína Ásgeirsdóttir, hjúkrunar-
fræðingur hjá Alþjóðaráði Rauða 

krossins í 
Jerúsalem, segir 
fólk hætt að 
kippa sér upp 
við að erfitt sé 
að komast um 
þegar háttsett 
fólk heimsækir 
Jerúsalem. „Það 
er sagt frá þessu 
í fjölmiðlum 

og fólk býr sig bara undir það. Ég 
heyrði í fréttum áðan að sumir 
verslunareigendur í nágrenni 
hótels Bush ætli að loka meðan 
á heimsókninni stendur þar sem 
tilkynnt hefur verið að á sumum 
svæðum verði jafnvel gangandi 
vegfarendur stoppaðir.”

VIÐSKIPTI „Íslenski markaðurinn 
sveiflast niður á við í takt við 
þróun á alþjóðamörkuðum og er 

liður í lækkunar-
keðju,“ sagði Lars 
Christiansen, 
hagfræðingur hjá 
Danske Bank, í 
samtali við 
Fréttablaðið í gær.

Hann segir mikla 
skuldsetningu 
íslenskra fyrir-
tækja geta valdið 

meiri vandræðum í niðursveifl-
unni sem nú gengur yfir. „Ég hef 
bent á eignatengsl íslenskra 
fyrirtækja og einnig mikla 
skuldsetningu þeirra. Ég tel þessi 
atriði geta haft áhrif til hins verra 
í því umhverfi sem nú er á 
alþjóðamörkuðum þar sem miklar 
lækkanir eiga sér stað. Þó tel ég 
að reynsla stjórnenda íslenskra 
fyrirtækja frá fyrri lækkunar-
ferlum geti skipt sköpum. Það 
verður að halda vel á spilunum,“ 
sagði Lars Christiansen.  - mh

Lars Christiansen:

Ísland liður í 
lækkunarkeðju

LARS 
CHRISTIANSEN

DÓMSMÁL Kristbjörg Stephensen 
borgarlögmaður telur ríkissjóð 
en ekki Reykjavíkurborg 
bótaskylt gagnvart eigendum 
Laugavegar 4-6 verði húsin þar 
friðuð að tillögu Húsafriðunar-
nefndar.

„Við höfum ekki skoðað þetta 
mál ítarlega en bendi á að í lögum 
um húsafriðun er kveðið á um 
bótaskyldu ríkisins í þeim 
tilfellum að einstaklingar verða 
fyrir tjóni vegna ákvarðana 
Húsafriðunarnefndar. En það 
hefur þó aldrei reynt á þetta,“ 
segir borgarlögmaður.

Eigendur Laugavegar 4-6 boða 
skaðabótakröfu upp á hundruð 
milljónir króna. Kunnugir segja 
það munu geta numið 600 

Deilan um Laugaveg 4-6:

Borgin telur 
ríkið bótaskylt

KRISTBJÖRG STEPHENSEN Vísar í lög um 
húsafriðun.

SLYS Maður á níræðisaldri liggur alvarlega 
slasaður á Landspítalanum eftir bílveltu í Húna-
vatnssýslu í gær.

Að sögn lögreglunnar á Blönduósi varð slysið á 
þriðja tímanum þegar maðurinn ók jepplingi 
sínum frá bænum Svertingsstöðum inn á þjóðveg-
inn og beygði í norðurátt. Vörubíll sem kom úr 
suðurátt lenti þá aftan á jepplingnum þannig að 
hann kastaðist út í móa og valt.

Ökumaður vörubílsins og annar maður sem kom 
að slysinu gerðu lögreglu viðvart og hlúðu að 
gamla manninum sem hafði slasast alvarlega á 
höfði og var meðvitundarlaus. Kallað var eftir 
þyrlu Landhelgisgæslunnar norður til að flytja 
manninn á sjúkrahús í Reykjavík.

Að sögn læknis á Landspítalanum í Fossvogi í 
gærkvöldi var manninum haldið sofandi í öndunar-
vél á gjörgæsludeild og líðan hans eftir atvikum.

Mjög mikil hálka var í gær þar sem slysið varð. 
Ökumaður jepplingsins var gestkomandi á Svert-
ingstöðum.  
 - gar

Maður á níræðisaldri slasaðist alvarlega eftir að aka jepplingi í veg fyrir vörubíl:

Á gjörgæslu með höfuðáverka

FLUTTUR SUÐUR Flogið var með mann á níræðisaldri að Land-
spítalanum í Fossvogi eftir bílveltu á Hrútafjarðarhálsi.

FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN

Nýjungar í atvinnulífi
Atvinnumálanefnd Skagfjarðar hefur 
samþykkt að taka þátt í undirbúningi 
að stofnun félags um sameindarækt-
un. Þá hefur nefndin rætt næstu skref 
varðandi uppbyggingu koltrefjaverk-
smiðju í Skagafirði.

SKAGAFJÖRÐUR

Árekstur á Höfn
Tveir bílar rákust saman á mótum 
Hafnarbrautar og Kirkjubrautar á Höfn 
í Hornafirði klukkan tvö í gær. Engin 
slys urðu á fólki en bílarnir skemmd-
ust nokkuð. Hálka er talin ástæða 
árekstursins.

LÖGREGLUFRÉTTIR

SPURNING DAGSINS



FRÉTT ÁRSINS!



 „Það er léleg stemning á 
hlutabréfamarkaðnum og kaup-
hliðin lítil,“ segir Edda Rós Karls-
dóttir, forstöðumaður greiningar-
deildar Landsbankans, um mikla 
lækkun á íslenskum hlutabréfa-
markaði það sem af er árs. 

Vísitalan féll um 3,26 prósent í 
gær og nemur árslækkunin 13,44 
prósentum á þeim fimm viðskipta-
dögum sem af eru á árinu. Vísital-
an endaði í gær í 5.469 stigum og 
hefur ekki verið lægri síðan um 
miðjan ágúst í hittifyrra. Þetta var 
í samræmi við lækkun á alþjóðleg-
um hlutabréfamörkuðum þótt þró-
unin hafi verið meiri hér en víða. 
Ástæðan er sú að vægi fjármála-
fyrirtækja í Úrvalsvísitölunni er 
talsvert meira en í öðrum löndum. 

Hlutabréfamarkaðir víða um 
heim hafa lækkað frá miðju síð-
asta ári eftir að vanskil jukust á 
fasteignalánamarkaði í Bandaríkj-
unum. Í kjölfarið hefur álag á láns-
fé farið í hæstu hæðir og gert 
skuldsetningu þunga í vöfum. Í 
ofanálag hefur ótti við samdráttar-
skeið í bandarísku efnahagslífi og 
vísbendingar um að farið sé að 
hægja á vexti í Evrópu stýrt mark-
aðnum beggja vegna Atlantsála.

Fjármálasérfræðingar bæði hér 
og erlendis telja líkur á að seðla-
bankar víða um heim muni bregð-
ast við ástandinu með lækkun 
stýrivaxta fyrr en reiknað var 
með.

„Menn eru hræddir við ytra 
umhverfi og ástandið [á hluta-
bréfamörkuðum]  lagast ekki fyrr 
en fjárfestar fá sjálfstraust 
aftur,“ bætir Edda Rós við og 
leggur áherslu á að lítið þurfi til 
að hreyfa við markaðnum, orðr-
ómur um slæma lausafjárstöðu 

einstakra fjárfestingafélaga 
nægi. Edda sagði óhægt um vik 
að spá fyrir um hvenær lækkana-
ferlinu verði náð en taldi líkur á 
að það muni gerast þegar jákvæð-
ar fréttir berist, hvort heldur sem 
það verði af erlendum eða inn-
lendum markaði.

Ásgeir Jónsson, forstöðumaður 

greiningardeildar Kaupþings, 
tekur undir með Eddu en bendir á 
að lausafjárþurrðin hafi valdið því 
að fjárfestar hafi leitað í tryggari 
fjárfestingar á borð við skulda-
bréf. Markaður með slík bréf 
hefur verið líflegur upp á síðkastið 
sló veltumet í gær, þriðja daginn í 
röð.

 Dansk-grænlenska 
nefndin, sem í þrjú ár hefur unnið 
að gerð nýrra heimastjórnarlaga, 

getur nú hafið 
störf á ný eftir 
að hlé varð á 
þeim vegna 
dönsku
þingkosning-
anna í nóvem-
ber. 

Anders Fogh 
Rasmussen,
forsætisráð-
herra Dan-

merkur, upplýsti á þriðjudag að 
hann hefði ákveðið að skipta 
aðeins um einn dönsku fulltrú-
anna í nefndinni, jafnvel þótt 
sumir þeirra væru nú hættir á 
þingi. Þeir fá nú tækifæri til að 
ljúka verkinu, sem var alveg að 
lokum komið í haust. Eini nýi 
fulltrúinn er Kim Andersen úr 
Venstre, sem tekur við af Birthe 
Rønn Hornbech sem er orðin 
ráðherra.

Nefnd hefur 
aftur störf

Vond stemning og 
sjálfstraustið lítið
Úrvalsvísitalan hefur fallið alla daga ársins og hefur ekki verið lægri síðan í 
ágúst í hittifyrra. Greiningardeildir banka segja markaðinn afar viðkvæman.

 „Þetta er kuldaleg byrj-
un á árinu,“ segir Þórður Friðjóns-
son, forstjóri íslensku Kauphallar-
innar, um mikla lækkun á gengi 
hlutabréfa að undanförnu.

„Ég man ekki eftir því að hafa 
séð svona mikla lækkun í upphafi 
árs, að minnsta kosti ekki frá því 
ég kom til Kauphallarinnar árið 
2002. En þótt það sé einna mest 
lækkun hjá okkur þá verður jafn-
framt að hafa í huga að hlutabréfa-
markaðir eiga víðast hvar í heim-
inum undir högg að sækja um 
þessar mundir,“ segir Þórður og 
minnir á að hlutabréfavísitalan á 
Íslandi hafi á síðustu fimm árum 
eða svo hækkað langt um meira en 

sambærilegar vísitölur í Banda-
ríkjunum og Evrópu.

Þórður segir aðstæður á mark-
aði nú vera þannig að búast megi 
við stimpingum þar til sér fyrir 
endann á þeim hremmingum sem 
séu á alþjóðlegum fjármálamörk-
uðum.

„Það glittir ábyggilega í betri 
tíð við sjónarrönd en það er ekki 
gott að segja hvar sjónarröndin 
er,“ segir forstjórinn og rifjar upp 
að gengi hlutabréfa í Kauphöllinni 
hafi áður lækkað hratt.

„Síðasta lækkunarhrina var í 
febrúar og mars 2006. Markaður-
inn jafnaði sig þá tiltölulega fljótt 
og undir lok árs var hann að fullu 
búinn að rétta úr sér og gott betur,“ 
segir Þórður Friðjónsson. 

Kuldalegt en glittir í betri tíð

jan feb. mars apríl maí júní júlí ágúst sept. okt. nóv. des. jan.
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Ári eftir að 
ísbjarnarhúnninn Knútur, sem 
síðar varð heimsfrægur, var 
fjarlægður frá áhugalausri 
móður sinni í dýragarðinum í 
Berlín í Þýskalandi og uppeldið 
færðist í hendur dýragarðsvarð-
ar virðist sagan vera að endur-
taka sig.

Í dýragarðinum í Nuremberg í 
Þýskalandi ákváðu stjórnendur á 
þriðjudag að fjarlægja mánaðar-
gamlan ísbjarnarhún frá móður 
sinni Veru vegna ótta um að hún 
kynni að borða hann eftir að hún 
sást bera hann um í skoltinum.

Annar ísbjörn, Vilma, fæddi 
húna í dýragarðinum um leið og 
Vera en talið er að hún hafi 
drepið þá og borðað vegna þess 
að þeir voru veikir. 

Húnn tekinn 
frá móður sinni

 Einingaverksmiðjan 
Borg, sem Kópavogsbær hefur 
kært til lögreglu fyrir að reka 
steypistöð í óleyfi á Kársnesi, 
óskar nú eftir því við bæjaryfir-
völd að fá leyfi til rekstrarins. 

Borg hefur haft leyfi til að reka 
einingaverksmiðju en ágreiningur 
er um hvort það leyfi nái einnig til 
að framleiða og selja steypu. 
Nágrannar hafa kvartað undan 
steypistöðinni og bæjaryfirvöld 
segja Borg hafa unnið skemmdar-
verk á eigum bæjarins utan við 
lóðina í Kársnesi. Afgreiðslu 
leyfisumsóknarinnar var frestað á 
síðasta fundi byggingarnefndar. 

Sækir um leyfi 
fyrir steypistöð
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Komdu og gerðu góð kaup!

50til70%
afsláttur af völdum vörum

NÝTT KORTATÍMABÍL

í fullum gangi
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DÓMSMÁL Saga Capital fjárfesting-
arbanki krefst þess að verða skráð-
ur eigandi allra hluta í Insolidum 
ehf. sem er í eigu Daggar Pálsdótt-
ur, hæstaréttarlögmanns og vara-
þingmanns Sjálfstæðisflokksins, 
og sonar hennar, Páls Ágústs Ólafs-
sonar. 

Málflutningur í ágreiningsmáli 
bankans og Insolidum fór fram í 
Héraðsdómi Reykjavíkur í gær. 

Krafa Saga Capital byggist á því 
að Insolidum hafi ekki sýnt fram á 
nægilegar tryggingar fyrir 560 
milljóna króna láni sem Insolidum 
tók í júlí þegar það festi kaup á 
stofnfjárhlutum í SPRON. Bréfin 
hafa lækkað gríðarlega í verði. 
Upphafsgengi á SPRON þegar það 
var skráð á markað í október var 
18,9 en við lok markaða í gær var 

það 7,6. Fram kom í gær að félagið 
hefði skuldað Saga Capital 324 
milljónir í nóvember. 

Greint var frá því í Fréttablaðinu 
í október að stofnfjárhlutar í 
SPRON hefðu gengið kaupum og 
sölum á genginu 24 til 30 þegar það 
fór sem hæst.

Lögmaður Saga Capital, Gísli 
Guðni Hall hæstaréttarlögmaður, 
sagði málið alveg skýrt; Saga Capi-
tal hefði ekki aðra kosti en að krefj-
ast þess að komast yfir eignir Ins-
olidum, þær litlu sem eftir væru, 
þar sem mikil dýfa á hlutabréfa-
mörkuðum á síðustu mánuðum 
hefði gert eignasafn félagsins verð-
laust og rúmlega það. Staða þess nú 
væri í umtalsverðum mínus en 
hrein eign þess hefði verið um 900 
milljónir króna síðastliðið sumar.

Lögmaður Daggar og Páls 
Ágústs, Jóhannes Karl Sveinsson 
hæstaréttarlögmaður, sagði Saga 
Capital hafa beitt eigendur Insol-
idum þrýstingi, til að þau myndu 
kaupa stofnfjárhluti í SPRON. 
Vitnaði hann til símtals forstjóra 
Saga Capital þar sem hann bauð 
Páli Ágústi að kaupa fyrrnefnd 
bréf. Var það gert eftir að Insolid-
um spurðist fyrir um lán hjá bank-
anum. „Það fer gegn reglum að 
þessar upplýsingar hafi lekið milli 
sviða í bankanum,“ sagði Jóhann-
es Karl í ræðu sinni.

Gísli Guðni mótmælti þessu. 
„Það væri nú hálf einkennilegt ef 
forstjórar banka hefðu ekkert með 
mál bankanna að gera,“ sagði 
Gísli.  
 magnush@frettabladid.is

LEIKHÚS Magnús Geir Þórðarson 
leikhússtjóri segir gríðarlega 
sölu hafa verið í forsölu Leikfé-
lags Akureyrar á gamanleikinn 
Fló á skinni.

„Aldrei fyrr hafa fleiri miðar 
verið seldir á einum degi hjá 
leikhúsinu. Nú þegar eru nálægt 
3.000 miðar seldir á sýningar 
verksins og nánast orðið uppselt á 
15 sýningar og þó eru enn fjórar 
vikur í frumsýningu leiksýning-
arinnar,“ segir í tilkynningu frá 
Magnúsi eftir fyrsta forsöludag-
inn sem var í gær. Magnús segir 
starfsfólk miðasölunnar ekki hafa 
haft undan. Leikfélag Akureyrar 
flytur gamanleikinn í nýrri 
leikgerð Gísla Rúnars Jónssonar 
og í leikstjórn Maríu Sigurðar-
dóttur.  - gar

Akureyringar iða í skinninu:

Flykkjast á Flóna

MAGNÚS GEIR ÞÓRÐARSON Leikhús-
stjórinn segir starfsfólk miðasölunnar 
ekki hafa haft undan að selja miða. 

PÓLLAND, AP Pólski forsætisráð-
herrann Donald Tusk ítrekaði í 
gær að hann hygðist sýna minni 
undanlátssemi en fyrirrennari 

sinn í embætti 
gagnvart því 
sem Banda-
ríkjamenn vilja 
ná fram í samn-
ingum við 
Póllandsstjórn 
um að koma 
upp í Póllandi 
búnaði fyrir 
hnattrænt 
eldflauga-

varnakerfi Bandaríkjanna. 
„Samkomulag um eldflauga-

varnastöð í Póllandi verður 
beintengd skilyrði um að öryggi 
Póllands aukist,“ sagði Tusk á 
blaðamannafundi. Hann bætti 
við að fram til þessa hefði ekki 
komið neitt fram sem tryggði að 
uppsetning slíks búnaðar bætti 
öryggi landsins.  - aa

Forsætisráðherra Póllands: 

Gagnrýnni á 
eldflaugavarnir

DONALD TUSK

HOLLAND, AP Fyrrverandi lífvörð-
ur úr innsta hring Charles Taylor, 
fyrrverandi forseta Líberíu, bar í 
gær vitni fyrir stríðsglæpadóm-
stólnum í Haag í Hollandi um að 
Taylor hafi verið í beinu sam-
bandi við uppreisnarleiðtoga í 
Síerra Leóne í leynilegu talstöðv-
arherbergi í forsetahöll sinni.

Varmuyan Sherif er fyrsta af 
60 „innanbúðarvitnum“ sem 
ákæruvaldið kallar til til 
stuðnings ásökunum um að 
Taylor hafi staðið fyrir grimmd-
arverkum meðan á tíu ára 
borgarastyrjöld stóð í Síerra 
Leóne. - sdg

Réttarhöld yfir Charles Taylor:

Leynilegt tal-
stöðvarherbergi

Vilja taka yfir eignir 
Insolidum í SPRON
Saga Capital vill taka yfir allar eignir Insolidum vegna skulda félagsins við 
bankann. Hreinar eignir Insolidum voru um 900 milljónir króna síðasta sumar 
en eru nú í miklum mínus. Saga Capital var sakað um að ganga erinda eigenda.

LÖGMENN TAKAST Í HENDUR Gísli Guðni Hall og Jóhannes Karl Sveinsson hæstaréttarlögmenn sjást hér takast í hendur eftir að 
hafa tekist á í dómsal í gær. Úrskurðar í málinu er að vænta á næstunni.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Gunnar Þór Gíslason neitar því að hann hafi staðið fyrir innherjasvikum:

Segir viðskiptin ekki óeðlileg
DÓMSMÁL „Það var ekkert óeðlilegt við það 
hvernig staðið var að þessu,“ sagði Gunnar 
Þór Gíslason, framkvæmdastjóri Sunda-
garða hf. og stjórnarmaður í SPRON, við 
Fréttablaðið í gær. 

 Jóhannes Karl Sveinsson, lögmaður Insol-
idum, hélt því fram í gær að Gunnar Þór 
hefði verið eigandi hlutanna í SPRON sem 
Insolidum keypti á sumarmánuðum. Sunda-
garðar er eigandi rúmlega ellefu prósenta 
hlutar í Saga Capital.

Jóhannes Karl sagði alveg ljóst að Insolid-
um hefði aldrei keypt fyrrnefnda stofnfjár-
hluti ef það hefði vitað að stjórnarmaður í 
SPRON væri „að nota banka sem hann ætti stóran 
hlut í til að selja hluti sína á grundvelli leynilegs 

verðmats“. Capacent verðlagði SPRON á 
tæplega 60 milljarða króna síðastliðið vor 
en verðmiðinn á stofnfjárhlutunum sem 
Insolidum keypti var miðaður við heildar-
verðmæti SPRON á rúmlega 100 millj-
arða.

„Ég hafði samband við regluvörð 
SPRON, hann fór yfir málið og veitti mér 
heimild til að selja hlutina. Þetta var í sam-
ræmi við allar reglur SPRON og ekkert 
óeðlilegt við þetta. Saga Capital keypti af 
okkur bréfin,“ sagði Gunnar Þór. „Í öðru 
lagi gaf SPRON út fréttatilkynningu 17. 
júlí sem ráða má af hvernig félagið var 

verðmetið 31. mars. Um það var fjallað opinberlega. 
Verðmatið var nú ekki leynilegra en svo.“  - mh

GUNNAR ÞÓR 
GÍSLASON

STJÓRNSÝSLA „Athygli vekur að 
engin tilraun er gerð til að rök-
styðja hvers vegna þau atriði, sem 
ráðherra tilgreinir sérstaklega á 
ferli Þorsteins [Davíðssonar] og 
dómnefnd hefur lagt mat á, eigi að 
vega þyngra í mati á hæfni umsækj-
enda en allt það, sem hinir umsækj-
endurnir hafa til brunns að bera.“ 
Þetta er meðal þess sem kemur 
fram í afar afdráttarlausri greinar-
gerð dómnefndarinnar sem metur 
hæfni umsækjenda um embætti 
dómara um ráðningu Þorsteins 
Davíðssonar. 

Í dómnefndinni sátu Pétur Kr. 
Hafstein, Eggert Óskarsson og 

Bjarni S. Ásgeirs-
son.

Nefndin gagn-
rýnir þau vinnu-
brögð sem Árni 
Mathiesen, sett-
ur dómsmálaráð-
herra, sýndi við 
ráðningu Þor-
steins harðlega 
og segir ráðning-

una sjálfa hafa verið ómálefnalega 
ákvörðun, óvandaða stjórnsýslu og 
einsdæmi að slík vinnubrögð hafi 
verið viðhöfð í þau sextán ár sem 
hún hefur starfað. 

Í greinargerð nefndarinnar segir 

einnig: „Þá verður að setja sérstak-
an fyrirvara við þá ályktun ráð-
herra, sem ekki verður dregin af 
umsóknargögnum, að Þorsteinn 
„eigi auðvelt með að setja fram 
skýran lögfræðilegan texta“. Um 
þetta sagði í umsögn dómnefndar 
um Þorstein: „Umsækjandi hefur 
ekki lagt fram höfundarverk af ein-
hverju tagi svo að meta megi tök 
hans á íslensku máli og rökhugsun 
við úrlausn vandasamra lögfræði-
legra verkefna og hefur hann ekki 
bætt úr þessu frá fyrri umsókn 
sinni um dómaraembætti.“ 

Í niðurlagi greinargerðarinnar 
segir: „Með þessari ákvörðun hefur 

ráðherra ekki aðeins vegið að 
starfsheiðri og tilverugrundvelli 
dómnefndarinnar heldur einnig 
gengið í berhögg við það yfirlýsta 
markmið með stofnun hennar á 
sínum tíma að styrkja sjálfstæði 
dómstólanna og auka traust almenn-
ings á því að dómarar séu óháðir 
handhöfum framkvæmdarvaldsins 
og einvörðungu valdir samkvæmt 
hæfni.“

Guðmundur Kristjánsson hæsta-
réttarlögmaður sem var meðal 
umsækjenda um stöðu héraðsdóm-
ara ætlar að senda umboðsmanni 
Alþingis kvörtun vegna ráðningar-
innar.  - kdk 

Dómnefndin sem mat hæfi umsækjenda í stöðu dómara íhugaði að segja af sér vegna ráðningar ráðherra:

Jafn óvönduð stjórnsýsla sögð einsdæmi

ÁRNI M. 
MATHIESEN

Telur þú rétt að menntamála-
ráðherra láti friða húsin við 
Laugaveg 4-6?
JÁ  45,2%
NEI  54,8

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Telur þú rökstuðning Árna 
Mathiesen fyrir réttmæti þess 
að skipa Þorstein Davíðsson í 
embætti dómara fullnægjandi?

Segðu þína skoðun á visir.is

BANDARÍKIN, AP Alríkisdómari 
úrskurðaði á þriðjudag að 
skólaumdæmi í afskekktu héraði í 
Maryland í Bandaríkjunum brjóti 
gegn stjórnarskránni með því að 
leyfa dreifingu á biblíum til 
grunnskólanemenda samkvæmt 
gamalli hefð.

Síðustu 30 ár hefur Gídeon-
félagið gefið börnum í 5. bekk 
biblíur. Fyrir tveimur árum 
höfðuðu Réttindasamtök Banda-
ríkjanna (ACLU) mál fyrir hönd 
átta foreldra sem leiddi til 
tímabundins lögbanns. Skólaum-
dæmið tilkynnti þá að einungis 
væri leyfilegt að dreifa biblíum 
fyrir og eftir skóla og í hádegis-
hléum. Alríkisdómarinn úrskurð-
aði það einnig óheimilt og setti á 
varanlegt lögbann.  - sdg

Alríkisdómari í BNA úrskurðar:

Bannað að gefa 
börnum biblíur

STANGAVEIÐI Fjöldi umsókna um 
veiðileyfi hjá Stangaveiðifélagi 
Reykjavíkur hafði slegið öll met 
þegar umsóknarfresti lauk á 
hádegi í gær.

„Að hluta til má rekja aukinn 
umsóknarþunga til þess að 
rúmlega 300 nýir félagar bættust 
í hópinn á tveimur síðustu 
mánuðum ársins,“ segir á vef 
Stangaveiðifélagsins þar sem 
upplýst er að umsóknirnar hafi 
verið hátt í 2.300. „Að venju eru 
margir sem vilja komast í 
Elliðaárnar en að auki er mikið 
sótt um Dalaárnar, Haukadalsá-
Efri, Fáskrúð og Krossá,“ segir á 
svfr.is.   - gar

Stangaveiðifélag Reykjavíkur:

Metfjöldi sótti 
um veiðileyfi 
fyrir sumarið

STANGAVEIÐIFÉLAG REYKJAVÍKUR 
Umsókn um veiðileyfi sló öll met.

Sjóböð við Herjólfsgötu
Framkvæmdasvið Hafnarfjarðar hefur 
lagt fram tillögu um gerð sjóbaðsað-
stöðu við Herjólfsgötu. Gert er ráð 
fyrir sjósundi í tengslum við núver-
andi sundlaug að því er kom fram á 
fundi skipulagsráðs bæjarins.

HAFNARFJÖRÐUR

KJÖRKASSINN
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UMHVERFISMÁL Starfsmenn 
framkvæmdasviðs Reykjavíkur-
borgar ferðast þessa dagana á 
milli borgarhluta og sækja 
jólatré. Er það gert í samstarfi 
við Gámaþjónustuna sem mun 
nýta trén til moltugerðar eftir að 
hafa kurlað þau niður. 

Framkvæmdasvið biður fólk 
um að setja trén á áberandi staði 
við lóðamörk og ganga frá þeim 
svo að þau fjúki síður. 

Starfsmennirnir verða á 
ferðinni fram á föstudag, en 
eftir þann tíma þarf fólk sjálft 
að koma trjám sínum í Sorpu.  
 - þeb

Starfsmenn borgarinnar:

Jólatré fjarlægð 
fram á föstudag

JÓLATRÉN FJARLÆGÐ Starfsmenn 
framkvæmdasviðs borgarinnar fjarlægðu 
jólatré í Reykjavík í gærdag. 

DÓMSMÁL Karlmaður af erlendu 
bergi brotinn hefur verið dæmdur 
í 45 daga skilorðsbundið fangelsi 
fyrir að kasta konu á salernisskál.

Maðurinn var ákærður fyrir að 
ryðjast óboðinn inn í íbúð í 
Sandgerði, þar sem konan var 
gestkomandi. Hann fór gróflega á 
fjörurnar við hana en hún brást 
við með því að gefa honum einn á 
snúðinn. Maðurinn réðst þá á hana 
og kastaði henni gegnum baðher-
bergisdyr þannig að hún lenti á 
salernisskálinni. Hún hlaut nokkra 
áverka. Dómurinn taldi sannað að 
maðurinn hefði gerst sekur um 
ofangreind brot. - jss

Fékk 45 daga fangelsi:

Henti konu á 
klósettskál

ASKJA · Laugavegi 170 · 105 Reykjavík · Sími 590 2100 · www.askja.is · ASKJA er eini viðurkenndi sölu- og þjónustuaðili Mercedes-Benz á Íslandi.

Mercedes-Benz A-Class sameinar 
þægindi, lipurð og glæsileika. 
Bíll fyrir þá sem velja gæðin.

Mercedes-Benz A-Class sameinar 
þægindi, lipurð og glæsileika. 
Bíll fyrir þá sem velja gæðin

BERÐU HÖFUÐIÐ HÁTT

Takmarkað magn Mercedes-Benz A-Class er til afgreiðslu strax á góðu verði.
Innifalin eru vetrardekk og Íslandspakki.

1. Hvað heitir íslenski fræði-
maðurinn sem tilnefndur er af 
vísindatímaritinu Science fyrir 
eina af tíu athyglisverðustu 
uppfinningum ársins 2007?

2. Hver er stjórnarformaður 
Gnúps?

3. Hver verður fyrirliði sænska 
karlalandsliðsins í handbolta?

SVÖRIN ERU Á SÍÐU 50

LÖGREGLUMÁL Innbrotsþjófur var 
handtekinn af lögreglu höfuðborg-
arsvæðisins á tannlæknastofu í 
Mjóddinni aðfaranótt miðviku-
dagsins. Viðvörunarbjöllur í 
öryggiskerfi tannlæknastofunnar 
gerðu lögreglunni viðvart og var 
hún fljót á staðinn.

Að sögn varðstjóra kom 
lögreglan að manninum á tann-
læknastofunni og hafði hann þá 
meðal annars tekið skiptimynt úr 
afgreiðslu. Var maðurinn látinn 
gista fangageymslur lögreglunnar 
og yfirheyrður í gær.  - ovd

Braust inn á tannlæknastofu:

Þjófur gripinn 
í Mjóddinni

Kvartanir vegna skotelda
Enn berast lögreglunni kvartanir 
vegna skotelda. Að sögn varð stjóra 
hefur kvörtunum þó fækkað en 
aðallega er kvartað yfir að kveikt 
sé í skoteldum seint á kvöldin og á 
nóttunni.

LÖGREGLUFRÉTTIR

Hraðakstur í hálku og snjó
Lögreglan á Hvolsvelli tók átta öku-
menn fyrir hraðakstur í umdæmi sínu 
í gær. Eru það jafn margir ökumenn 
og teknir voru á þriðjudaginn en það 
sem vekur athygli lögreglunnar er 
fjöldi hraðakstursbrota í mikilli hálku 
og snjó sem nú eru í umdæminu.

VINNUMARKAÐUR „Við höfum þegar 
tekið ákvörðun um að vísa málinu 
til sáttasemjara í vikulok ef ekk-
ert þokast. Þessi fundur hér í dag 
og þær fréttir sem við höfum frá 
ríkisstjórn undirstrika það ræki-
lega að ekkert hefur þokast. Ein-
sýnt er að málið fer rakleiðis til 
sáttasemjara innan fárra daga,“ 
segir Kristján Gunnarsson, for-
maður Starfsgreinasambandsins, 
SGS. 

Þungt hljóð var í formönnum 
landssambandanna innan Alþýðu-
sambandsins, ASÍ, þegar þeir 
gengu af fyrsta „alvöru“ samn-
ingafundinum með fulltrúum Sam-
taka atvinnulífsins, SA, í húsa-
kynnum ríkissáttasemjara í gær. 
„Þetta er búið. Þetta fór allt í loft 
upp. Ríkisstjórnin vill ekki bæta 
kjör hinna lægst launuðu,“ sagði 
Guðmundur Gunnarsson, formað-
ur Rafiðnaðarsambandsins. 

Ingibjörg R. Guðmundsdóttir, 
varaforseti ASÍ, talaði um „mjög 
mikil vonbrigði“. Í samtölum ASÍ 
og ríkisstjórnarinnar í fyrradag 
hefði komið fram að fullkomin 
andstaða væri innan ríkisstjórnar-
innar um sérstakan persónuaf-
slátt, ríkisstjórnin hefði aðeins 
verið tilbúin í hækkun á persónu-
afslætti sem dreifðist á alla skatt-
greiðendur. 

„Við förum nú hvert samband 
fyrir sig í viðræður við baklandið 
okkar. Kjaraviðræðurnar verða að 
sjálfsögðu langdregnari en við 
vonuðumst til. Við vonuðumst til 
að semja saman,“ sagði hún. „Við 
höfum lýst yfir að við værum til-
búin að skoða einhverjar aðrar 
leiðir ef fram kæmu hugmyndir 
sem myndu þjóna þeim lægst 
launuðu. Atvinnurekendur hafa 
talað á móti okkar hugmyndum og 
það hefur borið árangur.“

Starfsgreinasambandið er 

fyrsta sambandið sem hefur sam-
þykkt að vísa deilunni til ríkis-
sáttasemjara ef ekki þokast í sam-
komulagsátt í þessari viku. 
Samninganefndin hittir SA í dag. 
„Það er þungt hljóð í mér og sorg-
legt að það mistakist að mynda 
eins konar þjóðarsátt um ákveðna 
launastefnu,“ sagði Kristján. 

„Þar vega þyngst dræmar und-

irtektir í skattamálum. Maður 
veltir fyrir sér innihaldinu í stjórn-
arsáttmálanum þar sem kemur 
fram að breyta eigi skattkerfinu 
þannig að það nýtist hinum lág-
launuðu og svo fáum við þessar 
undirtektir. Þetta virðist vera 
ósamrýmanlegt. Stjórnarsáttmál-
inn virðist vera innihaldslítið 
plagg,“ segir hann. ghs@frettabladid.is

Sérstökum persónu-
afslætti var hafnað
Kjaraviðræðurnar fóru „í loft upp“ í gær. „Ríkisstjórnin vill ekki bæta kjör 
hinna lægst launuðu,“ segir formaður Rafiðnaðarsambandsins. Einsýnt að við-
ræðurnar fara til ríkissáttasemjara, segir formaður Starfsgreinasambandsins.

ÞUNGT HLJÓÐ Þungt hljóð var í samningamönnum verkalýðshreyfingarinnar þegar 
þeir gengu af fundi með fulltrúum Samtaka atvinnulífsins í Karphúsinu í gær. „Þetta 
er búið,“ sagði Guðmundur Gunnarsson, formaður Rafiðnaðarsambandsins. „Mjög 
mikil vonbrigði,“ sagði Ingibjörg R. Guðmundsdóttir, varaforseti ASÍ.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

„Við förum eitthvað áfram og aðeins aftur á bak myndi 
ég segja,“ sagði Vilhjálmur Egilsson, framkvæmdastjóri 
Samtaka atvinnulífsins, SA, eftir samningafundinn í 
Karphúsinu í gær. „Heildarpakkinn gekk ekki upp og því 
þurfum við að nálgast þetta úr annarri átt.“
Vilhjálmur segir að SA þurfi nú að taka eina umferð 
aftur með öllum landssamböndunum. „Það er ekki 
samstaða að halda áfram á þessari braut sem við 
höfum lagt upp með. Það er ekki um annað að gera en 
að fara einn hring aftur með landssamböndunum og 
sjá hvar við stöndum eftir það.“

FÖRUM ÁFRAM OG AFTUR Á BAK

VEISTU SVARIÐ?



Das Auto.

HEKLA Laugavegi 172-174 · sími 590 5000 · www.hekla.is · hekla@hekla.is
Umboðsmenn HEKLU um land allt: Akureyri · Akranesi · Ísafirði · Reyðarfirði · Reykjanesbæ · Selfossi

Hann er Das Auto – Hann er bíllinn.

Þegar fólksbílar urðu almenningseign hófst nýtt skeið í sögunni. Bíllinn sem hóf þessa byltingu var Bjallan. 
Með tilkomu þessa tímamótabíls fengu milljónir manna áður óþekkt frelsi til að njóta ferðalaga. Um leið 
varð gamla góða Bjallan að sígildu tákni um ný viðmið og nýja hugsun um allan heim. Við höfum verið 
samferða Volkswagen allar götur síðan.

Hann er Das Auto – Hann er bíllinn.
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Veitingahúsið Perlan - Sími 562 0200 - Fax 562 0207
Netfang perlan@perlan.is - Heimasíða www.perlan.is
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Perlan
Ein magnaðasta bygging Reykjavíkur á daginn. 
Eitt besta veitingahúsið á kvöldin.

4. janúar - 28. febrúar 

4ra rétta seðill
PARMASKINKA PROSCIUTTO

með strengjabaunasalati, balsamic hlaupi 
og rjóma–jarðsveppaosti

HUMARSÚPA
rjómalöguð, með Madeira og grilluðum humarhölum

KJÚKLINGABRINGA
hunangskryddhjúpuð með gljáðu rótargrænmeti,

spínati og sítrónusósu

eða ANDARBRINGA .
appelsínumarineruð með appelsínusósu

eða NAUTALUND .
grilluð með hvítlauksristuðu spínati, 

sperglum og Béarnaise-sósu

SÚKKULAÐIFRAUÐ
með ferskum ávöxtum í nouggat-froðu

Verð frá 3.990 kr.

Gjafabréf Perlunnar
Góð tækifærisgjöf!

LÖGREGLUMÁL „Þetta er í almenn-
ingsklefunum og við erum með 
auglýsingar niðri í klefum þar 
sem fólk er beðið að læsa skápun-
um og fylgjast vel með,“ segir 
Björn Leifsson, framkvæmda-
stjóri World Class, um þjófnaði úr 
skápum í búningsklefum heilsu-
ræktarstöðvarinnar Lauga í Laug-
ardal.

„Það er búið að stela einu og 
einu veski,“ segir Björn og hefur 
þetta staðið yfir á annan mánuð. 
„Einhverjir krimmar þarna eru að 
fylgjast með og sæta lagi en það 
er voðalega erfitt að gera nokkuð. 
Það er ekki leyfilegt að setja upp 

myndavél en ef þetta hættir ekki 
er það eina ráðið.“

Um fyrri sambærileg atvik 
segir Björn að á sínum tíma hafi 

verið stolið úr skápum í baðstofu-
klefum Lauga. „Það var ákveðið 
mynstur á því svo við settum upp 
eina myndavél og mynduðum 
fjóra skápa, settum upp gildru 
fyrir þjófinn. Við tókum svo niður 
myndavélina þegar þjófnum var 
náð og var hann kærður til lög-
reglu.“ Hann segir ekkert munst-
ur vera á þjófnuðum nú enda sé 
um mjög margt fólk og 460 skápa 
að ræða. Hann segir þjófnaðina 
eiga sér stað hvort sem búnings-
klefarnir eru fullir af fólki eða 
ekki og hvetur hann viðskiptavini 
til að nota góða lása og fylgjast vel 
með.  - ovd

Viðskiptavinir World Class í Laugum hvattir til að nota lása og fylgjast vel með:

Veskjaþjófar á ferð í Laugum

FRÁ LAUGUM Í LAUGARDAL Veskjum 
stolið úr búningsklefum.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

DÓMSMÁL Hafnfirskur karlmaður 
á þrítugsaldri hefur verið dæmdur 
í tíu mánaða fangelsi fyrir að ráð-
ast að öðrum manni með strau-
bolta og fleiri bareflum og stór-
skaða hann.

Maðurinn sem ráðist var á var 
staddur í íbúð vinar síns þegar 
árásarmanninn bar þar að garði, 
ásamt tveim öðrum mönnum. Árás-
armaðurinn var þá með barefli 
meðferðis, sem hann sló fórnar-
lambið með þannig að það rotaðist. 
Árásarmaðurinn gekk áfram í 
skrokk á manninum og sló hann 
ítrekað í höfuð og líkama með 
straubolta og fleiri hlutum, eins og 
segir í ákæru. Maðurinn sem ráðist 

var á hlaut mar á heila, heilahrist-
ing og tvo skurði á höfuð. Þrjár 
tennur brotnuðu, sex losnuðu og 
maðurinn var bólginn og marinn.

Í niðurstöðu Héraðsdóms segir 
að árásin hafi verið ofsafengin og 
hending ein hafi ráðið því að hún 
hafi ekki leitt til varanlegra líkam-
skumla. Árásarmaðurinn hélt því 
fram að tilefni hennar hefði verið 
það, að fórnarlambið hefði stuðlað 
að því að systir hans ánetjaðist 
fíkniefnum.

Árásarmaðurinn, sem á brotafer-
il að baki, var jafnframt dæmdur 
til að greiða fórnarlambinu rúm-
lega 300 þúsund krónur í skaðabæt-
ur, auk málskostnaðar.  - jss

GRAFARHOLT Árásin átti sér stað í mars 
2006 í íbúð í Grafarholti. Myndin er úr 
safni.

Karlmaður á þrítugsaldri dæmdur í tíu mánaða fangelsi:

Slasaði mann með straubolta
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nær og fjær

„ORÐRÉTT“

JÓN GEIR 
JÓHANNSSON
Tónlistarmaður 
og heimavinnandi 
húsfaðir.

Á heimaslóðum

„Ég kann mjög vel við mig á 
Litla-Hrauni.“ 

MARGRÉT FRÍMANNSDÓTTIR HEFUR 
VERIÐ RÁÐIN FORSTÖÐUMAÐUR 
FANGELSISINS LITLA-HRAUNS. 

Fréttablaðið, 9. janúar. 

Mæðst í mörgu

„Þetta er alveg úr öllu korti, 
við munum ekki eftir öðru 
eins.“ 

JÓN VIÐAR MATTHÍASSON SLÖKKVI-
LIÐSSTJÓRI UM HRINU ELDSVOÐA 
UNDANFARIÐ.

24 stundir, 9. janúar. 

Landhelgisgæslumenn lenda 
í ýmsu í starfi sínu. Samtal 
við skipstjóra sem er við 
það að týnast í hafið, neyð-
arkall frá Vestmannaeyjum, 
sjómenn á reginhafi innan 
um fljótandi flutningagáma 
og samskipti við rússneska 
sjóherinn er á meðal þess 
sem einn sá reyndasti rifj-
aði upp.

Hjalti Sæmundsson, aðalvarðstjóri 
í stjórnstöð Landhelgisgæslunnar, 
hefur starfað í 35 ár fyrir gæsluna 
en þar á undan vann hann í fimm 
ár sem loftskeytamaður á togara. 
Hann hefur því heyrt mörg neyð-
arköllin í gegnum tíðina.

„Það var á einum af mínum 
fyrstu túrum sem loftskeytamað-
ur á varðskipi þegar ég heyrði 
orðaskipti skipstjórans á Sjö-
stjörnunni og vaktmanns á loft-
skeytastöðinni á Hornafirði,“ rifj-
ar hann upp. „Skipstjórinn, 
Engilbert Kolbeinsson, kvaddi 
með þeim orðum að nú yrði hann 
að fara að slíta samtalinu því skip-
ið væri að fara niður. Þetta var 
sem sagt þegar Sjöstjarnan fórst 
með tíu manna áhöfn í brjáluðu 
veðri árið 1973. Þetta varð til þess 
að þorskastríðinu sem þá var í 
algleymingi var slegið á frest 
meðan leitað var að skipinu. Varn-
arliðið sendi meira að segja Orion 

kafbátaleitarvélar af stað en veðr-
ið var svo skelfilegt að þeir urðu 
frá að hverfa með öll sín tæki. En 
Landhelgisgæslan hélt áfram.“

Ein umfangsmesta leit Íslands-
sögunnar stóð yfir í tíu daga en 

hvorki fannst tangur né tetur af 
þessum 100 tonna eikarbáti frá 
Keflavík. 

Bjargað innan um fljótandi gáma 
Það hefur mikið mætt á unga loft-
skeytamanninum því aðeins þrem-
ur vikum áður hafði borist eftir-
minnilegt neyðarkall. „Við vorum 
staddir í Þistilfirði þegar neyðar-
kall berst frá Heimaey en eins og 
gefur að skilja erum við ekki vanir 
að fá kall frá föstu landi. Þá var 
komið gos í Eyjum. Við leggjum í 
340 mílna siglingu til Eyja en þegar 
við komum þangað um sólarhring 
síðar var búið að tæma eyjuna, það 
tók ekki nema 18 klukkustundir.

En svo er mér sérlega minnis-
stætt þegar Dísarfellið sökk árið 
1997. Það var ekki vænleg aðkoma 
þegar þyrlan TF-LÍF kom á vett-
vang en þá var skipið sokkið en 
mikið af gámum á floti. Þetta 

voru 40 feta ferlíki 
sem slógust til í rokinu og svo 
var allt á kafi í olíu. Ofan í þess-
ari súpu eru svo ellefu menn. Sig-
manni okkar, Auðuni Kristinssyni, 
sem þá var kornungur tókst hins 
vegar að veiða þá einn á fætur 
öðrum upp úr súpunni og upp í 
þyrlu. Þannig bjargaði hann öllum 
úr áhöfninni nema einum en sá 
hafði látist áður en þyrlan kom að. 
Mér finnst þetta eitt af því eftir-
minnilegasta og alveg stórkostlegt 
hversu vel tókst til.“

Tilkynningaskyldan og kalkaðir sjó-
menn
En landhelgisgæslumenn sinna 
fleiru en björgunarstörfum. „Við 
höfum umsjón með umferð á hafi 
og þar er að ýmsu að gæta enda 

geta verið um 1000 skip og bátar í 
umferð í einu. Það er ekki laust við 
það að adrenalínið fari af stað 
þegar einhver hverfur úr kerfinu 
hjá okkur. Reyndar getur það átt 
sér aðrar skýringu en þá að menn 
séu í neyð. Til dæmis getur það 
gerst að slökkt sé á þessum sjálf-
virka búnaði sem heldur þeim í 
kerfunum hjá okkur. En við vinn-
um eftir þeirri reglu að ef menn 
detta út og ekkert spyrst til þeirra 
í hálf tíma þá hefjum við leit og 
setjum fullan þunga í það. Þannig 
höfum við líka bjargað fjölmörg-
um mannslífum en það hefur líka 
gerst að þyrlan er farin að sveima 
yfir hausamótunum á mönnum út 
á hafi. Þá eru þeir kannski bara ný 
komnir úr koju og átta sig á því að 
þeir hafa verið sambandslausir og 
með slökkt á tækjunum. En það er 
þá ágætis áminning til þeirra um 
að standa betur að þessum 

málum. En svo 
eru til menn sem 

vilja stríða okkur svolítið og 
eru að veiða þar sem þeir 
hafa engin leyfi til, ég ætla 
nú ekki að nefna nein nöfn 

en það var einn ansi öflugur 
í þessu fyrir norðan. Við 

náðum reyndar aldrei að góma 
hann almennilega.“

Samskiptin við Rússana
Öðru hverju heyrum við fregnir af 
rússneskum herskipum í íslenskri 
landhelgi. Er það ekki beygur sér-
hvers manns í Landhelgisgæslunni 
að Rússarnir fari að koma? „Nei, 
þetta eru venjulega miklir heið-
ursmenn, ég hef í raun ekkert upp 
á þá að klaga. Þeir eru venjulega 
mjög samvinnuþýðir. Reyndar er 
það svo að öll skip mega koma í 
landhelgina nema hvað herskip 
þurfa sérstakt leyfi til að koma inn 
fyrir 12 mílna landhelgi og ég man 
nú ekki eftir því að neinn hafi 
komið þangað í leyfisleysi.“ 
 jse@frettabladid.is

Kvaddi áður en báturinn sökk

HJALTI SÆMUNDSSON Það er í mörg horn að líta hjá aðalvarðstjóranum í stjórnstöðinni enda geta um 1.000 skip og bátar verið 
í landhelginni. Svo er aldrei að vita nema Rússarnir komi en Hjalti ber engan kvíðboga fyrir slíkum uppákomum. Margt annað 
verra gæti gerst eins og sögur hans sanna. FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN

❄ Bandaríkjamaðurinn Charles Good-
year fékk einkaleyfi á gúmmísmokkn-
um árið 1844 og ellefu árum síðar var 
fyrsta gúmmíverjan framleidd. Hún 
var eins til tveggja millimetra þykk og 
margnota en að sama skapi afar dýr. 
Smokkar fengust aðeins gegn lyfseðli 
í Bandaríkjunum frá 1873 til 1936 og 
var fyrst og fremst ætlað að koma í 
veg fyrir sjúkdóma frekar en getnað. 
Þjóðverjinn Julius Fromm fann upp 
aðra aðferð til að framleiða smokka 
árið 1912, sem gerði smokkana þynnri 

og án sauma. Á fjórða 
áratugnum komu 
fyrstu einnota smokk-
arnir á markað, en 
þeir voru næstum jafn 

þunnir og smokkar í dag.

GÚMMÍVERJUR 
FENGUST AÐEINS GEGN 
LYFSEÐLI 

„Eins og vanalega í byrjun árs er ég að skipu-
leggja með mínum samstarfsmönnum það 
sem gera skal á þessu ári,“ segir Sigríður þegar 
Fréttablaðið náði tali af henni. Hún var þá búin 
að vera á stífum fundahöldum. Það var því ekki 
úr vegi að spyrja söngkonuna hverju lands-
menn mega eiga von á eftir velhepnaðan 
hljómdisk hennar Til eru fræ. „Það kemur 
út Söngvaborg númer fimm og svo er ég 
að hugsa um að fara út í eigin útgáfu 
og gefa út hljómdisk með úrvali af 
bestu jólalögunum sem ég hef flutt 
fyrir næstu jól. Svo ætlum við Bryndís 
Ásmundsdóttir að halda áfram með 
sýninguna sem er tileinkuð Tinu Turner 
enda tókst mjög vel upp í fyrra. Reynar 
erum við að spá í að flytja hana jafnvel 
út til Noregs en ég er með söngskóla 
þar í landi sem heitir Toneart 

og þarf því oft að fara til Óslóar að sinna störf-
um sem honum fylgja. Eftir tvær vikur fer ég í 
slíkum erindum en þá mun ég einnig syngja 
lög Tinu á þorrablóti Íslendinga en svo ætlum 
við einnig að leyfa nokkrum umboðsmönnum 
að heyra með það fyrir augum að setja þessa 

sýningu upp þar í landi.“
Sigríður var fastagestur í sjónvarps-

stofu landsmanna þegar hún mat 
frammistöðu keppanda í hinni 
sívinsælu Idol keppni en nú tekur 
hún ekki þátt í neinum sjónvarps-
þætti. „Það er ekki laust við það 
að ég sakni sjónvarpsins svolítið 
enda er þetta afar skemmtilegur 
miðill og mjög skemmtilegt fólk 
sem vinnur við hann,“ segir hún 
og útilokar ekki endurkomu þar 

áður en langt um líður.

HVAÐ ER AÐ FRÉTTA?  SIGRÍÐUR BEINTEINSDÓTTIR SÖNGKONA

Flytur Tinu Turner út til Noregs

„Mér finnst að 
það eigi að 
vernda alla 
þessa gömlu 
götumynd í sinni 
upprunalegu 
mynd,“ segir Jón 
Geir Jóhannsson 
tónlistarmaður 
um hugsanlega 
friðun húsa 
númer 4 til 6 
við Laugaveg í 
Reykjavík. „Nike-
búðin er foxljót 
eins og hún er núna en ég sá ein-
hvers staðar teikningar af því hvernig 
þessi hús litu út og leist vel á það.“

„Þetta er hugarfarsvinna sem þarf 
að eiga sér stað. Halda þeirri smá-
bæjarmynd sem við montum okkur 
svolítið af, eins og búið er að gera 
við Grjótaþorpið og gömlu húsin í 
Kvosinni,“ segir hann.

Jón Geir segist hafa grúskað í 
skipulagsmálum þegar hann bjó við 
Vesturgötuna, „en þessi hugmynd 
um þéttingu miðbæjarins, það er 
stundum eins og fólk sé ekki alveg 
að hugsa. Það verður að vanda til 
verka þegar skipuleggja á eitthvað 
sem er búið að vera óbreytt í langan 
tíma. Það þýðir ekki bara að setja 
einhverja blokk eða hótel á reit sem 
er hugsanlega laus.“

SJÓNARHÓLL
FRIÐUN HÚSA VIÐ LAUGAVEG 4 TIL 6

Þetta er saga 
Reykjavíkur
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Svona erum við

fréttir og fróðleikur
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Karlar Konur

Húsafriðunarnefnd samþykkti á þriðjudag 
að friða húsin við Laugaveg 4 og 6, en 
nokkur styr hefur staðið um fyrirhugað nið-
urrif þeirra. Í Fréttablaðinu í gær kom fram 
að friðunin myndi kosta Reykjavíkurborg 
hundruð milljóna króna.

Hver eru verkefni Húsafriðunarnefndar?
Húsafriðunarnefnd ber að varðveita bygg-
ingararf þjóðarinnar og metur því hvaða hús 
er rétt að friða hverju sinni og gerir um það 
tillögur til menntamálaráðherra. Mennta-
málaráðherra hefur aldrei hafnað 
slíkri tillögu. Nefndin hefur samráð 
við þjóðminjavörð og minjavörð 
þess landsvæðis sem hús tilheyrir 
þegar fjallað er um friðun húss. 
Nefndin hefur einnig umsjón með 
húsafriðunarsjóði og veitir styrki 

úr honum. Nefndin veitir einnig umsagnir í 
málum sem varða húsafriðun.

Hvernig vinnur nefndin að þessum mark-
miðum?
Húsafriðunarnefnd mótar stefnu í hús-
verndunarmálum á landinu og metur hvaða 
hús á að friða. Einnig fer hún yfir umsóknir 
um breytingar, viðhald og endurbætur á 
friðuðum húsum, en þeim má ekki hrófla 
við án samþykkis hennar. Friðun húss 

staðfestir menningarsögulegt, byggingar-
sögulegt eða listrænt gildi þess og að húsið 
sé styrkhæft úr húsafriðunarsjóði. Nefndin 
hefur einnig eftirlit með þessum húsum og 
öllum þeim sem framkvæmdum sem hún 
styrkir. Einnig stundar nefndin byggingar-
sögulegar rannsóknir og gefur út rit um þær.

Hverjir skipa nefndina?
Menntamálaráðherra fer með 
yfirumsjón húsafriðunar á landinu 
og skipar nefndina til fjögurra 
ára í senn. Arkitektafélag Íslands 
tilnefnir einn fulltrúa, Samband 
íslenskra sveitarfélaga einn og 
þrír fulltrúar eru skipaðir án 
tilnefningar. Nikulás Úlfar Másson 
arkitekt er forstöðumaður húsa-
friðunarnefndar.

FBL-GREINING: HÚSAFRIÐUNARNEFND

Varðveitir byggingararf þjóðarinnar> Hlutfall karla og kvenna sem voru skráðir íþrótta-
iðkendur innan ÍSÍ árið 2004. 

HEIMILD: ÍÞRÓTTASAMBAND ÍSLANDS OG HAGSTOFAN.

Óvæntur sigur Hillary 
Clinton í forkosningum 
Demókrataflokksins í New 
Hampshire gerir það að 
verkum að enginn einn 
frambjóðandi flokksins 
hefur afgerandi forskot í 
framhaldinu. 

Þeir Barack Obama og John 
Edwards munu takast næst á við 
Clinton í Michigan og Nevada í 
næstu viku en síðan hægist nokk-
uð um þangað til kosið verður í 
Flórída í lok janúar. Í byrjun 
febrúar verður síðan kosið í meira 
en tuttugu ríkjum samtímis og þá 
ráðast örlög flestra frambjóðend-
anna.

Meðal Repúblikana er staðan 
miklu óvissari því fimm frambjóð-
endur þykja enn eiga góða mögu-
leika á að verða forsetaefni flokks-
ins í kosningunum, sem haldnar 
verða í nóvember. Þótt John 

McCain hafi náð góðum sigri í 
New Hampshire og Mike Hucka-
bee sömuleiðis í Iowa, þá eru þeir 

báðir peningalitlir og gætu átt erf-
itt með að halda út lengi af þeim 
sökum. - gb

Slagurinn rétt að hefjast

TILFINNINGAÞRUNGIN STUND Hillary Clinton á kosningafundi með hópi kvenna á 
kaffihúsi í Portsmouth á þriðjudaginn, þar sem hún var spurð hvernig hún færi eigin-
lega að því að halda sér gangandi í kosningabaráttunni. „Það er erfitt,“ sagði hún og 
varð klökk í röddinni, en sagðist hafa sterka sannfæringu. Stjórnmálaskýrendur hafa 
sumir hverjir gert mikið úr því að þessi tilfinningaþrungna stund hafi ráðið úrslitum 
um sigur hennar í New Hampshire. NORDICPHOTOS/AFP

Fæddur 1961 á 
Havaí, mótmæl-
endatrúar.

Lögfræðingur 
frá Harvard 1991.

Var öldunga-
deildarþingmaður 
í Illinois 1997-
2004, hefur verið 
öldungadeildar-
þingmaður fyrir Illinois síðan 2004.

Hefur safnað 80 milljónum dala (5 
milljörðum króna), á 36 milljónir eftir.

Hlaut 36 prósent í New Hampshire, 
37 prósent í Iowa.

Barack Obama
Fædd 1947 í Chi-
cago, meþódisti.

Lögfræðingur 
frá Yale.

Var forsetafrú 
1992-2000, hefur 
verið öldunga-
deildarþingmaður 
fyrir New York 
síðan 2000.

Hefur safnað 90 milljónum dala 
(5,6 milljörðum króna), á 50 milljónir 
eftir.

Hlaut 39 prósent í New Hampshire, 
29,5 prósent í Iowa.

Hillary Clinton
Fæddur 1953 í 
Suður-Karólinu, 
meþódisti.

Lögfræðingur 
að mennt.

Var öldungar-
deildarþingmaður 
fyrir Norður-Kar-
ólínu 1999-2005.

Hefur safnað 
30 milljónum dala (1,9 milljörðum 
króna), á 12 milljónir eftir.

Hlaut 17 prósent í New Hampshire, 
29,7 prósent í Iowa.

John Edwards

Fæddur 1936 við 
Panamaskurðinn, 
er í bandarísku 
biskupakirkjunni.

Flugmaður í 
bandaríska sjó-
hernum 1958-81, 
var stríðsfangi í 
Víetnam 1967-73.

Fulltrúadeild-
arþingmaður 
1983-87. Öldungadeildarþingmaður 
frá 1986. 

Hefur safnað 32 milljónum dala (2 
milljörðum króna), á 3,5 milljónir eftir.

Hlaut 37 prósent í New Hampshire, 
13 prósent í Iowa.

John McCain
Fæddur 1955 í 
Arkansas, baptisti.

Guðfræðingur 
og lögfræðingur.

Var ríkisstjóri í 
Arkansas 1996-
2007.

Hefur safnað 
2,3 milljónum 
dala (145 milljón-
um króna), á 651 
þúsund eftir.

Hlaut 11 prósent í New Hampshire, 
34 prósent í Iowa.

Mike Huckabee
Fæddur 1947 í 
Detroit, morm-
óni.

Lögfræðingur 
frá Harvard.

Ríkisstjóri í 
Massachusetts 
2003-2007.

Hefur safnað 
62 milljónum 
dala (3,9 millj-
örðum króna), á 9 milljónir eftir.

Hlaut 32 prósent í New Hampshire, 
67 prósent í Wyoming, 25 prósent í 
Iowa.

Mitt Romney

Fæddur 1944 í Brooklyn í New York, 
kaþólskur.

Lögfræðingur frá New York Uni-
versity.

Var borgarstjóri í New York 1994-
2001.

Hefur safnað 47 milljónum dala 
(3 milljörðum króna), á 16 milljónir 
eftir.

Hlaut 9 prósent í New Hampshire, 
3,5 prósent í Iowa.

Rudy Giuliani
Fæddur 1942 í Sheffield, Alabama, 
mótmælendatrúar.

Lögfræðingur frá Vanderbilt-háskóla, 
leikari síðan 1985.

Öldungadeildarþingmaður 1994-
2003.

Hefur safnað 12 milljónum dala 
(756 milljónum króna), á 7 milljónir 
eftir.

Hlaut 1 prósent í New Hampshire, 
25 prósent í Wyoming, 13 prósent í Iowa.

Fred Thompson

HELSTU FRAMBJÓÐENDUR DEMÓKRATA

„Annað silfur. Ég hefði frekar 
viljað fá gullið,“ sagði repúblik-
aninn Mitt Romney þegar ljóst 
var að hann myndi hreppa annað 
sætið í New Hampshire rétt eins 
og í Iowa í síðustu viku. Hann 
hafði lagt alla áherslu á öfluga 
kosningabaráttu í þessum tveim-

ur ríkjum og treysti á að sigra að 
minnsta kosti í öðru þeirra. Hann 
getur þó huggað sig við að hann 
fékk svo sannarlega „gullið“ í 
Wyoming, þar sem repúblikanar 
héldu forval sitt á laugardaginn 
var. Þar fékk hann 67 prósent 
atkvæða.

Hefði viljað gullið

HELSTU FRAMBJÓÐENDUR REPÚBLIKANA

Þvottavél verð frá kr.:

99.900

Íslenskt stjórnborð
Íslenskar leiðbeiningar

Stórt hurðarop
20 ára ending

Eirvík kynnir 
sportlínuna

frá Miele

Miele gæði

TILBOÐ
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hagur heimilanna

Útgjöldin
> Magn af kartöflum sem Íslendingar neyta að meðal-
tali á ári.

HEIMILD: HAGSTOFA ÍSLANDS
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Bræðurnir Þröstur Jón og Ingi Páll 
Sigurðssynir hafa yfirtekið rekst-
urinn á Sporthúsinu af ISF, Iceland 
Spa & Fitness, og munu reka stöð-
ina áfram undir heitinu Sporthúsið. 

Þröstur Jón segir að breytingin 
komi ekki niður á viðskiptavinum. 
Þeir geti notað kortin sín eftir sem 
áður bæði í Sporthúsinu og hjá 
stöðvum ISF en nýir viðskiptavinir 
geti það ekki. „Við munum slíta 
reksturinn frá ISF þannig að þessi 
stöð verði alveg sjálfstæð. Svo 
ætlum við að horfa fram í tímann, 
stokka upp og gera breytingar.“

Aðrar breytingar á hjá líkams-
ræktarstöðvum nú eru að Hreyfing 
og World hafa opnað í nýju hús-
næði. Þá hafa nýjar stöðvar tekið til 
starfa, til dæmis H10 í Kórahverfi í 
Kópavogi.  - ghs

Bræður taka yfir rekstur Sporthússins í Kópavogi:

Kortin gilda áfram

BRÆÐUR TAKA YFIR Þröstur Jón Sig-
urðsson og bróðir hans Ingi Páll hafa nú 
tekið yfir rekstur Sporthússins. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN

Starfsmenntasjóðir stétt-
arfélaga styrkja námskeið 
félagsmanna um allt að þrjá 
fjórðu af námskeiðsgjaldi. 
Reglurnar eru þó misjafnar. 
Félagsmenn verða yfirleitt 
að skila inn kvittun og vott-
orði um að nám hafi verið 
stundað.

Algengt er að starfsmenntasjóðir 
stéttarfélaganna styrki endur-
menntun og tómstundanámskeið 
um helming til sjötíu og fimm pró-
sent af námskeiðsgjaldi. Þetta er 
þó misjafnt eftir félögum og nám-
skeiðum. Mismunandi er hvort 

fyrirtæki styrkja nám og endur-
menntun starfsmanna sinna til 
viðbótar.

Allir starfsmenn þurfa að skila 
inn kvittun fyrir útlögðum kostn-
aði og vottorði um námsframvindu 
eða að námið sé stundað. Sjóðirnir 
styrkja yfirleitt betur starfstengt 
nám en tómstundanám. Misjafnt 
er hve lengi menn hafa þurft að 
borga í sjóðinn.

Hjá VR verða félagsmenn að 
safna stigum. Stefanía Magnús-
dóttir, varaformaður VR, segir að 
nám sé yfirleitt styrkt um helm-
ing af námskeiðsgjaldi. Nám vott-
að af Fræðslumiðstöð atvinnulífs-
ins sé styrkt um allt að 75 prósent 
en geti þó farið eftir stigum við-
komandi. Hafi félagsmaðurinn 
fullnýtt styrkmöguleika sína verð-
ur hann að byrja aftur að safna 
stigum eða leggja sjálfur út fyrir 
náminu.

Á almenna markaðnum eru 
tveir stórir sjóðir, Starfsafl sem 
styrkir félagsmenn Eflingar, Hlíf-
ar í Hafnarfirði og Verkalýðs- og 
sjómannafélags Keflavíkur og 

Landsmennt sem sinnir öðrum 
félagsmönnum Starfsgreinasam-
bandsins. Sveinn Aðalsteinsson, 
framkvæmdastjóri Starfsafls, 
segir að nánast allt nám sé styrkt. 

„Styrkirnir eru mismunandi 
eftir því hvort námið er viður-
kennt starfsnám, einingabært eða 
ekki. Hámarksupphæðin er 50 
þúsund krónur á ári en að hámarki 
75 prósent af námsgjaldinu. Tóm-
stundanámskeið eru styrkt 50 pró-
sent en hámarksstyrkurinn er þó 
15 þúsund krónur á ári,“ segir 
hann. Hærri styrkir eru veittir í 
undantekningartilvikum. Útlend-
ingar þurfa aðeins að hafa greitt í 
mánuð í stéttarfélög til að geta 
fengið 75 prósent af íslenskunám-
skeiði greitt. Vinnuveitendur 
styrkja þá oft á móti. 

Margrét Þórisdóttir, starfs-
menntunarsjóðsfulltrúi BHM, 
segir að félagsmenn verði að hafa 
greitt eitt ár í sjóðinn og þá eigi 
allir sama rétt, allt að 60 þúsund 
króna endurgreiðslu á útlögðum 
kostnaði. Námið verði að vera fag- 
eða starfstengt. ghs@frettabladid.is

Stéttarfélög styrkja 
margvíslegt nám

STARFSTENGT NÁM ER BETUR STYRKT EN TÓMSTUNDANÁM Algengt er að stéttarfélög 
endurgreiði allt að 75 prósent af endurmenntunarnámskeiðum. 

Sjálfvirk takmörkun er á erlendu niðurhali, utanlandsband-
vídd Símans. Kerfið mælir samtölu erlends niðurhals yfir 
sjö daga tímabil og bregst við ef viðskiptavinur fer yfir 20 
gígabita niðurhal á tímabilinu. Að sjö dögum liðnum hefst 
nýtt tímabil og hraði á erlendu niðurhali viðskiptavinarins 
verður sami og áskrift hans segir til um. Því getur viðskipta-
vinur Símans haft rúmlega 80 gígabæta niðurhal á mánuði 
án þess að til takmarkana komi. Þá býður Síminn upp á 
sérstakar þjónustuleiðir fyrir þá viðskiptavini sem hafa þörf 
fyrir meira erlent niðurhal. 

■ Niðurhal

Sjálfvirk takmörkun á erlendu niðurhali

Kínversk stjórnvöld hafa tilkynnt að verslunum 
verði óheimilt að afhenda ókeypis plastpoka frá 
og með júní á þessu ári í tilraun til að stemma 
stigu við mengun. Framleiðsla á örþunnum 
plastpokum verður einnig bönnuð. Þess í stað 
verður fólk hvatt til þess að nota körfur eða end-
urnýtanlega taupoka í verslunarferðum sínum. „Plastpokar 
sem notaðir eru við innkaup eru mikið notaðir og erfitt er 
að endurvinna þá. Þeir hafa því valdið alvarlegri eyðslu á 
orku og auðlindum auk umverfismengunar,“ segir í tilkynn-
ingu stjórnvalda.

■ Umhverfisvernd

Plastpokar bannaðir í Kína

· skoðað álagningarseðilinn í Rafrænni Reykjavík fyrir árið 2008 

 (eftir 20. janúar nk.) og alla breytingaseðla sem koma þar á eftir.

· afpantað álagningarseðilinn og breytingaseðla í pósti.

· skráð sig í boðgreiðslu fasteignagjalda.

· valið hvort maður vilji einn eða sex gjalddaga á fasteignagjöldunum.

· gefið upp reikningsnúmer fyrir Reykjavíkurborg að leggja inn á ef 

 maður ofgreiðir gjöldin eða þau lækkuð einhverra hluta vegna.

Upplýsingar og aðstoð í síma 411 1111

www.reykjavik.is

Reykjavíkurborg

Umhverfisvæn þjónusta fyrir Reykvíkinga

Rafræn birting álagningarseðla fasteignagjalda 2008 á

Á heimasíðu Reykjavíkurborgar geta fasteignaeigendur:

www.reykjavik.is

Einar hefur gefið 
út bók um öll 
trixin í umboðs-
mennskunni en 
hann lumar líka 
á góðu trixi þegar 
kemur að heimil-
isstörfum. „Þegar 
maður þarf að 
vaska upp er um að gera að hafa 
græjur við höndina og setja á góða 
tónlist. Þá kæmi sér til dæmis vel 
að hlusta á Garðar Cortes. En þegar 
kemur að því að ryksuga dugar 
ekkert annað en Olga Guðrún og 
Ryksugan á fullu. Það er fínn slagari 
þegar þannig ber undir.“

GÓÐ HÚSRÁÐ
TÓNLISTIN LÉTTIR 
UPPVASKIÐ
✥Einar Bárðarson lumar á góðu 
ráði til að létta uppvaskið

„Fyrir tveimur árum keypti ég Volkswagen Golf af 
vinahjónum mínum og borgaði fyrir hann litlar 
100 þúsund krónur. Hann átti að endast mér í tvö 
ár, meðan ég væri blankur námsmaður í Háskól-
anum á Bifröst. Það er skemmst frá því að segja 
að bíllinn gekk eins og klukka í nákvæmlega tvö 
ár, nánast upp á dag. Þau sem seldu mér hann 
vilja reyndar meina að hann hefði átt mun lengra 
líf fyrir höndum ef ég hefði bara sýnt honum 
nægilega væntumþykju,“ segir Sigrún Ósk 
Kristjánsdóttir, ritstjóri Vesturlandsblaðsins 
Skessuhorns, þegar hún minnist bestu 
kaupa ævi sinnar en fleiri góð kaup koma þó 
einnig upp í huga hennar. 
„Svo gerði ég líka ýmis frábær kaup í 
antikbúð á Íslandsbryggju í Kaupmanna-
höfn þar sem ég fjárfesti meðal annars í 
40 ára gamalli klukku af járnbrautarstöð 
og skraddaraspegli frá 18. öld. Mér og 

eiganda búðarinnar varð vel til vina, ég sendi 
honum meira að segja póstkort í hvert skipti sem 
ég flyt á milli landa.
Ég hef greinilega reynt að sópa vondum kaupum 
markvisst inn í svarthol í höfðinu á mér því ég 
man ekki eftir neinum í svipinn. Það væri þá helst 
hægt að nefna sérstakan pokalokara sem ég 
keypti handa mömmu á flóamarkaði í Danmörku 

þegar ég var 11 ára. Þetta var svona tæki sem 
lokaði pokum með límbandi. Ég sá það 
strax að þetta væri eitthvað sem móðir mín 
gæti nýtt sér við nestisgerð mína og borgaði 
uppsett verð fyrir gripinn. Mér til mikillar 

undrunar notaði mamma pokalokarann 
aldrei og kaupin verða því að teljast 
nokkuð vond. Svo hef ég nú líka upp-
lifað nokkur skrautleg e-bay ævintýri 
sem ég er ekki viss um að borgi sig að 

útlista nánar.“

NEYTANDINN:  SIGRÚN ÓSK KRISTJÁNSDÓTTIR, RITSTJÓRI SKESSUHORNS

Sendir póstkort eftir góð kaup
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Umsjón: nánar á visir.is 

KAUPHÖLL ÍSLANDS [Hlutabréf]

OMX ÍSLAND 15 Fjöldi viðskipta: 1.369

5.469 -3,26% Velta: 26.798 milljónir

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU: Atorka 9,62 +0,42% ... Bakkavör 
51,30 -2,29% ... Eimskipafélagið 33,00 -1,20% ... Exista 15,15 -2,26% 
... FL Group 11,33 -7,89% ... Glitnir 19,80 -3,42% ... Icelandair 26,25 
-1,13% ... Kaupþing 740,00 -3,90% ... Landsbankinn 31,60 -2,17% ... 
Marel 100,00 -0,99% ... SPRON 7,68 -3,52% ... Straumur-Burðarás 
13,07 -4,53% ... Össur 95,00 -1,55% ... Teymi 5,70 -2,06%

MESTA HÆKKUN
ATORKA 0,42%
EIK BANKI 0,41%

MESTA LÆKKUN
FL GROUP 7,89%
STRAUMUR-BURÐA. 4,53%
KAUPÞING 3,90%

Fjárfestingarfélagið Gnúpur 
hefur náð samkomulagi við lánar-
drottna um endurskipulagningu 
félagsins að því er fram kemur í 
tilkynningu frá félaginu. Þá hefur 
Pálmi Haraldsson, oft kenndur 
við Fons, keypt rúmlega sex pró-
senta hlut Gnúps í FL Group á tíu 
milljarða króna.

Yfirlýsing Gnúps kemur í kjöl-
far frétta af fjárhagslegum örð-
ugleikum félagsins sem birst hafa 
í fjölmiðlum. Fram kemur í til-
kynningunni að dregið hafi verið 
úr skuldsetningu Gnúps og helstu 
eignir seldar, þá verði starfsemi 
félagsins dregin saman. Samhliða 
hafi náðst samkomulag við lánar-
drottna um endurfjármögnun eft-
irstandandi skulda félagsins hjá 
viðskiptabönkum og samið um 
aðrar skuldir.

Aðgerðirnar eru sagðar hafa 

tryggt félaginu fjárhagslegan 
sveigjanleika til að mæta erfiðum 
markaðsaðstæðum. Undir yfir-
lýsinguna skrifar Þórður Már 
Jóhannesson, forstjóri.

Stærstu hluthafar í Gnúpi eru 
þeir Þórður Már, Magnús Krist-
insson og Kristinn Björnsson, auk 
Birkis Kristinssonar, bróður 
Magnúsar og fyrrverandi lands-
liðsmarkvarðar í knattspyrnu. 

Með kaupum sínum á hlut 
Gnúps í Glitni verður Pálmi Har-
aldsson næststærsti einstaki hlut-
hafinn í Glitni, með rúmlega tólf 
prósenta hlut. Gnúpur heldur 
eftir rétt tæplega fjögurra pró-
senta hlut. Gengið í viðskiptunum 
var 12,1 sem er nokkuð yfir loka-
gengi FL Group í Kauphöllinni, 
en bréfin stóðu í ríflega 11,3 krón-
um við lokun. 

 jsk@frettabladid.is

Gnúpur semur 
við lánardrottna
Skuldir Gnúps hafa minnkað, eignir verið seldar og 
starfsemi verður dregin saman. Pálmi Haraldsson í 
Fons kaupir hlut Gnúps í FL Group á 10 milljarða.

MAGNÚS KRISTINSSON OG ÞÓRÐUR MÁR JÓHANNESSON Samkomulag Gnúps við 
lánardrottna er til þess fallið að tryggja félagið fyrir erfiðum markaðsaðstæðum, segir 
í tilkynningu.  FRÉTTABLAÐIÐ/HARI

Breska stórverslanakeðjan House 
of Fraser jók jólsasölu sína um 2,4 
prósent milli áranna 2006 og 2007. 
Félagið er í eigu Highland Aquisit-
ions Limited, sem er að hluta í 
eigu Baugs.

Fram kemur í tilkynningu frá 
House of Fraser að brúttóhagnað-
ur á tímabilinu hafi einnig verið 
meiri en í fyrra. Þess utan hafi 
House of Fraser tekist að minnka 
birgðir sínar um tuttugu prósent 
síðan í fyrra.

Þessar tölur House of Fraser 
eru á skjön við upplýsingar sem 
berast frá öðrum breskum stór-
verslunum. Þannig dróst jólasalan 
saman hjá bæði Marks og Spenc-
er, sem Baugur átti á sínum tíma 
hlut í, og lækkuðu bréf í félaginu 

um tæplega tuttugu prósent í 
Kauphöllinni í Lundúnum í gær. 
Sömu leið fóru hlutabréf í Deben-
hams, sem lækkuðu um rétt tæp 
tíu prósent.  - jsk

HoF skákar keppinautum

MIKIL SALA Jólasala House of Fraser 
jókst um 2,4 prósent síðan í fyrra.

Ranghermt var í forsíðufrétt Markaðarins í gær að Ársreikningaskrá starfaði 
innan embættis ríkissaksóknara. Hið rétta er að skráin starfar innan embættis 
ríkisskattstjóra.

LEIÐRÉTTING

Sagði ég ekki?
Lars Christiansen, sérfræðingur 
greiningardeildar Danske Bank, 
er drýgindalegur í viðtali við 
Fréttablaðið í dag. Hann lætur 
að því liggja að nú séu að 
koma fram þær hrakspár sem 
bankinn setti fram um íslenskt 
efnahagslíf og yfirvofandi kreppu-
ástand. Félagarnir í bankanum eru 
raunar búnir að bíða nokkuð lengi 
eftir þessu, enda fyrsta spá sett 
fram á fyrriparti árs 2006. En það 
er vissulega ekki einsdæmi að 
bíða þurfi eftir að spár rætist. 
Þannig er enn beðið eftir að 
komi fram spádómar Nos-
tradamusar frá byrjun 
sextándu aldar.

Vonarglæta
Annars hefur því heyrst fleygt að nokkur von-
arglæta sé í því að sjáandi Danske Bank taki 
þennan pól í hæðina, því með því aukist heldur 
líkur á viðsnúningi til hins betra og hlutabréfa-
markaður hér heima taki að rétta úr kútnum. 

Þá er óvarlegt að ætla Lars of mikla mein-
fýsni í garð mörlandans, hann 

viðurkennir jú að líklegast 
séu þetta áhrif alþjóðlegrar 
fjármálakrísu og lausafjár-

þurrðar sem hér hafi áhrif 
á markaðinn, líkt og annars 

staðar í heimin-
um. En um leið 
heldur hann sig 
við að tengsl á 
milli fyrirtækja 
hér auki áhrif 
kreppunnar.

Peningaskápurinn ... MARKAÐSPUNKTAR
Heildarútlán Íbúðalánasjóðs á síðasta 
ári námu tæpum 68 milljörðum 
króna. Þar af námu almenn íbúðalán 
nærri 55 milljörðum en leiguíbúðalán 
13 milljörðum.

Veltumet var slegið á skulda- og 
íbúðabréfamarkaði á þriðjudag. Þetta 
var jafnframt þriðji dagurinn í röð 
sem metið er slegið, að því er fram 
kemur í Morgunkorni greiningardeild-
ar Glitnis.

Í tengslum við breyttar áherslur 
í rekstri Icebank hefur skipulagi 
bankans verið breytt. Nýju tekjusviði, 
fyrirtækjaráðgjöf, hefur verið bætt við 
og tveir nýir framkvæmdastjórar hafa 
verið ráðnir, þeir Aðalsteinn Jóhanns-
son og Sveinn Andri Sveinsson.
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Sýndu þinn stuðning við baráttuna fyrir bættum 
aðbúnaði aldraðra – þörfin er brýn.

Einfaldur miði kostar aðeins 1.000 kr.

Hringdu núna í síma 561 7757 – Kauptu miða á www.das.is -vinningur í hverri viku

Fyrsti happadagur ársins!

Harley 10. janúar – 62 milljónir í janúar!

Harley
   +3 milljónir 
   í bakpokann
        á tvöfaldan miða!

Innan greiningardeilda bankanna 
ágerast þær raddir að vegna hraðr-
ar kólnunar efnahagslífsins kunni 
vaxtalækkunarferli Seðlabankans 
að hefjast fyrr en áður hefur verið 

talið. Enn er þó 
spáð óbreyttum 
vöxtum á næsta 
stýriákvörðun-
ardegi sem er 
14. febrúar 
næstkomandi.

„Nú sýnast 
vera vaxandi 
líkur á því að 
seðlabankinn 
bandaríski 
lækki stýrivexti 

á næsta vaxtaákvörðunardegi, sem 
er 30. janúar, og talað um allt að 50 
punkta lækkun,“ segir Ólafur 
Ísleifsson, hagfræðingur og lektor 
við viðskiptadeild Háskólans í 

Reykjavík. Hann segir að við 
vaxtaþróun sem þessa í umheimin-
um verði til aðstæður sem Seðla-
banki Íslands gæti nýtt sér til 
lækkunar vaxta hér, án þess að af 
því leiddi veiking krónunnar með 
tilheyrandi þrýstingi til verðhækk-
ana. „Lækkandi vextir í umheim-
inum gætu skapað Seðlabankanum 
svigrúm til að lækka vexti án þess 
þó að minnka vaxtamuninn gagn-
vart útlöndum. Vaxtamunurinn 
hefur verið þýðingarmikið tæki til 
að styðja við gengi krónunnar og 
aftra því að hér myndist skriða 
verðhækkana vegna lækkandi 
gengis.“

Fjármálasérfræðingar bæði hér 
heima og erlendis telja líkur á að 
seðlabankar víða um heim muni 
bregðast við samdrætti í kjölfar 
lausafjárþurrðarinnar með lækk-
un stýrivaxta.  - óká

SEÐLABANKI EVRÓPU Í dag tekur Seðla-
banki Evrópu ákvörðun um stýrivexti og 
lækkun sögð líkleg. Þá er talið að Seðla-
banki Englands haldi vöxtum óbreyttum 
í dag. Í lok mánaðarins er spáð lækkun 
stýrivaxta í Bandaríkjunum.  FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

ÓLAFUR ÍSLEIFSSON

Svigrúm til lækkunar stýrivaxta
Lækkanir stýrivaxta í Bandaríkjunum og Evrópu auka líkur á lækkun hér.



Faxafeni 12, Reykjavík• Glerárgötu 32, Akureyri.

eða aðra flík á sama verði eða ódýrari.

Þú kaupir eina dúnúlpu...

... og færð aðra fría með

Tilboð 2 fyrir 1 á öllum vörum
dagana 10. - 12. janúar á útsölumörkuðum 
66°Norður í Reykjavík og Akureyri

Opnunartímar
Fim og Fös: 9-18
Lau: 10-16
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greinar@frettabladid.is

FRÁ DEGI TIL DAGS

Tæknilega séð væri hægðar-
leikur að kippa sameiginlegri 

sjávarútvegsstefnu ESB í lag, 
svo að útvegur ESB-landanna 
gæti horft björtum augum til 
framtíðarinnar. Til þess þyrfti að 
bæta úr þeim fjórum megingöll-
um, sem ég lýsti á þessum stað 
fyrir viku. 

Hvað er til ráða?
Í fyrsta lagi þyrfti að taka 
ákvarðanir um aflamark úr 
höndum stjórnmálamanna með 
því til dæmis að stofna sérstakt 
ráð, sem hefði það hlutverk að 
tryggja hámarksafrakstur af 
fiskimiðum í lögsögu ESB-
landanna til langs tíma litið. 
Hugsunin hér er hina sama og 
býr að baki núgildandi löggjöf 
um sjálfstæða seðlabanka nær 
alls staðar um iðnríkin og víðar: 
peningamál eru mikilvægari en 
svo, að vert sé að treysta 
skammsýnum og duttlungafull-
um stjórnmálamönnum fyrir 
stjórn þeirra. Þessari lausn væri 
hægt að koma við í hverju landi 
fyrir sig eða innan ramma 
nýrrar sameiginlegrar fiskveiði-
stefnu ESB, þar sem réttur og 
hagur hvers aðildarríkis væri 
tryggður. Þessi hugsun er í góðu 
samræmi við upphaflega 
hugsjón ESB: að stilla til friðar 
milli landa með samstjórn 
mikilvægra náttúruauðlinda og 
annarra mála, sem ríkur samhag-
ur er bundinn við. 

Í annan stað þyrfti að selja 
kvótana, sem aflamarksráðið 
ákvæði, á markaðsverði eða opnu 
uppboði til að koma veiðiréttind-
unum örugglega í hendur þeirra, 
sem geta dregið fiskinn úr sjó 
með minnstum tilkostnaði. 

Í þriðja lagi þyrfti að tryggja 
frjáls viðskipti með kvóta. 
Þessar þríþættu umbætur á 
sameiginlegri fiskveiðistefnu 
ESB myndu efla bæði hag-
kvæmni og réttlæti – hagkvæmni 
með því að færa veiðiheimildirn-

ar í hendur þeirra, sem bezt 
kunna með þær að fara, í frjálsri 
samkeppni, til dæmis á uppboðs-
markaði, þar sem allir sitja við 
sama borð, og réttlæti með því 
að koma arðinum af sameignar-
auðlindinni í hendur réttra 
eigenda að lögum: skattgreið-
enda. Væri sameiginleg fisk-
veiðistefna ESB með þessu móti 
færð í heilbrigt markaðsbúskap-
arhorf, gætu Ísland og Noregur 
gengið áhyggjulaus og létt í spori 
í ESB, með því að tryggt væri, að 

frjáls aðgangur að uppboðsmörk-
uðum væri aðskilinn frá frjáls-
um aðgangi að auðlindunum, sem 
kæmi að sjálfsögðu aldrei til 
greina. Ef skozkir fiskimenn 
geta greitt hærra verð en 
íslenzkir fyrir veiðirétt á 
Íslandsmiðum, geta báðar 
þjóðirnar hagnazt á viðskiptun-
um. 

Þröskuldar
Umbætur á fiskveiðistefnu ESB í 
þessa veru myndu mæta harðri 
andstöðu, það segir sig sjálft. 
Margir stjórnmálamenn myndu 
snúast öndverðir gegn hugmynd-

inni um að fela nýju aflamarks-
ráði, skipuðu óháðum sérfræð-
ingum, að ákveða aflakvóta frá 
ári til árs. Samt hafa evrópskir 
stjórnmálamenn fallizt á að fela 
óháðum seðlabanka í Frankfurt 
stjórn peningamála í samræmi 
við hugsunina um óháða dóm-
stóla, fjölmiðla og háskóla. Í 
annan stað myndu margir 
stjórnmálamenn, útgerðarmenn 
og sjómenn leggjast gegn því, að 
horfið yrði frá eða dregið úr 
núverandi niðurgreiðslum og 
styrkjum handa evrópskum 
sjávarútvegi líkt og evrópskir 
bændur og bandamenn þeirra á 
stjórnmálavettvangi halda áfram 
að streitast gegn umbótum á 
búverndarstefnunni í markaðs-
búskaparátt, og þeir munu vísast 
leggjast með líku lagi gegn 
frjálsum viðskiptum með 
veiðiheimildir. Hér heima var 
fylgi útvegsmanna við frjálst 
framsal á sínum tíma keypt því 
dýra verði, að þeim var fyrst 
færður kvótinn á silfurfati. ESB 
þarf ekki að fara eins að ráði 
sínu. 

Kvótakerfi ESB hvetur líkt og 
íslenzka kvótakerfið til brott-
kasts, því að fiskimenn reyna 
skiljanlega að fylla kvótana sína 
með dýrum fiski og fleygja því 
undirmálsfiski. Brottkast er 
yfirleitt ekki bannað með lögum í 
Evrópu. Rannsóknir sýna, að 
fiskiskip með eftirlitsmenn um 
borð skila yfirleitt hlutfallslega 
minna af dýrum fiski á land en 
skip án eftirlits. Athuganir á 
vegum ESB benda til, að 40-60 
prósentum af veiddum afla sé 
fleygt fyrir borð. Við þetta 
bætist ólögleg löndun afla í 
óþekktu umfangi til að komast 
fram hjá kvóta. Í vel útfærðu 
veiðigjaldskerfi borgar sig oftast 
nær að koma með allan veiddan 
fisk á land, svo lengi sem verðið, 
sem fæst fyrir fiskinn að greiddu 
gjaldi, er umfram flutnings-
kostnaðinn af sjó á land. 

Dvínandi afli: Taka tvö

Fiskveiðistjórnun ESBÍ DAG |
ÞORVALDUR GYLFASON

UMRÆÐAN 
Leikskólamál

Þessa dagana er glænýr meirihluti í 
borgarstjórn að rífast. Meirihlutinn 

er að rífast um gömul hús sem sannar-
lega eiga sér mikla sögu og verðmæti. 
Þessi sami ósamstæði meirihluti tók hins 
vegar ákvörðun um að húsin skyldu 
hverfa fyrir nokkrum árum þegar R-list-
inn var við völd. En nú telja þessir sömu 
aðilar eðlilegt að skipta um skoðun, skoð-
un sem gæti kostað útsvarsgreiðendur 
600 milljónir eða jafnvel meira.

Foreldrar skrifa mér reiðir þessa dagana vegna 
umfjöllunar um húsafriðun og telja forgangsröð-
un borgarfulltrúa ótrúlega. Nýr meirihluti sem 
ekki enn hefur sett fram málefnasamning hefur 
þó sagst ætla að setja þjónustu við börn í önd-
vegi. Þrátt fyrir aðgerðir fyrri meirihluta og 
núverandi meirihluta fyrir áramót vantar hátt í 
tvöhundruð starfsmenn, eða á helming leikskóla í 
Reykjavík. Enn vantar umsjónarkennara í 
grunnskóla borgarinnar. Enn vantar að manna 

frístundaheimili. Stóru orðin voru ekki 
spöruð hjá borgarfulltrúum meirihlutans 
þegar þeir voru í minnihluta. Þrúgandi 
þögn um vandann er hins vegar áberandi 
núna þegar sömu borgarfulltrúarnir eru 
komnir í meirihluta.

Ekki skortir umfjöllunina um Lauga-
veg 4-6 undanfarna daga og ótrúlegasta 
fólk er farið að tjá sig og sýna málinu 
skilning og stuðning. Foreldrar eiga 
erfiðara með að tjá sig enda hafa þeir 
áhyggjur af því að reiði þeirra um 
ástandið bitni á þeirra eigin börnum. For-
eldrar sem eru alla daga að koma 

börnum sínum fyrir hjá vinum og vandamönnum, 
taka þau í vinnu eða fresta því að fara að vinna 
eftir fæðingarorlof hljóta að spyrja sig hvaða 
forgangsröðun borgin hafi að leiðarljósi. Foreldr-
ar eiga sér ekki sterka talsmenn. Því spyr ég 
borgarstjórann í Reykjavík fyrir hönd foreldra 
hver sé forgangsröðunin hjá nýjum meirihluta í 
málefnum barna?  

Höfundur er borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins.

Forgangsröðun fyrir börn?

ÞORBJÖRG HELGA 
VIGFÚSDÓTTIR

Kvótakerfi ESB hvetur líkt og 
íslenzka kvótakerfið til brott-
kasts, því að fiskimenn reyna 
skiljanlega að fylla kvótana 
sína með dýrum fiski og fleygja 
því undirmálsfiski.

Hvar voru Davíð og Geir?
Taugatitringur gerir vart við sig eftir 
dýfu markaðarins undanfarna daga. 
Í hópi hinna uggandi er Björn Ingi 
Hrafnsson borgarfulltrúi, sem auglýsir 
eftir viðbrögðum forsætisráðherra 
og seðlabankastjóra. „Hvar eru þeir 
Geir H. Haarde og Davíð Oddsson? 
Hvers vegna eru þeir ekki í fjöl-
miðlum að gefa yfirlýsingar til að 
skapa ró á markaði og bregðast við 
aðstæðum?“ Það er rétt athugað að 
stjórnmálamenn og bankastjórar 
voru merkilega hljóðir í gær. Og 
vissulega er alltaf gaman að heyra 
hvað Geir og Davíð hafa til 
málanna að leggja en á móti 
má spyrja; hvað geta þeir svo 
sem sagt og gert til að hífa 
upp verð á hlutabréfum? 

Allir tapa
Björn Ingi  heldur áfram og varar 
þá við sem láta sér fátt um finnast 
um nýjustu fréttir á fjármálamark-
aði. „Það er mikill misskilningur 
að vandræði af þessum toga séu 
aðeins bundin við þá sem sýsla með 
hlutabréf. Að þeir sem hafa lifað hátt 
þurfi einfaldlega á jarðtengingu að 
halda,“  skrifar Björn Ingi á heima-
síðu sína. „Ef alvarleg niðursveifla 

verður á markaði finna allir fyrir 
því. Peningamagn minnkar í 
umferð, húsnæði lækkar í verði 
eða selst hægar og spurn eftir 

lóðum, vöru og þjónustu 
dregst saman. Allir tapa og 
verða að draga saman 
seglin, ekki aðeins 
verðbréfasalarnir.“  

Lendingin yfirstaðin?
Björn Ingi endar færsluna á dökkum 
nótum. „Lendingin er yfirstaðin, en 
hún var ekki mjúk heldur ákaflega 
harkaleg. Og enginn veit enn hverjar 
afleiðingarnar verða.“ Þetta er djörf 
niðurstaða. Auðvitað er engin ástæða 
til að gera lítið úr alvarleika málsins 
en hvað hafa fréttir af þenslu, launa-
skriði, of litlu atvinnuleysi og alltof 
háu húsnæðisverði dunið yfir okkur 

lengi ? Má mögulega 
túlka atburði undan-
farinna daga sem drög 
að ástandi sem kalla 
má eðlilegt? 

bergsteinn@frettabladid.is

MENNINGARSJÓÐUR KVENNA Á ÍSLANDI

Fyrsta úthlutun Hlaðvarpans 

fer fram á morgun

ÚTHLUTUN

www.hladvarpinn.is

Fyrrverandi og núverandi Hlaðvarpakonur 

hjartanlega velkomnar
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V
ið Laugaveg  númer 18 er til húsa vinsælasta og farsæl-
asta verslun götunnar. Þetta er Bókabúð Máls og menn-
ingar sem er opin frá því snemma að morgni til tíu á 
kvöldin alla daga vikunnar  

Eftir að aðrar verslanir loka á laugardögum, og opna 
fæstar aftur fyrr en á mánudögum, er Mál og menning eins og vin 
í eyðimörkinni. Þetta þekkja þeir vel sem leggja leið sína í miðbæ-
inn um helgar, hvort sem þeir koma úr næstu götum, úthverfum 
borgarinnar eða utan úr heimi. Það er ekki of djúpt í árinni tekið 
að segja að í húsinu við Laugaveg 18 slær hjarta Laugavegarins. 
Þetta hús er eitt af örfáum í gjörvöllum miðbænum þar sem tifar 
fjölbreytt starfsemi allan sólarhringinn. Skýringin er sú að á efri 
hæðum hússins eru ekki aðeins skrifstofur heldur líka vinsælt 
hótel sem hefur með tímanum teygt sig yfir á efri hæðir nærliggj-
andi húsa.

Laugavegur 18 er sem sagt yndislegt miðbæjarhús. Bara að við 
ættum fleiri slík. Staðreyndin er hins vegar sú að ef við eigum 
að trúa þeim sem tala hæst um byggingar við Laugaveginn, þá er 
hús eins og stendur við Laugaveg 18 hryllilegt menningarsögulegt 
slys. Það er steinsteypt, fyllir út í lóðamörk og rís sex hæðir upp 
úr jörðinni.

Húsafriðunarnefnd hefur nú stöðvað undirbúning byggingar 
húss við Laugaveg 4 og 6, sem á að hýsa svipað samsettan rekstur 
og Máls og menningar-húsið, verslun á götuhæð og hótel á þeim 
efri. Samkvæmt teikningum á þetta hús að vera tveimur hæðum 
lægra en Laugavegur 18 en þykir þó of hátt á þessum stað. 

Formaður Húsafriðunarnefndar hefur greint frá því að mat 
nefndarinnar sé að fyrirhuguð nýbygging rýri varðveislugildi 
Laugavegar 2 og sé ekki í takt við götumynd Laugavegar. Það er 
hjákátlegt til þess að hugsa en við gafl þessa sama húss stendur 
fimm hæða steinhús við Skólavörðustíg 1A. Og þetta hús er engin 
nýbygging heldur var reist á fjórða áratug síðustu aldar, í kart-
öflugarði við húsið að Laugaveg 4. 

Skólavörðustígur 1A er eitt af mörgum húsum í miðbænum sem 
var byggt samkvæmt fyrsta heildarskipulagi fyrir Reykjavík. Það 
skipulag var samþykkt árið 1927 og miðað að því að Reykjavík 
yrði bær í evrópskum stíl. Götumyndin sem var lögð til grundvall-
ar gekk út á sambyggð nokkurra hæða hús. Byggðin átti að rúm-
ast innan Hringbrautar, Ánanausta, Skúlagötu og Snorrabrautar 
og íbúar að búa í göngufæri við miðbæinn. Þetta skipulag sprakk 
þegar leið á fjórða áratuginn og byggðin fór að teygja sig stefnu-
laust í allar áttir, illu heilli fyrir framtíðarsvip borgarinnar.

Þetta er hér fært til bókar því það mætti halda að það sé seinni 
tíma uppfinning að byggja hátt við Laugaveg. Hið rétta er að það 
er margra áratuga saga og vilji fyrir því að koma upp reisuleg-
um húsum við Laugaveg. Viljinn var bara lengi vel langt umfram 
efnahag þjóðarinnar.

Einkennismerki Laugavegarins hefur um árabil verið sundur-
gerðin. Þar eru sannarlega mörg gömul hús sem verður að vernda, 
en hreintrúarstefna á borð við þá sem birtist í teikningum af end-
urgerðum húsunum við Laugaveg 4 og 6, á ekki erindi við aðal-
verslunargötu miðbæjarins. Hún fæst einungis þrifist í skjóli hins 
opinbera og er fölsun á veruleikanum.

Húsafriðun í miðbænum er á villigötum.

Glórulaus 
hreintrúarstefna
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Erna Hrönn Ólafsdóttir fékk húfu í jólagjöf sem 
hún hefur ekki tekið ofan síðan. Hún er líka 
mjög ánægð með grifflur sem hún fékk fyrir að 
syngja á jólahlaðborði.

„Þessa dagana held ég mest upp á húfu sem ég fékk í 
jólagjöf frá manneskju sem mér þykir ofsalega vænt 
um,“ segir Erna Hrönn Ólafsdóttir, söngkona og nemi 
í táknmáls- og uppeldisfræði við Háskóla Íslands. 
„Ég hef ekki tekið hana af hausnum síðan ég fékk 
hana enda er hún svakalega hlý og góð. Manneskjan 
sem gaf mér hana lét þá útskýringu fylgja að þetta 
væri söngkonuhúfa,“ bætir hún hlæjandi við.

„Síðan þykir mér mjög vænt um grifflur sem ég 
fékk að gjöf frá krökkum úr hönnunardeild Fjöl-
smiðjunnar í Kópavogi fyrir að syngja á jólahlað-
borðinu þeirra. Ég var í starfsnámi þar í tengslum 

við uppeldisfræðina svo þetta er svolítið persónuleg 
gjöf,“ útskýrir Erna Hrönn. 

Almennt segist hún hafa mjög einfaldan smekk. 
„Ég er mikið í einlitu og svörtu og sjaldan í munstruð-
um flíkum. Ég nota frekar fylgihluti til að lífga upp á 
fötin og smelli gjarnan á mig beltum, einhverju á 
hendurnar eða eyrnalokkum. 

Margir kannast eflaust við Ernu Hrönn úr Laugar-
dagslögunum en hún er önnur aðalbakröddin í undan-
keppni Eurovision. „Það má segja að ég sé ríkisráðin 
bakrödd,“ segir Erna Hrönn og hlær en miðað við 
þann fjölda atriða sem hún tekur þátt í verður að telj-
ast harla líklegt að hún sé á leið til Serbíu í maí. 

„Við í hljómsveitinni Bermúda gáfum síðan út disk-
inn Nýr dagur, eina mínútu fyrir tólf á gamlárskvöld, 
og munum á næstunni fylgja honum eftir svo það er 
nóg að gera,“ segir Erna Hrönn glöð í bragði.

vera@frettabladid.is

Gjafir sem hittu í mark
Erna Hrönn er með einfaldan fatasmekk en notar fylgihluti til að lífga upp á fötin sín.  FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN

NÝTT ÚTLIT Á NOKKRUM 
SEKÚNDUM
Með sniðugu töskunum frá 
Michebag má skipta um 
veski án þess að standa í 
því að færa allt smádótið 
á milli.
TÍSKA 2

NÝ LÍKAMSRÆKTARSTÖÐ 
OG SPA
Grand Spa var nýlega opnuð 
á Grand hóteli. Þar má 
skella sér í líkamsrækt 
eða slaka á í heitum 
potti, gufubaði og 
nuddi.
HEILSA 4
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Allar konur kannast við 
fyrirhöfnina þegar færa þarf 
snyrtidótið milli veskja en fyr-
irtækið M-Skandinavia flytur 
inn sniðugar kventöskur frá 
Michebag.

„Það  sem er svo sniðugt við 
þessar töskur er að hægt er að 
skipta um hliðar á nokkrum 
sekúndum og þá ertu komin 
með alveg nýtt útlit á tösk-
una en þarft ekki að færa 
alla smáhlutina sem þú ert 
með yfir,“ segir annar eig-
enda M-Skandinavia og 
bætir því við að svo lítið 
fari fyrir aukahliðunum á 
töskuna að það sé til 
dæmis hægt að taka með 
sér í ferðalög tíu mis-
munandi hliðar sem taka 
miklu minna pláss í far-
angrinum en tíu hand-
töskur. 

M-Skandinavía er nýstofnað 
íslenskt innflutningsfyrirtæki og 
uppgötvaði Michebag þegar eig-
endur þess voru í skíðaferð í 
Ameríku og rákust 
inn í verslun þar 
sem hönnuðirnir 
voru að kynna 
töskurnar. Þeim 
leist svo vel á hug-
myndina að þau 
sömdu við hönnuð-
ina um að fá að 
flytja töskurnar 
inn og selja á 
Íslandi. 

Hönnuðirnir að baki 
Michebag eru tvær 
ungar konur frá Banda-
ríkjunum sem hafa þróað 
töskurnar í þrjú ár. Þetta 
byrjaði allt saman þegar 
önnur þeirra hellti niður á 
töskuna sína og blótaði því í 
huganum að geta ekki rifið 
hliðarnar af töskunni og skellt 
nýjum á. Hún sagði vinkonu sinni 
frá þessari hugmynd og í samein-
ingu komu þær á fót fyrirtækinu 
Michebag og árið 2005 kom fyrsta 
sýnishornið út. Grunntaskan er 
rúmgóð og einföld og festast hlið-
arnar á töskuna með segli. Aðeins 
nokkrar sekúndur tekur að skipta 
um hliðar og fást þær í óteljandi 
útgáfum, litum og munstrum.

Töskurnar fást í MC Planet 

Nýtt útlit á nokkrum 
sekúndum

Hliðarnar 
festast utan á 

töskuna með segli 
og haggast ekki þótt 

mikið gangi á.

Hlið-
arnar 
koma í 
óteljandi 
munstrum 
og litum og 
kostar aukahlið 
á töskuna 2.500 
krónur.

Auð-
velt er 

að skipta um 
hliðar á töskunni 
á nokkrum sek-
úndum og losna við 
að færa alla smáhlut-
ina yfir í aðra tösku.

Ein taska með tveimur 
hliðum kostar 8.700 krónur 
í Monu á Laugavegi og MC 

Planet í Garðabæ.

Töskurn-
ar frá 

Michebag sem 
fyrirtækið M-Skand-

inavía flytur inn.

Lítið fer fyrir auka-
hliðum á töskuna og 
hægt að taka margar 
með sér, til dæmis á 
ferðalögum  

Austurhraun 3 í Garðabæ og í 
versluninni Monu á Laugavegi 
66. Ein taska með tveimur hliðum 

kostar 8.700 krónur og aukahlið-
ar kosta 2.500 krónur. heida@fretta-
bladid.is

Latibær er í tísku, í það minnsta hjá yngri kynslóðinni sem er 
límd við skjáinn og klæðir sig í fatnað líkt og átrúnaðargoðin í 
Latabæ og fer eftir hollusturáðum íþróttaálfsins og Sollu stirðu.

REYKJAVIK STORE
LAUGAVEGUR 86-94, S: 511-2007

opið föstudag 10-18.30 og 
        laugardag 10-17

Útsala 50%
Flottust !

Námskeið
Hekl: 5 kvöld. 
 Janúar námskeið hefst  mánud. 14. jan.
 Seinna námskeið hefst  mánud. 18. feb.

Harðangur og klaustur: 5 kvöld.
 Janúar námskeið hefst þriðjud 15. jan.
 Seinna námskeið hefst þriðjud. 19. feb.

Kennt er í Grafarvogi.
Upplýsingar í síma:  588 5171 / 862 2039

Finnskur North Ice 
Winter útivistafatnaður 

með Air-Tex öndunarfi lmu

Innifalið: Úlpa, buxur, microfl ís 
nærföt og fl ísmillilag, húfa, trefi ll 

og lúffur. 

Allur pakkinn á kr 19,500.

Icefi n  •   Nóatúni 17   •  s: 5343177
 www.icefi n.is

s: 557 2010

SÚKKULAÐIVAX

HAFRAVAX

SÚKKULAÐISTRIMLAR
F. ANDLIT OG LÍKAMA

ATH. Súkkulaðivax hentar vel fyrir viðkvæma líkamshluta
ÚTSÖLUSTAÐIR: Apótek og snyrtivöruverslanir

Háreyðingavax sem hægt er að hita í örbylgjuofni 
og einnig vaxstrimlar

Þægilegur, saumlaus og fallegur fatnaður. S. Gunnbjörnsson ehf.

Nýtt á Íslandi!   NO STRESS
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Úr háborg tískunnar
BERGÞÓR BJARNASON SKRIFAR FRÁ PARÍS

Íslenski draumurinn hefur lík-
lega aldrei verið eins villtur og 
fyrir þessi jól ef marka má versl-
un, þrátt fyrir 20 prósenta hækk-
un skulda heimilanna á árinu. Ég 
lenti inni í í Kringlunni nokkrum 
dögum fyrir jól og leið dálítið 
eins og ég væri lentur á annarri 
plánetu svo breytt er gamla Frón 
þar sem Ragnheiður Ásta Péturs-
dóttir las áður jólakveðjur á Þor-
láksmessu: „Elsku Palli, Stína og 
Baddý, gleðileg jól, takk innilega 
fyrir samfylgdina í sumar...,“ 
þetta var svo ómissandi. Á þriðja 
degi jóla er svo allt fína dótið 
orðið verðlaust þar sem búðirnar 
gengisfella milli hátíða. 

Hér í Frakklandi hófust útsölur 
í gær og var að vanda líf í tuskun-
um í orðsins fyllstu merkingu. 
Sumir opnuðu eldsnemma og 
voru biðraðir fyrir framan stóru 
magasínin. En útsölur hafa misst 
verðgildi sitt síðustu árin. Meðal 
annars vegna þess að allt árið um 
kring eru í gangi ýmiss konar til-
boð og afsláttur og því skipta 
útsölurnar minna máli fyrir 
almenning en áður. Efnahagur er 
hér sömuleiðis heldur bágborinn 
og því eyðir almenningur minna í 
föt og skó. Kaupmenn eru því 
heldur uggandi um verslun næstu 
vikna.

Svo eru þeir sem svindla eins 
og ein verslunarkeðjan sem bauð 
viðskiptavinum sínum góðan 
afslátt í síðustu viku, sjö dögum 
fyrir leyfilegar útsölur, eftirlits-
nefnd um ólöglega viðskiptahætti 

til lítillar hrifningar því hér áttu 
útsölur ekki að hefjast fyrr en 9. 
janúar og því er bitist um orðalag 
„tilboð“ eða „útsölur“.

Hjá þotuliðinu er mikið að gera, 
ekki fyrr er komið heim úr jóla-
leyfi í sólinni eða á skíðum en það 
neyðist til að fara á flakk að nýju 
því það nýjasta í útsölubransan-
um laðar að sér „útsöluferða-
menn“ og nú blandar París sér í 
baráttuna við Lundúnir og New 
York. Það verður þó að segjast 
eins og er að tískuborgin er aðeins 
á eftir í þessu kapphlaupi og 
býður nú aðeins í annað sinn upp 
á  „Soldes by Paris“, átak til að 
laða að útlendinga á útsölurnar 
hér. Það eru ferðamálayfirvöld 
og borgin, með kaupmönnum og 
hótelrekendum sem standa að 
átakinu með Inès de la Fressange 
sem sendiherra átaksins en hún 
var lengi aðalfyrirsæta og andlit 
Chanel. 2.000 verslanir og 350 
hótel taka þátt í átakinu, nærri 
tvöfalt fleiri en í fyrra. Hótelin 
bjóða upp á allt að helmingsaf-
slátt á gistingu, ferðamönnum 
eru afhentir bæklingar þar sem 
skipulagðar eru mismunandi 
verslunarleiðir í mismunandi 
hverfi borgarinnar. Hægt er að 
fara í lúxusverslunarferð í fínu 
tískuhúsin, þræða búðir nýstár-
legra hönnuða eða stefna á fræg-
asta flóamarkað borgarinnar við 
„Porte de Clingancourt“. Því hvað 
er flottara en að skella sér í 
útsöluferð til Parísar? 

bergb75@free.fr

Útsöluferðir í tískuborgina

Þeir sem berjast við aukakíló 
hafa fengið nýtt vopn í barátt-
unni. Það er krem sem á að 
draga úr matarlöngun og heitir 
Hoodia. 

Krem sem á að draga úr hungur til-
finningu er komið fram á sjónar-
sviðið. Það heitir Hoodia og er 
ætlað að hjálpa fólki í hinni eilífu 
baráttu við ofþyngd. 

Hoodia er nafn á kaktusplöntu 
sem vex í Kalahari-eyðimörkinni. 
Frumbyggjarnir þar fundu út að 
ef þeir lögðu sér til munns bita af 
henni fundu þeir hvorki fyrir 
hungri né þorsta sem kom sér vel 
í löngum ferðum þar sem lítið var 
um mat og vatn.

 Nú hefur virka efnið í Hoodia 
verið unnið í krem sem borið er í 
ákveðnu magni á húð einu sinni á 
dag. Það dregur að sögn úr matar-
lyst án aukaverkana. Það fæst í 
Apóteki Vesturlands á Akranesi 
og Versluninni Kristý í Borgar-
nesi. - gun

Til varnar 
aukakílóum

Hoodia-megrunarkremið er borið á 
húðina.

Vivienne Westwood hannar 
hempur fyrir breska útskriftar-
nema.

Tískuhönnuðurinn Vivienne West-
wood hefur undanfarið hannað nýja 
útskriftarbúninga fyrir King’s Coll-
ege í London í samvinnu við Ede & 
Ravenscroft. Fyrirtækið var stofn-
að 1689 og er því eitt elsta sauma-
fyrirtækið í London sem sérhæfir 
sig í skikkjum og hempum og hefur 
auk þess saumað hárkollur fyrir 
lögfræðistéttina í yfir 300 ár. Allt 
síðastliðið ár hefur farið í þessa 
vinnu hjá Vivienne Westwood og 
munu búningarnir líta dagsins ljós 

með vorinu 2008. Beðið er eftir 
útkomunni með talsverðri eftir-
væntingu þar sem Westwood er 
þekkt fyrir afar frumlega hönnun 
og að fara ótroðnar slóðir. Því verð-
ur spennandi að sjá hverju þetta 
samstarf hennar og gamalgróins 
saumafyrirtækis skilar.   - rt

Westwood hannar 
skólahempur

Vivienne Westwood er þekkt fyrir 
frumleika.
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Einn, tveir, einn, tveir. 

Ný líkamsræktarstöð með 
spa-aðstöðu hefur verið opnuð 
á Grand hóteli við Sigtún í 
Reykjavík. Í tækjasalnum eru 
þjálfarar til aðstoðar almenn-
ingi og herðanudd eftir æfingar 
er innifalið í prógramminu. 

„Hér er fullkomin líkamsræktar-
stöð með tækjasal og líka spa sem 
felst í heitum potti ásamt gufubaði 
og nuddi,“ segir Sólveig Bjarna-
dóttir, starfsmaður í móttöku 
Grand Spa, og sýnir aðstöðuna. 
Þar er meðal annars fullkomin La 
Mer snyrtistofa, ein fjögurra 
slíkra í heiminum, og herbergi til 
að slaka á í og teygja. 

Athygli vekur veggur með drag-
vírum. Sólveig segir þá koma í 
stað lóða. „Þetta nefnist Kinesis 
og er nýtt æfingarform. Fólk færir 
sig eftir veggnum og tekur hvern 
líkamspart fyrir í einu. Þannig 
notar það allt hreyfisviðið eðli-
lega.“ 

Önnur nýjung er skíða-fitness 
og golf-fitness. „Þá getur mann-
eskja sem er mikið á skíðum þjálf-
að vöðva sem hún þarf að styrkja 
vegna skíðaíþróttarinnar. Sama á 
við um golfið. Allir eiga að fá sem 
mest út úr þessu,“ segir Sólveig. 

Íþróttafræðingurinn Goran 
Micic er með leiðbeiningar um 
mataræði og námskeið sem byggj-
ast á stöðvarþjálfun að sögn Sól-
veigar. „Námskeiðin eru fyrir 
allan aldur og bæði kyn. Allir geta 
verið á sínum hraða og í hvaða 
formi sem er. Þarna er miðað við 

getu hvers og eins og fengið það út 
úr þjálfuninni sem þeir þurfa,“ 
lýsir hún. Svo kemur eitt trompið 
enn. Handklæði fylgja með fyrir 
hvern og einn þannig að fólk losn-
ar við stöðugan handklæðaþvott á 
heimilunum. Lífrænt kaffi er í 
boði Grand Spa og þeir sem eru á 
námskeiði fá orkudrykk eftir 
hverja æfingu. Auk þess er boost-
bar á staðnum.

 Í tækjasalnum eru þjálfarar 
ávallt tilbúnir að aðstoða fólk að 
sögn Sólveigar og þeir þátttakend-
ur sem eru í föstum tímum fá þjálf-
unarprógramm og geta fengið 
vigtun og mælingu. Þar sem stöðin 
er inni á hóteli fær Sólveig veiga-
mikla spurningu. Er þetta stöð 
fyrir almenning eða bara fyrir hót-
elgesti? „Þetta er sjálfstætt rekin 
stöð og er fyrir hvern sem er. Við 
reynum að hafa hana þannig að 
fólk sé í friði frá umheiminum og 
ekkert að spekúlera í hvernig veðr-
ið sé úti. Það er bara í sínum 
heimi.“  gun@frettabladid.is

Dragvírar í stað lóða

Á spa-svæðinu er boðið upp á herða-
nudd eftir æfingar. 

„Allir fá handklæði í hvert skipti sem þeir koma,“ segir Sólveig Bjarnadóttir, starfs-
maður í afgreiðslunni. FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN

Heilsudrykkir ýmiss konar njóta nú mikilla vinsælda eftir ofát 
jólanna. Setja má heilmikla hollustu í eitt glas af safa og þeir sem eiga 
safapressu leika sér oft með ýmsar samsetningar. Til dæmis er engifer 
góður gegn kvefi sem og ýmiss konar vítamín í grænmeti og ávöxtum.

Reyklaus spítali
Æ FLEIRI REYKHERBERGJUM Á 
LANDSPÍTALA ER LOKAÐ.

Nú nýverið var reykherbergjum á 
öldrunarsviði á Landakoti og á end-
urhæfingarsviði á Grensási lokað 
en í desember var reykherbergi á 
sjúkrahótelinu lokað. Þetta er liður 
í því að gera Landspítala að reyk-
lausu sjúkrahúsi en 15. ágúst í 
fyrra var reykherbergjum sjúklinga 
á Landspítala Fossvogi og á bráða-
deildum við Hringbraut lokað.

Um leið er þó lögð áhersla á að 
hjálpa fólki að hætta að reykja á 

meðan það dvelur á Landspítala 
og sjúklingum boðin meðferð 
meðan á innlögn stendur. 

Upplýsingar, stuðningur og 
meðferð hjálparlyfja til reyk-
leysis fyrir sjúklinga eru á hönd-
um þeirra sem annast meðferð 
á deildum. Þá hefur á geðsviði 
verið sett fram meðferðaráætl-
un sem byggir á virkum stuðn-
ingi við að hjálpa sjúklingum 
að hætta að reykja meðan þeir 
dvelja á sjúkrahúsinu.

Kinesis. Veggur með dragvírum. 

/  rakel@osk.is
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Æ fleiri reyna að tileinka sér 
heilsusamlegt líferni í stað 
þess að fara í megrun.

Samkvæmt nýlegri bandarískri 
könnun sem náði til 26.000 þátt-
takenda eru 29 prósent kvenna og 
19 prósent karla í megrun. Til 
samanburðar voru 35 prósent 
kvenna og 23 prósent karla í megr-
un í sambærilegri könnun sem var 
gerð fyrir tíu árum. 

Svo virðist sem fólk líti ekki 
lengur á það sem heilsusamlegan 
kost til lengri tíma að vera í megr-
un. Að tileinka sér heilbrigðan 
lífsstíl er það sem 68 prósent svar-
enda vildu helst af öllu gera.

- ve

Heilsusamlegt líf-
erni í stað megrunar

Fólk lítur ekki lengur á það sem heilsu-
samlegan kost að fara í mergun.

Framvegis verður bannað að 
reykja í leigubílum Tókýó.

Nær allar leigubílastöðvar Tókýó 
tilkynntu reykingabann í byrjun 
vikunnar. Reykingamönnum 
fækkar jafnt og þétt í Japan, en 
reykingar meðal Japana voru 
mjög algengar. Bannið nær til 52 
þúsund leigubifreiða eða um 95 
prósenta allra leigubíla í japönsku 
höfuðborginni. 

„Með þessu höfum við brugðist 
við kröfum farþega, en leigubíl-
stjórar voru seinir að taka við sér 
og banna reykingar í bílum sínum 

sé miðað við þá sem stjórna öðrum 
almenningsfarartækjum,“ segir 
talsmaður leigubílstjórafélags 
Tókýóborgar, en leigubílstjórar 
munu nú hafa meðferðis lausa 
öskubakka og nema staðar ef far-
þegi krefst þess að fara út að 
reykja.

Tíðni reykinga meðal Japana 
minnkaði um 26 prósent á síðasta 
ári, en nú reykja 14,3 prósent 
þeirra sem eru á þrítugsaldri á 
móti 32,7 prósentum Japana sem 
orðnir eru sextugir og eldri.

Reykingar eru stranglega bann-
aðar á almenningsstöðum og 

götum úti, en enn má reykja inni á 
flestum krám og veitingahúsum 
Japans. - þlg

Ekki lengur reykt í leigubílum
Reykingabann hefur tekið gildi í nær öllum leigubílum Tókýóborgar.

Óttast fleiri slys og ofbeldisverk
Á FUNDI SÍNUM Í DESEMBER SAMÞYKKTI SLYSAVARNARÁÐ UMSÖGN UM FRUM-
VARP TIL BREYTINGA Á LÖGUM UM ÁFENGI ÞAR SEM RÁÐIÐ ÓTTAST FLEIRI SLYS 
OG OFBELDISVERK Í SAMFÉLAGINU.

Slysavarnaráð lýsir yfir áhyggjum verði 
frumvarp til breytinga á áfengislög-
um samþykkt. Rannsóknir sýna að að-
gengi að áfengi hefur mikil áhrif á heild-
arneyslu áfengis. Þar sem áfengisneysla 
er áhrifaþáttur margra slysa og ofbeld-
isverka í íslensku samfélagi sem og er-
lendis þykir slysavarnaráði ljóst að aukið 
aðgengi að áfengi fjölgi slysum og of-
beldi. 
Slysavarnaráð segir meðal annars í um-
sögninni að áfengisneysla sé ekki að-
eins vandamál þeirra sem neyta áfeng-
is heldur samfélagsins alls. Áfengistengt 
ofbeldi bitnar ekki aðeins á þeim sem 
drekka áfengi heldur líka á almennum 
borgurum, heilbrigðisstarfsfólki og lög-
gæslufólki. Slysavarnaráð telur því hætt 
við að grafið verði undan þeim árangri 
sem náðst hefur í slysavörnum ef áfengi 
verður fáanlegt í matvöruverslunum. 
Einnig muni kostnaður einstaklinga og 
samfélagsins í heild vegna slysa og of-
beldis aukast verulega. Slysavarnaráð 
bendir að lokum á að nauðsynlegt sé að Íslendingar hugi að reynslu annarra 
þjóða þegar hugað sé að breytingum í áfengismálum.  - hs

Slysavarnaráð lýsir yfir áhyggjum 
vegna breytinga á áfengislögum.

FRÉTTABLAÐIÐ/HARALDUR JÓNASSON

Borðaðu
þig granna(n)

Nánari upplýsingar
Sími 865-8407

www.vigtarradgjafarnir.is
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Æfingastöð SLF Háaleitisbraut  

Leiðbeinendur:
S. Hafdís Ólafsdóttir - Svanlaug Thorarensen  
Skráning: s.: 861 59 58 – hafdis@slf.is - svanlaugt@simnet.is



[ ]Ljósluktir skapa rómantíska stemningu og eru tilvaldar í skammdeginu. 
Fallegt er að ylja sér við litla ljóstíru í fallegri umgjörð og það getur komið vel 
út að hengja luktirnar upp. Á sumrin má síðan færa þær út.

Fiskurinn Fróði, ruggustóll fyrir 
tvo og flugvélaskeið. Á netinu má 
finna ótrúlegustu hluti.

Litlu börnin okkar eru framtíðin og 
gaman er að gleðja þau og knúsa. 
Hægt er að fá ýmiss konar hluti og 
leikföng sem ýta undir þroska og 
gera tilveruna skemmtilegri. Til eru 
alls konar hugvitssamleg barnahús-
gögn og fylgihlutir sem hjálpa til við 
dagleg störf. Hér eru nokkrir 
skemmtilegir munir sem fundust á 
netflandri.

- hs

Smátt og skemmtilegt
Þessi sniðugi dótabekkur er 
ekki einungis gott sæti heldur 
líka tilvalin leikfangakista. 
Simon Maidment hannaði 
bekkinn fyrir Offi og er hann 
með nútímalegu sniði og 
hefur einstakt form. Fersk 
og spennandi hönnun sem 

krakkarnir kunna við. Fæst 
á www.plushpod.com.

Hér er kominn ruggustóll fyrir tvo sem 
hefur eiginleika vegasalts þar 
sem sitjendur rugga hvor 
öðrum. Stóllinn kallast á 
frummálinu „share chair” 

og er hannaður af Ineke 
Han. Stóllinn er hluti af Fagra 
Blakks-seríunni sem gerð er 
úr 100% endurunnu plasti 
sem þolir öll veður. Stóllinn 

fæst á www.modernchild.net.

Fiskurinn Fróði frá fyrirtækinu bObles 
er yndislega mjúkur, skemmtilegur 

og litríkur. Hann má nota sem 
húsgagn fyrir börn en auk þess 
er hægt að rúlla honum, hoppa 
á honum og stafla nokkrum 
saman. Það má því leika sér með 
hann á ýmsa vegu. Louise og 
Bolette Bladen hönnuðu gripinn. 

Fiskurinn Fróði er hluti af ærsla-
dýraseríu bObles sem finna má á 

www.plushpod.com.

Þessi skemmtilegi matar-
bakki er líka púsluspil. 
Með honum verða 
matmálstímarnir hin 
mesta skemmtun auk 
þess sem börnin læra 
hvernig raða skal 
borðbúnaði. Bakkinn 
er frá Royal VKB og má 
finna hann á heimasíðu 
þeirra, www.royalvkb.

Er erfitt að fá litla krílið til að borða? 
Kannski má ná mjúkri 
lendingu með þessum 
skemmtilega aukahlut. 
Auðvelt er að smeygja 
plastvængjunum á 
skeiðina og umbreytist 
hún samstundis í litla 
flugvél. Finna má 
vængina á www.
wishingfish.com.

s: 6933483 & 6955219
Bygging húsa, Þakvinna,  Gluggaísetningar, Uppsetning 
innréttinga, Parketlögn, Sumarhúsasmíði, Uppsetning 

milliveggja, Byggingastjórn, Þjónustum einnig húsfélög og 
fasteignafélög.

J K Smiðir

Auglýsingasími

– Mest lesið
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Námskeið
íslenska 
íþróttakennsla blindra nemenda 
kennarinn sem leiðtogi 
Hagnýt ráð til að bæta samskipti og hegðun 
námsmat
lífsleikni

Námsbrautir
Ökukennaranám 
Viðbótarnám  

Ráðgjöf
mat á skólastarfi 
úttektir

http://srr.khi.is 
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Ökukennaranám, viðbótarnám 
fyrir grunnskólakennara, nám-
skeið um bætt samskipti og 
hegðun í skólum, námskeið fyrir 
íþróttakennara sem kenna blind-
um nemendum og útgáfa á bók 
um almenningsfræðslu á Íslandi 
í 200 ár, eru meðal verkefna SRR 
– Símenntun Rannsóknir Ráð-
gjöf – hjá Kennaraháskóla Ís-
lands á vorönn 2008. 

SRR veitir  þjónustu á fræða-
sviði uppeldis, menntunar og 
þjálfunar. Stofnunin miðlar 
þekkingu starfsmanna KHÍ til 
þeirra sem starfa á vettvangi 
uppeldis og menntunar, náms 
og kennslu með námskeiðum, 
fræðslufundum og fyrirlestr-

um fyrir skóla, stofnanir, félaga-
samtök og einstaklinga.

SRR vinnur einnig mats-
verkefni og úttektir fyrir skóla 
og sveitarfélög og veitir ráð-
gjöf um þróunarstarf, símennt-
un og nýjungar á sviði uppeld-
is, menntunar og þjálfunar. SRR 
skipuleggur og skapar tækifæri 
til að koma á framfæri þróunar-
verkefnum og nýjungum. Einn-
ig gefur stofnunin út prentuð 
og rafræn fagtímarit sem varða 
fræðslu-, uppeldis- og mennta-
mál sem og rannsóknar- og mats-
skýrslur um fræðslu-, uppeldis- 
og menntamál. 

Nánari upplýsingar um starf-
semina er á http://srr.khi.is. 

Bætt samskipti og 
íþróttakennsla blindra

Boðið er upp á nokkur námskeið hjá SRR í Kennaraháskóla Íslands á vorönn.

Nám og námskeiðaframboð í endurmenntun við Há-
skóla Íslands er að venju fjölbreytt við upphaf nýs 
árs.

Undir liðnum Fólk og færni er til að mynda kennt 
námskeiðið Sjálfsstyrking og samskipti fyrir konur. 
Markmiðið með námskeiðinu er að byggja upp auk-
inn sjálfsstyrk í einkalífi og starfi með hjálp árang-
ursríkra aðferða í samskiptum, eins og segir í lýs-
ingu á námskeiðinu. Þar er áhersla lögð á að auka 
sveigjanleika og sjálfsöryggi í samskiptum. Þátttak-
endur fá persónulegt mat um stöðu sína í lok nám-
skeiðs.

Námskeiðið Guðir, hetjur og menn er á meðal 
þess sem er í boði undir liðnum Menning, land og 
saga. Þar verður leitast við að kanna goðsagnaheim 
Forn-Grikkja, kviður Hómers og grískir harmleikir 
hafðir til hliðsjónar ásamt fræðiritum úr samtíman-
um, sem verða nýtt til að rýna í þennan heim.

Markþjálfun er af sumum talin vera stjórnenda-
stíll nýrrar aldar en farið verður í aðferðafræði 
hennar með verklegum æfingumog fyrirlestrum og 

umræðum á námskeiðinu Coaching – fyrir stjórn-
endur nýrrar aldar. Þetta námskeið fellur undir 
Stjórnun og starfsþróun á vorönn 2008. Er þó aðeins 
um að ræða brot af því námi sem kennt verður á 
vorönn við endurmenntun Háskóla Íslands. Frekari 
upplýsingar um námið á www.endurmenntun.hi.is.

Markþjálfun og sjálfsstyrking

Við endurmenntun Háskóla Íslands verður boðið upp á 
fjölbreytt námskeið sem endranær.

Kennsluskrá Listaháskóla 
Íslands er fjölbreytt og metn-
aðarfull og eru námskeiðin í 
stöðugri endurnýjun. 

„Núna um áramótin er í fyrsta sinn 
verið að taka inn í kennaranám-
ið á miðjum vetri svo nú er hægt 
að taka það nám á einu ári, einu og 
hálfu eða tveimur árum en þetta er 
nýbreytni frá því sem áður var,“ 
segir Álfrún G. Guðrúnardóttir, 
kynningarstjóri Listaháskóla Ís-
lands. Sem dæmi um skemmtileg 
námskeið sem hafa verið í boði hjá 
skólanum nefnir hún námskeið í 
skóhönnun í hönnunardeildinni 
sem haldið var síðastliðið haust en 
Lárus Gunnsteinsson hjá Össuri 
kenndi þar að búa til skó við mikl-
ar vinsældir. 

Hún segir fleiri breytingar 
hafa orðið á kennsluskrá skólans 
en meðal annars er búið að lengja 
dansnámið við skólann í þrjú ár og 
í vor verður í fyrsta sinn útskrifað 
úr námsbrautinni „Fræði og fram-
kvæmd“ af leiklistarsviði.

Einnig er að fara af stað nýtt 
námskeið fyrir alla nemendur skól-
ans á öðru ári og fyrsta árs nema 
í myndlist, auk þriðja árs nema í 
tónlist. „Námskeiðið er sameigin-
legt námskeið allra deilda Listahá-
skóla Íslands, þar sem nemendur 
starfa í hópum út frá hugmyndinni 
um „Karnival,“ segir hún. „Nem-
endur skiptast í níu hópa og tveir 
leiðbeinendur sjá um hvern hóp. Á 
tímabilinu vinna hóparnir að sam-
setningu hvers konar verka, atriða, 
gjörninga eða uppákoma þar sem 
samþætting ólíkra hugmynda og 
aðferða er höfð að leiðarljósi,“ út-
skýrir Álfrún. Í kennslunni fara  
fram umræður og fyrirlestrar sem 
tengjast námsefninu, og leiðbein-
endur hvers hóps leggja línurn-
ar um úrvinnslu og framsetningu 
verkefna. 

„Eitt af markmiðum námskeiðs-
ins er að nemendur mismunandi 
deilda  kynnist og leiti leiða til að 
vinna saman út frá ólíkum for-
sendum þannig að hver nemandi 
nýti sína menntun inn í námskeið-
ið,“ segir Álfrún. Leiðbeinend-
ur á námskeiðinu koma úr ólík-
um áttum en þar má nefna Harald 
Jónsson myndlistarmann, Jón Pál 

Eyjólfsson leikstjóra, Guðfinnu  
Mjöll Magnúsdóttur vöruhönnuð, 
Brynhildi Pálsdóttur vöruhönn-
uð og Völu Þórsdóttur, leikkonu 
og skáld. Námskeiðinu lýkur með 
uppskeruhátíð 25. janúar. 

Listaháskólinn býður einnig upp 
á opna fyrirlestra í samvinnu við 
myndlistardeild og hönnunar- og 

arkitektúrdeild, um fjölbreytt efni 
á vegum Opna Listaháskólans fram 
í apríl. Fyrirlestrarnir eru ókeypis 
og öllum opnir og fara jafnan fram 
klukkan 12.30 á mánudögum í hús-
næði myndlistardeildar í Laug-
arnesi og á þriðjudögum klukkan 
17.00 í húsnæði hönnunar- og arki-
tektúrdeildar í Skipholti 1.  - rt

Nemendur starfa út frá 
hugmyndinni Karnival

Myndir frá skóhönnunarnámskeiði sem Lárus Gunnsteinsson kenndi í vetur við Lista-
háskólann.  MYND/LHI

Nemendur Listaháskóla Íslands læra skóhönnun.  MYND/LHI

Námskeið í Listaháskóla Íslands eru í stöðugri þróun, að sögn Álfrúnar G. Guðrúnar-
dóttur, kynningarstjóra Listaháskóla íslands.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Almennt um námið
Námið tekur eina önn og veitir 
svæðisleiðsöguréttindi. Kennt er þrjú 
kvöld í viku frá mánudegi til miðviku-
dags, auk æfingaferða um helgar.

Inntökuskilyrði
Umsækjendur þurfa að hafa lokið 
stúdentsprófi eða öðru sambærilegu 
námi. Æskilegt er að hafa gott vald á
einu erlendu tungumáli.

Nánari upplýsingar á  www.mk.is, í síma:
594 4025 eða á netfanginu: lsk@mk.is
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Leiðsöguskólinn býður upp á 
spennandi nám á vorönn 2008 
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YFIRLIT NÁMSKEIÐA Á VORÖNN 2008

INNRITUN FYRIR VORÖNN 2008 STENDUR YFIR!

Upplýsingar og skráning: 544 4500 / www.ntv.is

STARFSNÁM OG NÁMSBRAUTIR
Hnitmiðuð námskeið sem leggja áherslu á að 
styrkja einstaklinginn og þjálfa hann í verki og 
sjálfstæðum vinnubrögðum. Nám sem eykur 
möguleika þína á vinnumarkaðnum. 

Skrifstofu- og tölvunám
258 stundir - Verð: 233.000.-
2 morgunnámskeið byrja 4. febrúar
Kvöld- og helgarnámskeið byrjar 5. febrúar 

Fjármál og rekstur
132 stundir - Verð: 154.000.-
Morgunnámskeið byrjar 8. janúar
Kvöld- og helgarnámskeið byrjar 7. janúar

Sölu- og markaðsnám
264 stundir - Verð: 233.000.-
Morgunnámskeið byrjar 4. febrúar
Kvöld- og helgarnámskeið byrjar 5. febrúar

Skrifstofunám & hönnun 
414  stundir - Verð: 389.000.-
2 morgunnámskeið byrja 4. febrúar
Kvöld- og helgarnámskeið byrjar 5. febrúar

Sölunám & hönnun
420 stundir - Verð: 389.000.-
Morgunnámskeið byrjar 4. febrúar
Kvöld- og helgarnámskeið byrjar 5. febrúar

Skrifstofu- og rekstrarnám
462 stundir - Verð: 449.000.-
2 morgunnámskeið byrja 4. febrúar
Kvöld- og helgarnámskeið byrjar 5. febrúar

Sölu-, markaðs- og rekstrarnám 
396 stundir - Verð: 366.000.- 
Morgunnámskeið byrjar 4. febrúar
Kvöld- og helgarnámskeið byrjar 5. febrúar

BÓKHALDSNÁM & NAVISION
Í bókhaldsnámi NTV er lögð rík áhersla á að kenna 
grunnhugtök og vinnubrögð við bókhald. Einnig 
er kennt á Navision tölvubókhaldskerfið sem mjög 
víða er notað. 

Grunnnám í bókhaldi
108 stundir - Verð: 105.000.-
Morgunnámskeið byrjar 12. febrúar
Kvöld- og helgarnámskeið byrjar 11. febrúar 

Navision viðbótarnám
24 stundir - Verð: 31.000.- pr. námskeið  
Launabókhald, sala og viðskiptamenn, 
fjárhagsbókhald frh. og birgða og tollakerfi. 

MARGMIÐLUN  OG GRAFÍK
Námskeið fyrir þá sem hafa áhuga á margmiðlun 
og grafík og vilja starfa á því sviði.

Auglýsingatækni
156 stundir - Verð: 186.000.-
Kvöldnámskeið byrjar 11. febrúar 

Photoshop Expert 
72 stundir - Verð: 106.000.-
Kvöldnámskeið byrjar 31. mars 

Photoshop grunnnám 
30 stundir - Verð: 31.000.-
Morgunnámskeið byrjar 12. febrúar
Kvöldnámskeið byrjar 23. janúar

Alvöru Vefsíðugerð
210 stundir - Verð: 199.000.-
Kvöldnámskeið byrjar 12. febrúar 

Myndbandavinnsla – Adobe Premiere
36 stundir - Verð: 39.000.-
Kvöldnámskeið auglýst síðar 

SÉRHÆFT NÁM & FORRITUN
NTV hefur frá stofnun skólans 1996 lagt mikla 
áherslu á sérhæft nám byggt á alþjóðlegum 
grunni.  Markmið okkar er að bjóða sérhæft nám 
sem hentar vinnumarkaðnum sem best.

Tölvuviðgerðir
72 stundir - Verð: 105.000.- 
Morgunnámskeið byrjar 29. janúar
Kvöld- og helgarnámskeið byrjar 28. janúar 

MCP XP netstjórnun
108 stundir - Verð: 139.000.- 
Kvöld- og helgarnámskeið byrjar 14. janúar
Morgunnámskeið byrjar 11. mars

MCSA 2003 netstjórnun
150 stundir - Verð: 299.000.- 
Helgarnámskeið (aðra hverja) byrjar 9. febrúar 

Kerfisstjórinn
180 stundir - Verð: 233.000.-
(Byrjar á tölvuviðgerðum - Sjá að ofan)

Forritun og kerfisfræði
240 stundir - Verð: 286.000.-
Kvöld- og helgarnámskeið byrjar 7. febrúar

MCDST DIPLOMANÁM
108 stundir - Verð: 139.000.-
Kvöld- og helgarnámskeið byrjar 25. mars

ALMENNT TÖLVUNÁM
Tölvunám - fyrstu skrefin
30 stundir - Verð: 32.000.-
Morgunnámskeið byrjar 18. febrúar
Kvöldnámskeið byrjar 18. febrúar 

Almennt tölvunám 
78 stundir - Verð: 69.000.-
Morgunnámskeið byrjar 12. febrúar
Kvöld- og helgarnámskeið byrjar 11. febrúar
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Námskeiðin hefjast 21.janúar.  Innritun og upplýsingar í s.6956695

spænska • þjóðbúningasaumur • páskaegg og truffl ur • crayzy quilt • skapandi skrif

      silfursmíði • íslenska fyrir útlendinga • ræktun sumarblóma og kryddjurta

  indversk matargerð • enska  vínsmökkun • stuttmyndagerð • ítalska

matreiðsla fyrir karla • photoshop-myndvinnsla • grænmeti-pasta og baunaréttir

14 vikna námskeið fyrir 3-5 ára

14 vikna námskeið fyrir ungt fólk

KERAMIKDEILD
14 vikna námskeið í leirrennslu og -mótun

14 vikna námskeið 

I N N R I T U N    
sími 551 1990   -    kl.13-17

www.myndlistaskolinn.is

TEIKNIDEILD
undirstöðugreinar sjónmennta

BARNA- OG UNGLINGADEILD 

MÁLARADEILD

3-5 ára miðvikud. 15:15-17:00                         Sigríður Helga Hauksdóttir
3-5 ára laugard. 10:15-12:00                           Gerður Leifsdóttir

6 - 9 ára  mán-þri-mið-fim          kl.15:15 - 17:00          ÖRFÁ LAUS PLÁSS

13-16 Myndasögur f. ungt fólk fimmtud. 16:00-19:00   Bjarni Hinriksson og  
                 Búi Kristjánsson
13-16 Teikn-málun-þrívídd föstud. 16:00-19:00     Sigríður Ólafsdóttir 
             og Guðrún Vera Hjartardóttir
13-16 ára Leirmótun föstud. 16:30-19:30   Guðný Magnúsdóttir
13-16 Grafík -Götulist laugard. 10:00-13:00      Kristín Hauksdóttir 
            og Árni Grétarsson
               16-19 ára HRÆRINGUR       þriðjud. 18:00-20:45
               myndlist/tónlist/gjörningar    Ólöf Björnsdóttir og Helgi Þórsson

Leirmótun og rennsla       þriðjud. 17:30-20:15       Guðný Magnúsdóttir
Leirkerarennsla          mánud.17:30-20:15               Guðbjörg Káradóttir

Teikning 1 morguntímar   mið. 09:00-11:45  Sólveig Aðalsteinsdóttir
Teikning 1         mán.17:30-21:30         Kristín Reynisdóttir
Teikning 1         þri. 17:30-21:30         Hilmar Guðjónsson
Teikning 2         mið. 17:30-21:30  Sólveig Aðalsteinsdóttir 
         og Kristín Hauksdóttir
Litaskynjun          fim. 17:30-21:30          Eygló Harðardóttir
Módelteikning         mán.17:45-20:30   Þorbjörg Þorvaldsdóttir
            Teikning framhald          mán.17:30-21:35               Katrín Briem
            Myndskreyting-Bókagerð     mið. 18:00-20:45
            Anja Kirsch, Áslaug Jónsdóttir og Guðrún Hannesdóttir, 

Form, rými og hönnun  miðvikud. 17:30-20:30     Hildur Bjarnadóttir,  
                             Brynhildur Pálsdóttir og Guja Dögg Hauksdóttir
Skapandi starfsvettvangur (portfolio) þriðjud. 17:30-20:15  
             Ósk Vilhjálmsdóttir
Stafræn ljósmyndun  mánud. 18:00-20.45           Brooks Walker 
Svart / hvít ljósmyndun mánud. 18:00-20.45       Erla Stefánsdóttir
Indesign/photoshop  4 daga námsk.                                Magnús V.Pálsson     
             Myndskreyting-Bókagerð        mið.18.00-20.45
             Anja Kirsch, Áslaug Jónsdóttir og Guðrún Hannesdóttir, 

Frjáls málun                   föstud.     13:00-15:45      Þuríður Sigurðard.
Málun 1 morguntímar              miðvik.     09.00-11.45     Sigríður Ólafsdóttir 
            og  Þorri Hringsson 
Portrett - gegnum listasöguna laugard    10:00-13:00  Karl Jóhann Jónsson
Málun framhald morguntímar miðvikud. 09:00-11:45     JBK Ransú
Vatnslitun 1 morguntímar miðvikud. 09:00-11:45       Hlíf Ásgrímsdóttir
Vatnslitun   þriðjud. 17:30-20:15       Hlíf Ásgrímsdóttir

www.myndlistaskolinn.is

NÁMSKEIÐ FRÁ 21.JANÚAR n.k.
kennt í JL-húsinu, Hringbraut 121 
og á Korpúlfsstöðum 

8 -11 ára myndlist / verkmennt   fimmtud.15:00-17:15       Gerður Leifsdóttir
9 -13 ára Myndlist-tæknifikt      þriðjud. 15:00-17:15            Anna Hallin og 
                                       Pétur Örn Friðriksson
10-12 ára Teikning/Málun     mán. 15:00-17:15           Hildur Bjarnadóttir
10-12 ára Leirrennsla og mótun lau.   10:00-12:15                Anna Hallin og 
            Guðbjörg Káradóttir

V O R Ö N N   2 0 0 8

ÝMIS NÁMSKEIÐ
form/rými - bókaskreyting - portfolio - ljósmyndun - indesign

  6-9 ára Korpu    föstud.    15:15-17:00   Hildur Bjarnadóttir 
10-12 ára Korpu   mánud.    15:00-17:15 Helgi Þórsson
13-16 Teikn-mál-þrívídd Korpu fimmtud.    16:00-19:00  Sigríður Ólafsdóttir

Námskeið Korpúlfsstöðum

NÝTT:
NÝTT:

NÝTT:

NÝTT:

FULLT NÁM umsóknarfrestur
Myndlista- og hönnunarsvið  (Fornám)

umsóknarfrestur: 25.mars / inntökupróf: 5/4
umsóknarfrestur: 26.maí / inntökupróf: 31/5

MÓTUN leir og tengd efni umsóknarfrestur: 16 maí

Fjórði bekkur Langholtsskóla 
í Reykjavík er með fjöruna við 
Laugarnestangann í fóstri, í 
samvinnu við Umhverfissvið 
Reykjavíkurborgar. Þangað 
fara nemendurnir einu sinni 
í mánuði og sinna þýðingar-
miklum verkefnum.

„Fjölbreytt,“ „frumlegt,“ „skemmti-
legt,“ „fróðlegt,“ eru svör nokk-
urra níu ára barna í Langholts-
skóla þegar þau eru spurð hvernig 
sé að vera með fjöru í fóstri. Þau 
hafa tekið að sér að upplýsa blaða-
mann um málið og hitta hann fyrst 
á gangi skólans. Þar skiptast þau á 
um að segja frá. „Okkur leist strax 
vel á að fara í fjöruferðir.“ „Það er 
dálítið skrítið að taka upp rusl.“ 
„En samt gaman að fá að taka þátt 
í umhverfismálunum og hreinsa 
til.“ 

Börnin fara í fjöruna í Laugar-
nesi einu sinni í mánuði ásamt 
kennurum sínum. Auk þess að 
tína þar upp óhroða eins og plast 
og bjórflöskur gera þau ýmsar 
rannsóknir. „Við mælum hitastig 
í sjónum og fleira.“ „Finnum líka 
lyktina af honum,“ „já, hvort það 
sé efnalykt af froðunni eða ekki.“ 
„Svo gáum við hvað sé mikið af 
sýklum í sjónum,“ „og athugum 
hvort það sé olíubrák á honum.“ 

Vilhelmína Þorvarðardóttir er 
deildarstjóri þróunarverkefnis í 
Langholtsskóla sem nefnist Úti-
kennsla í túnfætinum og eru fjöru-
ferðirnar angi af því. „Þetta er 
stækkun kennslustofunnar,“ segir 
hún brosandi og býður blaðamanni 
og ljósmyndara að koma með í 
næstu ferð. 

Börnin eiga sérstaka útiskóla-
tösku og þar geyma þau nesti, 
möppur og ritföng. Í möppunum 
eru spurningar sem þau svara og 
ef þau sjá bát úti á sjó teikna þau 
hann á blað. Líka dýr sem fyrir 
augu ber, svo sem krabba, kross-
fiska og fugla. Hvað skyldu þau 
svo gera þegar þau koma í skólann 
aftur? „Þá setjum við blöðin í stóru 
svörtu náttúrufræðimöppurnar,“ 
„og ræðum saman um það sem við 
gerðum og sáum,“ segja þau. „Við 
getum líka borið upp spurningar 
við kennarann ef eitthvað er sem 
við skiljum ekki.“ Þetta er greini-
lega vísindalegt. En taka börnin 
eitthvað með sér heim til að skoða 
nánar? „Nei, við tökum ekkert úr 
fjörunni nema ruslið.“ Nú koma 
tveir mávar svífandi. „Sjáið þið 
fuglana,“ kallar kennarinn. „Já,“ 
segir einn nemandinn hlæjandi. 
„Þeir vilja komast í Fréttablaðið.“
 - gun

Það er ekki orðið bjart af degi þegar 
hópurinn kemur í fjöruna eftir hálftíma 

gang en hér er síðasti hluti hans á 
heimleið aftur.  

Halldóra Sigurðardóttir kennari nær í sjó til að mæla hitastig hans.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON 

Níu ára með fjöru í fóstri

Niðurstöðu beðið úr mælingunum. 

Breki Benediktsson, Birta Líf Atladóttir, Vera Fjalarsdóttir, Steinn Völundur Halldórs-
son, Ólafur Elliði Halldórsson og Hildur Fjalarsdóttir hittu Fréttablaðsfólk í skólanum 
og sögðu því frá fjöruferðunum. FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN
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Símennt Háskólans í Reykja-
vík býður upp á fjölda nám-
skeiða. Nú á vorönn er boðið upp 
á nokkrar nýjungar og ber þar 
hæst Opinn háskóla þar sem al-
menningi gefst kostur á að taka 
valin námskeið til eininga úr 
öllum deildum HR. Þetta hefur 
áður verið boðið í viðskiptadeild 
en nú er í fyrsta sinn í boði í laga-
deild, tækni- og verkfræðideild, 
kennslufræði- og lýðheilsudeild 
og tölvunarfræðideild. 

Tinna Ösp Ragnarsdóttir 
verkefnastjóri segir viðtökurn-
ar góðar, einstök námskeið séu 
þegar hafin en enn er verið að 
skrá í önnur. Þeir sem taka ein-
stök fög innan HR í Opnum há-
skóla fá einingarnar metnar sem 
nýtist vel ef ákvörðun er tekin 
um að halda áfram námi. Nám-
skeiðin eru þau sömu og í dag-
skóla en eru kennd á öðrum tíma 

sem hentar betur vinnandi fólki. 
„Fólk getur ekki klárað nám með 
þessum hætti en þetta er ágæt 
byrjun fyrir þá sem vilja prófa 
sig áfram,“ segir Tinna en nán-
ari upplýsingar um Opinn há-
skóla má fá á www.opinnhaskoli.
hr.is.

Aðrar nýjungar sem boðið er 
upp á á vorönn eru meistara-
nám fyrir stjórnendur í heil-
brigðisþjónustu, sem er gert í 
samstarfi við tvo virta háskóla, 
McGill-háskólann í Montreal í 
Kanada og Columbia-háskólann 
í New York. 

Þá verður frá og með hausti 
2008 boðið upp á meistaranám í 
verkfræði: byggingarverkfræði, 
fjármálaverkfræði, rekstrar-
verkfræði, heilbrigðisverk-
fræði, hátækniverkfræði, orku-
verkfræði og hugbúnaðarverk-
fræði.

Opinn háskóli 
fyrir almenning

Nokkrar nýjunar verða í boði á þessu ári hjá Símennt Háskólans í Reykjavík.

Ásdís Helga Bjarnadóttir er 
verkefnastjóri endurmennt-
unar Landbúnaðarháskóla 
Íslands. Hún lýsir því sem þar 
er að gerast á næstu vikum. 

„Flest námskeiðin í byrjun árs 
snúast um hesta og reiðmennsku. 
Þau eru ætluð almenningi og 
verða haldin á Hvanneyri og í ná-
grenni en einnig dreifast þau að-
eins um landið. Við reynum að 
bjóða námskeið á öllum starfs-
sviðum skólans og á heimasíðunni 
okkar www.lbhi.is er listi yfir far-
andnámskeið. Þau erum við yfir-
leitt með tilbúin og fólk getur kall-
að eftir þeim fyrir félög, klúbba 
eða hópa,“ segir Ásdís Helga. Hún 
nefnir einnig námskeið í mars 
um fjárhúsbyggingar og vinnu-
hagræðingu. Þau verða hald-
in á tveimur stöðum á landinu: á 
Kirkjubæjarklaustri og á Strönd-
um. Skyldi staðarvalið fara eftir 
því hvar verið er að byggja flest 
fjárhús hverju sinni? 

„Nei. Yfirleitt byrjum við á 
því að bjóða námskeiðin fram á 
Hvanneyri. Síðan erum við í góðri 

samvinnu við ráðunautaskrifstof-
ur um allt land og þær geta óskað 
eftir námskeiðum á sitt svæði. Í 
fyrra vorum við með fjárhúsbygg-
inganámskeið hér á Hvanneyri og 
í Þingeyjarsýslum og nú komu 
beiðnir frá Klaustri og af Strönd-
um. Garðyrkjutengd námskeið 
eru reyndar haldin fyrst á Reykj-
um í Ölfusi en þau fara líka út á 
land ef fólk óskar eftir og nú eru 
Eyfirðingar að fá eitt slíkt til sín. 
Þannig byggjum við þetta upp.“ 

Áburður og áburðarnotkun heit-
ir eitt námskeiðanna. Það verður á 
Egilsstöðum. „Nú eru bændur að 
spá í áburðarkaupin sem er einn af 
stóru kostnaðarliðunum við búskap-
inn. Því er kjörið tækifæri fyrir þá 
að fræðast um hvernig hægt er að 

reikna út áburðarþörfina og hvaða 
tegundir henta hvar. Það var óskað 
eftir þessu námskeiði til Egilsstaða 
og þangað fer það.“

Ásdís Helga minnist einnig á 
handverksnámskeið eins og flóka-
gerð og spuna sem unnin eru í 
samstarfi við Ullarselið á Hvann-
eyri. „Með þeim erum við að vekja 
athygli á nýtingu afurða í land-
búnaðinum. Ullin er svo frábært 
hráefni. Þessi námskeið henta til 
dæmis vel leikskóla- og grunn-
skólakennurum. Svo höfum við 
líka verið að sinna arkitektum, 
skipulagsfræðingum og skrúð-
garðyrkjumeisturum.“ Að lokum 
bendir hún á að námskeið Land-
búnaðarháskólans séu mörg hver 
styrkhæf. - gun 

Flest námskeiðin 
eru farandnámskeið

Útihúsabyggingar er eitt af því sem 
hægt er að læra um á námskeiðunum. 

„Við reynum að bjóða námskeið á öllum starfssviðum skólans,“ segir Ásdís Helga, 
verkefnastjóri endurmenntunar í Landbúnaðarháskóla Íslands.

Jack Canfield er í hópi eftirsóttustu fyrirlesara 
Bandaríkjanna. Hann hefur rannsakað hverjir ná 
árangri og hverjir ekki og hvað það er sem gerir 
gæfumuninn. Hann verður staddur á Íslandi í 
byrjun febrúar og heldur námsstefnu um árang-
ursþjálfun í Háskólabíói. 

Tíu mánuði ársins ferðast Jack Canfield um heim-
inn og talar til áheyrenda í Evrópu, Asíu, Norður-Am-
eríku og í Afríku. Nú er komið að Íslandi en Canfi-
eld heldur námsstefnu í Háskólabíói 2. febrúar næst-
komandi.

Kristján Viðar Haraldsson er framkvæmdastjóri 
New Vision sem sér um viðburðinn. „Canfield mun 
fjalla um lögmál sem hann segir frá í bók sinni The 
Success Principles: How to Get From Where You Are 
to Where You Want to Be,“ segir Kristján. „Um lög-
mál þessi og hvernig við getum mótað þau og beitt 
þeim. Um leið segir hann örugglega einhverjar ár-
angurssögur, hann kann ógrynni af þeim,“ bætir 
Kristján við.

Jack Canfield hefur háskólapróf frá Harvard og 
Massachusetts-háskóla. Hann er þekktur víða um 
heim undir heitinu „Árangursþjálfari Bandaríkj-
anna“. Nýjasta bók hans gæti útlagst á íslensku sem 
Árangurslögmálin: Hvernig þú kemst þaðan sem 
þú ert þangað sem þig langar að vera. Í bókinni er 
að finna 64 aðferðir sem afreksmenn á öllum svið-
um mannlífsins hafa notað, að sögn, með góðum ár-
angri. „

„Í rauninni er markhópurinn fyrir námsstefnuna 
allir, bæði fólk í viðskiptum og eins fólk sem hefur 
áhuga á að ná markmiðum sínum á næsta ári og hefur 
gott af því að fá spark í rassinn. Það er mikilvægt að 

fólk noti það sem það lærir, það á að vera hægt að 
taka vel á í sínu lífi eftir að hafa hlustað á Jack Can-
field.“ segir Kristján Viðar.

Áhugasömum er bent á heimasíðuna newvision.is.
- nrg

Árangursþjálfari Banda-
ríkjanna með námsstefnu

Jack Canfield er annar höfunda „Chicken Soup for the Soul,“ og 
var töluvert áberandi í kvikmyndinni „The Secret“.
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Nýtt spennandi meistaranám í haf- og 
strandsvæðastjórnun hefst við Há-
skólasetur Vestfjarða á hausti kom-
anda.

„Í framtíðarsýn Háskólasetursins er gert 
ráð fyrir að skólinn einbeiti sér að málefn-
um hafsins og hafsvæða í víðasta skiln-
ingi. Nálægð við hafið og mikil þekking á 
málefnum hafs og strandar finnst í ríkum 
mæli á Ísafirði; hvort sem litið er til hins al-
menna samfélags, fyrirtækja í sjávarút-
vegi eða ýmissa rannsóknarstofnana sem 
starfa á svæðinu. Matís, Hafrannsóknastofn-
un, Veðurstofa Íslands, Náttúrustofa Vest-
fjarða og fleiri aðilar styrkja allar umhverfi 
námsins,“ segir Ingi Björn Guðnason, verk-
efnastjóri við Háskólasetur Vestfjarða á Ísa-
firði. Námið er alþjóðlegt og kennt á ensku, 
og mun því höfða jafnt til íslenskra og er-
lendra stúdenta.

„Nám af þessu tagi hefur vantað á Ís-
landi. Nú er í fyrsta sinn boðið upp á auð-
lindastjórnunarnám sem er sérhæft í mál-
efnum hafs og strandar. Það er kunnara en 
frá þurfi að segja að bæði haf og strönd eru 
mikilvæg Íslendingum, sem flestir búa á 
strandsvæðum. Auðlindir sjávar eru okkur 
afar mikilvægar og ekki síður nýting þeirra, 
sem alltaf er að breytast og verða fjölbreytt-
ari,“ segir Ingi Björn um hið nýja meistara-

nám sem fram fer á Ísafirði í samstarfi við 
Háskólann á Akureyri.

„Námið er þverfaglegt og byggir einkum 
á þremur fræðigreinum; vistfræði, hagfræði 
og stjórnmálafræði. Eins og annað meistara-
nám er haf- og strandsvæðastjórnun krefj-
andi rannsóknarnám, en virkilega spennandi 
og skemmtilegt. Námið er 120 ETCS-eining-
ar, sem jafngildir 60 einingum í gamla ís-
lenska kerfinu, en námsefni verður kennt 
í fimm þriggja vikna lotum á önn, þar sem 
einn sex eininga kúrs er kenndur í hverri 
lotu. Það býður upp á marga möguleika, eins 
og sveigjanleika í endurmenntun fyrir þá 
sem ekki ætla að ljúka meistaragráðu, og 
auðveldar okkur að fá kennara sem víðast 
að; hér heima og að utan,“ segir Ingi Björn, 
og hægt er að ljúka námi á einu og hálfu ári 
því boðið er upp á sumarönn fyrir nemend-
ur í fullu námi.

„Þeir sem útskrifast munu nýtast op-
inberum aðilum, sveitarfélögum, ríki og 
fyrirtækjum sem umgangast auðlindir hafs-
ins. Meistarapróf nýtist alls staðar á vinnu-
markaði og námið tekur á málefnum sem 
eru afar knýjandi bæði nú og í framtíðinni,“ 
segir Ingi Björn og bætir við að starfsmenn 
Háskólaseturs séu til þjónustu reiðubúnir 
að leggja námsmönnum lið við húsnæðisleit, 
almenna innkomu í samfélagið og leik- og 
grunnskólamál.

  - þlg

Meistarar við ysta haf

Hér stendur Ingi Björn Guðnason, verkefnastjóri Háskólaseturs Vestfjarða, með Vestfjarðakjálkann í 
baksýn, en í haust verður hægt að stunda nýtt og spennandi meistaranám í haf- og strandsvæðastjórnun 
í hinum heillandi Ísafjarðarbæ sem umlukinn er stórbrotinni náttúrufegurð, friðsæld og fallegu mannlífi.
 FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN

Háskólanám af ýmsum toga er 
mjög vinsælt á Íslandi. Frétta-
blaðið fýsti að vita hvaða nám 
hefði flesta nemendur í hverj-
um skóla. Hér er niðurstaða 
óformlegrar könnunar meðal 
nokkurra háskóla.

Háskólinn á Akureyri:
Viðskipta- og raunvísinda-
deild
Kennaradeild
Heilbrigðisdeild
Félagsvísinda- og lagadeild

Háskóli Íslands:
Félagsvísindadeild
Viðskipta- og hagfræðideild
Lagadeild
Verkfræðideild
Læknadeild

Háskólinn í Reykjavík:
Viðskiptadeild
Tækni- og verkfræðideild
Lagadeild
Tölvunarfræðideild

Háskólinn á Bifröst:
Viðskiptadeild
Lagadeild
Félagsvísindadeild
Frumgreinadeild

Vinsælasta 
námið

Innritun í fjarnám Iðnskólans stendur yfir á netinu: 
www.ir.is (Námsframboð – Fjarnám)

Innritun lýkur 20. janúarog kennsla hefst 
miðvikudaginn 23. janúar.

Fjarnám Iðnskólans í Reykjavík – vorönn 2008
Netkerfi: CNA 103, 403
Netstjórnun: 103, 203, 213
Forritun: FOR 103, 203, 303
Gagnasafnsfræði: GSF 103, 203

Tölvufræði
í fjarnámi

12 vikur - 40 mínútna tímar - 1 sinni í viku
 Einkatímar: kr. 47.000-

Geisladiskur með upptöku nemanda í lok námskeiðs.
Hóptímar fyrir 6-9 ára: kr. 35.000-

 Gítarskólinn er aðili að frístundakorti Í.T.R.  www.itr.is 
Öll stílbrigði !

 Fyrir byrjendur á öllum aldri og lengra komna

Gítarkennsla er okkar fag !
Gítarskóli Íslands • Síðumúla 29 • Sími 581-1281 • gitarskoli@gitarskoli.is • www.gitarskoli.is

Gítarnámskeið
Hefst 21. janúar
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Íslenska konan er aldrei tignar-
legri en íklædd íslenskum 
þjóð búningi, en meðal kvenna 
verður æ vinsælla að sauma 
sinn eigin búning.

„Þjóðbúninganámskeiðin eru vin-
sælust hjá okkur og frá árinu 
1998 hefur þjóðbúningasaumur 
notið mestrar hylli,“ segir Ásdís 
Birgisdóttir, framkvæmdastjóri 
Heimilis iðnaðarfélags Íslands, 
sem starfrækir Heimilisiðnaðar-
skólann sem býður fjölbreytt 
námskeið á vetrum.

„Við reynum að kenna alla ís-
lensku þjóðbúningana sér því 
handverkið er mjög ólíkt. Nem-
endur eru aldrei fleiri en sjö 
því vinnan er flókin og tímafrek 
fyrir kennarann, sem þarf mikið 
að leiðbeina og segja til,“ segir 
Ásdís, en alls tekur venjulegt 
námskeið í þjóðbúningasaumi 
þrjá mánuði.

„Oft er ákveðið tilefni sem 
hvetur konur til að koma, eins og 
útskrift eða aðrir stórviðburðir, en 
einnig að þær hafa eignast gamalt 
kvensilfur, jafnvel bara einn lítinn 
hlut, sem þær vilja nýta og kaupa 
þá námskeið. Það hefur sýnt sig 
að konur sem sauma sjálfar sinn 
þjóðbúning eru duglegri að nota 
hann en konur sem eignast hann 
með öðrum hætti,“ segir Ásdís, en 
þrjú til fimm ár er algengt að taki 

að gera fald- og skautbúninga, 
sem eru þeir flóknustu í íslensku 
þjóðbúningafjölskyldunni.

„Það er ekki vitað með vissu 
hvort íslenskar konur á öldum 
áður hafi allar verið svo flinkar 
í höndum að gera sinn eigin bún-
ing en í ritum er getið um annál-
aðar hannyrðakonur sem oft voru 
af heldri fjölskyldum sem höfðu 
tíma til að sitja við hannyrðir. 
Víst er að allar konur þurftu að 
nota nál og þráð, og sjálfsagt mun 
fleiri sem þurftu að sauma á sig 
sjálfar en getið er um í heimild-
um. Konur í þá tíð áttu oftast eina 
flík til skiptanna og á þeim tíma 
var faldbúningur hversdags-
klæðnaður, en mikil skreytiþörf 
virðist hafa ríkt og búningarnir 
bæði litríkir og margbrotnir með 
margs kyns handverki; kniplað, 
baldýrað og útsaumur með ullar-
þræði,“ segir Ásdís um faldbún-
inga, sem lögðust af um 1850 
þegar konur fóru að nota innflutt-
an klæðnað í meiri mæli.

„Upp úr 1960 endurvakti Þjóð-
dansafélag Íslands þessa elstu 
búninga. Frá árinu 2000 hefur 
áhuginn glæðst verulega og hópur 
innan Heimilisiðnaðarfélagsins, 
sem nefnist Faldafeykir, unnið 
markvissa rannsóknarvinnu á 
gömlu búningunum og endurgerð 
þeirra. Búningar á söfnum hafa 
verið rannsakaðir, en mikil vinna 
hefur ekki síst verið fólgin í því 

að finna alls kyns tillegg, efni og 
hluti sem framleiddir voru fyrir 
200 árum og margt af því er er-
lent. Í dag fáum við efni og tillegg 
alls staðar að úr heiminum, sem 
er mikið mál og vinna.“

Fyrsta námskeiðið í faldbún-
ingasaumi, þar sem saumaður er 
19. aldar upphluturinn, kostar sjö-
tíu þúsund krónur og er þá fjórð-
ungsvinnu lokið. Alls er kostn-
aður um og yfir hálfa milljón að 

koma sér upp slíkum búningi en 
fullgerður er verðmæti hans um 
þrjár milljónir þegar öll handa-
vinna er metin, en hún er talin í 
hundruðum klukkustunda. 

 - þlg

Þriggja milljóna króna klæði

Hér stendur Ásdís Birgisdóttir, framkvæmdastjóri Heimilisiðnaðarfélags Íslands, í fögrum félagsskap íslenskra þjóðbúninga, en 
hinn skrautlegi faldbúningur stendur fremstur. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Heimilisiðnaðarskólinn hefur verið rekinn í 
um þrjátíu ár. Þar er boðið upp á námskeið þar 
sem kennd eru ýmis gömul vinnubrögð í greinum 
heimilisiðnaðar, handmennta og lista. Kennsla 
fer aðallega fram á kvöldnámskeiðum, en ein-

staka námskeið eru kennd á daginn eða 
um helgar. 

 
Námskeið í boði við skólann eru til 
dæmis:
Baldýring – Brjóstsykurgerð – Hekl – Hnífagerð, 
skepti og slíður – Jurtalitun – Leðurvinna – Lopapeysu-
prjón – Myndvefnaður – Möttulsaumur – Orkering – 
Prjón: handstúkur og íleppar, sjöl, hyrnur og dúkar – 
Sauðskinnsskór – Skartgripa- og keðjugerð – Skyrtu- 
og svuntusaumur – Spjaldvefnaður – Tálgun – Tóvinna 
– Vefnaður – Vattarsaumur – Víravirki – Útsaumur – 
Þjóðbúningasaumur

Námskeið í Heimilis-
iðnaðarskólanum

Skemmtileg námskeið
Námskeið fyrir börn og unglinga:
* Gítarnámskeið
* Trommunámskeið
* Bassanámskeið
10 vikna hljóðfæranámskeið
ætlað byrjendum. Kennt í litlum 
hóptímum þar sem þátttakendum 
er raðað í hópa eftir aldri og getu.

Námskeið fyrir fullorðna:
* Partýgítarnámskeið
* Leikskólagítarnámskeið
6 vikna skemmtileg gítarnámskeið
ætluð byrjendum í gítarleik

Upplýsingar og skráning á 
www.tonsalir.is

ónsalir
Bæjarlind 2 - Sími 534-3700 - www.tonsalir.is

Tónsalir er ryþmískur tónlistarskóli
þar sem leitast er við að viðhalda
gleðinni í hljóðfæraleiknum.



Harley
   +3 milljónir 
   í bakpokann
        á tvöfaldan miða!

ÍS
L

E
N

S
K

A
/S

IA
.I

S
/D

A
S

 4
05

27
 0

1/
08

Fyrsti happadagur ársins!

Harley 10. janúar – 62 milljónir í janúar!

Sýndu þinn stuðning við baráttuna fyrir bættum 
aðbúnaði aldraðra – þörfin er brýn.

Einfaldur miði kostar aðeins 1.000 kr.

Hringdu núna í síma 561 7757 – Kauptu miða á www.das.is -vinningur í hverri viku
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Margir hafa gaman af að bæta 
kunnáttu sína í matargerð. 
Tómstundaskólinn í Mosfells-
bæ býður upp á spennandi 
námskeið fyrir þá á næstunni. 
Á einu þeirra mun Mahesh 
Aron Kale elda og baka ind-
verskt.

„Indverskur matur er góður og 
ódýr. Þess vegna er sniðugt að 
kunna að búa hann til,“ segir 
Mahesh á ágætri íslensku. Hann 
ætlar að leiða fólk í leyndardóma 
indverskrar matargerðar í eld-
húsi Lágafellsskóla í Mosfellsbæ. 
Kveðst hann hafa leiðbeint þar 
áður og líka í Ármúlaskóla. „Ég 
kenni fólki það sem er auðvelt að 
gera. Til dæmis hvernig á að baka 
indverskt steikt brauð sem er oft 
borið fram í giftingarveisl-
um. Líka að elda kjúklinga-
rétti, svínarétti og alls konar 
rétti. Svo sýni ég hvernig á að 
búa til jógúrt. Indverjar nota 
mjög mikið jógúrt og búa það til 
sjálfir. Það er eitt af því sem ég 
kenni enda er jógúrt svo 
dýrt í búðum hér.“ 
Það sem einkum 
einkennir ind-
verska matar-
gerð er hin 
ilmandi 
krydd. 
Skyldi 
Mahesh 
fá þau send frá sínu heimalandi? 
„Nei, nú fæst allt á Íslandi,“ segir 
hann brosandi. „Einkum í Sæl-
kerabúðinni. Hún er á Suðurlands-

brautinni og var nýlega að færa 
sig þar milli húsa. Þegar ég elda 
sjálfur heima nota ég ferskt krydd 
sem ég rækta. Á námskeiðunum 
fræði ég fólk um krydd og hvernig 
best sé að blanda það.“ 

Mahesh Aron kom fyrst til 
Íslands árið 1983. Tíu árum seinna 
flutti hann til Bandaríkjanna og 
svo hingað aftur árið 2001. Hann 
starfar núna sem strætóbílstjóri 
og kveðst aldrei hafa rekið mat-
sölustað. „Ég var að hjálpa konu 
sem var að byrja með veitinga-
húsið Austur-Indíafélagið. Líka 
konu sem var að byrja með ind-
verskt matsöluhús við Laugaveg-
inn sem hét Taj Mahal. En ég hef 
aldrei hugsað um að stofna sjálfur 
matsöluhús enda er ég ekki lærð-
ur. Ég geri þetta bara af áhuga og 
finn að fólki líkar það sem ég elda. 
Ég bý ekki til sterkan mat fyrir Ís-
lendinga. Reyni bara að gera mat 

sem þeim finnst góður.“ - gun

Kenni það sem 
er auðvelt

Mahesh Aron Kale ætlar að fræða fólk um töfra indverskrar matargerðar í eldhúsi 
Lágafellsskóla. Námskeiðið er á vegum Tómstundaskólans í Mosfellsbæ.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM



Innritun stendur yfi r í Öldungadeild MHInnritun stendur yfi r í Öldungadeild MH

Sjá nánari upplýsingar á heimasíðu skólans www.mh.is 
 

Öldungadeild MHÖldungadeild MH
Stundatafl a vorannar 2008
ÍSL322, ÍSL422, ENS422 OG ENS 522 eru 
yndislestraráfangar og ekki á 
föstum tímum í töfl u.

Athugið að áfangarnir ÞJÓ 163/263/363 eru 
kenndir saman.
Hægt er að velja LAN103 og SAG203 saman, 
þeir eru kenndir í dreifmennt og í 
staðbundnum lotum

•  Símainnritun er frá 19.00-12.00 í síma 5955207 í dag.
•  Hægt er að skrá sig í skólanum í dag frá kl. 16.00-19.00.
•  Námsráðgjafar verða til viðtals 9. og 10. janúar frá 16.00-18.30
•  Deildastjórar verða við 10. janúar frá 17.00-18.00. 
•  Kennsla hefst 14.janúar

Mánudagur

EÐL103-VRE-6
ÍSL503-SIS-16 
NÁT123-NN-9
SPÆ203–NIN-41

EFN103 –NN-25
NÁT133–VRE-6 
SPÆ403-NIN-41
STÆ313–NN-13

XXXXXXXXXX

DAN203-SIF-38
FÉL 103-NIN-36
 ÍSL203-HEW-16
ÍSL403-ROS-16
ÞJÓ163-ÞOK-38
ÞJÓ263-ÞOK-38
ÞJÓ363-ÞOK-38

DAN203-SIF-38
FÉL 103-NIN-36
ÍSL203-HEW-16
ÍSL403-ROS-16
ÞJÓ163-ÞOK-38
ÞJÓ263-ÞOK-38
ÞJÓ363-ÞOK-38

Þriðjudagur

FRA203–ALA-33
ÍTA403-JOG-41
SAG173-RUN-28 
STÆ403-HEJ-13
ÞÝS203–GUM-14
 

FRA403-ALA-33
ÍSL303-GAS-16
ÍTA203-JOG-41
NÁT113–PAL-3
SAG263-RUN-28
STÆ203–HEJ-13 
ÞÝS403-BEH-14

XXXXXXXXXX

FÉL203-NIN-36
ÍSL3G3-GAS-16 
LAN103 –ÞOS-28
NÁT103-NN-1
SAG203-ÞOS-28

FÉL203-NIN-36
ÍSL3G3-GAS-16 
LAN103 –ÞOS-28
NÁT103-NN-1
SAG203-ÞOS-28

Miðvikudagur

EFN103 –NN-25
NÁT133–VRE-6 
SPÆ403-NIN-41
STÆ313–NN-13

EÐL103-VRE-6
ÍSL503-SIS-16
NÁT123-NN-9
SPÆ203–NIN-41

XXXXXXXXXXX

ENS503-MAZ-31 
FÉL263-NIN-36
HEI103-GHÓ-32
LÍF103-NN-1
SAG3E3–GAS-30 
SÁL103-HAF-20

ENS503-MAZ-31
FÉL263-NIN-36
HEI103-GHÓ-32
LÍF103-NN-1
SAG3E3–GAS-30
SÁL103-HAF-20  

Fimmtudagur

FRA403-ALA-33
ÍSL303-GAS-16
ÍTA203-JOG-41
NÁT113–PAL-3
SAG263-RUN-28
STÆ203–HEJ-13 
ÞÝS403-BEH-14

FRA203–ALA-33
ÍTA403-JOG-41
SAG173-RUN-28
STÆ403-HEJ-13
ÞÝS203–GUM-14

XXXXXXXXXX

ENS203-MAZ-31
ÍTA513-JOG-41
MYN153 –IÐU-47

ENS203-MAZ-31
ÍTA513-JOG-41
MYN153 –IÐU-48
 

Tími

16.45 - 17.45

17.55- 18.55

XXX

19.10 - 20.10

20.15 - 21.15

Lifandi
talmálskennsla

ÍTALSKA I   þriðjud. og fi mmtud.    22. jan. - 14. feb.   18 - 19:30

ÍTALSKA III   þriðjudaga                  29. jan. - 17. mars   19:30-21

ÍTALSKA II   þriðjud. og fi mmtud.   19. feb. - 13. mars  18 - 19:30

SPÆNSKA I (a)   mánud. og miðvikud.    21. jan. - 13. feb.   18 - 19:30

SPÆNSKA II   mánud. og miðvikud.   18. feb. - 12. mars   18 - 19:30

SPÆNSKA I (b)   mánud. og miðvikud.    21. jan. - 13. feb.   19:30-21

SPÆNSKA III   mánud. og miðvikud.    2. - 28. apríl          18 - 19:30

ENSKA II   mánud. og miðvikud.   20. feb. - 17. mars   18 - 19:30

ENSKA I    mánud. og miðvikud.    21. jan. - 13. feb.   18 - 19:30

ENSKA III   fi mmtudaga              23. jan. - 12. mars  19:30-21

ÞÝSKA I     þriðjud. og fi mmtud.    29. jan. - 21. feb    19:30-21

FRANSKA I   mánud. og miðvikud.    28. jan. - 20. feb.   19:30-21

ÞÝSKA II   þriðjud. og fi mmtud.    26. feb. - 20. mars   19:30-21

ICELANDIC I   mondays - wednesdays   21. jan. - 13. feb.   19:30-21

DANSKA   þriðjud. og miðvikud.   29. jan. - 27. feb.   18 - 19:30

ICELANDIC III   mondays - wednesdays    2. - 28. apríl          19:30-21

ICELANDIC II   mondays - wednesdays 20. feb. - 13. mars   19:30-21

ISLANDZKI I   wtorki i czwartki 22 stycznia - 14 lutego  19:30-21

JAPANSKA I   mánud. og miðvikud.    28. jan. - 20. feb.   19:30-21

ISLANDZKI II   wtorki i czwartki 19 lutego - 13 marca   19:30-21

Litlir hópar, færir kennarar, persónuleg kennsla
Kennt í Odda, Háskóla Íslands

... Málaskólinn LINGVA, Sími : 561 0315 www.lingva.is ...
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Í Lesblindusetrinu í Mosfellsbæ kennir 
ýmissa grasa. Þar er ekki einungis 
boðið upp á námskeið fyrir lesblinda 
heldur má þar einnig finna námskeið í 
námstækni sem börn og foreldrar geta 
farið saman á.

Námskeiðin henta börnum frá tíu ára aldri 
óháð námsgetu og frítt er fyrir annað for-
eldri til að styðja barn sitt ef þess er þörf. 
„Ég hef frítt fyrir foreldra til að tryggja 
að efnið skili sér og þá er ég sérstaklega 
að hugsa um yngri krakkana, svona tíu til 
þrettán ára. Þá finnst mér mjög gott að 
foreldrarnir séu með í minnistækninám-
skeiðinu,“ segir Kolbeinn Sigurjónsson, 
Davis-ráðgjafi hjá Lesblindusetrinu í Mos-
fellsbæ. „Það eykur líkurnar á að fólk geti 
gert sér mat úr þessu eftir á og að barn-
ið komi ekki heim með tækni sem for-
eldrarnir skilja ekki. Það er oft þannig að 
foreldrar eru að hjálpa börnum að læra 
fyrir próf og minnistæknin hjálpar til við 
utanbókarlærdóm eins og nöfn, staði og 
ártöl sem fylgir landafræði, náttúrufræði, 
sagnfræði og fleiru. Þetta verður létt-
ara ef báðir aðilar kunna tæknina og tala 
sama tungumálið ef svo má segja. Þetta 
verður þá meira eins og leikur,“ útskýrir 
Kolbeinn. 

Foreldrar eru duglegir að fylgja 
börnum á námskeiðin og þá sérstak-
lega í minnistækni, sem er mjög almenn. 
„Sumir nota jafnvel tækifærið fyrir sjálfa 
sig og er þetta sérstaklega nytsamlegt 
þegar maður er í skóla. Próf eru oft notuð 
sem mælistika á hvað þú manst en ekki 

endilega hvað þú skilur. Ef þú ert með gott 
minni ertu líklegur til að skora hátt á próf-
um og því er minnistækni mjög skynsam-
leg og sparar tíma.“

Námstækninámskeiðin eru stutt og hnit-
miðuð. Í boði eru námskeið í hraðlestri, 
minnistækni, stærðfræði þar sem farið er 
í grunninn og í hugarkortum sem er ákveð-
in glósutækni. „Hugsunin á bak við nám-
skeiðin er að þau nýtist við margar náms-
greinar. Þó að kjarninn hjá okkur sé í sam-
bandi við lesblinduleiðréttingar og frá 
degi til dags séum við aðallega að sinna 
krökkum sem eiga erfitt með nám, þá geta 
hin námskeiðin hentað óháð námsgetu,“ 
segir Kolbeinn og telur hann að því fyrr 
sem börn komi á námskeiðin því betra. 
„Krakkar sem eru orðnir tíu til tólf ára 
og eiga ekki við neinn sérstakan vanda að 
stríða í námi eru tilbúnir að lesa hraðar 
en þeim er kennt í skóla. Okkur er aldrei 
kennt nema fyrsta skrefið í lestri í sex ára 
bekk og síðan ekki söguna meir,“ segir 
Kolbeinn, og þar sem námsefni og lesefni 
eykst jafnt og þétt telur hann þetta vera 
góðan tíma til að setja í annan gír og bætir 
við kíminn: „Þetta er í rauninni bara eins 
og að hafa fleiri gíra.“ 

Lesblindusetrið var stofnað utan um 
Davis-aðferðafræðina og í vor hefur það 
starfað í þrjú ár í þeirri mynd sem það er 
nú í. „Það gengur mjög vel en því miður 
eru yfirleitt biðlistar á lesblindunám-
skeiðin, sem eru einstaklingsnámskeið 
sem taka heila viku, þannig að það kom-
ast að hámarki fjögur verkefni að í mánuði 
hjá ráðgjafa. Ég hef verið í þessu í fjögur 
ár og það er alltaf aukning sem skilar 

sér aftur í biðlistum,“ segir Kolbeinn en 
námstækninámskeiðin eru hraðnámskeið 
þar sem kennt er á einni viku frá mánu-
degi til föstudags, um klukkutíma í senn. 
„Ég reyni að hafa þetta einfalt í framsetn-
ingu og kenni fólki að leggja áherslu á það 
sem skilar hraða og hætta að nota aðferð-
ir sem tefja. Með því að fara eftir þessari 
einföldu reglu má taka mikið til. Þegar ég 
hitti krakkana á hverjum degi í eina viku 
er ég eins og nokkurs konar þjálfari. Þau 

þurfa ekki að æfa sig heima á meðan þau 
eru að komast yfir erfiðasta hjallann,“ 
segir Kolbeinn áhugasamur og eftir viku 
geta börnin beitt aðferðinni. „Stærðfræði-
námskeiðið er hins vegar sérhæfðara og 
hentar þeim sem eiga mjög erfitt með 
stærðfræði og vantar grunninn,“ bætir 
Kolbeinn við. Hægt er að skrá sig á nám-
skeið á heimasíðu Lesblindusetursins, 
www.lesblindusetrid.is, og þar má einnig 
finna nánari upplýsingar. - hs

Foreldrar læra með börnunum

Kolbeinn segist ánægður með að sjá oft sömu nemendurna á mismunandi námskeiðum og þá sérstaklega í 
hraðlestri og minnistækni. Það sýni að námskeiðin skili árangri. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM



Listnám í FB
Langar þig til að skapa? 

Fjölbreytt listnám í boði. 

Undirbúningur fyrir listnám á 

háskólastigi.

Allt þetta finnur þú á listnáms-

braut í Kvöldskóla FB.

Kvöldskóli FB
Bóknám - Verknám

130 áfangar í boði, t.d.:

Innritun í Kvöldskóla FB
Föstudaginn 11. janúar frá kl. 15:00 til 19:00

Netinnritun er á www.fb.is
Austurbergi 5   111 Reykjavík   Sími 570 5600 Símbréf 567 0389   Tölvupóstur: fb@fb.is

Sjúkraliðanám - Almenn aðhlynning, skyndihjálp og næringarfræði
Sjúkraliðabrú - Sérhæft nám fyrir þá sem vinna umönnunarstörf 
Raungreinar - Náttúrufræði, efnafræði, eðlisfræði og stærðfræði
Fjölmiðlafræði - Greinaskrif, myndvinnsla, ljósmyndun o.fl.
Rafmagnsfræði - Heiti og hugtök, útreikningar og raflagnir
Tölvugreinar - Upplýsingatækni, ritvinnsla og vefsíðugerð
Stafræn myndvinnsla - Fyrir byrjendur og lengra komna
Viðskiptagreinar - Bókfærsla, lögfræði og markaðsfræði
Myndlist - Teikning, skúlptúr og menningarsaga
Stærðfræði - Fornám og STÆ 102 tekið saman
Tungumál - Danska, enska, spænska og þýska
Húsasmíði - Uppbygging, smíði og burðarvirki
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Office 1 um land allt!
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VOLVO XC90 DÍSEL árg 1/06 2.5L Dísel, 
185 hö, ek 31 þ.km, Leður, dráttarkrók-
ur, oliumiðstöð, 18“álfelgur, TOPPBÍLL, 
Verð 5.950 þ TILBOÐ 5.490 þ. Áhv 
5.180 þ. Nánari uppl á www.arnarbilar.
is rn: 110858 S. 567 2700

JEEP GRAND CHEROKEE DÍSEL 3.0L 
CDR NÝR BÍLL, Ssk, Nálægðarskynjarar, 
Leður, 17“ Álfelgur, Glæsilegur bíll, Verð 
aðeins 5.250 þ. áhv 3.909 þ. Nánari 
uppl á www.arnarbilar.is rn: 140196 
S. 567 2700

Arnarbílar ehf
Gylfaflöt 5, 112 Reykjavík

Sími: 567 2700
www.arnarbilar.is

Dodge Nitro SXT 4X4, árg. 2007, 
ek.24þús.km, Mp3 spilari, Loftkæling og 
fl. Verð 3790þús.kr. Gullfallegur bíll!!

Verð 3.490 þús!
Dodge Durango, árg. 2006, ek. 34 þús.
km, DVD, filmur, leður ofl. Verð 3490 
þús.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

PEUGEOT 307 XR, árg 6/02. Bsk. Ek 95 
þ.km. Ásett verð 790 þús. Tilboð 650 
þús. Ný Tímareim. Rnr. 250229. Til sölu 
og sýnis hjá Heimsbílum, Kletthálsi 2, 
s. 567 4000. Sjá fleiri myndir www.
heimsbilar.is

Heimsbílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 567 4000
Til sýnis og sölu á 

Heimsbílum Kletthálsi 2 S: 
567-4000. Sjá fleiri myndir á 

www.heimsbilar.is
www.heimsbilar.is

 Bílar til sölu

VW Golf GTI 2005 ssk 250hö 18“ felgur 
ek 43þ lán 2,270 verð 2,790 Uppl 663 
0680

Til sölu Toyota Rav4
Árg. ‘97 sjálfskiptur, 5 dyra, ek. 190 þ. Ný 
dekk, dráttarbeisli, nýlega sk. Verð 290 
þ. S. 894 3755.

Toyota Corolla
Árg. ‘02 ek. 99 þ. beinskiptur, 5 dyra 
með dráttarbeisli og spoiler. Verð 790 
þ. S. 894 3755.

Grand Cheerokie laredo árg. ‘07 ek. 11 
þ. V. aðeins 2.9 stgr. S. 892 4624.

Ath. öll skipti
Cadillac Fleedwood árg ‘86, 4 dyra, 
innfluttur 2007. Grár á litinn, pluss, 
rafmagn í öllu, ryðlaus bíll, ek. aðeins 
67000 mílur frá upphafi, skoð. ‘08. ATH. 
ÖLL SKIPTI! VERÐ 1.150.000 kr Uppl. í 
s. 842 6605

100% lán & 130 þús,kr 
gasgrill fylgir með!!

Suzuki Baleno W/G nýskr 9/2000 ekinn 
aðeins 64 þ km. 5 gíra. 100% lán ekkert 
út verð 560.000- 18þ á mánuði. Einnig 
fylgir ryðfrítt nýtt gasgrill með í kaupum 
sem er enn í kassanum. Uppl. í síma 
842 6605

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

Subaru Legacy Lux Station Árg.’05 ek. 
45 þús. km. Leður, Álfelgur, dráttar-
beisli, hiti í sætum ofl. verð 2390 þ. 
áhvílandi 1930 þ. afborgun 36 þús á 
mán. uppl. í s. 660 1334

YFIRTAKA!
DODGE DURANGO 4x4.SLT-HEMI.2005 
Einn gullfallegur og vel búinn.
Td, leður,TV-DVD,rafmagn í öllu,lit-
að gler,7manna,17“vetrardekk,sk 
09.Svartur.Ekinn 60þúskm.Ásett 
3390þús. Fæst á yfirtöku á láni uppá ca 
2.9. Uppl. í s. 867 8797

M-Bens E220 1994 til sölu,sjálsk. topp-
lúga, fjarstart, rafmagn í rúðum. Ek. 
240þ. Góður bíll. Uppl. í s. 847 8432.

Nissan Terrano ‘96, 6cyl, ssk., rafmagn 
í rúðum, stillalegar fjaðrir og skifting, 
topplúga, krókur. Útsöluverð 190þ. stg. 
Uppl. S 847 8432.

Glæsilegur BMW 545i árg.’05 ek. 99 þ. 
km. 340 hö. Afborgun c.a. 80. Þ. Per 
mán. Upplýsingar gefur Júlíus s. 896 
4146 eða Björn í s. 692 1065.

Gullfallegur og vel búinn.
Toyota Rav4 Vx,Árg 07,E-19Þ, Ssk, Cd, 
Ac, Airbag, Kúla, Cruise, Ásett 3590Þ. 
S. 661 8185

Gott lán !!
Vw Touran, Árg 04, E-37Þ km, Ssk, Sk09, 
Cd, Álfelgur, 7 Manna, Vel búinn, Ásett 
2090Þ. S. 661 8185

Auðvelt Kaup !!
Renault Laguna Berline, Árg 03, E-
63Þ, 5 Gíra, SK. 08, Cd, Fæst á Láni. 
S. 820-0151

Góður í vetur.
Ford Focus StW, Árg’03, 1600, 5 gíra, 
Ek-75Þ, SK. 08, Vetrardekk, Yfirtaka. S. 
661-8197

Suzuki Baleno 4x4 árg. ‘99, ek. 110 þús. 
4 dyra, CD. V. 100 þús + lán 250 þús. 
S. 691 9374.

Renault Kangoo 1998 árg, ek. 125 þ km, 
nýleg tímareim, snytilegur bíll, ný skoð-
aður án athugasemda, Verð 450 þ. eða 
350 þ. stgr. Uppl í S. 895 9558

Renault Kangoo árg.’06 4x4 1,6 bensín. 
Bsk. Ek. 90000 km. 5 farþegar. Topp 
bíll. Listaverð 2.050 þ. Aðeins yfirtaka 
á bílasamning á 1.830 þ.afb. 26 þús. 
Gsm 892 7852.

Lexus RX300, árg. ‘05 100% lán! Einn 
glæsilegasti Lexus landsins. Umboðsbíll. 
Ek. 31.000. Hlaðinn aukab: Sjálfskpt., 
leður, toppl., rafmagn í öllu. Ekkert út 
og ca 60 á mán. S. 8613100

Alfa Romeo árg.’99 Verð 200þús kr. 
Fyrstur kemur fyrstur fær Alfa Romeo 
146 - Skoðaður 08 Ný tímareim - Lítur 
vel út og í góðu lagi Sími 6904045

 0-250 þús.

Grand Plymouth Voyager 7 manna árg. 
‘95 ek. 140 þ. míl. Mjög góður bíll fæst á 
180 þ. eða tilboð. S. 898 8625.

0-100 þ Vantar góðan bíl á verðinu 0-
100 þ helst skoðaðan 08. Upplýsingar í 
síma 8986838.

 250-499 þús.

7 manna bíll!
Toyota Previa ‘96, 2.5, sjsk. leður, sk. 
‘08. Ásett v. 490 þús. Tilboð 290 þús. 
S. 691 9374.

 1-2 milljónir

Toyota Yaris árg 06. ek. 25þús. 5 gíra, 
vel farinn og reyklaus. Vetrar- og sum-
ardekk fylgja. Ásett verð er 1390þús og 
ákvílandi lán frá Lýsingu. Hafið sam-
band í síma 8976665 Birgir

 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

 Bílar óskast

Óska eftir bíl. Er skólastrákur sem virki-
lega þarfnast bíl. Verð bil 0-100 þús. 
sími 8663838

 Jeppar

Nýr Toyota Hilux til sölu, óekinn, dís-
el,sjálfskiptur,35“ breyttur, verð 3.990 þ 
uppl í s 894-4144

Toyota lancruiser 100,árg 2006 ek 45 
þús 33“breyttur glæsilegur bíll með 
öllu. Tilboð oskast uppl:8922530

Toyota Land Cruiser 120 GX 33’’árg.’03. 
Ek.107 þ.km.ssk. 2982cc. Dísel, dráttark. 
filmur og reykl. V. 3.690 þ. S.6608848

Til sölu Land Cruiser 100 Dísel, árg. 
08/05 með nýjasta útlitinu. Ek. 44 þús. 
Eins og nýr. Gylltur og ljóst leður. Uppl. 
í s. 896 9620.

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

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

Til sölu, ski doo MXZ Renegade 800 
2004 Þetta eru björgunarsveitar sleði 
og eru því vel útbúnir og í topp standi.
brúsagrind,töskur,neglt belti,gasdemp-
arar,ný skíði,krókur og fleira. keyrður 
innan við 2500 km uppl. í síma 897 
7802 Eysteinn eða 867 5476 Elli

 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

MMC L200 2,5 dísel *NÝR* ek. 0 km. 
álfelgur. 31,5 „ dekk, flottur bíll verð 
2.990 þ. Tilboð 2.660 100% lán mögu-
legt ATH skipti. uppl. í s. 660 1334

 Sendibílar

Renault Kangoo Expr. Árg. 98, Ek. 130þ. 
sk. 08, ný kúpling, bremsur o.fl. Verð 
390 þús. áhv. 250, afb. 10 þús. S: 
695-9500

Dodge 2500 árg. ‘96, sk. ‘09, ek. 37 þús 
míl. V. 280 þús. Uppl. í s. 896 2552.
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 Mótorhjól

GASGAS 250 cc árg 2005 nýlegur stimp-
ill, götuskráð, hjól í góðu standi fæst 
á 100% láni aðeins 11 þús á mánuði 
eftirstöðvar aðeins 470 þús. ca. uppl. í 
síma 660 1334

 Fjórhjól

100% lán!
Polaris Sportsman 700, árg. 2003-2004, 
gult, 4x4. 100% lán 640 þ. 14 þ. á mán. 
Uppl. í s. 842 6605

 Vélsleðar

Polari RMK 600 144“ árg 2007 sama og 
nýr ekki keyrður nema 300 km. ótrúlega 
skemmtilegur sleði verð 1290 áhvílandi 
1130 þ. uppl í síma 660 1334

 Hjólbarðar

Til sölu ný 35“ Radial nagladekk fyrir 
15“ felgur einnig 35“ Durango hálfstlitin 
einnig fyrir 15“. Uppl. í s. 856 9680.

 Vinnuvélar

 Bílaþjónusta

 Varahlutir

Bílapartar ehf 
 S. 587 7659.

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

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

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

Tek að mér regluleg þrif. Fyrirtæki og 
einnig flutningsþrif. Ástu -svæði . S. 
848 7367.

 Ræstingar

Tek að mér þrif og 
Ræstingar

Er vön og vandvirk..
Uppl. í s. 661 2488 Heiða..

 Garðyrkja

 Málarar

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

Málarameistari getur bætt við sig verk-
efnum. Uppl. í s. 896 6148.

2 málarar með allt á hreinu, tökum að 
okkur endurmálun íbúða út jan. S. 895 
2281 & 867 6636.

 Búslóðaflutningar

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

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

Tökum að okkur alla búslóðaflutninga. 
Er með stóran bíl. Góð þjónusta. Uppl. 
í s. 893 7224.

 Húsaviðhald

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

Glerjun/gluggaviðgerðir!
 Móðuhreinsun glerja 

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

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

Verkfag ehf
Getum bætt við okkur verkefnum í 
múr, málun, flot, flísalögnum, glerjun, 
rennum, niðurföllum og fl. Inni sem úti. 
Uppl. í s. 690 9855, Þórður.

Parketogsmidar.is
parketslípun/lagnir og öll almenn 
smíðavinna. Uppl. í s. 896 9819.

Verkmúr ehf.
Getum bætt við okkur verkefnum. 
Flísalagnir, flotgólf, almennt múrverk, 
húsaviðgerðir. S. 699 1434.

 Stífluþjónusta

PORSCHE BOXTER TRIPTRONIC
‘00 Ek.99.þkm. SSK. Álfelgur, 

Geislaspilari, Leður, Blæja, Þokuljós, 
Rafmagn í sætum, Rafmagn í rúðum.

V. 3.990.- Lán. 2.723.-  

FORD MUSTANG CONVERT.
‘02 Ek. 53.þkm. 5 Gíra, Krómfelgur, Ný 

blæja, Rafdrifin sæti, Vindskeið. 
V. 2.490.- Lán. 1.770.-

MERCEDES BENZ E 200 K
‘05 Ek.66.þkm. SSK. 19” Álfelgur, 

Leður, Lúga, Geislaspilari,
Aksturstalva o.fl. Topp bíll.

 V. 3.990.- Möguleiki á góðu láni

MERCEDES BENZ E 200 K
10/06 Ek.23.þkm. SSK. Álfelgur, 

Geislaspilari, Topplúga. Mjög flottur bíll

Tilboð: 5.100.-
Yfirataka + sölulaun

CADILLAC ESCALADE XS 500
08/03 EK. 56.þkm. SSK. 540 hö. 

Breyttur í USA, Keflablásarar, Leður, 
Lúga, Magasín, Rafm. í öllu. Rosa bíll. 
V. 5.500.- Möguleiki á góðu láni

BMW 545 I E60
02/04 EK.115.þkm. SSK. Leður, 
Navigation, Magasín, Álfelgur, 

Rafm. í öllu. Topp bíll.
 V. 6.800.- Lán. 6.220.-

JEEP CHEROKEE SRT-8
11/07 EK. 0.km. 432 hö. SSK, Magasín, 

Leður, Topplúga, 20” felgur, Bakkskynjarar

V. 7.890.- Lán.  6.650.-

GRAND CHEROKEE LIMITED
05/05  Ek. 77.þkm. SSK, 4x4, 

Leður, Topplúga, Álfelgur, Magasín, 
Rafst. petalar, Dráttarpakki. Auðveld kaup

V. 3.670.- Yfirtaka + 100 þús

ADRIA STARGO 670 SP
05/04 EK. 59.þkm. 5 gíra. Leður, 2x TV, 

DVD, Bakkmyndavél, Sólarsella, 
Einn með öllu.  

V. 7.690.- Möguleiki á góðu láni

Opnunartími:
Mánud.-Föstud. 10:00 - 18:30

Laugard. 10:00 - 17:00

s. 567-1800

LÍKLEGA STÆRSTA 
SÖLUSKRÁIN Á NETINU!!
 1500 bílar á skrá á einum stað

Finndu bílinn á
www.bilamarkadurinn.is

Smiðjuvegur 46 gul gata
www.bilamarkadurinn.is
bilamarkadurinn@bilamarkadurinn.is

Bolafót 1 • 260 Reykjanesbær • www.sgbilar.is

Mazda 3 Árgerð 2006. Ekinn 20 þ.km. 
Verð kr. 1990.000. Yfirtaka á láni 
skipti á ódýrari.

MMC PAJERO INT.TURBO DIESEL/
LANGUR Árgerð 1999. Ekinn 175 
þ.km. Verð kr. 1790.000. Yfirtaka á 
láni toppeintak. 

M.BENZ E 200 KOMPRESSOR. 
Árg. 2007, Nýr bíll ekinn aðeins 
1 þús km.

HONDA ACCORD COMFORT 
Árgerð 2005. Ekinn 40 þ.km. 
Verð kr. 1980.000. Yfirtaka á láni 
skipti möguleg á ódýrari.

HYUNDAI TRAJET 7 MANNA 
Árgerð 2002. Ekinn 121 þ.km. 
Verð kr. 1290.000. Yfirtaka á láni 
skipti á ódýrari

RENAULT LAGUNA NEVADA STW árg. 
2000, ek. 160 þ. Km. Ný tímareim, 
sími fylgir, nýjar bremsur. Toppeintak, 
yfirtaka á láni.  Verð kr. 750.000.

MAZDA 6 H/B TS Árgerð 2005. 
Ekinn 72 þ.km. Verð kr. 1970.000.

HONDA JAZZ 1,4I LS Árgerð 2006. 
Ekinn 33 þ.km. Verð kr. 1460.000.
Yfirtaka á láni

Megane Scenic árg. 2004 sjálf-
skiptur ekinn aðeins 6 þús km. 
Toppeintak. Verð 1.790.000-
Möguleiki á 100% láni,  
skipti á ódýrari

Hyundai Tucson árg. 2005, 
ekinn 53 þús. DISEL Sjálfskiptur. 
Verð kr. 2850.000. yfirtaka á láni 
2.750þ, skipti á ódýrari

Honda Jass árg. 2006 ekinn 28 þús. 
sjálfskiptur. Yfirtaka á láni. 
Verð kr. 1470.000.

HYUNDAI TRAJET 7 MANNA 
Árgerð 2003. Ekinn 89 þ.km. 
Verð kr. 1500.000 Yfirtaka á láni 
skipti á ódýrari.

BÍLAR TIL SÖLU

PALLHÚS TIL SÖLU

BÍLAR TIL SÖLU
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 Tölvur

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

Tölvuviðgerðir íhlutir Cisco og Microsoft 
vottun GSM 821 6839 Stefán

 Spádómar

Kristjana spámiðill.
Tekur fólk í einkatíma. Þeir sem 

til mín vilja leita.
Pantið tíma í síma 554 5266 & 

695 4303.

Alspá 
 445 5000 & 823 8280

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

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

Áramótaspáin þín.
Ný tækifæri, vinnan, fjármálin, ástarmál-
in, heilsan - fjarheilun/fyrirb. Spák. Yrsa. 
908-6414 (199 mín.) 553-5395 (173 
mín.Visa/MC). Símat. 10-24. Hringdu 
núna!

Spákona
Spákona spáir í spil, ræð drauma, gef 
góð ráð. Tímap. í s. 891 8727 Stella.

 Rafvirkjun

KEYPT
& SELT

 Til sölu

Rýmingarsala!
Robot ryksugur fyrir öll gólf með fjar-
stýringu. Eigum fáeinar eftir. Nú á kr. 
19.900.

Mótor og sport ehf
Síðumúla 34, 108 Reykjavík

Sími: 567 1040
www.motorogsport.is

Á ýmsar stærðir af ísskápum á 8 og 10þ. 
Eldavél á 5þ. 28“ tv á 10þ. Eldavélaháfur 
á 10þ. Flúorljós á 2þ. 14“ TV á 3þ. 
Þvottavél á 10þ. Uppþvottavél á 10þ. 
Barkalaus þurrkari á 15þ. Glerborð á 5 
þ. Glerskápur á 3þ. S. 896 8568.

 Óskast keypt

Óska eftir gínum. Uppl. í s. 692 8159.

 Hljóðfæri

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

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

 Sjónvarp

Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til elli/
öryrkja. Sækjum. Litsýn, Síðumúli 35. 
S. 552 7095.

 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

Útsala 10. til 19. janúar. Dansskór og 
-fatnaður, ballettföt, skautakjólar & 
fylgihlutir. Arena dansverslun, Eiðistorgi, 
Seltjarnarnesi. S: 893-8184. Opið 12-18 
virka daga og 10-14 laugard.

Verðhrun!
Mikið úrval af fatnaði á 700 kr og 1000 
kr. Opið 10-18 og laugardag 11-16. 
Friendtex, Faxafeni 10, Rvk S. 568 2870 
www.friendtex.is

 Fyrirtæki

Viltu vera með í að byggja upp öflugt 
fyrirtæki? Skoðaðu þá http://www.
Netis.is

HEILSA

 Heilsuvörur

Þyngdarstjórnun - ráðgjöf 
- Livestyle 30

Heilsuráðgjöf, þyngdarstjórnun Fjóla 
Þorsteinsdóttir einkaþjálfari sjálfstæður 
dreifingaraðili. FLP. S. 899 2445. www
.4ever.is.

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

LR-Henningskúrinn, fljótvirkur og átaka-
laus. Anna Snyrtifræðingur, S. 699 
7379.

LR Henningskúrinn er örugg leið til að 
grennast varanlega. Eiríkur 869 3846.

Henning kúrinn! Allir geta lést! Uppl. í 
s. 869 1924

Lr-kúrinn er tær snilld. Léttist um 22 kg 
á 6 mánuðum. www.dietkur.is Dóra 
869-2024

 Fæðubótarefni

Viltu léttast? Eða þyngjast? Prófaðu 
Herbalife! Ólöf 861 5356, osa@ismennt.
is

 Nudd

Whole body massage Telepone 844 
9083.

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Námskeið

Skartgripasmíði - 
Tréútskurður - Tálgun

Skráðu þig á námskeið hjá fagmönn-
um. Silfurleir, tifsögun, koparsláttur ofl. 
Handverkshúsið Bolholti 4 s: 5551212 
Handverkshusid.is

 Ökukennsla

Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf 
og akstursmat. Kenni á BMW 520D. S. 
893 1560 og 587 0102, Páll Andrésson.

HEIMILIÐ

 Heimilistæki

Amerískur ísskápur, hvítur m. klakavél á 
60 þús. og uppþvottavél á 20 þús. Uppl. 
í s. 897 0741.

 Dýrahald

www.icelandichusky.com

Til sölu hreinræktaðir langhunda 
hvolpar. Heilsufarsskoðaðir, örmerktir 
og með ættbók frá Íshundum. Tilbúnir 
til afhendingar. Uppl. í s. 857 1751. 
www.123.is/manaskin

Kettlíngar fást gefins 8 vikna. Voða sætir. 
Uppl. í s. 847 1331.

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

 Gisting

Gistiheimili sólheimar 1. 
601 Akureyri

Gisting í lengri eða skemmri tíma. Uppl. 
í s. 897 7613 & 461 2962.

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

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

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.

3. herb. íbúð til leigu á svæði 101. Laus 
frá 1. febrúar nk. Uppl. í s. 861-7001.

Einstaklingsherb. á sv. 111 til leigu m/ 
húsgögnum og aðgangi að eldh. m/
öllum áhöldum og baði. Leigist aðeins 
reglusömum og skilvísum kk. í fastri 
vinnu. Einn mán. í tryggingu. Uppl. í s. 
557 2183.

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

Garðabær, til leigu 150 fm. ný efrihæð 
með sérinngangi og sér stæði í bílskýli. 
3 rúmgóð svefnh. stofa, borðstofa, eld-
hús og flísalagt baðherb. Sér þvottahús 
og geymsla á hæðinni. Laust strax. 
Uppl. í s. 821 0700

Til leigu 2ja herb. íbúð í Hlíðarhjalla í 
Kóp. Laus strax. Leigutími 1 ár. Uppl. í 
s. 897 8450.

Dalang kwarto bakante parasa filipino 
60 thousand, lang nasa laugarvegur, 
interesado call 693 1822.

Rooms avaleble in 104 Rvk. Price 48 þ. 
p. person + incurence. Ifo. 697 8720

Tvo herbergi laus í 3 svefnherbergja 
íbúd í Kaupmannahofn. Ég leita eftir 
samleigjendum til ad leigja med mér 
mjög fína 120 m2 íbúd í miðborg 
kaupmannahafnar, í c.a. 5 mínútna 
göngufjarlægð frá Strikinu og í mjög 
góðu hverfi. Herbergin eru mjög rúm-
gód, um 20 m2 hvert. Áhugasamir geta 
sent mail á s073005@student.dtu.dk 
og fengid frekari upplýsingar. Íbúdin er 
laus 1. febrúar

Óska eftir meðleigjanda í 3 herb. íbúð. 
Allt fylgir. V. 70 þús. Uppl. í s. 662 
4285.

 Húsnæði óskast

Einstaklingsíbúð óskast
Reglusamur, reyklaus einstakl-

ingur óskar eftir íbúð sem 
first. Flest kemur til greina. 
Er í traustri vinnu, skilvísum 

greiðslum heitið. Greiðslugeta 
60-70 þús.

Áhugasamir hafið samband í 
síma 847 3860 Oddur.

 Geymsluhúsnæði

Til leigu sér geymslubil 7, 10 og 17 m2. 
Einnig bretti. Búslóðir, fyrirtæki, iðnað-
armenn. Upphitað og vaktað. S. 564 
6500. www.geymslaeitt.is

Geymsluhúsnæði til leigu 26 fm. í 104 
Rvk. Uppl. í s. 581 4000.

ATVINNA

 Atvinna í boði

Vaktstjóri á Pizza Hut 
Nordica

Pizza Hut leitar að vaktstjóra í veitinga-
sal á Pizza Hut Hótel Nordica. Um er 
að ræða framtíðarstarf. Starfið felst í: 
stjórnun vakta, þjónustu og manna-
stjórnun í samráði við veitingastjóra. 
Hæfniskröfur: Þjónustulund, samvisku-
semi, reglusemi, hæfni í mannlegum 
samskiptum. Lágmarks aldur er 22 ár. 
Áhugasamir sendi inn umsókn á www.
pizzahut.is . Nánari uppl. hjá Birgir veit-
ingastjóra Pizza Hut Nordica 694-8022 
og 533-2002.

Fullt starf á Pizza Hut 
Nordica

Pizza Hut leitar að duglegu og stund-
vísu starfsfólki í fullt starf í veitingasal. 
Lágmarksaldur er 18 ára. Umsóknir 
sendist á www.pizzahut.is eða hafið 
samband við Birgir veitingastjóra 
Nordica í síma 694-8022 og 533-2002.

Kornið auglýsir
Kornið Bíldshöfða óskar eftir eldri 
konum til starfa í afgreiðslu. Vinnutími 
frá 8-17. Góð laun í boði. Uppl. í s. 864 
1593 Ella.

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

Pylsuvagninn Laugardal
Pylsuvagninn Laugardal óskar eftir fólki 
til starfa. Um er að ræða hlutastarf, 
tilvalið fyrir skólafólk. Aðeins stundvísir, 
heiðarlegir og reglusamir starfsmenn 
koma til greina. Góða laun í boði fyrir 
rétta aðila. Umsóknareyðublöð fast á 
staðnum.

Félagsmiðstöðin 
Hvassaleiti auglýsir:

Óskum eftir góðu fólki til starfa 
við félagslega heimaþjónustu í
Háaleitishverfi. Starfshlutfall og 
vinnutími er eftir samkomulagi

Uppýsingar gefa Bryndís 
Torfadóttir eða Elfa Björk 

Ellertsddóttir í síma
535 2720, netföng: bryndis.
torfadottir@reykjavik.is og

elfa.ellertsdottir@reykjavik.is

Óskum eftir starfsfólki í sal og á bar, 
einnig vantar fólk í uppvask. umsóknir 
ásamt mynd berist á b5@b5.is.

Dyraverðir / Aðstoð í sal 
/ Barþjónar

Óskast á THE ENGLISH PUB.
Áhugasamir hringið í síma 690 

9996 eða 821 8500

Wilson Pizza auglýsir 
eftir starfsmanni í fullt 

starf.
Um er að ræða í vinnslu og 

snatti. Einnig vantar fólk í kvöld 
og helgarvinnu í Gnoðavog og 

Austurströnd.
Umsóknareyðublöð eru á 

staðnum, einnig upplýsingar í 
síma 869 2426, Villi.
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Devitos pizza
Óskar eftir starfsfólki í 
afgreiðslu á dagvaktir.

Upplýsingar í síma 692 4327.

Nýtt bakarí/kaffihús 
Holtagarðar - Smáralind
„Jói FelL“ opnar glæsilegt bak-
arí og kaffihús í Holtagörðum. 

Okkur vantar starfsfólk í 
afgreiðslu. Einnig vantar okkur 

starfsfólk í bakarí okkar í 
Smáralind strax. Framtíðarstarf. 

Áhugasamir hafið samband 
við Lindu v. Holtagarða í s. 863 
7579 eða Huldu v. Smáralindar 

í s. 695 2933 eða á JOIFEL@
JOIFEL.IS

Helgarstarfsfólk óskast
Bæjar Bakarí í Hfj. óskar eftir starfskröft-
um í afgreiðslu um helgar. www.bakst-
ur.is eða í s. 555 0480, Sigurður.

Keiluhöllin í Öskjuhlíð
Óskar eftir vaktstjórum í kvöld 

og helgarvinnu.
Upplýsingar í síma 864 6112 og 

á www.keiluhollin.is

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

þjónustulund. Um er að ræða 
fullt starf í næturvinnu, unnið 7 
nætur og 7 nætur frí. Góð laun í 
boði fyrir réttan aðila. Hægt er 

að sækja um á subway.is.
Nánari upplýsingar veit-

ir Helga í síma: 696-7005. 
Aldurstakmark er 18 ár.

Vaktstjóri á Subway
Subway óskar eftir jákvæðu og 
duglegu fólki á besta aldri með 
mikla þjónustulund. Um er að 
ræða hlutastarf sem hentar vel 
með skóla. Umsóknir fyllist út á 
www.subway.is. Góð laun í boði 

fyrir réttan aðila.
 Nánari upplýsingar veit-
ir Helga í síma 696-7005. 
Aldurstakmark er 17 ár.

Sveigjanleg dagvinna
Subway óskar eftir jákvæðu 
fólki á besta aldri með mikla 
þjónustulund. Um er að ræða 

sveigjanlegan vinnutíma á dag-
inn, 50-100% starf. Góð laun í 
boði. Hægt er að sækja um á 

subway.is.
Nánari upplýsingar veit-
ir Helga í síma 696-7005. 
Aldurstakmark er 18 ár.

Óska eftir vönum manni 
á nýlegregri hjólagröfu
Aðeins vanur maður kemur til 

greinar.
Þeir sem hafa áhuga hafið 

samband í s. 891 8338.

Bakaríið Hagamel 67
Óskar eftir að ráða hresst og 

duglegt starfsfólk til afgreiðslu-
starfa. Um er að ræða vakta-

vinnu, 75-100%. Vinnutími eftir 
frekara samkomulagi. Ekki 

yngri en 16 ára. Íslenskukunátta 
nauðsynleg

Nánari uppl. veita Anna Rósa 
í s. 869 3320 og Gunnar í s. 

897 8101.

Atvinna Atvinna
Sölumaður í húsgagna-

deild
Rúmfatalagerinn Skeifunni 
óskar eftir hressum og dug-

legum starfsmanni til starfa í 
húsgagnadeild.

Upplýsingar gefur Ívar í síma 
820-8003 eða á staðnum 

Rúmfatalagerinn Skeifunni 13.

Stjörnufiskur- 
Harðfiskur-Grindavík

óskar eftir handflakara, þarf að 
geta unnið sjálfstætt. Framtíðar 
starf getur verið um að ræða. 

Uppl. 897 6302
Uppl. í s. 897 6302

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

Kornið Hrísateig
Óskum eftir starfsfólki í afgreiðslu. 
Vinnutími 07-13 & 13-18. Góð laun í 
boði. Uppl. í s. 864 1593, Ella.

Kornið Hjallabrekku.
Kornið óskar eftir Helgarstarfsfólki í 
Hjallabrekku. Uppl. í s. 864 1593, Ella.

Eldsmiðjan
Eldsmiðjan auglýsir eftir góðu 
starfsfólki í sal og útkeyrslu, 

kvöld og um helgar.
Upplýsingar í síma 844 0809, 

Brynjar.

Oddur Bakari
Oddur bakari óskar eftir starfs-
fólki virka daga í bakarí okkar í 
Hafnarfirði. Einnig vantar okkur 

helgarfólk á Grensásveg.
Upplýsingar gefur oddur í síma 

699 3677

Furðufiskar ehf.
Furðufiskar ehf sem reka meðal 

annars Kokkana veisluþjón-
ustu, fiskborðin í Hagkaupum 

og Osta og sælkeraborðin í 
Hagkaupum kringlunni og 
Smáralind. Vantar Bílstjóra 
sem starfar einnig við sam-
antekt á vörum ásamt fleiru. 

Nauðsynlegt er að viðkomandi 
hafi mikla þjónustulund og 

hæfni í mannlegum samskipt-
um því starfið er andlit fyrir-

tækisins út á við.
Áhugasamir sendið tölvupóst 

á runar@kokkarnir.is eða 
hringið í síma 511-4466 milli 
kl 9 og 17 á virkum dögum. 

Furðufiskar ehf Fiskislóð 81a 
101 Reykjavík

Bakarí í Garðabæ
Röskur og áreiðanlegur 

starfskraftur óskast í bakarí 
í Garðabæ. Vaktavinna virka 

daga frá 06.30-13.00 & 13.00-
18.30 & aðrahvora helgi. Ekki 

yngri en 20 ára.
Uppl. í s. 899 8212.

American style
Vantar þig góða vinnu í föstu vakta-
vinnukerfi? Erum með störf í 100% 
vaktavinnu. Skemmtilegt vinnuumhverfi, 
mjög samkeppnishæf laun og frábært 
folk. Sæktu um á americanstyle.is

Sótthreinsun og þrif ehf. Starfsmann 
með bílpróf vantar. Óskum eftir hraust-
um starfsmanni 17 ára eða eldri í vinnu 
við háþrýstiþvott og sótthreinsun. Þarf 
að hefja störf sem fyrst. Umsóknir og 
umsögn um reynslu berist til: sott-
hreinsun@sotthreinsun.is - www.sott-
hreinsun.is

KRÝSUVÍK- Meðferðarheimilið í Krýsuvík 
óskar að ráða áfengis-og vímuefna-
ráðgjafa í fullt starf, sem fyrst.Nánari 
upplýsingar á netfanginu: lovisa@krysu-
vik.is

  CASTELLO Pizzeria óskar 
eftir stundvísri, áreiðanlegri starfsmanni 
(bilstjóra) i dagvakt nánari upplýsingar í 
síma 8241221 eða 5773333

Byggingavinna
Óskum eftir að ráða aðstoðarmenn 
í byggingarvinnu í Hfj. Uppl. í s. 899 
0909 eða 893 5114.

Húsasmiðir. Lítið fyrirtæki óskar eftir 
tveimur samhentum smiðum í móta-
uppslátt o.fl. Uppl.í síma 8933322. Þil 
sf.byggingarfélag

Gæðabakstur
óskar eftir bakara á dagvakt og aðstoð-
arfólki í bakarí á næturvakt. Uppl. í s. 
898 5204.

Ræstingafólk óskast
Óska eftir fólki í ræstingar og morgun-
verð á hóteli. Umsóknareyðublöð fást á 
Hótel Leifi Eiríkssyni, Skólavörðustíð 45, 
sími 562 0800.

Hársnyrtifólk óskast á Hársögu. Hársaga 
austurstræti 8-10 og radison sas. S. 552 
1690 & 896 8562 (Sigrún).

Starfskraftur óskast í líflegt og skemmti-
legt umhverfi í nýja fiskverslun. 
Upplýsingar í síma 8638615

Seinniparts vinna starfskraftur óskast í 
aukavinnu, í nýja fiskverslun. upplýsing-
ar gefur Haukur í síma 8638615.

Starfsfólk óskast
Næsti bar auglýsir eftir starfsfólki í sal og 
dyravörðum. Ekki yngri en 20 ára. Uppl. 
í s. 844 1304, e. kl. 12.00.

Viljum ráða 2 vana handflakara og fólk 
vant fiskvinnslu. Uppl. í s. 892 0367

Blikksmiðjan Borg 
Mosfellsbæ

Blikksmiður eða vanur maður óskast. 
uppl. Sigurður S. 896 6800.

Kaffihús Sandholt 
Laugavegi

Vantar duglegt og ábyggilegt fólk í störf 
við afgreiðslu ofl. Sem fyrst. Uppl. í s. 
551 3524. Saga eða Ásgeir.

TILKYNNINGAR

 Tilkynningar

GÁMUR AF 
MÓTORHJÓLUM

Honda, Kawasaki, Yamaha, 
Harley-Davidson Hjól sem 

henta þeim sem eru að byrja 
að hjóla eða eru að byrja aftur 
eftir langt hlé. Einnig stór hjól 

fyrir vana hjólamenn. ÓTRÚLEGT 
VERÐ Á HJÓLUNUM. Svona verð 
hafa ekki sést hér á landi fyrr! 

Fyrstir koma fyrstir fá. 
Skoðið innihald gámsins á 

heimasíðu okkar:www.motors.is

Minkar og tófur
Bændur og búalið, allir íslendingar. 
Verðlaun fyrir hvern drepinn mink og 
hverja drepna tófu, skilyrði að fá skrokk-
inn í heilu lagi. S. 476 0003.

ÞJÓNUSTA

FASTEIGNIR



KÓPAVOGSBÆR

www.kopavogur.is - www.job.is

FRÁ LINDASKÓLA
• Okkur vantar forstöðumann til starfa við 

Dægradvöl skólans. 

 Um er að ræða fullt starf í gefandi og fjöl-
breyttu starfsumhverfi og þarf viðkom-
andi að geta hafið störf sem allra fyrst. 

Forstöðumaður sér um daglegan rekstur 
Dægradvalar sem m.a. felur í sér skráningu 
nemenda í Dægradvöl, taka saman reikninga 
vegna mánaðargjalda, stýra starfi á sinni 
deild og sinna öðrum verkefnum sem upp 
koma í daglegum rekstri. 

Við leitum að starfsmanni sem er fær í 
mannlegum samskiptum, sýnir sjálfstæði í 
vinnubrögðum og býr yfir skipulagshæfileik-
um, frumkvæði og metnaði í starfi.

Æskilegt er að umsækjandi hafi lokið námi í 
tómstundafræðum.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar 
sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. 
Upplýsingar um starfið gefa skólastjóri og 
aðstoðarskólastjóri í síma 554 3900.

Hvetjum karla jafnt sem 
konur til að sækja 

um starfið.

Falleg 3ja herb. íbúð til leigu
með húsgögnum.
Til leigu 74 fm 3ja herb. íbúð á 2. hæð í
góðu fjölbýli við Álftamýri í Reykjavík.
Íbúðin leigist með húsgögnum, leigu-
tími fram á haust. 

Áhugasamir geta hringt
í síma 892 2916 milli kl. 10 -17 eða

sent tölvupóst á sveinbjorn@gimli.is

FASTEIGNASALAN

Fr
u

m

Árni Stefánsson, viðskiptafræðingur
og löggiltur fasteignasali

TIL LEIGU 3JA HERB.

Traust þjónusta í 30 ár
GRENSÁSVEGI 13,

SÍMI 570 4800 - FAX 570 4810

www.byggd.is

Jón Kr. Sólnes, hrl. lögg. fast.sali - Björn Guðmundsson, lögg. fast.sali

Þórunnarstræti 117

Fr
um

Glæsileg og mikið endurnýjuð
efri sérhæð ásamt bílskúr.
Eignin er í göngufæri við mið-
bæ, Glerártorg, sundlaugina
og aðra almenna þjónustu.
Eignin var endurnýjuð á vand-
aðan hátt fyrir um einu ári síð-
an. Mjög gott útsýni er úr
íbúðinni og sést til að mynda
út Eyjafjörð. Eignin er samtals
173 fm. að stærð. Eignin getur
verið laus fljótlega. 
Verð 29 m.kr.

Vallargerði 4b

Mjög góð raðhúsaíbúð á einni
hæð ofarlega á brekkunni.
Eignin er fjögurra herbergja
og er hún samtals 106,2 fm.
Nýtt eldhús er í íbúðinni, sólp-
allur til vesturs. Hagstætt lán
frá Landsbanka Íslands. 
Verð  22 m.kr.



STARFSMANNAMIÐLUN

VANTAR ÞIG 
VANA MÚRARA?
Voot starfsmannamiðlun hefur 
milligöngu um að útvega innlenda 
sem erlenda starfsmenn fyrir ýmsar 
greinar atvinnulífsins

Er starfsmannaleiga rétta 
lausnin fyrir þig? 

HAFNARGATA 90• 230 REYKJANESBÆR • WWW.VOOT.IS

SÍMI 420 9500

STARFSMANNAMIÐLUN

VANTAR ÞIG PÍPU-
LAGNINGARMENN?
Voot starfsmannamiðlun hefur 
milligöngu um að útvega innlenda 
sem erlenda starfsmenn fyrir ýmsar 
greinar atvinnulífsins

Er starfsmannaleiga rétta 
lausnin fyrir þig?

HAFNARGATA 90• 230 REYKJANESBÆR • WWW.VOOT.IS

SÍMI 420 9500

STARFSMANNAMIÐLUN

VANTAR ÞIG 
VANA SMIÐI?
Voot starfsmannamiðlun hefur
milligöngu um að útvega innlenda 
sem erlenda starfsmenn fyrir ýmsar 
greinar atvinnulífsins

Er starfsmannaleiga rétta 
lausnin fyrir þig?

HAFNARGATA 90• 230 REYKJANESBÆR • WWW.VOOT.IS

SÍMI 420 9500
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UMRÆÐAN 
Byggðamál

Frá því að ný ríkis-
stjórn tók við völdum 

hefur umræða um 
byggðamál verið í lág-
marki. Það er að sumu 
leyti gott vegna þess að 
upphlaup eins og þau sem 
stjórnarandstaðan tamdi 
sér í valdatíð fyrri ríkis-
stjórnar eru mjög skaðleg fyrir 
landsbyggðina. Það sem hins 
vegar er ekki gott er að ríkis-
stjórnin virðist mjög úrræðalaus 
í byggðamálum og hinar svoköll-
uðu mótvægisaðgerðir vegna nið-
urskurðar í þorskkvóta hafa ekki 
fengið góðar viðtökur hjá þeim 
sem hlut eiga að því máli.

Framsóknarflokkurinn fór með 
byggðamál tvö síðustu kjörtíma-
bil, þar af undirrituð í tæp sjö ár. 
Áður hafði þessi málaflokkur til-
heyrt forsætisráðuneytinu. Á 
þessum tíma náðist mikill og 
góður árangur í byggðamálum. 
Fólk varð jákvæðara gagnvart 
því að búa úti á landi og áhersla 
var lögð á að virkja þann kraft 
sem býr í fólkinu sjálfu, m.a. með 
gerð vaxtasamninga, sem var 
nýjung hér á landi. Hafa verður í 
huga að byggðamál eru ekki 
afmarkaður málaflokkur sem 
heyrir undir eitt ráðuneyti. 
Byggðamál snerta öll ráðuneyti 
en í því samhengi má nefna að 
eftir að ég tók við utanríkisráðu-
neytinu flutti ég hluta Þýðingar-
miðstöðvar ráðuneytisins til 
Akureyrar. Sem vissulega má 
segja að sé aðgerð til þess að 
styrkja byggð.

Í Fréttablaðinu um helgina er 
fjallað um byggðamál. Svandís 
Svavarsdóttir, fulltrúi Vinstri 
grænna í borginni spyr hvort rík-
isstjórnin standi vaktina í byggða-

málum. Illugi Gunnarsson 
er til andsvara. Ég sé ekki 
betur en að Svandís sé að 
undirbúa innkomu í lands-
málin með klisjukenndri 
yfirlýsingu sem því miður 
er ekki einsdæmi á þeim 
bænum en þar segir hún: 
„Byggðastefnan á Íslandi 
hefur undanfarin ár verið 
tilviljanakennd, ómark-
viss og á köflum krampa-
kennd“.

Aðgerðir stjórnvalda
Alþingi samþykkir byggðaáætlun 
sem lögð er til grundvallar vinnu-
brögðum ríkisstjórna hverju 
sinni. Sú tillaga að byggðaáætlun 
sem nú er við lýði var lögð fram 
af undirritaðri og samþykkt af 
öllum flokkum. Þar er mikil 
áhersla lögð á menntamál, sam-
göngumál og nýsköpun og að 
öllum þessum málaflokkum hefur 
ötullega verið unnið. Þekkingar-
setur hafa verið stofnsett, 
háskólastigið stóreflt og fjár-
magn til samgöngumála aukið. 
Sérstakur sjóður, Fjarskiptasjóð-
ur, var stofnaður í þeim tilgangi 
að bæta fjarskipti en því miður 
hefur hann ekki staðið undir 
væntingum.

Hvað nýsköpun varðar hefði ég 
viljað gera betur og til að svo 
mætti verða lagði ég fram frum-
varp um Nýsköpunarmiðstöð 
Íslands. Frumvarpinu var breytt 
þannig í meðförum þingsins að ný 
stofnun gagnast ekki landsbyggð-
inni með sama hætti og ég hafði 
gert ráð fyrir. Tillögur mínar 
gerðu ráð fyrir sameiningu 
þriggja stofnana sem heyra undir 
iðnaðarráðuneytið. Niðurstaðan 
varð sú að Iðntæknistofnun og 
Rannsóknastofnun byggingariðn-
aðarins voru sameinaðar en 
Byggðastofnun skilin frá. Hún 
starfar því áfram óbreytt sem 

þýðir að nýsköpun á landsbyggð-
inni er aðgreind frá nýsköpun 
almennt. Var það m.a. vegna and-
stöðu Vinstri grænna sem svo fór. 
Reyndar sýndi Sjálfstæðisflokk-
urinn hálfvelgju í málinu allan 
tímann þar sem þar á bæ þykir 
gott að hafa þingmenn í því hlut-
verki að útdeila fjármagni.

Nefndir forsætisráðherra
 Nú berast fréttir af því að forsæt-
isráðherra hafi skipað nefndir 
sem eigi að leita leiða til að styrkja 
atvinnulíf og samfélag á Norður-
landi vestra og á ákveðnum svæð-
um á Norðurlandi eystra og Aust-
urlandi. Nefndaskipanin er 
augljóslega til þess að vinna tíma 
þar sem stjórnarflokkarnir eru 
mjög ósammála í atvinnumálum. 
Það sem einnig vekur athygli er að 
forsætisráðherra skipar nefndirn-
ar en ekki sá ráðherra sem fer 
með byggðamál og sárvantar 
verkefni í sitt hálfa ráðuneyti 
miðað við það sem áður var. Það er 
því ljóst að ekki virðist áhugi fyrir 
því að nýta þá þekkingu sem iðn-
aðarráðuneytið býr yfir í byggða-
málum í þeirri vinnu sem er fram-
undan.

„Klisjan“
Ég er sammála borgarfulltrúan-
um um það að það þarf að gera 
betur í byggðamálum. Hvað það 
er sem Svandís Svavarsdóttir 
telur „krampakennda byggða-
stefnu“ veit ég þó ekki. Ég læt mér 
helst detta í hug að það séu ákvarð-
anir um uppbyggingu stóriðju á 
Austurlandi. Ef svo er ráðlegg ég 
Svandísi Svavarsdóttur að heim-
sækja Fjarðabyggð og líta eigin 
augum þá glæsilegu uppbyggingu 
sem þar á sér stað og upplifa af 
eigin raun kraftinn í samfélaginu 
eystra og tjá sig svo um byggða-
mál.
  Höfundur er alþingismaður.

Krampakennd byggðastefna?
UMRÆÐAN 
Sundabraut 

Sundabraut hefur verið 
lengi í undirbúningi og 

margir kostir skoðaðir. 
Fljótlega í ferlinu var kost-
unum fækkað þar til eftir 
stóðu tveir, ytri leið eða Leið 
I, þar sem hábrú var ein 
lausnin og svo innri leið, 
Leið III, þar sem eyjalausn var 
einn kostur af mörgum. Í upphafi 
var jarðgangalausn skoðuð en þá 
þótti hún ekki leysa umferðarmál-
in nægilega vel auk þess sem hún 
væri einn af dýrari kostunum. 
Þegar umhverfisáhrif leiðanna 
tveggja höfðu verið metin taldi 
Vegagerðin innri leiðina betri kost 
þar sem umferðarmálin væru 
a.m.k. ekki lakari, leiðin væri ódýr-
ari, auðveldari í útfærslu og rekstr-
arkostnaður líklega minni. 

Fyrir um tveimur árum óskaði 
Reykjavíkurborg eftir því að jarð-
gangalausnin væri aftur tekin til 
skoðunar. Vegagerðin taldi sjálf-
sagt að verða við þeirri ósk enda 
mikilvægt að sem flestir kostir séu 
skoðaðir þegar verk af þessari 
stærðargráðu er undirbúið. Í fyrstu 
athugun var talið að kostnaður gæti 
orðið minni en fyrri athuganir 
bentu til, en yrði eigi að síður tölu-
vert meiri en við eyjalausnina og 
yrði þar að auki lakari lausn varð-
andi umferðina. Athugun er nú að 
fullu lokið og ljóst að jarðganga-
gerðin er tæknilega möguleg en 
kostnaður er hins vegar mun meiri 
en áður var talið eða um 24 millj-
arðar króna með vegtengingum. 
Jarðgangalausnin er þannig um 9 
milljörðum króna dýrari kostur en 
eyjalausnin. Fyrir þennan mismun 
upp á 9 milljarða mætti gera mis-
læg gatnamót Miklubrautar og 
Kringlumýrarbrautar, leggja 
Miklubraut í stokk vestur fyrir 

Lönguhlíð og Kringlu-
mýrarbraut í stokk suður 
fyrir Listabraut. Til við-
bótar er rekstrarkostnað-
ur ganganna töluverður, 
mun meiri en t.d. af Hval-
fjarðargöngum, þar sem í 
raun er um tvenn göng að 
ræða (2+2) og öryggis-
kröfur yrðu ríkari í 
Sundagöngum vegna 
margfalt meiri umferðar. 

Giska má á að rekstur ganganna 
myndi kosta a.m.k. 200 milljónum 
króna meira á ári en rekstur lausn-
ar á innri leið. 

Eyjalausnin felur ekki í sér að 
umferð verði aukin um Skeiðarvog 
en að sjálfsögðu mun Sundabrautin 
breyta umferðinni hvar sem hún 
kemur upp. Röskunin verður eigi 
að síður mun meiri með jarð-
göngunum en eyjalausn þar sem 
gangamunnar verða fjórir, þar af 
þrír vestan megin, helmingur 
ganganna mun liggja undir borg-
inni og byggja þarf veg út í sjó við 
Laugarnesið til að tengja göngin 
við Kringlumýrarbrautina. Niður-
staða Vegagerðarinnar er að innri 
leiðin, eyjalausnin, er tæknilega, 
fjárhagslega og umferðarlega mun 
betri kostur en jarðgangaleiðin og 
gefur miklu meiri arðsemi af því 
fjármagni sem til framkvæmd-
anna er varið. Vegagerðin getur 
því ekki mælt með að jarðganga-
lausn verði valin.

Ljóst er að komið er að ákvörðun 
um þessa framkvæmd. Undanfarin 
ár hafa ýmsir kostir verið skoðaðir 
að ósk Reykjavíkurborgar og ekki 
staðið á aðgerðum eða vilja sam-
gönguyfirvalda. Afstaða Vegagerð-
arinnar er alveg skýr og nú er 
komið að stjórnmálamönnum að 
taka af skarið og taka ákvörðun um 
lausn og hugsanlega kostnaðar-
skiptingu.
  Höfundur er upplýsingafulltrúi  
 Vegagerðarinnar.

Komið að ákvörðun

45% 30%

G. PÉTUR 
MATTHÍASSON

VALGERÐUR 
SVERRISDÓTTIR 
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MERKISATBURÐIR
1884 Ísafold, fyrsta stúka góð-

templara, er stofnuð í 
Friðbjarnarhúsi á Akureyri.

1940 Áhöfn þýska skipsins 
Bahia Blanca er bjargað af 
togaranum Hafsteini.

1941 F.D. Roosevelt forseti 
kynnir bandaríska þing-
inu frumvarp um sérstök 
láns- og leigukjör.

1942 Ford-bílaverksmiðjurnar 
hefja framleiðslu á jeppa-
bifreiðum til hernaðar. 

1989 Kúbumenn hefja brott-
flutning hers síns frá Ang-
óla.

1994 Þyrlusveit varnarliðsins 
bjargar sex skipverjum 
af Goðanum í Vöðlavík á 
Austfjörðum. Einn maður 
fórst. 

ÁSDÍS JENNA ÁSTRÁÐSDÓTTIR ER 
FÆDD ÞENNAN DAG ÁRIÐ 1970.

„Reynum að skynja heiminn 
í allri sinni dýrð, fegurð og 

visku sem býr í náttúrunni.“

Ásdís Jenna er fjölfatlaður 
framhaldsnemi í fötlunarfræði, 

með BA-próf í táknmálsfræði. 

Vélskipið Laxfoss 
strandaði þennan dag 
árið 1944 í blindbyl og 
hávaðaroki við Örfiris-
ey úti af Reykjavík. Það 
var að koma frá Akra-
nesi. Um borð voru 
auk áhafnar um sjötíu 
farþegar, þar á meðal 
voru margar konur og 
einn sjúklingur í sjúkra-
körfu. Einnig þrír þing-
menn; Pétur Ottesen, 
Skúli Guðmundsson og 
Þorsteinn Þorsteinsson.

Klukkan var um 19, myrkur skollið á og skip-
ið strandað um 3-400 metra frá landi. Björg-
unarskilyrði voru erfið sökum illveðurs. Nokkr-
ir menn komust í land í skipsbátnum en fyrstur 

að skipshlið var amer-
ískur innrásarprammi 
sem hóf þegar að taka 
fólk um borð. Af honum 
var það selflutt á lóðs-
bát hafnarinnar í dráttar-
skipið Magna sem komst 
ekki að Laxfossi sökum 
grynninga. 

Tókst björgunin giftu-
samlega. Að henni unnu 
starfsmenn hafnarinnar 
og björgunarsveit Slysa-
varnafélagsins ásamt 
skólapiltum úr Stýri-

mannaskólanum. Allir voru komnir í land laust 
eftir miðnætti. Þá var komið gat á skipið og mik-
ill sjór í afturlestina. 

Heimild: Öldin okkar 1931-1950.

ÞETTA GERÐIST:  10. JANÚAR 1944

Strandaði við Örfirisey í ofsaveðri

LAXFOSS FULLHLAÐINN FÓLKI
MYND/LJÓSMYNDASAFN REYKJAVÍKUR.

Tónlistin mun óma, sýningar verða 
haldnar og söfnin blómstra í Hafn-
arfirði á þessu ári. Auk þess verður 
rokkað feitt og golfið iðkað sem aldrei 
fyrr. Margháttuð dagskrá er á döfinni 
í tilefni af hundrað ára kaupstaðaraf-
mæli bæjarins sem 130 milljónir eru 
ætlaðar í af fjárhagsáætlun þessa árs. 
Meðal annars er unnið að útgáfu tón-
listar og gerð kvikmyndar um Hafn-
arfjörð sem byggð er á gömlu efni 
og nýju. Hápunkti ná hátíðahöldin í 
kringum afmælisdaginn sjálfan sem 
er 1. júní. Rósa Guðbjartsdóttir bæj-
arfulltrúi situr í nefnd ásamt þeim 
Ellý Erlingsdóttur og Guðrúnu Ág-
ústu Guðmundsdóttur sem hefur und-
irbúið herlegheitin á vegum bæjarins. 
„Ég vonast til að sem flestir taki þátt 
í hátíðahöldunum, bæði heimamenn 
og gestir sem mæta á hina ýmsu við-
burði,“ segir hún og lítur björtum 
augum fram á árið. „Ég hlakka til að 
sjá framlag barna og ungmenna sem 
munu með einum eða öðrum hætti 

leggja sitt af mörkum til að minn-
ast þessara tímamóta og setja þannig 
svip á bæjarlífið. Afmælið mun ör-
ugglega blandast inn í starfsemi skól-
anna, íþróttafélaganna, eldri borgar-
anna og ýmissa hópa á árinu,“ segir 
hún. „Eins munu ýmsar menningar-
stofnanir halda upp á afmælið á eigin 
forsendum.“ 

Hafnarfjörður fékk sem sagt kaup-
staðarréttindi 1. júní 1908. Þá bjuggu 
1469 manns í bænum og 109 börn voru 
í barnaskólanum. Miklar breytingar 
hafa orðið síðan. Nú eru bæjarbúar 
hátt í 25.000 og skólabörnin 3.600. 

Minningabók Hafnfirðinga er 
lítið, fallegt kver sem afmælisnefnd-
in hefur gefið út og fer inn á hvert 
heimili í Hafnarfirði. Þar er fléttað 
saman gömlum myndum og varpað 
ljósi á það helsta sem verður á dag-
skránni út þetta ár. Aftan til í bók-
inni eru líka auðar blaðsíður. Þær 
eru Hafnfirðingar hvattir til að nota 
og punkta niður minningabrot frá af-

mælisárinu. „Við vonumst til að bæj-
arbúar skili bókunum til okkar aftur 
með þeim atriðum sem þeir hafa 
skrifað um líf sitt á árinu. Það verð-
ur mikill heimildabanki fyrir fram-
tíðina. Bókunum verður komið fyrir 
í innsiglaðri hirslu sem áformað er 
að opna á 150 ára afmælinu. Hafnar-
fjörður er ríkur af gömlum húsum og 
í tilefni afmælisársins verður lokið 
endurbótum á Bungalowinu, sýning-
ar- og móttökuhúsi bæjarins. Stétt-
in fyrir framan hið 200 ára gamla Sí-
vertsenhús gengur einnig í endurnýj-
un lífdaga. Þangað gekk sjórinn upp 
í eina tíð og því er fjörugrjótið sem 
þar er verið að koma fyrir einkar við-
eigandi.    

„Það verður hátíðabragur á flestu 
sem viðkemur bænum okkar allt 
árið,“ segir Rósa. „Fyrir utan það sem 
bæjaryfirvöld eru búin að leggja fjár-
magn í og planað var með góðum fyr-
irvara munu ýmsir smærri atburðir 
dúkka upp.“   gun@frettabladid.is

HAFNARFJÖRÐUR:  FAGNAR ALDARAFMÆLI KAUPSTAÐARRÉTTINDA Á ÁRINU

Vona að sem flestir verði með

STÓRAFMÆLI „Það verður hátíðarbragur á flestu sem viðkemur bænum okkar þetta árið,“ segir Rósa Guðbjartsdóttir.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Ástkær eiginkona mín, móðir, 
tengdamóðir, amma og langamma 

Jónína Margrét Sveinsdóttir
Dalbraut 16, Reykjavík,

verður jarðsungin frá Dómkirkjunni í Reykjavík 
föstudaginn 11. janúar kl. 13.00.

Jón Aðalsteinn Jónasson
Sveinn Grétar Jónsson    Jónas R. Jónsson        
Hanna Kristín Guðmundsdóttir Helga Benediktsdóttir
Jón Aðalsteinn Sveinsson   Margrét Ragna Jónasardóttir
Guðrún Elísabet Ómarsdóttir   Helga Gabríela Sigurðardóttir
Ásta Sigríður Sveinsdóttir   Birta Hlín Sigurðardóttir          
Sigurður Karl Guðgeirsson                

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

Sigrún Einarsdóttir
Frá Borg,  Tunguvegi 4, Njarðvík,

verður jarðsungin frá Ytri-Njarðvíkurkirkju föstu-
daginn 11. janúar kl.14.00.

                    Friðrik Pétur Valdimarsson
Ólafía Sigríður Friðriksdóttir Birgir Vilhjálmsson
Þórunn Friðriksdóttir Ragnar Halldórsson
Oddbjörg Friðriksdóttir Erlendur Borgþórsson
Anna Hulda Friðriksdóttir Árni Eiðsson
Sigrún Alda Jensdóttir Snorri Snorrason
Hafdís Friðriksdóttir Árni Hjaltason
                         ömmu- og langömmubörn.

Sigfús Ingimundarson 
húsasmíðameistari,

sem lést að morgni 22. desember á Hrafnistu í 
Hafnarfirði verður jarðsunginn frá Fríkirkjunni í 
Hafnarfirði föstudaginn 11. janúar kl. 13.00.

Unnur Elísdóttir
Bryngeir Sigfússon Ásta Margrét Kristinsdóttir
Jónas R. Sigfússon Hrafnhildur Óskarsdóttir
Guðni B. Sigfússon Anna Margrét Björnsdóttir
Ingólfur A. Sigfússon Wenche Raknes
Örn Sigfússon
Ingimundur Sigfússon Hjördís Árnadóttir
Sigurjón B. Sigfússon       
barnabörn, barnabarnabörn og aðrir aðstandendur.

Móðir okkar, tengdamóðir, amma og lang-
amma, 

Eydís Hansdóttir 
Hjallavegi 7, Reykjavík, 

lést að morgni þriðjudagsins 8. janúar á 
Hjúkrunarheimilinu Eir. 

Guðbrandur Þ. Kjartansson, Alda Gunnarsdóttir, 
Magdalena Margrét Kjartansdóttir Ingólfur S. Óskarsson, 
Kolbrún Björgólfsdóttir, barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur eiginmaður minn og besti 
vinur, faðir, tengdafaðir, afi og langafi,

Björn Eiríksson 
bifvélavirki, Urðarbraut 11 Blönduósi,

,
lést á Heilbrigðisstofnuninni Blönduósi 4. janúar sl.  
Útför hans fer fram frá Blönduóskirkju föstudaginn 
11. janúar kl. 13.00.

Alda S. Theódórsdóttir
Vigdís Björnsdóttir Albert Stefánsson
Eiríkur Ingi Björnsson Kristín Guðmannsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma 
og langamma,

Valdís Pálsdóttir
lést á heimili sínu 3. janúar sl.

Páll Einarsson Sólveig Bogadóttir
Guðmundur Einarsson Hafdís Ólafdóttir
Einar Valur Einarsson Berglind Hallgrímsdóttir
Logi Einarsson Helga Eyjólfsdóttir
Bára Þuríður Einarsdóttir Páll Pálsson
Kristín Snjólaug Einarsdóttir
Tómas Einarsson
barnabörn og barnabarnabörn.
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Fimmtudagsforleikur Hins 
hússins byrjar nú aftur af 
fullum krafti á nýju ári í 
kvöld kl. 20.00. 

Það verða hljómsveit-
irnar Narfur, Brimrót og 
Númer núll sem hefja leik-
inn að þessu sinni.  Allir 

allsgáðir og 16 ára eru vel-
komnir og auðvitað er frítt 
inn segir í fréttatilkynningu 
frá Hinu húsinu.  Athugið 
að gengið er inn í kjallarann 
Austurstrætismegin. Allar 
nánari upplýsingar eru á 
www.hitthusid.is

Fyrstu tónleikarnir  
FORLEIKUR OG FLIPP Föstudagsflipp Hins hússins vakti lukku í sumar-
blíðunni. Í kvöld hefst Fimmtudagsforleikur þar sem rokkið ríkir.

Stefanía Katrín Karlsdótt-
ir hefur verið ráðin fram-
kvæmdastjóri íþrótta-, 
heilsu- og heilbrigðisklasa 
Keilis, miðstöðvar vísinda, 
fræða og atvinnulífs á Vall-
arheiði. 

Stefanía var rektor 
Tækniháskóla Íslands frá 
2002-2005 en hefur síðan 
verið bæjarstjóri í Árborg, 
starfað við fyrirtækjaráð-
gjöf hjá sparisjóðnum Byr 
og verið sjálfstætt starfandi 
rekstrarráðgjafi. Auk þess 
hefur hún setið í fjölmörgun 
nefndum, ráðum og stjórn-
um bæði í atvinnulífinu og á 
vegum hins opinbera. Stef-
anía er með háskólagráðu í 
raunvísindum, MBA í við-
skiptafræði og meistara-
gráðu í stjórnmálafræði. 

Undir íþrótta-, heilsu- og 
heilbrigðisklasa Keilis fell-
ur Íþróttaakademían en auk 
þess mun Stefanía leiða frek-
ari uppbyggingu og þróun 
náms og rannsókna innan 

klasans í samstarfi við há-
skóla, fyrirtæki og stofnan-
ir á þessu sviði.

Stefanía Katrín er í sam-
búð með Eiríki S. Svavars-
syni lögmanni og á hún tvö 
börn.

Nýr framkvæmda-
stjóri hjá Keili

STEFANÍA KATRÍN KARLSDÓTTIR 
nýráðinn framkvæmdastjóri 
íþrótta-, heilsu- og heilbrigðis-
klasa keilis, miðstöðvar vísinda, 
fræða og atvinnulífs á Vallarheiði. 

UNNUR 
ARNGRÍMS-
DÓTTIR 
DANSKENN-
ARI ER SJÖ-
TÍU OG ÁTTA 
ÁRA Í DAG. 

GUÐJÓN 
ÁRMANN 
EYJÓLFS-
SON, FYRR-
VERANDI 
SKÓLA-
MEISTARI, 
ER SJÖTÍU 
OG ÞRIGGJA 
ÁRA Í DAG. 

SVERRIR 
GUÐ-
JÓNSSON 
SÖNGVARI 
ER FIMMTÍU 
OG ÁTTA 
ÁRA Í DAG.

GUÐFRÍÐ-
UR LILJA 
GRÉTARS-
DÓTTIR 
SKÁKKONA 
ER ÞRJÁTÍU 
OG SEX 
ÁRA. 

AFMÆLI

Við þökkum innilega auðsýnda samúð 
og vinarhug við fráfall og útför hjartkærs 
eiginmanns, sonar, bróður, tengdasonar, 
mágs og frænda, 

Ólafs Finns Böðvarssonar, 
Skógarási, Kjalarnesi.

Inga Magnúsdóttir
Anna M. Sigurðardóttir
Eyjólfur Böðvarsson
Sigríður Böðvarsdóttir
Guðlaug Böðvarsdóttir
Halldóra Böðvarsdóttir
Elín Ágústsdóttir
Helga Magnúsdóttir
Arndís Magnúsdóttir
Björn Magnússon
Þór Magnússon
og aðrir aðstandendur.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi 
og langafi,

Magnús Ásmundsson
Hjúkrunarheimilinu Sóltúni,
áður að Bústaðavegi 83,

lést á heimili sínu, Sóltúni, föstudaginn 4. janúar. 
Útförin fer fram frá Grensáskirkju föstudaginn 
11. janúar kl. 13.00.

Ásmundur Magnússon
Auður Magnúsdóttir Halldór Kristiansen
    Stefanía Júlíusdóttir
                     Sigurður Jónsson
                     Magnús Ásmundsson
                     Hrefna Ásmundsdóttir
                     Einar Halldórsson
                     Davíð Einarsson
Gabríel Aron og Mikael Máni Sigurðarsynir.

Hjartans þakkir fyrir samúð og vinarhug
við andlát og útför okkar ástkæru móður, 
tengdamóður, ömmu og langömmu,

Bergþóru Stefánsdóttur
(Lóu) áður búsett á Akureyri.

Útför hennar fór fram frá Dalvíkurkirkju mánudag-
inn 7. janúar. Sérstakar þakkir færum við starfsfólki 
Dalbæjar fyrir einstaka umönnun og hlýhug.

Sigurlína Árnadóttir  Páll Sveinsson
Áslaug Eva Árnadóttir       Hafsteinn Vilhjálmsson
Stefán Árnason
Sigurbjörg Árnadóttir
Jón Árnason                   Þórdís E. Guðmundsdóttir
Óskar Árnason                Ásdís S. Jónasdóttir
Kristján Bergur Árnason      Margrét Stefánsdóttir
Ósk Jórunn Árnadóttir       Guðmundur H. Jónsson
Sveinn Árnason              Margrét Guðmundsdóttir
ömmubörn og langömmubörn. 

Elskulegur sonur minn, faðir okkar og 
bróðir,

Valdemar Jónsson
Hrísalundi 2C,

sem lést á heimili sínu föstudaginn 4. janúar, verður 
jarðsunginn frá Akureyrarkirkju mánudaginn 
14. janúar klukkan 13.30.

Sonja Kristinsson
Arnaldur Kári Valdemarsson
Silja Valdemarsdóttir
systkini, frændfólk og vinir.

Oddný Larsdóttir
frá Útstekk, Eskifirði,

var jarðsungin frá Fríkirkjunni í Hafnarfirði þann 
4. janúar. Hjartans þakkir til starfsfólks á deild 11E, 
Landsspítalanum við Hringbraut, fyrir frábæra 
umönnun.

Elísabet Þórarinsdóttir
Ólöf Lára Jónsdóttir   Einar H. Guðmundsson
Jakobína Bára Jónsdóttir  Gunnar Ólafsson
barnabörn og fjölskyldur þeirra.

Elskulegur eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir, tengdasonur, bróðir og afi, 

Hilmar Kristjánsson 
sem lést á Heilbrigðisstofnuninni Blönduósi þriðju-
daginn 1. janúar, verður jarðsunginn frá 
Blönduóskirkju laugardaginn 12. janúar kl. 14.00.

Valdís Finnbogadóttir
Finnbogi Hilmarsson Jakobína Kristín Arnljótsdóttir
Hilmar Þór Hilmarsson Sædís Gunnarsdóttir 
Valgerður Hilmarsdóttir Þorgils Hallgrímsson 
Hulda Bjarnadóttir 
Þormar Kristjánsson Stefanía Garðarsdóttir 
Sigurður Kristjánsson Sigurlaug Þorsteinsdóttir 
og afabörn.

Ástkær sonur minn og bróðir okkar,

Ríkharður Hjalti Pálsson
Gonderange, 

andaðist á heimili sínu í Lúxemborg, laugardaginn 
5. janúar. Upplýsingar um útförina verða birtar á 
heimasíðunni http://web.mac.com/indridipalsson 

Páll Herbert Þormóðsson
Indriði Viðar Pálsson
Kjartan Thor Pálsson
Anna Theresa Pálsdóttir

Ástkær fósturfaðir minn, tengdafaðir og 
afi,

Bjarni Jónsson
listmálari, Ægissíðu 101,

lést að heimili sínu þriðjudaginn 8. janúar.

Fyrir hönd aðstandenda,

Erna Svala, Kristján,
Tryggvi, Ragnar og María.

Systir okkar

Sigríður Arnlaugsdóttir
Öldugötu 25, Reykjavík,

lést á hjartadeild Landspítalans við Hringbraut 
21. desember. Útför hennar fór fram í kyrrþey hinn 
4. janúar að ósk hinnar látnu.

María Arnlaugsdóttir
Helgi Arnlaugsson

Elskuleg móðir, tengdamóðir, amma og 
langamma,

Klara Sigurgeirsdóttir
Asparfelli 8,

lést á Landspítalanum laugardaginn 5. janúar.  Útför 
hennar fer fram frá Fella- og Hólakirkju, miðviku-
daginn 16. janúar kl.13.00.

Þorkell Sigurlaugsson Kristín Helga Vignisdóttir
Ester Rós Gústavsdóttir
Sæunn Björk Þorkelsdóttir
Sigurlaugur Þorkelsson 
                            og barnabörn.

Elskuleg móðir mín, amma og langamma,

Klara Guðmundsdóttir
Hjúkrunarheimilinu Hlíð Akureyri,  
áður Tjarnarlundi 13i, 

lést á heimili sínu, Hlíð, mánudaginn 7. janúar.  
Útförin fer fram frá Höfðakapellu föstudaginn 
18. janúar kl. 13.30.  Blóm og kransar eru vinsamlegast 
afþakkaðir en þeim sem vilja minnast hennar er bent á 
Krabbameinsfélag Akureyrar.

Kristinn Ketilsson
Einar Már Guðmundsson
Bjarni Freyr Guðmundsson
Klara Guðmundsdóttir
og langömmubörn.
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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

Átt þú piparmyntu? 
Ég er ennþá með 

þetta var-að-gleypa-
rotnandi-lík-bragð í 

munninum...

Okkar á milli... 
Mér er annt um 
öruggt kynlíf.

Come 
again?

Ekki! Að kaupa 
smokka er 

nokkurn veginn 
það hræðilegasta í 
heimi! En Kamillu 
finnst það vera í 

mínum verkahring 
að kaupa þá!

Týpískt! 
Þær vilja 

bara 
gamanið! 
Get used 

to it!

Fólk starir á 
mig... og það 
veit nákvæm-
lega hvað ég 
er að fara að 

gera!

Já! En sam-
tímis sýnir 
það styrk 

þinn! Hér er 
gaurinn sem 
fær eitthvað!

Það er satt! Ég 
hef ekki ætlað 
mér að nota þá 

einn!

Nei... Þá væri 
þér aðeins 
of annt um 

öruggt kynlíf.

Hvað 
segirðu, 
pabbi?

Ég var bara að hugsa 
um gömlu Opel 
Möntuna mína.

Við vorum fallegt par! 
Þegar við vorum saman 

var heimurinn minn! 

Ég komst hvert 
sem ég vildi!

(andvarp) 
En hvað 
ég sakna 
hennar!

Svona hugsa 
ég um fyrsta 

módemið mitt.

Hundapeysa! Hundahúfa? Hundastígvél?! En pínlegt!!! 

Engar buxur.

Ekki gleyma að þú átt að koma 
snemma heim á morgun og 

hjálpa mér með 
afmælisveislu 

Sollu.
Oh! Alveg 

rétt!

Ertu viss um 
að það sé 

gáfulegt að 
halda veislu 

á virkum 
degi?

Þetta verða 
bara sjö stelp-
ur plús Solla, 
og þetta er 

búið klukkan 
fimm. Þetta er 

bara lítið!

Einmitt. Átta stelpum úr fyrsta 
bekk troðið inn í stofu sem er 
búið að smyrja með vanilluís, 

kökukremi og kókómalti.

Þetta 
verður 
gaman.

Ætli ég geti fengið 
Hells Angels til að sjá 

um öryggismálin? 

Við Íslendingar eru 
hamingjusamasta, 
fallegasta, sterkasta 
og sjálfsagt líka 
duglegasta þjóð í 
heimi. Hins vegar 

myndum við seint 
teljast til afslöppuð-
ustu þjóða heims, 

líklegast af því að við 
erum svo stressuð við að 

uppfylla fyrrnefnd skilyrði.
Það er varla til sá Íslendingur, 

barn, kona eða maður sem skilur 
virkilega merkingu þess að slappa 
af og sjálfsagt kæra fæst okkar sig 
um það. Á Íslandi er slökun í besta 
falli munaðarvara sem greitt er 
fyrir. Í versta falli samnefnari 
fyrir leti sem aftur er talin til höf-

uðsynda í þessu samfélagi. Það 
nægir bara að fletta upp í Íslensku 
alfræðiorðabókinni til að fá það 
staðfest, en þar hefur einni af 
kristnu höfuðsyndunum sjö, það er 
þunglyndi, verið skipt út fyrir leti.

Á meðan litið er á gott afslapp-
elsi nánast sem óvin er framtaks-
semi úr hófi fram aftur á móti 
hafin upp til skýjanna, sérstaklega 
í formi of mikillar vinnu. Gagn-
stætt því sem gerist annars staðar 
þá barma menn sér yfir óhóflegri 
vinnu, en stoltið leynir sér ekki og 
gerir jafnvel verstu vinnuþjarka 
græna úr öfund. Og best er náttúr-
lega að fara í vinnuna með því hug-
arfari að drepa sig úr dugnaði.

Ég hef stundum velt fyrir mér 
hvað gerðist ef við tækjum skyndi-

lega upp á því að hægja aðeins á 
okkur. Skyldi náttúruleg skipan til-
verunnar riðlast við að taka ekki 
fleiri verkefni að sér heldur en 
maður ræður við eða skilja vinnu-
tölvuna eftir heima þegar farið er 
í frí.

Hvernig væri að fara að venja 
sig af þessum hugsunarhætti, til 
að mynda með því að taka okkur 
aðrar þjóðir til fyrirmyndar? Hér 
mætti taka upp síestu eins og á 
Spáni, nú eða ganga bara alla leið 
og opna eitt gott Letisafn eins og 
gert var í Kólumbíu á dögunum. 
Ástæðan var einmitt sú að fá fólk 
til að hugleiða leti og of mikla 
vinnu, svo það gæti komist að 
niðurstöðu um jafnvægi þar á 
milli.

STUÐ MILLI STRÍÐA Gott letikast þarf ekki að leiða til dauða
ROALD VIÐAR EYVINDSSON VILL SPORNA VIÐ ÓÆSKILEGRI ÞRÓUN SEM HEFUR ÁTT SÉR STAÐ Á ÍSLANDI

On the job 
training with long 
term employment 
opportunities 
Hrafnista is offering individuals of foreign descent to participate 

in a developmental project. The project includes Icelandic 

lessons, training in care giving and civics lessons. The goal of the 

project is that applicants seek employment at Hrafnista where 

they will have the possibility of further career development. The 

training takes 2 months during which time the trainee receives a 

salary. The project is due to begin in the middle of February. 

Application must be submitted by 16. January 2008. 

For further information contact Hrönn Ljótsdóttir at 693 9567, 

or send an e-mail to hronn@hrafnista.is

Nám og starf 
með framtíðar-
möguleikum
Hrafnista býður einstaklingum af erlendum uppruna að taka þátt 

í þróunarverkefni þar sem áhersla er á íslenskukennslu, kennslu í 

umönnunarstörfum og samfélagsfræðslu. Markmiðið er að um-

sækjendur komi til starfa á Hrafnistu þar sem þeir hafa góða 

möguleika á frekari starfsþróun. Undirbúningur tekur 2 mánuði 

og er hann launaður. Áætlað er að verkefnið fari af stað um 

miðjan febrúar. Umsóknarfrestur er til 16. janúar 2008. 

Nánari upplýsingar veitir Hrönn Ljótsdóttir í síma 693 9567 

eða á netfangið hronn@hrafnista.is

www.hrafnista.is

Kurs zawodowy 
z możliwością 
stałego
zatrudnienia
Hrafnista oferuje możliwość udziału w projekcie rozwojowym 

osobom pochodzenia zagranicznego. Projekt obejmuje lekcje 

islandzkiego, zajęcia z teorii praw obywatelskich i opieki. Celem 

projektu jest zatrudnienie uczestników w Hrafnista, gdzie będą 

mieli możliwość rozwoju zawodowego. Trening zajmuje dwa 

miesiące, podczas których praktykant otrzymuje wynagrodzenie 

i rozpoczyna się w połowie lutego. Zgłoszenia muszą być dostar-

czone nie później niż 16 stycznia. 

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z  Hrönn 

Ljótsdóttir (693 9567) albo hronn@hrafnista.is

vi
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menning@frettabladid.is

Á dagskrá Rásar 1 í kvöld kl. 22.15 er 
athyglisverður þáttur sem kallast „Hver 
vegur að heiman...“ Í þættinum ræðir 
dagskrárgerðarkonan Lísa Pálsdóttir við 
Ólaf Halldórsson, mann sem hefur marga 
fjöruna sopið en kúventi fyrir nokkrum 
árum lífi sínu á óvæntan hátt. „Ég hef 
þekkt Ólaf í mörg ár og hef áður tekið við 
hann útvarpsviðtöl, enda er hann mjög 
áhugaverður viðmælandi þar sem hann 
hefur lifað heldur óvenjulegu lífi. Hann 
hefur alla tíð ferðast mikið og gengið milli 
staða með pokann á bakinu, sest að þar 
sem honum sýndist og tekið eins langan 
tíma til ferðanna og hentaði honum. Hann 
byrjaði á rápinu á unglingsaldri, en á milli 
ferðalaganna hefur hann skrapað botninn, 
lent í mikilli neyslu og jafnvel fangelsi, 
en alltaf einhvern veginn haldið höfði og 
verið laus við þá siðspillingu sem oft er 
fylgifiskur neyslunnar. Fyrir nokkrum árum 

tók hann múslímska trú, hætti neyslunni, 
og einsetti sér að verða góður múslími. 
Fyrir rúmu ári kvæntist hann pakistanskri 
ekkju, sem á einn son, án þess að hafa 
nokkru sinni hitt hana. Hann hafði aðeins 
talað við hana lítillega í síma þegar hann 
kvæntist henni, en fjölskyldan er nú búsett 
hér á Íslandi.“ 

Þáttur Lísu er svokallaður fléttuþáttur, 
en þeir eru tiltölulega fáheyrðir í útvarpi 
hér á landi. „Fléttuþættir eru afar tímafrekir 
í vinnslu. Safna þarf gríðarlega miklu efni; 
ég tók upp sjö eða átta tíma af viðtalsefni 
fyrir þennan þátt. Síðan tekur við stúdíó-
vinnan þar sem efnið er klippt til og sett 
saman. Vinnan er þó vel þess virði þar sem 
þessir þættir geta kafað djúpt í viðfangs-
efni sín, en vegna mann- og peningaeklu 
er ekki framleitt mikið af svona þáttum 
fyrir íslenskt útvarp,“ segir Lísa.  

 - vþ

Tvær listakonur opna í dag sýn-
ingu í Start Art á Laugaveginum í 
Reykjavík: Listakonan Sigrid Valt-
ingojer opnar sýningu í dag í gall-
eríinu Start Art á Laugavegi 12 b í 
Reykjavík sem hún kallar Ferð án 
endurkomu. Á sýningunni eru ny 
verk, myndir úr röðinni Ferð án 
endurkomu sem eru grafíkmyndir, 
auk teikninga og verka með bland-
aðri tækni. Textar úr dagbók lista-
konunnar frá ferð hennar suður til 
Palestínu eru einnig frammi við 
verkin sem endurspegla þá reynslu. 
Sigrid hefur verið búsett hér á 

landi í áratugi og nýtur mikils álits 
fyrir verk sem og tækni. Hún hefur 
sýnt margsinnis, bæði á einka- og 
samsýningum.  Á loftinu sýnir Elín 
Helena Evertsdóttir hljóðverk sitt 
„pong“ en þetta er fyrsta einkasýn-
ing Elínar Helenu á Íslandi eftir að 
hún lauk mastersnámi frá The 
Glasgow School of Art. Opnunar-
tími þeirra í Start Art lætur nærri 
annamesta tímanum á Laugavegin-
um: þar er lokað á mánudögum en 
alla aðra daga er opið frá kl. 13 til 
17 og er aðgangur ókeypis og öllum 
velkominn.   - pbb

Sýningar í Start Art

LÍSA PÁLSDÓTTIR Gerði þátt um Ólaf Halldórsson 
heimshornaflakkara.

Heimshornaflakkari segir frá

JAÐARLANDIÐ ÍSLAND Sýning Steingríms Eyfjörð var framlag Íslands til Feneyjatvíær-
ingsins í fyrra.

Sýning Steingríms Eyfjörð, 
Lóan er komin, sem var 
framlag Íslands til Feneyja-
tvíæringsins í fyrra, verður 
opnuð í Hafnarhúsinu í dag 
kl. 17. Sýningin vakti mikla 
athygli ytra og var af sum-
um talin meðal hápunkta 
Tvíæringsins. Í kjölfar 
hennar var Steingrími 
boðinn samningur við virt 
gallerí í New York þar sem 
hann verður með sýningu í 
vor. 

Innsetningin í Hafnarhúsinu sam-
anstendur af þrettán sjálfstæðum 
verkum; ljósmyndum, skúlpt-
úrum, textum, teikningum, mynd-
böndum og öðrum miðlum. Í henni 
er fléttað saman ólíkum þráðum 
úr íslenskri sögu og samtímanum, 
með tilvísun í vestræna heims-
mynd og alþjóðavæðingu. 

„Ég var meðvitaður um að ég 
væri að setja saman sýningu sem 
yrði sýnd í alþjóðlegu samhengi. 
Á Feneyjartvíæringnum eru þjóð-
irnar ekki aðeins að sýna mynd-
list heldur eru þær hreinlega að 
sýna sig. Stóru þjóðirnar eru þess 
vegna mest áberandi þarna og fá 
mesta athygli; þjóðir eins og 
Bandaríkjamenn, Þjóðverjar, 
Frakkar og Bretar. Ísland er á 
mörkum hins vestræna heims og 
þess að vera hálfgerð jaðarþjóð 
og ég upplifði það að verkin sem 
ég var að sýna þarna flokkuðust 
frekar til verka jaðarþjóðanna 
fremur en verka þessara stóru 
nýlenduherra,“ segir Steingrímur 
um sýningu sína.

Þar sem sýningin hverfist að 
miklu leyti um íslenska menning-
ararfleið mætti ætla að ólíkt sé að 
setja hana upp fyrir alþjóðlegan 
áhorfendahóp á tvíæringnum ann-
ars vegar og Reykvíkinga hins 
vegar. Steingrímur segir þó svo 
ekki vera. „Við megum ekki gleyma 
því að í Reykjavík býr stór hópur 
nýrra Íslendinga sem munu upp-
lifa sýninguna frá enn einum vinkl-
inum. Það var kannski hægt að tala 
um Íslendinga sem einhverja fasta 
stærð fyrir tuttugu árum síðan en 
það er ekki hægt lengur, fjölbreytn-
in í þjóðfélaginu hefur aukist gríð-
arlega. Afturámóti er sýningar-
rýmið hér frábrugðið skálanum í 

Feneyjum og því liggur helsti mun-
urinn á uppsetningunum tveimur 
líklega í því.“

Titill sýningarinnar vísar í 
komu vorboðans ljúfa sem á sér 
varanlegan sess í hjörtum flestra 
landsmanna. „Titillinn kemur frá 
þessari frétt sem hefur birst í 
Morgunblaðinu einu sinni á ári 
síðan 1913. Þar er sagt frá því að 
lóan sé komin og tilgreint hver sá 
hana og hvar og hvort hún er 
snemma eða seint á ferð það árið 
og hvað það þýði fyrir veðurfar-
ið. Þessi siður á sér náttúrlega 
rætur lengra í fortíðinni og hefur 
eflaust verið í gangi frá því á 
landnámstíð. Á liðnum öldum las 
fólk meira í náttúruna heldur en 

tíðkast núna og er þessi árlega 
frétt um komu lóunnar einn af 
fáum siðum frá þeim tíma sem 
lifa enn með okkur. Koma lóunn-
ar er því vísun í samband þjóðar-
innar við náttúru landsins,“ segir 
Steingrímur.

Samhliða opnun á sýningu Stein-
gríms Eyfjörð verður opnuð sjö-
unda innsetningin í D-sal Hafnar-
hússins. Í þetta skipti er það 
Ingirafn Steinarsson sem sýnir. 
Sýningarnar standa báðar til 2. 
mars næstkomandi, og má geta 
þess að Listasafn Reykjavíkur í 
Hafnarhúsinu hefur nú opið til 22 
á fimmtudagskvöldum, gestum 
sínum til hægðarauka.

vigdis@frettabladid.is

Þjóðin, náttúran og jaðarinn

Kl. 23.10
Sjónvarpið endursýnir í kvöld fyrsta 
þáttinn í bresku þáttaröðinni Gatan, 
en hún hlaut alþjóðlegu Emmy-
verðlaunin á dögunum. Höfundur 
þáttanna er Jimmy McGovern, en 
hann á að baki vandaða þætti á borð 
við Cracker og The Lakes. 

Ásgerði Júníusdóttur söngkonu er boðið að koma fram á óperuhátíðinni 
Die Lange Nacht der Oper í Volksbuhne-leikhúsinu í Berlín hinn 26. 
janúar næstkomandi. Er verkefninu ætlað að vekja spurningar um 
óperulistina og höfðu þeir á Volksbuhne haft spurnir af starfi og 
hugmyndum Ásgerðar á þessu sviði og henni boðið að setja saman 
dagskrá til flutnings þar. Dagskráin nefnist Opera/Electronica og verða 
þar flutt verk eftir Magnús Blöndal Jóhannsson, Ragnhildi Gísladóttur 
og Ghostigital en í miðpunkti verður óperuinnsetningin Hanaegg eftir 
Ólöfu Nordal og Þuríði Jónsdóttur. Ásgerður vinnur um þessar mundir 
að samningu nýrrar óperu ásamt Ólöfu Nordal, Þuríði Jónsdóttur, 
Guðrúnu Evu Mínervudóttur og Kristínu Jóhannesdóttur.  - pbb

Ásgerður í Berlín

MYNDLIST Eitt verka Sigrid frá ferð 
hennar til Palestínu.

Námskeið fyrir byrjendur og lengra komna.

Frönskunámskeið
hefjast 21. janúar

Innritun 7.-18. janúar

Tryggvagötu 8
101 Reykjavík

Veffang: www.af.is
Netfang: alliance@af.is

Upplýsingar
í síma 552 3870

Óhapp! eftir Bjarna Jónsson lau. 12/1 

Ívanov fös. 11/1 & lau. 12/1 örfá sæti laus
Konan áður lau 12/1 & sun. 13/1 
Skilaboðaskjóðan sun. 13/1 uppselt
Gott kvöld sun. 13/1 kl. 13.30 & 15 örfá sæti laus

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

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

Allra síðasta sýning

11. janúar

19. janúar

25. janúar
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TÓNLEIKAHÚSIÐ SALURINN Stendur fyrir 
hinni vel heppnuðu tónleikaröð Tíbrá.

Hinir árlegu nýárstónleikar 
Tíbrár, tónleikaröð Kópavogs í 
Salnum, verða haldnir á laugar-
dag og hefjast kl. 17. Þetta er 
fimmta árið í röð sem Salonhljóm-
sveit Sigurðar Ingva Snorrasonar 
fagnar nýju ári með glæsilegum 
Vínartónleikum í Salnum. Að 
þessu sinni hefur þetta einvalalið 
hljóðfæraleikara fengið til liðs 
við sig sópransöngkonuna Huldu 
Björk Garðarsdóttur og gefst tón-
listarunnendum nú einstakt tæki-
færi til að heyra þessa frábæru 
söngkonu spreyta sig á Vínartón-
list. Á efnisskránni eru að vanda 
ljúfustu söngvar, svellandi vals-
ar, spriklandi polkar og önnur 
gleðitónlist úr gnægtabrunni Vín-
artónlistarinnar. 

Því miður er uppselt á tónleik-

ana í Salnum en vegna mikillar 
eftirspurnar verða tónleikarnir 
endurfluttir daginn eftir, sunnu-
dag, á vegum Tónlistarfélags 
Reykjanesbæjar í Listasafni 
Reykjanesbæjar. Hefjast þessir 
aukatónleikar kl. 15. Sala 
aðgöngumiða fer fram í Lista-
safni Reykjanesbæjar í DUUS 
húsum á opnunartíma safnsins 
sem er alla daga frá kl. 13 til 17. 
Einnig verða seldir miðar við inn-
ganginn og því þurfa unnendur 
Vínartónlistar ekki að líða skort 
nú um helgina heldur geta dembt 
sér á skemmtilega tónleika í 
Reykjanesbæ.

- vþ

Nýárstónleikar í Tíbrá 

LEIKLIST Pálmi Gestsson í Svörtum 
fugli.

Kvenfélagið Garpur er að 
leggja upp í sína fyrstu leikför 
með sýningu sína Svartan fugl. 
Leikendur í verkinu eru Pálmi 
Gestsson og Sólveig Guð-
mundsdóttir. Verkið var 
frumsýnt í haust í Hafnar-
fjarðarleikhúsinu en næstu 
vikur verður það leikið á 
þremur stöðum, Egilsstöðum, 
Ísafirði og í Eyjum. Sýndar 
verða tvær sýningar á 
hverjum stað: um næstu helgi í 
Sláturhúsinu-Menningarsetri 
ehf. á Egilsstöðum 12. og 13. 
janúar kl. 20.00. Helgina þar á 
eftir, 19. og 20. janúar kl. 20.00, 
í Edinborgarhúsinu á Ísafirði, 
og þann 26. og 27. janúar kl. 
20.00 í Leikhúsinu Vestmanna-
eyjum.  Það verða tvær 
leiksýningar í boði á Ísafirði í 
næstu viku en Þjóðleikhúsið er 
einnig með farandsýningu sína 
Norway/Today þar á ferð. 
Boðið er upp á pakkaferðir á 
vegum Flugfélags Íslands á 
þessa staði sem einungis er 
hægt að bóka hjá hópadeild í 
síma 570 3075 eða á netfanginu 
hópadeild@flugfelag.is. Gildir 
einungis þær helgar sem verið 
er að sýna leikritið á hverjum 
stað. Heimamönnum er bent á 
að miðasala fer fram á  www.
midi.is og við innganginn en 
þar einungis gegn reiðufé, kort 
eru ekki tekin við inngang. 

- pbb

Svartur fugl 
í leikför

Soffía Karlsdóttir
Söngkona/Kennari

Agnar Jón Egilsson
Leikstjóri/Leiklist

hjá Leynileikhúsinu.
nánarar á leynileikhusid.is

Söngkona/Kennari

Emilía Björg
Söngkona/Kennari

Jónsi
Söngvari/Kennari

Ágústa Ósk
Söngkona/Kennari

María Björk
Skólastjóri/Söngkona

Regína Ósk
Yfirkennari/Söngkona Söngkona/Kennari

SÖNGNÁMSKEIÐ

Skráning og upplýsingar:
Sími: 588 1111 & 897 7922
poppskolinn@poppskolinn.is

MARÍU BJARKAR Fákafeni 11 • www.poppskolinn.is • Sími 588 1111

Söngvaborg
kemur
í heimsókn
til yngstu
krakkana.

Á vorönn verður boðið upp á:
5 ára og eldri: Byrjenda- og framhaldsnámskeið
Unglingar: Byrjenda- og framhaldsnámskeið
Fullorðnir: Byrjenda- og framhaldsnámskeið.

Aldursskiptir hópar. Haldnir verða tónleikar á námskeiðinu og 
nemendur fá upptöku með söng sínum á geisladiski í lok námskeiðs.

Markmið söngkennslunnar er að þjálfa nemendur í túlkun, 
raddbeitingu, sjálfsstyrkingu og framkomu.
Skólinn leitast við að veita nemendum sínum tækifæri til að koma
fram opinberlega, svo sem við hljóðritanir, framkomur í sjónvarpi
og á öðrum vettvangi. Skólinn leitast við að hafa sérþjálfað starfslið 
sem eru atvinnumenn hver á sínu sviði.

VORÖNNIN ER AÐ HEFJAST

usid.isid.i

Söngskólinn er
alltaf í leit að

hæfileikaríku fólki

Fullorðins- og unglinganámskeiðin

hefjast um miðjan janúar

PÁLL
ÓSKAR

GESTUR Á
NÁMSKEIÐI

ERUM E E
BESTA VE

13 ÁRA REYNSLA

Forskóli!
Við bjóðum upp á forskóla 
fyrir 3-5 ára krakka

Síðustu forvöð að skrá sig!

ÖRFÁ PLÁSS LAUS!

ERUM VIÐ SÍMANN NÚNA!

LAU 12. JANÚAR KL. 17   
TÍBRÁ: NÝÁRSTÓNLEIKAR
HULDA BJÖRK OG SALONSVEIT SIS
UPPSELT

MÁN 14. JANÚAR KL. 20
UNGIR TÓNSNILLINGAR 
VÍKINGUR, ELFA, ARI. 
MARGRÉT, HELGA o.fl .
Miðaverð 2500kr

MIÐ 16. JANÚAR KL. 20
TÍBRÁ: STJÖRNUTÓNLEIKAR
FRANSKI FIÐLUSNILLINGURINN
LAURENT KORCIA OG C.HADLAND 
Miðaverð 2000/1600kr

GEFÐU UPPLIFUN !
NÝ OG FALLEG GJAFAKORT 
OG MARGIR FRÁBÆRIR 
TÓNLEIKAR Í BOÐI !
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Lust, Caution

Ang Lee er aftur kominn til Kína og 
birtist nú með erótískan njósn-
atrylli. Hópur leikara ákveður að 
koma embættismanni fyrir kattar-
nef en ákveðið vandamál kemur 
upp í hópnum þegar ein leikkonan 
fellur fyrir fórnarlambinu. Myndin 
fékk aðalverðlaunin í Feneyjum en 
var ekki gjaldgeng í flokknum besta 
erlenda myndin hjá Akademíunni.

Leikstjóri: Ang Lee

Aðalhlutverk: Tony Leung Chiu Wai 
og Joan Chen.

IMDB: 8,1/10

The Mist

Bækur og smásögur Stephens King 
hafa oftar en ekki ratað með einum 
eða öðrum hætti á hvíta tjaldið.  
Að þessu sinni er það hrollvekjan 
The Mist sem verður fyrir valinu en 
hún hefur hlotið prýðilega dóma. 
Myndin segir frá dularfullri þoku 
sem leggst yfir smábæ í Banda-
ríkjunum með ófyrirsjáanlegum 
afleiðingum.

Leikstjóri: Frank Darabont

Aðalhlutverk: Thomas Jane og 
Marcia Gay Harden

IMDB: 7,8/10

Frönsk kvikmyndahátíð í vik-
unni:

Persepolis: Frönsk teiknimynd 
fyrir alla aldurshópa.

Lögmaður hryðjuverkanna: 
Sláandi og ögrandi mynd um 
lögfræðinginn sem ver alla verstu 
skúrka heims.

Lofaðu mér: Emir Kusturica mætir 
til leiks með nýja kvikmynd sem 
sló í gegn á Cannes.

2 dagar í París: Leikstjórnarfrum-
raun frönsku leikkonunnar Julie 
Delpy.

FRUMSÝNDAR UM 
HELGINA

Sean Penn, Paul Thomas Anderson og Coen-
bræður virðast líklegastir til að hreppa til-
nefningu til Óskarsverðlauna en þær verða 
kunngjörðar í lok janúar. Samtök leikstjóra í 
Bandaríkjunum tilkynntu nýlega hvaða 
fimm myndir hefðu verið þeim mest að 
skapi á árinu sem var að líða og voru það 
góðkunningjar fagverðlauna sem hrepptu 
hnossið. Auk Penn, Anderson og Coen-
bræðranna fékk Julian Schnabel tilnefningu 
frá starfsbræðrum sínum fyrir Le Scaphand-
re et le papillon og Tony Gilroy fyrir Michael 
Clayton. 

Kvikmyndin Into the Wild hefur augljós-
lega heillað marga en hún segir frá náms-
manninum Christopher McCandless sem 
gefur aleigu sína til góðgerðamála og ákveð-
ur að setjast að í óbyggðum Alaska. Ólík-
indatólið Sean Penn stimplar sig rækilega 
inn sem einn eftirtektarverðasti leikstjór-

inn í dag. 
There Will Be Blood skartar Daniel Day 

Lewis í aðalhlutverki en Paul Thomas And-
erson hefur jafnan sýnt að hann kann þá list 
ákaflega vel að segja sögu. Myndin fjallar 
um olíubaróninn Daniel Plainview á upp-
hafsárum olíuvinnslu í Texas þar sem 
græðgi og trú sameinast í eitt. 

Að endingu er það síðan Coen-myndin No 
Country for Old Men með Javier Bardem og 
Tommy Lee Jones í aðalhlutverkum. Talið er 
nokkuð víst að slagurinn um Óskarinn standi 
á milli hennar og Anderson-myndarinnar en 
No Country for Old Men segir frá manni 
sem finnur skjalatösku fulla af peningum, 
slatta af heróíni og nokkur lík. - fgg

Enn aukast líkurnar hjá Sean Penn

PENN Stimplar sig rækilega inn sem einn af eftir-
tektarverðustu leikstjórunum í dag.

Fátt var um fína drætti í 
kvikmyndahúsum á ár-
inu sem var að líða. 2008 
lofar hins vegar góðu þar 
sem leikstjórar á borð við 
Michael Gondy, Spike Jonze 
og David Fincher skjóta 
upp kollinum. Bloggsíðan 
Splash-films.com valdi 55 
kvikmyndir sem áhuga-
menn um kvikmyndir ættu 
að bíða spenntir eftir.

Árið hér á landi hefst að sjálf-
sögðu með Óskarsvænum kvik-
myndum. Into the Wild, kvikmynd 
Seans Penn, There Will be Blood 
eftir Paul Thomas Anderson og 
Coen-myndin No Country for Old 
Men, eiga allar eftir að rata á hvíta 
tjaldið í byrjun ársins og verður 
forvitnilegt að sjá hvers vegna hin 
fjölbreyttu stéttarfélög kvik-
myndagerðarmanna í Bandaríkj-
unum hafa tilnefnt þessar þrjár til 
sinna verðlauna. En síðan hefst 
fjörið.

Spennandi stórsmellir
Varla var hægt að hrópa húrra yfir 
stórsmellum síðasta árs, þar sem 
tæknibrellusafnið Transformers 
og fjórða Die Hard-myndin stóðu 
upp úr. En 2008 lofar góðu hvað 
gróðavonina varðar í Hollywood. 
Cloverfield-útspil Lost-höfundar-
ins J.J. Abrams hefur verið mikið 
æði á netinu að undanförnu og slík 
markaðssetning hefur oftar en 
ekki skilað sér margfalt tilbaka. 
Indiana Jones snýr aftur í fjórðu 
myndinni um fornleifafræðinginn, 
orðinn nokkuð grár í vöngum og 
nýtur nú aðstoðar sonar síns sem 
leikinn er af Shia Labeouf. Spiel-
berg heldur um stjórnartaumana 
og því má fastlega gera ráð fyrir 
að sérhvert mannsbarn verði söng-
landi stef Johns Williams í byrjun 
sumarsins. 

En það eru fleiri sem setja sig í 
stellingar á nýjan leik. End-
urkomu Leðurblöku-
mannsins í leikstjórn 
Chris Nolan var ákaft 
fagnað eftir að Holly-
wood-maskínan hafði 
nánast gengið af riddara 
næturinnar dauðum. 
Christian Bale klæðist að 
sjálfsögðu skikkjunni og 
fær að kljást við kol klikk-
aðan Heath Ledger í 
hlutverki 
Jókersins. 
Mánuði fyrir 
jól kemur svo 
Bond keyr-
andi á hvíta 
tjaldið í 22. 
myndinni 
um leyni-
þjónustu-

manninn kvensama. Daniel Craig 
mátti þola mikla gagnrýni áður en 
nokkur hafði séð hann í hlutverki 
James en svaraði henni með glæsi-
brag í Casino Royal. Þetta verður í 
fyrsta skipti sem Bond-kvikmynd 
tekur upp þráðinn frá þeirri síð-
ustu sem ætti að verða forvitni-
legt.

Athyglisvert góðgæti
En Hollywood þykir líka 

skemmtilegt að búa til svokallaðar 
„gæðamyndir“. Michael Gondy 
ríður fyrstur á vaðið með Be Kind 
Rewind þar sem Jack Black leikur 
mann sem eyðileggur allar myndir 
á myndbandaleigu vinar síns. 
Framhaldið er síðan bæði kostu-
legt og forvitnilegt. Einnig verður 
athyglisvert að sjá hvernig hinum 
stórkostlega handritshöfundi 
Charlie Kauffman gengur að leik-
stýra sinni fyrstu kvikmynd, Syn-
eodochne, New York, en hann 
nýtur aðstoðar gæðaleikarans 
Philips Seymour Hoffman.

Peter Jackson mætir síðan um 
sumarið með fremur litla mynd á 
hans mælikvarða en The Lovely 
Bones fjallar um stúlku sem fylg-
ist með leit að líki sínu eftir að hún 
er drepin af nágranna sínum. Jafn-
framt verður spennandi að sjá 
kvikmynd Jons Avnet, Righteous 
Kill, en leikarahópurinn sam-
anstendur af Robert De Niro, Al 
Pacino og Martin Scorsese. 

M. Night Shyamalan verður 
einnig með í pottinum en handritið 
að kvikmyndinni The Happening 
þykir jafn gott og Sixth Sense. 
Hinn aldni höfðingi Clint Eastwood  
leikstýrir síðan The Changeling 
með Angelinu Jolie í aðalhlutverki 
en eiginmaður hennar Brad Pitt 
stelur væntanlega senunni af 
spúsu sinni þegar The Curios Case 
of Benjamin Button eftir David 
Fincher verður frumsýnd í lok árs-
ins.

Spurningarmerkin
Að sjálfsögðu eru það síðan vafa-
atriðin sem geta fallið á hvorn veg-

inn sem er. Ironman með Robert 
Downey fellur undir þennan 
flokk auk stórmyndar Rol-
ands Emmerich, 10.000 BC, 
sem gæti orðið næsti smell-
ur eða hreinlega dýrasta og 
versta fjárfesting síðari 
tíma. Hins vegar er erfitt að 

sjá hvernig saga um mamm-
úta-veiðimann á hvíta tjald-

inu geti klikkað. 
Emmerich verð-

ur vonandi í 
Independ-
ence-stuði 
og Godzilla-
áhrif eru 
síður en 
svo æski-
leg.

Val-
kyrja 
Toms 
Cruise 
er einn-

ig undir 
sömu sök 

seld, ef smávaxni 
leikarinn talar 
ensku með þýsk-
um hreim er 

fjandinn laus en leikstjórinn Bryan 
Singer ætti að geta haldið stór-
stjörnunni í skefjum. Englum og 
djöflum eftir bók Dans Brown 
hefur verið frestað með jöfnu 
millibili og ekki útséð með að 
myndin verði frumsýnd á þessu 
ári eins og Splash Films heldur 
fram. Imdb greinir meira að segja 
frá því að hún verði frumsýnd í 
maí á næsta ári en yfirmennirnir í 
Hollywood eru mikil ólíkindatól. 
Vonandi hefur þó Ron Howard 

lært af reynslunni, sent Tom Hanks 
í klippingu og þá gæti hann orðið 
trúverðugur sem táknfræðingur-
inn Robert Langdon.

Af öðrum stórum spurningar-
merkjum má nefna Wachowski-
myndina Speed Racer sem byggð 
er á japönskum teiknimyndaþátt-
um og svo Star Trek í leikstjórn 
J.J. Abrams enda byggir velgengni 
hennar á því að myndin nái að 
höfða út fyrir hinn þrönga hóp 
Trekkara.   - fgg

Spennandi ár fram undan

22 Daniel Craig 
sýndi og sannaði 
í Casino Royale að 
hann er verðugur 
arftaki James Bond. 

ÓVINUR NÚMER EITT Jókerinn snýr aftur í nýjustu Batman-mynd Chris Nolan en 
Heath Ledger þykir ekki gefa Jack Nicholson neitt eftir.

GRÁR Í VÖNGUM Harrison Ford snýr aftur sem Indiana Jones og ætti væntanlega að 
geta halað inn nokkrum krónum í kassann með svipuna eina að vopni.

> SPIELBERG FRESTAÐ
Steven Spielberg verður að bíða í eitt ár eftir 
heiðursverðlaunum Golden Globe. Þetta var 
ákveðið af aðstandendum hátíðarinnar eftir 
að ljóst varð að ekki yrði sýnt frá afhendingu 
gullhnattarins. Ekki þótti sæmandi að 
enginn yrði viðstaddur þegar 
sjálfur gullkálfurinn fengi 
klapp á bakið fyrir vel 
unnin störf.



11. - 24. JANÚAR Í HÁSKÓLABÍÓIOPNUNARMYND:
PERSEPOLIS

www.graenaljosid.is
www.af.is
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Er eldhúsið tóm-
legt?
Jólagardínurnar eru 
farnar niður, 
mandarínurnar 
horfnar og jóla-
skrautið farið. Af 
hverju ekki að 
splæsa á sig einum 
litlum blómvendi eða 
skreytingu? Gerir 
ótrúlegustu hluti bæði 
fyrir eldhúsið og 
skammdegisskapið.

Hvaða matar gætirðu síst verið án?
Ég gæti síst verið án Vitaborgara, ég er 
fastagestur þar. Gleym-mér-ei borgari 
með beikoni á Vitabar, hann er bestur.
Besta máltíð sem þú hefur fengið:
Það var kampavínsleginn kalkúnn í 
trufflusveppasósu sem ég fékk á nýárs-
dag 2001 í heimahúsi í Belgíu. Það var 
mjög gott.

Er einhver matur sem þér finnst 
vondur?

Kavíar finnst mér vondur. 
Leyndarmál úr eldhússkápnum:
Kóríander í allan mat. Það virkar á allt. 
Hvað borðar þú til að láta þér líða betur?
Ég borða náttúrlega Vitaborgarann ansi oft 
til að láta mér líða betur á laugardags- og 
sunnudagsmorgnum. 

Hvað áttu alltaf til í ísskápnum?
Ég á alltaf til Bónus-appelsínusafa í flösku 
og rjómaost. 
Ef þú yrðir fastur á eyðieyju, hvað tækirðu 
með þér?
Ég myndi taka með mér ólífur og fetaost. 
Það er fínt. 
Hvað er það skrítnasta sem þú hefur 
borðað?
Það skrítnasta sem ég hef borðað er 
marglyttuslímsúpa með stórum 
tofúbitum í Kína síðasta sumar. 
Hún var mjög slepjuleg 
og með vægast sagt 
undarlegri áferð þar 
sem ekkert bersýnilegt 
bragð kom í ljós. 

MATGÆÐINGURINN HÖGNI EGILSSON TÓNLISTARMAÐUR

Marglyttusúpa undarlegasta máltíðin

Pítur hafa notið nokkurra vin-
sælda hér á landi, og þá helst í 
félagsskap nautahakks eða annars 
kjötmetis, og pítusósunnar góðu. 
Þær er þó hægt að bera á borð í 
töluvert öðruvísi búningi. Utan-
lands tíðkast til dæmis að hluta 
brauðið í sundur og skera í sneið-
ar, krydda og baka í ofni til að búa 
til aðeins skemmtilegra snakk en 
það sem kemur upp úr brakandi 
pokum.

Slíkar pítuflögur henta ljómandi 
vel með ýmiss konar ídýfum, sem 
og hummusi, sem á rætur sínar að 
rekja til sama svæðis og pítu-
brauðin. Kryddtegundir fara svo 
eftir smekk heimilisfólks. Það má 
fara auðveldu leiðina og lífga bara 
upp á brauðið með sjávarsalti, eða 
krydda flögurnar eftir mexíkósk-
um hefðum, með chili, kóríander 
og hvítlauk, ef svo ber undir. Salt, 

pipar og basilíka eru ekki verri 
kostur og svo mætti lengi telja. 

Berið ólívuolíu á flögurnar og 
bakið í ofni, á bökunarpappír, þar 
til þær eru orðnar gullinbrúnar. 

Pítur í flöguformi

Kvöldskóli Kópavogs er einn 
þeirra sem bjóða upp á matreiðslu-
námskeið fyrir almenning. Á vor-
önninni eru þar nokkur spennandi 
námskeið í boði fyrir þá sem vilja 
aðstoð við að taka fyrstu skrefin í 
eldhúsinu, eða bæta við sig þekk-
ingu. 

Á dagskránni er meðal annars 
námskeið í hollum suðrænum rétt-
um frá Miðjarðarhafslöndunum, 
þar sem nemendur fá meðal ann-
ars að kynnast réttum úr hinni 
víðfrægu frönsku matarhefð og 
matarmenningu Norður-Afríku. 
Áhugafólk um hráfæði fær tæki-
færi til að kynna sér það nánar, og 
einnig er boðið upp á námskeið í 
bauna-, pasta- og grænmetisrétt-
um. Kvöldskólinn heldur svo 
áfram með námskeiðin Matargerð 

fyrir karlmenn, bæði á grunn- og 
framhaldsstigi. 

Námskeið fyrir alla

PÍTUFLÖGUR Búðu til þitt eigið snakk 
með því að baka niðurskorna pítu í ofni 
með uppáhaldskryddinu þínu.

NORDICPHOTOS/GETTY

FRÁ FRAKKLANDI TIL AFRÍKU Á meðal 
þess sem Kvöldskóli Kópavogs býður 
upp á í ár er námskeið í hollum réttum 
frá Miðjarðarhafslöndunum.

NORDICPHOTOS/GETTY

Vill hafa vesen í eldhúsinu
Ástrós Gunnarsdóttir, dansari og danshöf-
undur, vill helst verja löngum tíma í eld-
húsinu. Hún býður þó upp á rétt í fljótlegri 
kantinum í þetta skiptið.

„Þessi kjúklingaréttur er bæði þægilegur og léttur, 
en það er alls ekki vaninn á okkar heimili,“ segir 
Ástrós og hlær við, en hún deilir uppskrift að 
kjúklingi með ferskum chili með lesendum Frétta-
blaðsins í þetta skipti. Þrátt fyrir mikið magn af 
salti og chili segir Ástrós hann síður en svo eldheit-
an.
„Það er yfirleitt meira tilstand í kringum matartím-
ana hjá okkur, og mér finnst persónulega skemmti-
legra að elda þegar það er meira vesen,“ segir 
Ástrós, sem kveðst vilja eyða löngum tíma bæði í að 
elda matinn og borða hann. „Allt sem heitir tilbúið, 
fljótlegt eða fljótlært er ekki mikið á mínum 
vogarskálum,“ bætir hún við.
Ástrós segist skoða matreiðslubækur í törnum og 
vinna sig út frá uppskriftum í þeim. „Ég er reyndar 
svolítið meira í grófleika í eldhúsinu, en sambýlis-
maður minn sér svo um franska eldhúsið. Það er fínt 
að skipta þessu upp,“ segir hún. 
Ástrós kennir pílates og er um þessar mundir að 
hefja ný námskeið. Þar að auki sér hún um dans og 
hreyfingar fyrir uppsetningu á Óþelló í Borgarleik-
húsinu, sem afrakstur samstarfs leikhússins við 
Draumasmiðjuna. „Eftir það fer ég að vinna 
dansverkefni með Láru Stefánsdóttur sem við 
stefnum á að sýna í apríl eða maí, svo það er nóg að 
gera,“ útskýrir Ástrós. 

Chilikjúklingur
1 heill kjúklingur
4 rauð chili 
2 bollar ólífuolía
sjávarsalt
1 lime eða sítróna
Grænmeti eftir smekk

Skinnið tekið af kjúklingnum, og hann lagður á 
magann í eldfast mót. Vel af góðri ólífuolíu hellt yfir 
hann, Ástrós segist nota heilan bolla á hvora hlið. 
Kjúklingurinn þakinn með góðu sjávarsalti og 
helmingnum af ferska, saxaða chilipiparnum. Takið 
fræin ekki úr piparnum. Kjúklingnum snúið við og 

leikurinn endurtekinn. Bútið lime eða sítrónu í 2-3 
hluta, setjið inn í kjúklinginn. 

Ástrós lætur grænmeti oft fljóta með í fatið. Hún 
mælir með tveimur stórum rauðlaukum og brokkólí-
haus, eða sætum kartöflum, allt eftir smekk fólks. 
Dreypið ólífuolíu yfir það líka. 

Hitið ofninn í botn meðan á undirbúningi stendur. 
Setjið kjúklinginn inn með álpappír yfir og lækkið í 
180 gráður. Hafið álpappírinn yfir í hálftíma, 
fjarlægið hann, en haldið áfram að elda kjúklinginn 
í þrjú kortér til klukkutíma. 

Ástrós mælir með því að bera kjúklinginn fram 
með kúskúsi eða hrísgrjónum og fersku salati.

 sunna@frettabladid.is

FLJÓTLEGUR MATUR EKKI Í UPPÁHALDI Ástrós Gunnarsdóttir 
vill helst verja löngum tíma í eldhúsinu, bæði við matreiðslu 
og þegar sest er að borðum.  FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN 
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Óvíst er hvort Óskarsverðlaunin fari 
fram með hefðbundum hætti í ár vegna 
verkfalls handritshöfunda í Bandaríkj-
unum. Verðlaunaathöfnin hefur verið 
sýnd í beinni útsendingu á Stöð 2 undan-
farin ár með pompi og prakt en núna 
verður hún hugsanlega blásin af rétt 
eins og raunin varð með Golden 
Globe-athöfnina.

„Auðvitað er maður ugg-
andi nú þegar það er virki-
lega búið að blása af Golden 
Globe en ég trúi ekki öðru en 
að þetta leysist fyrir þann 
tíma. Það eru samt engar blikur 
á lofti um að þetta sé að leysast,“ 
segir Skarphéðinn Guðmunds-
son, dagskrárstjóri Stöðvar 
2.

Athöfnin á að fara fram 

í lok næsta mánaðar og því er um einn 
og hálfur mánuður til stefnu. Skarphéð-
inn viðurkennir að Óskarinn sé einn af 
stórviðburðum Stöðvar 2. „Þetta er samt 
að nóttu til og dagskráin stendur ekkert 
og fellur með þessu en auðvitað er þetta 
smá rós í hnappagatið,“ segir hann. 
„Golden Globe er tölvuert minni við-
burður en Óskarinn og ég held að það sé 
mun auðveldara fyrir þessar stóru 
stjörnur að standa með handritshöf-
undum fyrir svoleiðis athöfn. Ég sé 
ekki að þær snúa baki við Óskarnum, 

það yrði saga til næsta 
bæjar. Ég held að einu 

sinni áður hafi verið 
hætt við Óskarsat-

höfnina og það var 
út af seinni heims-
styrjöldinni.“    - fb

Uggandi vegna Óskarsins

Enska bítlabandið The Kinks 
hefur lofað að snúa aftur í ár, að 
því tilskildu að tveir meðlimanna 
nái sér af heilsuleysi sem hefur 
hrjáð þá. Gítarleikarinn Dave 
Davies fékk slag árið 2004 og 
bassaleikarinn Pete Quaife hefur 
glímt við nýrnasjúkdóm. Báðir 
eru nú áfjáðir í að snúa aftur, tólf 
árum eftir síðasta kombakk, og 
eru væntanlega í stífri endurhæf-
ingu. Ray Davies er við ágæta 
heilsu og meira en til í tuskið. „Það 
væri magnað að koma Kinks 
saman aftur til að sjá hvaða hug-
myndir myndu kvikna og hvað 
myndi koma út úr þessu,“ segir 
Ray, en ekkert hefur þó verið stað-
fest enn. Kombökk ofurhljóm-
sveita eru algjörlega málið í dag. 
Endurkoma Led Zeppelin og Pol-

ice skyggði til dæmis á flest í tón-
listarheiminum í fyrra og endur-
koma Kinks myndi einnig vekja 
mikla athygli, enda bandið tví-
mælalaust á meðal bestu banda 
rokksögunnar.

Lofa kombakki Kinks

KOMBAKK HJÁ KINKS Ef endurhæfingin 
skilar árangri.

Leikkonan Gwyneth Paltrow segir að 
eiginmaður hennar, Chris Martin, söngvari 
Coldplay, hafi átt stóran þátt í að koma lífi 
hennar í réttan farveg eftir að hún missti 
föður sinn, Bruce, árið 2002.

Paltrow var að fagna þrítugsafmæli sínu á 
Ítalíu ásamt föður sínum þegar hann fékk 
hjartaáfall. „Ég var að bíða eftir rétta 
manninum fyrir mig og ég þurfti líka að 
greiða úr persónulegum flækjum. Líf mitt 
snerist í 180 gráður á öllum sviðum,“ sagði 
Paltrow, sem giftist Martin í desember 2003.

Martin breytti öllu

GWYNETH PALTROW Leikkonan þakkar eiginmanni 
sínum Chris Martin fyrir þá birtu sem ríkir í hennar lífi.

Hætt hefur verið við tónleika sem 
átti að halda í Folsom-fangelsinu í 
Bandaríkjunum í tilefni af því að 
fjörutíu ár eru liðin frá sögufræg-
um tónleikum Johnny Cash á sama 
stað.

Cash, sem lést árið 2003, spilaði 
í mötuneyti fangelsisins 13. jan-
úar 1968 við góðar undirtektir. 
Gaf hann í framhaldinu út tónlei-

kaplötuna Live at Folsom Prison 
sem naut mikilla vinsælda. Stjórn-
endur fangelsisins og tónleika-
haldarnir kenna hver öðrum um 
að tónleikunum hafi verið aflýst. 
Aðalágreiningsefnin voru réttur-
inn til að mynda tónleikana, 
aðgangur fjölmiðla og óvissa um 
öryggismál. Sýna átti tónleikana í 
beinni útsendingu á netinu.

Tónleikar blásnir af

CATE 
BLANCHETT 
Breska leik-
konan Cate 
Blanchett 
tekur á móti 
Óskarsverð-
laununum.

SKARPHÉÐINN GUÐMUNDSSON
Skarphéðinn er uggandi vegna deilu 
handritshöfunda í Bandaríkjunum.

> VERST KLÆDD

Victoria Beckham situr í efsta 
sæti á árlegum lista tískugúr-
úsins Mr. Blackwells yfir verst 
klæddu stjörnur liðins árs. Það 
eru tíu ár liðin síðan henni hlotnað-
ist sá heiður síðast, en þá var það 
sem liðsmaður Spice Girls. 
Amy Winehouse og Mary-
Kate Olsen skipa næstu 
sæti.

Skemmtistaðurinn Óliver 
hefur skipt um eigendur. 
Baldvin Samúelsson hefur 
keypt staðinn af Ragnari 
Magnússyni og er því á 
góðri leið með að verða 
ókrýndur skemmtistaða-
kóngur Íslands.

„Ég er bara að færa út kvíarnar,“ 
segir Baldvin Samúelsson en hann 
hefur keypt einn vinsælasta 
skemmtistað landsins, Óliver við 
Laugaveg, af Ragnari Magnússyni. 
Baldvin vildi ekki gefa upp kaup-
verðið í samtali við Fréttablaðið, 
sagði það trúnaðarmál. 
Vefsíðan Vísir greindi frá því á 
síðasta ári að Ragnar hefði keypt 
þrjá staði á 200 milljónir, Barinn, 
Q-Bar og Óliver og má reikna með 
að verð þess síðast nefnda hafi 
vegið þar þyngst enda einn eftir-
sóttasti áningastaður reykvískra 
ungmenna síðustu ár. Baldvin, sem 
er nú ókrýndur skemmtistaða-
kóngur Reykjavíkur, segir að það 
hafi verið lengi í deiglunni að hann 
myndi gera þetta.
Að sögn skemmtistaðaeigandans 
þá getur veitingastaðarekstur 
verið dýr bisness en ef réttir menn 
eru á réttum stað sé hægt að gera 
góða hluti. Hann segist ekki ætla 
að gera dramatískar breytingar, 
vissulega verði aðeins lappað upp 
á staðinn og svo eigi að treysta 
stoðir hans en það hafi gleymst 

þegar Óliver opnaði með miklu 
trukki fyrir nokkrum árum.
Ragnar sagðist í samtali við Frétta-
blaði að hann hefði tekið ákvörðun 
um að selja Óliver sökum þess að 
mannorð hans hefði beðið álits-
hnekki í fjölmiðlum að undan-
förnu. „Þar sem ég hef verið tek-
inn af lífi án dóms og laga,“ segir 
hann. Kaupverð Ólivers verður 
notað til að greiða upp þrjár kaup-
samningsgreiðslur við fyrri eig-
endur staðarins sem voru útistand-
andi.
Nafn Ragnars hefur ítrekað borið 

á góma í tengslum við íkveikju á 
tíu glæsibifreiðum í Vogum á síð-
asta ári sem voru í eigu Ragnars. 
Hafa illar tungur haldið því fram 
að Ragnar hafi sjálfur lagt eld að 
farartækjunum til að geta greitt 
umrædda kaupsamninga. Hann 
vísar því á bug. „Ég hef aldrei 
verið yfirheyrður af lögreglu né 
haft stöðu grunaðs manns,“ segir 
Ragnar sem telur sig hafa fengið 
ásættanlegt verð fyrir skemmti-
staðinn. Hann mun eftir sem áður 
eiga hlut í Barnum og Q-Bar ásamt 
Baldvini. freyrgigja@frettabladid.is

Umdeildur Ragnar selur Óliver

NÝR EIGANDI ÓLIVER Baldvin Samúelsson hefur eignast skemmtistaðinn Óliver við 
Laugaveg. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

ENN MEIRI VERÐLÆKKUN

SMÁRALIND OG KRINGLUNNI
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Nirvana er goðsagnakenndasta 
rokkhljómsveit síðasta áratugar. 
Sem kunnugt er batt Kurt Cobain 
enda á líf sitt árið 1994 og 
trommarinn Dave er allt í öllu 
með Foo Fighters. Bassaleikarinn 
Krist Novoselic hefur hins vegar 
aðallega látið til sín taka í pólitík 
og lítið sem ekkert spilað 
opinberlega. Nú hefur hann hins 
vegar gengið til liðs við hljóm-
sveitina Flipper, sem hefur spilað 
ófyrirleitið hávaðapönk síðan um 
1980. Það hefur ekki boðað gott að 
spila á bassa með Flipper, tveir 
bassaleikarar hafa látist úr of 
stórum skammti eiturlyfja og sá 
þriðju lést í bílslysi, en Krist 
tekur sénsinn og hljómsveitin 
tekur nú upp glænýja plötu í 
einkahljóðveri Krists í Seattle, þá 
fyrstu í 15 ár.

Krist í Flipper

Johnny Depp og Reese Wither-
spoon voru kjörnir bestu leikar-
arnir á People´s Choice-verðlaun-
unum í Bandaríkjunum á öðruvísi 
verðlaunaathöfn en tíðkast hefur. 
Vegna verkfalls handritshöfunda 
var enginn til að afhenda 
verðlaunin á hátíðinni og þess í 
stað voru sýndar myndbandsupp-
tökur með þakkarræðum 
sigurvegaranna. 

Matt Damon og Keira 
Knightley voru kjörnar bestu 
hasarhetjurnar og þau Justin 
Timberlake og Gwen Stefani 
bestu tónlistarmennirnir. Þá voru 
Patrick Dempsey og Katherine 
Heigl úr Greys´ Anatomy valdir 
bestu sjónvarspsleikararnir.

Þakkarræður 
á myndbandi

JOHNNY DEPP Leikarinn Johnny Depp 
var kjörinn besti leikarinn á People´s 
Choice-verðlaununum.

KRIST HÉR MEÐ NIKKU en handleikur 
nú bassann á ný.

Söngkonan Adele, sem er sögð hin 
nýja Amy Winehouse, er líklegust 
til að slá í gegn á þessu ári sam-
kvæmt skoðanakönnun Breska 
ríkisútvarpsins á meðal 150 tón-
listarspekinga.   

Í öðru sæti lenti söngkonan 
Duffy, sem hefur verið líkt við 
Dusty Springfield, og í því þriðja 
varð dúettinn The Ting Tings sem 
blandar saman poppi og rokki.

Adele, sem er aðeins nítján ára, 
gekk í sama tónlistarskóla og Amy 
Winehouse og Katie Melua. Mikil 
eftirvænting er eftir fyrstu plötu 
hennar, 19. sem kemur út í Bret-
landi í janúarlok. „Ég finn ekki 
fyrir miklum þrýstingi. Ég hélt 
hann yrði meiri,“ sagði Adele. „Ég 
er mjög spennt. Vonandi munu 
hlutirnir snúast alfarið um tónlist-

ina og ég vona að ég geri engan 
skandal og þurfi klukkutíma til að 
komast að útidyrahurðinni 
minni.“

Adele spáð frama

ADELE Breska söngkonan Adela er sögð 
líkleg til vinsælda á þessu ári.

NORDICPHOTOS/GETTYIMAGES

Smáauglýsing sem birt var í 
Fréttablaðinu í gær vakti athygli 
margra, en þar var auglýst eftir 
uppstoppaðri kind. Auglýsingin 
hljómaði svo: „Áttu uppstoppaða 
kind frá Gunnari langafa sem þú 
þarft að losna við? Hringdu þá í 
síma 553 5010 og málið er leyst 
(lofum að fara vel með kindina).“ 
Þó margir gætu hafa haldið að 
hér væri um hrekk að ræða reynd-
ist svo alls ekki vera. 

Þorleifur Björgvinsson, fram-
kvæmdastjóri Tolla ehf., rak upp 
hlátur þegar Fréttablaðið forvitn-
aðist um hvað fyrirtækið hygðist 
gera við gripinn. „Rolluna? Við 
vorum að hugsa um að hafa hana í 
útstillingu með ferðamannavör-
um,“ sagði hann, en Tolli ehf. sér-
hæfir sig í merkingum á fatnaði 

og gjafavöru. „Þetta er enginn 
hrekkur,“ bætti Þorleifur við, 
„við héldum kannski að einhver 
gamall bóndi hefði látið stoppa 
upp forystusauðinn sinn og að 
erfingjarnir væru í vandræðum 
með hann, og ákváðum að prófa 
þetta.“ 

Aðspurður hvort undirtektir 
við rolluleitinni hafi verið góðar 
skellir hann aftur upp úr. „Þetta 
er fyrsta hringingin, svo það virð-
ist ekki vera mikið um rollur á 
háaloftum. En ég er vongóður,“ 
bætir hann við.    - sun

Leita að uppstoppaðri kind

ROLLA ÓSKAST Fyrirtækið Tolli leitar 
logandi ljósi að uppstoppaðri kind til að 
nota í útstillingu með ferðamannavör-
um.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Sala aðgöngumiða fyrir tónleika fer fram í Listasafni Reykjanesbæjar
 í DUUS húsum á opnunartíma safnsins sem er alla daga kl. 13:00 -17:00, 

auk þess er hægt að hringja í síma 421 3796. Miðaverð er 2500kr.

VÍNARTÓNLEIKAR
Nýárstónleikar Tónlistarfélags 

Reykjanesbæjar. 
Listasafni DUUS húsum, 

sunnudaginn 13. janúar, kl. 15:00

Salon-hljómsveit Sigurðar Inga 
Snorrasonar ásamt Huldu Björk

 Garðarsdóttir. 
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16
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THE NANNY DIARIES   kl. 8 - 10
THE GOLDEN COMPASS  kl. 8 - 10.10
ALVIN & ÍKORNARNIR  kl. 6 ÍSL. TAL

DUGGHOLUFÓLKIÐ kl. 6

10

7

12
10
16

ÍM NOT THERE  kl.6 - 9 ótextuð
THE GOLDEN COMPASS  kl.5.30 - 8 - 10.30
WE OWN THE NIGHT  kl.5.30 - 8 - 10.30
RUN FAT BOY RUN  kl. 8 - 10.10
DAN IN REAL LIFE  kl.5.45

THE NANNY DIARIES kl. 5.40 - 8 - 10.20
THE GOLDEN COMPASS kl. 5.30 - 8 - 10.30
THE GOLDEN COMPASS LÚXUS kl. 5.30 - 8 - 10.30
ALVIN & ÍKORNARNIR kl. 4 - 6 ÍSLENSKT TAL

ALVIN & ÍKORNARNIR kl. 8 - 10 ENSKT TAL

HITMAN  kl. 8 - 10.10
DUGGHOLUFÓLKIÐ kl. 4 - 6

   

THE NANNY DIARIES kl. 5.40 - 8 - 10.20
THE GOLDEN COMPASS kl. 5.30 - 8 - 10.30
I AM LEGEND kl. 8 - 10.20
WE OWN THE NIGHT kl. 10.30
DUGGHOLUFÓLKIÐ kl. 6
ALVIN & ÍKORNARNIR     kl. 6 ÍSLENSKT TAL

5%

5% 5%

5%

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

!óíbí.rk045
Gildir á allar sýningar í 

Regnboganum merktar með rauðu

Stórskemmtileg gamanmynd um 
fóstru hjá ríka liðinu í New York.

En ekki er allt sem sýnist! 

Dagbók fóstrunnar 

Vinsælasta myndin
á Íslandi í dag!

A.S. MBL

T.S.K. 24 stundir

Beint á 

toppinn 

í USA.

TÖFRAPRINSESSAN

SÝND MEÐ ÍSLENSKU OG ENSKU TALI

RVE - fbl

mögnuð spennumynd

ÁLFABAKKA

KEFLAVÍK

KRINGLUNNI

AKUREYRI

SELFOSS

NAT. TREASURE 2 kl. 5:30 - 8D  - 10:40D 12

NAT. TREASURE 2 kl. 8 - 10:40 VIP
I AM LEGEND kl. 5:30 - 8 -  10:30 14

I AM LEGEND kl. 5:30 VIP
TÖFRAPRINSESSAN ÍSL TAL kl. 5:30D L

ENCHANTED M/- ENSK TAL kl. 5:50  - 8:10 - 10:30 L

BÝFLUGUMYNDIN M/- ÍSL TAL kl. 5:30 L

SIDNEY WHITE kl. 8 L

AMERICAN GANGSTER kl. 10:40 16

DIGITAL

DIGITAL

NAT. TREASURE 2 kl. 8D - 10:40D 12

I AM LEGEND kl. 8D - 10:10D 14

TÖFRAPRINSESSAN ÍSL TAL kl. 5:50D L

ENCHANTED M/- ENSK TAL kl. 5:50 - 8 L

FRED CLAUSE kl. 10:10 L

BEOWULF Síðustu sýningar kl. 5:50(3D) 12

NAT. TREASURE 2 kl. 8 - 10:30 12

I AM LEGEND kl. 8 - 10 14

NATIONAL TREASURE 2 kl. 8 - 10:30 12

THE GOLDEN COMPASS kl. 8 10

SAW IV kl. 10:20 16

NATIONAL TREASURE 2 kl. 8 - 10:20 12

I AM LEGEND kl. 8 - 10:20 14

REYKJAVÍK AKUREYRI KEFLAVÍK SELFOSS

STÆRSTA ÆVINTÝRI VETRARINS
ER UM ÞAÐ BIL AÐ HEFJAST.

VINSÆLASTA MYNDIN Í BANDARÍKJUNUM Í DAG.

- bara lúxus
Sími: 553 2075

LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR
NATIONAL TREASURE 2 kl. 5, 8 og 10.30 12
THE GOLDEN COMPASS kl. 5, 8 og 10.15 10
RUN FATBOY RUN kl. 8 og 10 L
ALVIN OG ÍKORNARNIR - ÍSL TAL kl. 6 L

Viðskiptavinir, sem greiða
með korti frá SPRON, fá

20% afslátt
af miðaverði á myndina

Britney Spears er með allt niðrum sig og heimurinn 
fylgist gapandi með þokkadísinni fara hægt og bítandi í 
hundana. Hver skandallinn rekur annan og hvergi virðist 
ljóstíra í myrkrinu. Það er því öllum ljóst að Britney þarf 
hjálp, mikla hjálp. Íslendingar láta aldrei sitt eftir liggja 
þegar rétta þarf hjálparhönd og með samstilltu átaki 
gætu þessir aðilar bjargað Britney.

Björgum Britney!

Einar Bárðarson
Kraftaverkamaðurinn Einar 
getur jafnvel selt plötur með 
Luxor svo honum ætti ekki að 
verða skotaskuld úr því að blása 
lífi í feril Britney. Það er laust 
pláss í Nylon þar til hún getur 
staðið á eigin fótum á ný.

Pálmi Guðmundsson hjá Stöð 2
Eftir að Bandið hans Bubba 
hefur sannað sig er upplagt að 
koma með Bandið hennar 
Britney. Britney, Ellý í Q4U og 
Ellý Ármanns eru í dómnefnd-
inni og verðlaunin eru 3 millur 
og samningur við Senu. 

Páll Magnússon hjá RÚV
Það er lengi pláss fyrir nýjar 
þulur á RÚV og ef Britney 
væri þula vekti það heimsat-
hygli. Með betri íslensku-
kunnáttu lægi svo leiðin í 
Kastljósið.

Guðni Gunnarsson í Rope yoga
Guðni vann við að byggja 
stjörnurnar upp í Hollywood 
með rope yoga. Nýjasti 
Superman var meðal kúnn-
anna og ef Guðni getur 
bjargað Superman fer hann 
létt með Britney. 

Geiri í Goldfinger
Góðmennið Geiri hefur 
veitt margri stúlkunni 
tækifæri til betra lífs og 
Britney myndi eflaust 
trekkja vel á Smiðjuveg-
inum. Hún er líka vön.

Þórarinn Tyrfingsson hjá SÁÁ
Eftir þrjár meðferðir er 
Britney enn í ruglinu. Það er 
því alveg ljóst að ameríska 
aðferðin er ekki að virka. Þá 
er bara eitt sem kemur til 
greina: almennileg fjögurra 
vikna kvennameðferð í Vík.

Guðjón Bergmann
Jógakennarinn Guðjón hefur 
áralanga reynslu af mannbæt-
andi námskeiðum eins og „Þú 
ert það sem þú hugsar“ og 
„Að nota hinar sjö mannlegu 
þarfir“. Britney hefði gott af 
því að sækja einkatíma. 

Sóley Tómasdóttir
Sóley og stöllur hennar í 
Femínistafélaginu gætu 
stappað stálinu í Britney og 
kennt henni allt um stöðu sína í 
karllægum heimi. Fyrr en 
varði væri Britney farin að 
blogga og þá væri stutt í að hún 
fengi að koma í Silfur Egils.

Starfsmöguleikar:
Innkaupastjóri
Útlitsráðgjafi
Stílisti
Verslunarstjóri

1. Önn

Litgreining
Förðun út frá litgreiningu
Litasamsetning

2. Önn

Fatastíll
Fatasamsetning
Textill

Stundaskrá

The Academy of Colour and Style er alþjóðlegur

skóli sem kennir útlitsráðgjöf. Námið byggir á

helstu atriðum útlitshönnunar og er meðal annars

tekið fyrir litgreining, fatastíll og textill. Eftir nám

fá nemendur alþjóðlegt diplóma í útlitsráðgjöf

(fashion consultant).

Starfsmöguleikar eftir nám eru margir og spennandi

og geta nýst á ýmsum sviðum og atvinnugreinum.

Hver önn tekur þrjá mánuði og fylgja öll kennslugögn

með náminu. Kennsla fer fram í Iðnskólanum í

Reykjavík einu sinni í viku frá 18-22.

UPPLÝSINGAR OG SKRÁNING Í SÍMA 533-5101 INNRITUN ER HAFIN FYRIR VORÖNN

Erna, stílisti

Ég hef unnið við förðun á
Stöð 2 í 6 ár, þar á meðal
við förðun keppenda í Idol
og annarra sjónvarpsþátta
hjá 365.  Einnig vinn ég við
auglýsingar, mynbönd og myndatökur.  Það er
óhætt að segja að námið hefur hjálpað mér
mikið í starfi mínu í förðun og stíliseringu.

Ragnheiður, ráðgjafi

Ég hef alltaf haft áhuga
á tísku og útliti. Námið
opnaði mér nýja sýn á
þetta áhugamál mitt.
Auk þess er það mér
mikils virði í tengslum við starf mitt.

Skjöldur Mio,
tískuráðgjafi

Ég taldi mig vita flest
allt um tísku og útlit
áður en ég fór í skólann.
En annað kom á daginn.
 Ég hef lært heilmikið um fatasamsetningu,
textil, litafræði, líkamsbyggingu og flest allt um
útlit.  Námið nýtist mér frábærlega í því sem ég
er að gera.

A L Þ J Ó Ð L E G T  N Á M  Í  Ú T L I T S R Á Ð G J Ö F

VILTU VERÐA STÍLISTI?
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Hundrað ár eru 
liðin síðan Ian 
Fleming, höfundur 

bókanna um 
James 
Bond, 
fæddist. 
Af því til-
efni hafa 
verið gefin 

út frímerki í 
sex útgáfum 
með mynd-
um gerðum 
eftir 
bókakáp-

um Flemings. Samantha Bond, 
sem lék Miss Moneypenny á móti 
Pierce Brosnan, kynnti frímerkin 
til sögunnar við hlið glæsikerrunn-
ar Aston Martin DB6 sem Bond 
notaði í myndunum Goldfinger, 
Thunderball og Goldeneye.

Leikkonan Kate 
Winslet hefur 
hlaupið í 
skarðið fyrir 
hina ófrísku 
Nicole Kidman 
í dramatísku 
myndinni 
The Reader 
sem gerist 
í seinni 
heimsstyrj-
öldinni. 
Kidman tilkynnti á mánudag að 
hún ætti von á barni með sveita-
söngvaranum Keith Urban. Átti hún 
að byrja að leika í myndinni síðar í 
þessum mánuði en varð að hætta 
við eftir að hún fékk tíðindin.

Rapp-
arinn 

Eminem 
er á batavegi 

eftir að hafa 
verið lagður inn 

á sjúkrahús vegna 
hjartatruflana sem 
hann varð fyrir 
eftir að hafa fengið 
lungnabólgu. Emin-
em hefur átt við 
ýmiss konar heilsu-
örðugleika að stríða 
að undanförnu 
og er sagður hafa 
bætt mikið á sig 
í kjölfarið. Herma 
fregnir að hann sé 

orðinn meira en hundrað kíló. 

Leikarinn Robert DeNiro ætlar að 
opna glæsihótel sitt, The Green-
wich Hotel, hinn 1. 
apríl. Á hótelinu 
verða 75 herbergi 
og þrettán svítur 
þar sem ekkert 
verður til sparað. 
Verða þar tíbesk 
silkiteppi á 
gólfum ásamt 
síberísku eikar-
parketti. Hver 
nótt í venju-
legu herbergi 
kostar um 
45 þúsund 
krónur. 

FRÉTTIR AF FÓLKI

Þungarokksárið 2007 
verður gert upp í 
tveimur næstu þáttum 
þungarokksþáttarins 
METALS!! sem er á 
dagskrá Rásar 2 á 
fimmtudagskvöldum 
eftir tíu fréttir. 

Í fyrri þættinum, sem 
verður í kvöld, verður 
farið yfir helstu þrekvirkin sem voru 
borin á borð erlendis á síðasta ári og 
tóndæmi leikin af þeim. Stuðst verður 
við ársuppgjör helstu þungarokksmiðl-
anna auk þess sem umsjónarmaðurinn 
Arnar Eggert Thoroddsen spilar það 
sem var í uppáhaldi hjá honum. Í næstu 
viku verður síðan skautað yfir íslenska 
þungarokksárið.

Þungarokkið  
gert upp

ARNAR EGGERT 
THORODDSEN

Hljómsveitirnar FM Belfast, Blood-
group og Benni Hemm Hemm spila 
á tónlistarhátíðinni By:Larm sem 
verður haldin í Ósló í næsta mánuði. 
Um er að ræða stærstu tónlistarráð-
stefnu Skandinavíu og skiptist hún í 
tvo hluta: „By:Larm Conference“ 
sem samanstendur af vinnufundum 
og fyrirlestrum ætluðum starfs-
mönnum tónlistarbransans og „By:
Larm Live“ þar sem boðið verður 
upp á rúmlega 150 tónleika sem eru 
opnir öllum hátíðargestum.

Samstarf Iceland Airwaves og 
By:Larm hófst í fyrra þegar hljóm-
sveitirnar Reykjavík!, Ultra Mega 
Technobandið Stefán og Lay Low 
léku á sérstökum Iceland Airwaves-
viðburðum á hátíðinni. Tónleikarnir 
vöktu mikla athygli og sköpuðu 
ýmis tækifæri fyrir ofangreinda 

listamenn. Í framhaldinu komu 
útsendarar frá By:Larm á síðustu 
Airwaves-hátíð og hrifust meðal 
annars af tónleikum Benna Hemm 
Hemm, FM Belfast og Bloodgroup, 
sem leika einmitt á By:Larm í ár. 

Spila á norskri hátíð

BLOODGROUP Hljómsveitin Bloodgroup 
spilar á tónlistarhátíðinni By:Larm í næsta 
mánuði.

Rokksveitin Singapore 
Sling heldur sína árlegu 
janúartónleika á 
veitingastaðnum Organ 
við Hafnarstræti í kvöld. 
Sveitin heldur í tveggja 
vikna tónleikaferðalag 
21. janúar til Þýskalands 
til að kynna safnplötuna 
The Curse The Life The 
Blood, sem kom út á 
síðasta ári hjá útgáfufyr-
irtækinu 8mm Records í 
Berlín. Mun hún spila á 
tónleikastaðnum Bassy í 
Berlín og í borgunum 
Dresden, Zürich, Salzburg og Hannover.

Auk þess að spila lög af safnplötunni ætlar sveitin að spila 
lög af óútkominni plötu sem kemur út síðar á árinu. Tónleik-
arnir á Organ hefjast klukkan 21.00 og er miðaverð 700 
krónur. Bacon Live Support treður einnig upp.

Herja á Þýskaland

SINGAPORE SLING Hljómsveitin Singa-
pore Sling heldur sína árlegu janúartón-
leika í kvöld.

ÚTSALAN
hefst í dag kl 10.00

50% afsláttur af 
öllum útsöluvörum

Kringlunni // Smáralind // Keflavík
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sport@frettabladid.is

7
DAGAR

Í EM
Í HANDBOLTA

HANDBOLTI Nýir menn tóku við 
stjórnartaumunum í dómaranefnd 
HSÍ fyrir tímabilið og þeir hafa 
unnið markvisst að því að bæta 
dómaramenninguna í heild sinni. 
Framganga nefndarinnar hefur 
vakið athygli.

„Þetta starf hefur rúllað í gegn-
um árin en það hefur ekki verið 
tekið á ákveðnum hlutum og við 
erum að reyna að breyta því núna 
á margvíslegan hátt. Meðal ann-
ars með því að samræma dóm-
gæsluna við alþjóðadómgæsluna 
enda ekki eins dæmt hér heima og 
úti. Svo erum við að breyta eftir-
litsþættinum mikið og erum að 
reyna að vera meira áberandi auk 
þess sem við höfum boðist til að 
taka á okkur helmingslaunalækk-
un svo félögin vilji fá okkur á 
fleiri leiki,“ sagði Guðjón sem er 
ánægður með hvernig starfið 
hefur gengið.

Dómaranefndin gaf út áherslur 
í dómgæslunni fyrir tímabilið og 
hefur nú sent frá sér skýrslu um 
hvað var í lagi og hvað var ekki í 

lagi í þeim efnum. Samkvæmt 
skýrslunni eru dómararnir á réttri 
leið með flest áhersluatriðin en 
einn hlutur hefur ekki gengið sem 
skyldi og hann varðar aukið frjáls-

ræði á skiptimannasvæðinu sem 
hvorki dómarar né þjálfarar virð-
ast hafa ráðið við.

„Menn ná ekki að höndla þetta 
og það hefur valdið mér miklum 

vonbrigðum. Hvorki þjálfarar né 
dómarar hafa náð að vinna saman 
í þessu máli og það er of mikið 
ósamræmi hjá dómurunum hvar 
eigi að draga línuna þarna. Þess 
vegna höfum við hert reglurnar 
þannig að aðeins einn maður má 
nú standa á bekknum í einu og 
annað. Þegar menn ná svo tökum á 
því reynum við að taka aftur skref 
fram á við,“ sagði Guðjón. 

„Menn eru misvel uppaldir á 
bekknum. Sumum þjálfurum 
blöskrar hegðun sumra kolleg-
anna og það er vont að grípa til 
þessara aðgerða því margir hverj-
ir eru með sín mál í lagi. Því miður 
eru enn til menn sem ráða ekki við 
sjálfa sig eða bekkinn og því verð-
ur eitt yfir alla að ganga,“ sagði 
Guðjón sem auglýsir eftir konum.

„Ég lagði mikla áherslu á að fá 
konur inn í nefndina. Þar er fyrir 
ein kona og það er einn stóll auður 
sem ég vil fá konu í. Einnig vantar 
konur í dómgæslu en það mætti 
ein á námskeið um daginn. Von-
andi koma fleiri í kjölfarið.“ - hbg

Dómaranefnd HSÍ hefur verið mjög áberandi í vetur og ætlar að halda góðu starfi sínu áfram:

Vantar fleiri konur í dómarahreyfinguna

HASAR Það hefur oft verið mikill hasar í kringum ritaraborðið í vetur. Hér sendir 
Einar Jónsson, þjálfari kvennaliðs Fram, Helgu Magnúsdóttur eftirlitsmanni tóninn 
en hin reynda Helga lætur sér fátt um finnast.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

> Miðasala hafin á Tékkaleikina

Síðustu landsleikir íslenska handboltalandsliðsins fyrir 
EM í Noregi fara fram á sunnudag og mánudag gegn 
Tékkum. Íslenska liðið heldur svo utan á þriðjudaginn 
en fyrsti leikur liðsins á EM er gegn Svíum á fimmtudag. 
Miðasala á landsleikina tvo gegn Tékkum er hafin á vef-
síðunni midi.is. Miðaverð er 1.200 kr. en báðir 
leikirnir fara fram 
í Laugardalshöll-
inni. Landsmenn 
eru hvattir til að 
fjölmenna á 
völlinn og styðja 
strákana ræki-
lega fyrir átökin í 
Noregi.

EM-HÓPUR ALFREÐS
Eftirfarandi leikmenn hafa þegar 
tryggt sér farmiða til Noregs:
Birkir Ívar Guðmundsson
Hreiðar Levý Guðmundsson
Roland Valur Eradze
Guðjón Valur Sigurðsson
Logi Geirsson
Arnór Atlason
Jaliesky Garcia Padron
Snorri Steinn Guðjónsson
Ólafur Stefánsson
Einar Hólmgeirsson
Alexander Petersson
Ásgeir Örn Hallgrímsson
Róbert Gunnarsson
Vignir Svavarsson
Sverre Andreas Jakobsson
Eftirfarandi leikmenn berjast um 
síðustu tvö sætin:
Sigfús Sigurðsson
Hannes Jón Jónsson
Bjarni Fritzson

HANDBOLTI Evrópumótið í handknattleik hefst 
eftir nákvæmlega eina viku en þá mæta Íslend-
ingar frændum vorum Svíum í fyrsta leik. Und-
irbúningur landsliðsins er á fullu þessa dagana 
og síðustu tveir æfinga- leikirnir 
eru gegn Tékkum á sunnu-
dag og mánudag.

Alfreð hefur þegar 
valið 15 leikmenn til 
þess að fara á EM en 
ætlar utan með 17 
manna hóp. Þeir þrír 
sem berjast um síðustu 
tvö sætin eru Sigfús Sig-
urðsson, Hannes Jón Jónsson 
og Bjarni Fritzson.

„Ég mun velja endanlegan hóp eftir 
síðari Tékkaleikinn á mánudag. Ég fer 
með 17 manna hóp með mér út og þar 
með höfum við fleiri möguleika en ella. 
Ég mun taka alla þrjá markverðina sem 
hafa verið að æfa en ég er búinn að fylla nú 
þegar í 15 sæti með fyrirvara um að Sverre 
verði orðinn heill heilsu sem ég vonast 
til. Þá fer hann klárlega með 
okkur út. Ég var 
þegar búinn að 
tilkynna Sigur-
bergi Sveinssyni að hann komi 
ekki með og þá standa 18 eftir. Þeir 
sem eru enn að berjast um sæti eru þá 
Sigfús, Hannes og Bjarni,“ sagði 
Alfreð við Fréttablaðið í gær en 
bæði Sigfús og Hannes fóru með B-
liðinu til Noregs þar sem það leik-
ur á Posten Cup um helgina.

Alfreð talaði um tíma um að 
taka hugsanlega annan hrein-
ræktaðan vinstri horna-
mann með til Noregs þar 
sem ástandið á Guðjóni 
Val væri tæpt og var 
Baldvin Þorsteins-
son þá helst nefnd-
ur í því samhengi. 

Það er dottið upp fyrir enda hefur bati Guðjóns 
verið mjög góður og hann í fínu standi.

„Ég hef svo Loga til að leysa hann af ef á þarf 
að halda. Ef Hannes fer með þá gæti hann líka 
leyst þá stöðu. Eins og staðan er í dag þá er ljóst 
að Logi leysir Guðjón af ef hann meiðist. Hvað 
varðar Bjarna þá kemur hann 
sterklega til greina þar sem 
Alexander er eini hreintæktaði 
hægri hornamaðurinn hjá 
okkur og er meiddur. Það á 
eftir að koma í ljós hvernig 
hann þolir allt álagið eftir að 
hafa verið lengi meiddur á 
ökklanum,“ sagði Alfreð en 
Alexander hefur verið í stífri 

meðferð og hvílt þess 
á milli. 

Hann mun því ekkert æfa með liðinu fyrr en á 
föstudag. Endurhæfing hans gengur vel að sögn 
Alfreðs.

Sverre hefur verið mjög veikur síðustu daga 
og þurft að leggjast inn á spítala. Alfreð segir 
það væntanlega skýrast um helgina hvort hann 
eigi möguleika að koma með til Þrándheims.

„Hann er allur að koma til en svo er spurning 
hvað hann getur hreyft sig mikið um helgina 
og hvað hann verður lengi að ná sínum fyrri 
styrk aftur eftir þessi miklu veikindi. Ef hann 
getur ekki gengið eða hreyft sig þá er ástand-
ið ekki bjart með hann og ég hef verið að æfa 
vörnina síðustu daga til að bregðast við verði 
hann ekki með,“ sagði Alfreð en hann útilok-
ar ekki að kalla á Húsvíkinginn Guðlaug Arn-

arsson, leikmann Malmö, komist Sverre 
ekki með. „Það er möguleiki. Gulli 

þekkir líka hvað ég er að gera síðan 
hann var hjá mér í Þýska-

landi. Hann þekkir þetta 
allt og stendur sig mjög 
vel með B-liðinu,“ sagði 
Alfreð Gíslason.

henry@frettabladid.is

Þrír menn berjast um tvö laus sæti
Alfreð Gíslason landsliðsþjálfari er búinn að velja 15 manna hóp sem fer á EM í Noregi. Alfreð ætlar utan 
með 17 manna hóp og þeir Sigfús Sigurðsson, Hannes Jón Jónsson og Bjarni Fritzson berjast um tvö síðustu 
sætin. Alfreð setur fyrirvara við Sverre Andreas Jakobsson verði hann enn fárveikur um helgina.

SIGFÚS OG KJÚKLING-
ARNIR
Reynsluboltinn Sigfús Sig-
urðsson etur kappi við 
hina ungu og lítt reyndu 
Hannes Jón Jónsson og 
Bjarna Fritzson um tvö 
laus sæti í EM-hópi 

Alfreðs Gíslasonar.

Sverre Andreas Jakobsson, leikmaður íslenska landsliðs-
ins í handbolta, fékk slæma vírussýkingu á LK-mótinu í 
Danmörku um síðustu helgi og gat ekki leikið síðasta 
leik Íslands í mótinu gegn Danmörku. 

„Þetta eru búnir að vera svakalegir dagar og ég 
held ég hafi bara aldrei lent í öðru eins,“ sagði 
Sverre sem byrjaði að finna fyrir óþægindunum 
fyrir leik Íslands og Noregs á laugardeginum. 

„Ég fann að ég var eitthvað að veikjast fyrir 
leikinn gegn Norðmönnum en lét mig hafa 
það að spila leikinn og hélt að þetta væri 
nú ekkert stórmál. Mig grunaði helst að allir 
þessir próteindrykkir og vítamín sem við erum 

búnir að vera að borða hafi farið eitthvað illa í 
mig, en „partíið“ byrjaði svo á laugardagskvöldið. 

Ég svaf lítið næstu nætur á eftir og gat ekki haldið 
neinu niðri,“ sagði Sverre sem hefur mikið til verið 
á sjúkrahúsi síðan hann kom aftur heim til Íslands 
á sunnudagskvöld. 

„Það var svo strax reynt að koma einhverjum mat og vökva í mig 
og ég hef verið í meðferð á sjúkrahúsi síðan á sunnudagskvöld þar 
sem ég fæ vökvanæringu í æð. Ég var enn mjög slappur á mánu-

daginn en leið strax betur á þriðjudeginum og ældi ekki í ein-
hverja tíu tíma sem var mikil framför,“ sagði Sverre í léttum 
dúr og leið að sögn enn betur í gær. 

„Það er kannski merki um að mér sé farið að líða betur 
að ég get grínast með þetta og get hlegið að sjálfum mér, 
en mér var ekki hlátur í huga um helgina og á mánudag-
inn,“ sagði Sverre sem stefnir ótrauður að því að vera með 
á Evrópumótinu sem hefst 17. janúar næstkomandi. 

„Ég ætla að taka því rólega og reyna ná mér sæmileg-
um á næstu dögum fram að helgi og svo vonandi get ég 
farið að gera eitthvað með landsliðinu fljótlega. Það hefur 
allavega enginn afskrifað það að ég taki þátt í Evrópumótinu 
enn þannig að ég sé enga ástæðu til annars en að vera 
bjartsýnn á að geta verið með í mótinu,“ sagði Sverre sem 
var útskrifaður af sjúkrahúsinu í gær, en fer aftur til skoðunar 
á morgun.

SVERRE ANDREAS JAKOBSSON: FÉKK VÍRUSSÝKINGU OG ER Í KAPPHLAUPI VIÐ AÐ NÁ FULLRI HEILSU FYRIR EM

Ég held ég hafi bara aldrei lent í öðru eins 

HANDBOLTI Marcus Ahlm, einn 
besti línumaður heims og 
lykilmaður í sænska landsliðinu, 
varð fyrir því óhappi á dögunum 
að skera sig í puttann þegar hann 
var að reyna fyrir sér í eldhúsinu. 

Ahlm, sem leikur með Kiel í 
Þýskalandi, var að skera niður 
avókadó-ávöxt þegar að hann 
skar sig í vísifingurinn. 

Ahlm hefur þó engar áhyggjur 
af því að missa af fyrsta leiknum 
á EM sem verður gegn Íslandi 17. 
janúar en það er þó ljóst að það er 
ekki gott fyrir línumann, sem 
reiðir sig á að grípa hvaða bolta 
sem er ef hann er með sár á 
fingrinum.   - óój

Svíar sjálfum sér verstir:

Marcus Ahlm 
skar sig á putta

KLAUFI Marcus Ahlm var nærri því 
búinn að skera af sér vísifingurinn. 

NORDICPHOTOS/AFP
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Söngnám fyrir alla!
VORNÁMSKEIÐIN HEFJAST Í FEBRÚAR

Sponsored Digidesign School

Barna- og unglinganámskeið 
sem er undirbúningur að 
skemmtiþætti fyrir sjónvarp
Þetta námskeið vakti mikla lukku hjá 
okkur á  síðustu önn og verður 
afraksturinn í sjónvarpinu 
fljótlega á þessu ári.

Nú hafa Tónvinnsluskóli Þorvaldar 
Bjarna og Dansskóli Birnu Björnsdóttur
tekið höndum saman um framhald á 
þessu stórskemmtilega námskeiði. 
Nemendur fá að syngja, dansa og leika í 
mörgum mismunandi atriðum undir 
handleiðslu krafmikilla leiðbeinanda í 
10 vikur. Þegar atriðin eru fullæfð er 
farið í myndver og gerður sjónvarps- 
þáttur upp úr afrakstrinum og allir fá að 
vera með.

  Birgitta Haukdal   
  verður umsjónarmaður  
  þáttarins.

* Einnig kennt í    
     Lækjarskóla í   
     Hafnarfirði

Söngur og framkoma
Þetta er í 7. sinn sem þetta skemmtilega
námskeið er haldið, enda eru 
kennararnir ekki af verri kantinum þær 
Selma Björnsdóttir og Margrét Eir, 
landsfrægar leik- og söngkonur. 
Námskeiðið  er tvískipt;  annars vegar 
eru grunnþættir söngs og 
sviðsframkomu kenndir og hins vegar 
söngur í hljóðveri. Námskeiðið miðar að 
því að búa upprennandi söngvara undir 
þær kröfur sem gerðar eru til
skemmtikrafta innan tónlistarbransans. 
Námskeiðinu lýkur með upptökum í 
hljóðveri Reykjavik Music Productions 
þar sem þáttakendur munu fá 
hljóðritaðan söng sinn á lagi að eigin 
vali. Þeir sem hafa lokið Söng- og 
framkomunámskeiði áður geta skráð sig 
á framhaldsnámskeið af þessu tagi hjá 
Selmu og Margréti Eir.

Lengd námskeiðs: 10 vikur
(1 klst. á viku)
Aldur: 14 ára og eldri

Námskeið fyrir lengra 
komna, söngvara,
leikara og fyrirlesara
Síðastliðið sumar útskrifaðist Margrét 
sem Linklater kennari í New York. Kristin 
Linklater sem tæknin er kennd við er ein
af virtustu raddkennurum í Banda-
ríkjunum. Bókin hennar Freeing the 
Natural Voice er notuð allstaðar í 
kennslu í háskólum í Bandaríkjunum
og í Evrópu. Aðferðin byggist upp á 
geta notað röddina án nokkurra hafta 
svo sem spennu í hálsi, kjálka eða tungu, 
vöðvaspennu, kvíða eða þar eftir 
götunum. Öndun, og líkamsliðkun er 
mikilvægur þáttur til að geta haft 
greiðari aðgang að tilfinningalega 
túlkun, og opnað fyrir ímyndunaraflið. 
Margrét mun kenna notkun þessarar 
tækni. Farið verður í gegnum æfingar, 
upphitanir til að styrkja röddin. Öndum, 
líkamsæfingar, túlkun, framkoma, og 
textameðferð er hlutir sem farið verður í. 
Þetta er námskeið fyrir þá sem þurfa að 
reiða sig á röddina í starfi og leik. T.d. 
Lögmenn, kennarar, fjölmiðlafólk, 
söngvarar og leikarar.

Lengd námskeiðs: 10 vikur
(2 klst. á viku)
Aldur: 16 ára og eldri

*Nánari upplýsingar á www.itr.is 
um möguleika Frístundakortsins

25.000 kr. niður-
greiðsla fyrir þá sem
geta notað Frístundakort 
ÍTR*

Námskeiðin hefjast í febrúar.
Kennt verður í Kópavogi og Grafarvogi í Snælands- og 
Foldaskóla eftir að venjulegum skólatíma líkur.*

Skráningar á heimasíðunni www.tonvinnsluskoli.is
eða í síma 534 9090

Leiðbeinendur á námskeiðum eru: Birgitta 
Haukdal, Birna Björnsdóttir, Margrét Eir,
Selma Björnsdóttir og Erna Hrönn Ólafsdóttir.

     Selma        Margrét Eir    Erna Hrönn

KÖRFUBOLTI Það verður stórleikur í 
DHL-Höllinni í kvöld þegar KR, 
liðið í 2. sæti, tekur á móti, Grinda-
vík, liðinu í 3. sæti, í einum af 
úrslitaleikjum Iceland Express 
deildarinnar í vetur. 

Ef marka má fyrri leiki liðanna 
í vetur þá er vona á hröðum og 
skemmtilegum leik þar sem boðið 
verður upp á spennu fram á síð-
ustu sekúndu. Liðin hafa þegar 
mæst tvisvar í vetur, Grindavík 
vann deildarleik liðanna í Grinda-
vík, 109-100 en KR-ingar höfðu 
betur 104-103 í 16 liða úrslitum 
bikarsins en þá var spilað í DHL-
Höllinni líkt og í kvöld. 

Í báðum þessum leikjum tóku 
liðin saman rétt tæplega fjögur 

skot á hverri spilaðri mínútu og 
það má því búast við hröðum leik 
og miklu stigaskori í kvöld.  

Jeremiah Sola er mættur í Vest-
urbæinn og spilar sinn fyrsta leik 
í KR-búningnum síðan að hann 
skoraði 24 stig, tók 15 fráköst og 
gaf 5 stoðsendingar þegar KR-
ingar tryggðu sér Íslandsmeist-
aratitilinn í fyrravor. 

Sola kom í staðinn fyrir Jovan 
Zdravevski sem leikur jafnframt 
sinn fyrsta leik með Stjörnunni 
sem tekur á móti Fjölni á sama 
tíma í kvöld. 

Þetta verður þriðji leikur Jov-
ans gegn Fjölnismönnum í vetur 
en hann var með 11,5 stig á 19,5 
mínútum í hinum tveimur. Hann 

mun nú spila aftur með Dimitar 
Karadzovski en saman áttu þeir 
sextán 40 stiga leiki í deildar-
keppninni þau tvö tímabil sem 
þeir léku saman með Skallagrími. 

Aðrir leikir kvöldsins verða í 
Hveragerði þar sem Hamar tekur 
á móti Skallagrími og í Njarðvík 
þar sem Þórsarar eru í heimsókn. 
Þetta verður fjórði útileikur Akur-
eyringa í röð sem hafa ekki spila 
deildarleik á Akureyri síðan 18. 
nóvember. - óój

Von er á mörgum stigum og spennu í toppslag Iceland Express-deildarinnar:

Sola byrjar á stóru prófi með KR

FAGNAÐI SÍÐAST Jeremiah Sola 
fagnaði Íslandsmeistaratitlin-
um eftir síðasta leik sinn í KR-
búningnum. FRÉTTABLAÐIÐ/HÖRÐUR

FÓTBOLTI Newcastle ákvað í gær 
að reka stjórann Sam Allardyce 
úr starfi eftir aðeins átta mánuði 
við stjórnvölinn. Samkvæmt 
tilkynningu komust félagið og 
Allardyce að sameiginlegri 
niðurstöðu.

„Ég er svekktur að yfirgefa 
félagið en ég óska félaginu alls 
hins besta,“ sagði Allardyce í 
yfirlýsingu en hann stýrði 
Newcastle í aðeins 24 leikjum en 
liðið er í ellefta sæti ensku 
úrvalsdeildarinnar sem stendur.

Nigel Pearson, þjálfari 
aðalliðsins, mun stýra liðinu 
tímabundið þar til nýr stjóri 
finnst. Alan Shearer, fyrrum 
fyrirliði félagsins, er sterklega 
orðaður við stöðuna.  - hbg

Tíðindi hjá Newcastle:

Sam Allardyce 
rekinn

SAM ALLARDYCE Náði engu flugi með 
Newcastle og var rekinn.

NORDIC PHOTOS/GETTY IMAGES

Enski deildarbikarinn:
Arsenal-Tottenham   1-1
0-1 Jermaine Jenas (37.), 1-1 Theo Walcott (79.).

Iceland Express-deild kvk:
Fjölnir-Grindavík   68-79
Stig Fjölnis: Slavica Dimovska 26, Gréta Grétars-
dóttir 19, Eva Emilsdóttir 10, Erla Kristinsdóttir 6, 
Hrund Jóhannsdóttir 5, Efemía Sigurbjörnsd. 2.
Stig Grindavíkur: Tiffany Roberson 23, Joanna 
Skiba 17, Petrúnella Skúladóttir 12, Jovana Stef-
ánsdóttir 10, Ingibjörg Jakobsdóttir 6, Ólöf Páls-
dóttir 4, Íris Sverrisdóttir 4, Alma Garðarsdóttir 3.
Hamar-Haukar   69-73

ÚRSLIT

FÓTBOLTI Arsenal tók á móti 
Tottenham á Emirates-vellinum í 
gær en viðureignin var fyrri 
leikur liðanna í undanúrslitum 
enska deildarbikarsins.

Ungt lið Arsenal hefur verið að 
gera góða hluti í keppninni og 
Spurs þorði því ekki öðru en að 
stilla upp sínu sterkasta liði gegn 
Arsenal-guttunum.

Jermaine Jenas kom Spurs yfir 
í fyrri hálfleik en Theo Walcott 
jafnaði með skrautlegu marki 
ellefu mínútum fyrir leikslok.

Fleiri mörk voru ekki skoruð og 
því stefnir í spennandi seinni leik 
hjá liðunum.   - hbg

Enski deildarbikarinn:

Jafnt hjá Spurs 
og Arsenal

MAR Jermaine Jenas fagnar hér marki 
sínu með Aaron Lennon. NORDIC PHOTOS/AFP
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JÚDÓ Þormóður Jónsson, júdómaður ársins 
sem keppir fyrir JR, er enginn meðalmaður 
vexti en þarf engu að síður að vera maður í 
það að glíma við menn allt að fimmtíu kílóum 
þyngri en hann er sjálfur. Þormóður er 190 cm 
og 127 kíló og keppir í þungavigt þar sem hann 
varð Smáþjóðameistari og vann á Norður-
landamótinu á síðasta ári. Hann er í þeirri 
stöðu að hann má ekki léttast því kílóin reyn-
ast honum oft helsti bandamaðurinn í barátt-
unni við hin tröllin á dýnunni. 

Líkt og í fyrra er Þormóður á leiðinni til 
Tékklands þar sem hann gerir út næstu fjóra 
mánuði um leið og hann reynir að tryggja sér 
sæti á Ólympíuleikunum í Kína næsta haust.

Höfuðstöðvarnir verða í Prag
„Ég fer til Tékklands um miðjan janúar og ég á 
eftir að vera þar í minnsta kosti fjóra mánuði, 
eða yfir þann tíma sem keppnistímabilið nær 
yfir. Mínar höfuðstöðvar verða í Prag og ég 
geri út þaðan. Ég æfi þar með tékkneskum 
klúbbi þar sem þorri tékknesku landsliðs-
mannanna æfir. Ég ferðast með þeim en er 
síðan í sambandi við íslensku þjálfarana. Ég 
fæ allan stuðning að heiman, bæði frá mínum 
klúbbi og ÍSÍ. Þeir halda mér uppi,“ segir Þor-
móður en ástæðu þess að hann fer til Tékk-
lands má rekja til bronsmannsins Bjarna Frið-
rikssonar. 

„Gamli þjálfarinn hans Bjarna Friðriksson-
ar var Michail Vakum og hann er tékkneskur. 
Hann flutti aftur til Tékklands 1997 og er einn 
af þeim hæst settu í júdóinu í Evrópu. Það var 
mjög auðvelt að komast að í gegnum hann og 
það er sérstakt samband á milli Tékklands og 
Íslands í júdóinu,“ segir Þormóður.

Leiðin til Peking er hins vegar þyrnum 
stráð og Þormóður gerir sér vel grein 
fyrir því. „Til þess að komast á Ólympíu-
leikana þarf að vera meðal þeirra níu 
bestu í Evrópu. Ég var númer 42 á heimslist-
anum þegar tímabilinu lauk í maí en ég veit 
ekki nákvæmlega hvar ég er á Evrópulistan-
um. Ég var meiddur í tvo mánuði, sem hjálp-
aði mér ekki, en það þarf allt að ganga upp. 
Það eru bara svo rosalegar kröfur gerðar í 
júdóinu. Ef þú kemst inn í gegnum Evrópu er 
verið að segja að þú eigir góða möguleika á að 
vinna til verðlauna á Ólympíuleikunum. Það 
eru líka yfirleitt alltaf Evrópumenn í verð-
launasætum á leikunum en samt komast bara 
níu Evrópumenn inn,“ segir Þormóður, sem 
lætur það eða meiðslin ekkert draga úr sér 
kraft. 

Meiddist í ágúst og veiktist í september
„Ég meiddist í ágúst en ég var þá búinn að 
vaða upp styrkleikalistann. Einu glímurnar 
sem ég hef tapað í haust eru glímur sem ég 
hef þurft að gefa út af þessum meiðslum. Ég 

er svona 97 prósent. Ég get alveg stundað 
júdóið af fullum krafti en get ekki verið í lang-
hlaupum eða spretthlaupum,“ segir Þormóður 
en hann losnar ekkert við sársaukann. 

„Maður er stundum bara bólginn og verður 
bara að taka því. Það er beinklassi í ristinni og 
ég steig eitthvað skakkt í fótinn og eitt bein-
anna hrökk til. Þetta eru erfið meiðsli þar sem 
maður er náttúrlega berfættur í júdó,“ segir 
Þormóður, sem varð einnig fyrir því að 
veikjast í haust. Þetta var því ekki gott haust 
fyrir Þormóð. „Ég fékk magapest þegar ég 
var úti í Brasilíu í september en ég tók það út 
á sama tíma og þessi meiðsli. Ég léttist um 
nokkur kíló og núna er ég að reyna að ná þeim 
aftur.“

Ætlar að mæta í hrikalegu formi
Þormóður hefur æft vel síðustu 
misseri og segist njóta þess sér-
staklega vel að æfa á tímum þegar 
hann veit að allir aðrir eru heima. 
„Ég er á fullu að gíra mig upp fyrir 
tímabilið og ætla að mæta í hrika-
legu formi á fyrsta mótið í janúar,“ 
segir Þormóður en það er eins gott 
að æfa vel þegar menn stíga inn á 
móti tröllum á borð við þá sem Þor-
móður mætir á næstunni. 

„Þú finnur engan létt-
ari en 115 kíló 
og 

sá 

allra þyngsti er 177 kíló. Ég hef bara glímt við 
hann á æfingu. Yfirleitt get ég sveiflað mönn-
um eins og tusku en þegar maður lendir í 
honum þá er það alveg öfugt. Ég ætla kannski 
að reyna að toga hann til en toga einungis sjálf-
an mig að honum enda er hann 50 kílóum þyngri 
en ég,“ lýsir Þormóður, sem lætur það ekkert 
buga sig. 

Meiri hraði og meira úthald
„Ég hef margt fram yfir þessa þungu menn, 
hef bæði meiri hraða og meira úthald. Þetta er 
svolítið öðruvísi í þungavigtinni og ekki eins og 
að láta 60 kílóa mann glíma við 80 kílóa mann. 
Þessi stóri og mikli maður er ekki 177 kíló af 
vöðvum. Ég er eiginlega ekkert nema vöðvar 

og hef miklu meiri hreyfigetu og er öðru-
vísi saman settur,“ segir Þormóður.

„Þetta verður örugglega mjög svip-
að og síðasta vor. Ég verð næstum 
því að keppa á tveggja vikna fresti 
og stundum kannski í hverri viku. 
Það er alveg svakalega strembið 
því það tekur alveg hrikalega á að 
keppa á svona móti og maður er 

skemmdur eftir eitt svona mót,“ 
segir júdókappinn, sem telur sig hafa 

lært mikið á því að ganga í gegnum 
sætt og súrt á síðasta ári. 

„Þetta verður erfitt bæði 
líkamlega og andlega. 

Ég er reyndari 
og miklu sterkari 
en ég var fyrir ári 
síðan. Maður verð-
ur líka að vera 
heppinn með 
meiðsli og annað. 
Ef maður fær sem 
dæmi einn ósann-
gjarnan dóm getur 
það alveg eyðilagt 
fyrir manni heilt 
mót. Ein mistök 
geta verið dýr-
keypt í þessu 
sporti og geta þýtt 
að allt sé búið,“ 
segir Þormóður 
að lokum en það 
er vonandi að 
hann hafi heppn-

ina með sér og tak-
ist að tryggja sér far-
seðilinn á 
Ólympíuleikana í Pek-
ing sem hefjast 8. ágúst 
næstkomandi. 

ooj@frettabladid.is

Er eiginlega ekkert nema vöðvar
Besti júdómaður landsins, Þormóður Jónsson, gerir út frá Tékklandi næstu mánuði þar sem hann reynir að 
komast á Ólympíuleikana í haust. Þormóður þarf að glíma við mótherja sem vega allt að 177 kílóum. 

GÓÐ RÁÐ Þormóður fær góðar ráðleggingar frá Bjarna Friðrikssyni á 
æfingu. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

FLOTTUR Þormóð-
ur Jónsson hefur 
æft vel síðustu 
vikurnar og 
ætlar sér mikið 
á þessu ári.
 FRÉTTABLAÐIÐ/
ANTON

FÓTBOLTI Skoska dagblaðið The 
Scotsman í Edinborg greindi frá 
því í gær að Eggert Gunnþór 
Jónsson, leikmaður Hearts og 
íslenska landsliðsins, sé aðeins 
tveimur leikjum frá því að klá-
súla í samningi hans taki gildi 
sem kveði á um rétt hans til betri 
samnings við liðið, en sem stend-
ur sé hann einn af lægst launuðu 
leikmönnum liðsins.

Ólafur Garðarsson, umboðs-
maður Eggerts Gunnþórs, stað-
festi í samtali við Fréttablaðið í 
gær að fyrirhugaðar samninga-
viðræður væru á næsta leiti. „Það 
er rétt að það er ákvæði í samn-
ingi Eggerts við Hearts að þegar 
hann hafi spilað ákveðið marga 
leiki, þá verði að gera við hann 
nýjan og betri samning. Núver-

andi samningur hans gildir til 
ársins 2010 og því lítur út fyrir að 
hann muni fá betri kjör á sama 
samningstíma, en auðvitað getur 
félagið líka boðið honum lengri 
samning,“ sagði Ólafur.

Dagblaðið The Scotsman fer 
fögrum orðum um framgöngu 
Eggerts Gunnþórs á tímabilinu 
og kveðst hafa heimildir fyrir því 
að lið frá Skandinavíu, Frakk-
landi og Belgíu séu að fylgjast 
með stöðu mála hjá Eggerti. 
Gengi Hearts hefur hins vegar 
valdið talsverðum vonbrigðum á 
þessu tímabili og liðið er sem 
stendur í ellefta og næstsíðasta 
sæti deildarinnar. 

„Síðustu mánuðir hafa verið 
mjög erfiðir hjá Hearts og svo 
virðist vera sem gengi liðsins 

hraki með hverjum leik. Ég finn 
samt mikla breytingu á hlutunum 
eftir að Frail tók við sem stjóri og 
hann er náttúrlega búinn að vera 
lengi hjá félaginu og hefur traust 
leikmannanna og ég hef fulla trú 
á því að hann nái að breyta gengi 
liðsins til hins betra,“ sagði Egg-
ert og ítrekar að enn sé að miklu 
að keppa fyrir liðið.   - óþ 

Eggert Gunnþór Jónsson fær betri samning hjá Hearts en félaginu hefur undanfarið gengið illa í deildinni:

Síðustu mánuðir hafa verið mjög erfiðir

EFNILEGUR Eggert Gunn-
þór hefur fengið mikið lof 

fyrir leik sinn þrátt fyrir 
slakt gengi Hearts. Hann 

er hér að kljást við Theirry 
Henry hjá Barcelona í 

vináttuleik.
NORDIC PHOTOS/AFP

FÓTBOLTI Derby County er ekki 
búið að segja sitt síðasta í 
fallbaráttu ensku úrvalsdeildar-
innar og gekk í gær frá kaupum á 
miðjumanninum Robbie Savage 
frá Blackburn á 1,5 milljónir 
punda og skrifaði hann undir 
tveggja og hálfs árs samning við 
liðið. 

„Þetta var erfiðasta ákvörðun 
sem ég hef þurft að taka á ferli 
mínum, en ég þarf að spila 
reglulega, svo einfalt er það,“ 
sagði Savage og Paul Jewell, 
knattspyrnustjóri Derby, er 
sannfærður um að velski 
baráttuhundurinn eigi eftir að 
vera liði sínu mikilvægur þrátt 
fyrir að heyrst hafi af óánægju 
aðdáenda félagsins með komu 
hans. 

„Ég hataði líka Robbie Savage 
þegar hann var að spila gegn 
liðum mínum. Hann er þannig 
leikmaður sem maður þolir ekki 
að hafa á móti sér, en elskar að 
hafa með þér. Ég er viss um að 
aðdáendur liðsins eiga eftir að 
skipta fljótlega um skoðun 
gagnvart Savage,“ sagði Jewell í 
samtali við útvarpsstöð BBC í 
Derby.  - óþ 

Paul Jewell, stjóri Derby:

Ég hataði líka 
Robbie Savage

ELSKAÐUR OG HATAÐUR Robbie Savage 
er jafnan í miklum metum hjá aðdá-
endum liðanna sem hann spilar fyrir en 
hataður af öðrum. NORDIC PHOTOS/GETTY

FÓTBOLTI Mohamed Sissoko, 22 ára 
miðjumaður Liverpool, hefur lýst 
því yfir að hann vilji færa sig um 
set til Ítalíu og takast á við ný 
verkefni þar og viðræður þess 
efnis eru þegar hafnar. 

„Það er ekki búið að ganga frá 
neinu ennþá en Juventus hefur 
áhuga á mér og umboðsmaður 
minn er búinn að vera að undir-
búa jarðveginn og ég vona að 
Liverpool og Juventus nái 
samkomulagi um kaupverð. 
Síðustu mánuðir hjá Liverpool 
hafa ekki farið eftir óskum 
mínum og mér finnst ég þurfa að 
breyta um umhverfi til þess að 
geta dafnað á vellinum að nýju,“ 
sagði Sissoko í samtali við 
frönsku útvarpsstöðina RMC.

Claudio Ranieri, knattspyrnu-
stjóri Juventus, hefur opinber-
lega sagst vilja fá Sissoko til 
liðsins en hann stýrði malíska 
landsliðsmanninum hjá spænska 
liðinu Valencia á sínum tíma.  - óþ

Mohamed Sissoko, Liverpool:

Ég vil skipta 
um umhverfi

ÓSÁTTUR Mohamed Sissoko er ekki 
lengur sáttur hjá Liverpool og langar að 
fara til Juventus. NORDIC PHOTOS/GETTY



» Laugavegur 178
 105 Reykjavík
 Sími 412 1840

» Bankastræti 4
 101 Reykjavík
 Sími 412 1810

» Kringlan
 103 Reykjavík
 Sími 412 1830

» Smáralind
 201 Kópavogur
 Sími 412 1870

» Fjörður
 220 Hafnarfjörður
 Sími 412 1820

www.hanspetersen.is

Komdu á alvöru 
útsölu!
Nú er tíminn til að gera frábær kaup á öllu sem snertir 
ljósmyndvörur því útsalan er hafi n í Hans Petersen. 
Það er kominn tími til að huga að góðum minningum.

INTERFIT  heimastúdíó Linsur HAMA  þrífætur SAMSONITE og HAMA töskur

LOMO myndavélar Myndaalbúm Stafrænar myndavélar Sjónaukar

Heimastúdíó á lækkuðu verði. Nauðsynlegt 
fyrir eigendur SLR véla.

Þú fi nnur linsuna sem hentar þér 
á frábæru verði í Hans Petersen.

Léttir og meðfærilegir 
- nú á enn betra verði.

Vandaður töskur 
á snarlækkuðu verði.

Lomo hefur slegið í gegn. Skemmtilegt tilboð 
á myndavélum og aukahlutum.

Mikið úrval af myndaalbúmum Veldu þá sem hentar þér
- á frábæru verði.

Gott verð á sjónaukum 
fyrir allar aðstæður.

afsláttur

Allt að
80%

afsláttur

5000 kr.

afsláttur
30%

afsláttur
25%

afsláttur
20%

afsláttur
20% Allt að 80%

afsláttur 

3  2fyrirKauptu
Lomo vél - fáðu aðra á1/2 virði
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06.00 Touching the Void
08.00 Dirty Dancing. Havana Nights
10.00 Steel Magnolias
12.00 Meet the Fockers
14.00 Dirty Dancing. Havana Nights
16.00 Steel Magnolias
18.00 Meet the Fockers

20.00 Touching the Void   Touching 
the Void er átakanleg og sönn saga tveggja 
fjallaklifrara sem lentu í skelfilegum hremm-
ingum á leiðinni á topp Siula Grande í Perú.

22.00 Back in the Day
00.00 Bookies
02.00 From Dusk Till Dawn 2. Texas
04.00 Back in the Day

07.00 Stubbarnir 07:25 Tommi og Jenni 
07:50 Kalli kanína og félagar
08.15 Studio 60  (21:22)

08.55 The Bold and the Beautiful
09.15 Í fínu formi
09.30 Wings of Love  (99:120)

10.15 Homefront  (8:18) (e)

11.15 Veggfóður - LOKAÞÁTTUR  (5:7)

12.00 Hádegisfréttir
12.45 Nágrannar
13.10 Wings of Love  (21:120)

13.55 Wings of Love  (22:120)

14.40 Pirate Master  (12:14)

15.30 Heima hjá Jamie Oliver  (2:13)

15.55 Nornafélagið
16.18 Sabrina - Unglingsnornin
16.43 Doddi litli og Eyrnastór
16.53 Doddi litli og Eyrnastór
17.03 Magic Schoolbus
17.28 The Bold and the Beautiful
17.53 Nágrannar
18.18 Ísland í dag og veður
18.30 Fréttir
18.50 Ísland í dag
19.25 The Simpsons  (14:22) (e)

19.50 Friends 4  (12:24)

20.15 Back To You  (2:13) Spánnýr og 
sprenghlægilegur gamanþáttur með Kels-
ey Grammer úr Frasier og Staupasteini og 
Patriciu Heaton úr Everybody Loves Raym-
ond. 2007.

20.40 Two and a Half Men  (21:24)

21.05 Til Death  (21:22) Glæný gam-
anþáttaröð með Brad Garrett, úr Everybody 
Loves Raymond, og Joley Fisher í aðalhlut-
verkum. 2006.

21.30 Numbers  (13:24) 2006.

22.15 Silent Witness  (10:10) 2006. 
Bönnuð börnum.

23.10 Damages  (12:13)

23.55 Tremors 4: The Legend Begins
01.35 Cold Case  (19:23)

02.20 Silent Witness  (10:10)

03.15 Numbers  (13:24)

04.00 Back To You  (2:13)

04.25 Til Death  (21:22)

04.50 The Simpsons  (14:22) (e)

05.15 Fréttir og Ísland í dag
06.10 Tónlistarmyndbönd frá Popp TíVí

16.35 Leiðarljós  (Guiding Light)

17.20 Táknmálsfréttir
17.30 Prinsinn af Bengal  (1:3) e.

18.00 Stundin okkar  e.

18.30 Svona var það  (17:22) (That 70’s 
Show) e.

19.00 Fréttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
20.15 07/08 bíó leikhús  Í þættinum er 
púlsinn tekinn á kvikmynda- og leikhúslífinu.

20.45 Bræður og systur  (23:23) (Broth-
ers and Sisters) Bandarísk þáttaröð um 
hóp systkina, viðburðaríkt líf þeirra og fjörug 
samskipti. Meðal leikenda eru Dave Anna-
ble, Calista Flockhart, Balthazar Getty, Ra-
chel Griffiths, Rob Lowe og Sally Field.

21.30 Trúður  (9:10) (Klovn) Dönsk 
gamanþáttaröð um uppistandarann Frank 
Hvam og líf hans. Höfundar og aðalleikar-
ar þáttanna eru þeir Frank Hvam og Casper 
Christensen sem hafa verið meðal vinsæl-
ustu grínara Dana undanfarin ár.

22.00 Tíufréttir
22.25 Aðþrengdar eiginkonur  (Despe-
rate Housewives IV) Ný syrpa af þessari vin-
sælu bandarísku þáttaröð um nágrannakon-
ur í úthverfi sem eru ekki allar þar sem þær 
eru séðar. 

23.10 Gatan  (1:6) (The Street) e.

00.10 Kastljós  e.

00.45 Dagskrárlok

07.00 Ertu skarpari en skólakrakki?  (e)

08.00 Dr. Phil  (e)

08.45 Vörutorg
16.00 Vörutorg
17.00 7th Heaven  (e)

17.45 Dr. Phil
18.30 The Drew Carey Show  (e)

19.00 Dýravinir  (e)

19.30 According to Jim  (e)

20.00 The Office  (4:25) Bandarísk gam-
ansería sem hlaut Emmy-verðlaunin 2006 
sem besta gamanserían. Michael kemst að 
því að forveri hans í starfi er látinn og þving-
ar starfsfólkið til að fást við sorgina.

20.30 30 Rock  (17:21) Jack útvegar bróð-
ur sínum (Nathan Lane) vinnu við þáttinn 
á sama tíma og Liz þarf að fækka í starfslið-
inu. Tracy leitar hjálpar hjá Kenneth í andleg-
um málum.

21.00 House  (19:24) Bandarísk þátta-
röð um lækninn skapstirða, dr. Gregory 
House og samstarfsfólk hans. House sinn-
ir sex ára stelpu sem er með veikindi sem 
oftast hrjá bara gamalmenni. Ástand hennar 
versnar til muna á meðan House og hans 
lið reynir að leysa ráðgátuna.

22.00 C.S.I: Miami  (11:24) Þegar hryðju-
verkakonunni Sonya Barak er sýnt banatil-
ræði leggur hún á flótta og Horatio reynir 
að góma hana, bæði til að vernda hana og 
koma henni bak við lás og slá.

23.00 The Drew Carey Show 
23.25 Canada’s Next Top Model  (e)

00.25 Victoria´s Secret Fashion Show 
2007  (e)

01.20 The Boondocks  (e)

01.45 NÁTTHRAFNAR
01.45 C.S.I: Miami
02.30 Ripley’s Believe it or not!
03.15 The World’s Wildest Police Vid-
eos
04.05 Vörutorg
05.05 Óstöðvandi tónlist

07.00 Arsenal - Tottenham
14.50 Arsenal - Tottenham
16.30 Spænska bikarkeppnin
18.10 PGA Tour 2008-  Hápunktar Öll 
helstu atriðin á PGA mótaröðinni skoðuð.

19.05 Inside the PGA  Skyggnst á bakvið 
tjöldin í PGA mótaröðinni og tímabilið fram-
undan skoðað.

19.30 Inside Sport 
20.00 World´s Strongest Man 2007 
 Útsending frá Sterkasta manni heims en 
meðal keppenda var fulltrúi okkar Íslend-
inga, sjálfur Boris.

20.30 Utan vallar  (Umræðuþáttur) Glæ-
nýr vikulegur umræðuþáttur úr smiðju Sýnar 
þar sem íþróttafréttamenn stöðvarinnar taka 
á því helsta sem er að gerast hverju sinni 
í íþróttunum hér heima. Góðir gestir koma 
í heimsókn og málefni líðandi stundar eru 
krufin til mergjar.

21.10 Cristiano Ronaldo  (Cristiano Ron-
aldo “My life”) Glæsil egur heimildarþátt-
ur um einn besta knattspyrnumann heims 
í dag.

22.00 NFL - Upphitun 
22.30 Heimsmótaröðin í póker 2007
23.25 Spænska bikarkeppnin 

16.25 Liverpool - Wigan  (Enska úrvals-
deildin) Útsending frá leik Liverpool og 
Wigan sem fór fram miðvikudaginn 2. jan-
úar.

18.05 Man. Utd. - Birmingham  (Enska 
úrvalsdeildin) Útsending frá leik Man. Utd 
og Birmingham í ensku úrvalsdeildinni.

19.45 Premier League World 
20.15 PL Classic Matches  (Bestu leikir 
úrvalsdeildarinnar) Hápunktarnir úr bestu og 
eftirminnilegustu leikjum úrvalsdeildarinnar.

20.45 PL Classic Matches
21.15 Season Highlights  (Hápunkt-
ar leiktíðanna) Allar leiktíðir Úrvalsdeildar-
innar gerðar upp í hröðum og skemmtileg-
um þætti.

22.15 Arsenal - West Ham  (Enska úr-
valsdeildin) Útsending frá leik Arsenal og 
West Ham í ensku úrvalsdeildinni sem fór 
fram þriðjudaginn 1. janúar.

23.55 Coca Cola mörkin  Farið yfir öll 
mörkin og helstu atvikin í leikjum síðustu 
umferðar í Coca Cola deildinni en þar eiga 
Íslendingar nokkra fulltrúa.
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SJÓNVARPIÐ SKJÁREINN

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

> Ben Stiller
Árið 1994 voru bæði Ben 
Stiller og eiginkona hans 
Christine Taylor gestaleikarar 
í hinni geysivinsælu þáttaröð 
Friends. Ben Stiller leikur 
í gamanmyndinni Meet 
The Fockers sem er sýnd á 
STÖÐ2 BÍÓ í kvöld kl. 18.00

Ég átti von á að Lögmál Murphys með þeim vinsæla leikara 
James Nesbitt væri að klárast í fyrrakvöld. Málin stóðu þannig 
í þessum harkalega og svarta krimma sem James átti 
reyndar sjálfur upphafið að. Hann var orðinn þreyttur á að 
leika geðþekka manninn og var kominn svo hátt í vinsælda-
stiganum meðal breskra áhorfenda að honum voru allir 
vegir færir: Murphy varð til. Í fyrrakvöld lauk samskiptum 
hans við krimma frá Belfast, tvo bræður, sem voru búnir að 
hreiðra um sig í miðlöndunum og teknir að tengjast inn í 
pakistanska glæpahópa þar. Atriði voru svo sannarlega ekki 
við hæfi barna í þessum þætti þótt óhugnaðurinn væri mestur 
utan myndar eða í svo miklu myrkri að ekki sást til. Nesbitt 
er hörkuleikari og kann sitt fag. Ekki voru piltarnir í 
smærri rullum slakari í ómennskunni sem þarna 
var í gangi. Það er semsagt meira eftir af 
flugumanninum Murphy. 

Annað fínt stöff úr smiðju Breta er 
svo endurtekið í kvöld þegar Gatan eftir 

Jimmy McGovern er sýnd á RÚV: þátturinn fékk Emmy á 
dögunum og þeir hæla sér mikið í dagskrárkynningum, 
RÚV-arar yfir þessu. Þegar röðin var frumsýnd var hún 
hreinlega falin í kynningum. Eins og margt gott stöff 
er Gatan glæpsamlega seint á dagskrá. Því ræður 
hálftíma fréttatími sem ýtir öllu inn í nóttina eftir 
22.30. Þar eru fréttir á ferð sem má afgreiða á tíu 
mínútum en fá þrisvar þann tíma. Fyrirtæki í opinberri 
þjónustu á ekki að flytja sitt besta efni þegar allir eru 

að ganga til hvílu. Og Gatan er frábærlega unnið efni og 
það á ekki að grafa bak við endurtekna langhunda frá 

fréttastofu sjónvarps, veður, kynningartreilera, 
uppfyllingar og íþróttafréttir sem hægt er 
að leggja á netmiðla jafnharðan.

VIÐ TÆKIÐ PÁLL BALDVIN BALDVINSSON HORFÐI Á BRESKA KRIMMA

Geðþekk illmenni og örlagavaldar

JAMES NESBITT ER MURPHY Í ÞÁTTARÖÐ 
Á RÚV

17.50 American Dad   SIRKUS

20.00 Touching The Void  
 STÖÐ 2 BÍÓ

21.00 House   SKJÁR EINN 

21.05 Til Death   STÖÐ 2 

21.30 Klovn   SJÓNVARPIÐ  

▼
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06.50 Bæn
07.05 Morgunvaktin
09.05 Okkar á milli
09.45 Morgunleikfimi
10.13 Litla flugan
11.03 Samfélagið í nærmynd
12.00 Fréttayfirlit
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir
12.50 Dánarfregnir og auglýsingar
13.00 Vítt og breitt
14.03 Á tónsviðinu
15.03 Útvarpssagan: Stúlka með fingur
15.30 Dr. RÚV

16.13 Hlaupanótan
17.03 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir
18.24 Auglýsingar
18.25 Spegillinn
18.50 Dánarfregnir og auglýsingar
19.00 Seiður og hélog
19.27 Með á nótunum
21.20 Smávinir fagrir, foldarskart
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Hver vegur að heiman...
23.10 Krossgötur
00.07 Útvarpað á samtengdum rásum til 
morguns

16.00 Hollyoaks   (98:260)

16.30 Hollyoaks  (99:260)

17.00 Talk Show With Spike Feresten  
(2:22) (e)

17.25 The War at Home  (10:22) (e)

17.50 American Dad 3
18.15 Wildfire  (4:13)

19.00 Hollyoaks  (98:260)

19.30 Hollyoaks  (99:260)

20.00 Talk Show With Spike Ferest-
en  (2:22) (e)

20.25 The War at Home  (10:22) (e)

20.50 American Dad 3  (e) Þriðja serían 
um Stan og baráttu hans gegn hryðjuverk-
um. Frábærar teiknimyndir frá höfundum 
Family Guy þar sem aðalsöguhetjan er Stan 
Smith og fjölskylda hans.

21.15 Wildfire  (4:13) Önnur þáttaröð-
in um vandræðastúlkuna Kris sem send 
er nauðug í sveit þar sem hún fellur fyrir 
hestamennsku og þá sérstaklega kappreið-
arhestinum Wildfire.

22.00 Gossip Girl  (1:22) Einn heitasti 
framhaldsþátturinn í bandarísku sjónvarpi 
í dag. Þáttur um líf unga og ríka fólksins í 
New York, gerður af hinum sömu og gerðu 
The O.C. 2007.

22.45 Grey´s Anatomy  (10:22) Fjórða 
sería þessa vinsælata dramaþáttar í heimi. 
Ungu læknanemarnir eru orðnir að full-
numa og virðulegum skurðlæknum. 2007.

23.35 The Closer  (6:15) Bönnuð börn-
um.

00.20 Tónlistarmyndbönd frá Popp TV

Glænýr vikulegur umræðuþáttur úr 
smiðju Sýnar þar sem íþróttafrétta-
menn stöðvarinnar taka á því helsta 
sem er að gerast hverju sinni í íþrótt-
unum hér heima. Góðir gestir eru 
fengnir í heimsókn og málefni líðandi 
stundar krufin til mergjar. Umdeild 
mál rædd í beinni útsendingu en 
áhorfendum gefst kostur á að vera 
með í umræðunni.

   VIÐ MÆLUM MEÐ
Utan vallar
SÝN kl. 20.30

20.00 Hrafnaþing  Þingfundir eru hand-
an við hornið. Ráðherrar Samfylkingarinnar 
virðast vera aðalrokkararnir á ballinu meðan 
íhaldið situr sem fastast. 

21.00 Mörður  Mörður Árnason og Karl 
Birgisson velta fyrir sér framhaldinu í henni 
Ameríku eftir að frú Hillary grét sig til sigurs 
í granít-ríkinu.

21.30. Hvernig er heilsan?  Nýr þáttur 
Guðjóns Bergmanns, sem mun vekja stór-
athygli með heimsóknum lækna og annarra 
lýðheilsustarfsmanna. 

Sprenghlægilegur gam-
anþáttur með Kelsey 
Grammer úr Frasier og 
Staupasteini og Patriciu 
Heaton úr Everybody 
Loves Raymond. Grammer 
leikur hér vinsælan og 
óþolandi sjálfumglaðan 
fréttalesara sem ræður 
sig aftur á gömlu stöðina, 
þar sem enn starfar sem 
fréttalesari gamla kærastan 
og barnsmóðir hans, leikin 
af Heaton. Þættirnir koma 
úr smiðju höfunda Frasier 
og Friends.

STÖÐ 2 KL. 20.15

Back To You 

▼

▼

11.00 TV Avisen 11.10 Penge 11.35 Aftenshowet 
12.00 Aftenshowet 2. del 12.30 Dødens Detektiver 
12.50 Hvad er det værd 13.20 Jobhop 13.50 
Nyheder på tegnsprog 14.00 TV Avisen med 
vejret 14.10 Dawson’s Creek 15.00 Boogie Update 
15.30 Pucca 15.35 Kim Possible 16.00 Barda 
16.30 Fandango med Chapper og Sebastian 17.00 
Aftenshowet 17.30 TV Avisen med Sport 18.00 
Aftenshowet med Vejret 18.30 Rabatten 19.00 
DR1 Dokumentaren 20.00 TV Avisen 20.25 Penge 
20.50 SportNyt 20.55 Billy Madison 22.20 Blind 
Justice 23.00 Boogie Update 23.30 Magtens 
Korridorer - fra hesteludere til rockidoler

11.00 NRK nyheter 11.10 Migrapolis 11.40 
Helleristerne 12.40 ‘Allo, ‘Allo! 13.15 Vinbaronen 
14.00 Fabrikken 14.30 Fjortis 15.00 Hannah 
Montana 15.30 Megafon 16.00 NRK nyhet-
er 16.10 Oddasat - Nyheter på samisk 16.25 
Verdensarven 16.40 Mánáid-tv - Samisk barne-tv: 
Kárenina 16.55 Nyheter på tegnspråk 17.00 Den 
lille blå dragen 17.05 Uhu 17.40 Distriktsnyheter 
18.00 Dagsrevyen 18.30 Schrödingers katt 18.55 
Krafttaket 19.55 Distriktsnyheter 20.00 Dagsrevyen 
21 20.30 Sørgekåpen 21.30 Uti vår hage 2 22.00 
Kveldsnytt 22.15 Keno 22.20 Urix 22.50 Livets 
porto 23.40 Spionskolen 0.35 Norsk på norsk 
jukeboks

11.00 Rapport 11.05 Vid Ladogas stränder 13.05 
Atlantens outforskade vildmark 14.05 Sofia 
Karlsson 15.00 Rapport 15.10 Gomorron Sverige 
16.00 Stockholm International Horse Show 17.00 
Den lilla renen 17.25 Dagens visa 17.30 Vinter 
i Svingen 18.00 Bobster 18.30 Rapport med 
A-ekonomi 19.00 Antikrundan 20.00 Vrakletarna 
20.30 Northanger Abbey 22.05 Retreat - den raka 
vägen 23.00 Rapport 23.10 Kulturnyheterna 23.20 
Out of Practice 23.45 Sändningar från SVT24
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„Ég fæ mér hafragraut, banana 
og lýsi. Ég hef góða stjórn á mér 
á morgnana en svo leyfi ég mér 
annað seinna um daginn.“

Forsetasvíta á fimm stjörnu hót-
eli, herbergisþjónusta allan sólar-
hringinn, eðalkampavín og Jäger-
meister er á meðal þess sem 
rokkarinn Tommy Lee hefur farið 
fram á þegar hann kemur hingað 
til lands síðar í mánuðinum. Jafn-
framt krefst hann þess að fljúga á 
business class beint frá Los Ang-
eles, auk þess sem hann vill láta 
aka sér um í eðalvagni með 
atvinnubílstjóra. Hljóðkerfið á 
Nasa þar sem hann kemur fram 
þarf einnig að vera framúrskar-
andi.

Miðað við sukksamt líferni 
Tommy Lee í gegnum tíðina 
kemur það nokkuð á óvart hversu 
lítið áfengi hann fer fram á, eða 
einungis tvær flöskur af vodka, 

kampavíni og Jägermeister. 
Hvorki romm, gin né viskí er á 
óskalistanum en þess í stað vill 
hann hafa nóg af vatni, burn-
orkudrykk og ávaxtasafa í kring-

um sig, bæði á hótelherberginu 
og á tónleikunum.

Með Tommy í för hingað til 
lands verða þrír aðilar, þar á 
meðal plötusnúðurinn Dj Aero. 
Þeir gista vitaskuld á hefðbundn-
um hótelherbergjum. Tónleikar 
Tommy og Dj Aero, sem hafa 
rokkað saman um heiminn síð-
ustu mánuði, verða haldnir 25. 
janúar á vegum Jóns Jónssonar 
og Elect(K)ronik. Miðasalan 
hefur farið mjög vel af stað og fer 
hver að verða síðastur að tryggja 
sér miða.

Tommy Lee vill forsetasvítu og kampavín

Meðferð Borgarleikhússins á leik-
listargagnrýnandanum Jóni Við-
ari Jónssyni hefur vakið mikla 
athygli, enda þykir mörgum all-
harkalegt að hegna gagnrýnanda 
með því að taka hann út af frum-
sýningarboðslista. Þessi meðferð 
er þó ekkert miðað við það þegar 
kvikmyndagagnrýnanda DV árið 
1995, Gísla Einarssyni, var hrein-
lega meinaður aðgangur að öllum 
bíósölum Sambíósins. 

„Þegar það komu stórmyndir 
frá Hollywood mátti hreinlega 
ekki skrifa illa um þær,“ segir 
Gísli, sem starfrækir spila- og 
teiknimyndabúðina Nexus í dag. 
„Mér var ekkert tilkynnt um þetta 
bann heldur bara neitað um inn-
göngu einn daginn. Seinna róuðu 
þeir sig aðeins og hleyptu mér inn, 
en ég fékk ekki ókeypis eins og 
áður. Það sem mér fannst leiðin-
legast í þessu máli var að DV 
bakkaði mig ekkert upp. Þáver-

andi ritstjóri hafði engan áhuga á 
málinu og gerði ekkert í því. Þess 
vegna hætti ég einfaldlega að 
gagnrýna stuttu eftir þetta.“

Gísli segir að fleirum hafi verið 
úthýst úr Sambíóunum vegna nei-
kvæðra skrifa um stórmyndir. 
„Ásgrímur Sverrisson fékk sömu 
meðferð og Páll Óskar held ég. 
Svo var Stjörnubíó líka með læti 
og setti nokkra út af sakrament-
inu. Ég held nú að svona lagað við-
gangist ekki í dag og ég tók þessu 
aldrei persónulega. Ég er í fínu 
samstarfi við Sambíóin í dag.“

Meðferðin á Jóni Viðari finnst 
Gísla algjört rugl. „Annaðhvort er 
öllum gagnrýnendum boðið eða 
engum, svo einfalt er það í mínum 
huga. Það er fáránlegt að bjóða 
bara þeim sem eru bíóunum og 
leikhúsunum þóknanlegir. En svo 
er það önnur umræða hvort það sé 
yfir höfuð sjálfgefið að gagnrýn-
endum sé boðið á sýningar.“ 

Meðferðin á Jóni algjört rugl

„Þetta nær þá ekki lengra. Ég hef 
ekki heyrt í fólkinu í fleiri vikur 
og get ekki skilið það öðru vísi en 
þau hafi ekki áhuga á gjöfinni. Ég 
er með franskan kaupanda að 
safninu og læt það að mestu bara 
fara þangað,“ segir Jónas Freydal 
athafnamaður.

Fyrir tæpum tveimur mánuðum 
greindi Fréttablaðið frá ævintýra-
legum listaverkafundi, í raun 
týndum kafla úr listasögunni, 
þegar Jónas fann í Frakklandi 121 
áður óþekkt verk eftir Þorvald 
Skúlason. Jónas eignaðist verkin 
og bauð Listasafni Háskóla Íslands 
að gjöf 30 af þessum 121 myndum. 
Honum hefur ekki mætt neitt 
nema áhugaleysi og hefur ákveðið 
í ljósi þess að selja verkin aftur til 
Frakklands.

Jónas telur um stórfjársjóð að 
ræða og merkan listaverkafund. 
„En ég sé að þeir hjá Þorvalds-
safninu í Háskóla Íslands eru mér 
ósammála. Því ákvað ég að ganga 
að tilboði fransks listaverkahöndl-
ara,“ segir Jónas. Um mun vera að 
ræða mann sem sérhæfir sig í 
myndum eftir Gromaire sem 
kenndi Þorvaldi í Frakklandi.

Jónas Freydal hefur lengi höndl-
að með listaverk og stúderað 
myndlist en er þekkastur sem 
annar sakborninga í stóra fölsun-
armálinu þar sem hann var sýkn-
aður. Hann telur að þótt dómstólar 
hafi sýknað sig fari því fjarri 
meðal þeirra sem eru ráðandi í 
listaverkamálum hér á landi. Og 
að viðbrögðin við þessum fundi 
hefðu verið önnur ef um annan en 
sig hefði verið að ræða – án þess 
að geta fullyrt þar um. „Já, tel svo 
vera miðað við það sem ég þekki 
íslenska listasögu. Ef, segjum, 
Ólafur Ingi Jónsson forvörður, 
hefði fundið þó ekki væri nema 

eina mynd af þessum 121 hefði 
verið tekið á móti honum með 
lúðrasveit á Leifsstöð og mennta-
málaráðherra með blómvönd í 
fanginu. En það er svona. Mér 
þykir ægilega leiðinlegt að þetta 
skyldi fara svona því að mínu viti 
er verið að hlunnfara íslensku 
þjóðina um mikla dýrgripi sem 
varða listasögu hennar.“

Jónas furðar sig á almennu 
áhugaleysi en enginn fjölmiðill 
hefur fjallað um fundinn nema 
Fréttablaðið. Hann telur það hljóta 
að tengjast fölsunarmálinu þrátt 
fyrir sýknun. „RÚV er líklega með 
slæma samvisku vegna ósanninda 
um mig í fréttaflutningi af því 
máli. Eins og fyrirsögnin Alkyd 
verður fölsurum að falli. Það hefur 
enginn svo mikið sem hringt. Ekki 
listfræðingar, ekki söfnin... eng-
inn. Þannig að mér sýnist augljóst 
að Þorvaldur og þjóðin eru látin 
gjalda fyrir einhverjar meintar 

meiningar um Freydal. Sem er 
skelfilegt.“

Ekki náðist í Auði Ólafsdóttur, 
safnstjóra Listasafns Íslands. En í 
bréfi til Jónasar dagsettu 5. desem-
ber segir hún fyrirhugað að ræða á 
fundi stjórnar safnsins 12. desem-
ber „veglegt gjafatilboð þitt [Jónas-
ar] og hugsanleg kaup á verki/
verkum eftir Þorvald Skúlason“.

Eftir þann fund virðist hins 
vegar allt hafa setið fast. Í stjórn 
safnsins sitja Sigrún Júlíusdóttir, 
prófessor við félagsvísindadeild, 
Vilhjálmur Lúðvíksson efnaverk-
fræðingur, fulltrúi gefenda og 
Hjálmar H. Ragnarsson, rektor 
Listaháskóla Íslands. Hjálmar 
staðfestir að stjórnin hafi tekið 
erindi Jónasar til afgreiðslu en 
vill ekki tjá sig um málið. Hann 
vísar á Auði eða Sigrúnu formann 
en ekki tókst heldur að ná í hana 
við vinnslu fréttarinnar.

Gerir lífið

skemmtilegra!

Birgitta Inga
og Tarantino:

Jón Gnarr:

VERÐUR AÐ

SLAPPA AF!

Þórunn Lárusdóttir:

Jói Fel:

FÓRNARLAMB ÖFUNDAR!

UPP!

Páll
Magnússon:

GÆTTU ÞÍN

Í UMFERÐINNI!

Kristín
Ólafsdóttir:

ALLT FYRIR ÁSTINA!

AFBRÝÐISÖM

Á ÁRINU!

Bara í

Auðunn Blöndal

og Lilja Björk:

Í SLEIK
Á NASA!

ÍSLAND FÆR
NÝJAN FORSETA!

Habitat-hjónin Jón Arnar

og Ingibjörg Þorvalds:

SONURINN SKÍRÐUR!
Kjartan Gunnarsson

og Sigríður Snævarr:

O

SAMBANDIÐ
HANGIR Á
BLÁÞRÆÐI!



TSALA!

ÚTSALA!

ÚTSALA!

ÚTSALA!

ÚTSALA!

ÚTSALA!

ÚTSALA!

ÚTSALA!

ÚTSA
ÚTSA
ÚTS
ÚTS
ÚTS
ÚTS
ÚT



GÓÐAN DAG!
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BAKÞANKAR
Dr. Gunna

Nú er þynnkutíð. Það er luntur 
í mannskapnum. Jólaskrautið 

er komið ofan í kassana. Allt orðið 
dimmt á ný. Allsnakin jólatré 
fjúka um göturnar, fyrrum gull-
bryddað og ljósumvafið stofu-
stáss, nú úrgangur. Jæja, þau 
verða þó að minnsta kosti að 
moltu, reyni ég að hugsa upp-
byggilega og segi syni mínum á 
leið í leikskólann að jólatrén endi 
niðurkurluð í göngustíg ef þau 
verða heppin. Ég hugsa samt 
heimspekilega með sjálfum mér 
að örlög jólatrjánna séu eins og 
örlög manns sjálfs. Við eigum 
okkar tíma í gleðskapnum en 
endum sem molta. Og í sumum er 
kveikt, af starfsmönnum kirkju-
garðanna eða óknyttastrákum.

SAMT er gott að fólk hefur eitt-
hvað til að stefna að nú þegar 
glaðlegri ofgnótt jólanna sleppir. 
Það helst að brenna af sér belginn 
og borga niður jólavísað. Hmm, 
ætti ég að skipta reikningnum í 
þrjá mánuði eða fjóra? hugsar 
maður í myrkrinu og bætir við 
(ekki ósvipað og á sama tíma í 
fyrra): djöfull ætla ég að standa 
mig í fjármálunum þetta árið og 
láta þetta ekki endurtaka sig um 
næstu jól.

Á þessum tímapunkti, eins og 
ávallt þegar peningahugsanir eru 
of fyrirferðarmiklar, er eins og 
ævi manns opinberist. Það sem 
maður á ólifað birtist eins og 
excel-skjal og það er ófögur sýn: 
Endalaust hark til að borga niður 
reikninga. Síðasti greiðsluseðill-
inn af íbúðinni kemur inn um lúg-
una árið 2044, krónur 3.700.000 
með vöxtum og verðbótum.

EINS og segir í dægurlagi eftir 
Pál Óskar á maður bara eitt líf 
sem ber að njóta í botn því maður 
fær ekki annað tækifæri. Fáir 
halda því fram að maðurinn sé 
eilífðarvél með endalaus líf í bak-
höndinni, hvað þá að peningalaus 
himnavist bíði manns með til-
heyrandi afslappelsi. Þegar þetta 
liggur fyrir fer maður að íhuga 
leiðir út úr excel-skjalinu. 
Búferlaflutningur til afskekktrar 
eyju í Kyrrahafinu virðist væn-
legur kostur. Maður fer jafnvel 
að skoða fasteignaauglýsingar á 
Puka Puka á netinu. 

ÞETTA ástand varir sem betur 
fer ekki lengi. Fjúkandi jólatrén 
eru tínd upp eitt af öðru og 
greiðsluþjónustan sér um vísað. 
Einn daginn fattar maður svo að 
daginn er farið að lengja allveru-
lega. Ef maður dregur andann 
nógu djúpt má jafnvel finna lykt 
af vori. Örlitla lykt af vori en það 
er nóg.

Fjúkandi jólatré 

F
í

t
o

n
/

S
Í

A

Evrópa fellur!
Vodafone stórlækkar verðið í Evrópu
Vodafone styrkir sig enn í sessi sem besti ferðafélaginn því um áramótin stórlækkaði 
verð á símtölum hjá okkur innan Evrópu, eða um og yfir 50%. Með breytingunni eru öll 
lönd innan Evrópusambandsins og EES, auk Færeyja og Sviss, orðin eitt gjaldsvæði.

Ef þú skráir þig í Vodafone Passport getur þú lækkað símkostnaðinn erlendis enn 
frekar. Frelsisviðskiptavinir njóta þess einnig að Vodafone er eina símafyrirtækið á 
Íslandi sem býður alvöru Frelsi í útlöndum – engir bakreikningar þegar heim er komið.

Af íslensku símafyrirtækjunum býður Vodafone ferðalöngum í Evrópu besta verðið og 
reikisamninga við flest lönd.

Allar nánari upplýsingar á www. vodafone.is

Svona segjum við gleðilegt ár hjá Vodafone.

Gríptu augnablikið og lifðu núna

Í dag er fimmtudagurinn 
10. janúar, 10. dagur ársins.

11:07 13:35 16:04
11:15 13:20 15:24


