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Einkennileg hugmynd
um alþingiskosningar
Varaformaður Sjálfstæðisflokks hafnar hugmyndum formanns Samfylkingar
um alþingiskosningar samhliða þjóðaratkvæðagreiðslu um aðildarviðræður
við ESB. Einkennilegt væri að bjóða upp á tvennar þingkosningar á einu ári.
STJÓRNMÁL „Þetta hlýtur að vera

MARTRÖÐ Í
MANCHESTER
Mark Hughes og félagar
í Manchester City voru
slegnir út af B-deildarliði
Notthingham Forest í
ensku bikarkeppninni

fjölskyldan
[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSI

NS UM FJÖLSKYLDUNA

úthugsað hjá þeim en þessi afstaða
formanns Samfylkingarinnar er
samt einkennileg,“ segir Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, varaformaður Sjálfstæðisflokksins, um þá
tillögu Ingibjargar Sólrúnar Gísladóttur að kosið verði til Alþingis
samfara hugsanlegri þjóðaratkvæðagreiðslu um aðildarviðræður
við Evrópusambandið.
Þorgerður bendir á að ef ákveðið verði að fara í aðildarviðræður
þá gæti það ferli tekið tólf til sextán mánuði. Ef síðan næðist samkomulag um aðild þá þyrfti að
breyta stjórnarskrá til þess að af
henni gæti orðið.
„Til þess þarf að kjósa vegna

þess að tvö mismunandi þing þurfa
að samþykkja breytingu á stjórnarskrá. Og ef það á að fara kjósa til
þings samfara þjóðar-atkvæðagreiðslu þá mun þingið ekki fá
neitt svigrúm til þess að fara yfir
efnismiklar stjórnarskrárbreytingar. Ég trúi því einfaldlega ekki
að menn ætlist til þess að það verði
kosið tvisvar á einu ári til Alþingis. Það væri nú ekki til að einfalda
málin og stuðla að þeiri auknu
festu í samfélaginu sem við þurfum,“ segir Þorgerður.
Geir H. Haarde forsætisráðherra hefur nefnt þann möguleika
að þjóðin greiði atkvæði um hvort
fara eigi í aðildarviðræður. Þorgerður segir það fyrirkomulag

vissulega koma til greina þótt hún
sé ekki reiðbúin að taka af skarið
um það núna hvort það sé rétta
leiðin.
„Þingið ætti að minnsta kosti að
taka þá pólitísku ákvörðun,“ segir
Þorgerður, sem sjálf kveðst sífellt
sannfærðari um að rétt sé að ganga
til viðræðna að ákveðnum forsendum gefnum sem varða auðlindir
Íslendinga. Sjálfstæðismenn muni
fyrir sitt leyti taka skýra afstöðu
til Evrópumála á komandi landsfundi. „Eins og menn vita eru
skiptar skoðanir innan flokksins
en stjórnmálamenn eiga að taka
skýra afstöðu á grundvelli upplýsinga og það munum við gera.“
- gar /sjá síðu 6
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SKÓR VIÐ DOWNINGSTRÆTI Margir mót-

mælenda í Lundúnaborg skildu skótau
sitt eftir við bústað forsætisráðherra.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Skóm fleygt í Downingstræti:

Þúsundir mótmæla árásum
LONDON, AP Tugþúsundir mótmæltu vikulöngum árásum
Ísraelshers gegn Hamas-liðum á
Gazasvæðinu víða í stórborgum
Evrópu í gær og þrýstu á
ráðamenn að þeir beiti sér fyrir
því að vopnahlé verði gert.
Margir mótmælenda í Lundúnum í Bretlandi köstuðu skóm
sínum að bústað Gordons Brown
forsætisráðherra og veifuðu fána
Palestínumanna.
George W. Bush, forseti
Bandaríkjanna, studdi um helgina
sameiginlegt vopnahlé en varði á
sama tíma árásir Ísraelshers sem
hann sagði sjálfsvörn.
- jab

Fjöldi eignarhaldsfélaga:

Þreföldun á
fjórum árum

KKERT LÍF ÁN

VEÐRIÐ Í DAG
1
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VIÐSKIPTI Einkahlutafélögum sem

1
1
6
5

HÆGUR VINDUR Í dag verður
hæg suðlæg eða breytileg átt, 3-8
m/s víðast hvar. Dálítil rigning eða
súld sunnan- og suðvestanlands
en yfirleitt úrkomulaust og bjart
norðan til. Hiti á bilinu 0-7 stig.
VEÐUR 4

ÞÚSUNDIR Á AUSTURVELLI Samtökin Raddir fólksins stóðu fyrir þrettánda mótmælafundinum undir yfirskriftinni Breiðfylking

gegn ástandinu á Austurvelli í gær. Skipuleggjendur fundarins telja allt að 5.000 manns hafa verið viðstadda, en lögregla segir
fjöldann nokkuð minni. Hin átta ára gamla Dagný Dimmblá Jóhannsdóttir hélt ræðu við góðar undirtektir. sjá síðu 2.

hafa það hlutverk að kaupa og
selja hlutabréf, svokölluðum
eignarhaldsfélögum, hefur
fjölgað gríðarlega á undanförnum
árum. Eignarhaldsfélögin voru
um 1.150 talsins í lok árs 2004 en
eru nú 3.300.
Um þriðjungur útlána viðskiptabankanna var til hlutafjárkaupa eignarhaldsfélaga, að sögn
Vilhjálms Bjarnasonar, framkvæmdastjóra Samtaka fjárfesta.
Oft verður til flókin keðja
eignatengsla þegar eignarhaldsfélög eiga í öðrum eignarhaldsfélögum, segir Skúli Eggert
Þórðarson ríkisskattstjóri.
- bj / sjá síðu 4

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Íslenskir útgefendur gerðu rúmlega 140 samninga við erlend forlög:
70,7%

Setja nýtt met í útgáfusamningum
MENNING Íslenskir bókaútgefendur gerðu rúmlega

140 samninga við erlenda útgefendur á árinu sem
var að líða.
Stærsti útgefandinn, Forlagið, gerði ríflega 130
samninga árið 2008. Mestu munar þar um Arnald
Indriðason.
Ekki er um einsleitan hóp útgefanda frá
nágrannaþjóðunum að ræða því kóreskir, indverskir og kínverskir bókaormar geta brátt nálgast
íslenskar bækur á eigin tungumáli.

Fréttablaðið

Morgunblaðið

33,4%

Smærri útgefendur stóðu líka stórræðum á
árinu. Pétur Már Ólafsson í Veröld gerði sjö útgáfusamninga vegna bóka Yrsu Sigurðardóttur. Kristján Kristjánsson hjá Uppheimum seldi síðan réttinn að tveimur bókum Ævars Arnar Jósepssonar
til þýska risans btb.
Konur þykja áhugaverður kostur í augum
erlendra útgefanda en auk Yrsu gerðu bæði Auður
Jónsdóttir og Guðrún Eva Mínervudóttir samninga
við áðurnefnt btb.
- fgg

Fréttablaðið er með 112%
meiri lestur en Morgunblaðið

Allt sem þú þarft...

... alla daga

Meðallestur á tölublað m.v. höfuðborgarsvæðið
18–49 ára. Könnun Capacent í ágúst - október 2008.

Opið
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Þúsundir mættu á þrettánda mótmælafund Radda fólksins á Austurvelli í gær:

Skotið á sjónvarpsfréttakonu:

Átta ára stúlka í ræðustól

Segist ekki hafa
fengið viðvörun

MÓTMÆLI „Ég var aðallega að mót-

Laddi, eru þetta ekki bara
takkaóðir fjandar?
„Jú, það má segja það. Tóti tölvukall
er að tryllast.“
Skemmtikrafturinn Þórhallur Sigurðsson,
Laddi, íhugar að höfða skaðabótamál
vegna ólöglegs niðurhals á DVD-diski
sínum Laddi 6-Tugur. Fyrir um tveimur
áratugum söng Laddi um Tóta tölvukall,
alveg takkaóðan fjanda, eins og frægt
er orðið.

Kannabisræktun í Breiðholti:

Lögregla gekk á
kannabislyktina
LÖGREGLUFRÉTTIR Lögreglan á
höfuðborgarsvæðinu gekk fram á
kannabisræktun í bílskúr við
Stelkshóla í Breiðholti um miðjan
dag í gær. Samkvæmt varðstjóra
voru lögreglumenn í hávaðaútkalli í grennd við bílskúrinn
þegar þeir urðu varir við megna
kannabislykt. Laganna verðir
gengu þá á lyktina og fundu
bílskúrinn.
Einn var handtekinn vegna
málsins en málið er enn í
rannsókn. Ekki er ljóst um hversu
mikið magn af kannabisefnum er
að ræða, en ræktunin mun hafa
verið skipulögð og vel tækjum
búin.
- kg

MIKILL ÁHUGI Nokkur bílaröð myndað-

ist við bílastæðahús Kringlunnar í gær.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Janúarútsölur hófust í gær:

Mikill fjöldi
sótti útsölur
VERSLUN Nokkur örtröð skapaðist í

verslunarmiðstöðvunum
Kringlunni og Smáralind um
miðjan dag í gær en þá hófust
hinar árlegu janúarútsölur í
verslunum. Áttu margir gestir
miðstöðvanna í erfiðleikum með
að finna bílastæði vegna mikils
fjölda bíla.
Vörurnar sem á boðstólum eru
á útsölunum eru í flestum
tilfellum seldar með þrjátíu til
fjörtíu prósent afslætti, þó dæmi
séu um að veittur sé enn meiri
afsláttur.
- kg

mæla því að allt í einu skuldi ég
margar milljónir króna. Ég á ekki
að þurfa að borga það. Ég er mjög
reið út af þessu,“ segir Dagný
Dimmblá Jóhannsdóttir, átta ára
nemandi í Ísaksskóla, sem vakti
athygli
fyrir
snöfurmannlega
frammistöðu í ræðustól á mótmælafundi á Austurvelli í gær.
Boðað var til fundar undir yfirskriftinni
Breiðfylking
gegn
ástandinu í þrettánda sinn. Samkvæmt lögreglu voru milli 1.500 til
2.000 manns á Austurvelli í gær, en
skipuleggjendur fundarins segja
tölu viðstaddra fara nærri 4.000 til
5.000.

Dagný Dimmblá segist hafa
mætt reglulega á mótmælafundi á
Austurvelli síðustu vikur og oftast
haft gaman af. „En stundum er leiðinlegt þegar fólk er að tala um eitthvað rugl. Þess vegna bað ég um að
fá sjálf að halda ræðu og tala ekki
um eitthvað rugl,“ segir Dagný.
Dóra Ísleifsdóttir, kennari og
grafískur hönnuður, og Einar Már
Guðmundsson, rithöfundur, voru
einnig á mælendaskrá á fundinum.
Fundarstjóri var sem fyrr Hörður
Torfason, sem lenti í orðaskaki við
hóp fundargesta þegar hann bað þá
að taka niður lambhúshettur sem
huldu andlit þeirra. Mótmælin fóru
friðsamlega fram.
- kg

RITHANDARSÝNISHORN Eftir ræðu
Dagnýjar streymdu að henni fundargestir til að hrósa henni fyrir ræðuna, og gaf
Dagný nokkrum gestum eiginhandaráritanir.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Háhýsi í Borgartúni
byrgir sýn sjómanna
Skrifstofuturninn sem rís í Borgartúni skyggir á innsiglingavitann á gamla
Sjómannaskólanum. Byggja þarf nýtt vitahús og kaupa ljósabúnað fyrir um 25
milljónir króna. Skiptar skoðanir eru um hver á að borga framkvæmdina.
SKIPULAGSMÁL Hæsta hús Reykjavíkur, nítján hæða skrifstofuturn
sem rís við Borgartún, skyggir á
innsiglingavitann á gamla Sjómannaskólanum sem er því ónothæfur. Reisa þarf nýja vitabyggingu og kaupa ljósabúnað fyrir um
25 milljónir króna. Óljóst er hver
mun bera kostnaðinn.
Guðmundur Hallvarðsson, formaður siglingaráðs og stjórnarformaður Sjómannadagsráðs, segir að
málið snúi ekki að siglingaöryggi
heldur sé um dæmalausa óvirðingu
við hefðir og menningu þjóðarinnar að ræða. „Þetta er hneyksli sem
undirstrikar að við höfum gleymt
uppruna okkar.“
Í harðorðu bréfi ráðsins sem sent
var borgarstjóra, samgönguráðherra og siglingamálastjóra er lýst
vanþóknun á framkvæmd skipulagsmála Reykjavíkurborgar. Er
krafist skýringa á „stjórnvisku
borgaryfirvalda“ og afstöðu ríkisvaldsins til hinnar lagalegu stöðu
málsins en samkvæmt fjórðu grein
laga um vitamál er óheimilt að
byggja hús eða mannvirki sem
skyggja á leiðarmerki frá sjó. Komi
þessi staða upp getur Siglingastofn-

Óprúttnir grínistar á netinu:

Forsetinn ekki
á Facebook
FACEBOOK Bharrat Jagdeo, forseti

Suður-Ameríkulýðveldisins
Guyana, hefur óskað eftir því að
lögregla landsins svipti hulunni af
því hver hafi búið til síðu á
samskiptavefnum Facebook í hans
nafni og þóst vera forsetinn.
Á síðunni er að finna helstu
upplýsingar um forsetann og hægt
að skoða nokkrar myndir. Forsetinn á rúma 170 vini.
Nokkuð er um að netverjar villi
á sér heimildir á Facebookvefnum og var maður fangelsaður
í Marokkó í fyrra fyrir að þykjast
vera einn af meðlimum konungsfjölskyldunnar.
Ólaf Ragnar Grímsson, forseta
Íslands, og Geir H. Haarde
forsætisráðherra er báða að finna
á Facebook. Þeir eiga sex vini
hvor.
- jab

Hátt fall stjórnarformanns LÍ:
SÉÐ FRÁ SJÓMANNASKÓLANUM Skrifstofuturninn verður nítján hæðir og 70 metra
hár. Borgarskrifstofur Reykjavíkur eru til húsa í þeim hluta sem kláraður hefur verið,
þar á meðal skrifstofur skipulagsyfirvalda.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Björgólfur sagður eignalaus

Jón Þorvaldsson, forstöðumaður
þróunarmála hjá Faxaflóahöfnum,
segir málið neyðarlegt en ekkert
annað sé að gera en setja upp nýtt
ljósmerki á fyllingarkantinn við
Sæbraut. „Það var skoðað að setja
nýtt ljós á háhýsið en það er einfaldlega of hátt.“ Jón áætlar að
kostnaður við byggingu byggingarinnar og kaup á nýjum ljósabúnaði
verði um 25 milljónir króna. Hann
telur að sá kostnaður hljóti að falla
á borgina.
Ólöf Örvarsdóttir, skipulagsstjóri Reykjavíkurborgar, segir að
um athugunarleysi sé að ræða en
telur ábyrðina ekki liggja hjá skipulagsyfirvöldum eingöngu þar sem
deiliskipulagsáætlanir hafi verið
auglýstar rækilega og hagsmunaaðilum beri að kynna sér þær. Hún
hafnar því að kostnaður við byggingu nýs ljósabúnaður falli á borgina.
svavar@frettabladid.is

VIÐSKIPTI Björgólfur Guðmundsson
tapaði öllu sínu á bankahruninu í
október og þeim
hremmingum sem
gengu yfir
íslenskt efnahagslíf í fyrra. Eignir
þessa fyrrum
auðmanns eru nú
engar.
Þetta segir í
umfjöllun
BJÖRGÓLFUR
bandaríska
viðskiptatímarits- GUÐMUNDSSON
ins Forbes um tap auðmanna
heimsins á síðasta ári. Björgólfur
er í fjórða sæti listans yfir þá sem
töpuðu mestum auði í fyrra.
Eignir Björgólfs voru metnar á
1,1 milljarð Bandaríkjadala, í mars
í fyrra og vermdi hann þá 1.014.
sæti lista Forbes yfir auðugust
menn heims. Auður hans jafngilti
70 milljörðum króna á þávirði. - jab

un látið rífa húsið eða mannvirkið á
kostnað eiganda þess ef brotið er á
móti þessari grein laganna.
Baldur Bjartmarsson, forstöðumaður rekstrarsviðs Siglingastofnunar, segir óskiljanlegt að skipulagsyfirvöld hafi ekki tekið tillit til
þessa atriðis þegar samþykkt var
að svona hátt hús yrði reist á þessum stað. Málið sé hins vegar á borði
Faxaflóahafna.

HÁBORG SJÓMANNASTÉTTARINNAR
„Ég geri ráð fyrir því, að það eigi
eftir að hlýja mörgum sjómanni um
hjartaræturnar, og okkur hinum líka,
er stefnt er heilu í höfn í höfuðborg
Íslands, að sjá háborg íslensku sjómannastéttarinnar gnæfa við himin
hér á þessum stað. Og í dimmu
verður hér í húsinu sá viti, sem vísar

ÍRAK Írakska sjónvarpsfréttakonan Hadil Ernad, sem særðist
lífshættulega þegar bandarískir
hermenn skutu á hana á nýársdag, segir að hermennirnir hafi
ekki gefið út viðvörun af neinu
tagi áður en þeir hófu skothríðina. Ernad var á leið til vinnu á
brú yfir ána Tígris þegar hún
lenti í skotárásinni.
Bandaríski herinn gaf þá
skýringu á skotárásinni að Ernad
hefði litið grunsamlega út og ekki
hlýtt viðvörunum hermannanna.
Yfirmaður sjónvarpstöðvarinnar sem Ernad starfar hjá fordæmdi athæfið í samtali við CNN
og heimtar útskýringar.
- kg

hverju skipi rétta leið er það leitar
hér hafnar. Viti er öryggismerki, sem
mönnum þykir vænt um.“
Úr ræðu Sveins Björnssonar
ríkisstjóra og síðar forseta þegar
hornsteinn var lagður að Sjómannaskólahúsinu 4. júní 1944.

Hagvöxtur dregst langmest saman hér á árinu, að mati Economist:

Ísland langt á eftir Simbabve
EFNAHAGSMÁL „Við höfum úr háum söðli að detta en
ekki Simbabve,“ segir Gylfi Magnússon, dósent í
hagfræði við Háskóla Íslands, um nýlega umfjöllun
vikuritsins Economist um hagvöxt á heimsvísu.
Ísland vermir botnsætið í umfjölluninni með
neikvæðan hagvöxt upp á tíu
prósent eftir hrun bankakerfisins
í október og aðra fylgikvilla
alþjóðlegu lánsfjárkreppunnar.
Hagvöxtur í Afríkuríkinu Simbabve verður neikvæður um fimm
prósent á sama tíma.
Gylfi segir fáu saman að jafna
enda hafi miklar efnahagsþrengingar dunið yfir íbúa Simbabve
GYLFI MAGNÚSSON
um áraraðir og hungursneyð
blasað við lengi. „Við vorum ein
auðugasta þjóð í heimi og því er talsverður munur á
því að verða fyrir samdrætti hér og þar,“ segir hann.
Almennt er reiknað með nokkuð snörpum viðsnúningi til hins betra hér strax á næsta ári. Því er ekki
að heilsa í Simbabve í nánustu framtíð.
Olíuríkið Katar trónir á toppi Economist með um

HAGVÖXTUR Á ÁRINU
Land

Hagvöxtur

Fimm efstu:
Katar
Malaví
Angóla
Eþíópía
Kína

14,0%
8,5%
8,0%
7,5%
7,5%

Fimm neðstu:
Venesúela
Úkraína
Lettland
Simbabve
Ísland

-3,0%
-3,0%
-4,0%
-5,0%
-10,0%

fjórtán prósenta hagvöxt. Á eftir fylgja nágrannaríki auk landa í Afríku sem rík eru af náttúruauðlindum.
Ekki er reiknað með að vel ári í alþjóðlegu
efnahagslífi og verði hagvöxtur almennt upp á 0,9
prósent á árinu öllu.
- jab

ÍSLENSK A SI A.IS ICE 44621 01/ 09

ÞAÐ VAR SVONA
SEM VIÐ HUGSUÐUM ÞAÐ

HUGURINN BER ÞIG AÐEINS HÁLFA LEIÐ

4

168,69

169,63

Dönsk króna

22,637

22,769

Norsk króna

17,338

17,44

Sænsk króna

15,57

15,662

Japanskt jen

1,327

1,3348

SDR

185,86

186,96

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
216,1348
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

Ingibjörg Sólrún Gísladóttir:

Fer utan í
geislameðferð
FÓLK Ingibjörg Sólrún Gísladóttir

utanríkisráðherra fer í geislameðferð á
Karólínska
sjúkrahúsinu í
Stokkhólmi í
vikunni. Samkvæmt tilkynningu frá utanríkisráðuneytinu er
um að ræða
lokahnykk
INGIBJÖRG
meðferðar sem
SÓLRÚN
hófst í lok
GÍSLADÓTTIR
september þegar
Ingibjörg Sólrún gekkst undir
aðgerð til að fjarlægja heilaæxli.
Ingibjörg Sólrún heldur utan á
fimmtudag en gert er ráð fyrir
að hún verði frá vinnu í þrjá til
fimm daga.
- kh

Þrýstir á stjórnvöld í Pakistan:

Vill fá hryðjuverkamennina
INDLAND, AP Manmohan Singh,

forsætisráðherra Indlands, sagðist
í gær vona að stjórnvöld í
nágrannaríkinu Pakistan sjái að
sér og handtaki og framselji þá
einstaklinga, sem grunaðir eru um
mannskæð hryðjuverk í Mumbai á
Indlandi í nóvember í fyrra, svo
hægt verði að rétta yfir þeim.
Indversk stjórnvöld telja líkur á
að hryðjuverkamennirnir, sem
bera ábyrgð á dauða 172 manna í
árásunum, séu Pakistanar sem
hafi fengið þjálfun í heimalandinu.
- jab

LEIÐRÉTTING
Í blaðinu í gær birtust gamlar niðurstöður á fylgi stjórnmálaflokkanna úr
þjóðarpúlsi Gallup. Samkvæmt nýjum
þjóðarpúlsi eru Vinstri græn með
29 prósent atkvæða, Samfylking 28,
Sjálfstæðisflokkur 25, Framsókn 7,5
og Frjálslyndir tæp 4 prósent.
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Laxveiði ólög
þessum árst leg á
íma

2007

þína á Vísir.is

su mikið
þó að einhver tjón v
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hafi orðið, auk rak
þess
gólfum hafi
skemms
Engin röskun
varð
gistihússins,
enda
annarri og þriðju öll
hæ

2008

votnogveidi.is telur að leyfa eigi
vetrarveiði í þeim ám sem byggja
á hafbeitarlaxi.
„Í stuttu máli þá eru þarna í
Rangárþingi ár sem eru smekkfullar af laxi sem er ekkert í þessum venjulega fasa að hrygna til að
halda uppi stofni af eigin rammleik. Ef til eru veiðimenn sem vilja
eyða góðviðrisdögum á vetri til að
bleyta færi hvers vegna ætti ekki
að leyfa slíkt einmitt á þessum
slóðum?“ segir á votnogveidi.is í
tilefni frétta Fréttablaðsins af
veiði á þremur löxum í Ytri-Rangá
á nýársdag.
Fram kom í Fréttablaðinu í gær

að frá
stu aldar. Einnig
mikilvægi fræðslu
til sjómanna hefur vitund um
eflst á undanfö
og slysavarna
Siglingastofnunrnum árum, segir á
heimasíðu
ar.
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FRÉTTABLAÐIÐ Í GÆR Þau tíðindi að
veiðst hefðu þrír laxar á Ytri-Rangá á
nýársdag vöktu hörð viðbrögð.

að ólöglegt er að veiða lax í hafbeitarám eftir 31. október. Á votnogveidi.is segir að hafa ætti mun

VIÐSKIPTI Sir David Jones, stjórnarformaður bresku íþróttavöruverslunarinnar JJB Sports, settist
nær forstjóranum, Chris Ronnie,
eftir áramótin en vonast er til að
þeir stýri henni saman til grænni
haga. Aðrar breytingar voru
gerðar í stjórnendateymi verslunarinnar. Rekstur JJB var mjög
erfiður á síðasta ári.
Chris Ronnie keypti tæpan
þriðjungshlut í JJB Sports í
félagi við Exista fyrir 24 milljarða króna um mitt ár 2007.
Gengi bréfa í versluninni stóð þá
í 275 pensum á hlut. Afleit staða í
breskri verslun hefur hins vegar
höggvið stór skörð í afkomuna
og gengið hrunið um 98 prósent
síðan þá.
- jab

rýmri veiðitíma í hafbeitarám á
borð við Rangárnar:
„Náttúruleg hrygning í ánum er
lítil og skiptir í besta falli engu
máli fyrir laxagöngur árinnar.
Þær eru framleiddar af mannshöndinni. Maður sér fyrir sér laxa
í Rangánum berja sporðunum í
sandbotninn og svo fljóta hrognin
áleiðis til hafs. Þetta á ekkert skylt
við eðlilegt og náttúrulegt lífríki.
Rangárnar eru tilbúnar laxveiðiár
sem dekka stóran markhóp veiðimanna. Sem slíkar eru þær frábær viðbót í flóruna hér á landi.
En hvers vegna ættu menn þá að
vera með einhverja viðkvæmni
gagnvart löxum þeirra?“
- gar

Eignarhaldsfélög takmarka
ábyrgð á hlutabréfakaupum
Fjöldi einkahlutafélaga sem hafa þann eina tilgang að sýsla með hlutabréf hefur þrefaldast á síðustu fjórum árum. Mikil krosseignatengsl í íslensku atvinnulífi gera eftirlit miklu erfiðara segir ríkisskattstjóri.
VIÐSKIPTI Einkahlutafélögum sem
hafa það hlutverk að kaupa og
selja
hlutabréf,
svokölluðum
eignarhaldsfélögum, hefur fjölgað
gríðarlega á undanförnum árum.
Ávinningurinn af því að færa
hlutabréfakaup í slík félög er aðallega að takmarka á persónulega
ábyrgð eigendanna, segir Vilhjálmur Bjarnason, framkvæmdastjóri Samtaka fjárfesta.
Eignarhaldsfélög voru um 1.150
talsins í lok árs 2004, en eru nú ríflega 3.300. Fjöldinn hefur tæplega
þrefaldast á fjórum árum.
Afar lítill skattalegur ávinningur er af því að stofna eignarhaldsfélög, í stað þess að sýsla með
hlutabréf á eigin kennitölu, segir
Vilhjálmur. Ekki sé heldur mikil
þörf á því að stofna slík félög til að
halda yfirsýn yfir hlutabréfaeign.
Slíka yfirsýn geti menn fengið
með einfaldari hætti með því að
stofna vörslureikning í einhverjum af bönkunum.
Um þriðjungur af útlánum viðskiptabankanna voru til hlutafjárkaupa eignarhaldsfélga, segir Vilhjálmur. Með því hafi eigið fé
bankanna verið þurrkað upp.
Hann segir þó varla við stjórnvöld að sakast, það hafi átt að vera
bankanna að passa upp á sjálfa sig.
Þeir hafi haldið áfram að lána eignarhaldsfélögum fyrir hlutabréfum, með veði í bréfunum. Afleiðingarnar geti allir séð eftir hrun
bankakerfisins.
Oft verður til flókin keðja eignatengsla þegar eignarhaldsfélög
eiga í öðrum eignarhaldsfélögum,
segir Skúli Eggert Þórðarson
ríkisskattstjóri.
„Maður áttar sig oft á tíðum ekki
alveg á því hvers vegna þessi

eignatengsl eru höfð svona flókin,“ segir hann. „Það geta verið á
því tæknilegar skýringar, en stundum virðist það vera til að fela
aðkomu einhverra aðila að félögum, þó ekki sé hægt að fullyrða um
það.“
Hægt er að rekja eignatengsl í
gegnum mismunandi eignarhaldsfélög, þó oft á tíðum geti keðjan
orðið flókin með krosseignatengslum og aðkomu margra félaga.
„Það er orðið ótrúlegt í íslensku
atvinnulífi hvað eignatengsl eru
mikið á kross. Þetta gerir auðvitað
allt eftirlit miklu erfiðara. Það er
vinna í gangi hjá ríkisskattstjóra
þar sem verið er að greina hverjir
eru raunvörulegir eigendur 300
stærstu félaganna á Íslandi, og það
er gríðarlega erfitt að finna út úr
því,“ segir Skúli Eggert.
Erfiðast er að rekja keðju eignatengsla ef að henni koma erlend
félög, sem illmögulegt getur
reynst að fá upplýsingar um, segir
Skúli Eggert. Jafnvel þó til að
mynda fáist upplýsingar um félag
skráð í Lúxemborg getur eigandi
þess félags verið annað félag, sem
skráð er í öðru landi sem jafnvel
veitir enn minni upplýsingar.
„Maður veltir fyrir sér af hverju
menn eru með eignarhald í gegnum erlenda aðila,“ segir Skúli Eggert. Tvær ástæður vegi þar langsamlega þyngst.
Annars vegar séu menn að dylja
einhvers konar slóð, eignatengsl
eða eignarhald. Hins vegar sé um
skattalegar ráðstafanir að ræða.
Slíkt geti verið fullkomlega löglegt, en þessar ráðstafanir geti
einnig orðið ólöglegar sé ekki
greint frá eignarhaldinu á skattframtali.
brjann@frettabladid.is
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ÁBYRGÐIN EKKI MEIRI EN HLUTAFÉ
Sífellt algengara er að hlutabréfaeign einstaklinga sé færð inn í
eignarhaldsfélög. Tilgangurinn getur
verið margvíslegur. Til dæmis geta
eigendur eins eignarhaldsfélags
verið nokkrir, og þannig geta viðskiptafélagar átt saman hlut í félagi í
gegnum eignarhaldsfélag.
Eignarhaldsfélag er afmörkuð
tegund einkahlutafélaga. Þau hafa
þann eina tilgang að kaupa, selja
og eiga hlutabréf í öðrum félögum.
Samkvæmt skilgreiningu Fyrirtækjaskrár veita þess konar hlutafélög
enga þjónustu, og framleiða ekki
neitt.
Kostnaðurinn við að stofna
einkahlutafélag eru 88.500 krónur.
Að auki þarf stofnandi að leggja

félaginu til hlutafé, að lágmarki 500
þúsund krónur.
Fari eignarhaldsfélag í þrot gilda
sömu reglur og um einkahlutafélög
almennt, segir Skúli Eggert Þórðarson ríkisskattstjóri. Ef gjaldþrotið er
talið eðlilegt og félagið einfaldlega á
ekki fyrir skuldum takmarkast kröfur
við hlutafé félagsins. Ekki er hægt
að ganga að þeim sem stofnuðu
félagið til að innheimta kröfur sem
félagið á ekki fyrir.
Á þessu er þó undantekning. Ef
grunur leikur á að einkahlutafélagið
hafi verið stofnað í þeim tilgangi
að láta það fara í þrot er hægt að
ganga að eiganda þess. Slíkt getur
þó verið erfitt að sanna, segir Skúli
Eggert.

VEÐURSPÁ
HEIMURINN
Elísabet
Margeirsdóttir
Veðurfréttamaður

Vorönn hefst mánudaginn 5. janúar
Láttu drauminn rætast !
Einkanám. Hóptímar-námskeið.
Allir aldurshópar velkomnir.
Börn 6-18 ára geta notað
frístundakort Í.T.R.
Ármúli 38 / við Selmúla S: 5516751 6916980
pianoskolinn.is pianoskolinn@pianoskolinn.is

FÍNT VEÐUR TIL
ÚTIVISTAR Það
verður hægur vindur á landinu næstu
daga og ekki fyrr
en á miðvikudag
að það fer að
blása. Á morgun
verður úrkomulítið
en á þriðjudag má
búast við slyddu
eða snjókomu
norðan- og austan
til.
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Á MORGUN
Hæg norðlæg eða
breytileg átt.
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ÞRIÐJUDAGUR
Hæg breytileg átt.
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SAGA CLASS SÆTI

VIÐ KYNNUM:

ENN BETRI ÞJÓNUSTU
Á SAGA CLASS
Við þekkjum öll tilfinninguna að koma heim.
Setjast í stólinn sinn eða sófann, kveikja á lampanum, sjónvarpinu, tölvunni eða taka upp bók.
Vera heima í þægilegheitum.

þar sem boðið er upp á fjölbreytt úrval af kvikmyndum, sjónvarpsþáttum, tónlist og tölvuleikjum.
Við fækkuðum einnig um eina sætaröð svo að nú er
rýmra um alla farþega. Við vildum gera flugferðina að
öðru og meira en því að komast á milli staða.

Það var þessi þægilegheitatilfinning sem við höfðum
í huga við breytingar á flugflota Icelandair. Meðal
nýjunga eru ný og rýmri leðursæti á Saga Class með Það var þannig sem við hugsuðum það.
rafmagnsinnstungu fyrir tölvu og nýtt afþreyingarkerfi Verið velkomin um borð.

HUGURINN BER ÞIG AÐEINS HÁLFA LEIÐ

+ Skoðaðu á meira.icelandair.is

6

KJÖRKASSINN

Var áramótaskaupið gott?
Já

67,4%
32,6%

Nei
SPURNING DAGSINS Í DAG:

Var Ólafur Stefánsson verðskuldað valinn Íþróttamaður
ársins?
Segðu skoðun þína á Vísir.is

Heilbrigðsieftirlit Reykjavíkur:

Tvær pitsur frá
McCain í bann
HOLLUSTUMÁL Heildsölufyrirtækinu Dreifingu hf. hefur verið gert
að innkalla og hætta sölu á
tveimur tegundum af pitsum frá
framleiðandanum McCain vegna
notkunar á aukaefninu E 541. Um
er að ræða McCain Pizza Crescendo Rising Crust Pizza 4
Cheese og McCain Pizza Crescendo Rising Crust Pizza Pepperoni. Dreifing hf. kærði ákvörðun
Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur
og benti meðal annars á að sama
efni væri leyft í skonsum og að
það geti ekki verið hættulegt
mönnum. Sérstök úrskurðarnefnd
segir ekki rök til þess fresta
sölustöðvuninni sem ákveðin var
af Heilbrigðiseftirlitinu.
- gar

Yfirvöld í Úkraínu:

Búast við gasskorti í Evrópu
ÚKRAÍNA, AP Yfirvöld í Úkraínu
hafa varað við því að gasskortur
geti orðið í nokkrum löndum
Evrópusambandsins ef deilan við
Rússa leysist ekki innan skamms.
Þegar hefur borið á því að gas
frá Úkraínu hafi ekki borist til
nokkurra landa innan ESB, þar á
meðal til Rúmeníu, Ungverjalands, Póllands og Búlgaríu.
Yfirvöld í þessum löndum segja
að gasið hafi hætt að berast eftir
að rússneski gasrisinn Gazprom
skrúfaði fyrir gasleiðslur frá
Úkraínu.

4. janúar 2009 SUNNUDAGUR

Aukin harka komin í atlögu Ísraelshers gegn Hamas-liðum:

Forsetakjör í Gana:

Ísraelsher ræðst inn í Gaza

Atta Mills
næsti forseti

GAZA, AP Hermenn og skriðdrekar
Ísraelshers réðust inn á Gazasvæðið í gærkvöldi. Herþyrlur
sveimuðu yfir á sama tíma. Búist
hefur verið við innrásinni síðustu
daga eftir nær linnulausar loftárásir Ísraelsmanna á Gaza-svæðið
í rúma viku.
Avital Leibovich, talsmaður
Ísraelshers, sagðist í samtali við
AP-fréttastofuna í gær búast við
því að að herinn verði í nokkra
daga á Gazasvæðinu enda ætlunin
að eyða bækistöðvum Hamas-liða,
svo sem göngum sem grafin hafi
verið til að smygla varningi og
hergögnum. Þó sé ekki ætlunin að
hernema svæðið.

ÁRÁS Á GAZA-SVÆÐINU Tæplega 450

manns hafa látist í loftárásum Ísraelshers síðustu daga. Ætlunin er að ráðast
gegn Hamas-liðum.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Heimildarmenn fréttastofunnar
á Gaza-svæðinu sögðu um miðjan

dag í gær hörku hersins, sem hafi
jafnað nær alla opinbera innviði
samfélagsins á Gaza-svæðinu við
jörðu, fyrirboða um að Ísraelar
ætli að blása til sóknar. Þá hafi tíu
þúsund manna lið Ísraelshers
verið reiðbúið til sóknar síðustu
daga.
Talið er að tæplega 450 manns
liggi í valnum eftir árásir Ísraelshers og rúmlega 2.000 liggi særðir
eftir þá viku sem loftárásirnar
hafa staðið yfir. Langflestir hinna
látnu eru Palestínumenn, þar af 75
börn.
Fjórir Ísraelar hafa látist í eldflaugaárásum Hamas-liða á sama
tíma.
- jab

bjóðandi stjórnarandstöðunnar,
fór með sigur af hólmi í forsetakjörinu í Gana í gær. Samkvæmt
útgönguspám hlaut Atta Mills
50,23% atkvæða en Akufo-Addo,
mótframbjóðandi hans, fékk
49,77% atkvæða.
„Samkvæmt niðurstöðum er
mér skylt að útnefna prófessor
Johan Evans Atta Mills sem
sigurvegara í forsetakjöri Gana,“
sagði Kwado Afari-Gyan,
yfirmaður kjörstjórnar.
Báðar fylkingar hafa sakað
hvor aðra um kosningasvik en
yfirvöld í Gana segja engar
vísbendingar um það.
- kh

Ekki lög um þjóðaratkvæði
Forskrift að þjóðaratkvæðagreiðslu er hvorki að finna í stjórnarskrá né lögum. Forsætisráðherra segir
mögulegt að þjóðin kjósi um aðildarviðræður við ESB. Eðlilegt að einfaldur meirihluti ráði segir prófessor.
STJÓRNMÁL Engin lög eða reglur eru til um
þjóðaratkvæðagreiðslu og framkvæmd hennar.
Geir H. Haarde forsætisráðherra hefur
nefnt þann möguleika að þjóðin kjósi um hvort
hefja eigi viðræður um aðild Íslands að
Evrópusambandinu.
„Það eru engin ákvæði um almennar
þjóðaratkvæðagreiðslur af þessu tagi, hvorki í
stjórnarskrá né lögum,“ segir Ólafur Þ.
Harðarson, prófessor í stjórnmálafræði við
Háskóla Íslands.
Að sögn Ólafs getur ríkisstjórnin efnt til
ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu. Einnig geti
Alþingi sett lög um slíka atkvæðagreiðslu sem
yrði þá bindandi.
Sjálfur kveðst Ólafur telja eðlilegt að ekki
yrðu settir þröskuldar á kjörsókn eins og rætt
hafi verið um þegar til stóð að þjóðin greiddi
atkvæði um fjölmiðlalög sem Ólafur Ragnar
Grímsson forseti synjaði staðfestingar árið
2004. Þess utan greini lögfræðinga á um hvort
heimilt yrði að setja skilyrði um kjörsókn.
„Þá gætu þeir sem eru andvígir tillögunni
grætt á því að sitja heima og kjósa ekki,“
útskýrir Ólafur. „En ef menn vilja vera með
þröskuld þá er miklu skynsamlegra að segja að
það þurfi ákveðinn fjöldi kjósenda á kjörskrá
að segja já. Til dæmis ef menn vildu fá 80
prósent kjörsókn að þá þyrftu 40 prósent að
segja já til að tillagan sé samþykkt.“
Þá segir Ólafur að einnig þurfi að vanda vel
til framsetningar sjálfrar atkvæðagreiðslunnar. Það ætti þó ekki vera flókið í hugsanlegum
atkvæðagreiðslum um aðildarviðæður og síðan
um samning við Evrópusambandið. „Væntanlega yrði fyrri spurningin einfaldlega sú hvort
menn vildu fara í aðildarviðræður eða ekki og
síðan yrði spurt hvort menn séu með eða á móti
þeim samningi sem liggur á borðinu.“

ÞJÓÐARATKVÆÐISGREIÐSLA OG ALÞINGISKOSNINGAR

Forsætisráðherra stingur upp á þeim möguleika að þjóðin
gangi til atkvæða um viðræður um aðild að ESB og utanríkisráðherra segir þá réttast að kjósa til Alþingis líka. Bæði kostir
og gallar að gera slíkt í einu lagi segir prófessor í stjórnmálafræði.

Ingibjörg Sólrún Gísladóttir utanríkisráðherra hefur sagt að samfara þjóðaratkvæðagreiðslu um aðildarviðræður væri eðlilegt að
kjósa einnig til Alþingis. Ólafur segir slíka
tilhögun bæði hafa kosti og galla í för með sér.
Kostur væri að þá þyrfti ekki að vera kjósa

tvisvar og að væntanlega yrði tryggð betri
kjörsókn í þjóðaratkvæðagreiðslu með því
móti. „Gallinn væri sá að verið væri að blanda
saman tveimur kosningabaráttum sem snúast
annars vegar um málið sjálft og hins vegar um
flokkana.“
gar@frettabladid.is

VIÐBÚNAÐUR Síðdegis í gær
hafði ekki enn verið tekin
skýrsla af vopnaða piltinum.

LEONARDÓ STARFSMENNTUN

FÖSTUDAGINN 9. JANÚAR KL. 13 – 15 Í ÁRNAGARÐI, STURLUGÖTU 1, STOFU 310

Veittir eru styrkir til mannaskipta- og samstarfsverkefna í starfsmenntun
DÆMI um verkefni:
að senda starfsmann, nemanda eða leiðbeinanda erlendis í starfsþjálfun eða endurmenntun
að nemendur í starfsnámi taki hluta starfsþjálfunar í öðru Evrópulandi
samstarfsverkefni við evrópskar stofnanir og starfsmenntaskóla um þróun í starfsmenntun
samstarf um þróun nýrra kennsluhátta, námskeiða eða aðferða við mat á námi

Næstu umsóknarfrestir eru:
Mannaskiptaverkefni
Samstarfsverkefni

6. febrúar 2008
20. febrúar 2008

Námskeiðið er ókeypis og öllum opið. Skráning fer fram í síma 525 4900 og með tölvupósti á
lme@hi.is. Hægt er að óska eftir aðgengi að námskeiðinu í gegnum fjarfundabúnað
símenntunarmiðstöðva á landsbyggðinni.
Nánari upplýsingar um áætlunina og forgangsatriði
næsta umsóknarfrests er að finna á www.leonardo.is og
heimasíðu Menntaáætlunar ESB www.lme.is

Rannsóknaþjónusta

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

STOFAN - LEO004

NÁMSKEIÐ Í GERÐ UMSÓKNA UM MANNASKIPTAOG SAMSTARFSVERKEFNI INNAN LEONARDÓ
STARFSMENNTAÁÆTLUNAR ESB

•••
•••
•••
•••

GANA, AP John Atta Mills, fram-

Sextán ára vopnaður piltur fannst í Breiðholti:

Stal skammbyssu
af föður sínum
LÖGREGLUFRÉTTIR Vopnaði pilturinn
sem lögreglan og sérsveitin leituðu að í Smáíbúðahverfinu fannst
hjá ættingjum sínum í Breiðholti
rétt fyrir miðnætti í fyrrakvöld.
Hann er sextán ára gamall og
hafði tekið skammbyssu föður
síns ófrjálsri hendi. Að sögn Friðriks Smára Björgvinssonar, yfirlögregluþjóns hjá lögreglunni á
höfuðborgarsvæðinu, var pilturinn færður á viðeigandi stofnun.
Síðdegis í gær hafði ekki enn verið
tekin skýrsla af piltinum og málið
því enn í rannsókn.
Pilturinn mun hafa komið við
sögu lögreglu áður. Skammbyssan
sem hann tók frá föður sínum var

hlaðin. Friðrik Smári segir slíkar
byssur alla jafna bannaðar hér á
landi, en undanþágur séu þó gerðar á því. Eftir því sem hann komist
næst hafi faðir piltsins haft öll tilskilin leyfi fyrir byssunni. Ekki
er vitað hvernig pilturinn komst í
skammbyssuna, en strangar reglur gilda um vörslu slíkra skotvopna. Að sögn Friðriks er ekki
vitað hvort pilturinn hafi skotið úr
byssunni.
Mikill viðbúnaður var hjá lögreglu, sérsveit og sjúkraliði þegar
tilkynnt var um að vopnaður pilturinn léki lausum hala í Smáíbúðahverfinu um kvöldmatarleytið í
fyrrakvöld.
- kg

Vorönn 2009
VIÐSKIPTANÁM
Skrifstofunám
Viðamikið og hagnýtt nám í takt við þarfir markaðarins. Nám fyrir fólk á öllum aldri
sem þarf að styrkja stöðu sína á vinnumarkaði með eftirsóttri menntun og færni.
Að loknu námi á þessari braut eiga þátttakendur að vera færir um að vinna sjálfstætt við öll almenn skrifstofustörf sem öflugir tölvunotendur, ritarar og við bókhald.
Kennd er ein námsgrein í senn sem lýkur með prófi (alþjóðleg próf) eða verkefni.

Tölvugreinar:
Windows, ritvinnsla í Word, Excel, PowerPoint, Outlook tölvupóstur, skipulag
og dagbók. Stafrænar myndir og myndvinnsla.

Viðskiptagreinar:
Verslunarreikningur, VSK, bókhaldsgrunnur og tölvubókhald, tollskýrslugerð.

Persónuleg færni:
Tjáning og framkoma, atvinnuumsóknir, atvinnuviðtöl og ferilskrár.
Verslunarbréf , íslensk og ensk. Sölutækni og markaðsmál.
Lengd: 260 std. Verð kr. 199.000,-

Tölvu og bókhaldsnám
Stutt og hnitmiðuð námsbraut sem skilar strax árangri. Námsbrautin skiptist í
tölvu- og bókhaldsgreinar. Lengd 200 std. Verð kr. 153.000,-

Bókhald 1
Fyrir þá sem þurfa að ná tökum á bókhaldinu og styrkja stöðu sína enn frekar á vinnumarkaði með góðri undirstöðu, þekkingu og grunnþjálfun í bókhaldsvinnu. Kennsla byggir
á verklegum æfingum með raunveruleg fylgiskjöl. Verslunarrreikningur, VSK,
handfært og tölvufært bókhald. Lengd 100 std. Verð kr. 94.000,-

Bókhald 2
Stutt og sérlega hagnýtt námskeið fyrir þá sem hafa einhverja bókhaldsreynslu.
Upprifjun á fjárhagsbókhaldi, VSK uppgjör og leiðréttingarskýrlsur. Launabókhald,
launamiðar, launaframtöl og skil til skatts. Afstemmingar og skil til endurskoðenda.
Lengd 32 std. Verð kr. 36.000,-

Navision – fjárhagsbókhald (Microsoft Dynamics NAV)
Nám ætlað þeim sem hafa einhvern bókhaldsgrunn en vilja þjálfun í tölvufærðu
bókhaldi í þessu útbreidda bókhaldsforriti. Lengd 42 std. Verð kr. 49.000,-

Tollskýrslugerð
Hagnýtt og ítarlegt námskeið í gerð tollskýrslna.
Lengd 21 std. Verð kr. 28.000,-

VEFUR – GRAFÍK–MYNDVINNSLA
Grafísk hönnun
Vinsælt og hagnýtt nám fyrir skapandi fólk.
Kennt er á mest notuðu hönnunarforritin í dag.
Photoshop - Illustrator - InDesign
Lengd 105 std Verð kr. 116.000,-

Stök forrit

St.fj

Verð

Dreamweaver

26

29.000,-

Excel frh. (Stjórn og skipulag)

14

24.000,-

Excel grunnur

21

24.000,-

Flash

21

24.000,-

Illustrator

37

44.000,-

Vefsíðugerð - grunnur. Photoshop og Dreamweaver

Office 2007 kynning

Lengd: 47 std. Verð kr. 49.000,-

Outlook

10

15.000,-

Photoshop – grunnur

21

24.000,-

Vefsíðugerð frh. Dreamweaver – HTML - Javascript

PowerPoint

10

15.000,-

Lengd: 31 std. Verð kr. 32.000,-

Stafrænar myndavélar

14

15.000,-

Word ritvinnsla

21

24.000,-

5

7.900,-

Almenn námskeið
Tölvunám byrjenda. Námskeið ætlað algjörum byrjendum á öllum aldri.
Lengd: 42 std. Verð kr. 32.900,Almennt tölvunám. Windows – Word – Excel – Internet - Outlook
Lengd: 58 std. Verð kr. 44.900,-

ECDL tölvunám. Ítarlegt tölvunám sem lýkur með alþjóðlegri vottun.
Windows – Word – Excel –PowerPoint – Internet – Outlook.
Lengd 84 std. Verð kr. 65.000,-

Skeifan 11B • 108 Reykjavík • Sími 511-3080 • isoft@isoft.is • www.isoft.is
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FRÁ DEGI TIL DAGS
greinar@frettabladid.is

Traust leggur grunninn að uppbyggingu.

Ábyrgð í viðtengingarhætti
STEINUNN STEFÁNSDÓTTIR SKRIFAR

V

ið áramót er tilefni til að líta bæði um öxl og fram
á veginn. Þrír mánuðir eru liðnir frá hruni íslenska
bankakerfisins, afleiðingar þess eru enn að birtast og
munu halda áfram að birtast.
Þrátt fyrir að afleiðingar hrunsins séu nú í ársbyrjun ekki fyrirsegjanlegar nema að hluta, er nauðsynlegt að horfa
fram á veginn og rýna í það hvers konar samfélag ætlunin er að
reisa úr rústunum og á hvers konar gildum það verður byggt.
Forseti þjóðarinnar og forsætisráðherra héldu áramótaávörp
sín, venju samkvæmt. Báðir litu um öxl og leituðust við að gera
upp það sem á undan er gengið. Forsetinn gekk lengra og viðurkenndi að hann hefði gengið of langt í „málflutningi og liðsinni
við starfsemi íslenskra banka erlendis“. Forsætisráðherrann
sagðist axla ábyrgð sem forsætisráðherra en beitti þó viðtengingarhætti þegar kom að því að viðurkenna bein mistök: „Hafi
mér orðið á [...] þykir mér það leitt.“
Traust er grundvöllur alls. Við það uppbyggingarstarf sem
framundan er skiptir sköpum að traust ríki milli þjóðarinnar
og þeirra fulltrúa sem hún hefur kosið til að halda um stjórnartauma. Til þess að traust geti myndast verða menn að horfast í
augu við mistök sín og viðurkenna þau.
Á Íslandi blasir við gerbreytt mynd frá því síðast var kosið til
Alþingis. Krafan um kosningar er því háværari að ekki hefur einn
einasti ráðherra eða embættismaður í Seðlabanka eða Fjármálaeftirliti, eða stjórnarmaður þessara stofnana, utan eins fulltrúa í
stjórn Seðlabanka, vikið. Líklega skoðar þetta fólk ábyrgð sína í
viðtengingarhætti eins og forsætisráðherrann á gamlárskvöld.
Bent er á að hér sé ekki hefð fyrir því að ráðamenn axli ábyrgð
með því að standa upp úr stólum sínum. Þá hefð verður að búa til
ekki síðar en nú á fyrstu dögum nýs árs. Á því Íslandi sem rís úr
rústunum hlýtur ráðherra sem skipar mann af réttum uppruna
í embætti, þvert ofan í faglegt mat, að víkja þegar fyrir liggur
úrskurður umboðsmanns Alþingis um það sem allir höfðu áður
séð, nema örfáir innvígðir og innmúraðir. Á nýju Íslandi verður
þjóðin að geta treyst því að hinir aftur ríkisreknu bankar verði
ekki afhentir útvöldum á silfurfati. Á nýju Íslandi verður að ríkja
traust milli þjóðarinnar og ráðamanna.
Mótmælin á Austurvelli í gær voru með þeim fjölmennustu frá
upphafi reglulegra mótmælafunda á Austurvelli á laugardögum.
Á Akureyri og Ísafirði kom fólk einnig saman og sýndi með því
að það krefst breytinga á íslensku samfélagi. Meðan þjóðin sér
engan axla ábyrgð með áþreifanlegum hætti og sér að öðru leyti
engin merki um vilja til að endurreisa traustið í sambandi þjóðar
og ráðamanna verður mótmælt.
Það verður að líta um öxl; Rannsaka hvað brást, hvernig heilt
hagkerfi gat hrunið, meira og minna innan ramma laga og án
þess að nokkurt eftirlitskerfi brygðist við því með áþreifanlegum hætti, hvort eitthvað ólögmætt var aðhafst og hvernig? Þetta
verður hins vegar ekki gert meðan ábyrgð er tekin í viðtengingarhætti.

ÚTGÁFUFÉLAG: 365 miðlar ehf.
RITSTJÓRAR: Jón Kaldal jk@frettabladid.is og Þorsteinn Pálsson thorsteinn@frettabladid.is AÐSTOÐARRITSTJÓRI:
Steinunn Stefánsdóttir steinunn@frettabladid.is. Fréttablaðið kemur út í 103.000 eintökum og er dreift ókeypis á heimili
á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Einnig er hægt að fá blaðið í völdum verslunum á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur
Issn 1670-3871
sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í gagnabönkum án endurgjalds.

Blaðberinn
bíður þín
Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24
alla virka daga frá kl. 8-17.

Blaðberinn...

óðar fréttir fyrir umhverfið

Nó komment

Rokk og rólegheit

Allt er þá þrennt er?

Myndskeið á mbl.is sem sýnir Ólaf
Örn Klemensson, hagfræðing hjá
Seðlabanka Íslands, ýta harkalega
við manni og konu í eftirmála
Kryddsíldarmótmælanna við Hótel
Borg, hefur vakið talsverða athygli og
umræður. Ekki minni athygli hefur
vakið sú ákvörðun stjórnenda mbl.
is að loka fyrir athugasemdir lesenda
við framhaldsfrétt um málið, þar sem
Ólafur segist hafa verið að verja sig
fyrir brjálæðingum. Hingað til hefur
mbl.is helst gripið til þess ráðs að
loka fyrir athugasemdir við fréttir ef
hætta er talin á holskeflu skítkasts
af rasískum toga. Þykir mörgum
sem slík hætta hafi ekki verið
aðsteðjandi í tilfelli Ólafs,
sem er hvítur, íslenskur og
karlkyns Sjálfstæðismaður.

Líklegt er að margir lesendur fréttavefsins Vísis.is hafi búist við hinu
versta er þeir ráku augun í stríðsfyrirsögnina Dansóður skemmtistaðagestur sparkaði í andlit annars
sem birtist á vefnum snemma í
gærmorgun. Ætla má að hinir sömu
lesendur hafi róast nokkuð við lestur
fyrstu setningarinnar í téðri frétt, sem
er á þessa leið; Afspyrnu rólegt var
hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu í nótt …

Ingibjörg Sólrún Gísladóttir utanríkisráðherra telur eðlilegt að kosið
verði til Alþingis samfara hugsanlegri
þjóðaratkvæðagreiðslu um aðildarviðræður við Evrópusambandið.
Fylgismanninum Geir Haarde
forsætisráðherra hugnast betur
að þjóðin kjósi fyrst um hvort
hefja eigi aðildarviðræður og að
þeim loknum um það hvort ganga
eigi í sambandið. Ef alþingiskosningar bætast svo við prógrammið hans
Geirs þurfa landsmenn því að ganga
alls þrisvar að kjörborðinu í sumar,
því eins og kunnugt er þykir Geir það
fráleit hugmynd að halda kosningar
um hávetur. Þarf þá ekki bara að
kjósa um hvort hefur réttara fyrir
sér, Ingibjörg eða Geir?
kjartan@frettabladid.is

Þjóðarsamstaða í reynd
Á

liðnum kreppuvikum hefur
þjóðin verið rækilega minnt á
nauðsyn samstöðu í baráttunni
við efnahagsvandann. Á Alþingi
hefur verið unnið dag og nótt við
að finna samstöðunni lögformlegan farveg meðal annars með
skattahækkunum. Fyrsti áfangi
aukinna skattbyrða var samþykktur á þinginu fyrir jólin.
Þjóðin hefur verið vöruð við því
að vænta megi verulegra
skattahækkana til viðbótar á
komandi misserum.
Flestir bera ugg í brjósti vegna
skattahækkananna sem bætast
við eignatap, aukna skuldabyrði
og í mörgum tilvikum atvinnumissi einhverra í fjölskyldunni.
Þessu alvarlega ástandi er
gjarnan lýst sem brotlendingu
svokallaðra útrásarfyrirtækja.
Nú í byrjun nýs árs reynum við
samt að sannfæra okkur um að
með samstöðu muni þjóðin vinna
sig út úr vandanum.

Samstöðuleysi í skattamálum
Vissulega reyndi ég að hugsa
jákvætt um jólin og áramótin,
hugsa um einingu og samstöðu
þjóðarinnar. En ein leiðinleg
hugsun sótti á mig.
Ég hef alltaf haft miklar
efasemdir um skattalagabreytingu sem afgreidd var í skyndi á
árinu 2001. Þessa lagasetningu
má með fullum rétti kalla
útrásarbreytingu í skattamálum.
Í henni fólst að tekjuskattur á
hlutafélög og einkahlutafélög var
lækkaður úr 30% í 18%. Síðastliðið vor var skatthlutfallið svo enn
lækkað og nú í 15%.
Lagabreytingin var gerð undir
merkjum svokallaðrar skattasamkeppni milli landa en jafnrétti í
skattamálum var ýtt til hliðar.
Auðvelda skyldi útrás íslenskra
fyrirtækja til annarra landa og
létta innlendum fyrirtækjum
samkeppnina við vörur og
þjónustu erlendra fyrirtækja.
Skattasamkeppnismenn halda því
fram að byrja eigi á að lækka
skatta á fyrirtæki verulega. En að
lækka skatta á fyrirtæki er
auðvitað það sama og lækka
skatta á eigendur þeirra. Slík
skattalækkun segja þeir að muni
styrkja þjóðarframleiðslu og
gjaldeyrisöflun ár frá ári. Í
fyllingu tímans geti svo reynst
mögulegt að lækka einnig
skattbyrði hins almenna launþega
í landinu. Í dag er ákaflega
falskur tónn í þessari röksemdafærslu í eyrum Íslendinga.
En þótt þessi rök hljómi
undarlega er það enn furðulegra
að skattalækkunin var ekki

SVEINN JÓNSSON

Í DAG | Skattalöggjöf
einungis látin ná til fyrirtækja í
alþjóðlegri samkeppni heldur var
öllum sem reka sjálfstæða
starfsemi í landinu veittur kostur
á að lækka skatta sína með því
einu að stofna félag um reksturinn. Ekki var reynt að rökstyðja
þennan þátt málsins. Í kjölfarið
þutu einkahlutafélög upp
þúsundum saman eins og
gorkúlur á haugi. Ég leyfi mér að
hafa þá skoðun að sterk sérhagsmunaöfl hafi ráðið mestu um
þennan búning skattalækkananna.
Með því að breyta rekstrinum í
einkahlutafélag gefst tekjuháum
einstaklingi kostur á að lækka
skatta sína um hundruð þúsunda
á ári hverju. Af hluta teknanna er
þá greiddur félagaskattur ásamt
fjármagnstekjuskatti í staðinn
fyrir tekjuskatt og útsvar sem
launþegar greiða. Fyrir einstakling í einkahlutafélagahópnum
þýðir þetta að þegar tekjurnar
eru hærri en svokölluð reiknuð
laun samkvæmt reglum skattyfirvalda greiðir hann 23,5% skatta
af öllu því sem umfram er. Eftir
nýsamþykktar skattabreytingar
greiða launþegar hins vegar
37,4% af öllum tekjum sínum
umfram skattfrelsismarkið en
það mark er hið sama hjá báðum
hópum. Hér er miðað við
hámarksútsvar.

Nokkrir viðbótarpunktar um
útrásarskattalögin
Nefna má nokkur atriði til
viðbótar varðandi skattabreytingarnar á árinu 2001.
• Lagaákvæðin um áðurnefnd
reiknuð laun („reiknað endurgjald“ á lagamáli) ná engan
veginn að koma í veg fyrir
skattamisréttið þegar jafnmiklir
hagsmunir eru í húfi og hér um
ræðir. Ég hef engan heyrt halda
öðru fram en að í umræddri
lagabreytingu hafi falist mikil
skattalækkun fyrir stóran hóp
hátekjufólks.
• Eins og málin nú standa eru
það sveitarfélögin sem fyrst og
fremst bera skarðan hlut frá
borði vegna umræddra skatta-

ívilnana. Við flutning á skattskyldum tekjum til einkahlutafélaga misstu sveitarfélögin
útsvarstekjur án þess að beinn
tekjustofn kæmi í staðinn. Tap
sveitarfélaganna var áætlað ekki
minna en 1 milljarður á ári en
sést hefur töluvert hærri áætlun.
Nú hefur ríkisvaldið veitt
sveitarfélögunum úrlausn með
heimild til hækkunar á útsvarsprósentunni. Hinn almenni
launþegi á sem sagt að taka á sig
verulegan hluta af eftirgjöfinni
til sérréttindahópsins.
• Á árinu 2005 greiddu rúmlega
1700 einkahlutafélög meira en
100% arð af hlutafé og arðshlutfallið hjá þessum félögum var að
meðaltali 650%. Þetta er afar skýr
vísbending um hve langt er gengið
í því að greiða eigendum einkahlutafélaga ótrúlega háan arð af
hlutafé í staðinn fyrir laun.
Upplýsingar liggja ekki fyrir um
árin 2006-2008. Ímyndar einhver
sér að þessi þróun hafi ekki haldið
áfram á síðustu þremur árum?
• Seint á árinu 2007 lagði einn af
þingmönnum Samfylkingarinnar
fram þingsályktunartillögu um
endurskoðun á sköttum lögaðila
(þ.e. einkahlutafélaga og annarra
félaga í atvinnurekstri) með vísan
til sömu atriða og rakin eru hér á
undan. Við fyrstu umræðu hlaut
tillagan eindreginn stuðning
þingmanna úr öllum flokkum
nema einum en samt tókst að gefa
henni svefnlyf í efnahags- og
skattanefnd þingsins.

Jafnrétti í skattamálum forsenda
þjóðarsamstöðu.
Vissulega er fátt mikilvægara í
dag en að tryggja íslenskum
fyrirtækjum eðlileg og sanngjörn
starfsskilyrði. Það gildir um
skattamál sem önnur mál. Til
dæmis er eðlilegt að auka það
svigrúm sem fyrirtæki hafa til að
halda að minnsta kosti hluta af
hagnaði sínum inni í rekstrinum
án skattlagningar um lengri eða
skemmri tíma.
Það er hins vegar allt annað mál
ef lög eru þannig að stór hópur
einstaklinga í sjálfstæðum rekstri
getur tekið fjármagn út úr
rekstrinum til eyðslu og annarra
persónulegra nota og greitt í því
sambandi mun lægri skatta en
almennir launþegar. Ég fæ ekki
séð hvernig náðst getur samstaða
og samhugur með þjóðinni ef ekki
verður tekið á því misrétti sem
fjallað er um hér að framan.
Höfundur er eftirlaunaþegi og
starfaði áður sem löggiltur
endurskoðandi.

Auglýsingasími

– Mest lesið
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ALLT AÐ 60% AFSLÁTTUR
JVC SJÓNVÖRP MEÐ ALLT AÐ
80 ÞÚSUND KRÓNA AFSLÆTTI
37” LCD SJÓNVARP
FULLT VERÐ 239.990

TILBOÐ 199.990
AFSL. 40.000

HEIMABÍÓ MEÐ ALLT AÐ
40% AFSLÆTTI

40% AFSLÁTTUR

22” LCD MEÐ DVD
FULLT VERÐ 79.990

TILBOÐ 59.990

AFSL. 20.000 / 25%

STAFRÆN JVC TÖKUVÉL
FULLT VERÐ 64.990

TILBOÐ 39.990

AFSL. 25.000 / 38%

HÁTALARAR FYRIR MP3 OG iPOD MEÐ ALLT AÐ 50% AFSLÆTTI

STAFRÆNAR MYNDAVÉLAR MEÐ MIKLUM AFSLÆTTI
OPIÐ LAUGARDAG 10-18 OG SUNNUDAG 12-17 – SJÁIÐ ÖLL TILBOÐIN Á SM.IS
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Minnisstæðustu augnablik ársins
Hvaða myndlistar-, tónlistar- og menningarviðburði bar hæst árið 2008? Anna Margrét Björnsson heyrði í nokkrum listunnendum af yngri kynslóðinni um hvaða viðburðir voru þeim ógleymanlegir á síðasta ári.
Fjórði júlí minnistæðastur
Sigtryggur Berg Sigmarsson myndlistarmaður
„Það sem stóð upp úr hjá mér árið 2008 var
dagurinn fjórði júlí en þar fóru bræðurnir
Snorri Ásmundsson og
Ásmundur Ásmundsson á
kostum. Snorri hélt bænastund fyrir heimsfriði í
Hljómskálagarðinum
þennan dag og hljómsveitin Evil Madness spilaði undir. Þetta var alveg
svakalegur viðburður og
það undarlega við hann
var að á sama tíma hinum
megin við götuna var Jón Ásgeir Jóhannesson að halda afmælispartí og hafði fengið
Ný dönsk til að spila. Böndin tvö voru að
keppast um hvort gat spilað hærra og það
endaði með því að mikill rígur upphófst og
hljómsveitarmeðlimir urðu að ræða saman
og sættast. Hið góða vann hið illa á endanum. Ásmundur Ásmundsson tók svo þátt í
samsýningunni Á barmi einhvers II í Gallerí Kling og bang á Laugaveginum sem opnaði einmitt þann fjórða júlí. Mér fannst
hann vera með bestu innsetninguna á sýningunni sem hann titlaði „I am merely a
curator“. Ásmundur er mikill snillingur og
yndislegur maður.“
Ógleymanlegur Ísafjörður
Anna Clausen stílisti
„Tónlistarhátíðin Aldrei fór ég suður var
alveg einstakur atburður fyrir mig á síðasta
ári. Þetta var í fyrsta sinn sem ég hafði
komið til Ísafjarðar og eftir átta klukkustunda akstur tóku örn og fálki á móti okkur
á flugi við bæjarmynnið. Hápunktur hátíðarinnar var sérstök ferð farin til Flateyrar
sem Mugison og faðir hans skipulögðu. Við
vorum illa haldin af þynnku þegar rúta náði
í okkur og fór með okkur í páskamessu í
kirkjunni í Holti. Heimamenn tóku afar vel
á móti okkur og voru ánægðir með að fylla

kirkjuna af hamingjusömum ferðamönnum.
Eftir messu heimsóttum við svo stórkostlegt hljóðver sem heitir Tankurinn. Sundsprettur í lauginni læknaði það sem eftir
var af timburmönnunum og kvöldið endaði
svo með frábærum málsverði í félagsheimilinu þar sem fólk tók undir í söng og ræðuhöldum. Allt þetta, ásamt framúrstefnulegri tónlist og stórbrotinni náttúrunni allt í
kring, gerði ferðina ógleymanlega. Annar
menningarhápunktur
í
uppáhaldi hjá mér á síðasta ári var sýning Ásdísar Sifjar Gunnarsdóttur í
Gallerí Kling og bang.
Hún er einstaklega framsækinn íslenskur listamaður og hún sameinar
sjónlist, gjörningalist og
texta á einstakan hátt. Ég
elska verkin hennar. Að
lokum finnst mér Jón Jónsson eiga lof skilið
fyrir að flytja inn allt frá Sebastian Tellier
til Carls Craig til landsins. Ég vona að stuðið haldi áfram árið 2009!“

Stórkostlegir tónleikar Sigur Rósar
Jón Trausti Sigurðarsson hjá Reykjavík Grapevine
„Hvað tónlist varðar árið 2008 finnst mér
tíunda Iceland Airwaves-hátíðin minnisstæðust. Að vísu þótti mér hún ívið slakari
en fyrri ár en hún stóð
engu að síður fyrir sínu.
Ég vona innilega að þetta
hafi ekki verið síðasta
hátíðin sem haldin verður. Eins fundust mér tónleikar Sigur Rósar í Laugardalshöllinni
alveg
stórkostlegir og þeir bera
hæst af öllum tónleikum
ársins. Jóladagatal Norræna hússins var
mjög skemmtilegt og það sem mér er minnistæðast hvað listir varðar. Norræna húsið

hélt dagskrá gangandi frá 1. desember til
23. desember en þar kom rjóminn af íslenskum listamönnum fram, meðal annars Björk.
Besta kvikmynd ársins finnst mér heimildarmyndin Kjötborg um þá Kjötborgarbræður.
Ég er stoltur af því að hafa verið í reikningi
hjá þessari góðu verslun. Svo var RIFFkvikmyndahátíðin í september mikil frelsun frá oft annars litlausu bíóári.“

Hús í tjörninni og hafmeyjur í Hveragerði
Kitty Von Sometime, listakona og plötusnúður
„Ég dýrkaði litla rauða húsið eftir Halldór
Úlfarsson og Tea Makipaa sem var hálfsökkt ofan í tjörnina í Reykjavík á listahátíð. Ég er mjög hrifin af svona einfaldri
list sem er samt svo áhrifamikil. Ég sá húsið
fyrst þegar ég hjólaði heim til mín eftir
kvöld úti á lífinu og snarbremsaði til þess að skoða
það betur í nætursólinni.
Annar hápunktur menningarlífsins á síðasta ári
voru Náttúrutónleikarnir
í Laugardal þar sem
Björk, Sigur Rós, Ghostigital og Ólöf Arnalds
leiddu saman hesta sína.
Eitt af því sem ég helst
sakna frá því að ég bjó í London er magnið
þar af ókeypis tónleikum sem haldnir eru
utandyra. Það er hægt að sækja slíka tónleika með vinum sínum og hitta aðra og
gera sér glaðan dag. Náttúrutónleikarnir
uppfylltu allar þessar óskir þar sem andrúmsloftið var jákvætt og magnað og veðrið var frábært. Að lokum er það mitt eigið
listaverkefni með hópnum Weird Girls sem
er mér sterkast í minni. Ég held ekki að
neinn í Hveragerði muni fljótt gleyma sextán skínandi bláum spandex-hafmeyjum
sem yfirtóku sundlaugina í Laugaskarði.
Við skemmtum okkur stórkostlega. Þarna
tókum við upp þátt númer sex af Weird
Girls sem einnig er sá vinsælasti.“

Náttúrutónleikarnir stóðu upp úr
Elsa María Jakobsdóttir sjónvarpskona
„Fyrir mér voru það tónleikarnir Náttúra
sem stóðu upp úr hvað menningarviðburði
varðar á síðasta ári. Þetta var frábært framtak og verðugt málefni og mér fannst áberandi hvað samstaða var mikil hjá fólki til
þess að láta þennan viðburð ganga upp. Tónleikunum var slegið upp
með frekar litlum fyrivara og mér fannst þetta
gott dæmi um hversu
hratt og vel hlutirnir geta
gerst hér heima á Íslandi.
Þess utan var dagurinn
yndislegur í alla staði og
gekk fullkomlega upp –
veðrið var yndislegt og
stemningin góð. Það var eitthvað alveg einstakt í loftinu þennan dag. Hápunktur tónleikanna var að mínu mati þegar blásarastúlkurnar þrömmuðu á svið við lag Bjarkar
Guðmundsdóttur Brennið þið vitar. Reyndar fannst mér líka tónleikar Bjarkar í Langholtskirkju alveg frábærir. Það var gaman
að sjá hana í svona mikilli nánd.“
Töfrandi stund í Langholtskirkju
Ása Briem útvarpskona
„Eftirminnilegasti listviðburðurinn að mínu
mati voru tónleikar í Langholtskirkju
laugardaginn sjötta september þegar Anna
Guðný Guðmundsdóttir
lék á píanó verk Oliviers
Messiaen; Vingt Regards
sur l’Enfant-Jésus (Tuttugu tillit til Jesúbarnsins). Rás 1 átti frumkvæðið að því að minnast
aldarafmælis Messiaens
með því að láta hljóðrita
þetta stórmerkilega tónverk. Önnu Guðnýju Guðmundsdóttur var
boðið hið ærna einleikshlutverk, en hún er
fyrst íslenskra píanóleikara til að flytja
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verkið í heild sinni. Í kjölfarið ákvað hún að
halda upp á sitt eigið merkisafmæli með því
að bjóða landsmönnum að heyra afraksturinn á tónleikum. Það var mjög sérstök tilfinning að ganga inn í Langholtskirkju á
tónleikadag, í blíðskaparhaustveðri og á
heldur óhefðbundnum tónleikatíma. Við tók
töfrandi stund og ógleymanlegir tónleikar.
Himneskir og fallegir, eins og Anna Guðný
sjálf lýsti verkinu í einhverju viðtali. Alveg
örugglega eftirminnilegasti listviðburðurinn á árinu!“

Áhrifamikil ný leiklistarhátíð
Sigtryggur Magnason rithöfundur
„Alþjóðlega leiklistarhátíðin Lókal var haldin í fyrsta sinn í mars og var hápunktur
hátíðarinnar að mínu mati sýning Oklahoma
Nature Theater frá New York á verkinu No
Dice. Kannski fór ekki mikið fyrir þessari
hátíð í almennri umræðu en ég tel að áhrif
hennar á leikhúsfólk, og þá kannski sérstaklega yngri kynslóðirnar,
hafi verið mikil og eigi
eftir að koma betur fram
á næstu árum. Alþjóðlegt
samstarf í listum snýst
fyrst og fremst um innblástur og það að kynnast
nýjum aðferðum til að
skapa.
Framsæknir
alþjóðlegir straumar eins
og bárust okkur á Lókal
eru nauðsynlegir fyrir íslenskt leikhús, þeir
veita okkur annað og nýtt sjónarhorn á eigin
sköpun og menningu. Fyrir lítinn leikhúsheim er fátt mikilvægara. Lókal var mikilvægt framlag Ragnheiðar Skúladóttur,
Bjarna Jónssonar og annarra aðstandenda
Lókals til íslenska leikhússins árið 2008.
Vonandi verður framhald á.“

SPILAÐ FYRIR NÁTTÚRUNA Tónleikarnir Náttúra í
Laugardalnum voru í margra augum minnistæðasti
menningarviðburður ársins 2008
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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P.DIDDY ER 39 ÁRA Í DAG.

„Mér finnst ég öruggur
þegar ég er hvítklæddur,
því innst inni er ég engill.“
Tónlistarmaðurinn P. Diddy er
hrifinn af hvítum klæðnaði en
undanfarin sjö ár hefur hann
haldið svokölluð Hvít teiti þar
sem gestir verða að klæðast
hvítu og ganga um á hvítu
gólfteppi.

timamot@frettabladid.is

ÞETTA GERÐIST: 4. JANÚAR ÁRIÐ 1965

MERKISATBURÐIR

Skáldið T.S. Eliot kveður

1887 Thomas Stevens fer fyrst-

Thomas Stearns Eliot, ljóðskáld og bókmenntagagnrýnandi, var sonur viðskiptajöfursins Henry
Ware Eliot og Charlotte Champe
Stearns, sem orti einnig ljóð, og
yngstur sex systkina. Hann fæddist í Bandaríkjunum 26. september
árið 1888 og fluttist til Bretlands 25
ára að aldri. Meðal frægustu ljóða
hans eru Love Song of J. Alfred Prufrock, The Waste Land og The Hollow Men.
T.S. Eliot lagði stund á latínu,
grísku, frönsku og þýsku við Smith
Academy. Foreldrar hans sendu
hann svo í Milton-háskóla, en
þaðan fór hann í Harvard. Hann
lauk meistaranámi sínu við Harvard
og birti þar nokkur af sínum fyrstu ljóðum. Hann
bjó svo í París þar sem hann lærði við Svarta-

1891

skóla, La Sorbonne og ferðaðist um meginland
Evrópu.
Hann giftist Vivienne HaighWood eftir að hann sneri til Englands en áður hafði hann ljóstrað
því upp í bréfi til vinar síns að hann
hefði aldrei verið við kvenmann
kenndur. Vinurinn kom því á kynnum milli Eliots og Haighwood.
Eliot taldist ekki afkastamikið
ljóðskáld og hafði sjálfur orð á því
að hróður hans byggðist á litlum
grunni. Gagnrýnendur hans sögðu
sumir jafnvel að hann væri ekkert
ljóðskáld. Eins var ýjað að því að
einhver minni í ljóðum hans hefðu
áður birst í verkum annarra.
Hann fékk þó bókmenntaverðlaun Nóbels árið
1948.

1917
1983

1989

1974

1994

ur manna kringum hnöttinn á reiðhjóli.
Konráð Gíslason, einn
Fjölnismanna, fellur frá 82
ára að aldri.
Ríkisstjórn Jóns Magnússonar tekur við völdum.
Óveður gengur yfir höfuðborgarsvæðið. Samgöngur fara úr skorðum.
Stórbruni verður að
Réttarhálsi, tjónið nemur
fimm hundruð milljónum.
Richard Nixon Bandaríkjaforseti neitar að afhenda
upptökur í tengslum við
Watergate-rannsóknina.
Samið er um samdrátt í
rekstri herliðs Bandaríkjamanna á Keflavíkurflugvelli.

AFMÆLI

GUNNAR ÞÓRÐARSON STEINGRÍMUR GUÐtónlistarmaður er 64
MUNDSSON trommu-

DAVÍÐ SCHEVING
THORSTEINSSON

ára.

athafnamaður 79 ára.

leikari er 51 árs.

Elskulegur sonur minn, bróðir okkar og
mágur,

Einar G. Vestmann
Þóroddsson
frá Bekansstöðum,

lést á Dvalarheimilinu Höfða þann 26. desember. Hann
verður jarðsunginn frá Akraneskirkju miðvikudaginn
7. janúar 2009, kl 14.00.
Valgerður Einarsdóttir Vestmann
Margrét Vestmann Þóroddsdóttir Finnur S. Guðmundsson
Valur Þór Vestmann Þóroddsson Guðlaug Magnúsdóttir
Jóhann Vestmann Þóroddsson
Guðríður Hannesdóttir
Bjarni O. Vestmann Þóroddsson Kristín J.Dýrmundsdóttir
Katrín Vestmann Þóroddsdóttir
Ólafur Vestmann Þóroddsson
María Björk Reynisdóttir

Elskulegur bróðir okkar, mágur og frændi,

Sverrir Guðjónsson
áður Miðtúni 42,

verður jarðsunginn frá Laugarneskirkju þriðjudaginn
6. janúar kl. 11.00.
Aðstandendur.

Elskuleg dóttir mín, systir,
mágkona og frænka,

Sigríður Hulda
Sigurþórsdóttir
Mururima 4, Reykjavík,

lést föstudaginn 19. desember. Útförin fer fram frá
Fossvogskirkju mánudaginn 5. janúar kl. 13.00.
Guðrún Karlsdóttir
Áslaug Sigurþórdóttir
Hannibal Kjartansson
Gunnar Sigurþórsson
Ragnheiður Sigurþórsdóttir
og systkinabörn.

STJARNVÍSINDI Í DAGLEGU LÍFI Einar H. Guðmundsson, stjarneðlisfræðingur við Raunvísindastofnun Háskóla Íslands, segir stjörnurnar spila stórt

hlutverk í hugmyndum manna um heimsmyndina.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

GALÍLEÓ GALÍLEI: BEINDI STJÖRNUSJÓNAUKA TIL HIMINS FYRIR 400 ÁRUM

Ekki bara harðsoðin vísindi
Árið 2009 verður helgað stjörnufræði
þar sem 400 ár eru síðan Galíleó Galílei
beindi sjónauka sínum til stjarnanna. Af
því tilefni hefur verið sett saman nefnd
hér á landi til að halda utan um verkefnið. Einar H. Guðmundsson, stjarneðlisfræðingur við Háskóla Íslands og
formaður Stjarnvísindafélags Íslands,
lofar margvíslegri dagskrá á árinu.
„Í febrúar hefst röð fyrirlestra um
það sem efst er á baugi í stjarnvísindum nútímans og verða fyrirlestrarnir líka á dagskrá í sumar. Eins mun almenningi standa til boða stjörnuskoðun
og stjörnuteiti sem Stjörnuskoðunarfélag Seltjarnarness sér um og boðið
verður upp á námskeið fyrir þá sem
eiga eða hafa áhuga á sjónaukum,“
segir Einar.
Opnuð hefur verið heimasíðan
www.2009.is þar sem dagskrá ársins er
kynnt og hægt verður að fylgjast með

tilkynningum jafnóðum en stjörnuskoðun fer gjarnan eftir því hvernig
viðrar.
Einar segir áhugann á stjörnufræðum hér á landi hafa aukist undanfarin
tíu ár og á von á að hann muni aukast
enn, en komið hefur verið á samstarfi
við kennara og nemendur um námsefni í stjörnufræði í skólum. Hann neitar því að stjörnurnar tilheyri eingöngu
harðsoðnum vísindum.
„Þetta er allur mannlegi skalinn. Eitt
af því sem við viljum koma til skila er
að stjarnvísindin sem slík eiga sterkan þátt í menningarsögunni, þá á ég við
heimsmyndina. Þau liggja að baki daglegu lífi fólks og trúarbrögðum, sérstaklega áður fyrr þegar menn voru
mikið að hugsa um stöðu sína í tilverunni.“
Aðstæður til stjörnuskoðunar á Íslandi eru að sögn Einars misgóðar

vegna verðurs. Stjarnvísindafélag Íslands, sem er félag fræðimanna, hefur
þó góðan aðgang að himingeimnum og
er fullgilt í alþjóðlegu vísindasamfélagi stjörnufræðinga.
„Við eigum hlut í stjörnusjónauka
á Kanaríeyjum sem er kallaður Norræni stjörnusjónaukinn. Þar gerum við
okkar rannsóknir og í gegnum sambönd okkar þar hefur okkur tekist að fá
mælitíma ásamt öðrum á stærri sjónaukum og Hubbles-geimsjónaukanum.
Stjarnvísindi eru mikilvægur grunnur
í hugmyndum manna um alheiminn og
þær hugmyndirnar hafa stöðugt verið
að breytast. Nú telja menn þó að við
séum komin með nokkuð rétta heimsmynd.“
Nánari upplýsingar um ár stjörnufræðinnar má finna á vefsíðunni
www.2009.is og alþjóðlegu síðunni www.
astronomy2009.org.
heida@frettabladi.is

Klink sem kemur að góðum notum
Rauði krossinn og Iceland Express hafa stofnað sameiginlegan styrktarsjóð fyrir fólk með geðraskanir. Tilgangurinn er að
styrkja ferðir fyrir fólk með
geðraskanir.
Farþegar Iceland Express
geta styrkt sjóðinn með því
að setja afgangs smámynt
í umslög sem munu liggja
í hólfi á sætisbakinu í flugvélum flugfélagsins. Erlenda myntin er flokkuð með
milligöngu Rauða krossins í
Bretlandi, en slíkar safnanir
hafa gefist vel hjá samtökunum víða um heim.
Ferðafélög fólks með
geðraskanir eru starfrækt í
athvörfum sem Rauði krossinn rekur eða á aðild að víða

um land og eru þau öllum
opin. Meginmarkmiðið með
slíkum ferðalögum er að
víkka út reynsluheim einstaklinga sem þjást af andlegum kvillum og getur slík
upplifun aukið andlegan
styrk og bætt lífsgæði viðkomandi verulega.
Fulltrúar Rauða krossins
og Iceland Express undirrituðu samkomulagið nú um hátíðarnar í Vin, einu af elstu
athvörfum Rauða krossins,
en það hefur verið starfrækt
á Hverfisgötu í Reykjavík í
ein fimmtán ár. Fyrsta ferðin sem styrkt er úr ferðasjóðnum verður farin í lok
janúarmánaðar. Þá er ætlunin að fara til Bretlands til að
fylgjast með fótboltaleik.

Matthías Imsland, framkvæmdastjóri Iceland Express og Kristján
Sturluson, framkvæmdastjóri Rauða kross Íslands, skrifuðu undir
samkomulag um stofnun styrktarsjóðsins.
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Brynja Viðarsdóttir sameinar
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Sigríður
Tómasdóttir
skrifar

SVEFNLAUSAR
NÆTUR

F

yrir ekki svo mörgum árum hefði mér aldrei
dottið í hug að ég ætti eftir að láta mig dreyma
um frí þar sem ekkert annað væri á dagskránni en að sofa. Hljómar ekki mjög spennandi,
en eftir miklar svefntruflanir í nær eitt og hálft ár
þá finnst mér stundum að ég geti talað endalaust
um svefn, en ekki um neitt annað. Mér líður eins og
heilastarfsemin hafi hreinlega lamast af umræddu
svefnleysi.
Fjórtán mánaða dóttir mín sem er mesti ljúflingur á daginn hefur nefnilega þann galla að vera
svefnlétt mjög og afar hörð í samningum við
aldraða foreldra sína. Bróðir hennar, þremur árum
eldri, vaknaði oft á nóttunni á meðan hann var á
brjósti en um leið og hann var vaninn af því fór
hann að sofa alla nóttina. Sú ranga ályktun var því
dregin á heimilinu að stúlkubarnið myndi haga sér
eins, og það þrátt fyrir að augljóst væri að upplag
þeirra væri ekki hið sama.
Hún fetaði vissulega í fótspor hans og vaknaði
samviskusamlega upp nokkrum sinnum á nóttu til
að fá sér hressingu. Máttleysislegar tilraunir til að
ala barnið upp fóru fyrir lítið en svo þóttist ég nú
aldeilis eiga von á góðu þegar loks var ákveðið að
venja ungann af brjósti vel rúmlega ársgamlan. Þá
tók við margra daga næturstríð föðursins við lilluna
á meðan mamman svaf í sófanum. Loks þóttumst
við vera búin að venja hana af því að vakna, en
óhætt er að segja að við höfum hrósað happi of
snemma.
Iðulega vaknar sú litla, lætur sér stundum nægja
að reka upp gól, en stundum þykir henni sem mál sé
að leika og skemmta sér um miðja nótt svo tímum
skiptir. Óþarfi er að taka fram að útliti foreldranna
hefur hrakað mikið, nálægt fertugsaldri fer ekki vel
á því að sofa örfáa tíma á nóttu, kaffidrykkja hefur
að sama skapi aukist, sykurát, hreyfingu erum við
hins vegar alltaf of þreytt til að stunda.
Nú bind ég vonir við að svefnhagur minn vænkist
á nýju ári, sú litla uppgötvi dásemdir nætursvefns
og eitthvað af ótal ráðum sem ég hefi kynnt mér
fari að virka á dömuna. Á dagskránni er nefnilega
að láta hana fara að sofa í barnaherberginu en ekki
hefur verið talið óhætt að demba henni þangað inn á
meðan hún er sívaknandi. Stóri bróðirinn er
auðvitað spenntur yfir því að fá félagsskap í
herbergið, en það er kannski ekki svo spennandi að
hann fari að vakna upp á nóttunni í næturstuð yngri
systur.
Sú stutta vaknar iðulega með bros á vör, ég vona
að það sama eigi við mig innan ekki of langrar tíðar,
það er takmarkað spennandi að vera svefngengill
með bauga svo mánuðum skiptir.

Fjölskyldan

kemur út mánaðarlega með sunnudagsblaði
Fréttablaðsins. Ritstjórn: Sigríður Björg Tómasdóttir Hönnun:
Silja Ástþórsdóttir Forsíðumynd: Anton Brink Pennar: Kristín
Eva Þórhallsdóttir Ljósmyndir: Fréttablaðið Auglýsingar:
Benedikt Jónsson benediktj@365.is

Hestafjölskyldan Brynja Viðarsdóttir, Erna Guðrún Björnsdóttir og Björn Magnússon ásamt hestunum sem eiga hug þeirra allan.

MYND/ANTON

Kvöldmaturinn
snæddur í hesthúsinu
Hjónin Brynja Viðarsdóttir og Björn Magnússon verja nánast öllum stundum utan vinnu í
hesthúsinu ásamt dóttur sinni Ernu Guðrúnu Björnsdóttur. Þau segja hestamennskuna þjappa
fjölskyldunni saman. Þau segja alla á jafningjagrundvelli í hestamennskunni.

É

g byrjaði í hestunum og hætti svo
eftir að hafa verið hent nokkrum
sinnum af baki og byrjaði svo aftur,“
segir Erna Guðrún 19 ára, dóttir
Björns Magnússonar og Brynju Viðarsdóttur aðspurð hversu lengi hún hafi sinnt
hestamennskunni. Hún stendur ásamt
foreldrum sínum í velútbúinni kaffistofu
hesthússins hjá Andvara á Kjóavöllum
sem er í eigu fjöskyldunnar. Brynja móðir
hennar eignaðist hest þegar hún fermdist
og þá varð ekki aftur snúið og hefur hún
drifið þetta áhugamál fjölskyldunnar
áfram ásamt Magnúsi, en sonur þeirra
hefur ekki sýnt því eins mikinn áhuga
þótt þau segi hann vera að vakna. „Það er
nú varla hægt að kalla þetta áhugamál,
þetta er bara lífsstíll,“ segir Magnús og
bætir við að oft heimsæki fólk þau frekar
í hesthúsið en heim. „Í hestamennskunni
eru allir vinir, þar skiptir engu hvaða

stöðu fólk gegnir, öllum er mætt á jafningjagrundvelli og hestar eru óþrjótandi
umræðuefni,“ segir Magnús. „Hér er ekkert krepputal,“ bætir
Erna við.
Hestunum þarf
að sinna daglega, án
undantekninga. „Við
erum hér öllum stundum og kvöldmaturinn
er oft snæddur
hérna,“
segir
Brynja og Magnús
og Erna taka undir
það brosandi. Á
kaffistofunni
er
gluggi svo hægt sé
að horfa á hestana í stíunni á neðri hæðinni,
enda engin þörf fyrir sjónvarp
á
kaffistofunni, en þar er rafmagnshella og

þægilegt sófasett. „Við gætum alveg búið
hérna,“ segir Brynja hlæjandi.
Fjölskyldan röltir niður og kynnir hestana fyrir blaðamanni. Brynja gengur að uppáhaldshestinum sínum,
Erni, og kjáir við hann. Magnús
segir hann vera sérstakan
ljúfling sem Ernir staðfestir með því að nudda sér
vinalega upp við eigendur sína og augljóst er að
hestarnir eru hluti af
fjölskyldunni.
Brynja
segist sannfærð um að
hestarnir hafi þjappað fjölskyldunni saman. „Án hestanna
væri Björn alltaf að vinna, Erna alltaf
með vinum sínum og ég ein heima að
horfa á sjónvarpið,“ segir Brynja og hlær
að því hversu fjarstæður sá veruleiki er.
- keþ

BARNVÆNT
Árbæjarlaugin Börnum þykir
alltaf gaman að busla og í
Árbæjarlauginni eru næg tækifæri
til þess. Einn helsti kostur
laugarinnar er að á köldum
dögum þarf enginn að hlaupa úti í
kuldanum. Innilaugin er staðsett
beint fyrir utan fataklefana og
oftar en ekki eru þar boltar og
kútar sem hægt er að leika sér
með. Innilaugin hentar sértaklega
fjölskyldum með ungbörn. Leiðin
út í heita pottinn, vatnsrennibrautina, grunnu laugina og djúpu
laugina er samfelld svo engin þörf
er á að fara upp úr vatninu til að
fara á milli staða. Vatnsrennibrautin er alveg upp við húsið og
stiginn ágætlega einangraður sem ver börnin fyrir kulda og roki. Á ísköldum dögum er afar notalegt
að sitja í heita pottinum og fylgjast með gufunni stíga upp. Fossar og vatnsbunur eru víða um laugina
og eru endalaus uppspretta leikja. Í fataklefunum er gert ráð fyrir ungbörnum, og er þar að finna háa
stóla með belti og bala til að baða börnin fyrir og eftir sundferð.

Mikilvægasta
máltíð
dagsins
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6. janúar
Áhyggjulaus börn Hlusta þarf á börnin og útskýra fyrir þeim hlutina til að valda þeim ekki óþarfa áhyggjum.

Aðgát skal höfð í nærve
Kreppan hefur víðtæk áhrif á margar fjölskyldur og börnin geta haft af henni
áhyggjur. Þess vegna er mikilvægt að tala við börnin og gefa sér tíma til á hlusta á
þau og fá að vita hvað þau eru að hugsa um.

N

ú dynja á öllum fréttir um
kreppuna og börnin fara
ekki varhluta af því.
Brugðist hefur verið við
því víða og hafa til að mynda
skjáauglýsingar frá Kópavogsbæ
verið birtar í sjónvarpinu frá því í
október sem hvetja fólk til að hlífa
börnum við krepputalinu í þeim
tilgangi að vekja fullorðna fólkið
til umhugsunar um hvernig það
talar í návist barna. Samt sem
áður er mikilvægt að tala um
kreppuna við börnin, fyrst og
fremst til að létta af þeim áhyggjum, fyrirbyggja misskilning og
leyfa þeim að vera hluti af fjölskyldunni og samfélaginu.

Virk hlustun

8. janúar

Börn eru klár og þau sjá og heyra
það sem er á seyði í kringum þau,
þau komast ekki hjá því. Þau eru
hluti af samfélaginu og finna fyrir
breytingum, áföllum og þrengingum í samfélaginu rétt eins og
aðrir. „Með virkri hlustun getum
við komist að því hvað börnin eru
að hugsa, sem er afar mikilvægt
meðal annars til að koma í veg
fyrir að við gerum þeim upp hugsanir eða áhyggjur. Börn segja oft
merkilega hluti og þau koma
manni stöðugt á óvart með
skemmtilegum athugasemdum,“
segir Helga Þórðardóttir, skóla- og
fjölskylduráðgjafi. „Það er gott að
spjalla við þau og útskýra hlutina.
Spurningar eins og „veistu hvað
þetta þýðir?“ og „veistu hvað það
er?“ koma að gagni og leiða í ljós
hvað börnin skilja. Mikilvægast er
að leyfa þeim að tala og hlusta á
þau, heyra hvað þau eru að hugsa

um og hvað þau eru að upplifa. Við
verðum að gefa okkur tíma til þess
að hlusta,“ segir hún. Með því að
ræða við börnin og hlusta á þau
kemur fljótt í ljós hvað þau eru að
hugsa um og hverju þau eru að
velta fyrir sér. „Við verðum þó
líka að gæta þess að gera þeim
ekki upp áhyggjur, þess vegna er
gott að hlusta fyrst áður en maður
ræðst í að slá á áhyggjur sem eru
kannski ekki til staðar,“ segir
hún.

MIKILVÆGAST er að
leyfa börnunum að tala og
hlusta á þau, heyra hvað
þau eru að hugsa um og
upplifa.

svona, og það er nauðsynlegt að
útskýra hvernig staðan sé núna,
en það muni breytast og lagast.
Við gerum börnunum ekki gott
með því að láta sem ekkert sé og
vera með einhverjar blekkingar,“
segir Helga. „Að sjálfsögðu á að
draga úr neikvæðu tali eins og
hægt er og ekki tala of mikið um
kreppuna. Stundum getur verið
gott að slökkva á sjónvarpinu og
spila saman eða baka saman. Þrátt
fyrir bankakreppu er hægt að
gera margt skemmtilegt saman og
gott að draga athyglina að því. Það
er ekki allt slæmt við kreppuna,
og mér virðist sem fólk sé rólegra
og eyði meiri tíma heima hjá sér
sem getur verið gott, auk þess sem
fjölskyldan fær meiri tíma
saman.

Hlífum börnunum
Samverustund fjölskyldunnar
Margir foreldrar reyna eflaust að
vernda börn sín fyrir krepputali
og er það nauðsynlegt upp að vissu
marki, en það getur farið illa í
börnin ef þau finna að það er verið
að leyna þau einhverju. Börnin
taka vel eftir því ef foreldrar eru
áhyggjufullir og heyra þá jafnvel
tala saman í hálfum hljóðum og
draga sínar eigin ályktanir, sem
geta verið kolrangar því ímyndunarafl barna er öflugt. „Börn geta
ímyndað sér hluti sé ekki talað við
þau og það þarf að gefa þeim von
um að þetta verði betra. Við lifum
af þrengingar og erfiðleika með
því að trúa að ástandið muni batna
með tíð og tíma. Börnin þurfa að
finna að þetta verði ekki alltaf

Frá því í nóvember á síðasta ári
hafa birst á sjónvarpskjánum auglýsingar frá Kópavogsbæ þar sem
fullorðnir eru hvattir til að hlífa
börnum við krepputali. Auglýsingarnar vöktu marga til umhugsunar. „Ég sat fund með fulltrúa frá
Ungmennahúsinu í Kópavogi,
verkefnastjóra tómstunda- og
æskulýðsmála, fulltrúa frá félagsþjónustu Kópavogs og forvarnarfulltrúa Kópavogs þar sem fram
kom að umræðan þótti snúast of
mikið um vandamálið á heimilinu
án þess að aðgát væri höfð í nærveru barna,“ segir Þór Jónsson,
forstöðumaður
almannatengsla
Kópavogsbæjar. „Þessi hópur taldi
að það þyrfti að gæta að því hvernig börnin hefðu það. Þau gætu ekki
haft áhrif á ástandið og fyndu það

Sölufulltrúar Viðar Ingi Pétursson vip@365.is 512 5426 Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441

Svæðisskrifstofa málefna
fatlaðra á Vesturlandi

;gVb`k¨bYVhi_g^:^\cVhiÅg^c\Vg
CÅ_V@VjeÄ^c\hWVc`V][#

Endurhæﬁngarhúsið HVER
auglýsir eftir forstöðumanni

Fagaðili með menntun á sviði félags- og / eða
heilbrigðismála óskast til að stýra og móta starf
endurhæﬁngarúrræðis fyrir öryrkja á Vesturlandi
staðsett á Akranesi
Akraneskaupstaður, Svæðisskrifstofa um málefni
fatlaðra á Vesturlandi, Sjúkrahúsið og heilsugæslustöðin á Akranesi og Akranesdeild Rauða kross
Íslands gerðu með sér samkomulag í mars árið 2008
um rekstur endurhæﬁngarúrræðis fyrir öryrkja á
Vesturlandi. Um er að ræða tilraunaverkefni til
þriggja ára.
Markmiðið með starﬁnu er m.a. að skapa batahvetjandi stuðningsúrræði fyrir fólk sem vegna
veikinda eða annarra aðstæðna getur ekki tekið virkan
þátt í samfélaginu og býr við skert lífsgæði. Jafnframt
að stuðla að því að rjúfa félagslega einangrun, ýta
undir
starfsvirkni
og
skapa
vettvang
fyrir
einstaklinga til að auka færni sína við dagleg störf og
tómstundaiðkun.
Leitað er eftir fagaðila með menntun á sviði félagsog /eða heilbrigðismála og æskilegt er að viðkomandi
haﬁ einhverja stjórnunarreynslu.
Forstöðumaðurinn mun m.a. sjá um daglega starfsemi, vinna að markmiðsáætlunum með notendum
þjónustunnar og skipuleggja starﬁð.
Einnig vinnur hann að því að móta starfsemi
staðarins í samvinnu með fagteymi sem og
notendum staðarins. Fagteymi staðarins er skipað
sálfræðing, iðjuþjálfa og félagsráðgjafa sem eru
allir með fasta viðveru á staðnum.
Um er að ræða 100% starf og er æskilegt að viðkomandi geti haﬁð störf hið fyrsta. Ef frekari upplýsinga er óskað skal hafa samband við Sveinborgu
Kristjánsdóttur, félagsmálastjóra Fjölskyldustofu hjá
Akraneskaupstað í síma 433-1000.
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Umsóknarfrestur er til 15. janúar n.k. og skal
skila umsóknum á Bæjarskrifstofuna á Akranesi, b/t
Sveinborgar Kristjánsdóttur, Stillholti 16-18, 300 Akranesi.
Hér er um að ræða mjög spennandi
mótunarstarf á Vesturlandi

Spennandi tækifæri hjá ORF Líftækni
Vísindastjóri í viðskiptaþróun

Sameindaerfðafræðingur
(Project leader)

PIPAR • SÍA • 82384

(Biomedical programs manager)
Starfslýsing:
Uppbygging á tengslaneti meðal vísindamanna í læknisfræði innan rannsóknastofnana og fyrirtækja á sviði frumulíffræði,
vefjasmíði og tengdra læknisfræðirannsókna, með hliðsjón af nýtingu vaxtarþátta.
Ráðgjafi á sviði frumuræktana og notkunar
vaxtarþátta. Þátttaka í alþjóðlegum
ráðstefnum, greining á nýjum viðskiptatækifærum og möguleikum á úthýsingu, öflun
upplýsinga um nýjar afurðir, þróun þeirra
og nýtingu er lýtur að læknisfræði og lyfjaþróun.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Doktorspróf í frumulíffræði eða skyldum
greinum
• Sterkur ferill í rannsóknum og birtingum, helst
á sviði stofnfrumurannsókna
• Almenn stjórnunarreynsla
• Reynsla í stjórnun alþjóðlegra vísindaverkefna
• Hæfni í tengslamyndun og umsjón með
rannsókna- og viðskiptatengslum

Viðskiptastjóri í viðskiptaþróun

Kynningarfulltrúi
(Marketing coordinator)

(Business development manager)
Starfslýsing:
Staða sérfræðings til að leiða rannsóknir á
genatjáningu og þróun afkastamikilla kerfa
í sameindaræktun hjá fyrirtæki í fremstu
röð. ORF leitar að afburða sameindalíffræðingi, sem hefur áhuga og kraft til að
stýra vinnu við tækniþróun í próteinframleiðslu.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Doktorspróf í sameindaerfðafræði eða skyldum
greinum
• Yfirgripsmikil þekking á genatjáningu og stýrisvæðum, helst í plöntum
• Reynsla og þekking á sviði próteinhreinsunar
• Þekking á plöntulífeðlisfræði æskileg
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri
• Hæfni til að vinna sjálfstætt
• Hæfni til að stýra verkefnum og/eða vinnuhópi
• Reynsla af erlendu rannsóknarsamstarfi

ORF Líftækni hf. er leiðandi fyrirtæki í framleiðslu sérvirkra próteina fyrir læknisrannsóknir,
snyrtivörur og lyfjaiðnað með sameindaræktun. Með þróun og nýtingu á bygg-framleiðslutækni sinni stefnir ORF markvisst að enn frekari uppbyggingu hátæknifyrirtækis í fremstu
röð á alþjóðlegum markaði, með áherslu á að selja afurðir sínar, vaxtarþætti, til rannsóknastofa á sviði frumurannsókna (t.d. stofnfrumurannsókna), frumuræktunar og þróunar
vefjalækninga (regenerative medicine) undir vörumerkinu ISOkine™. ORF er ungt og vaxandi
fyrirtæki, þar sem frumkvöðlaandi ríkir með mikla möguleika á framþróun í starfi fyrir
dugmikla og áhugasama starfsmenn. ORF Líftækni hf. hlaut Nýsköpunarverðlaunin árið 2008.

Starfslýsing:
Stjórnun á viðskiptaþróun gagnvart stórum
fyrirtækjum á snyrtivörumarkaði sem og
fyrirtækjum sem framleiða og/eða nota
frumuræktunaræti fyrir læknisrannsóknir
og lyfja- og lífefnaframleiðslu. Stefnumótun
og áætlanagerð fyrir sviðið. Greina viðskiptatækifæri, leit að álitlegum viðskiptavinum,
úttekt á þeim, sölufundir og gerð samninga
um kaup á afurðum félagsins og/eða um
samstarfsverkefni. Umsjón með viðskiptum
við viðskiptavini. Þátttaka í vöruþróun.
Starfið krefst mikilla ferðalaga erlendis.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun í markaðsfræðum og reynsla
á sviði markaðsmála
• Háskólamenntun í frumulíffræði eða skyldum
raungreinum
• Frumkvæðni og sjálfstæð vinnubrögð
• Almenn stjórnunarreynsla
• Hæfni í sölu og samningagerð

Umsækjendum er bent á nánari upplýsingar
á vefsíðum félagsins:
www.orf.is eða www.orfgenetics.com
Einnig má hafa samband við starfsmannastjóra
í síma 591 1570 varðandi frekari upplýsingar.
Umsóknir skal senda til: starf@orf.is eigi síðar
en 10. janúar 2009.

Starfslýsing:
Umsjón með gerð kynningarefnis, fréttabréfa og kynningargagna fyrir erlenda dreifiaðila og viðskiptavini, viðhaldi á heimasíðu
og markaðssetningu á netinu. Auk þess
öflun nauðsynlegra upplýsinga, s.s. fyrir
nýjar vörur og nýja viðskiptavini, samskipti
við viðskiptavini og þátttaka í kynningarátaki erlendis.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun í markaðsfræðum
• Háskólamenntun í líffræði eða skyldum
greinum æskileg
• Gott skynbragð á hönnun kynningarefnis
• Hæfni til að vinna í hópstarfi og einnig
sjálfstætt
• Skilningur og geta til að skila verkefnum
á réttum tíma
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AGR ehf. er hugbúnaðar- og verkfræðifyrirtæki sem sérhæfir sig í lausnum til hagræðingar í rekstri aðfangakeðjunnar. Innkaupa- og birgðastýringarkerfið
AGR Innkaup er í notkun hjá öllum helstu innflutningsfyrirtækjum landsins auk fjölda fyrirtækja í Hollandi, Bretlandi, Kanada, Noregi og Danmörku.

Hugbúnaðar þróun

Sölust jó ri

AGR leitar eftir að ráða starfsmann í hugbúnaðargerð við
hönnun og smíði á nýjum hugbúnaði sem mun fara á markað
víðsvegar í Evrópu. Við leitum eftir einstaklingi með mikinn
metnað sem getur unnið sjálfstætt og er skapandi í hugsun.

AGR leitar eftir aðila í starf sölustjóra fyrirtækisins. Viðkomandi
mun hafa yfirumsjón með sölustarfi fyrirtækisins.

Starfssvið

r
r

r
r

Menntunar- og hæfniskröfur

Hönnun og forritun á nýrri hugbúnaðarlausn AGR
Áframhaldandi þróun á AGR Innkaup

Starfssvið

Menntunar- og hæfniskröfur

r
r

r
r
r

r

r
r

Háskólamenntun á sviði tölvunar- eða verkfræði
Reynsla af C#.NET eða sambærilegu
Kostur er að viðkomandi hafi þekkingu á MS-SQL,
Silverlight og Navision
Ábyrgð, framsýni og metnaður í starfi
Slarkfærni í knattspyrnu

r
r

Umsjón með sölu- og markaðsmálum á AGR Innkaup
Samskipti og stjórnun endursöluaðila erlendis

Háskólamenntun skilyrði
Reynsla af sölu hugbúnaðar til fyrirtækja er
skilyrði
Góð kunnátta í íslensku og ensku sem og mjög
góð tölvukunnátta
Hæfni til þess að vinna sjálfstætt auk hæfni í
mannlegum samskiptum
Ábyrgð, framsýni og metnaður í starfi

Umsóknir sendist á haukur@agr.is. Umsóknarfrestur er til 13. janúar 2009.

agr aðgerðagreining | www.agr.is
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Bjargir leikskólar ehf.
Ungbarnaleikskólinn Bjarmi í Hafnarﬁrði auglýsir laust til
umsóknar 100 % starf leikskólakennara.
Starfað er samkvæmt starfsaðferðum Reggio Emilia og
dvelja 24 börn í leikskólanum. Í leikskólanum eru hugtökin
umhyggja og virðing höfð að leiðarljósi. Einnig er áhersla
lögð á skapandi starf og tónlist.

Apótekið Skeifunni
Apótekið leitar að drífandi starfsmanni með ríka þjónustulund í sölu- og afgreiðslustarf. Starfið felst í ráðgjöf til viðskiptavina um val á vörum, afgreiðslu á kassa,
afhendingu lyfja gegn lyfseðli, afgreiðslu á lausasölulyfjum og ráðgjöf um val og
notkun þeirra.

ÍSLENSKA SIA.IS LYF 44612 1.2009

Vinnutíminn er virka daga frá 10-18/18:30 og á laugardögum samkvæmt samkomulagi.
Reynsla af verslunarstörfum er æskileg og reynsla úr apóteki er kostur. Farið verður
með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál.

Hægt er að sækja um störﬁn á heimasíðu skólans
http://www.leikskolinn.is/bjarmi
Einnig er hægt að senda umsókn ásamt starfsferilsskrá á
netfangið bjargir@gmail.com

Nánari upplýsingar veita Helga Björg í síma 690
2709 og Svava Björg í síma 695 3089

Nánari upplýsingar veitir Margrét J. Höskuldsdóttir, lyfsali, í síma 896-6672 eða á
margretj@apotekid.is
Í samræmi við jafnréttisáætlun Lyfju hf. eru karlar jafnt sem konur hvattir til þess að
sækja um störf hjá fyrirtækinu.
Umsóknarfrestur er til 15. janúar.
Tekið er við umsóknum á vefslóðinni www.lyfja.is

Skeifunni 15 • Sími 517 0417

Neptune ehf óskar eftir vélstjóra
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Neptune ehf gerir út og rekur tvö rannsóknarskip og óskar
eftir vélstjóra á rannsóknarskip sitt. Mikill kostur ef að
viðkomandi er með SSO réttindi samkvæmt ISPS staðli og
góða ensku kunnáttu . Neptune EA-41 er nýuppgert
fullkomið rannsóknarskip, gert út frá Akureyri og er rúmlega
1000 brúttótonn eða rúmlega 490 brúttórúmlestir.
Vélin er 1800 hestöﬂ.
Umsóknir og upplýsingar sendist á svanberg@hoepfner.is.

Framkvæmdastjóri UJ
Ungir jafnaðarmenn, ungliðahreyﬁng
Samfylkingarinnar, leitar að ábyrgum og
metnaðarfullum einstaklingi til að sinna
framkvæmdastjórastöðu hreyﬁngarinnar.
Um er að ræða fullt starf.
Í starﬁnu felst:

• Pólitísk ráðgjöf við framkvæmdastjórn og aðildafélög UJ.
• Skipulagning verkefna og viðburða.
• Önnur tilfallandi verkefni í samráði við framkvæmdastjórn.

Hæfniskröfur:
•
•
•
•

Hæfni í mannlegum samskiptum.
Frumkvæði og dugnaður.
Ritfærni
Menntun og/eða reynsla við hæﬁ.

Áhugasamir vinsamlegast sendi umsóknir á
uj@samfylking.is fyrir föstudaginn 9. janúar 2008.
Nánari upplýsingar í síma 414-2210. Upplýsingar um
hreyﬁnguna má ﬁnna á www.politik.is.

sími: 511 1144
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Embætti forstjóra
nýrrar þjónustu- og þekkingarmiðstöðvar fyrir blinda, sjónskerta
og daufblinda einstaklinga
Laust er til umsóknar embætti forstjóra nýrrar
stofnunar sem heyrir undir félags- og tryggingamálaráðuneytið skv. 2. gr. laga um þjónustuog þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og
daufblinda einstaklinga nr. 160/2008. Forstjórinn
starfar samkvæmt fyrirmælum laga, reglugerða
og erindisbréfs sem ráðherra setur honum.
Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í star.
• Þekking og reynsla sem nýtist á starfssviði
stofnunarinnar og við stjórnun hennar.
• Leiðtogahæleikar.
• Færni í mannlegum samskiptum.
• Gott vald á íslensku og færni í að tjá sig í ræðu
og riti.
• Góð tungumálakunnátta í ensku og a.m.k. einu
Norðurlandamáli.
• Sjálfstæði í vinnubrögðum og skipulagshæfni.
Nánari upplýsingar um starð veitir Lára
Björnsdóttir sviðsstjóri velferðarsviðs í síma
545 8100. Konur jafnt sem karlar eru hvött til að
sækja um stöðuna. Óskað er eftir að viðkomandi
geti hað störf sem fyrst. Um launakjör fer
samkvæmt ákvörðun Kjararáðs.
Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun
og fyrri störf skulu berast félags- og tryggingamálaráðuneytinu, Hafnarhúsinu við Tryggvagötu, 150 Reykjavík, eða á netfangið:
postur@fel.stjr.is eigi síðar en 19. janúar 2009.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun
um skipun í embættið hefur verið tekin.
Félags- og tryggingamálaráðuneytinu,
2. janúar 2009.

VILT ÞÚ MÓTA FRAMTÍÐINA MEÐ OKKUR?
Icelandair er kraftmikið ferðaþjónustufyrirtæki sem tekur þátt í harðri samkeppni
á alþjóðamarkaði.
Icelandair er framsækið fyrirtæki,
leiðandi í ferðaþjónustu á Íslandi, leiðandi
í markaðssetningu á internetinu og í fremstu
röð í þróun upplýsingatækni.

GÆÐASTJÓRI
ICELANDAIR óskar eftir að ráða til starfa gæðastjóra. Hlutverk gæðastjóra er
að stýra og þróa gæðakerfi í samræmi við íslenska og erlenda öryggisstaðla.
Starf gæðastjóra heyrir undir framkvæmdastjóra framleiðslusviðs og sinnir
gæðastjóri verkefnum þvert á mismunandi fagsvið á sambærilegan hátt og
yfirmenn flugöryggis- og flugverndarmála.
STARFSSVIÐ
• Gæðakerfi Icelandair nær til eftirfarandi þátta í rekstri fyrirtækisins.
Tilvísun í viðkomandi reglugerð ásamt ensku heiti deildar fylgir í sviga:
Flugdeild Icelandair (Flight Operation, JAR-OPS 1 / EU-OPS 1)
Tegundaréttindaskóli Icelandair (Type Rating Training Organisation, JAR- FCL 1)
Viðhaldsstöð Icelandair (Approved Maintenance Organisation, EASA Part-145)
Viðhaldsstjórn Icelandair (Continuing Airworthiness Management Organisation,
EASA Part-M Subpart G)

Hönnunarstofa Icelandair (Design Organisation, EASA Part-21)
• Áform eru um að gæðakerfið muni einnig ná til eftirfarandi reksturs sem nú
er í undirbúningi:
Lofthæfisendurskoðun (Continuing Airworthiness Review, EASA Part-M Subpart I)
Flugvirkjaskóli Icelandair (Maintenance Training Organisation, EASA Part-147)
HÆFNISKRÖFUR
Leitað er eftir einstaklingi með tæknimenntun á háskólastigi eða víðtæka
reynslu af gæðamálum. Lögð er áhersla á góða samskiptahæfileika, frumkvæði
og sjálfstæð vinnubrögð. Mjög góð enskukunnátta er nauðsynleg. Þekking á
starfsemi flugfélaga og viðhaldi flugvéla er nauðsynleg.
Hér er um spennandi og krefjandi starf að ræða í góðu starfsumhverfi þar sem
öryggi, áreiðanleiki og hágæða vinnubrögð eru höfð að leiðarljósi. Viðkomandi
þarf að hafa brennandi áhuga á að ná góðum árangri í starfi og hafa áhuga á
því að vinna sem hluti af liðsheild. Gert er ráð fyrir að gæðastjóri hefji störf nk.
vor en undirbúningur vegna starfsins þarf að geta hafist mun fyrr skv. nánara
samkomulagi.

Icelandair er fyrirtæki í forystu á alþjóðamarkaði í ferðaþjónustu.
Við erum í öflugri sókn og sækjumst eftir einstaklingum til að taka
þátt í uppbyggingu okkar á komandi árum.

Starfsmenn Icelandair eru lykillinn að
velgengni félagsins. Hjá Icelandair starfa
um 1400 manns af mörgum þjóðernum
í tíu löndum.
Icelandair leggur áherslu á að starfsmenn
félagsins séu þjónustusinnaðir og tilbúnir
að takast á við krefjandi og spennandi
verkefni í alþjóðlegu starfsumhverfi.
Icelandair leggur áherslu á þjálfun
starfsmanna og símenntun, hvetur
starfsmenn til heilsuræktar og styður
við félagsstarf starfsmanna.
Icelandair hlaut Starfsmenntaverðlaunin 2007.
Icelandair er reyklaust fyrirtæki.
Við erum ein áhöfn með sameiginlegt,
skýrt markmið, berum virðingu fyrir
viðskiptavinum og samstarfsmönnum
og höfum gaman af því sem við gerum.

Umsóknir óskast fylltar út á heimasíðu
Icelandair: www.icelandair.is eigi síðar
en 15. janúar nk.
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4ölufulltrúar í símasölu
Viljum ráða kröftuga og drífandi einstaklinga til starfa í símaveri. Góð grunnlaun og árangurstengdir
bónusar í boði. Unnið er mán.-fim. frá kl. 18–21. Umsækjendur þurfa að geta hafið störf sem fyrst.
Hæfniskröfur:
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r(PUUNÃMGBSPHTBNTLJQUBIđMFJLBS
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Næsti umsóknarfrestur í Æskulýðssjóð er
1. febrúar 2009.

Við hvetjum áhugasama til að senda umsóknir ásamt ferilskrá á netfangið box@frett.is merkt „símasala“.
Umsóknarfrestur er til og með 11. janúar 2009.
Öllum umsóknum verður svarað og farið með þær sem trúnaðarmál.

SAMSKONAR KERRU VAR STOLIÐ
Í BYRJUN DESEMBER.
Kerran er merkt RAFRÚN með
skrásetningarnúmerið LU199.

SKJÓL

Hjúkrunarheimili

Æskulýðssjóður

Vinsamlegast látið vita í síma
555 6060 - 896 1012.
FUNDARLAUN Í BOÐI

Hlutverk Æskulýðssjóðs er að styrkja eftirtalin verkefni á vegum æskulýðsfélaga og
æskulýðssamtaka:
1. Sérstök verkefni sem unnin eru fyrir börn og
ungmenni og/eða með virkri þátttöku þeirra.
2. Þjálfun forystufólks, leiðbeinenda og
sjálfboðaliða.
3. Nýjungar og þróunarverkefni.
4. Samstarfsverkefni æskulýðsfélaga og
æskulýðssamtaka.
Hvorki er heimilt að styrkja árvissa eða fasta
viðburði í félagsstar, svo sem þing, mót eða
þess háttar viðburði, né ferðir hópa.
Umsóknarfrestur í Æskulýðssjóð er fjórum
sinnum á ári, 1. febrúar, 1. apríl, 1. september
og 1. nóvember.
Vakin er sérstök athygli á að umsækjendum
er gert að sækja um á rafrænu formi á
umsóknavef Stjórnarráðsins á vefslóðinni
http://umsoknir.stjr.is.
Nánari upplýsingar um Æskulýðssjóð og
umsóknarferlið er að nna á vef menntamálaráðuneytis. Einnig veitir Pálína Kristín
Garðarsdóttir upplýsingar í síma 545 9500 eða
í tölvupósti á palina.gardarsdottir@mrn.stjr.is
Menntamálaráðuneyti, 29. desember 2008.
menntamálaráðuneyti.is

Óskum eftir sjúkraliðum/sjúkraliðanemum í
aﬂeysingar
Hæfniskröfur: Reynsla af umönnun aldraðra
æskileg. Frumkvæði í starﬁ, þolinmæði og
jákvætt viðhorf.

Óskum eftir starfsfólki í umönnun
Hæfniskröfur: Íslenskukunnátta. Góð almenn
menntun. Reynsla af umönnun aldraðra æskileg.
Frumkvæði í starﬁ, þolinmæði og jákvætt viðhorf.
Skjól er hjúkrunarheimili aldraðra þar sem
hjúkrun er veitt í hlýlegu umhverﬁ. Góð starfsaðstaða. Reyklaus vinnustaður.

Upplýsingar veita:
Aðalheiður Vilhjálmsdóttir hjúkrunarforstjóri
í síma 522 5600 alla@skjol.is
Edda Björk Arnardóttir starfsmannastjóri
edda@eir.is

Hjúkrunarheimili
Kleppsvegi 64. 104 Reykjavík.
Sími. 522 5600

Fjarnám á vorönn 2009
• Þriðja og fjórða árið á stúdentsbrautum.
• Skipstjórnanám fyrir skemmtibáta og
báta undir 12 m.
• Allir áfangar í vefkennsluumhver.
• Námið kostar einungis 4250 krónur á
önn fyrir utan námsgögn.
• Skráning á vef skólans.
• Umsóknarfrestur til 9. janúar og til
14. janúar fyrir skipstjórnarnámið.
www.fas.is fas@fas.is 4708070
Skólameistari

Tilkynningar

FRAMKVÆMDASJÓÐUR
ALDRAÐRA
Umsóknir um framlög árið 2009
Auglýst er eftir umsóknum um framlög úr
Framkvæmdasjóði aldraðra árið 2009.
Framkvæmdasjóður aldraðra starfar samkvæmt
ákvæðum laga um málefni aldraðra nr. 125/1999
og reglugerð um sjóðinn nr. 1033/2004. Hlutverk
hans er að stuðla að uppbyggingu og ea öldrunarþjónustu um land allt. Samstarfsnefnd um málefni
aldraðra fer með stjórn sjóðsins og gerir tillögur
til félags- og tryggingamálaráðherra um úthlutun
úr honum.
Heimilt er að veita framlag úr Framkvæmdasjóði aldraðra til eftirtalinna verkefna:
a. Bygginga þjónustumiðstöðva aldraðra
og dagvista sem starfræktar eru af
sveitarfélögum.
b. Bygginga dvalarheimila og sambýla.

Ferðatilboð fyrir kennara 2009

Orlofshúsnæði
sumarið 2009
Frá Orlofssjóði KÍ
Orlofssjóður Kennarasambands Íslands óskar eftir að
taka á leigu húsnæði til endurleigu sumarið 2009 fyrir
félagsmenn. Bæði íbúðarhúsnæði og sumarhús koma
til greina.
Tilboð berist til skrifstofu Orlofssjóðs KÍ Laufásvegi 81
og á netfangið orlof@ki.is fyrir 15. janúar n.k.
Orlofssjóður Kennarasambands Íslands,
Laufásvegi 81
101 Reykjavík
Nánari upplýsingar veitir Hanna Dóra Þórisdóttir
í síma 595-1122, netfang: orlof@ki.is , fax: 595-1112.

Frá Orlofssjóði KÍ
Orlofssjóður Kennarasambands Íslands óskar eftir ferðatilboðum fyrir kennara árið 2009.
Tilboðin geta verið margvísleg s.s. utanlandsferðir, gönguferðir, hestaferðir, veiðiferðir, golfferðir og ﬂ. bæði innan og
utanlands.
Ferðirnar skulu að vera með afslætti frá ferðaþjónustuaðila
og verða einnig niðurgreiddar af Orlofssjóði KÍ.
Tilboð skilist til skrifstofu Orlofssjóðs KÍ Laufásvegi 81 og
á netfangið orlof@ki.is fyrir 15. janúar n.k.
Orlofssjóður Kennarasambands Íslands,
Laufásvegi 81
101 Reykjavík
Nánari upplýsingar veitir Hanna Dóra Þórisdóttir
í síma 595-1122, netfang: orlof@ki.is , fax: 595-1112.

c. Bygginga hjúkrunarheimila eða
hjúkrunarrýma á öldrunarstofnunum
í eigu sveitarfélaga, félagasamtaka og
einkaaðila.
d. Breytinga og endurbóta á húsnæði
stofnana sbr. a - c lið. Framlög skal miða
við kostnaðaráætlun og mat á nauðsyn.
e. Annarra verkefna sem stuðla að
uppbyggingu öldrunarþjónustu.
Umsóknarfrestur er til 10. janúar 2009.
Umsóknum skal skila til félags- og tryggingamálaráðuneytisins, Hafnarhúsinu v/Tryggvagötu, 150 Reykjavík, á eyðublöðum sem þar
fást. Eyðublöðin má einnig nálgast á vefsíðu
ráðuneytisins, www/felagsmalaraduneyti.is.
Samstarfsnefnd um málefni aldraðra

Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is
Smáauglýsingasíminn er 512 5000
smaar@frettabladid.is / visir.is

Smáauglýsingasíminn
er opinn alla daga kl. 8–17
Garðyrkja

Spádómar

Bílar til sölu

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga 8–17
Nudd

Leigjandi skráðu þig frítt á óskalistann.
www.husaleiga.is. Sími 471 1000.

Til sölu
Nudd nudd nudd heilnudd. Tilboð í
dag. Uppl. í s. 616 6469.

Hlutafélag í Bretlandi
eða Hollandi
Vantar þig félag í Bretlandi eða
Hollandi?
Með eða án bankareiknings.
Traust og örugg þjónustu
hringdu núna!
Regent Account Ltd S: 618-7001
Uppl. í s. 618 7001

Galant á hálfvirði

MMC Galant GTZ árg. ‘02 ek. 67þ. mílur
3L, leður, allir mögulegir aukahl. V. 700
þ Fullt verð 1.400þ. S. 849 6582.
VW Golf station árg. ‘96 sk.’09. Verð 75
þús. Uppl. í s. 895 3534.

Exclusive tantra massage

For men, women and couples. Tel. 698
8301 www.tantra-temple.com

Nudd - Japanska baðið

Skrúbb, heitur pottur, veitingar, ditox og
margt fl. (Ekki erótískt nudd). Opið frá
kl. 12.00 og frameftir alla daga nema
sunnud. S. 823 8280.

Snyrting

Trjáfellingar

Runnaklippingar, snyrting á trjágróðri.
Eiríkur Sæland garðyrkjufræðingur. S.
848 1723.

Óskast keypt

Álftanes

Til bygginga
Til sölu býli í Suður- Svíþjóð 365
fm ásamt 1,3h landi 110km frá
Kaupmannahöfn. Húsið þarfnast standsetningar. V. 1,2m SEK. Þar af lán 50%.
S. 869 9540 & asor@hive.is

100þ. í fundarlaun

Engar spurningar? Sá sem getur gefið
upplýsingar um þessi dekk og felgur
fær 100þ. fundarlaun. Dekkjast. 315/80
22,5 continental. Álfelgur undan MAN.
Uppl. í s. 898 8835.

Sprengitilboð!!

Skoda Fabia árg 2001 ek. 123 þús,
5d, sko ‘09, sumar og nagladekk, cd,
topplúga, lítur vel út. Þarfnast smá
lagfæringa. Verð 550 þús, Tilboð 350
þús. S. 821 0031

0-250 þús.
Skoda Felica 96’. Ek. 90þ. Þarfnast smá
lagfæringa. Tilboð. Uppl. í S. 868-5150

250-499 þús.
Óska eftir góðum bíl á verðinu 200300þús gegn staðgreiðslu. Upplý
6958910

500-999 þús.
Rav 4 svartur, arg.’00, 3 dyra, ek. 127 þ.,
sk. ‘09, 125 hö, verð 590 þ. s 6906387

Bílar óskast
Staðgreiðsla

Er með eina milljón króna og vantar bíl,
góðan fjölskyldubíl, þarf að vera station
bíll, nýlegur og sjálfskiptur. Hlakka til
að heyra í ykkur. Jóhanna María, sími
694 1313.

Subaru

Ssk. Subaru óskast fyrir lítið. Má vera
númeralaus, boddý skiptir ekki máli en
kram þarf að vera í lagi. S. 661 8378.

Krossviður, timbur, dokar og fl. til sölu.
S: 840-7273 og á www.ulfurinn.is

Til leigu 2. herb. einstakl. íbúð 70 þ. á
mán allt innif. Uppl í s. 846 8409.

Námskeið
Jóga börn-fullorðnir, sjálfsst.námsk.,
heilun-bænir o.fl., kaerleikssamtokin.
com.

Verslun

Bókhald, rekstrarráðgjöf, framtöl, laun,
ársreikn. stofnun fél., vsk o.fl. S: 8600266/8400-609

4ra herb. í Holtabyggð í Hfj. til leigu á
120.þ laus núna uppl. 865-7101 Linda

Bókhald, VSK, laun, framtöl, ársreikningar ofl. S. 696 3969 og á www.
ulfurinn.is

Herbergi til leigu í risi við Kleppsveg.
Uppl. í s.553-2736
Falleg ca. 100 fm, 3herb íbúð með
stæði í bílageymslu í 101 Rvk. Glæsilegt
útsýni, v 135þús. S. 8634628, 6964628,
8605765.

Málarar
Góðir íslendingar. Öll almenn málningarþjónusta. hvar sem er á landinu.
„Hokinn af reynslu“ mun ég reyna
að uppfylla þínar hinstu óskir með
faglegum metnaði. Björn Olgeirsson
Málarameistari sími 844 77 68

Búslóðaflutningar
Búslóðaflutningar S. 555
6363

Búslóða flutn., vörufl., píanó flutn. og
aukamenn ef óskað er. Sama verð alla
daga !! Allar stærðir bíla. Uppl. í síma
555 6363 & 899 7188.

3 herb. íbúð til leigu í Sóleyjarhlíð HFJ.
Leiguverð 115 þús. með hita, rafmagni
og hússjóði. Uppl. s. 864 1585

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

Studio apt. and rooms with private
bathroom for rent in Stapahraun 2 Hf.
Kitchen, washer, dryer and free internet.Tel 893 6060

Iðnaður
Pípulagnir

Faglærðir píparar geta bætt við sig
verkefnum í bæði viðhaldi og nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. Upplýsingar í
síma 699 6069

Endurskapaðu líf þitt. Dagsnámskeið
með Guðjóni Bergmann 10.janúar.
Skráning og nánari upplýsingar á www.
gbergmann.is.

Rafvirkjun

16fm. herb. með eldhúsaðstöðu og WC
til leigu við Fossvogsd. Aðg. að þvottavél. Leiga 33 þús. Laust strax. Uppl. í
síma 8605581.
Íbúð/herb. til leigu á svæði 104.
Apartments/Rooms for rent contact
number 661 4096 & 698 3211.
Góð 2 herb. íbúð í Hólahverfi sv 111.
Langtímaleiga. Reglusemi áskilin. Uppl.
í s. 899 6197.

Búslóðaflutningar

Tökum að okkur alla búslóðaflutninga
og aðra flutninga. Góð þjónusta. Einnig
aukamenn ef óskað er. Erum með
besta verðið. Uppl. í síma 899 2536
& 659 4403.

Snyrtileg og vel skipulög 2 herbergja
íbúð í hverfi 104. Uppl. í síma 8243040
2 herb. í miðbæ Rvk. pnr 105. Húsgögn
fylgja. Verð 60þ. S. 895 0482.

Húsaviðhald

Dýrahald
Chihuahua tíkur til sölu, ættbók frá Hrfí,
bólusettar, örmerktar og tryggðar. Ólöf
s: 6995110

Kaupmannahöfn 1 og 2ja herbergja
íbúð leigist með húsgögnum, sjónvarp, adsl, frábær staðsetning , 10 mín.
gangur að Ráðhústorgi. Uppl.í s; 0045
50269380 eða info@danmork.dk
Herb. með aðgang að eldhúsi og
þvottahúsi til leigu í 104. Laus stax.
Uppl. veitir Guðný í s. 691 2425.

Renault Megané ‘97’08 Mazda 626 ‘97-’02
Cadillac Seville ‘93-’02

84 fm íbúð til leigu á rólegum stað í
Kópavogi. Leiga 90 þús. S:699-5868.

Vélar, gírkassar, sjálfskipting, boddyhlutir, felgur, innréttingar, airbag ofl. S.
772 6777 & 824 1919.

Heilsuvörur
Tökum að okkur almennt
viðhald og breytingar á t.d
pípulagnir, smíðar, rafvirkjun og
múrviðgerðir.
Vanir menn, vönduð vinna.
Upplýsingar í síma 892 1524.
Klippið út - Geymið auglýsinguna!

Taktu þér tak! Með Herbalife nærðu
árangri og betri líðan. Erla Bjartmarz, s.
899 4183 www.eco.is
Botnlaus orka betri líðan! Herbalife
Shapework. Heilsuráðgjöf og eftirfylgni.
Kaupauki fylgir. Halldóra Bjarna hjúkrunarfræðingur. www.halldorabjarna.is
S. 861 4019 & 868 4876.
Árangur með Herbalife í 28 ár. Pantaðu
frían prufupakka. Edda Borg S. 896
4662 www.lifsstill.is

Pípulagnir

Faglærðir píparar geta bætt við sig
verkefnum í bæði viðhaldi og nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. Upplýsingar í
síma 663 5315.

Húsaviðgerðir

Skiptum um rennur og bárujárn á
þökum og smávægilegar múrviðgerðir
og fl. Uppl. í s. 659 3598.

Húsnæði í boði

HERBALIFE VEFVERSLUN Snögg og góð
þjónusta! www.betriheilsa.is

Viðhaldsþjónusta

Vy-þrif ehf.

140 ferm. íbúð, 4 herbergja á svæði
110 til leigu + bílskúr. Íbúðin er á
2 hæðum, þvottarhús innan íbúðar.
Áhugasamir hafi samband í síma 6952865. Langtímaleiga

Til leigu herbergi í miðbæ Kóp. með
húsg. og intern. Aðgangur að baði og
eldh. 40 þús. á mán. Uppl. í s. 616
9194.

Varahlutir

Öll almenn þrif, regluleg ræsting sameigna. Verðtilboð. Simi 512 4010. www.
vy.is

Til leigu 4 herb. íbúð í rimahverfi grafarvogi. Verð 135 þús. Uppl. í s.663-3300

Bókhald, launavinnsla og ársuppgjör minni og meðalstórra fyrirtækja,
s.8459944

Óska eftir góðum bíl með mjög miklum
afslætti. Uppl. sendist á gum@mi.is

Hreingerningar

3 herb. í G.bæ

77 fm. íbúð í einb. öll tæki til staðar 3
mán. trygging. Aðeins traustir leigendur
koma til greina. Uppl í s. 898 7897.
Til leigu 160 m2 skrifstofuhúsnæði á
2 hæð við Ármúla .6 skrifstofur,móttaka,fundarherbergi og eldhúskrókur.
Uppl.í síma 893 5684.

Óska eftir ísskáp, gefins eða ódýrt.
Uppl. í s. 696 2896

Bókhald

Vantar eignir á skrá í Hafnarfirði www.
LMH.is. Sími 517 0150.

Trésmíði
Athafnasmiðir ehf.

2 íslenskir smiðir. Getum bætt við
okkur verkefnum, uppsetningar á
innréttinugm, alhliða innanhússmíði,
gluggasmíði og ísetningar og ahliða
viðhald. Símar 892 7120 & 847 1448.
Meðmæli ef óskað er.

Fæðubótarefni
Perform.is - Landsins mesta úrval af
fæðubótarefnum. 10-30% afsláttur í
janúar!
Viltu léttast? Eða þyngjast? Prófaðu
Herbalife! Ólöf 861 5356, osa@
ismennt.is

Herbergi til leigu fyrir reglusamt
námsfólk á Tunguveginum svæði 108
Rvík, Verð 30 og 40 þús. á herbergi.
Sameiginlegt eldhús, 2 baðherb. og
stofa. áhugasamir sendið á olma@
visir.is

4ra herb. íbúð til leigu

Gistiheimili Langtímaleiga /
Guesthouse long term
rent.
Herb. til leigu. Eldh. baðh. internet, 12 sjónvarpsst., þvottah.
Verð frá 38 þús. Dalshraun HFJ
og Funahöfða RVK.
Long term rent. Kitchen,
bathroom, 12SAT TV, laundry
room. Price from 38.000 ISK.
Dalshraun HFJ & Funahöfða
RVK.
Uppl/info í S. 824 4530.

100 fm íbúð nýstandsett í hjarta miðbæjarins, öll tæki til staðar. 3 mánaða trygging. Aðeins traustir leigjendur
koma til greina. Uppl. í s. 822 7303 &
891 8612.

3 herb. lúxus íbúð til
leigu

Íbúð og hús nýstandsett ofarlega á
Laugavegi, öll tæki til staðar. 3 mánaða trygging. Aðeins traustir leigjendur
koma til greina. Uppl. í s. 822 7303 &
891 8612.

Húsnæði óskast
Óska eftir að legja 2 íbúða eign (einbýli,
rað eða parhús). Uppl. í s. 822 0558 &
695 8023.
Reglusamt par óskar e. 2ja herb íb á
höfuðb.sv.Helst m/íssk,húsg&þvottav.S
6947134 e. kl 16.
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Atvinnuhúsnæði

Devitos pizza

90fm Skrifstofu eða atvinnuhúsnæði
til leigu við Ingólfstorg 2h Uppl í síma
8964630

Óskar eftir starfsfólki í
afgreiðslu. Vaktavinna.
Uppl. í s. 697 8434

Til leigu 35 fm skrifstofuhúsnæði á
1.hæð að súðarvogi 7 104 Rkv. Sími
824-3040

Vantar beitningarmann beitt í Sandgerði.
Uppl. s. 848 5225

140m2 íbúð til leigu í Hverag.4ra herb.
og bílskúr.1 ma’n trygging og 115þús á
mán.Uppl.í s’894-7424

Geymsluhúsnæði
www.buslodageymsla.is

Búslóðageymsla Olivers 100 kr á dag
hvert bretti. Starfað í yfir 20 ár. S. 567
4046 & 892 2074.

geymslur.com

Geymslur frá 3990.- kr á mán.Í Garðabæ
(hjá Ikea) og Reykjavík (Fiskislóð)
Upphitað, vaktað & öryggismyndavélar.
S. 555 3464

Verslunarstjóri
Samkaup Úrval á Blönduósi óskar eftir verslunarstjóra.

ATVINNUTÆKIFÆRI

Til sölu VW Transporter árg. 10/’07 ek.
24þ. 130hö. Gluggar, samlitur, talsstöð,
gjaldmælir, s + v.dekk. S. 699 4166.
Starfsfólk vantar á Kaffi Zimsen í sal og
bar. Fullt starf, kvöld og helgarvinna.
Uppl. í s. 772 0388 og á Kaffi Zimsen
Hafnarstræti 18

Viðskiptatækifæri
expert.is Erum að safna hópi sérfræðinga á öllum sviðum hugbúnaðargerðar. Skráning á experticeland.com

Auglýsingasími

Starfssvið:

Hæfniskröfur:

Ábyrgð á rekstri verslunarinnar
Dagleg stjórnun og starfsmannahald
Samskipti við viðskiptavini
Birgðahald og önnur tilfallandi störf

Reynsla af verslunarstörfum skilyrði
Frumkvæði og metnaður í starﬁ
Góð framkoma og rík þjónustulund
Reynsla af stjórnun rekstri.

Um áhugavert starf er að ræða hjá traustu fyrirtæki.
Góð laun í boði fyrir drífandi og kraftmikinn einstakling.
Upplýsingar veitir starfsmannastjóri
Dómhildur Árnadóttir á domhildur@samkaup.is.
Umsóknarfrestur er til 12. janúar og umsóknir berist á sama netfang.

Gisting
Gista.is / S. 694 4314

2ja-3jaherbergja íbúðir á Akureyri.
Uppábúin rúm, Internet, ADSL TV.

Tapað - Fundið

– Mest lesið

70.7%

Bíllykill týndist í 101 á gamlárskv. á
brúnni lyklakippu. Fundarlaun. S. 6610373.

Einkamál
Atvinna í boði
Símaþjónusta
Spjalldömur S. 908 6666,
opið allan sólarhringinn.
Öll stærstu símafyrirtækin ná
nú í gegn.

Olíudreifing ehf. óskar
eftir að ráða stýrimann
til afleysingar á olíuskipið Laugarnes
Helstu verkefni Laugarnesins
er að afgreiða olíu til skipa á
Faxaflóasvæðinu og sinna flutningum á eldsneyti um landið.
Viðkomandi þarf að hafa A-5
réttindi. Starfið stendur báðum
kynjum jafnt til boða.
Allar nánari upplýsingar veitir
Einar Sveinn Ólafsson í síma
550 9944. Umsóknir ásamt
ferliskrá sendist á tölvupóstfang einar@odr.is

33.4%

Tilboð óskast

Atvinna

Efnalaug - Þvottahús

 STÎRF Å BOÈI
%FNALAUG ËSKAR EFTIR STARFSMANNI VIÈ ÒTKEYRSLU OG
SÎLUSTÎRF 3TARÙÈ FELST Å AFGREIÈSLUSTÎRFUM AÈ VEITA
ÖJËNUSTUNA S¾KJASENDA Å FYRIRT¾KI OG HEIMAHÒS OG
ÎÚUN NÕRRA VIÈSKIPTAVINA (EFÈBUNDIN LAUN EFNALAUGAR
¹SAMT MÎGULEIKA ¹ GËÈUM SÎLUBËNUS FYRIR DUGLEGAN
STARFSMANN
%INNIG ËSKAST STARFSMAÈUR Å FULLT STARF Å EFNALAUG
3TARÙÈ FELST Å PRESSUN BLETTAHREINSUN OG HVERJU ÎÈRU
ÖVÅ SEM FELLUR UNDIR DAGLEG STÎRF Å EFNALAUG ¥SLENSKUKU
NN¹TTA EKKI SKILYRÈI EN LÎNGUN TIL AÈ L¾RA TUNGUM¹LIÈ
HJ¹LPAR (J¹ FYRIRT¾KINU STARFA ÅSLENDINGAR AF ERLENDU
BERGI BROTNIR &RAMTÅÈARSTARF

5MSËKNIR SENDIST ¹
VGAUTIH VISIRIS

Fréttablaðið stendur upp úr
Fréttablaðið er með 112% meiri lestur en Morgunblaðið
Fréttablaðið er sem fyrr mest lesna dagblað landsins
ins
með glæsilegt forskot á samkeppnisaðila sinn einss
og síðasta könnun Capacent Gallup ótvírætt sýnir..
Við erum auðvitað rífandi stolt af þessum góða
árangri og bendum auglýsendum á að notfæra sérr
forskotið okkar þegar þeir velja auglýsingamiðil.
Allt sem þú þarft...

Meðallestur á tölublað m.v. höfuðborgarsvæðið, 18–49 ára. Könnun Capacent í ágúst - október 2008.

....alla
..aallaa daga
da
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ÚTIVERA Fátt er betra fjölskyldulífinu en að eiga notalegar og góðar
samverustundir. Ekki þarf alltaf að bjóða
upp á mikið prógramm, góður göngutúr með viðkomu
á leikvelli getur til dæmis létt lund yngri fjölskyldumeðlima.
Fjöruferð hittir líka í mark hjá öllum aldurshópum.

RÁÐFJÖF Fjölskylda sem leitar
ráðgjafar og skýrir út fyrir börnunum
hvers konar álag við er að eiga eykur
líkur á að þau taki álag og spennu, sem
þau verða fyrir síðar á ævinni, föstum
tökum. Börn læra mikið af því hvernig
fjölskyldan bregst við streitu af öllu
tagi. Fjölskylda sem stendur af sér álag
dregur úr hættu á að börnin láti bugast
og leiti meðal annars á náðir fíkniefna
til þess að deyfa sársaukann.

fjölskyldustundir
verum saman úti og inni ...

bréfabindi í 8 litum
Veljum íslenskt og gerum góða hluti í leiðinni

MYND/STEFÁN

ru sálar
á sínum nánustu að allt stæði höllum fæti. Vísbendingar voru um
það að börnum liði reglulega illa
því þau gerðu sér grein fyrir
ástandinu hjá sínum nánustu án
þess gera sér grein fyrir því hvað
ylli. Hópurinn vildi minna fullorðið fólk á að gæta þess hvernig það
talaði í kringum börn og hvetja
það til að upplýsa börnin svo þau
hefðu ekki ástæðu til að óttast.
Þegar þessi ákvörðun var tekin
vissi maður ekki hvaða hópur yrði
verst úti og til að byrja með fórum
við af stað með átakið Hönd í hönd
og kom þessi hugmynd í framhaldi
af því,“ segir hann.

Tilboð á íslenskum möppum

489 kr/stk
Tilboðið gildir út janúar mánuð.

Sérprentaðar möppur

Að gæta orða sinna
Starfsfólk í viðskiptalílfinu og
bönkum hefur átt í vök að verjast í
bankakreppunni þar sem skammir hafa dunið á því. „Ég hef unnið
mikið með fólki sem er í þessum
geira og það fær á sig miklar
skammir. Við verðum að passa að
börnin fari ekki að ímynda sér að
allt fólk sem vinnur í banka sé
vont fólk. Ég veit til þess að börn
hafi verið lögð í einelti vegna þess
að foreldrar þeirra vinna í banka.“
segir Helga Þórðardóttir.
Vandasamt getur verið að
útskýra gang mála fyrir börnununum og þarf að velja orð við hæfi,
en aldur og þroski barna spilar
þar stórt hlutverk. „Börnum finnst
mikilvægt að finna að þau sé með,
og finna að þau geti hjálpað til og
borið hæfilega ábyrgð. Mér finnst
svo mikilvægt að við lítum á börnin okkar sem sjálfstæða einstaklinga, með sjálfstæða hugsun, og
munum að þau eru vitur og geta
lært og tekið ábyrgð. Við getum
lært margt af þeim, því það er svo
margt viturlegt sem kemur frá
börnum og maður verður reynsl- keþ
unni ríkari,“ segir hún.

Borðmottur með dagatali

s. 562 8500 www.mulalundur.is
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SAMVERA
Sleðaferð Fátt er skemmtilegra en að renna sér á sleða í snævi
þöktum brekkum. Mikilvægt er að allir klæði sig vel því þótt manni
hitni við að draga sleðann upp brekkuna getur snjórinn komist inn á
milli laga og bráðnað þar. Ágætt er að hafa með sér aukapar af
vettlingum og snýtipappír. Nokkrar samlokur og heitt kakó á brúsa
gerir sleðaferðina enn skemmtilegri og vatnsflaska svalar þorstanum
eftir áreynsluna.
Draugastiginn Stórskemmtilegt spil sem reynir á minnið og öll fjölskyldan getur spilað saman.
Spilið er fyrir krakka frá fjögurra ára aldri og er fyrir tvo til fjóra leikmenn. Hver leikmaður velur einn
rauðan, grænan, bláan eða appelsínugulan karl og svo er teningnum kastað. Smám saman breytast
karlarnir í drauga, einn af öðrum og líta þá allir eins út. Sá sem kemst fyrstur upp draugastigann
vinnur, en enginn veit hver sigurvegarinn er fyrr en vofunni er svipt af honum.

Íslenskur saltfiskur

útvatnaður að hætti Spánverja

Salisksteikurnar frá Ekta ski eru sérstaklega útvatnaðar fyrir
matreiðslu eins og hún gerist best við Miðjarðarhað.

pöntunarsími:

466
1016
www.ektafiskur.is

Skemmtiegt Á skautum eru vöðvarnir í fótleggnum styrktir og jafnvægið bætt.

frumkvöðlafyrirtæki ársins  - viðurkenning frá matur úr héraði - localfood - fiskvinnsla frá árinu 

Fjör á hálum ís
Skautaíþróttin býður upp á að fjölskyldan geti stundað hana saman. Ekki tekur langan tíma að læra að
renna sér á skautum og fóta sig á svellinu og smábörn
og fullorðnir geta skemmt sér saman á ísnum.

A

uðvelt er að læra að skauta.
Þótt fólk eigi erfitt með að
halda jafnvægi til að byrja
með á ísnum og detti jafnvel á rassinn þá tekur ekki nokkra
stund að ná jafnvægi með örlitlum
viljastyrk. Hafi maður náð góðum
tökum á skautunum þá gleymist
kunnáttan seint, rétt eins og það að
kunna að hjóla. Að renna sér á
skautum þjálfar jafnvægið og
vöðvar í fótleggjum styrkjast.
Fólk á öllum aldri getur lært að
skauta og hér á landi er boðið upp
á kennslu fyrir börn frá fimm ára
aldri.

Vinsæl íþrótt

Hvolpurinn þinn á skilið
það allra besta!

Skautaíþróttin á rætur sínar að
rekja til Norðurlandanna og hefur
þróast í gegnum árin sem skemmtileg en krefjandi vetraríþrótt.
Milljónir manna um allan heim
stunda þessa íþrótt sem skiptist í
íshokkí, listhlaup og skautahlaup.
Víða um heim rennir fólk sér á
skautum sér til ánægju og yndisauka án þess að stefna á verðlaunapalla.

Skautaíþróttin hefur ætíð haft á
sér rómantískan blæ, enda auðvelt
að renna sér á ísnum í félagi við
aðra. Pör, foreldrar og börn og
heilu fjöldskyldurnar geta skemmt
sér saman á ísnum, leikið sér og
notið samverunnar.

Bætir jafnvægi
Heilsufarslegir kostir skautaíþróttarinnar eru margir. Þeir sem
byrja morgnana við brak í hnjánum gætu haft gott af því að fara á
skauta, þar sem liðamótin styrkjast og liðkast við það að skauta.
Vöðvar í fótleggjum þjálfast
upp, þolið eykst og jafnvægið
batnar. Að lokum má nefna hina
andlega kosti sem fylgja því að
skauta en rannsóknir hafa sýnt
fram á að regluleg hreyfing dregur úr þunglyndi og kvíða.
www.skautahollin.is
www.ibr.is
www.isisport.is
www.skautafelag.is

Hill’s kappkostar í hvolpafóðri sínu að mæta
fjölbreyttum þörfum hvolpsins í vexti og þroska og
stuðlar þannig að heilbrigðu lífi og fyrir vikið enn
ánægjulegri samvistum þínum við hundinn þinn.

Vörumerkið er eign Hill's Pet Nutrition,
© 2003 Hill's Pet Nutrition, Inc.

www.hills.is

Íshokkí Íshokkí er skemmtileg keppnisgrein.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

ÞÚ KEMST ÞANGAÐ
MEÐ OKKUR!
NJÓTTU ÞESS AÐ FERÐAST Á EINFALDAN HÁTT
Áætlunarferðir Flugrútunnar eru í tengslum við allar
komur og brottfarir ﬂugvéla um Keﬂavíkurﬂugvöll
Alltaf laus sæti

:MEDlll#Zmed#^h

www.ﬂybus.is

BSÍ , 101 Reykjavík ,

562-1011, main@re.is, www.flybus.is
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NOKKUR VERÐDÆMI

ÁRN

FRY

STIK
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RKA
UGR
R
É
AR
RAK
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Ideline töfrasproti – Verð áður kr. 2.995 – Nú kr. 995
OBH úr með púlsmæli – Verð áður kr. 12.995 – Nú kr. 6.995
Philips stál brauðrist – Verð áður kr. 6.995 – Nú kr. 3.995
Philips LCD sjónvörp með allt að 200.000 kr. afsl.
Panasonic Plasma sjónvörp með allt að 30% afsl.
Whirlpool 6kg/1400sn þvottavél – Verð áður kr. 124.995
– Nú kr. 89.995 – Íslenskt stjórnborð/Íslenskur leiðarvísir
Whirlpool þurrkarar með miklum afslætti

Útlitsgallaðar vörur með miklum afslætti
TAKMARKAÐ MAGN
Fyrstur kemur – fyrstur fær!
Opið lau. 10-18 og sun. 12-18

REYKJAVÍK AKUREYRI

SUÐURLANDSBRAUT 26
SÍMI 569 1500

HÚSAVÍK

GLERÁRGÖTU 36 GARÐARSBRAUT 18A
460 3380
464 1600

SELFOSS

EYRARVEGI 21
480 3700

STOTT

PILATES®
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Mögru og fátæku námsmennirnir

með Hrafnhildi Sigurðar
Styrkjandi - liðkandi- vaxtarmótandibætir íþróttaárangur, einbeitingu,
líkamsvitund og líkamsbeitingu
grunntímar-framhaldstímar-einkatímarmömmutímar-karlatímar-krakkatímar

Upplýsingar og skráning á
www.medanotunum.is • Sími 894 1806

NOKKUR ORÐ
Þórunn
Elísabet
Bogadóttir

Námsmenn eru ekki þeir sem hafa haft
það hvað best á síðustu árum. Þeir hafa
ekkert farið varhluta af góðærinu, en það
gerðist þó aldrei að það væri gert
eitthvað sérstaklega vel við þá.
Alltaf var allavega passað upp
á að námslánin yrðu ekki
sérlega mannsæmandi, þrátt
fyrir ítrekaðar tilraunir
stúdentahreyfinga. Mér
finnst samt ekkert að stúdentar ættu að lifa rosalega hátt, og
jafnvel tilheyrir það námsmannalífi að hugsa um hvern
einasta eyri. En nú hefur ástandið
versnað til muna. Það er vissulega ágætt
miðað við margt annað að vera í skóla
núna, og ég mun lifa af. Það sama verður
ekki endilega sagt um alla, sérstaklega ekki
þá sem stunda nám í útlöndum. Þeir sem
héldu að Lánasjóður íslenskra námsmanna

væri að kasta björgunarhring með neyðarlánum, sem aldrei komu. LÍN sagði bara að
námsmenn væru svo óþolinmóðir.
Margir af mínum vinum eru í námi í
útlöndum. Sumir gátu komið heim um
jólin, aðrir ekki. Þeir sem komu heim
báru kreppumerkin með sér. Flestir
höfðu grennst svo um munaði.
Grennst er kannski ekki rétta
orðið, því þetta var ekki með vilja
gert eða í heilsubótarskyni. Þetta er
frekar rýrnun, því þau hafa bara
ekkert efni á því að borða almennilega! Þetta er ekki þannig að aurinn
þurfi að endast, það er aldrei að fara að
gerast hvort sem er.
Mig grunar að ef um einhvern annan hóp
væri að ræða, til dæmis öryrkja, myndi
Gunnar I. Birgisson, formaður LÍN, ekki
geta sagt „æ, öryrkjar eru svo óþolinmóðir“ og það yrði tekið gott og gilt.

■ Pondus

Eftir Frode Øverli

Hey!

MARK!

Öxl í öxl!
Mark!
Mark!
Mark!

■ Gelgjan

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Jahérnahér! Jahérnahér!

Jahérnahér!

Hvað finnst
Dóru um
nýju hárgreiðsluna
þína?

Hún
er að
melta
þetta.

Jahérnahér!
Jahérnahér!
Jahérnahér!
Jahérnahér!
Jahérnahér!
Jahérnahér!
Jahérnahér!
Jahérnahér!

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

■ Handan við hornið

Sumarljós
Jón Kalman Stefánsson
leikgerð og leikstjórn Hilmar Jónsson
Hjörtun slá hraðar...

Eftir Tony Lopes

... Vandamálið við
að vera á föstu
með ósýnilega
manninum...

Jújú, hann er fínn gæi
en svosem ekki mikið
fyrir augað...

sun. 4/1 örfá sæti laus
lau. 10/1 örfá sæti laus
sun. 11/1 örfá sæti laus

Hart í bak

Jökull Jakobsson
Hrífandi verk sem snertir okkur öll.

fös. 9/1 örfá sæti laus

EB, FBL

Klókur ertu, Einar Áskell

■ Kjölturakkar

Eftir Patrick McDonnell

Bernd Ogrodnik
Krúttleg
tleg brúðusýning fyrir yngstu börnin
Ooohhh. Pældu
í öllum þeim
mikilvægu
hlutum sem
ég gæti hafa
komið í verk.

sun.. 4/1 tvær sýningar
sun.. 11/1 tvær sýningar

Heiður

Joanna Murray-Smith

Frumsýning í
Kassanum 24. janúar
■ Barnalán
Hvar eru þær? Ég finn
þær ekki!

www.leikhusid.is

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Mamma, hefurðu
séð teiknimyndanærbuxurnar
mínar?

Þær eru
í þvotti,
farðu í
þessar.

Ég get ekki
farið í stafrófs-nærbuxum í skólann!

Af hverju
ekki?

Ekki sé ég
þig ganga
í nærbuxum með
ryksugum
og stationbílum á!
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> GATA NEFND EFTIR BROWN
Sálarkóngurinn James Brown
verður heiðraður með því að
gata í New York verður nefnd
eftir honum. Gatan er fyrir aftan
Appollo-leikhúsið þar sem hann
sló í gegn. James Brown lést á
jóladag árið 2006, 73 ára að aldri.
Hann hélt tónleika á Íslandi
árið 2004.

folk@frettabladid.is

Rourke er vinur Seans Penn
Talsmaður Mickey Rourke hefur vísað
því á bug að leikarinn eigi í illdeilum
við Sean Penn. Orðrómur þess efnis
hefur verið á kreiki á vefsíðum þar
vestra. The Daily Beast greindi frá því
að Rourke hefði sent háttsettum framleiðanda í Hollwyood sms-skeyti þess
efnis að Sean Penn væri haldinn
hommahatri. Og að það sýndi sig
hvað best í túlkun leikarans á
hinum samkynhneigða stjórnmálamanni Harvey Milk en
kvikmynd um hann. Milk, var
frumsýnd nýverið í Bandaríkjunum.
Samkvæmt Daily Beast
munu textaskilaboðin hafa
innihaldið þennan texta: „Sean
er gamall vinur minn en mér
fannst frammistaðan hans

Mel Gibson notaði tækifærið í áramótahefti Entertainment Weekly
til að kveðja vin sinn, Heath Ledger. Leikarinn ungi lést af völdum
ofneyslu lyfja á árinu sem var að
líða. Kvikmyndaheimurinn stóð
seinna á öndinni yfir frammistöðu
hans í The Dark Knight en þar fór
Ástralinn á kostum sem Jókerinn.
Gibson uppgötvaði Ledger og fékk
hann í kvikmyndina The Patriot.
Þar lék Ledger
son hans og
segir Gibson
að áheyrnarprufan
hafi
verið rosaleg.
„Okkur langaði bara
til

að vera þarna allan daginn og
horfa á hann leika,“ segir Gibson.
Hann bætir því við að honum
hafi þótt Ledger minna eilítið á
sjálfan sig á þessum aldri. Krafturinn hafi verið mikill en að sama
skapi var ekki mikið til að beisla
hann. „Mig langaði til að segja
honum að slaka aðeins á og reyna
að fara vel með sjálfan sig,“
útskýrir Gibson.
Gibson sagðist sjá mikið eftir
Ledger; ekki síst vegna þess að
þar hafi miklum hæfileikum verið
kastað á glæ. Hann hafi verið við
það að
stíga næsta skref á
ferli sínum. „Ég
beið spenntur
eftir að sjá
hvað Ledger
myndi gera
næst,“ segir
Mel Gibson í
áramótaræðu
sinni.

EFLIR a l m a n n ate ng s l / H N OTS KÓ GUR gr a
físk hönnun

Gibson kveður lærisvein sinn Ledger

ótrúverðug. Mér fannst þetta í mesta
lagi algjör meðalmennska auk þess
sem Penn er einhver mesti
hommahatari sem ég
þekki.“
Rourke brást ókvæða
við þessum fréttum en
þeir hafa báðir verið
nefndir sem líklegir
kandítatar til Óskarsverðlauna.
„Ekkert
stríð er í gangi milli
Rourke og Penn, langt
því frá. Þeir eru gamlir vinir og Rourke
mætti meðal annars á frumsýningu myndarinnar til að
sýna honum stuðning sinn. Þetta
er algjör vitleysa,“ sagði talsmaður Rourke.

EKKERT STRÍÐ Mickey
Rourke og Sean
Penn eru sagðir eiga
í illdeilum eftir að
sá fyrrnefndi sendi
framleiðanda í Hollywood sms-skeyti
þess efnis að Penn
væri hommahatari.

O
S
T
S
I
U
N
D
DA

B
S
J

www.jsb.is

Dansstudio JSB
Innritun hafin!

Nýtt námskeið hefst 8.janúar 2009
Skráning í síma 5813730 og á jsb@jsb.is
Dans- og púlnámskeiðin okkar hafa slegið í gegn!
Í boði eru spennandi og krefjandi 12 vikna námskeið fyrir
þá sem elska að dansa og hafa áhuga á að koma sér í form.
Námskeiðin eru fyrir stelpur og stráka 16 ára og eldri.
•
•
•
•

LÆRIMEISTARINN OG
LÆRISVEINN Mel Gibs-

Tímabil 8. janúar – 1.apríl
Kennt er í lokuðum hópum
Tímar fyrir byrjendur og lengra komna.
Ýmsir dansstílar kynntir s.s. Jazz – Street – Hip hop
– Musical – Lyrical - Modern.

Tímar eru 2 x 60 mín. í viku og að auki er frjáls aðgangur
að opnum tímum í líkamsrækt og tækjasal meðan á
námskeiði stendur.

on fékk Heath Ledger
til að leika son sinn í
kvikmyndinni The Patriot árið 2000. Hann sér
mikið eftir leikaranum
sem lést 2008.

Dansstudio 1: Byrjendur, þriðjudaga kl.19:40 og
ﬁmmtudaga kl.21:00.
Dansstudio 2: Framhald, þriðjudaga kl. 20:40 og
ﬁmmtudaga kl.20:00.
Verð: 29.900 kr.
Danslistarskóli JSB
er samstarfsaðili að
Frístundakorti
Reykjavíkurborgar.

Lágmúla 9 • 108 Reykjavík • Sími 581 3730 • Bréfasími 581 3732 • jsb@jsb.is • www.jsb.is

JOHN TRAVOLTA Niðurbrotinn af sorg eftir að sonur hans lést á föstudagskvöld.
NORDICPHOTOS/GETTY

Sextán ára gamall sonur leikarans
Johns Travolta lést á föstudagskvöld. Drengurinn, Jett, fékk
flogakast og höfuð hans lenti á
baðkari á heimili fjölskyldunnar á
Bahamaeyjum. Þegar slysið uppgötvaðist var Jett fluttur í
skyndingu á sjúkrahús en hann
var úrskurðaður látinn við komuna þangað.
John Travolta og Kelly Preston,
eiginkona hans, voru, að því er
erlendir fréttamiðlar greina frá,
niðurbrotin af sorg og nutu stuðnings vina sinna. Krufning verður
framkvæmd á syni þeirra til að
úrskurða um banameinið en

drengurinn hafði oft áður fengið
flogaköst.
Travolta hefur alla tíð verið
fámáll um veikindi sonar síns.
Hann hefur neitað því að drengurinn hafi verið einhverfur en sagt
þess í stað að hann hafi þjáðst af
Kawasaki-sjúkdómnum sem yfirleitt herjar á börn yngri en fimm
ára. Ef börn fá ekki meðferð við
Kawasaki-sjúkdómnum
getur
hann leitt til bólgu í æðum sem
dregur úr blóðflæði ti hjartans.
Greint var frá því í fjölmiðlum í
gær að sjúkdómurinn greinist hjá
19 af hverjum 100 þúsund börnum
í Bandaríkjunum.

Auglýsingasími

Sonur Travolta látinn

– Mest lesið

GLEÐILEGT ÁR!

NÝTT Í BÍÓ!
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GLEÐILEGT ÁR!
Bráðskemmtileg mynd þar sem heimur
galdra og ævintýra lifnar við

HÖRKU HASAR MEÐ JASON
STATHAM Í AÐALHLUTVERKI!
STÓRKOSTLEGT EPÍSKT MEISTARAVERK
EFTIR LEIKSTJÓRA MOULIN ROUGE

EKKERT GETUR UNDIRBÚIÐ
ÞIG FYRIR

SPENNANDI BÍÓÁR
FRAMUNDAN

AÐEINS

500 kr.

Kate Winslet og Leonardo DiCaprio
leiða saman hesta sína á ný en þau léku
síðast saman í myndinni Titanic árið
1997. Woody Allen sendir frá sér mynd
á árinu. Hún gerist í Barcelona og þykir
betri en síðustu myndir hans. Scarlett
Johannson leikur eitt aðalhlutverkanna
í nýjustu mynd Woody Allen. Þar með er
aðeins stiklað á stóru á spennandi bíóári.

HÖRKUSPENNANDI MYND
ÚR SMIÐJU LUC BESSON

SÍMI 564 0000

SÍMI 551 9000

TRANSPORTER 3
AUSTRALIA D
AUSTRALIA LÚXUS D
SKOPPA OG SKRÍTLA Í BÍÓ D
INKHEART
THE DAY THE EARTH STOOD STILL D
FOUR CHRISTMASES
IGOR
QUANTUM OF SOLACE

kl. 5.45 - 8 - 10.15
kl. 4.30 - 8
kl. 1 - 4.30 - 8
kl. 1 - 2.30 - 3 - 4
kl. 1 - 3.20 - 5.40
kl. 8 - 10.20
kl. 1 - 4 - 6 - 8
kl. 1
kl. 10

16
12
12
L
10
12
7
L
12

kl. 5.30 - 9
kl. 2.30 - 4
kl. 3.20 - 5.40 - 8 - 10.20
kl. 6 - 8 - 10
kl. 4 - 6 - 8 - 10
kl. 3.20

16
L
10
16
7
14

AUSTRALIA
THE DAY THE EARTH STOOD STILL
ZACK AND MIRI MAKE A PORNO
QUANTUM OF SOLACE
SAW 5

kl. 3 - 6.30 - 10
kl. 3.20 - 5.40 - 8 - 10.20
kl. 3.40 - 5.50 - 8 - 10.10
kl. 3 - 5.30 - 8
kl. 10.20

12
16
16
12
16

kl. 3.30 - 4.45
kl. 6 - 8
kl. 6 - 9
kl. 10
kl. 4
kl. 3.30 - 4.45
kl. 4

L
10
12
12
7

SÍMI 462 3500

SÍMI 530 1919

AUSTRALIA
SKOPPA OG SKRÍTLA Í BÍÓ
INKHEART
TAKEN
FOUR CHRISTMASES
REYKJAVÍK-ROTTERDAM

NÝTT Í BÍÓ

SKOPPA OG SKRÍTLA Í BÍÓ *
INKHEART **
AUSTRALIA
THE DAY THE EARTH STOOD STILL
FOUR CHRISTMASES
* 3. - 4.
500 kr.
** 3. - 4.

Sími: 553 2075

- bara lúxus

GLEÐILEGT NÝTT ÁR

JASON STATHAM

++++

V.J.V – Topp5.is/FBL

Bestu myndir ársins
Kvikmyndarýnar í Bretlandi hafa greint frá því
hvaða kvikmyndir sé nauðsynlegt að sjá á árinu 2009.
Telegraph velur fimm kvikmyndir
sem nauðsynlegt er að sjá á árinu.
Efst á blaði er Revolutionary Road
þar sem Leonardo DiCaprio og
Kate Winslet leika saman á ný. Það
er leikstjórinn Sam Mendes sem
leikstýrir myndinni sem er gerð
eftir 48 ára gamalli skáldsögu
Richards Yates.
Önnur myndin er ný mynd eftir
Woody Allen sem ber nafnið Vicky
Cristina
Barcelona.
Scarlett
Johansson, Penelope Cruz og Javier Bardem leika aðalhlutverkin í
myndinni.

HVAÐ? HVENÆR? HVAR?
LAUGARÁSBÍÓ - SÝNINGARTÍMAR

HÖRKU HASAR

“…besta Disney-Teiknimyndin í áraraðir”

++++

Bráðskemmtileg mynd þar sem
heimur galdra og ævintýra lifnar við

V.I.B – Fréttablaðið

TRANSPORTER 3
BOLT 3D - Íslenskt tal
INKHEART
SKOPPA OG SKRÍTLA
TAKEN

kl. 6, 8 og 10 - POWER 16
kl. 2(800 kr), og 4
L
kl.2(500 kr), 4, 6, 8 og 10 10
kl. 2(700 kr) og 4
L
kl. 6, 8 og 10
16

Tilboð í bíó! Gildir á allar sýningar merktar með rauðu!

Láttu YES MAN koma þér og þínum í jólaskap, segðu já við

JÓLAGRÍNMYNDINNI Í ÁR

Sunnudagur 04. janúar
➜ Tónleikar

Slumdog Millionaire er nýjasta
mynd Danny Boyle, sem gerði
myndir eins og Trainspotting og
28 days later. Hún hefur þegar
fengið mikið lof, en hún fjallar um
fátækan ungling frá Mumbai sem
tekur þátt í indverska Viltu vinna
milljón?-þættinum.
Michelle Williams þykir túlka
hlutverk sitt í myndinni Wendy og
Lucy með eindæmum vel, en
myndin er önnur mynd Kelly Reichardt.
Loks þykir kvikmyndarýnum
Telegraph vert að benda á nýjustu
Disney-teiknimyndina. Hún heitir
Bolt og skartar rödd Johns Travolta. Myndin fjallar um hund sem
heldur að hann hafi ofurkrafta og
vini hans, gamlan kött og hamstur.
firði. Í dag er síðasti sýningardagurinn á
verkum Sveins Björnssonar. Aðgangur
ókeypis.

➜ Sirkus
14.00 Sirkus Íslands sýnir í Hafnar-

15.30 Caput býður á tónleika í Iðnó

við Vonarstræti. Frumflutt verða tvö
verk; Grannmetislög eftir Hauk Tómasson við ljóð Þórarins Eldjárns og Fía
frænka eftir Herdísi Önnu Jónsdóttur
og Steef van Oosterhout. Aðgangur er
ókeypis og allir velkomnir á meðan húsrúm leyfir.
16.00 Síðdegisdjasstónleikar með Tríói
Björns Thoroddsen
verða í Hafnarborg,
Strandgötu 34, Hafnar-

fjaðarleikhúsinu Stórasta Sirkus Íslands,
samkrull sirkusatriða þar sem fífldirfska
og fjör eru í fyrirrúmi.

➜ Listamannaspjall
15.00 Jón Sæmundur Auðarson

verður með listamannaspjall í Listasafni
Reykjavíkur í Hafnarhúsinu við Tryggvagötu en hann á verk á sýningunni IDLAB sem stendur þar yfir. Opið daglega
kl. 10-17, fimmtudaga 10-22.
Upplýsingar um viðburði sendist á
hvar@frettabladid.is

킬킬킬킬
filmcritic.com

JIM CARREY ER HREINT STÓRKOSTLEGUR Í SINNI

BESTU GRÍNMYND SÍÐAN DUMB AND DUMBER

„…besta Disney teiknimyndin í áraraðir”

Frank Miller kemur hér með ofur-svala spennumynd byggða á

킬킬킬킬

“hasarblaða”sögu Will Eisner. Dúndur mynd í anda “Sin City”

YES MAN

ÁLFABAKKA
kl. 1:30 - 3:40 - 6 - 8D - 8:20 - 10:20D -10:40

YES MAN
THE SPIRIT

- V.I.B fréttablaðið

KRINGLUNNI
7

YES MAN kl. 1:50 - 4 - 6:10 - 8:20 - 10:40

kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 - 8 - 10:20

VIP

THE SPIRIT

kl. 5:50 - 8 - 10:20

12

BOLT 3-D m/ísl. tali

BOLTI 3-D m/ísl. tali DIGITAL-3D

kl. 1:30(3D) - 3:40(3D) - 5:50(3D)

L

BOLT 3-D m/Ensku tali

kl. 6:10(3D)

CITY OF EMBER

kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 - 8

7

MADAGASCAR 2 m/ísl. tali

kl. 2 - 4

TWILIGHT

kl. 3:30 - 5:50 - 8:10 - 10:40

12

TWILIGHT

MADAGASCAR 2 m/ísl. tali

kl. 1:50 - 3:50 DIGITAL

L

BODY OF LIES

kl. 10:40

16

YES MAN

kl. 8 - 10:20

GEIMAPARNIR m/ísl. tali

kl. 1:30

L

BOLTI m/ísl. tali

kl. 2 - 4 - 6

YES MAN

KEFLAVÍK
kl. 8 - 10:20

7

BOLT m/ísl. tali

kl. 2 - 4 - 6

L

SKOPPA OG SKRÍTLA

kl. 2 - 4 (700 kr.)

L

L

FOUR CHRISTMASES

kl. 8

L

L

MADAGASCAR 2 m/ísl. tali

kl. 6

L

PRIDE AND GLORY

kl. 10

16

7

YES MEN

AKUREYRI
kl. 6 - 8 - 10

7

L

THE SPIRIT

kl. 8 - 10

12

L

BOLT m/ísl. tali

kl. 2 - 4 - 6

L

L

MADAGASKAR 2 m/ísl. tali

kl. 2 - 4

L

7

kl. 6 - 8:20 - 10:40 12
kl. 1:50(3D) - 4(3D) L

kl. 8:20 - 10:40 12
SELFOSS

SPARbíó kr. 550 á myndir merktar með appelsínugulu. SKOPPA OG SKRÍTLA kl. 2 - 4 (700 kr.)
MADAGASCAR 2 m/ísl. tali kl. 6
kr. 850 á digital 3D myndir, merktar með grænu
DAY THE EARTH STOODkl. 8 - 10:20

12

SparBíó
laugardag og sunnudag
55
0k
r
55
0k
r
BOLTI m/ísl tali
kl. 1.30 í Álfabakka (sýnd í þrívídd kr 850)
kl. 1.50 í Kringlunni (sýnd í þrívídd kr 850)
kl. 2 á Selfossi, í Keﬂavík og á Akureyri (kr 550.)

MADAGASCAR 2 m/ísl tali
kl. 1.50 í Álfabakka
kl. 2 í Kringlunni og á Ak.

YES MAN
kl. 1.30 í Álfabakka
kl. 1.50 í Kringlunni

SÍA fyrir Auga 2009 - Atli Már / NordicPhotos

Látum
hvítu ljósin
lifa áfram!

Lýsum upp skammdegið og höfum hvítu ljósin uppi í vetur
Samráðsvettvangur trúarbragða
=Zg[ZgÂ^c=kija_h^cZgjcc^cV[6j\VV[[gjb`k¨Â^hVbhiVg[h]eh^ccVcÏbVg`#
6J<6ZghijÂc^c\hh_ÂjghVbiV`Vd\[ng^gi¨`_VVj\aÅh^c\V^ÂcVÂ^cjbhZb
]Z[jgÄVÂ]ajikZg`VÂ\ZgVd\W^giVVj\aÅh^c\V]Zg[ZgÂ^g[ng^g\Âb{aZ[c^#
C{cVg^jeeaÅh^c\Vg{lll#h^V#^h$Vj\V#

Samráðsvettvangur trúfélaga, lífsskoðunarfélaga um trúarleg efni
og samstarfsaðila þeirra á Íslandi

Samstarfsnefnd kristinna trúfélaga Á ÍSLANDI
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> Nýárssundmót barna og unglinga
Íþróttasamband fatlaðra stendur að sínu árlega Nýárssundmóti barna og unglinga í innilauginni
í Laugardal í dag í tilefni af 30 ára afmæli
sambandsins og fá allir keppendur á
mótinu sérstakan afmælisverðlaunapening.
Stærstu verðlaun mótsins eru Sjómannabikarinn sem er afhentur í mótslok
þeim sundmanni sem vinnur mesta
afrekið samkvæmt stigaútreikningi.
Síðustu tvö ár hefur sundkonan
Karen Björg Gísladóttir frá Firði hlotið
Sjómannabikarinn en mótið er fyrir
keppendur 17 ára og yngri og Karen
því ekki gjaldgeng lengur svo nýr
sundmaður mun hampa Sjómannabikarnum árið 2009.

sport@frettabladid.is

Enski bikarinn, 3.umferð:
3-1

Robin Van Persie 2 (47. , 85.), sjálfsmark (50.)
- Duguid (53.)

Cardiff-Reading

2-0

McCormack (57.), Ledley (83.). Gylfi Þór Sigurðs
son kom inn á 78. mínútu en Ívar Ingimarsson og
Brynjar Björn Gunnarsson voru hvíldir.

Charlton-Norwich
Chelsea-Southend

1-1
1-1

Kalou (31.) - Clarke (90.)

Coventry-Kidderminster

2-0

Aron Einar Gunnarsson spilaði allan leikinn með
Coventry.

Forest Green-Derby
Hartlepool-Stoke
Hull-Newcastle
Ipswich-Chesterfield
Kettering-Eastwood Town
Leicester-Crystal Palace
Macclesfield-Everton

3-4
2-0
0-0
3-0
2-1
0-0
0-1

Osman (43.)

Man City-Nottm Forest

0-3

Tyson (38.), Earnshaw (42.), Garner (75.)

Middlesbrough-Barrow

2-1

Alves 2 (23. , 62.) - Walker (80.)

Millwall-Crewe

2-2

Laird (40.), Frampton (45.) - Lawrence (12.),
Shelley (58.)

Portsmouth-Bristol City

0-0

Hermann Hreiðarsson sat allan tímann á bekknum hjá Portsmouth.

Preston-Liverpool

0-2

Riera (25.), Torres (90.)

QPR-Burnley

0-0

Jóhannes Karl Guðjónsson spilaði allan leikinn
með Burnley en Heiðar Helguson var ekki í
leikmannahópi QPR.

Sheff. Wed.-Fulham

1-2

Spurr 21.) - Johnson 2(12., 88.)

Sunderland-Bolton

2-1

Jones (57.), Cisse (67.) - Smolarek (79.)
Grétar Rafn Steinsson lék allan leikinn með
Bolton.

Torquay-Blackpool
Watford-Scunthorpe
West Brom-Peterborough
West Ham- Barnsley

Hefur dreymt um að fá þessa stráka til baka
Svavar Atli Birgisson er nýorðinn þriðji stigahæsti leikmaður Tindastóls í úrvalsdeild en hann fór upp fyrir Hinrik
Gunnarsson í lokaleik liðsins fyrir jól. Svavar vantar auk
þess aðeins 30 stig til að komast upp fyrir Torrey John sem
annar stigahæsti leikmaður Tindastóls í úrvalsdeildinni.
Svavar er mjög ánægður með þá þróun mála að skagfirskir körfuboltamenn streyma nú til baka á Krókinn og
ætla að spila með liðinu það sem eftir er vetrar.
„Það er mjög gaman að fá þá til baka. Mann hefur
dreymt um þetta lengi og þetta er bara að verða að
veruleika,“ segir Svavar, en Axel Kárason, Friðrik Hreinsson og Helgi Freyr Margeirsson munu allir spila með liðinu
eftir áramót auk þess að Óli Barðdal er byrjaður aftur og
Helgi Rafn Viggósson hefur getað einbeitt sér að körfunni
í vetur. „Maður hefur spilað mikið með þessum strákum
áður og þekkir þá vel. Við þurfum aðeins að slípa okkur
saman en maður veit alveg nákvæmlega hvernig þeir hugsa
og hvar þeir vilja fá boltann. Það er mikill munur að spila
með mönnum sem maður þekkir en að þurfa að læra inn

á nýja menn. Þetta eru líka toppmenn sem gera bara gott fyrir liðið
enda engir egóistar,“ segir Svavar en allt lítur líka út fyrir það að
útlendingum í liðinu fækki úr þremur í einn.
„Við verðum bara með einn útlending allavega til að byrja
með. Flake kemur aftur en Daninn Sören Flæng er
meiddur og það er að minnsta kosti mánuður í hann,“
segir Svavar sem er bjartsýnn á framhaldið.
„Ég held að við fáum fleira fólk á leikina okkar þegar það
veit af því að heimamenn eru að spila. Þetta er kjarninn
sem fór sem lengst á sínum tíma og það er góð tilfinning
að vera kominn með hann aftur. Ég hefði náttúrulega viljað
byrja tímabilið með þá alla en maður tekur allt sem maður
fær. Vonandi getum við byggt upp stemningu í bænum aftur
og þá erum við klárir í hvað sem er,“ segir Svavar og markmiðið er þriðja sætið. „Með fullri virðingu fyrir hinum liðunum þá
eru KR og Grindavík í sérflokki en við ætlum að berjast um
þriðja sætið. Þetta er hörkudeild þar sem allir geta unnið alla
fyrir utan þessi tvö efstu lið sem skera sig úr. Hitt er bara einn
góðu hrærigautur,” segir Svavar að lokum.

Martröð Hughes tekur engan enda

ÚRSLITIN Í GÆR
Arsenal-Plymouth

SVAVAR ATLI BIRGISSON Í TINDASTÓL: FAGNAR ÞVÍ AÐ SKAGFIRSKIR KÖRFUBOLTAMENN ERU AÐ SNÚA AFTUR HEIM

1-0
1-0
1-1
3-0

Ilunga 10.), Noble, víti (39.), Cole (68.)

Átta leikir enduðu með jafntefli í gær en
í ensku bikarkeppninni er spilaður annar
leikur ef leikirnir enda með jafntefli. Í næsta
leik verður hinsvegar spilað til þrautar endi
leikirnir aftur með jafntefli.

B-deildarlið Nottingham Forest sló Manchester City út úr enska bikarnum í gær, Stoke tapaði fyrir C-deildarliði Hartlepool og Chelsea náði ekki að vinna Southend á Brúnni þrátt fyrir stórsókn allan leikinn.
FÓTBOLTI Það voru óvænt úrslit að
vanda þegar ensku úrvalsdeildarliðin hófu keppni í ensku bikarkeppninni í gær þar sem tvö
úrvalsdeildarlið duttu úr keppni
fyrir liðum úr neðri deildum.
Úrvalsdeildarliðin Arsenal, Liverpool, West Ham, Everton, Middlesbrough, Sunderland og Fulham
eru öll komin áfram af úrvalsdeildarliðunum en Man. City,
Stoke og Bolton eru úr leik. Tottenham komst áfram með 3-1 sigri
á Wigan á föstudagskvöldið en í
dag mætast síðan Southampton og
Manchester United og Gillingham
og Aston Villa.
Martröð Mark Hughes og lærisveina hans í Manchester City
ætlar engan enda að taka og í gær
bættist útreið í bikarnum við
slæmt gengi og fallbaráttu í
úrvalsdeildinni.

Segist þurfa meiri tíma
„Ég varð fyrir miklu vonbrigðum
með spilamennsku liðsins í dag
Nottingham Forest átti sigurinn
skilinn. Við höfum ekki getað
unnið leiki í vetur þegar einn,
tveir eða þrír leikmenn í liðinu eru
ekki að skila sínu,“ sagði Mark
Hughes sem er ekkert á því að
gefast upp.
„Ég veit alveg hvað vantar upp
á hjá okkur. Við þurfum að styrkja
liðið og við ætlum að gera það
hvort sem það verður í þessum
félagaskiptaglugga eða einhverjum öðrum. Við þurfum meiri tíma
en það er ljóst að eins og liðið er í
dag þá getum við ekki keppt á
mörgum stöðum,“ sagði Hughes
en City-liðið datt einnig snemma
út úr deildarbikarnum fyrir
Brighton.

Það voru engin vandræði hjá
toppliði Liverpool eða Arsenal.
Liverpool vann 2-0 útisigur á
Preston þar sem Steven Gerrard
lagði upp bæði mörkin það síðara
fyrir Spánverjann Fernando Torres sem hafði skömmu áður komið
inn á sem varamaður. Robin van
Persie skoraði tvö marka Arsenal
sem vann Plymouth örugglega en
Everton lét sér nægja eitt mark
gegn Macclesfield.

EKKERT GENGUR Það

er hætt við því að Mark
Hughes eldist um
nokkur ár við að glíma
við slæmt gengi sinna
manna í Manchester
City.
NORDICPHOTOS/GETTY

Önnur óvænt úrslit urðu á
Brúnni þegar Chelsea mistókst að
vinna C-deildarliðið Southend á
heimavelli sínum. Peter Clarke
hélt upp á 27 ára afmælisdaginn
sinn með því að jafna leikinn í
uppbótartíma.

Fengum fimmtán færi
„Ég þarf að kenna mínum mönnum að einbeita sér betur fyrir
framan markið og ég er að vinna í
því alla daga,“ sagði Luiz Felipe
Scolari, stjóri Chelsea á sinni ein-

ooj@frettabladid.is

Sigurganga Barcelona-liðsins hélt áfram í gærkvöldi:

Algerlega
ný hönnun
heyrnartækja.

Eiður Smári lagði
upp mikilvægt mark
FÓTBOLTI Eiður Smári Guðjohn-

Tækið sem enginn verður var við.
be by ReSound™ er nýjasta tæknibyltingin í
heyrnartækjum, hönnun þeirra byggir á algerlega
nýrri hugsun. Þau eru hulin í eyrunum og eru svo létt
og þægileg að notandinn gleymir því að hann er með þau
og aðrir taka heldur ekki eftir þeim.
be by ReSound™ er algerlega nýtt úrræði
fyrir þá sem þurfa að nota heyrnartæki
be by ReSound
eru vart greinanleg
í eyrunum

Heyrnarþjónustan

földu ensku. „Kannski vantar þá
meira sjálfstraust eða að pressan
er of mikil. Við fengum 15 góð
færi en skoruðum aðeins eitt
mark. Leikmenn Southend börðust vel fyrir jafnteflinu og skoruðu úr eina skotinu sínu,“ sagði
Scolari eftir leik.
„Þetta er frábær dagur fyrir
félagið og stuðningsmennina - að
ná svona úrslitum á móti liði sem
mun enda í efstu tveimur sætum
úrvalsdeildarinnar,“ sagði Steve
Tilson, stjóri Southend.

Fyrsti leikur Guðjóns með Crewe
Guðjón Þórðarson stjórnaði sínum
fyrsta leik með Crewe þegar liðið
gerði 2-2 jafntefli á útivelli. Crewe
komst yfir eftir 12 mínútur en
Millwall svaraði með tveimur
mörkum áður en Dan Shelley jafnaði fyrir Crewe með marki úr
aukaspyrnu.
„Ég er ánægður með jafnteflið.
Ég sagði við leikmenn mína að
þeir hefðu engu að tapa og þeir
stóðu sig vel. Þegar að seinni
leiknum kemur þá mun ég vita
meira um mitt lið og þekki vonandi orðið öll nöfnin þeirra,“ sagði
Guðjón í léttum tón við enska blaðið Telegraph eftir leik.
Aron Einar Gunnarsson var eini
Íslendingurinn sem komst áfram í
bikarnum í gær en hann og félagar hans í Coventry slógu út utandeildarliðið Kidderminster 2-0.
QPR og Burnley gerðu markalaust
jafntefli í fyrirhuguðum Íslendingaslag en ekkert varð þó af því
að Heiðar Helguson spilaði með
QPR. Íslendingaliðin Reading og
Bolton duttu bæði úr leik í gær en
Portsmouth fær annan möguleika
gegn Bristol City eftir markalaust
jafntefli á heimavelli.

Hlíðasmári 11, 201 Kópavogur - heyrn.is

Tímapantanir 534 9600

sen átti ágætan leik með Barcelona í 3-1 sigri á Mallorca í
spænsku úrvalsdeildinni í
gær.
Eiður Smári lék
allan
leikinn,
átti skot í
slánna í fyrri
hálfleik
og
lagði
síðan upp mik- ilvægt
mark hjá Andres Iniesta
sem kom Barcelona yfir
þegar aðeins fjórtán mínútur voru eftir af leiknum.
Það var síðan Toure Yaya
sem innsiglaði sigur Barca
í blálokin.
Eiður Smári lék á miðjunni með þeim Toure Yaya
og Xavi og átti ágæta spretti
þótt að liðið hafi oft spilað
betur en í gær. Barca-liðið var í
stórsókn allan leikinn eftir
að hafa lent undir eftir

aðeins 15 mínútna leik en Mallorca var 27 stigum neðar í töflunni fyrir leikinn.
Eiður Smári var reyndar grunsamlega rangstæður þegar hann
lagði upp markið fyrir Iniesta en
sýndi þá mikla óeigingirni
með því að leggja hann til
spænska
landsliðsmannsins í stað þess að
skora sjálfur.
Með þessum sigri
náði Barcelona 13 stiga
forskoti í deildinni en
liðið hefur nú unnið
fimm deildarleiki í röð
og er ennfremur með
fjórtán sigra og ekkert tap í síðustu sextán leikjum.
- óój
LÉK ALLAN LEIKINN

Eiður Smári Guðjohnsen.
NORDICPHOTOS/AFP
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Enginn með fleiri mörk á einu ári
Guðjón Valur Sigurðsson bætti 16 ára markamet Valdimars Grímssonar með því að skora 199 mörk fyrir
handboltalandsliðið á árinu og í fyrsta sinn í sögunni skoruðu fimm leikmenn liðsins yfir hundrað mörk.
TREYSTIR Á SÍNA MENN Friðrik Ragnars-

son, þjálfari Grindavíkur.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Grindvíkingar í karlakörfunni:

Ætla ekki að fá
sér útlending
KÖRFUBOLTI Grindvíkingar ætla

ekki að styrkja sig með Bandaríkjamanni þrátt fyrir að liðið
eigi í harðri baráttu við topplið
KR sem hefur haft Bandaríkjamann innan sinna raða í allan
vetur.
„Ég á bara von á því að við
klárum þetta eins og við erum,“
segir Friðrik Ragnarsson, þjálfari
liðsins. „Eins og staðan er núna
þá er ekkert í gangi hjá okkur en
ég ætla ekki að sverja fyrir það
að við gerum það ekki,“ segir
Friðrik sem býst ekki við að
erlendum leikmönnum fjölgi í
deildinni.
„Ég hef ekki heyrt af nokkru
liði sem ætlar að taka til sín
útlending og hef lúmskan grun
um að þetta klárist bara svona hjá
þessum liðum,“ sagði Friðrik sem
hefur stýrt Grindavíkurliðinu til
sigurs í 10 af 11 deildarleikjum
tímabilsins og eina tapið var
tveggja stiga tap á móti KR á
útivelli.
- óój

Fréttir frá Juventus-liðinu:

Buffon fórnað
fyrir Messi?
FÓTBOLTI Ítalskir fjölmiðlar eru nú
uppfullir af fréttum af áhuga
Juventus á argentínska snillingnum Lionel Messi hjá Barcelona.
Það nýjasta er að félagið ætli
að selja markvörðinn sinn
Gianluigi Buffon til að ná að
safna peningum til kaupanna á
Messi. Það er vitað af miklum
áhuga enska liðsins Manchester
City á ítalska landsliðsmarkverðinum og arabísku eigendurnir hjá
City eru jafnvel tilbúnir að eyða
100 milljónum punda í Buffon.
Stuðningsmenn Juve eru
reyndar ekki á sama máli því í
könnum hjá blaðinu Tuttosport þá
vildu 52 prósent frekar halda
Buffon en fórna honum fyrir
Messi. Hvort Barcelona sé síðan
tilbúið til að selja Messi er síðan
allt önnur saga.
- óój

HANDBOLTI
Íslenska
handboltalandsliðið spilar sinn fyrsta
leik á árinu 2009 í dag þegar strákarnir okkar mæta Svíum á Minningarmótinu
um
Staffan
Holmqvist. Að baki er stórkostlegt ár þar sem liðið náði ekki
aðeins að vinna silfurverðlaunin á
Ólympíuleikum heldur einnig að
bæta nokkur markamet í leiðinni.

Markhæstur fjögur ár í röð
Guðjón Valur Sigurðsson er
markahæsti leikmaður landsliðsins fjórða árið í röð og náði því á
árinu að skora sitt þúsundasta
mark fyrir íslenska landsliðið.
Hann hefur líka skorað yfir hundrað mörk síðustu sex ár sem er
met.
Guðjón Valur var aðeins einu
marki frá því að skora 200 mörk
fyrir handboltalandsliðið á árinu
en það mark hefði eflaust komið í
hús hefði hann ekki meiðst í leiknum á móti Noregi í undankeppni

EM hinn fyrsta nóvember. Guðjón
bætti markamet Valdimars Grímssonar í síðasta leiknum sem var
æfingaleikur á móti heimsmeisturum Þjóðverja í lok
nóvember. Guðjón Valur
skoraði 7
mörk í 3029 sigri
og bætti
því árangur
Valdimars frá
1992 um sex
mörk.

jón Valur á leikunum í Peking í ár.
Guðjón Valur varð reyndar ekki
markahæsti Íslendingurinn á leikunum því Snorri Steinn Guðjónsson skoraði einu marki
meira og varð annar
markahæsti
leikmaður leikanna.

Munaði litlu hjá Alex
Snorri Steinn og Guðjón Valur voru ekki
þeir einu sem náðu
að brjóta hundrað
marka múrinn því
það gerðu einnig
Ólafur Stefánsson,
Logi Geirsson og
Róbert Gunnarsson.
Róbert náði að skora
sitt hundraðasta og
síðasta mark í lokaleiknum gegn Þýskalandi en hann skoraði 5 mörk í þeim
leik.

Gamla metið var 193 mörk
Valdimar skoraði mörkin sín
193 í 39 leikjum árið 1992 eða
4,9 mörk að meðaltali í leik.
Guðjón skoraði 5,7 mörk að
meðaltali í sínum 35 leikjum.
Báðir urðu þeir í 3. sæti yfir
markahæstu menn á Ólympíuleikum þessi ár, Valdimar á
Ólympíuleikunum í Barcelona 1992 en Guð-

Sjötti leikmaður liðsins sem var
á leiðinni yfir hundrað marka
múrinn var Alexander Petersson
sem skoraði 90 mörk í sínum 28
leikjum á árinu. Alexander missti
af fjórum síðustu leikjum ársins
og rétt missti því af 100 mörkum
þar sem hann skoraði 97 mörk árið
2007.
Íslenska landsliðið mætir í
þennan leik gegn Svíum í dag án
fjögurra af sex markahæstu
mönnum sínum frá síðasta ári.
Ólafur Stefánsson hefur tekið sér
ársfrí frá liðinu og þeir Snorri
Steinn, Guðjón Valur og Alexander eru allir meiddir.

Í beinni á Stöð 2 Sport
Það verður spennandi að sjá
hvernig gengur hjá Guðmundi
Guðmundssyni landsliðsþjálfara
að fylla í þessi stóru skörð en leikurinn verður í beinni útsendingu á
Stöð 2 Sport og hefst útsendingin
klukkan 12.05.
ooj@frettabladid.is

MARKAHÆSTU LEIKMENN
LANDSLIÐSINS 2008:

FLEST MÖRK Á EINU ÁRI
FYRIR LANDSLIÐIÐ:

1. Guðjón Valur Sigurðsson

199

1. Guðjón V. Sigurðsson, 2008

199

2. Snorri Steinn Guðjónsson

169

2. Valdimar Grímsson, 1992

193

3. Ólafur Stefánsson

134

3. Kristján Arason, 1987

172

4. Logi Geirsson

105

5. Róbert Gunnarsson

100

6. Alexander Petersson

90

7. Arnór Atlason

69

199 MÖRK Guðjón Valur

4. Snorri Steinn Guðjóns., 2008 169

Sigurðsson skoraði 5,7
mörk að meðaltali í 35
landsleikjum á árinu.
RÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

5. Kristján Arason, 1984

163

6. Ólafur Stefánsson, 2002

158

7. Júlíus Jónasson, 1990

155

8. Einar Hólmgeirsson

43

8. Ólafur Stefánsson, 2004

147

9. Ásgeir Örn Hallgrímsson

40

9. Guðjón V. Sigurðsson, 2004

142

10. Ólafur Stefánsson, 2003

139

10. Vignir Svavarsson

32

169 MÖRK Snorri Steinn Guðjónsson

134 MÖRK Ólafur Stefánsson skoraði 4,6

105 MÖRK Logi Geirsson skoraði 3,9

skoraði 5,5 mörk að meðaltali í 31
landsleik á árinu.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

mörk að meðaltali í 29 landsleikjum á
árinu.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

mörk að meðaltali í 27 landsleikjum á
árinu.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

100 MÖRK Róbert Gunnarsson skoraði
2,9 mörk að meðaltali í 35 landsleikjum
á árinu.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Jakob Örn Sigurðarson, leikstjórnandi KR, hefur aðeins tapað 10 boltum á 308 mínútum í vetur:

Með öruggustu hendurnar í deildinni
KR-ingurinn Jakob
Örn Sigurðarson hefur stýrt KRliðinu af miklu öryggi í Iceland
Express-deild karla og er einn af
lykilmönnunum á bak við það að
liðið hefur unnið ellefu fyrstu
leiki sína. Fréttablaðið hefur
fundið það út úr tölfræði fyrri
hluta deildarkeppninnar að þessi
26 ára leikstjórnandi í KR hafi
öruggustu hendurnar í Iceland
Express deildinni.
Sá telst vera með öruggustu
hendurnar í deildinni sem tapar
fæstum boltum á hverjar 40 mínútur af þeim leikmönnum sem
eru mikið með boltann í sínum

KÖRFUBOLTI

FRÁBÆR Dwyane Wade lék afar vel í

jólamánuðinum.

NORDICPHOTOS/AFP

Leikmenn desember í NBA:

Wade og Kobe
valdir bestir
KÖRFUBOLTI Dwyane Wade,
leikmaður Miami Heat, var valinn
besti leikmaðurinn í austurdeild
NBA í desembermánuði og í
vesturdeildinni þótti Kobe Bryant
hjá Los Angeles Lakers standa sig
best í jólamánuðinum.
Wade var stigahæsti leikmaður
deildarinnar í desember með 29,2
stig að meðaltali en hann skoraði
30 stig eða meira í sex leikjum.
Hann var einnig með 6,3 stoðsendingar og 5,3 fráköst í leik og
Miami vann 9 af 13 leikjum sínum
í mánuðinum.
Kobe var með 28,2 stig að
meðaltali í 15 leikjum Lakers en
liðið vann 11 þeirra. Bryant braut
30 stiga múrinn fimm sinnum og
hjálpaði sínu liði til að vinna alla
sjö heimaleikina í desember. - óój

ÖRUGGUSTU HENDURNAR
Í DEILDINNI:
(Tapaðir boltar á hverjar 40 mín.)
Jakob Örn Sigurðarson, KR
Gunnar Einarsson, Keflavík
Cedric Isom, Þór Ak.
Páll Axel Vilbergsson, Grindavík
Aðalsteinn Pálsson, Breiðabliki
Þorleifur Ólafsson, Grindavík
Hlynur Bæringsson, Snæfell
Atli Rafn Hreinsson, Snæfell
Tyler Dunaway, Fsu
Helgi Már Magnússon, KR

1,30
1,53
1,84
1,85
2,43
2,61
2,66
2,67
2,67
2,73

leikjum. Á listann komast þeir
leikmenn sem eru mikið með
boltann í sínum leikjum. Lágmarkið er að hafa spilað 6 leiki
eða fleiri og spilað í þeim í 20
mínútur eða meira að meðaltali.
Leikmenn verða líka að hafa tekið
að meðaltali fimm skot eða fleiri
og gefið þrjár stoðsendingar eða
fleiri í sínum leikjum.
Jakob hefur aðeins tapað tíu
boltum í fyrstu ellefu leikjum
tímabilsins þrátt fyrir að vera
mjög mikið með boltann á þeim
308 mínútum sem hann hefur
spilað. Þetta gerir aðeins 1,30 tapaða bolta á hverjar 40 spilaðar
mínútur. Hann er efstur í deildinni í stoðsendingum á hvern tapaðan bolta en alls hefur hann
gefið 4,9 stoðsendingar fyrir
hvern tapaðan bolta.
Jakob er efstur í KR-liðinu í
framlagi með 20,2 framlagsstig í
leik en hann hefur skorað 17,1
stig og gefið 4,5 stoðsendingar í
fyrri hluta deildarinnar. Jakob
hefur 50,4 prósenta hittni í skotum sínum þar af eru 47 prósent
skota hans fyrir utan þriggja
stiga línuna.
Næsti maður á listanum er

GÓÐUR KR-ingurinn Jakob

Örn Sigurðarson hefur
skoraði 17,1 stig og gefið
4,5 stoðsendingar í leik en
aðeins tapað 0,9 boltum.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Keflvíkingurinn Gunnar Einarsson sem spilar þó vissulega annað
hlutverk og er mikið mun minna
með boltann þótt hann nái fyrir-

fram settum lágmörkum. Þórsarinn Cedric Isom er í þriðja sætinu. Það má sjá efstu tíu menn á
listanum hér til hliðar.
- óój
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Sumir þættir eru einfaldlega heilagir

> January Jones
„Hvers vegna ekki að
flagga því sem maður
hefur?“ Jones leikur Betty
Draper í þættinum Mad
Men sem sýndur er á Stöð
2 í kvöld.

Lengstum hef ég verið einráð í sjónvarpsherberginu. Karlinn hefur
beygt sig undir minn vilja og horft hnípinn á hvert óefnið á fætur
öðru. ANTM, Survivor, Bachelor, allt lét hann þetta yfir sig ganga án
þess að malda í móinn meðan harðstjórinn skipti án miskunnar
um stöð. Upp á síðkastið hefur gætt vissrar uppreisnar fyrir
framan skjáinn. Mótmæli karlsins sem hafa til þessa
verið veigalítil eru allt í einu orðin háværari
og harðstjórinn farinn að ókyrrast og
óttast að missa yfirráðin yfir
fjarstýringunni. Án þess að
geta rönd við reist hefur
sjónvarpsefni á borð við
Brainyac, mótorsport og
box brotið sér leið inn í
dagskrá heimilisins.
Ekki veit ég hvort það
er þannig með fleiri harðstjóra en mig, en samviskubitið yfir
óbilgirninni í gegnum tíðina nagar mig innan sem verður til þess

11.05 Svava Heimildarmynd um Svövu
Jakobsdóttur rithöfund. (e)

12.05

Ísland - Svíþjóð, beint
STÖÐ 2 SPORT

12.00 Kjötborg (e)
12.45 Dieter Roth (e)
14.35 Everest - Læknar í lífsháska
15.30 Martin læknir (Doc Martin) (7:7)
16.20 Fjórar konur og einn karl (Fyra
fruar och en man) (e)

17.20 Táknmálsfréttir
17.30 Leynivinurinn
17.45 Litli draugurinn Labbi (2:6)
18.00 Stundin okkar
18.25 Jólamessan Leikin íslensk sjón-

19.55

Sjálfstætt fólk STÖÐ 2

varpsmynd sem gerist í samtíma okkar um
aldraðan prest í smábæ sem á skammt eftir
ólifað. Hann vill því gera sína síðustu jólamessu bæjarbúum eftirminnilega. (e)

▼

19.00 Fréttir
19.30 Veður
19.40 Allar mættar
20.20 Sommer (Sommer) (10:10)
21.25 Svartur eins og sótari (Neger,

20.20

Sommer SJÓNVARPIÐ

Neger, Schornsteinfeger) (1:2) Þýsk sjónvarpsmynd í tveimur hlutum byggð á æskuminningum Hans Jürgens Massaquoi sem
var einn fárra þeldökkra Þjóðverja á tímum
nasista.

22.55 Kókaínkúrekar (Cocain Cowboys)
Bandarísk heimildamynd frá 2006. (e)
00.55 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

20.50

My Boys STÖÐ 2

EXTRA

08.00 Garfield 2
10.00 P.S.
12.00 Ray - A Gospel Christmas
14.00 Heading South
16.00 Garfield 2
18.00 P.S. Rómantísk gamanmynd um
Louise sem er fertug og fráskilin þegar hún
kynnist mun yngri manni sem hún heillast af.

21.00
SKJÁREINN

Law & Order. SVU

20.00 Ray - A Gospel Christmas
22.00 Employee of the Month
00.00 Le petit lieutenant
02.00 The Exorcism of Emily Rose
04.00 Employee of the Month
06.00 Irresistible

SKJÁREINN

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Barney og
vinir, Kalli á þakinu og Gulla og grænjaxlarnir.
08.00 Algjör Sveppi Lalli, Áfram Diego
Afram!, Svampur Sveinsson og Könnuðurinn Dóra.
09.30 Stóra teiknimyndastundin
09.55 Adventures of Jimmy Neutron
10.20 Like Mike 2. Streetball
12.00 Sjálfstætt fólk
12.35 Neighbours
12.55 Neighbours
13.15 Neighbours
13.40 Amazing Race (1:13)
14.30 Tim Gunn‘s Guide to Style (2:8)
15.20 Gossip Girl (14:18)
16.10 Monk (16:16)
17.00 Logi í beinni
17.45 Oprah
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.49 Íþróttir
18.55 Veður
19.10 60 mínútur Glænýr þáttur í virtustu
og vinsælustu fréttaskýringaþáttaröð í heimi
þar sem reyndustu fréttaskýrendur Bandaríkjanna fjalla um mikilvægustu málefni líðandi stundar.

07.40 Gillette World Sport Fjölbreyttur
íþróttaþáttur þar sem farið er yfir það helsta
sem er að gerast í íþróttunum út í heimi.

08.10 Spænski boltinn Útsending frá
leik Barcelona og Mallorca.

09.50 Enska bikarkeppnin Útsending
frá leik Hull og Newcastle.

11.30 FA Cup - Preview Show Hitað
upp fyrir elstu og virtustu bikarkeppni í heimi.

12.05 Ísland - Svíþjóð Bein útsending
frá leik Íslendinga og Svía í handbolta á æfingamóti sem fer fram í Svíþjóð.
13.45 Enska bikarkeppnin Bein útsend-

ing frá leik Gillingham og Aston Villa.

15.25 NFL deildin Þáttur þar sem hver
umferð í NFL deildinni er skoðuð í bak og
fyrir. Þeir Rich Eisen og Deion Sanders skoða
allar viðureignirnar og spá í spilin.

20.30 Cold Case (1:23)
21.15 Mad Men (3:13) Þáttaröð sem gerist snemma á 7. áratugnum í New York,
nánar tiltekið á Madison Avenue þar sem þá
var miðstöð bandaríska auglýsingabransans.
Á þessum tíma var karlaveldið allsráðandi,
hrokinn og sjálfsdýrkunin dyggð og þeir náðu
lengst sem best kunnu að svíkja og pretta.
Hlutverk kvenna var skýrt; þær voru húsmæður, einkaritarar eða hjákonur.

22.00 Cold Blood Bresk sakamálamynd með stórleikurunum John Hannah og
Jemmu Redgrave í aðalhlutverkum. Ungur
maður var ákærður fyrir morð en fær uppreisn æru þegar dómnum er hnekkt. Rannsóknarlögreglukonan Eve Granger rannsakar
nú málið á ný og fær til þess aðstoð raðmorðingja sem er á bak við lás og slá.

23.10 Journeyman (12:13)
23.55 Hawaii, Oslo
01.55 Sally Lockhart Mysteries
03.30 Cold Case (1:23)
04.15 Cold Blood

eos (39:42) Bráðskemmtilegur fjölskylduþáttur þar sem sýnd eru fyndin myndbrot
sem venjulegar fjölskyldur hafa fest á filmu.

20.10 Are You Smarter Than a 5th

15.55 Enska bikarkeppnin Bein útsending frá leik Southampton og Man. Utd.
18.00 NFL deildin Bein útsending frá leik
Miami og Baltimore í NFL deildinni.

21.00 Ísland - Svíþjóð
22.35 F1. Annáll 2008 Árið 2008 gert
upp í Formúlu 1 kappakstrinum.

23.35 NFL deildin Útsending frá leik
Miami og Baltimore í NFL deildinni.

19.55 Sjálfstætt fólk (15:40) Jón Ár-

sæll Þórðarson heldur áfram mannlífsrannsóknum sínum í eftirlætisviðtalsþætti þjóðarinnar.

06.00 Óstöðvandi tónlist
12.20 Vörutorg
13.20 Rachael Ray (e)
14.05 Dr. Phil (e)
14.50 Dr. Phil (e)
15.35 Skrekkur 2008 (e)
17.40 Innlit / útlit (14:14) (e)
18.30 Frasier (24:24) (e)
18.55 The Bachelor (4:10) (e)
19.45 America’s Funniest Home Vid-

Grader? (20:27) Bráðskemmtilegur spurningaþáttur fyrir alla fjölskylduna. Spurningarnar eru teknar eru úr skólabókum grunnskólabarna en þær geta vafist fyrir fullorðnum eins og sannaðist í íslensku þáttunum.

▼

08.00 Morgunstundin okkar Í næturgarði, Róbert bangsi, Friðþjófur forvitni,
Stjáni, Sígildar teiknimyndir, Gló magnaða,
Frumskógar Goggi, Sigga ligga lá og Danni.

STÖÐ 2

▼

SJÓNVARPIÐ

▼

EKKI MISSA AF

að varnirnar eru litlar þegar múgurinn gerir uppreisn. Því hefur lítið
verið um mótmæli af minni hálfu þó ég missi af
nokkrum ómerkilegum veruleikafirrtum þáttum
í skiptum fyrir óáhugaverða kappakstursþætti. Það sem hins vegar kom hárunum á
harðstjóranum til að rísa var þegar karlinn
vogaði sér á dögunum að ráðast á hið allra
heilagasta: Gray’s Anatomy.
Sumir þættir eru nefnilega bara heilagir.
Ég fékk vissulega að horfa á minn uppáhaldsþátt frá upphafi til enda og karlinn
sat og fylgdist með annars hugar. Þegar kom
að lokum þáttarins og ég fylgdist spennt með
því hvernig Izzie Stevens kyssti dauðan kærasta sinn
afturgenginn gat karlinn ekki haldið aftur af sér lengur. „Er þetta
nú komið út í algera vitleysu? Hvað ertu eiginlega að horfa á?“
Hann fékk illt auga að launum og var tjáð að maður sem ekki hefði
smekk á myndum á borð við Batman hefði ekki atkvæðarétt.

12.25 PL Classic Matches Leeds - Newcastle, 99/00. Hápunktarnir úr bestu og eftirminnilegustu leikjum úrvalsdeildarinnar.
12.55 PL Classic Matches Charlton Man Utd, 00/01.
13.25 PL Classic Matches Liverpool Newcastle, 00/01.
13.55 Masters Football UK Masters
cup er vinsæl mótaröð en þar taka þátt 32
lið skipuð leikmönnum sem gerðu garðinn
frægan á árum áður í ensku úrvalsdeildinni.
16.10 Premier League World 2008/09

21.00 Law & Order. Special Victims
Unit (21:22) Bandarísk sakamálasería um
sérdeild lögreglunnar í New York sem rannsakar kynferðisglæpi. Unglingspiltur deyr í
„þykjustuslag“ við besta vin sinn. Upptaka er
til af slagnum en málið tekur óvænta stefnu
og ekki er allt sem sýnist.
21.50 Dexter (8:12) Þriðja þáttaröðin um
dagfarsprúða morðingjann Dexter Morgan sem drepur bara þá sem eiga það skilið. Miguel bendir Dexter á nýtt fórnarlamb
og nú vill hann taka þátt í morðinu. Rita er
með áhyggjur og Debra grefur upp leyndarmál.

22.40 The Dead Zone (3:12) (e)
23.30 Sugar Rush (8:10) Bresk þáttaröð
um samkynhneigða unglingsstúlku og þá
erfiðleika sem fylgja því að vera ung, gröð
og lesbísk í nútímasamfélagi. Nathan finnst
Kim vera búin að missa stjórn á lífi sínu og
ákveður að treysta fjölskylduböndin.

00.00 Vörutorg
01.00 Óstöðvandi tónlist

Enska úrvalsdeildin skoðuð frá ýmsum hliðum.

16.40 PL Classic Matches Man. United Arsenal, 01/02.

SJÓNVARP NORÐURLANDS

17.10 PL Classic Matches Everton - Man
United, 03/04.

12.15 Valið endursýnt efni frá liðinni

17.40 1001 Goals Bestu mörk úrvalsdeild-

N4 Sjónvarp Norðurlands

arinnar frá upphafi.

viku Endurtekið á klst. fresti
Digital Ísland rás 15

18.35 Enska úrvalsdeildin Útsending frá
leik Liverpool og Bolton.

20.15 Enska úrvalsdeildin Útsending frá
leik Stoke og Man. Utd.
21.55 Masters Football

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.

Útsalan
hefst 5. janúar
v/laugalæk • sími: 553 3755
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Allar mættar
Sjónvarpið kl. 19.40

STÖÐ 2 KL. 20.30

Heimildarmyndin Allar mættar segir
frá hóp kvenna í Reykjavík sem hefur
í viku hverri í hálfa öld hist til þess að
dansa og gera líkamsæfingar. Ástbjörg
Gunnarsdóttir leikfimikennari stofnaði
hópinn árið 1959 fyrir heimavinnandi
húsmæður, og eru margar af konunum sem byrjuðu í hópnum í upphafi
enn þá virkar í honum. Myndina
gerði María Guðmundsdóttir og höfundur handrits er Vigdís Grímsdóttir.

Cold Case
Ein vinsælasta spennuþáttaröð
Stöðvar 2 snýr aftur í sjöttu seríunni.
Lilly Rush og félagar hennar í sérdeild lögreglunnar halda þar áfram
að upplýsa sakamál sem stungið
hefur verið óupplýstum niður í
skjalakassann. Í þessum fyrsta
þætti finnur maður hlut sem varpar
nýju ljósi á morð sem framið var á
fótboltastjörnu í menntaskólanum
sem hann var í árið 1973. Niðurstaða upphaflegrar rannsóknar var
sú að fórnarlambið hefði verið myrt
á föstudegi en nýju sönnunargögnin
sýna fram á allt annað.

RÁS 1 FM 92,4/93,5
06.30 Árla dags
06.40 Veðurfregnir
07.05 Morgunandakt
08.00 Morgunfréttir
08.05 Ársól
09.03 Lárétt eða lóðrétt
10.05 Veðurfregnir
10.15 Æ, sálir tvær ég byrgi í brjósti mér
11.00 Guðsþjónusta í Seljakirkju
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.45 Veðurfregnir
13.00 Jón lærði
14.00 Útvarpsleikhúsið: Rödd án líkama
15.00 Djasskviss á Jazzhátíð
16.00 Síðdegisfréttir

16.08 Veðurfregnir
16.10 Úr tónlistarlífinu
17.30 Úr gullkistunni
18.00 Kvöldfréttir
18.24 Auglýsingar
18.26 Seiður og hélog
18.50 Dánarfregnir
19.00 Óskastundin
19.40 Öll þau klukknaköll
20.20 Góða veislu gjöra skal
21.10 Orð skulu standa
22.07 Veðurfregnir
22.12 Orð kvöldsins
22.15 Til allra átta
23.00 Andrarímur
00.07 Næturtónar

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

16.00 Hollyoaks (91:260)
16.25 Hollyoaks (92:260)
16.50 Hollyoaks (93:260)
17.15 Hollyoaks (94:260)
17.40 Hollyoaks (95:260)
18.00 Seinfeld (13:24)
18.25 Seinfeld (14:24)
18.50 Seinfeld (23:24)
19.15 Seinfeld (24:24)
19.40 Sjáðu Ásgeir Kolbeins kynnir allt

Viltu
vera í
V
Hressa
liðinu
Hres
H
re
ðinu
u?

það heitasta í bíóheiminum, hvaða myndir eru að koma út og hverjar aðalstjörnurnar eru. Ómissandi þáttur fyrir alla kvikmyndaáhugamenn.

20.05 ET Weekend Fremsti og frægasti
þáttur í heimi þar sem allt það helsta sem
gerðist í vikunni í heimi fína og fræga fólksins
er tíundað á hressilegan hátt.
20.50 My Boys (13:22) Frábærir gamanþættir um unga konu sem er greinahöfundur hjá þekktu íþróttablaði og þarf að kljást við
einkamálin ásamt því að sanna sig í karlaheimi.

Konur átak
Lokaðir tímar í allsherjar
8 vikna heilsuátaki. Góður árangur.
Mikið aðhald og fræðsla.

21.15 Justice (12:13) Spennandi lögfræðiþættir, framleiddir af Jerry Bruckheimer(CSI).
Þættirnir gerast á eftirsóttri lögfræðistofu í
Los Angeles þar sem stóru og umtöluðu
málin koma inn á borð og ósjaldan tengjast þau ríka og fræga fólkinu. Þáttunum hefur
verið líkt við Practice.

13 kg
farin

22.00 Seinfeld (13:24)
22.25 Seinfeld (14:24)
22.50 Seinfeld (23:24)
23.15 Seinfeld (24:24)
23.40 Tónlistarmyndbönd frá Skíf-

Karlar átak
Lokað námskeið í átta vikur.
Uppbygging og árangur sem
þú býrð að alla æfi.

Nám
Námskeiðin
hefjast 12. janúar
8 vikna námskeið

an TV

Verð kr. 22.990.- 3 x í viku
Verð fyrir korthafa kr. 12.000.Verð kr. 16.990.- 2 x í viku
Verð fyrir korthafa kr. 8.000.-

18.00 Hrafnaþing Ingvi Hrafn Jónsson
19.00 Hrafnaþing Ingvi Hrafn Jónsson
20.00 Sportið mitt Sigurður Ingi Vilhjálmsson og Sverrir Júlíusson.

21.00 Hrafnaþing Ingvi Hrafn Jónsson
22.00 Hrafnaþing Ingvi Hrafn Jónsson
23.00 Í nærveru sálar Kolbrún Baldursdóttir.

23.30 Frumkvöðlar Elinóra Inga Sigurð-

Kroppar og kríli

Aðhaldsnámskeið fyrir konur, mælingar og fræðsla.
ðl
Velkomið að taka börnin með sem mæðurnar sinna ef þörf krefur. 8 vikur 3 x í viku.

Pilates Classic

Þetta æfingakerfi er eitt það vinsælasta í heiminum í dag.
Engin hamagangur og læti, en virkilega vel tekið á. 8 vikur 3 x í viku.

Rope Yoga

Eykur orku, brennslu og grunnstyrk.
Bætir, liðleika, súrefnisupptöku og blóðflæði. 8 vikur 3 x í viku.

60 plús

Tímar fyrir konur 60 ára og eldri sem vilja aukna orku, jafnvægi, styrk og þol.
Sérsniðnar æfingar við létta tónlist í góðum félagsskap. 8 vikur 2 x í viku.

Tækjaþjálfun

Þjálfun fer að mestu fram í tækjasal. Niðurgreitt af Hafnarfjarðarbæ.
Námskeiðið eflir áhuga á heilsurækt. 12 vikur 3 x í viku.

ardóttir.

10.00 Verdens morsomste mand 11.00 DR
Update - nyheder og vejr 11.10 Boxen 11.20
Boogie festival special 13.00 Gudstjeneste i
DR Kirken 13.45 DR1 dokumentar - Fra Thy til
Thailand 14.45 HåndboldSøndag 16.30 Peter
Pedal 16.50 Gurli Gris 17.00 Når chimpansen
takker af 17.30 TV Avisen med Sport og Vejret
18.05 Bjørnemanden fra Kamtjatka 19.00
Livvagterne 20.00 21 Søndag 20.35 SportNyt
20.45 Columbo. Med på legen 22.15 En sag
for Frost

14 kg
farin

12-16 ára strákar

Krefjandi og skemmtileg námskeið. Kynntar allar vinsælustu þjálfunarleiðir

Þolfimi 10-12 ára stúlkur Hress: Les Mills tímar ofl .ofl. 12 vikur 3 x í viku. Niðurgreitt af Hafnarfjarðarbæ.

09.45 V-cup kombinert 10.30 Sport i dag 11.25
V-cup kombinert 12.00 Tour de Ski 12.40
Hoppuka 14.30 Tour de Ski 15.30 V-cup alpint
16.00 Sport i dag 16.30 Åpen himmel 17.00
Emil i Lønneberget 17.30 Ansikt til ansikt 18.00
Dagsrevyen 18.30 Sportsrevyen 19.00 Der
ingen skulle tru at nokon kunne bu 19.30 Olje!
20.25 Margaret Thatchers vei mot makten 21.50
Billedbrev fra Latin-Amerika 22.00 Kveldsnytt
22.15 Gode ekteskap begynner med tårer 23.05
Pusher 2

Þolfimi 13-16 ára stúlkur Krefjandi og skemmtileg námskeið. Kynntar allar vinsælustu þjálfunarleiðir

Hress: Les Mills tímar ofl .ofl. 12 vikur 3 x í viku. Niðurgreitt af Hafnarfjarðarbæ.

FitKid 8-17 ára

10.20 Falkenbergsrevyn 11.20 Dom kallar oss
artister 11.50 Längdskidor 13.20 Kören - killar
sjunger inte 14.20 Längdskidor 15.35 Bang och
världshistorien 16.55 Sportnytt 17.00 Rapport
17.10 Regional årskrönika 18.10 Konst som retat
många 18.15 Inför Idrottsgalan 2009 18.30
Rapport 18.45 Minnenas television 19.00 Solens
mat 19.30 Sportspegeln 20.00 Galen i kärlek
22.05 I Robert Johnsons fotspår 23.00 Rapports
årskrönika 00.00 Sändningar från SVT24

Grafíka 2009

SVT 1

Með námskeiðum í Hress fylgir
aðgangur að sundmiðstöðinni
Ásvöllum, tækjasölum og öllum
opnum tímum*.
*Aðgangur að tækjasal og opnum tímum
gildir fyrir 16 ára og eldri.

„FitKid" er alþjóðleg íþróttagrein fyrir ungt fólk frá 8-17 ára. Á æfingunum er blandað saman
fimleikum, dansi og þolfimi og þátttakendur læra samsetningar sem innihalda styrktar-,
liðleika-, tjáningar- og stökkatriði. 16-20 vikur 3 x í viku.

Dalshrauni 11, Hafnarfirði, sími 565 2212,
Ásvöllum 2, Hafnarfirði, sími 565 2712
hress@hress.is www.hress.is

HVAÐ SEGIR MAMMA?
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HIN HLIÐIN JÓHANNES KJARTANSSON, GRAFÍSKUR HÖNNUÐUR OG LJÓSMYNDARI

Allt annað en peningar er mikilvægast

„Ég er náttúrulega að springa
úr stolti. Hann hefur alltaf verið
efnilegur. Alveg frá því hann
var fjögurra ára ætlaði hann að
vera eins og Giggs í United en
núna er hann kominn í Liverpool og það er ekkert verra.“
Ásta Marta Róbertsdóttir, móðir Guðlaugs
Victors Pálssonar, sem hefur verið seldur
til enska knattspyrnuliðsins Liverpool.

FRÉTTIR AF FÓLKI
Fréttablaðið birti í
gær frétt um að hátt
í tuttugu stórstjörnur
hafi ruðst inn í stúdíó Rásar 1 þar
sem verið var að
taka upp áramótaþátt Orð
skulu standa í
umsjá Karls
Th. Birgissonar. Þarna voru,
að sögn Karls,
Kári Stefánsson, Ármann Jakobsson, Bubbi, Megas, Björn Jörundur,
Egill Ólafsson og Jakob Frímann
auk þeirra Guðbergs Bergssonar
og Þórarins Eldjárns – svo aðeins
fáeinir séu nefndir. Karli láðist að
taka það fram að þarna voru eftirhermurnar Karl Örvarsson og Freyr
Eyjólfsson sem brugðu sér í allra
kvikinda líki og eru lesendur beðnir
velvirðingar á því. En það má víst
flest um áramót.

Í Skaupinu fór Jón Gnarr með
hlutverk reiðs manns sem gerir
skilti með áletrunni Helvítis fokking
fokk! Fyrirmynd þessa mótmælanda heitir Gunnar og hefur oft
sést með hið skorinorða skilti sitt
í mótmælahrinunni í miðbænum.
Gunnar segir að hugarheimur Jóns
Gnarrs í atriðinu hafi ekki verið
fjarri sínum eigin þegar hann
bjó til skiltið. Gunnar
hefur mörg járn í
eldinum fyrir
utan snaggaralega skiltagerð
og hefur búið
til sérstakt
Haardevodka. Það
er rótsterkt
og vel til
þess fallið að styrkja
baráttuandann, en
aðeins útvaldir fá
að dreypa á því.
- jbg, drg

&ISKBÒIN (AFRÒN
HEFUR OPNAÈ AFTUR
(ÎFUM OPNAÈ GL¾SILEGA ÙSKBÒÈ
Å 3KIPHOLTI  FERSKLEIKI OG GËTT
VERÈ ER OKKAR AÈALSMERKI &R¹B¾R
ÖJËNUSTA MEÈ ALVÎRU ÙSKSÎLUM
&ISKBÒÈIN (AFRÒN S  

Hvað er að frétta? Allt flott að frétta. Var að fá 27 ljósmyndir birtar á þremur síðum í VICE Magazine við ljóð um Ísland eftir Eileen
Myles og árið 2009 leggst afspyrnuvel í mig.
Augnlitur: Gráblár.
Starf: Grafískur hönnuður hjá Jónsson & Le’macks og The Reykjavík Grapevine, ljósmyndari öllum öðrum stundum.
Fjölskylduhagir: Barnlaus og bíllaus.
Hvaðan ertu? Fæddur í Reykjavík, getinn í París.
Ertu hjátrúarfullur? Já.
Uppáhaldssjónvarpsþátturinn: Hörð samkeppni milli Dexters,
Mad Men og Californication.
Uppáhaldsmatur: Gottapylsur og roastbeef-samlokur à la Júmbó.
Fallegasti staðurinn: Hrísey er perla Eyjafjarðar og Manhattan
Akureyrar.
Ipod eða geislaspilari? Spilastokkurinn er ágætur.
Hvað er skemmtilegast? Að ferðast og skemmta sér í góðra vina
hópi.
Hvað er leiðinlegast? Að bíða á rauðu ljósi.

Helsti veikleiki: Filmur, framköllun og óstundvísi.
Helsti kostur: Jákvæðni.
Helsta afrek: Að hafa komist fram fyrir röðina á David
Attenborough-fyrirlesturinn í Salnum í Kópavogi.
Mestu vonbrigðin: Að hafa misst af Justice og
félögum spila í Madison Square Garden vegna þess
að ég mætti á „íslenskum“ tíma.
Hver er draumurinn? Að lifa eins og James Bond,
með leyfi til að skjóta … myndir.
Hver er fyndnastur? Gummi bróðir með byssurnar sínar.
Hvað fer mest í taugarnar á þér? Áhrifafólk á
Íslandi sem kann ekki að skammast sín og axla
ábyrgð á mistökum. Fjármálaóveðrið kom ekki
með Golfstraumnum.
Hvað er mikilvægast? Allt annað en peningar.

09.01.
1983

ÍSLENSKIR RITHÖFUNDAR: Á ANNAÐ HUNDRAÐ ÚTGÁFUSAMNINGAR ERLENDIS Á SÍÐASTA ÁRI

Rithöfundar eru nýju útrásarvíkingarnir
Íslensk skáldverk voru í mikilli
útrás á árinu sem var að líða. Bókaútgefendur gerðu vel á annað
hundrað
útgáfusamninga
við
erlendar útgáfur og því ættu aðdáendur íslenskrar bókmenntahefðar
að geta nálgast íslensk skáldverk
með fremur auðveldum hætti í
útlöndum. Ólíkt því sem menn
kynnu að halda er hér ekki um að
ræða einsleitan hóp nágrannaþjóða
heldur voru gerðir samningar við
fjarlæg lönd á borð við Kóreu, Kína
og Indland.
Kristján Kristjánsson hjá Uppheimum gerði samning við þýska
forlagið btb um útgáfu á tveimur
bókum
glæpasagnahöfundarins
Ævars Arnar Jósepssonar. Annars
vegar Sá yðar sem syndlaus er og
hins vegar Land tækifæranna sem
kom út fyrir þessi jól. Kristján
segir þýska útgefendur vera sérlega áhugasama um íslenskar
bækur um þessar mundir og vitað
er af áhuga þeirra á öðrum rithöfundum forlagsins. Kristján taldi
hins vegar ekki tímabært að opinbera hverjir þeir væru.
Pétur Már Ólafsson hjá Veröld
stóð í ströngu allt síðasta ár vegna
útgáfumála Yrsu Sigurðardóttur á
erlendum vettvangi. Nýjasta bók
Yrsu, Auðnin, var seld til þýska forlagsins Fischer Verlag auk þess
sem samið var um útgáfurétt til
erlendra aðila á nokkrum af hennar
eldri bókum. „Til gamans má geta
að Þriðja táknið kemur út í kilju í
Bretlandi nú í byrjun janúar,“ segir
Pétur en Veröld gekk frá alls sjö
útgáfusamningum á bókum Yrsu á
árinu sem var að líða.
Stærsta forlag landsins, Forlagið,
stóð í stórræðum þetta árið. Gengið
var frá 130 útgáfusamningum við
erlend forlög á árinu 2008. Lang
fyrirferðarmestur á þeim lista er
Arnaldur Indriðason en alls voru
gerðir 36 samningar um hvers kyns
útgáfu á bókum hans. Þar má meðal

NÝJA ÚTRÁSIN
Rithöfundar eru ef til vill hinir nýju útrásavíkingar en hátt á annað hundrað útgáfusamninga
voru gerðir á árinu sem var að líða. Um 36
samningar voru gerðir um hvers kyns útgáfu
á bókum Arnaldar Indriðasonar og hinn
þýski armur Random House, btb, tryggði sér
útgáfuréttinn að þremur nýjum íslenskum
skáldverkum; Vetrarsól eftir Auði Jónsdóttur,
Skaparanum eftir Guðrúnu Evu
Mínervudóttur og Landi
tækifæranna eftir
Ævar Örn Jósepsson.

annars nefna hljóðbækur á þýsku,
stafrænt niðurhal og útgáfu á
bókum
rithöfundarins
fyrir
sjóndapra. Af öðrum stórum samningum má nefna að samið var fyrir
hönd rithöfundanna Auðar Jóns-

dóttur og Guðrúnar Evu Mínervudóttur við þýska risann btb um
útgáfu á bókum þeirra Vetrarsól og
Skaparinn. Þar að auki má nefna að
þýska forlagið Bloomsbury Kinderbuch Verlag tryggði sér útgáfu-

réttinn að barna-og unglingabókinni Garðurinn eftir Gerði Kristnýju
og franska forlagið Métalié keypti
útgáfuréttinn að bók Árna Þórarinssonar, Dauða trúðsins.
freyrgigja@frettabladid.is

Ólafur himinlifandi með Skaupið
„Það var nú kvartað undan því á
mínu heimili að Kjartan [Guðjónsson] hefði mátt vera bragglegri og
myndarlegri. En annars var ég
mjög sáttur við Skaupið; það besta
í áraraðir,“ segir Ólafur F. Magnússon, borgarfulltrúi Frjálslynda
flokksins. Ólafur segist ekki hafa
undirbúið sig eitthvað sérstaklega
undir Skaupið, hann sé með fínt
sjálfstraust og samviskuna í lagi á
nýju ári.
Eins og frægt er orðið var Ólafur ákaflega ósáttur við umfjöllun
Spaugstofunnar um sig og sína
persónu í frægum þætti um borgarstjórnarmálin. En nú var annað
uppi á teninginum og Ólafi þótti
Skaupið alveg ótrúlega gott. Og þá
sérstaklega sá kafli sem laut að
borgarstjórnarmálunum en hann
var nefndur „Gauragangur í borginni“. „Ég er nú vanur því að vera
sýndur sem einhver fáráðlingur
en þarna fannst mér skína í gegn
hverjir væru hinir raunverulegu
fáráðlingar,“ segir Ólafur og vísar
þar í Sjálfstæðisflokkinn.
Og
borgarstjórnarfulltrúinn

FLOTT GRÍN Ólafur var ákaflega sáttur með Skaupið; fjölskyldan hefði þó viljað sjá

Kjartan aðeins bragglegri og myndarlegri.

telur Skaupið hafa verið gert af
meiri fagmennsku en mörg undanfarin ár. „Þarna voru fantagóðir
leikarar og augljóslega mikið lagt
í verkið. Og þegar upp er staðið

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

þá skilaði ádeilan sem alltaf fylgir
gríni því að fólkið í borginni sá að
Sjálfstæðisflokkurinn er hinn
raunverulegi fáráðlingur,“ segir
Ólafur.
- fgg
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Útsölumarkaður
Grensásvegi 15
Ódýrai íkurnar fylgja með.

Tökum upp nýjar vörur daglega!
40-70% afsláttur

OPNUNARTÍMI
Mánudaga - Laugardaga: 11-18 // Sunnudaga: 12-17

SÍMANÚMER FRÉTTABLAÐSINS: 512 5000, fax: 550 5099 Ritstjórn: 512 5313, fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is PRENTUN: Ísafoldarprentsmiðja
Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is DREIFING: dreifing@posthusid.is Veffang: visir.is EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 512 5000

BAKÞANKAR
Davíðs Þórs
Jónssonar

Sátt um
samstöðu

Á

ramótaboðskapur
helstu
þjóðarleiðtoganna var að hér
á landi þyrfti sátt um samstöðu.
Eða var það samstaða um sátt? Ég
man ekki hvor klisjan var höfð á
undan. En þessi boðskapur hljómaði býsna vel alveg þangað til
maður fór að hugsa um hann.
Sennilega hefði verið mun auðveldara að byrla manni þetta inn
hefði maður ekki verið nýbúinn að
horfa á innlendan fréttaannál ársins.

ÉG

hafði nefnilega steingleymt
því hvað það voru framin mörg
minniháttar bankarán á síðasta
ári. Mánaðarlega hafði eitthvert
greyið þust inn í bankaútibú vopnað hamri, kúbeini eða dúkahníf til
að fjármagna fíkn sína eða gera
upp skuld við undirheimalýð.
Þegar best tókst til nam uppskeran af þessari aðferð við að ræna
banka einni milljón króna. Varla
hefur neinn trúað því í alvörunni
að hann kæmist upp með þetta. Af
tvennu illu hafa afleiðingar bankaránsins líklega aðeins verið fýsilegri kostur en hinn, að standa
ekki í skilum.

Akureyri

Ísland

Reykjavík

Bókaðu
sumarferðina
núna!

Gautaborg

Í ENGU þessara tilfella var talað
um sátt eða samstöðu. Þvert á móti
var boðskapurinn að þetta yrði
ekki liðið, glæpamaðurinn skyldi
nást og þýfið endurheimt. Engum
datt í hug að þjóðin í heild sinni
hefði tekið þátt í ráninu og þaðan
af síður var talað um að ekki mætti
persónugera vandann sem peningahvarfið skapaði. Í einu tilfelli
var meira að segja kallað á þyrlu
til að leita að persónunni sem gerði
þetta úr lofti. Hún hafði falið sig í
gjótu úti í hrauni í Hafnarfirði.
Þegar ekki er hlaupið með hundrað þúsundkalla út úr bönkum eftir
að hafa ógnað afkomu blásaklauss
fólks heldur milljarða, ef ekki tugi
milljarða, er hins vegar gapað á
sátt um samstöðu. Annað hvort
það eða samstöðu um sátt. Ekki er
hægt að kalla út þyrlu til að hafa
uppi á þjófunum, enda leynast
þeir ekki í hraungjótum suður í
Hafnarfirði heldur á suðurhafseyjunni sem hentar skattframtalinu þeirra best.

Stokkhólmur

Álaborg
Billund

Kaupmannahöfn

Berlín

London

Varsjá

Eindhoven
Frankfurt Hahn

Kraká

París
Basel

Friedrichshafen
Genf

Evrópa

Bologna

Barcelona

Alicante

hamri eða kúbeini til að fjarlægja
peninga sem hann á ekkert í úr
banka ríkir aðeins sátt og samstaða um að draga hann til ábyrgðar fyrir athæfið. Eðlilega. Það
verður að gilda um alla bankaræningja, óháð upphæð, óháð aðferðum, óháð fíkninni sem verið er að
fjármagna. Sáttur yrði ég við samstöðu um það. Því miður held ég að
landsfeðurnir hafi verið að meina
eitthvað annað.

F í t o n / S Í A

ÞEGAR ógæfumaður beitir klauf-

Sumarið lítur vel út!
Við erum byrjuð að plana næsta sumar

Næsta sumar býður Iceland Express ﬂug til fjölda spennandi
áfangastaða vítt og breitt um Evrópu. Bókaðu spennandi
sumarferð fyrir þig og þína á www.icelandexpress.is!

GÓÐAN DAG!
Í dag er sunnudagurinn 4. janúar, 4. dagur ársins.
Sólarupprás
Reykjavík
Akureyri

11.15
11.27

Hádegi

Sólarlag

13.32
13.17

15.51
15.08

Heimild: Almanak Háskólans

með ánægju
www.icelandexpress.is

