LISTASAFN
REYKJAVÍKUR

jólin kom

yfir jól og áramót
er opið alla
daga
að undanskil
dum aðfangad
jóladegi. Opnunar
egi og
tími í Hafnarhú
si, Kjarvalsst
Ásmundarsafni
öðum og
er breytilegu
r og má sjá
ingar á www.lista
nánari upplýssafn.is.

Sölufulltrúar
Henný

Árnadóttir

ÞRIÐJU DAGUR

henny@365.is
512 5427

Jóna María

Hafsteinsdóttir
jmh@365.is
512 5473

* Heyrna
rþjónu sta
* Heyrna
rvernd
* Heyrna
rmælin gar
* Heyrna
rtæki
* Ráðgjö f
fræðingur

11, 201 Kópavo
gur

Tímapanta

-www.h

nir 534 9600eyrn.is

„Við höfum

• heilsa • jólin koma

bæði haft áhuga

á þessu frá

unga aldri,“

segir Sveinn,

sem stígur

Dansinn gó
ð líkamsræ
kt
hér dans ásamt

eiginkonu sinni

Stefaníu.

FRÉTTABLAÐIÐ/V
ALLI

¥SLENSKU DÕRAS¾

.Õ SENDING

Í MIÐJU BLAÐSINS

NGURVERIN

ËBREYTT VERÈ

,ÅN $ESIGN
GAMLA SJËNVARPSH

ÒSIÈ ,AUGAVEGI
 3ÅMI 


WWWLINDESIGNIS
Auglýsinga
sími

Til í ýmsum

Hjónin Sveinn
Elísson og
Stefanía Sigurðard
dansana eina
skemmtilegustu
óttir hafa æft
gömlu dansana
afþreyingu
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sem völ er
um áratuga
á auk þess
í alla staði, bara svo skemmtilegt
skeið. Þau
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dansarnbæði líkama
. „Við höfum
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og sál.
purinn í kringum þá. Ætli
um helgar
alltaf

það sannist
okkur hér
og skelltum
af því að þarna
ekki
áður fyrr
kannski þrjú
kvöld í röð,
kemur saman best
sem hefur
en
fólk
sumt hvert
leitt tvö nægjalátum okkur nú yfirárabil,“ segir
æft þá um
í dag,“ segir
glaðhlakkalegur
Sveinn
smiður sem Sveinn Elísson húsaí bragði og
hefur æft gömlu
við að þá verði
bætir
ana af kappi
dansÞjóðdansa
í um það bil
starfsemi
ár.
eldri borgara félagið og
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tilbrig

ðum
Magnús Ingi
Magnússon
reiðslumeistari
matsegir alls kyns
ljúffeng afbrigð
i til af skötu.

Tónleikar, veislur og
góð ráð fyrir jólin

Ellisif K. Björnsdót
Ellisif K. Björnsdót
tir
heyrnar fræðingur
tir
heyrnar

Hlíðasm ári

a

JÓLIN KOMA

þjónust a til
heyrnar skerðin
að bæta
gu undir faglegri
Ellisifja r
K. Björnsd
óttur, heyrnar ábyrgð
fræðing s.

Kynntist eiginkonu
sinni á dansgólfinu

BER 2009

SÍÐA 2

Bjóðum úrval
Bjóðum
úrval af
af dönskum
döskum ReSound
ReSoundheyrnar
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Þórdís Hermann
sdóttir thordish@
365.is 512 5447

eitthvað um
að það slæðist
með en það
staldrar yfirleitt
við. Mér finnst
það nú reyndar stutt
undarlegt í
stórljósi þess að
okkar sýnir
unga fólkið
kunnáttu.“ almennt góða dansÞótt unga
fólk

Sérblaðið Jólin koma

Dekur

gjöﬁn hennar

Gjafakort
handa stóru ástinni í lífi þínu

FYLGIR FRÉTTABLAÐINU Í DAG

22. desember 2009 — 302. tölublað — 9. árgangur

Sími: 512 5000

MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI

ÞRIÐJUDAGUR
Gæti orðið næsta
þjóðaríþrótt
Sjósunds- og sjóbaðfélag Reykjavíkur
heldur stofnfund á
nýársdag.
TÍMAMÓT 36

Tjúttað
um jólin
Tónlistarmenn taka
sér lítið frí yfir
hátíðirnar.
FÓLK 52

Á sjó og landi
„Persónuleg nánd er gjarnan
vanmetin gjöf. Þó er engin gjöf
betri,“ skrifar Jónína Michaelsdóttir.

Í DAG 30

Dansar
afríska dansa
Rúrik Gíslason
hefur slegið í gegn í
danska fótboltanum.
ÍÞRÓTTIR 56
KÆRKOMIÐ JÓLAFRÍ Skipverjarnir á línubátnum Kristínu GK 157 komust í jólafrí í gær. Af því tilefni voru þeir allir klæddir í jólasveinabúninga þegar þeir komu til hafnar í

Grindavík. Skipverjarnir komu við í Eyjum til að heilsa upp á skipstjórann sem þar býr en hann hafði ekki komið með í þennan túr.

MYND/ÞORSTEINN GUNNARSSON

VEÐRIÐ Í DAG
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Kaldur dagur á landinu í dag
enda frost um allt land og talsverður vindur. Norðanlands verður
snjókoma eða éljagangur en bjart
veður sunnanlands.
VEÐUR 4

Engir minnispunktar
af 18 fundum Baldurs
Engir minnispunktar eru til um átján fundi ráðuneytisstjóra fjármálaráðuneytis
með Seðlabanka, forsætisráðuneyti og FME frá janúar 2007 til október 2008.
STJÓRNSÝSLA Engir minnispunktar

eru til í fjármálaráðuneytinu um
átján fundi, sem haldnir voru frá
janúar 2007 til október 2008 og
Baldur Guðlaugsson þáverandi
ráðuneytisstjóri sat, ýmist með
aðilum frá Seðlabankanum, ráðherrum eða fjármálaeftirliti.
Þetta kemur fram í yfirliti sem
Fréttablaðið hefur undir höndum
yfir gögn sem fjármálaráðuneytið
sendi rannsóknarnefnd Alþingis.
Sjálf bréfaskipti ráðuneytisins
og rannsóknarnefndarinnar fengust hins vegar ekki afhent.
Samkvæmt upplýsingum úr fjármálaráðuneytinu eru engar skráðar
reglur í gildi um hvenær embættismenn skrá minnispunkta um fundi
sem þeir taka þátt í. Minnispunktar
eru stundum skráðir og stundum

Þetta eru augljóslega
mikilvæg mál þar sem
menn geta ekki treyst á minni sitt
og þess vegna verða menn að skrá
minnispunkta.
ÓMAR H. KRISTMUNDSSON
DÓSENT Í OPINBERRI STJÓRNSÝSLU

ekki. Í þessum tilvikum hafi mat
Baldurs ráðið.
Meðal fundanna átján sem ekki
voru skráðir voru fundir sem
haldnir voru 27. til 28. september í fyrra um stöðuna á fjármálamörkuðum og kaup ríkisins á hlut
í Glitni.
Ekki voru skráðir minnispunktar af fundi „nokkurra ráðherra um
viðbrögð við spurningum í bréfi

breskra stjórnvalda um aðkomu
ríkisins að innistæðutryggingum“
sem haldinn var 18. ágúst 2008.
Þá voru heldur ekki skráðir
minnispunktar „nokkurra ráðherra með seðlabankastjórum“ í
forsætisráðuneytinu 18. mars og 7.
maí 2008.
Ómar H. Kristmundsson, dósent
í opinberri stjórnsýslu við Háskóla
Íslands, sagði í samtali við Fréttablaðið að það skipti máli í stjórnsýslu að skrá allar upplýsingar, sem
gætu haft áhrif á málsmeðferð.
„Það eru þá góðir stjórnsýsluhættir að skrá minnispunkta,“
segir Ómar. „Þetta eru augljóslega
mikilvæg mál þar sem menn geta
ekki treyst á minni sitt og þess
vegna verða menn að skrá minnispunkta.“
- pg

Enginn hundur í Oliver!

Mjöll var of góð
fyrir Bill Sykes
FÓLK „Hún kom á eitt rennsli en

bara kolféll á krúttheitum,“ segir
Þórir Sæmundsson, sem leikur illmennið Bill Sykes í söngleiknum
Oliver! sem verður frumsýndur í
Þjóðleikhúsinu á annan í jólum.
Bolabíturinn Mjöll mun ekki
leika hund Sykes þrátt fyrir að
samningar hefðu tekist um málið.
Mjöll, sem er tík, þótti einfaldlega
allt of góðleg við hliðina á Sykes og
því fór sem fór.
- fb / sjá síðu 62
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Grunaður í mansalsmáli:

Útskrifaðar fyrir afmælisdag

Dæmdur fyrir
skattalagabrot

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Aðskildir tveggja ára tvíburar fara heim til Bangladess eftir erfiða aðgerð:

ÁSTRALÍA, AP Tvíburarnir Krishna

„Jú, ég ætla að framleiða hamborgara sem springa þegar þú bítur í þá
og stuttermaboli úr kjötafgöngum.“

og Trishna frá Bangladess voru
útskrifaðir frá sjúkrahúsi í Ástralíu í gær, þar sem þær undirgengust
erfiða aðgerð fyrir fimm vikum.
Læknum tókst að skilja þær að, en
við fæðingu voru stúlkurnar samvaxnar á höfði. Hluti heila þeirra og
æðakerfis var sameiginlegur. Fyrir
aðgerðina ríkti óvissa um hvort þær
myndu lifa af.
Þær verða þriggja ára í dag, en
fá líklega að fara heim til fátækra
foreldra sinna í Bangladess á næstunni.
- gb

Pétur Örn Guðmundsson, söngvari
hljómsveitarinnar Buff, hefur hafið framleiðslu á bolum með aulabröndurum á.

Á HEIMLEIÐ Tvíburarnir Krishna og
Trishna ásamt starfsfólki hjálparstofnunar sem hefur hugsað um þær í Ástralíu.

Pétur, liggur ekki beint við að
fara að búa til brandarabuff?

Séreignarsparnaður:

Flugráðsfólki haldin
jólaveisla í Perlunni

Hægt að taka
út 2,5 milljónir
ALÞINGI Hægt verður að sækja

um að fá greiddan út séreignarsparnað úr lífeyrissjóðum fram
til 1. apríl á árinu 2011.
Alþingi samþykkti í gær að
framlengja heimild, sem veitt
var eftir hrun en átti að renna út
um áramótin.
Eigendur séreignarsparnaðar
geta nú fengið greiddar út allt að
2,5 milljónir króna á 23ja mánaða tímabili, með jöfnum mánaðarlegum greiðslum. Þeir, sem
nýttu eldri heimild til að taka út
eina milljón, geta nú fengið 1,5
milljónir af eign sinni til viðbótar.
- pg

Gunnlaugur Stefánsson, formaður Flugráðs, lét ríkið greiða fyrir glæsilegan
kvöldverð í Perlunni á fimmtudag. Kostnaður liggur ekki fyrir en jólahlaðborð í
Perlunni kostar 7.800 krónur á mann. Fáum engin ofurlaun segir Gunnlaugur.
STJÓRNSÝSLA „Ég er gestrisinn

maður og alinn upp við góða
mannasiði,“ segir séra Gunnlaugur Stefánsson, formaður Flugráðs,
sem bauð ráðsmönnum og öðrum
gestum í veglegt jólahlaðborð í
Perlunni síðastliðið fimmtudagskvöld.
Eftir bankahrunið hefur opinberum aðilum verið lagt fyrir að
hagræða í rekstri og skera niður
öll útgjöld sem skilgreina má sem
óþarfa. Sömuleiðis hafa skattar á
almenning verið hækkaðir eins og
kunnugt er og frekari hækkanir
eru fram undan.
Gunnlaugur segir að þegar hann
tók við formennsku í Flugráði fyrir
þremur árum hafi hann lagt til að
tekinn yrði upp sá siður að menn
gerðu sér dagamun einu sinni á
ári og borðuðu saman að loknum
einum fundi. Í staðinn séu aðrir
fundir ársins með einföldu sniði.
„Við erum bara upp á vatn og brauð
á fundunum,“ segir hann.
Þá bendir Gunnlaugur á að
engin ofurlaun séu greidd fyrir
setu í Flugráði. Þannig fái helmingur ráðsmanna alls enga þóknun
en aðrir 25 þúsund krónur á mánuði. „Þannig að mér hefur þótt það
við hæfi að mönnum sé sýndur einhvers konar smá vottur af þakklæti fyrir þessi störf – að gera
sér þennan dagamun einu sinni á
ári og finnst það í sjálfu sér ekki
fréttaefni. Mér finnst fréttnæmara það sem við erum að gera heldur en hvað við borðum,“ segir formaðurinn.
Fréttablaðið hefur óskað eftir
upplýsingum um veisluna á
fimmtudagskvöld en þær hafa ekki

Vinsælt hjá Central Banking:

Viðtal við seðlabankastjóra
í fimmta sæti
FJÖLMIÐLAR Viðtal við Má Guð-

mundsson seðlabankastjóra er
í fimmta sæti yfir vinsælasta
fréttaefni ársins hjá vefritinu CentralBanking.com.
„Síðustu 12
mánuðir hafa
verið sögulegur tími hjá
seðlabankafólki. Þótt
MÁR
víðast sé því
þakkað að hafa GUÐMUNDSSON
bægt frá annarri heimskreppu á
borð við þá miklu, koma afleiðingar aðgerða þeirra í efnahagsmálum til með að halda þeim vel
við efnið langt fram á næsta ár,“
segir í umsögn ritstjóra vefritsins um valið.
Í fyrsta sæti er grein þar sem
kallað er eftir vænisjúkum og
óvinsælum seðlabankastjórum.
Þannig fólk sé líklegt til að vera
áhættufælið.
- óká

DÓMSMÁL Tæplega fertugur eig-

andi verktakafyrirtækis hefur
verið dæmdur í sex mánaða skilorðsbundið fangelsi fyrir stórfellt
skattalagabrot. Maðurinn stóð
ekki skil á virðisaukaskatti og
staðgreiðslu opinberra gjalda að
upphæð 19 milljónir króna fyrir
hönd heildverslunar á árunum
2004 og 2005. Er manninum jafnframt gert að greiða þrettán milljónir í sekt fyrir brotið.
Hann neitaði sök og sagðist ekki
ábyrgur fyrir bókhaldinu. Maðurinn sem um ræðir sat í gæsluvarðhaldi um tíma grunaður um tengsl
við mansalsmál sem fyrst kom upp
á Suðurnesjum í ágúst.
- sh

Bresk lögmannsstofa:

Telur vexti af
Icesave of háa
STJÓRNMÁL Vextir af lánum Breta

og Hollendinga til Íslands vegna
Icesave-samninganna eru allt
of háir. Þetta er mat bresku lögmannsstofunnar Mishcon de
Reya, sem skilaði fjárlaganefnd
áliti sínu um helgina. Þetta kom
fram í fréttum RÚV í gær.
Samkomulagið sé bæði óskýrt
og óréttlátt, óljóst sé hvort
Íslendingar ráði við greiðslubyrðina og að í því felist visst
afsal fullveldis. Á hinn bóginn
gæti það orðið þjóðinni dýrkeypt
að hafna því og hætta á að þurfa
að reiða af hendi fulla greiðslu í
einu lagi.
Lögmenn stofunnar hafi rætt
við fulltrúa breska fjármálaráðuneytisins og þeir virðist viðurkenna að taka þurfi meira tillit
til greiðslugetu Íslendinga. Þess
sjái þó ekki stað í samkomulaginu og því geti verið um einhvers
konar misskilning að ræða.
- sh

Blaðamaður á DV:
JÓLAHLAÐBORÐ Í PERLUNNI Ekkert er til sparað í jólahlaðborði Perlunnar enda

kostar 7.890 krónur fyrir manninn.

SÉRA GUNNLAUGUR
STEFÁNSSON

GÍSLI BALDUR
GARÐARSSON

borist. Gunnlaugur kveðst vilja
afla nákvæmra talna áður en hann
sendir þær frá sér. Jólahlaðborð í
Perlunni kostar 7.890 krónur. Samkvæmt upplýsingum Fréttablaðsins taldi hópurinn í kvöldverði
Flugráðs um tuttugu gesti.
Í Flugráði sitja sex manns. Auk

FRÉTTABLAÐIÐ/E.ÓL.

Dæmd fyrir
ummæli annars

Gunnlaugs er það þau Gísli Baldur
Garðarsson varaformaður, séra
Jóna Kristín Þorvaldsdóttir, Árni
Gunnarsson, Jens Bjarnason og
Lárus Atlason. Það var samgönguráðherra, Kristján L. Möller, sem
skipaði í flugráðið.

DÓMSTÓLAR Erla Hlynsdóttir,
blaðamaður á DV, hefur verið
dæmd fyrir meiðyrði gagnvart
Viðari Má Friðfinnssyni, eiganda
klúbbsins Strawberries. Ummælin sem Erla er dæmd fyrir voru
höfð orðrétt eftir Davíð Smára
Helenarsyni, þar sem hann sakaði Viðar um að hafa borið út
kjaftasögu um að litháísk mafía
héldi til á staðnum.
Erla var dæmd til að greiða
Viðari 200 þúsund krónur í
miskabætur. Þá þarf hún að
greiða 150 þúsund krónur til að
standa straum af birtingu dómsins í fjölmiðlum og 350 þúsund
krónur í málskostnað. Málinu
verður áfrýjað til Hæstaréttar.

gar@frettabladid.is

- þeb

SÉRA JÓNA KRISTÍN
ÞORVALDSDÓTTIR

Loðnumæling Hafrannsóknastofnunar gefur ekki tilefni til bjartsýni:

Hafró fann lítið af loðnu

27.992 kr.

FULLT HÚS JÓLAGJAFA

ingu Hafrannsóknastofnunar að
haustlagi er lokið og niðurstöður
gefa ekki tilefni til þess að leggja
til loðnukvóta á komandi vetrarvertíð. Lítið mældist af fullorðinni loðnu sem og ungloðnu.
Ungloðna fannst á stóru svæði
en lóðningarnar voru víðast gisnar og engar þéttar torfur sáust.
Haustið 2008 fannst mikið af
loðnuseiðum á þessum tíma og var
vonast til að sá árgangur myndi
skila sér sem eins árs fiskur í
mælingunni nú. Sú varð þó ekki
raunin og fjöldi eins árs ungloðnu
mældist verulega undir því marki
að hægt sé að mæla með upphafskvóta fyrir vertíðina 2010-2011.
Stórrar loðnu varð vart í litlu
magni við og uppi á landgrunnskantinum frá Langanesi og vestur undir Kolbeinseyjarhrygg.
Veiðistofninn, sem er tveggja

FRÉTTABLAÐIÐ/ÓSKAR P. FRIÐRIKSSON

SJÁVARÚTVEGUR Árlegri loðnumæl-

ANTARES VE Þess
virðist langt að
bíða að sjómenn
fái alvöru loðnuvertíð.

og þriggja ára fiskur, mældist
um 140 þúsund tonn. Aflaregla í
loðnu gerir ráð fyrir að 400 þúsund tonn séu skilin eftir til að
hrygna þannig að ekki er unnt að
leggja til loðnukvóta fyrir kom-

andi vetrarvertíð á grundvelli
þessara mælinga. Undanfarin ár
hefur ekki tekist að mæla stærð
veiðistofns loðnunnar fyrr en í
janúar eða jafnvel fyrri hluta
febrúar.
- shá

Tveir dagar
til jóla!

2 miðar
á Bjarnfreðarson

Kláraðu pakkann hjá okkur

fylgja tilboðinu*

Kynntu þér frábær símatilboð hjá Vodafone.

*meðan birgðir endast

Forsala á Bjarnfreðarson er hafin í verslunum
Vodafone. Læddu bíómiða með í jólapakkann.

Nokia 5230

0 kr. útborgun
3.500 kr. á mánuði í 12 mánuði og

1.000 kr.
inneign á mán.
í 12 mán.

2.000 kr. inneign á mánuði fylgir
Staðgreitt: 39.900 kr.

Nokia 5130

0 kr. útborgun
2.000 kr. á mánuði í 12 mánuði og
1.000 kr. inneign á mánuði fylgir
Staðgreitt: 23.900 kr.

Essasú bolir

790 kr.*
Síðasta sending fyrir jól
komin í verslanir.

2 miðar
á Bjarnfreðarson
fylgja tilboðinu*
*meðan birgðir endast

LG Viewty

0 kr. útborgun
3.000 kr. á mánuði í 12 mánuði og

F í t o n / S Í A

1.000 kr. inneign á mánuði fylgir
Staðgreitt: 34.900 kr.

*meðan birgðir endast

Froska
jólapappír og
spjöld fylgja
tilboðum
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Óvissa um frekari lán hafni Alþingi staðfestingu á Icesave-samkomulagi að sögn seðlabankastjóra:
Bandaríkjadalur

127,71

128,31

Næstu lán eru háð endurskoðun áætlunar

Sterlingspund

205,99

206,99

EFNAHAGSMÁL Gjaldeyrisforði

KAUP SALA

GJALDMIÐLAR

Evra

183,01

184,03

Dönsk króna

24,59

24,734

Norsk króna

21,826

21,954

Sænsk króna

17,525

17,627

Japanskt jen

1,4117

1,4199

SDR

200,24

201,44

GENGISVÍSITALA KRÓNUNNAR
223,9179
HEIMILD: Seðlabanki Íslands

Dró sér milljónir í Garðabæ:

Fjármálastjóri
fer í fangelsi
DÓMSMÁL Hæstiréttur hefur þyngt

dóm yfir fyrrverandi fjármálastjóra Garðabæjar, Alfreð Atlasyni. Alfreð var dæmdur fyrir
að draga sér rúmar níu milljónir
króna í starfi sínu fyrir bæinn árin
2007 og 2008.
Héraðsdómur hafði dæmt Alfreð
í sex mánaða skilorðsbundið fangelsi fyrir brotið, en Hæstiréttur
þyngdi dóminn í átta mánuði, þar
af sex mánuði skilorðsbundna.
Alfreð þarf því að afplána tvo
mánuði af refsingunni. Skömmu
eftir að málið komst upp endurgreiddi Alfreð bænum allt féð. - sh

Virti ekki hvíldartíma:

Rúmlega tvær
milljónir í sekt
DÓMSMÁL Vörubílstjóri hefur verið

dæmdur til þess að greiða ríflega
2,1 milljón króna fyrir að virða
ekki lögbundinn hvíldartíma vörubílstjóra. Maðurinn braut hvíldarákvæðið ítrekað.
Á síðasta ári höfðu starfsmenn
Vegagerðarinnar afskipti af vörubílstjóranum. Þeir tóku gögn af
rafrænu ökumannskorti sem var í
vörubílnum og við nánari skoðun
kom í ljós að bílstjórinn hafði ekki
hvílt sig í fimmtán skipti.
Bílstjórinn krafðist sýknu meðal
annars á þeim grundvelli að leiðbeiningar með ökuritanum hafi
verið á ensku og hann hefði ekki
skilið þær til fulls. Því hefði hann
ekki slökkt á ökuritanum þegar
hann var í hvíld.
- jss

VOGAR
Útsvarið hækkar
Bæjaryfirvöld í Vogum á Vatnsleysuströnd hafa ákveðið að hækka
útsvarið úr 13,03 prósentum í 13,28
prósent. Almennt hækka gjaldskrár
um fimm prósent milli ára. Þó er
fasteignaskattur á íbúðarhúsnæði
lækkaður sem og vatnsgjald.

Seðlabanka Íslands nemur nú um
458 milljörðum króna, eða 2.495
milljónum evra. Fyrsti hluti láns
frá Norðurlöndum í tengslum við
efnahagsáætlun stjórnvalda og
Alþjóðagjaldeyrissjóðsins (AGS)
var greiddur í gær.
Í tilkynningu Seðlabankans
kemur fram að upphæð gjaldeyrisforðans samsvari nú vöruinnflutningi í rúmt ár, miðað við
síðustu tólf mánuði. Fyrstu hluti
Norðurlandalánsins er 300 milljónir evra og verður ávaxtaður
sem hluti af gjaldeyrisforða bankans.
„Ísland hefur heimild til að nýta

alls 444 milljónir evra fram að
annarri endurskoðun efnahagsáætlunarinnar sem áætlað er að
fari fram um miðjan janúar 2010,“
segir í tilkynningu bankans. Þá
kemur fram að ekki hafi verið
talin þörf á frekari notkun á lánsheimildinni að sinni og flytjist því
144 milljónir evra til næsta tímabils sem hefst að lokinni annarri
endurskoðun.
Samkvæmt upplýsingum Seðlabankans eru enn ódregin umsamin lán upp á tæpa 2,3 milljarða
evra frá Norðurlöndunum, AGS
og Póllandi.
Már Guðmundsson seðlabankastjóri segir frekari útborgun lán-

anna með fyrirvörum um næstu
endurskoðun á efnahagsáætlun
stjórnvalda og AGS.
„Okkur vitanlega eru engir
formlegir fyrirvarar varðandi
Icesave-málið,“ segir hann, en
bendir um leið á að fyrsta endurskoðun efnahagsáætlunarinnar og
þessi útborgun norrænu lánanna
hafi meðal annars farið fram með
hliðsjón af því að náðst hafði samkomulag á ríkisstjórnarstigi um
Icesave-skuldbindingarnar með
fyrirvara um samþykkt Alþingis.
„Óljóst er hvert framhald málsins
yrði ef Alþingi hafnaði staðfestingu samkomulagsins,“ segir Már.

MÁR GUÐMUNDSSON Seðlabankastjóri

segir bankanum ekki kunnugt um formlega fyrirvara við lánveitingum vegna
Icesave.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

- óká

Umfangsmiklar skattahækkanir samþykktar á þinginu
Breytingar á skattkerfinu urðu að lögum á Alþingi í gær. Tekjuskattur verður innheimtur í þremur
þrepum. Formaður Sjálfstæðisflokksins dregur í efa að áform ríkisstjórnarinnar um 44 milljarða í auknar
tekjur nái fram að ganga. Fjármálaráðherra segir góðar líkur á efnahagsbata á seinni hluta næsta árs.
SKATTAR Umfangsmiklar breytingar á skattkerfinu urðu að lögum á Alþingi í gær. Tekjuskattur verður innheimtur í þremur þrepum,
fjármagnstekjuskattur hækkar og einnig
skattar fyrirtækja. Þeir einstaklingar sem
eiga meira en níutíu milljónir króna í hreina
eign munu greiða 1,25 prósent í svokallaðan
auðlegðarskatt en hjá hjónum verður miðað við
eign umfram 120 milljónir króna. Sjómannaafsláttur verður afnuminn í áföngum á fjórum
árum. Persónuafsláttur hækkar um 2.000
krónur á mánuði um áramótin í stað þess að
hækka samkvæmt vísitölu.
Steingrímur J. Sigfússon fjármálaráðherra
sagði við afgreiðslu skattafrumvarps ríkisstjórnarinnar á Alþingi í gær að við endurskoðun skattkerfisins sem fram undan
er verði hægt að skoða hvaða möguleikar
eru á að endurvekja vísitölutryggingu
persónuafsláttarins í ljósi efnahagsaðstæðna.
Steingrímur sagði að það væri óumdeilanlega kostur við fjölþrepaskattkerfi að það
stuðli að tekjujöfnun og tryggi að það markmið
náist að hlífa lægstu laununum við sköttum.
„Til framtíðar eigum við að stefna á að lækka
skattprósentuna á lægsta þrepi,“ sagði Steingrímur. Hann sagði ágætar horfur á því að viðsnúningur yrði í hagkerfinu og að efnahagsbati
færi að sjást á síðari hluta næsta árs.
Bjarni Benediktsson, formaður Sjálfstæðisflokksins, sagði hins vegar ríkisstjórnina
stunda blekkingar þegar hún héldi því fram
að skattkerfisbreytingarnar hlífðu fólki með
lægstu launin. Langveigamesta aðgerðin
væri sú að hætta við vísitölutengingu persónuafsláttar. Það myndi gefa ríkissjóði 9-10 milljarða króna í tekjur og þeir peningar yrðu
sóttir til allra launamanna. Ríkisstjórnin stefnir að því að auka tekjur ríkissjóðs um 44 milljarða króna með öllum skattabreytingunum
en Bjarni sagði það ofmat. Skattahækkanirnar myndu draga úr umsvifum í efnahagslífinu
og vegna þess myndu þær ekki skila ríkissjóði
eins miklum tekjum og ríkisstjórnin stefndi
að.
peturg@frettabladid.is

LEIÐTOGAR Steingrímur J. Sigfússon fjármálaráðherra og Bjarni Benediktsson, formaður Sjálfstæðisflokksins,

voru meðal þeirra þingmanna sem deildu um skattabreytingar ríkisstjórnarinnar á Alþingi í gær.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

HELSTU SKATTBREYTINGARNAR
Tekjuskattur einstaklinga verður í þremur þrepum:
1. 24,1% skattur af árstekjum undir 2.400.000 kr.
2. 27% skattur af tekjum á bilinu 2.400.0007.800.000 kr.
3. 33% skattur af tekjum umfram 7.800.000 kr.
á ári.
Útsvarsprósenta verður áfram hæst 13,28%,
þannig að heildarhlutfall í staðgreiðslu verður
áfram óbreytt 37,2% fyrir tekjur upp að 2.400.000
krónur á ári.
Persónuafsláttur hækkar aðeins um 2.000
krónur um áramót í stað þess að hann taki
breytingum samkvæmt vísitölu sem hefði leitt til
meiri hækkunar.

Fjármagnstekjuskattur hækkar úr 10% í 18%
en með 100.000 kr. frítekjumarki. Aðeins skal
skattleggja 30% af tekjum vegna útleigu á íbúðarhúsnæði.
Tekjuskattur fyrirtækja hækkar úr 15% í 18%.
Sérstakur auðlegðarskattur, 1,25%, verður
innheimtur á hreina eign einstaklinga umfram
90 milljónir og umfram 120 milljónir króna hjá
hjónum.
Sjómannaafsláttur verður afnuminn í áföngum
um 25% á ári á fjórum árum.
Sé úthlutað arði úr einkahlutafélagi sem nemur
meira en 20% af eigin fé ber að greiða tekjuskatt
af helmingi en fjármagnstekjuskatt af helmingi.

VEÐURSPÁ
HEIMURINN
Alicante

Ingibjörg
Karlsdóttir
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FROSTDAGAR
FRAM UNDAN
Það lítur út fyrir
kalda daga fram
að jólum með
snjókomu eða
éljagangi um
landið norðan- og
austanvert en bjart
veður suðvestanlands og litlar líkur
á snjókomu þar.
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Frankfurt

5°

Friedrichshafen
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AÐFANGADAGUR
Stíf norðlæg átt Vlands, annars hægari.
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London

Ósló

-2

-5
-5

Á MORGUN
Strekkingur á V-fjörðum,
annars hægari.

2°

Berlín

Kaupmannahöfn
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19°

Basel
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2°

San Francisco

11°

Stokkhólmur
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Vindhraði er í m/s.
Hitastig eru í °C.
Gildistími korta er um hádegi.

Kaupauki:

12.000 KR.
INNEIGN
yfir árið
fylgir

„Demants.
síminn“

S ON Y E R I C S S ON J AL OU : L Í T I L L OG N E T T U R

Alger gimsteinn
Handhægur og með eindæmum nettur stelpu-

ENNEMM / SÍA / NM40211

sími, demantslaga með sérstakri filmu sem gerir
skjáinn að spegli. Hann er svo lítill að auðvelt
er að finna honum stað hvort sem er í veski eða
vasa. Styður að auki 3G og 3G langdrægt.

SÍMALÁN-ÚTBORGUN:

0 kr.

Það er
800 7000 • siminn.is

Eftirstöðvum dreift á
allt að 12 mánuði.*
1.000 kr. inneign á
mán. í 12 mán. fylgir.
Staðgreitt: 39.900 kr.

* Ef greitt er með kreditkorti er hægt að dreifa eftirstöðvunum vaxtalaust á allt að 12 mánuði. Greiðslugjald er 250 kr./mán.

• Styður 3G langdrægt
• Íslenskt viðmót
• 3MP myndavél
• FM útvarp
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KJÖRKASSINN

Ung kona sem stakk fimm ára stúlku sýknuð af ákæru um manndrápstilraun:

Þrjár líkamsárásir:

Árásarkonan í Keflavík talin ósakhæf

Ráðist á konu
og tvo menn

stakk fimm ára stúlku í brjóstið í
Reykjanesbæ í lok september var
í gær sýknuð af ákæru um tilraun
til manndráps. Kemst dómurinn að
þeirri niðurstöðu að konan sé ósakhæf sökum geðklofa og atferlisraskana af völdum kannabisneyslu. Hún
var dæmd til vistunar á stofnun.
Konan játaði strax við skýrslutökur hjá lögreglu að hafa bankað
á útidyrnar á heimili stúlkunnar
og stungið stúlkuna þegar hún kom
til dyra. Sagðist hún hafa farið að
heimilinu í þeim tilgangi að skaða
heimilisföðurinn, sem hefði hótað
henni líkamsmeiðingum, en síðan
ákveðið að stinga stúlkuna. Hún
gat ekki gefið skýringar á því hvers

DÓMSMÁL Þrír karlmenn voru
dæmdir fyrir líkamsárásir í gær.
Hinn fyrsti var dæmdur í eins
mánaðar skilorðsbundið fangelsi fyrir að ráðast á mann í
Vestmannaeyjum og kýla hann
tvisvar í andlitið.
Sá næsti var dæmdur í tveggja
mánaða skilorðsbundið fangelsi
fyrir að ganga í skrokk á manni
á Selfossi og slá hann í andlit og
höfuð.
Hinn þriðji var dæmdur í eins
mánaðar skilorðsbundið fangelsi
fyrir að ráðast á konu í Hveragerði. Hann kýldi hana í andlitið.
Öll fórnarlömbin hlutu talsverða
áverka.
- jss

DÓMSMÁL Rúmlega tvítug kona sem

Borðar þú skötu á Þorláksmessu?
Já
Nei

46%
54%

SPURNING DAGSINS Í DAG:

Ert þú búin(n) að kaupa allar
jólagjafir?
Segðu skoðun þína á visir.is.

22. desember 2009 ÞRIÐJUDAGUR

vegna hún veittist að barninu.
Konan gekkst undir skoðun
tveggja sálfræðinga sem komust
að þeirri niðurstöðu að hún ætti
við alvarlega geðræna kvilla að
stríða. Hún væri erfið í samskiptum og hefði neytt kannabisefna
nær daglega í lengri tíma. Þá hefði
hún verið misnotuð kynferðislega
af fósturföður sínum frá miðju ári
2002 til ársloka 2003.
Fimm ára stúlkan kemur til með
að ná sér að fullu, en árásarkonan
er þó dæmd til að greiða henni 900
þúsund krónur í skaðabætur. Skaðabótakröfu fyrir hönd ellefu ára
systur stúlkunnar sem varð vitni að
árásinni var vísað frá vegna vanreifunar.
- sh

AF VETTVANGI Konan var handtekin á

heimili sínu og streittist á móti lögreglu
við handtökuna.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Karlmaður um þrítugt:

Karlmaður á fimmtugsaldri:

Stal korti og
kardimommu

Með byssusafn
og fíkniefni

DÓMSMÁL Rúmlega þrítugur
maður hefur verið ákærður
fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur.
Honum er meðal annars gefið að
sök að hafa stolið greiðslukorti og
kardimommudropum.
Maðurinn stal úr fimm verslunum, samkvæmt ákæru. Í þremur tilvikum stal hann matvöru
fyrir innan við þúsund krónur.
Einu sinni stal hann fyrir á þriðja
þúsund krónur. Í tveimur tilvikum stal hann kardimommudropum. Loks stal hann debetkorti í
Lyfju í Lágmúla.
- jss

DÓMSTÓLAR Lögreglustjórinn á

Þrettán greindust með HIV:

Einn karlmaður
lést af alnæmi
HEILBRIGÐISMÁL Það sem af er

þessu ári hafa þrettán manns
greinst með HIV-sýkingu á
Íslandi. Af þeim eru þrír karlmenn og tíu konur. Ein kvennanna
greindist með alnæmi, lokastig
sjúkdómsins, og einn karlmaður
lést af völdum hans á árinu.
Af þeim sem greindust eru sex
Íslendingar, fjórar konur á aldrinum sautján til 48 ára og tveir
karlmenn á aldrinum 21 til þrjátíu
ára. Allar konurnar og annar karlmaðurinn eiga sögu um fíkniefnaneyslu með sprautunotkun í æð.
Hin átta sem greindust með
HIV-sýkingu eru af erlendu bergi
brotin og teljast hafa smitast með
kynmökum.
- shá

ÍSAFJÖRÐUR
Fyrsta sveinsprófið í 18 ár
Átta nemendur útskrifuðust með
sveinspróf í húsasmíði frá Menntaskólanum á Ísafirði á laugardag. Þetta
var í fyrsta sinn í átján ár sem sveinspróf er haldið á Ísafirði. Síðustu árin
hafa nemar þurft að fara ýmist suður
eða norður til þess að þreyta próf.

VANHÖLD Í FÉ Stefanía segir hafa
borið á lungnaveiki og jaxlaveiki í
kindunum, sem þýðir að þær nýti
ekki fóðrið.

Segir reynt að hrekja
sig af landareigninni
Stefanía Inga Lárusdóttir, bóndi á Stórhóli í Álftafirði, segir að vissir menn
vilji hana burtu af jörðinni. Það sé undirrót ákæru vegna fjárbúskapar hennar.
Lungnaveiki og tannlos í fé orsaki að veikar kindur geti ekki nýtt fóðrið.
DÝRAHALD „Undirrótin að öllum

þessum látum er sú að vissir menn
vilja okkur héðan í burtu,“ segir
Stefanía Inga Lárusdóttir, bóndi á
Stórhóli í Djúpavogshreppi.
Málefni hennar hafa verið
mikið til umfjöllunar að undanförnu í kjölfar sáttar sem fulltrúi sýslumanns á Eskifirði gerði
við hana í framhaldi af ákæru
um vanhöld í fjárbúskap á jörðinni. Stefanía segir að þau klögumál og í sumum tilvikum ósannindi sem þar hafi komið fram séu
fyrst og síðast sprottin af hreinum illvilja og óvild í garð heimilis
hennar, sem staðið hafi um árabil.
Allt hafi verið tínt til, til þess að
klekkja á því.
Stefanía segir að aldrei hafi
skepna verið svelt á Stórhóli.
„Við gefum tvisvar á garðann
á dag og gefum vel. Nú erum við

búin að koma okkur upp sjálffóðrun, sem léttir vinnuna við féð
geysimikið.“
Spurð um dauða og vanhöld í
kindum í fjárhópnum segir Stefanía ástæðu fyrir þeim.
„Það hefur einstaka kind verið
að deyja úr eins konar lungnaveiki
undanfarið. Í fyrrahaust óskaði ég
eftir að sprauta féð en var þá bent
á, af dýralækni, að samkvæmt
sænskri rannsókn borgaði það
sig ekki því þetta væri rándýrt og
afar fáar kindur dræpust úr þessu,
sem er rétt. Sjö kindur af öllum
hópnum eru nú ekki stórt hlutfall.
En ég hefði betur haldið bólusetningunni til streitu vegna þess að
þetta stendur fénu fyrir þrifum.
Þá hefur borið á jaxlaveiki í kindunum, sem þýðir að þær nýta ekki
fóðrið. Bæði lungnaveikin og jaxlalos eru þekkt í Álftafirði.“

Aðspurð segir Stefanía að til
hafi staðið að fækka fénu, sem er
nú á annað þúsund talsins.
„En ég hefði viljað breyta því
sem ég ætla að breyta án þess
að til þessara leiðinda þyrfti að
koma,“ segir hún. „Og vissulega
eru þau ekki hvetjandi til breytinga.“
Stefanía segir að sýslufulltrúinn hafi lagt fram áttatíu þúsunda
króna sáttatillögu og hún hafði
gengið að henni.
„Ég samþykkti hana, því helst
af öllu vil ég fá að vera í friði og
ekki í stríði við neinn. Ég tel að
með henni hafi ég verið að kaupa
mér frið,“ segir hún. „En það
breytir því ekki að það er afar sárt
hvernig búið er að fara með okkur
á margan hátt og hvernig búið er
að vega að mannorði mínu á röngum forsendum.“
jss@frettabladid.is

höfuðborgarsvæðinu hefur ákært
karlmann á fimmtugsaldri fyrir
fíkniefnabrot og vopnalagabrot.
Maðurinn er ákærður fyrir að
hafa haft 164 grömm af kókaíni í
hjólhýsi við Yrsufell. Efnin fundu
lögreglumenn við leit.
Aftur var maðurinn tekinn, nú
í Hafnarfirði, með 1,63 grömm af
amfetamíni, sem hann framvísaði
við leit. Þar fundu lögreglumennirnir einnig haglabyssu af gerðinni
Benelli og skammbyssu af gerðinni Bruni Mod 92. Maðurinn hafði
ekki skotvopnaleyfi fyrir þeim. Þá
ábyrgðist hann ekki vörslu þeirra
með þeim hætti að óviðkomandi
næði ekki til þeirra og án þess að
geyma haglabyssuna og haglaskot
í aðskildum og læstum hirslum á
heimili sínu.
Enn fremur fann lögreglan riffil
af gerðinni Marlin og haglabyssu
af gerðinni Breda.
- jss

Eldfjallið Mayon á Filippseyjum:

Búist við gosi á
næstu dögum
FILIPPSEYJAR Tugþúsundum hefur

verið fyrirskipað að yfirgefa
heimili sín á Filippseyjum en vísindamenn reikna með því að eitt
stærsta eldfjall landsins fari að
gjósa á næstu dögum. Fleiri en
níu þúsund fjölskyldur, tæplega 45
þúsund manns, hafa verið fluttar í
búðir sem reistar hafa verið í hæfilegri fjarlægð frá fjallinu Mayon.
Sumir íbúar í nágrenninu kjósa þó
heldur að halda sig heima og óttast
margir að þjófar fari ránshendi um
heimili þeirra yfirgefi þeir þau.
Fjallið er í um 500 kílómetra
fjarlægð frá höfuðborg Filippseyja, Manila. Það hefur gosið oft í
gegnum tíðina en árið 1814 létust
rúmlega 1.200 manns og lögðust
nokkur þorp í eyði. Síðasta stóra
gos í fjallinu var árið 1993.
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Hætt við 14% þrep í virðisaukaskatti en efra þrepið hækkað úr 24,5% í 25,5%:

KÓK Unnendur Kóka

Kóla geta fagnað því
að hætt var við að
leggja sykurskatt á
gosdrykki og ýmis
matvæli og þjónustu
veitingahúsa.
Lægra þrep
virðisaukaskatts
verður óbreytt,
en efra þrepið hækkar
um eitt prósentustig.

Hætt við sykurskattinn
SKATTAR Alþingi samþykkti í gær

miðað við verðkönnun Fréttablaðsins?
2 Hversu mikið er áætlað eigið
fé Akranesskaupstaðar?
3 Hver talar í lok friðargöngu
niður Laugaveg á Þorláksmessu?
SVÖRIN ERU Á SÍÐU 62

Tilraun til manndráps:

Byggðarráð Skagafjarðar:

Byssumaður
áfram í haldi

Nýtt atvinnuvegaráðuneyti
sagt vera óráð

DÓMSMÁL Karlmaður sem skaut
úr byssu á útidyrahurð íbúðarhúss í Seljahverfi um miðjan nóvember verður í gæsluvarðhaldi
um hátíðarnar, allt til 15. janúar. Hæstiréttur hefur staðfest
úrskurð héraðsdóms þess efnis.
Málið er álitið tilraun til manndráps. Maðurinn bankaði upp á,
beindi haglabyssuhlaupi að enni
þess sem kom til dyra og skaut á
hurðina í þann mund sem henni
var skellt aftur. Segir í úrskurðinum að hann „hafi ekki hikað
við að skjóta þótt langlíklegast
væri að brotaþoli væri innan við
hurðina og honum hafi því mátt
vera ljóst að líftjón gæti hlotist af
atlögunni“. Sá sem árásin beindist gegn var fyrrverandi vinnuveitandi kærustu árásarmannsins.
- sh

LOKAÈ

STJÓRNMÁL Sveitarstjórn Skaga-

fjarðar segir að styrkja eigi
ráðuneyti sjávarútvegs og
landbúnaðar í ljósi mikilvægis
atvinnugreinanna fyrir þjóðina
og endurreisn efnahagslífsins í
stað þess að gera þær að deildum
í nýju atvinnuvegaráðuneyti.
Með sameiningunni sé lítið gert
úr mikilvægi þessara atvinnugreina. Fulltrúi Samfylkingar í
byggðarráðinu segir sameininguna hins vegar fagnaðarefni.
„Með þessu móti munu allar
atvinnugreinar njóta góðs af
heildstæðri atvinnu- og auðlindastefnu með uppbyggingu
stoðkerfis nýsköpunar og þróunar,“ segir í bókun fulltrúans. - gar

Þú getur alltaf treyst
á prinsinn
Hlíðasmára 8 • 201 Kópavogi • s: 554 7200
www.hafid.is

gjaldstofn

hækkun

olíugjald

1,65 kr/l

bensíngjald
Áfengi og tóbak
nema vindlingar
Bifreiðagjald
-1.000 kg.
1.000-3.000 kg.
+3.000 kg

2,5 kr/l
10%
9,3%
0,85 kr/kg
1,15 kr/kg.
282 kr/kg.

þrepi í virðisaukaskatti,“ sagði
Jón Steindór Valdimarsson, framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins.
„En við erum mjög ánægð með að

menn hafi horfið frá því að taka
upp 14 prósenta þrep. Það hefði
verið mjög slæmt.“
„Við höfum alltaf sagt að ef
menn þurfa að auka skatttekjurnar sé skárra að skrúfa upp í
öllu kerfinu heldur en að skemma
grunninn og auka flækjustigið.
Þess vegna erum við mjög sátt við
þessa lendingu.“
Virðisaukaskattsbreytingin á
að auka tekjur ríkissjóðs um 2
milljarða króna á ári. Einnig voru
hækkuð gjöld á áfengi, tóbak,
eldsneyti og bíla, auk hækkunar á
dómsmálagjöldum og fleiri gjöldum, sem ekki hafa fylgt verðlagsbreytingum.
- pg

Dýrkeypt gæti orðið
að selja varðskipið
Landhelgisgæslan varar við hugmyndum um að selja nýja varðskipið. Aðstæður
krefjist þess að öflugt dráttar- og björgunarskip sé staðsett hér. Sjálfstæðismenn
vilja selja skipið og dómsmálaráðherra getur ekki útilokað að það verði gert.
ÖRYGGISMÁL „Ok k u r va nta r
tilfinnan lega öflugt dráttarskip
hingað til lands. Ef það kemur
eitthvað fyrir þessi stóru olíuskip
sem sigla hér við landið í vaxandi
mæli þá verðum við að hafa skip
til að bregðast við aðstæðum. Það
gæti reynst okkur dýrt að selja
skipið,“ segir Halldór B. Nellet,
framkvæmdastjóri aðgerðasviðs
Landhelgisgæslunnar.
Ásbjörn Óttarsson, þingmaður
Sjálfstæðisflokksins, sagði í
umræðum vegna skattatillagna
ríkisstjórnarinnar á föstudag að
nauðsynlegt væri fyrir ríkið að
draga úr útgjöldum til að koma í
veg fyrir skattahækkanir. „Ég vil
líka benda á þær tillögur okkar,
sem mér finnst vera augljósar,
að við getum hugsanlega selt það
nýja varðskip sem við eigum að fá
á næsta ári og söluandvirði þess
gæti verið fimm milljarðar. Svona
tel ég frú forseti að við eigum að
vinna okkur út úr vandamálunum.“
„Ég lýsi yfir furðu minni á
því að þessi hugmynd sé komin
fram“, segir Halldór. „Ekki síst
vegna þess að dómsmálaráðherra
úr röðum Sjálfstæðisflokksins
[Björn Bjarnason] skrifaði undir
landhelgisgæsluáætlun þegar þeir
voru við völd. Þetta sýnir algjöra
stefnubreytingu af þeirra hálfu.“
Halldór spyr hvort þingmenn
Sjálfstæðisflokks hafi ekki fylgst
með umræðunni um þær breytingar sem hafa orðið á siglingum innan íslensku lögsögunnar
og tekur nýlegt dæmi um olíuskip sem fór með suðurströndinni á leið sinni vestur um haf

ÞÓR Öflugt togskip og tæknilega fullkomið að öllu leyti.

URALS STAR Skipið sigldi með allri

suðurströndinni nýlega og var aðeins
tuttugu sjómílur frá ströndinni á tímabili. Um borð voru 105 þúsund tonn af
svartolíu.
MYND/LHG

til Bandaríkjanna. Farmur þess
var yfir hundrað þúsund tonn af
olíu og Halldór vill að fólk íhugi
hvað það þýðir fyrir lífríki hafs
og stranda ef ekkert er skipið til
að bregðast við neyðaraðstæðum.

Ferðum þessara skipa fjölgi sífellt
og Íslendingar verði einfaldlega
að vera sjálfbjarga ef koma þurfi
stórum skipum til aðstoðar. „Við
búum ekki að sama skipafjölda og
er í Noregi og Evrópu þar sem er
mikið af vel útbúnum dráttarskipum. Hér er ekkert slíkt skip og
þess vegna var ráðist í smíði nýja
varðskipsins,“ segir Halldór.
Ragna Árnadóttir dómsmálaráðherra segir að ekki sé hægt
að útiloka það að varðskipið verði
selt. „En við spurningunni hvort
þetta hafi verið rætt af alvöru
innan ríkisstjórnar eða formlega
þá er svarið einfaldlega nei.“
Smíði á nýju fjölnota varðskipi
Landhelgisgæslu Íslands stendur
yfir hjá ASMAR, skipasmíðastöð
sjóhersins í Talcahuano í Chile,
og verður tilbúið til afhendingar
á fyrri hluta næsta árs.
svavar@frettabladid.is

Framkvæmdagleði á Höfn:

Ein gjöf sem
hentar öllum
Gjafakort Landsbankans er greiðslukort sem býður uppá að
gefandinn ákveði upphæðina og viðtakandinn velji gjöfina.
Þú færð gjafakortið í næsta útibúi Landsbankans.

GJAFAKORT | landsbankinn.is | 410 4000

ENNEMM / SÍA / NM39891

1 Hvar fæst ódýrasta skatan,

HÆKKANIR Á ÁFENGI,
TÓBAK, ELDSNEYTI OG BÍLA

Fé í gervigras
og reiðskemmu

NBI hf. (Landsbankinn), kt. 471008-0280.

að hækka efra þrep virðisaukaskattsins um eitt prósentustig, í
25,5 prósent úr 24,5. Hins vegar
hætti þingið við að setja á svokallaðan sykurskatt, sem átti að vera
nýtt 14 prósenta þrep í virðisaukaskatti fyrir sumar tegundir matvæla og þjónustu veitingahúsa.
Í áliti meirihluta efnahags- og
skattnefndar segir að þótt rök
séu fyrir breytingunni sé hún að
margra mati varasöm þar sem hún
mundi flækja skattkerfið og auka
hættu á undanskotum.
„Auðvitað er það ekkert sérstakt gleðiefni að vera komin með
heimsmet og 25,5 prósent í hæsta

SVEITARSTJÓRNIR Hornfirðingar
ætla að verja 292 milljónum
króna í ýmsar framkvæmdir á vegum sveitarfélagsins á næsta ári. Þetta mun
vera talsvert hærri upphæð
en tíðkast hefur. Stærsti einstaki framkvæmdaliðurinn er
uppbygging gervigrasvallar
á Sindravöllum. Í völlinn fara
72 milljónir króna. Verja á 25
milljónum í reiðhöll Hestamannafélagsins Hornfirðings.
„Að þessum tveimur framkvæmdum viðbættum má
segja að stórkostlegt átak hafi
átt sér stað á yfirstandandi
kjörtímabili í uppbyggingu
mannvirkja og aðstöðu fyrir
íþrótta- og æskulýðsstarf,“
segir í bókun meirihluta bæjarstjórnar.
- gar

GEFÐU FRÍ UM JÓLIN
JÓLAPAKKAR ICELANDAIR

EVRÓPA frá 28.900* kr.
eða 20 þús. Vildarpunktar og 17.276* kr.

USA frá 54.900* kr.
eða 40 þús. Vildarpunktar og 25.370* kr.

Jólapakkatilboð gildir til Boston, New York, Kaupmannahafnar, Stokkhólms, Oslóar, London,
Glasgow, Manchester, Frankfurt, Parísar, Amsterdam og til okkar nýja áfangastaðar -– Seattle.
Jólapakkar eru í boði fyrir öll farrými; Economy Class, Economy Comfort og Saga Class.
Sérstakt barna- og ungbarnaverð í boði, sjá www.icelandair.is fyrir frekari upplýsingar.
Ferðatímabil er frá 10. janúar til og með 31. mars 2010. Eftir að ferðatímabili lýkur
gildir jólagjafabréfið sem inneign upp í fargjöld með Icelandair.
+ BÓKAÐU Á WWW.ICELANDAIR.IS

* Innifalið: Flug fram og til baka, skattar og önnur gjöld. Sölutímabil er til 24. des. 2009 kl. 18:00. Bókunartímabil er frá 22. desember til og með 15. jan. 2010.
Lágmarksdvöl er aðfaranótt sunnudags nema á Saga Class. Takmarkað sætaframboð. Sjá nánari skilmála á www.icelandair.is. Þessar ferðir gefa 750–14.400 Vildarpunkta.

ÍSLENSKA SIA.IS ICE 48241 12/09

HUGURINN BER ÞIG
AÐEINS HÁLFA LEIÐ
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Jarðarför byltingarleiðtoga
snerist upp í mótmælafund
Syrgjendur hrópuðu slagorð gegn Ahmadinejad forseta og margir báru græna borða til stuðnings andófshreyfingu Moussavis, fyrrverandi forsetaframbjóðanda, sem sakað hefur stjórnvöld um kosningasvindl.
Andlát gamla byltingarleiðtogans Montazeris setti stjórnvöld í klemmu. Fjölmiðlum bannað að segja frá.
ÍRAN, AP Tugir þúsunda fylgdu

MÓÐIR OG KRÍLI Fjögurra mánaða

apakríli kúrir í kjöltu móður sinnar
í dýragarði í Hannover í Þýskalandi.
NORDICPHOTOS/AFP

Mæðrastyrksnefnd:

Fékk tvö hundruð kíló af skötu
FÓLK Mæðrastyrksnefnd fékk

200 kíló af kæstri skötu gefins
í gær. Það var fiskbúðin Fiskikóngurinn sem gaf skötuna sem
dugar að sögn Kristjáns Bergs,
eiganda Fiskikóngsins, til að
metta fimm hundruð „mjög
svanga“ munna.
Kristján segist vonast til þess
að skatan komi að góðum notum
fyrir þá sem eiga um sárt að
binda og þeir sem borði skötuna
eigi farsæl og gleðileg jól.
- sbt

BLÖNDUÓS
Hjálparstarf í stað jólakorta
Í stað þess að Blönduósbær sendi
út jólakort hefur bæjarráðið ákveðið
að veita þrjátíu þúsund krónur til
hjálpar- og góðgerðastarfs á Norðurlandi vestra fyrir jólin 2009.

íranska andófsklerkinum Hossein
Ali Montazeri til grafar í borginni
Qom í gær. Athöfnin snerist fljótlega upp í allsherjar mótmæli gegn
stjórnvöldum í Íran.
Mótmælendur hrópuðu slagorð
gegn forsetanum, Mahmoud
Ahmadinejad, og hvatningarorð til stjórnarandstöðunnar. Til
átaka kom milli mótmælenda og
öryggissveita fyrir utan heimili
hins látna.
Fjölmiðlum hefur verið bannað
að fjalla um atburðina og vitni, sem
erlendar fréttastofur hafa rætt við,
láta ekki nafns síns getið af ótta við
refsingu.
Montazeri lést á sunnudag, 87
ára gamall. Hann var einn af leiðtogum íslömsku byltingarinnar
1979 þegar klerkar og stúdentar
tóku höndum saman undir forystu
Ayatollah Ruhollah Khomeini og
steyptu Mohammad Reza Pahlavi
keisara af stóli.
Fljótlega tók Montazeri þó að
gagnrýna byltingarstjórnina og
tók einnig virkan þátt í mótmælum
stjórnarandstöðunnar í kjölfar forsetakosninganna síðastliðið sumar.
Hann sakaði klerkastjórnina um
einræðistilburði og glæpi, og varð
þar með öðrum hvatning til að láta
í sér heyra.
Andlát hans setti stjórnvöld í
klemmu, því þau gátu ekki annað
en heiðrað minningu eins af byltingarleiðtogunum frá 1979. Hins

FJÖLMENN ÚTFÖR Syrgjendur lýstu margir stuðningi við stjórnarandstöðuna.

vegar áttu þau erfitt með að koma
í veg fyrir að útför hans yrði notuð
til mótmælaaðgerða.
Mótmælendurnir héldu á lofti
myndum af Montazeri og báru
græna borða og armbönd til
stuðnings Grænu hreyfingunni,
andófshreyfingu fyrrverandi forsetaframbjóðandans Mir Hossein
Moussavi, sem hefur sakað stjórnvöld um að hafa falsað niðurstöður

kosninganna í sumar til að tryggja
Mahmoud Ahmadinejad sigur.
Moussavi mætti í útförina í gær, og
það gerði einnig Mahdi Karroubi,
annar af forystumönnum andófsmanna.
Þúsundir syrgjenda komu einnig saman í heimabæ Montazeri,
Najafabad, og snerist samkoman
þar einnig upp í mótmæli.
Moussavi hóf að gagnrýna

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

klerkastjórnina strax fáum árum
eftir byltinguna 1979. Hann taldi
það rangt af henni að taka að sér
stjórn landsins í stað þess að láta
nægja að vera kjörnum stjórnvöldum til ráðgjafar. Hann sat fimm ár
í stofufangelsi og tók lítinn þátt í
stjórnmálum eftir að honum var
sleppt árið 2003, allt þar til hann
hóf upp raust sína á ný í sumar.
gudsteinn@frettabladid.is

Skráning
skuldabréfa
Birting lýsingar
Landsnet hf., kt. 580804-2410 hefur birt lýsingu, sem samanstendur af út-

mánaðar 2009 sem er 346,9 stig. Skuldabréfin eru jafngreiðslubréf til 25

gefandalýsingu og verðbréfalýsingu, vegna skuldabréfa félagsins sem

ára með afborgana- og vaxtagreiðslum á sex mánaða fresti, í fyrsta sinn

tekin verða til viðskipta á NASDAQ OMX Iceland hf.

15.04.2010 og með lokagjalddaga 15.04.2034. Skuldabréfin bera 5% fasta

Skuldabréf að fjárhæð ISK 5.000.000.000 voru gefin út þann 22. október

árlega vexti.

síðastliðinn en flokkurinn er opinn að stærð. Auðkenni flokksins á NASDAQ

Lýsinguna er hægt að nálgast á heimasíðu útgefanda www.landsnet.is

OMX Iceland hf. er LNET 09 1. Áætlað er að skuldabréf að fjárhæð ISK

eða á skrifstofu Landsnets hf., Gylfaflöt 9, 112 Reykjavík í 12 mánuði frá

5.000.000.000 verði tekin til viðskipta á NASDAQ OMX Iceland hf. þann 23.

dagsetningu tilkynningar þessarar. Umsjónaraðili með töku bréfanna til

desember 2009. Skuldabréfin eru í ISK 10.000.000 nafnverðseiningum.

viðskipta á NASDAQ OMX Iceland hf. er Saga Capital Fjárfestingarbanki hf.

Skuldabréfin eru verðtryggð með grunngildi vísitölu neysluverðs október

Reykjavík, 22. desember 2009

Saga Capital Fjárfestingarbanki hf.

|

Sími 545 2600

|

sagacapital.is

Ísbor á jólalegu tilboði
Samanbrjótanlegur ísbor ásamt
dorgveiðistöng, girni og 4 spúnum.
Mjúk burðartaska fylgir
og aukablöð í borinn.
Fullt verð 17.385
Jólatilboð aðeins 14.995

Stream veiðivesti

Stream Deluxe veiðitaska

Norconia og Leupold
Vönduð veiðitaska á góðu verði.
4 gerðir af góðum veiðivestum.
Stór hólf og mörg smærri ytri hólf.
Fjölmargir vasar, festing fyrir
handsjónaukar
Bólstrað burðarhandfang og axlaról.
klippur, D-hringir og flugusvampur. Mikið úrval af vönduðum sjónaukum
frá þessum virtu framleiðendum.
Falleg veiðitaska í góðri stærð.
Fullt verð 8.995.
Verð aðeins frá 18.995
Fullt verð 8.995. Jólatilboð aðeins 6.995
Jólatilboð aðeins 5.995
Veiðiflugur Íslands
Tímalaus bók. Sannkölluð biblía
fluguveiðimannsins.
Allar helstu íslensku veiðiflugurnar.
Aðeins 3.995

Ross fluguveiðipakki

Dr. Slick veiðisett.

Simms Freestone
veiðijakki

Gerviandasett

12 gerviendur.
fyrir yngstu veiðimennina
Blandaðar stellingar, bæði kyn.
Algjörlega vatnsheldur
Vönduð 7 feta flugustöng
Blý og bönd fylgja. Góður
veiðijakki frá Simms.
með lífstíðarábyrgð.
burðarpoki undir allt saman.
Góð útöndun. Stór og
Gott hjól og uppsett flotlína.
Hólkur fylgir ásamt DVD. góð hetta. Stórir brjóstvasar. Veglegur jólapakki skotveiðimannsins.
Aðeins 12.995 fyrir allt saman
Simms tryggir gæðin.
Þessi vönduðu veiðisett
Frábært verð. Aðeins 32.900
fást blá og bleik.
Verð aðeins 35.900

Vandaðar klippur til að klippa girni, töng
til að taka öngul úr fiski ásamt hjóli til að
festa verkfærin í vesti eða jakka.
Boxið utan um verkfærin nýtist sem flugubox.
Góð verkfæri á góðu verði. Aðeins 5.595

Ron Thompson
vöðlutaska
Vinsæl taska fyrir vöðlur
og skó. Vatnsheldur botn,
loftun í loki og motta
til að standa á þegar
farið er í og úr.
Verð aðeins 5.995

Alklæðnaður í veiðina
Neoprenvöðlur frá DAM í Þýskalandi.
Áföst stígvél með filtbotni.
Góður, vatnsheldur veiðijakki
frá Ron Thompson.
Ótrúlegt jólatilboð aðeins 28.980
fyrir alklæðanað í veiðina

Simms Freestone
vöðlupakki

ProLogic
skotveiðihanskar
Hlýir og vatnsheldir
hanskar í felulitum .
Gott verð. Aðeins 4.995

Ron Thompson Nylo
Stretch vöðlur

Simms Gore-tex
krakkavöðlur.

Simms Freestone öndunarvöðlur
Nýtt á Íslandi. Afar vandaðar
og Simms Freestone skór.
vöðlur frá þessum heimsþekkta
Allir veiðimenn þekkja Simms gæðin.
framleiðanda. Gore-tex filma og
Fullt verð 59.800
þykkir neoprensokkar.
Tilboð aðeins 48.980
Belti fylgir. Þrjár stærðir. Verð 35.900

Einhverjar vinsælustu vöðlurnar
síðastliðið sumar.
Áföst stígvél með gúmmísóla.
Frábært verð. Aðeins 14.995
Og Ron Thompson Nylo Stretch
klofstígvél aðeins 9.995

Fluguhnýtinganámskeið á DVD

Allen skotabelti.

Lærðu að hnýta silungaflugur og
Lærðu að hnýta laxaflugur.
Gott íslenskt fluguhnýtinganámskeið á DVD.
Aðeins 2.995 fyrir hvorn disk eða
aðeins 4.995 fyrir báða diskana saman

Sterkt belti úr neoprenefni í felulitum.
Hægt er að lengja beltið.
Allen skotabeltið heldur 25 skotum.
Verð aðeins 5.995

Beretta skotveiðibakpoki. Ron Thompson
hnífasett
Frábær bakpoki, sérhannaður
fyrir skotveiðimenn. Festing Nauðsynlegt í veiðitúrinn.
Scierra Sweep tvíhendupakki
3 góðir hnífar, stál
fyrir byssu er á hlið pokans.
Glæsilegur tvíhendupakki frá Scierra.
og skurðarbretti.
Mittisól og brjóstól.
Fjögurra hluta stöng, vandað hjól,
Öllu haganlega fyrirkomið
Fjölmargir vasar og hólf
fyrir nauðsynlegan búnað. í plasttösku. Aðeins 5.995 skotlína, undirlína, sökktaumur og
kastkennsla á DVD.
Felulita veðurhlíf fylgir
Fullt verð 65.885
pokanum. Verð aðeins 18.995
Jólatilboð aðeins 49.995

Ron Thompson Travel
Force flugustöng
Vönduð flugustöng í fjórum hlutum.
Poki og hólkur fylgja.
Fullt verð 14.995
Jólatilboð aðeins 10.995

Munið vinsælu gjafakortin okkar
Sportbúðin - Krókhálsi 5 - 517 8050 - Sportbudin.is - Veiðihornið - Síðumúla 8 - 568 8410- veidihornid.is
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Skilti Auschwitz-búðanna endurheimt í Póllandi:

26 prósenta fækkun milli ára:

Fimm menn handteknir

Færri óhöpp
vegna ölvunar

PÓLLAND, AP Fimm menn voru hand-

Á SKÍÐUM VIÐ HVÍTA HÚSIÐ Í

Washington hefur snjóað töluvert
undanfarið, svo nú má fara þar ferða
sinna á skíðum.
NORDICPHOTOS/AFP

teknir seint á sunnudagskvöld fyrir
stuld á járnskiltinu alræmda, sem
var yfir hliði útrýmingarbúða nasista í Auschwitz í Póllandi.
Pólska lögreglan segir mennina
ekki vera nýnasista, heldur virðist
sem þeir hafi bara verið á höttunum eftir peningum sem hugsanlega
fengjust fyrir skiltið.
Skiltinu var stolið aðfaranótt
föstudags, en fannst í þremur hlutum í skógi skammt frá heimili eins
sakborninganna eftir að meira en
hundrað ábendingar höfðu borist til
lögreglu.
„Þetta eru venjulegir þjófar,“
segir Marek Wozniczka, einn þeirra

lögreglumanna sem rannsaka stuldinn. Þeir eru á þrítugsaldri, fjórir
þeirra atvinnulausir en einn rekur
lítið byggingafyrirtæki.
Skiltið settu þýskir nasistar upp
yfir hlið útrýmingarbúðanna, þar
sem meira en milljón manns létu
lífið á árum seinni heimsstyrjaldarinnar. Á skiltinu standa þýsku orðin
„Arbeit macht frei“, eða „Vinnan
veitir frelsi“.
Strax á föstudaginn var sett upp
nákvæm eftirgerð skiltisins, sem
notuð var á meðan gert var við upphaflega skiltið fyrir nokkrum árum.
Stolna skiltið verður sett á sinn stað
um leið og viðgerð á því lýkur.

SKILTIÐ FUNDIÐ Fannst í þremur hlutum
í skógi skammt frá heimili eins þjófanna.

- gb

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

UMFERÐ Umferðaróhöppum sem
rekja má til ölvunaraksturs
hefur fækkað um rúman fjórðung milli ára, samkvæmt tölum
frá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Alls hafa 145 umferðaróhöpp vegna ölvunaraksturs
orðið það sem af er ári.
Lögregla hefur jafnframt
stöðvað för fleiri ökumanna
undir áhrifum áfengis það sem
af er desember en gert var í
fyrra. 68 ökumenn voru stöðvaðir
fyrstu tuttugu daga mánaðarins
en þeir voru 58 í fyrra.
Lögreglan hefur verið með
mikið eftirlit með ölvunarakstri
fyrir jólin.
- þeb

Karlmaður ákærður:

Sophia Hansen fyrir dómi í máli sem tengist skjalafalsi:

Dómur fyrir klám og ofbeldi:

Þáði smíðalaun
en vann ekkert

Dóttir Sophiu kvödd til vitnis

Réðst á Guðmund í Byrginu

DÓMSTÓLAR Maður á fertugsaldri

DÓMSMÁL Sophia Hansen hefur verið ákærð

DÓMSMÁL Héraðsdómur Suðurlands

hefur verið ákærður fyrir fjárdrátt. Manninum er gefið að sök að
hafa á árinu 2005 dregið sér tæpar
fjórar milljónir króna sem annar
maður lagði inn á bankareikning
hans samkvæmt samningi um
smíði sumarhúss. Fjárhæðin átti
að greiðast við byrjun verks þess
sem ákærður er og hann nýtti sér
þrátt fyrir að hann hafi aldrei hafið
framkvæmdir. Krafist er að maðurinn greiði sumarbústaðaeigandanum svikna þá upphæð sem hann
dró sér.
- jss

fyrir að hafa borið Sigurð Pétur Harðarson, fyrrum útvarpsmann, röngum
sökum sem leiddi til þess að hann var
ákærður fyrir skjalafals árið 2007.
„Þetta er rangt,“ svaraði Sophia
Hansen í Héraðsdómi Reykjavíkur í
gærmorgun þegar hún var spurð út
í sakargiftirnar.
Um er að ræða þrjú viðskiptabréf sem hún taldi nafn
sitt falsað á. Fól hún lögfræðingi sínum að kæra málið til
lögreglu. Í vitnaskýrslu hjá
lögreglunni lýsti hún því yfir
að hana grunaði að Sigurður Pétur hefði falsað nafnið
hennar, sem á að hafa leitt
til þess að hann var ranglega sakaður um skjalafals.
Samtals nam upphæð viðskiptabréfanna rétt rúmum
42 milljónum króna.

VESTMANNAEYJAR
Tjaldsvæðið byggt upp
Bæjaryfirvöld í Vestmannaeyjum
hyggjast verja tuttugu milljónum
króna í uppbyggingu tjaldsvæðisins
við Þórsheimilið.

Verjandi Sophiu, Kristján Stefánsson, sagði fyrir
rétti að kveða þyrfti dóttur Sophiu til vitnis, en hún
er búsett í Tyrklandi ásamt systur sinni. Þess má
geta að dætur Sophiu hafa ekki komið til Íslands
síðan fyrrverandi eiginmaður Sophiu, Halim
Al, nam þær á brott snemma á tíunda áratugnum.
Dóttir Sophiu er ekki eina manneskjan
á erlendri grundu sem verður kvödd til
vitnis, því ákæruvaldið hyggst kveða
útlenda rithandarsérfræðinga til
þess að bera vitni í málinu.
Aðalmeðferð málsins fer fram í
byrjun febrúar.
- vg

SOPHIA HANSEN Sigurður Pétur og

Sophia hafa eldað grátt silfur undanfarin ár eftir kostnaðarsama baráttu
Sophiu við að reyna að endurheimta dætur sínar frá Tyrklandi.

AFSLÁTTUR VIÐ KASSA
AF ÖLLU JÓLASKRAUTI!
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hefur dæmt karlmann á fimmtugsaldri í þrjátíu
daga skilorðsbundið fangelsi
fyrir líkamsárás
og kynferðislega
áreitni.
Maðurinn er
dæmdur fyrir
að hafa ráðist á
Guðmund Jónsson, fyrrverandi GUÐMUNDUR
JÓNSSON
forstöðumann
Byrgisins, annars vegar í sumarbústað Guðmundar og hins vegar á
sýsluskrifstofunni á Selfossi. Guðmundur hafði orðið uppvís af því að
misnota konu mannsins kynferðislega. Þá er maðurinn sakfelldur
fyrir að hafa klæmst við unga og
greindarskerta stúlku sem var viðskiptavinur hans á húðflúrstofu. - sh
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ANDVÍGUR NAUTAATI Þessi andstæð-

ingur nautaats stillti sér upp fyrir utan
þinghús Katalóníu í Barcelona á Spáni
með skilti þar sem krafist er banns.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Hollendingar og Belgar:

Vilja koma til
að skoða landið
FERÐAÞJÓNUSTA Þrettán íslensk

ferðaþjónustufyrirtæki héldu
vinnufundi í Amsterdam og
Brussel í síðustu viku. Fulltrúar
fyrirtækjanna voru ánægðir með
viðtökurnar og telja góð sóknarfæri á svæðinu. Búist er við samdrætti á ferðum Hollendinga til
flestra áfangastaða nema Norðurlandanna. Ástæðan er að náttúruskoðun er að verða eitt vinsælasta viðfangsefni í ferðalögum.
Brussel er markaður þar sem
opnast fyrir mikla möguleika með
beinu flugi Icelandair þangað
næsta sumar.
- shá

FLJÓTSDALSHÉRAÐ
Sorpgjald lækkað
Bæjarstjórn Fljótsdalshéraðs hefur
samþykkt að lækka gjaldskrá vegna
sorphirðu um 3,03 prósent.
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Formaður Sjálfsstjórnarflokksins í Færeyjum telur grunnlaunin duga:

Skemmdarverk í skrúðgarði:

Þingmenn missi nefndarlaun

Greinar sagaðar af fjallaþin

FÆREYJAR Formaður Sjálfsstjórnar-

HÚSAVÍK Skemmdarverk hafa

flokksins í Færeyjum, Kári P. Højgaard, segist tilbúinn til þess að
þingmenn fái hér eftir ekki greitt
sérstaklega fyrir embætti innan
þings, svo sem þegar þeir fara með
formennsku í þingnefndum, heldur
verði þingfararkaup látið duga.
Hann og Jenis av Rana, formaður Miðflokksins, höfðu lagt
til að nefndarmönnum í tveimur
nefndum yrði fjölgað, þannig að
litlu flokkarnir, nefnilega Miðflokkur og Sjálfsstjórnarflokkur,
fengju þar sæti einnig. Þetta væru
lýðræðisumbætur því þá gæti
stjórnarandstaðan fylgst betur
með stjórnarflokkunum.

Sósíalurinn greinir frá því að
gagnrýnendur hafi þá vænt þá
Kára og Jenis um að vilja komast
í nefndina til að hækka í launum.
Þeir brugðust við með ofangreindum hætti.
Í Færeyjum mega þingmenn
sem gerast ráðherrar ekki vera
þingmenn um leið. Kári segir að
laun fyrrverandi ráðherra megi
einnig endurskoða. Ekki fari ekki
vel á því að ráðherrar, sem detta
úr ríkisstjórn og taka sæti á þingi
að nýju, séu á biðlaunum sem ráðherrar í einhverja mánuði. Nær
væri að láta ein laun, hærri upphæðina, duga.
- kóþ

KÁRI P. HØJGAARD Var vændur um að

vilja komast í nefnd peninganna vegna
og svarar með því að stinga upp á að
grunnlaun þingmanna verði látin duga
fyrir öllum þingstörfum þeirra.
FRÉTTABLAÐIÐ/KLEMENS

verið unnin í skrúðgarðinum við
Búðará á Húsavík.
Í garðinum eru tveir fjallaþinir og greinir þingeyski fréttamiðillinn skarpur.is frá því að allar
neðstu greinarnar hafi verið sagaðar af öðru trénu. Líkum er leitt
að því að viðkomandi hafi líkast
til ætlað að skreyta húsið sitt
með stolnum greinum fyrir jólin.
Jan Klitgaard, garðyrkjustjóri
Norðurþings, segir tréð mikið
skemmt en þó ekki ónýtt. Líklega muni taka áratug fyrir það
að jafna sig. Hann segir ótrúlegt
hversu litla virðingu sumir beri
fyrir þessum fallega garði.
- th

Dómur þyngdur um sjö mánuði:

Hjólaði á lögreglumann
og situr inni í eitt ár
DÓMSMÁL Rúmlega fertugur

karlmaður hefur verið dæmdur
í Hæstarétti í eins árs fangelsi
fyrir að hjóla á lögreglumann.
Föstudagsmorguninn 6. apríl
2007 var maðurinn á ferli á reiðhjóli sínu um Fellahverfi í Breiðholti. Hafði hann skömmu áður
haft samband við konu sem hann
hafði eitt sinn verið í tygjum við.
Þar sem konan taldi sig hafa
orðið fyrir endurteknu ónæði af
hálfu mannsins hringdi hún til
lögreglu og kvartaði yfir þessu.
Fóru lögreglumenn heim til konunnar og fóru svo að svipast um
eftir manninum. Lögreglukona
klædd einkennisbúningi lögreglu,

var stödd ofarlega á göngustíg
sem er á milli fjölbýlishúsa. Kom
maðurinn hjólandi upp stíginn á
nokkurri ferð og lenti hjól hans á
lögreglukonunni sem við það féll
og handleggsbrotnaði. Hún þurfti
að undirgangast aðgerð hjá bæklunarlækni sem setti spöng ofan á
handlegginn og festi með fimm
skrúfum. Gat hún ekki hreyft
úlnliðinn eðlilega eftir brotið.
Héraðsdómur hafði áður dæmt
manninn í fimm mánaða fangelsi, meðal annars vegna þess að
hann hafði með athæfi sínu rofið
skilorð. Hæstiréttur þyngdi dóm
hans vegna þessa brots um sjö
mánuði.
- jss

GRUNAÐUR MAÐUR Jón Kr. Sólnes, fyrir miðri mynd, hefur gegnt stjórnarformennsku

í Byr síðan Jón Þorsteinn Jónsson lét af störfum sem stjórnarformaður í maí síðastliðnum.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Er grunaður í rannsókn sérstaks saksóknara á Byr:

Jón Kr. hættir sem
stjórnarformaður
VIÐSKIPTI Jón Kr. Sólnes, stjórnar-

formaður Byrs, hefur ákveðið
að segja sig úr stjórninni vegna
rannsóknar sérstaks saksóknara
á viðskiptum Byrs við eignarhaldsfélagið Exeter. Jón hefur réttarstöðu grunaðs manns í rannsókninni, þrátt fyrir að telja sig hafa
hreinan skjöld í málinu, að því er
segir í tilkynningu frá honum.
Jón segir að tildrög þeirrar stöðu
sem upp er komin séu að 19. desember 2008 hafi hann verið kallaður
inn á stjórnarfund í Byr sem varamaður. Á fundinum hafi verið samþykkt að framlengja yfirdráttarlán til Exeter, sem sagt hafi verið
í eigu MP fjárfestingar banka.
Lánamörk hafi verið hækkuð til

að mæta vaxtagreiðslum.
Segir Jón að á fundinum hafi
komið skýrt fram að ekki væri
ætlunin að nýta reikninginn í bráð,
„en atburðarás næstu vikna leiddi
í ljós að við það var ekki staðið,“
segir Jón. Segir Jón að nauðsynlegt sé að fullkomið traust ríki í
garð þeirra sem koma að endurreisn sparisjóðsins. Því vilji hann
víkja til hliðar meðan hann hafi
réttarstöðu grunaðs manns.
Fréttablaðið greindi frá því í síðustu viku að Jón Þorsteinn Jónsson, fyrrverandi stjórnarformaður
sparisjóðsins, hefði verið úrskurðaður í farbann vegna rannsóknarinnar. Hann hefur nú réttarstöðu
sakbornings.
- sh

og allar hinar jólagjaﬁrnar
fyrir bílaáhugamanninn
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Demókratar í öldungadeild koma í veg fyrir málþóf um heilbrigðislög:

Tveir ræktendur ákærðir:

Samþykki nú nánast öruggt

Með tvö kíló af
maríjúana

BANDARÍKIN, AP Demókratar í öld-

BLÁTT JÓLATRÉ Þetta bláa jólatré með

silfurkúlum stendur á götu í Sjanghaí
í Kína, þar sem fyrirtæki og stjórnvöld
hafa verið iðin við að skreyta.
NORDICPHOTOS/AFP

DÓMSMÁL
Peysa, maskari og gloss
Tuttugu og fjögurra ára Reykvíkingur
hefur verið kærður fyrir að hafa um
miðjan október stolið úr Hagkaupum við Smáralind peysu, maskara
og glossi að andvirði 10.973 krónur.
Í ákæru kemur fram að verslunin
krefjist 4.999 króna skaðabóta.
Málið fer fyrir dóm í janúarlok.

Stal rakspíra
Átján ára gamall Reykvíkingur var
staðinn að því að stela glasi af
rakspíra sem kostaði 6.299 krónur
í verslun Hagkaupa við Smáralind undir lok október. Krafist er
refsingar og skaðabóta upp á 6.299
krónur. Málið fer fyrir Héraðsdóm
Reykjavíkur í lok janúar.

22. desember 2009 ÞRIÐJUDAGUR

ungadeild Bandaríkjanna telja nú
nánast öruggt að frumvarp um
nýja skipan heilbrigðistrygginga
verði samþykkt í deildinni fyrir
jól.
Tveir óháðir þingmenn greiddu
atkvæði með demókrötum um
málsmeðferð snemma í gær, og
var þar með komið í veg fyrir að
repúblikanar geti haldið uppi málþófi til að tefja frumvarpið svo
lengi sem þeim sýnist.
Verði frumvarpið samþykkt í
öldungadeild á þingið samt eftir
að samræma það frumvarpi um
sama mál sem fulltrúadeild þingsins samþykkti í nóvember.

Töluverður munur er á frumvörpum deildanna. Meðal annars
eru ákvæði um fóstureyðingar
mun strangari í frumvarpi fulltrúadeildarinnar en í þessu frumvarpi sem öldungadeildin hefur nú
til meðferðar.
Endanleg útgáfa frumvarpsins
verður síðan send Barack Obama
Bandaríkjaforseta til undirritunar.
Megintilgangur frumvarpsins
er að tryggja nánast öllum Bandaríkjamönnum sjúkratryggingar,
sem hefur verið eitt helsta baráttumál demókrata í Bandaríkjunum
áratugum saman.
- gb

HARRY REID Leiðtogi meirihluta demó-

krata í öldungadeild Bandaríkjanna.

DÓMSMÁL Tveir menn um þrítugt
hafa verið ákærðir fyrir kannabisræktun.
Þeim er gefið að sök að hafa
laugardaginn 28. mars 2009 að
Freyjubrunni 3 og 5 í Reykjavík
haft í vörslum sínum í sölu- og
dreifingarskyni rúmlega tvö
kíló af maríjúana og 181 kannabisplöntu. Jafnframt að hafa um
nokkurt skeið fram til þess dags
ræktað kannabisplöntur.
Krafist er upptöku á 23 gróðurhúsalömpum, tuttugu spennubreytum, tuttugu perum, einu
flúorljósi, fimm viftum og tveimur mótorum sem hald var lagt á.
- jss

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Vegagerðina vantar veganafn:

Vandræði með nafn
á nýjum Djúpvegi
SAMGÖNGUR Nafngift á nýjum og

breyttum Djúpvegi vefst fyrir
Vegagerðarmönnun og heimamönnum, að því er fram kemur í
nýjasta tölublaði Framkvæmdafrétta Vegagerðarinnar. Vegurinn
liggur frá Hólmavík til Gilsfjarðar um Arnkötludal og Gautsdal og
kemur í stað þess er lá um Tröllatunguheiði. G. Pétur Matthíasson,
upplýsingafulltrúi Vegagerðarinnar, segir í pistli að Vegagerðin hafi nefnt veginn Djúpveg um
Arnkötludal og einnig Djúpveg um

Þröskulda en sá heitir hæsti hluti
vegarins sem þarf helst þjónustu
að vetri til. Arnkötludalur liggur
norðan Þröskulda en Gautsdalur
að sunnanverðu.
Pétur bendir á að hægt væri að
tala um Djúpveg um Gautsdal,
Þröskulda og Arnkötludal og nota
viðeigandi örnefni eftir því við
hvaða hluta vegarins er átt. Hann
segir Vegagerðina óska eftir sjónarmiðum heimamanna en bendir á
að þeim sem vinna við veginn líki
best við Þröskuldarnafnið.
- sbt

GUÐLAUGUR KRISTINN ÓTTARSSON Gaumgæfir hér kopargreiðu, sem hann segir
selda á 55.000 krónur. Hana kosti skamma stund og innan við þúsund krónur að
búa til.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Varar við
verðlausu
rafmagnsdóti
Kennari í rafeindatækni hefur sent Neytendastofu
erindi um að Klettur ehf. selji fólki verðlaust drasl
til að minnka rafmengun. Að fyrirtækið fremji
skemmdarverk á rafkerfum. „Ég sel rafbylgjutæki,“
segir eigandi Kletts.
UMHVERFISMÁL Skemmdarverk eru

víða unnin á heimilum á Íslandi
þegar til þess ófaglærðir menn
aftengja lögbundnar rafbindingar,
svo íbúðirnar uppfylla ekki lengur staðla um raföryggi. Rafkerfið verður stórhættulegt og segulsvið getur rokið upp úr öllu valdi.
Svo segir í ábendingu frá Guðlaugi
Kristni Óttarssyni öreindafræðingi og kennara, sem hann sendi
Neytendastofu á dögunum.
Til að kóróna ofangreint selji
þessir menn síðan íbúum verðlausa kopargreiðu á 55.000 krónur
svo hún dragi í sig rafmengunina.
Guðlaugur telur að þessi starfsemi
Kletts ehf. sé hættuleg og hrein
svik við neytendur.
„Ég er sífellt að rekast á ný tilfelli þar sem búið er að selja fólki
þennan töfrabúnað,“ segir hann og
bætir við að efniskostnaður slíkrar kopargreiðu sé undir þúsund
krónum.
Garðar Bergendal er eigandi
Kletts. Hann segist aldrei eiga
við rafkerfi í húsum nema hafa til
þess bæran rafvirkja með sér. „Ég
kannast ekkert við þetta. Ég hef
ekkert leyfi til að rífa jarðbindingar úr sambandi. Ég er bara að
mæla rafsegulsvið í húsum,“ segir
hann. Öðru nær, komi hann að slíkum húsum, bendi hann íbúum á
hættuna.
Garðar kannast heldur ekki við
að selja kopargreiður. „Ég veit
ekkert hvað maðurinn er að tala
um einu sinni,“ segir hann.
Hann var þá spurður um auglýsingu á heimasíðu sinni, þar sem
segir:
„Rafbylgjur eru allt í kringum
okkur, og geta valdið [...] ýmsum

KOPARGREIÐAN SJÁLF

Ég hef
ekkert
leyfi til að rífa
jarðbindingar
úr sambandi.
Ég er bara að
mæla rafsegulsvið í húsum.
GARÐAR BERGENDAL
EIGANDI KLETTS

kvillum hjá fólki og dýrum. Besta
leiðin til að koma í veg fyrir þetta
er að umpóla tenglum, og koma
fyrir rafbylgjutæki í jörðu sem
stöðvar neikvæðar bylgjur.“
Um þetta segir Garðar: „Jú, ég
sel rafbylgjutæki, ég kannast við
það.“
Spurður úr hverju tækin séu
smíðuð segist hann ekki hafa hugmynd um það. Hann selur þau á
milli fimmtíu og sextíu þúsund
krónur, en veit ekki hvað þau kosta
í framleiðslu. Hann selji tækin við
sama verði og hann kaupi þau á.
„Hvernig kemur mönnum til
hugar að þetta sé svindl?“ spyr
Garðar og vísar til jákvæðra
umsagna fólks á heimasíðu sinni.
klemens@frettabladid.is

,
MJUKIR PAKKAR!
=¢>:JC>FJ:
h¨c\d\`dYY^
@D

KcYjÂi]Zgbdh¨c\[naai
bZÂ'm+%%\g#V[]da"
igZ[_jb#@dYY^ccZg[naaijg
bZÂ*%%\g#V[]daigZ[_jb#
Hi¨gÂ/*%m,%hb#H¨c\"
jgiVh`V[na\^g#H¨c\/&)%
m'%%hb#

B#

1.690,-

H¡C<

H¡C</&(*M'%% HB#

96C66C9G>@VcYVYchh¨c\
H¨c\[naaibZÂb_`jbVcYVYc^
d\hb{\ZgÂjVcYV[^Âg^#H¨c\^cZg
hVjbjÂ)m+[Zgc^c\Vd\Äk]Zahi
Ycc^cc_V[cn[^gVaaVh¨c\^cV#

3.990,25%TUR

A F S L ÁT

@D99>

7.990,-

@GDC7DG<AJM
VcYVYch¨c\ 
`dYY^

90ÚN%N

<¨ÂVh¨c\[naai
bZÂVcYVYc^d\
hb{[^Âg^#7bjaa"
Vg{`a¨Â^d\hcgj"
`Vcijg#Hi¨gÂ{
h¨c\/&)%m'%%
hb#Ãnc\Y/.%%\g#
Hi¨gÂ{`dYYV/*%m
,%hb#B{Äkdk^Â
+%8#

D

H¡C</&(*M'%%HB#

12.900,H¡C< @D99> ÌÁJG/&&#.-%!"

8.990,-

;ADG696C>86VcYVYchh¨c\
<a¨h^aZ\Ych¨c\[naaibZÂ.%]kijbVcYVYc^d\&%
]kijbVcYV[_Âgjb#Ãnc\Y/+*%\#H¨c\^cZgbZÂ{`a¨Â^
g&%%WbjaaVgXVbWg^Xd\]kijbhcgj`Vci^ghVic^#
H¨c\^cVb{Äkdk^Â+%8#H¨c\/&(*m'%%hb#

HI¡GÁ/&)%M'%%H
M
B#

4.990,H8DII>
h¨c\jgkZgVhZii

A>H6
h¨c\jgkZgVhZii

A>H6

1.490,-

H¨c\jgkZgVhZii
{[g{W¨gjkZgÂ^
Hi¨gÂ/&)%m'%%
hb#d\`dYYVkZg*%
m,%hb#

4.990,-

;adii[acZah¨c\jg"
kZgVhZii#B_`id\
]aÅii!\diiVÂ`gV
jcY^g`jaYVcjb#:[c^/
&%%WbjaaVg[acZa#
BZÂiajbVÂcZÂVc#
Hi¨gÂ/&)%m'%%hb#
d\`dYYVkZg*%
m,%hb#

H8DII>

1.990,6CC>@6

2.990,67:A>C:

2.490,-

20

22. desember 2009 ÞRIÐJUDAGUR

HVAÐ ER AÐ FRÉTTA: STEINUNN ARNÞRÚÐUR BJÖRNSDÓTTIR VERKEFNISSTJÓRI

„ ORÐRÉTT“
Merkilegur hæfileiki

Að sjá tvöfalt

„[Ég] teikna sjálfur eins og
tveggja ára sofandi barn.“

„Það var tvöfalt sjokk að
verða vitni að bílveltu þar
sem fólk virtist vera stórslasað og að sjá lögguna draga
það út og handtaka það.“

PÉTUR ÖRN GUÐMUNDSSON, TÓNLISTARMAÐUR Í BUFFINU, HEFUR
NÝLEGA TEKIÐ UPP Á ÞVÍ AÐ TEIKNA
SKOPMYNDIR.

LÁRA BJÖRG BJÖRNSDÓTTIR VARÐ
VITNI AÐ GLÆFRAAKSTRI OG HANDFréttablaðið 21. desember.
TÖKU.

Fréttablaðið 21. desember.

nær og fjær

Einstök tilfinning að syngja á jólum
„Það sem ég verð mest vör við er að það er verið
að undirbúa helgihald í kirkjum landsins fyrir
jólin,“ segir Steinunn Arnþrúður Björnsdóttir,
verkefnisstjóri á Biskupsstofu, oftast kölluð Adda
Steina. Hún segir alltaf mikið að gerast í kirkjum
á þessum árstíma, bæði við að undirbúa helgihaldið á jólunum, en ekki síður við tónleika og
fleira sem tengist aðventunni.
„Það er mikið lagt upp úr jólahelgihaldi á
Íslandi, og það kemur ekki af sjálfu sér,“ segir
Adda Steina. Þannig séu prestar, organistar,
kirkjuverðir, kirkjukórar og barnakórar að
undirbúa helgihaldið. „Ég syng með kirkjukór
Grafarvogskirkju um jólin, og við erum farin að
æfa dagskrána. Það er ómetanleg tilfinning að
syngja jólasálmana,“ segir Adda Steina.
Kórinn mun syngja í messu klukkan 18 á
aðfangadagskvöld, aftur á jóladag, og svo í
hefðbundinni sunnudagsmessu þriðja í jólum. Til

viðbótar mun svo kórinn syngja á sjúkrastofnun
yfir jólin. „Það er mjög gaman að syngja um jólin,
þetta er svo hátíðlegt og alveg einstök tilfinning,“
segir Adda Steina.
Hún segir jólaundirbúninginn langt kominn
heima við, en í fjölskyldu eru auk
eiginmannsins tveir táningspiltar.
„Ég stressa mig nú ekki á
jólaundirbúningi. Við höfum
gaman af því að senda
jólakort svo við leggjum
alltaf mikla vinnu í það. Við
erum búin að baka fjórar sortir, og tvær eru þegar búnar. Við
leggjum mest upp úr samveru á
aðventunni, og ætlum að fara
að höggva jólatré í Heiðmörk,“ segir Adda Steina.

FRÓÐLEIKSMOLI
MADONNA SKÁKAR
ELVIS
■ Enginn
flytjandi hefur
komið fleiri
lögum á topp tíu
bandaríska smáskífulistans en
Madonna, alls
37. Þeim árangri
náði hún 12.
apríl 2008 þegar
smáskífan „4 Minutes“ komst á
topp tíu. Þar með hrifsaði hún
36 ára gamalt met Elvis Presley.
Madonna er líka sá sólóflytjandi
sem hefur komið flestum lögum
í röð á Topp 20 breska smáskífulistans, alls 64.

Æsilegt áhlaup á Kristjaníu
SKÓLABRÚ Potturinn og pannan opnaði
nýverið í húsinu við Skólabrú.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Potturinn og pannan:

Með 800 kíló af
skötu á morgun
FÓLK Veitingastaðurinn Potturinn

og pannan stefnir á að framreiða
800 kíló af skötu á morgun á Þorláksmessu.
Skatan verður framreidd við
Skólabrú en bæði verður hægt
að borða skötuna inni á staðnum
og fyrir utan, þar sem stóru
tjaldi verður komið upp. Einnig
verður gestum boðið að smakka
á selkjöti á staðnum, sem verður
opinn fram á kvöld.
- þeb

Jökull Gíslason lögreglumaður var í níu vikna
skiptidvöl hjá lögreglunni
í Kaupmannahöfn á dögunum. Þar kynntist hann
gengjastríðum, starfsemi
Vítisengla, gagnsemi
lögregluhunda, mansalsmálum og fleiru. Hann tók
meðal annars þátt í áhlaupi
á Kristjaníu með dönsku
óreirðalögreglunni, sem
hann segir frá hér.
„Fjörið byrjaði með því að ég
fékk að vera með í áhlaupi á
Kristjaníu,“ segir Jökull Gíslason
lögreglumaður hjá lögreglunni á
höfuðborgarsvæðinu.
Jökull var í níu vikur í skiptidvöl hjá lögreglunni í Kaupmannahöfn og kynntist þar allt
öðru umhverfi en lögreglan á
Íslandi starfar í. Hann kynntist
gengjastríðum, rótgróinni starfsemi Vítisengla. gagnsemi tuga
lögregluhunda, mansalsmálum
og svo mætti áfram telja.
„Óeirðalögreglan fer inn í
Kristjaníu tvisvar eða oftar í
mánuði,“ útskýrir Jökull. „Það er
þó nokkuð síðan íbúar svæðisins
misstu yfirráð sín yfir hasssölunni
og í dag eru þeir í samkeppni um
markaðinn við Vítisengla með tilheyrandi ofbeldi.“

LÖGREGLUHUNDAR Nær allir hundarnir
eru Scheffer og allir karlkyns. Það væri
ansi óheppilegt að vera með lóðatík á
vettvangi og lítið gagn í hundunum þá.

Í KRISTJANÍU Jökull í íslenska lögreglubúningnum í áhlaupi á Kristjaníu. Íbúi þar taldi

að nafnið hans væri vinstra megin á búningnum og skrifaði það vandlega niður.

nafnið mitt í bók. Ég var ekkert að
leiðrétta hana þar sem hún taldi
að nafnið mitt væri „Lögreglan“
því augljóslega var Police vinstra
megin á búningnum og því hlaut
hitt að vera nafnið. Þannig að einhvers staðar í Kristjaníu er skráð
að lögreglumaðurinn „Lögreglan“
hafi verið þar.
Jökull eyddi tveimur dögum
með hundadeild lögreglunnar ytra
og þótti mikið til koma.
„ Ég fékk að fylgjast með
sprengiefnaleitarhundum og
fíkniefnaleitarhundum en mest
þótti mér til lögregluhundanna
koma. Þeir eru þjálfaðir til að
leita uppi fólk og sönnunargögn
og ná mönnum og yfirbuga þá.
Hundarnir finna allt og alla. Þeir
standa kyrrir meðan sá sem þeir
finna gerir það. Ef hann hreyfir
sig fara þeir samstundis í hann.“

Þegar lögreglan kom inn á
svæðið, hurfu allir hasssalarnir
eins og hendi væri veifað, því þeir
hafa komið sér upp öflugu viðvörunarkerfi.
„Það gerði ekkert til, hundarnir
komu og þennan dag var lagt hald
á þrjú kíló af hassi sem fundust
falin um svæðið. Ég var ekki í
lögreglubúningi þennan dag og
ef heimamönnum er illa við lögreglumenn í einkennisfötum þá er
þeim enn verr við þá sem ekki í
búningi. Meðan ég dvaldi þar tóku

ýmsir af mér myndir þannig að ég
er lítið á leiðinni þangað í frítíma
mínum í framtíðinni.“
Skömmu síðar var farið í annað
áhlaup í Kristjaníu og í þetta sinn
klæddist Jökull íslenskum lögreglubúningi.
„Þótt ég væri í búningi nú þá
komu nokkrir heimamanna til mín
og sögðust muna eftir mér frá því
síðast og voru lítt hrifnir af þessu
„alþjóðlega“ samstarfi dönsku
lögreglunnar. Kona kom til mín
og sýndi mér þegar hún skrifaði

CARLOS Er vanur sjálfboðaliðastarfi frá

FRÁ ÚTHLUTUN Mæðrastyrksnefnd Reykjavíkur hefur úthlutað gjöfum í samstarfi við

heimalandi sínu, Venesúela.

Rauða krossinn og Hjálparstarf kirkjunnar fyrir jólin.

jss@frettabladid.is

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Hjálpa Mæðrastyrksnefnd
Upplýsingar um útsölustaði á
www.raymond-weil.com

Erlendir skiptinemar á vegum AFS
hafa undanfarna daga unnið sem
sjálfboðaliðar hjá Mæðrastyrksnefnd Reykjavíkur. Ungmennin
langaði að leggja sitt af mörkum
til þess að aðstoða Mæðrastyrksnefnd við sín brýnu verkefni, enda
er hefð fyrir því að skiptinemar
sinni sjálfboðastarfi.
„Ég er aðallega búinn að vera að
setja kartöflur í poka í dag,“ segir
Carlos Alfredo Maneiro Merida,
en hann er einn skiptinemanna.
Hann er sautján ára gamall og er

frá Venesúela. Hann hefur áður
unnið sem sjálfboðaliði í heimalandinu. „Í gær flokkaði ég ávexti
og nammi og fleira svoleiðis, þetta
er bara mjög gaman.“ Hann bætir
því við að skiptinemarnir gangi
eiginlega bara í þau störf sem
þurfi. Undantekningin hjá honum
sé að raða í poka. „Það er sett í
poka eftir listum og ég skil ekki
alveg hvað stendur á þeim.“
Ragnhildur G. Guðmundsdóttir,
formaður Mæðrastyrksnefndar
Reykjavíkur, segir algengt að

sjálfboðaliðar frá skólum, fyrirtækjum og félagasamtökum hjálpi
til. „Ég hef ekkert nema gott um
það að segja. Og þessir ungu
krakkar standa sig alveg ofboðslega vel,“ segir Ragnhildur. „Þau
eru fljót að átta sig og læra og svo
eru þau blíðleg og hafa fallega
framkomu.“ Hún segir hjálpina
alls staðar að vera ómetanlega.
„Öðruvísi væri þetta ekki hægt.
Þegar allir leggjast á eitt að vinna
verkefni þá gengur það.“
- þeb
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GLEÐILEGAR
16.990 kr.

9.990 kr.

18.990 kr.

39.990 kr.

2.990 kr.

4.990 kr.

3.990 kr.

8.990 kr.

9.990 kr.

2.990 kr.

23.992 kr.

19.992 kr.
Afgreiðslutími um jólin:
Þriðjudagur 22. des. 10–22
Þorláksmessa 23. des. 10–22
Aðfangadagur 24. des. lokað

Laugardagur 26. des.
Mánudagur 28. des.
Þriðjudagur 29. des.
Miðvikudagur 30. des.
Gamlársdagur 31. des.

lokað
10–18
10–18
10–18
10–12

Nýársdagur 1. jan.
Laugardagur 2. jan.

43.920 kr.
lokað
lokað

JÓLAGJAFIR
13.990 kr.

2.390 kr.

39.900 kr.

Verð: 37.990 kr.

2.190 kr.

20% afsláttur

9.990 kr.

9.900 kr.

Tilboð: 29.900 kr.

Verð: 29.900 kr.

Verð: 34.900 kr.

34.990 kr.

8.490 kr.
8.490 kr.

REYKJAVÍK Fiskislóð 1  Sími 580 8500
AKUREYRI Tryggvabraut 1–3  Sími 460 3630

FULLT HÚS JÓLAGJAFA
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GAMAN Í GEORGÍU Í Gori, fæðingarbæ Stalíns í Georgíu, komu aðdáendur hans saman í tilefni dagsins.

Standa með Stalín
Enn í dag láta einlægir aðdáendur grimmdarverk Jósefs Stalín sem vind um eyru
þjóta. Í Rússlandi og Georgíu minntust menn þess í gær að 130 ár voru liðin frá
fæðingu einræðisherrans sem stjórnaði Sovétríkjunum í nærri þrjá áratugi.
RÚSSLAND, AP Aðdáendur Jósefs

Stalín, bæði í Rússlandi og
Georgíu, minntust þess í gær að
130 ár eru liðin frá fæðingu þessa
alræmda einræðisherra, sem
stjórnaði Sovétríkjunum í tæpa
þrjá áratugi.
Vinsældir Stalíns hafa aukist í Rússlandi síðustu árin, eftir
að stjórnvöld tóku að sér að verja
ímynd hans.
Meðal annars hefur Vladimír
P útín forsætisráðherra lagt

áherslu á að Stalín eigi virðingu
skilda fyrir að hrinda á bak aftur
innrás Þjóðverja í seinni heimsstyrjöldinni ásamt því að hafa iðnvætt Sovétríkin. Skipulögð útrýming andstæðinga Stalíns og kúgun
almennings sem varð milljónum
íbúa Sovétríkjanna að bana eigi
ekki að skyggja á þessi afrek.
Kommúnistaflokkur Rússlands,
sem enn lifir góðu lífi sem stærsti
flokkur stjórnarandstöðunnar,
hefur einnig lagt mikla áherslu á

að viðhalda fegraðri ímynd Stalíns
og bað gagnrýnendur hans sérstaklega um að hafa hægt um sig
í gær.
„Okkur er mikið í mun að öll
umræða um mistök Stalíntímans
hljóðni í dag, svo fólk geti hugleitt
persónuleika Stalíns sem skapara, hugsuðar og föðurlandsvinar,“ sagði Ivan Melnikov, einn forystumanna Kommúnistaflokksins,
í ávarpi á vefsíðu flokksins.
- gb

GENNADÍ ZJÚGANOV Leiðtoi rússneska Kommúnistaflokksins í fararbroddi í Moskvu.

UNGLIÐAR MARSERA Ungliðahreyfing rússneska Kommúnistaflokksins tók þátt í fögnuðinum.

TÝR

BRAGI

vettlingar

Hlýir og góðir með gott grip.

úlpa

barna dúnvesti

Einn
ig fá
í sv anlegir
örtu

Verð: 3.200 kr.

ÞÓRSMÖRK
Einn
í rau ig fáan
leg
ðu &
svör
tu

Verð: 19.800 kr.

Vindhelt og vatnsfráhrindandi.

Verð: 64.800 kr.

Mjög hlý og vatnsfráhrindandi.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP
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KAUPHÖLL ÍSLANDS [Hlutabréf]
Fjöldi viðskipta: 11

Velta: 41 milljónir

OMX ÍSLAND 6
804,8 +0,58%
MESTA HÆKKUN
ÖSSUR

+1,34%

MESTA LÆKKUN
EIK BANKI
MAREL

-1,28%
-0,32%

HLUTABRÉF Í ÚRVALSVÍSITÖLU:
Atlantic Petroleum 152,5 0,00%
... Bakkavör 1,95 0,00% ... Føroya Bank 128,00 0,00% ... Icelandair
Group 3,65 0,00% ... Marel 61,80 -0,32% ... Össur 151,00 1,34%

Umsjón:

nánar á visir.is

Samdráttur í útlánum
Áætluð útgáfa íbúðabréfa Íbúðalánasjóðs árið
2010 til fjármögnunar nýrra útlána er 34 til
42 milljarðar króna að nafnverði, samkvæmt
tilkynningu sjóðsins í gær.
„Áætlað er að ný útlán Íbúðalánasjóðs verði
29 til 37 milljarðar króna á árinu 2010 sem er
nokkur lækkun frá áætlunum ársins 2009,“
segir þar jafnframt, en af þeirri upphæð er
ráðgert að leiguíbúðalán verði 11 til 13 milljarðar króna. „Sjóðurinn mun hins vegar ekki
gefa út meiri íbúðabréf þetta árið,“ er bent
á í morgunkorni Greiningar Íslandsbanka.
Útgáfa á árinu sem er að líða verði því fyrir
16,5 milljarða króna að nafnvirði, en endurskoðuð áætlun hafi gert ráð fyrir útgáfu á bilinu 19 til 21 milljarður króna.
„Talsverð óvissa er fólgin í útgáfuáætlun
Íbúðalánasjóðs fyrir næsta ár að mati okkar.
Þannig er í áætlun sjóðsins tekið fram að ekki
sé gert ráð fyrir áhrifum af hugsanlegum

Í BYGGINGU Greining Íslandsbanka segir óvissu um
fjármögnunarþörf Íbúðalánasjóðs. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

kaupum sjóðsins á lánasöfnum annarra fjármálafyrirtækja, en á árinu sem nú er að
renna sitt skeið keypti hann slík lánasöfn af
nokkrum bönkum og sparisjóðum,“ segir í
Morgunkorninu og um leið bent á að enn sé
óljóst hver verði endanleg áhrif á greiðsluflæði sjóðsins af greiðsluúrræðum þeim sem
skuldunautum hans standi til boða.
- óká

Kreppa Breta
sögð að baki
Hagfræðingar í Bretlandi hafa
lýst því yfir að kreppan sé þar
formlega að baki, þótt efnahagsbati sé enn sem komið er fjarlægur.
Breska dagblaðið Telegraph
greindi frá þessu í gær, en yfirlýsingarnar koma í kjölfar endurskoðaðra hagvaxtartalna ytra. Í
þeim kemur fram að hagkerfið
hafi svo gott sem náð jafnvægi á
þriðja fjórðungi þessa árs.
Fyrri tölur bentu til þess að
samdráttur yrði -0,3 prósent á
fjórðungnum, en nú virðist sem
hagkerfið standi í stað í 0,0 prósenta mælingu og mjakist út úr
samdrættinum á lokafjórðungi
ársins.
- óká

I^a`ncc^c\i^ak^Âh`^eiVk^cV
Gb[ViVaV\Zgh^ch

Gb[ViVaV\Zg^cck^aakZ`_VVi]n\a^k^Âh`^eiVk^cVh^ccV{ÄkVÂC>@6`d_jg
hZbhZaYVgkdgjkZghajcjb[aV\h^chZgjbZÂd[a{\jgn\\^h]a^Â^hZb
ÄVg[VÂaV\[¨gV#ÃZ^gk^Âh`^eiVk^c^ghZb]V[V`ZneiÄZhhV\ZgÂV[`d_jZgj
k^chVbaZ\VWZÂc^gjbVÂ]V[VhVbWVcYk^ÂhiVg[hbZccGb[ViVaV\Zgh^ch
hbV*&%",%**!ZÂVbZÂÄkVÂ`dbVk^ÂkZghajcjbd``VgVÂ
@dgejidg\^ZÂV<aZg{gidg\^!i^aVÂ[{c{cVg^jeeaÅh^c\Vg#

RÁÐHERRANN OG BANKASTJÓRINN Steingrímur J. Sigfússon fjármálaráðherra og Ásmundur Stefánsson, bankastjóri Landsbankans,

handsala samkomulag um uppgjör eigna og skulda milli gamla og nýja Landsbankans um miðjan mánuðinn.

Gb[ViVaV\Zg^cck^aakZ`_VVi]n\a^k^Âh`^eiVk^cVh^ccV{ÄkVÂ6IA6CI>H
`d_jghZbhZaYVgkdgjkZghajcjb[aV\h^chZgjbZÂ\aajÂjb[Zhi^c\jb
hZbÄVg[VÂaV\[¨gV#ÃZ^gk^Âh`^eiVk^c^ghZb]V[V`ZneiÄZhhV\ZgÂV[
`d_jZgjk^chVbaZ\VWZÂc^gjbVÂ]V[VhVbWVcYk^ÂhiVg[hbZcc
Gb[ViVaV\Zgh^chhbV*&%",%**!ZÂVbZÂÄkVÂ`dbVk^ÂkZghajcjb
d``VgVÂ@dgejidg\^ZÂV<aZg{gidg\^!i^aVÂ[{c{cVg^jeeaÅh^c\Vg#

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Bankarnir tengjast nú
spillingu og vantrausti
Ímynd Landsbankans
hefur skaðast mest eftir
bankahrunið. Þetta kemur
fram í nýrri rannsókn við
viðskiptadeild Háskóla
Íslands. Bankinn virðist
rúinn trausti og lítt tengdur
við þá þætti sem áður einkenndu ímynd hans. Bankamarkaður hér er sagður
brenndur marki spillingar.
„Neytendur, sem áður tengdu
Landsbankann helst við traust
og samfélagslega ábyrgð, virðast
nú helst tengja bankann við spillingu,“ segir í nýrri skýrslu sem
Viðskiptafræðistofnun Háskóla
Íslands hefur gefið út. Skýrslan heitir „Áhrif bankahrunsins
á ímynd banka og sparisjóða“.
Höfundar hennar eru Þórhallur
Guðlaugsson dósent og Friðrik
Eysteinsson aðjúnkt.
Fram kemur að hrunið virðist
ekki aðeins hafa skaðað tiltekin
vörumerki heldur hafi fjármálaþjónusta í heild orðið fyrir ímyndarlegum skaða. „Spilling virðist
því vera sá eiginleiki sem helst
einkennir íslenskan bankamarkað eftir bankahrunið.“

ÞÓRHALLUR
GUÐLAUGSSON

FRIÐRIK
EYSTEINSSON

Niðurstöðurnar eru sagðar
byggja á þremur könnunum þar
sem spurningar voru lagðar fyrir
nema við Háskóla Íslands. Tekið
er fram að markaðshlutdeild
banka meðal nemanna svipuð og
meðal almennings.
Um leið og staða Landsbankans
hefur gjörbreyst í hugum neytenda þá virðist samkvæmt könnun Þórhalls og Friðriks sem Sparisjóðurinn hafi tekið þann sess sem
Landsbankinn hafði áður. Staða
Sparisjóðsins er að mestu óbreytt
og ímynd hans tengt þáttum á
borð við „persónulega þjónustu“,
„samfélagslega ábyrgð“, „traust“
og því að vera „gamaldags“. Þá
virðist staða Byrs og Spron ekki
hafa breyst mikið og tengist heldur trausti en spillingu.
Íslandsbanki (áður Glitnir)
hefur jafnframt nánast sömu

staðsetningu eftir bankahrunið og
fyrir það. Bankinn þykir „framsækinn“ og „nútímalegur“, þótt
spillingareiginleikinn sé ekki
fjarri. „Kaupþing hefur einnig
nokkuð svipaða stöðu og áður
en hefur þó heldur fjarlægst
eiginleikann „spilling“. Ástæðan virðist fyrst og fremst sú að
Landsbankinn virðist „þrýsta“
Kaupþingi frá þeim eiginleika.
Vakin er athygli á að Landsbankinn hafi ekki skipt um nafn
eins og Glitnir og Kaupþing, sem
nú heita jú Íslandsbanki og Arion,
en um leið bent á að ef til vill sé
beðið niðurstöðu um framtíðareignarhald á bankanum. „Hver
svo sem niðurstaðan verður virðist nokkuð ljóst að bankahrunið
hefur stórskaðað vörumerki
Landsbankans og í ljósi þess að
langan tíma tekur að byggja upp
ímynd gæti nokkur vinna verið
framundan hjá stjórnendum og
starfsfólki Landsbankans við að
endurheimta fyrri stöðu,“ segir í
skýrslunni.
Þá kemur fram að til standi að
fylgjast með því hvernig atvinnugreininni gengur að endurvinna
„það traust sem hún hefur augljóslega misst“ og fyrirhugað að
endurtaka rannsóknina í febrúar
næstkomandi.
olikr@frettabladid.is

Veglegustu
stórvirkin
KYNNINGARVERÐ TIL ÁRAMÓTA

ÍSLAND Í ALDANNA RÁS
Ómetanleg heimild um sögu þjóðar
„Þvílík dramatík! 18. öldin er stórmerkilegt tímabil
í Íslandssögunni– hér er komin enn ein perlan
í þennan vandaða bókaflokk.“
Pálmi Gestsson leikari

Aðalhöfundur: Bjarki Bjarnason

584
4

blaðsíður
Ríkulega
Ríku
Rí
íkulega myndskreytt
myndskreyt
eyytt

KYNNINGARVERÐ TIL ÁRAMÓTA

SAGAN
Vegferð mannsins frá fyrstu tíð til nútímans
„Sá sem ekki þekkir söguna er dæmdur
til að endurtaka hana.“
George Santayana

ðalhöfundur: Adam Hart-Davis
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FRÁ DEGI TIL DAGS
greinar@frettabladid.is

Áhugaleysi Kennarasambands Íslands:

Vandi grunnskóla
PÁLL BALDVIN BALDVINSSON SKRIFAR

V

íða blasir vandi við rekstri sveitarfélaga á komandi ári.
Þegar er hafinn niðurskurður í þjónustu, þar á meðal
í rekstri grunnskólans. Hafa sveitarfélögin óskað eftir
aðkomu Kennarasambands Íslands að því máli, en þá
ber svo við að allt í einu hafa þeir í Kennarasambandinu
ekkert við sinn viðsemjanda að tala. Ákafir hafa þeir verið undanfarna áratugi að tala á ábyrgan máta við sveitarfélögin um launakjör
sín og haft hátt um nauðsyn þess að styrkja grunnskólann. Þessu
hafa sveitarfélögin mætt af skilningi: ekki eru liðin mörg misserin
síðan grunnskólakennurum var færð mikil launahækkun, svo mikil
að óljúgfróðir menn telja launakostnað skólanna hafa hækkað um
fimmtung milli ára. Og eftir því hækkuðu öll viðmið, meðal annars
launatengd gjöld vegna kennara. Þá voru kennarar til viðtals en nú
er ekki smuga á samtali.
Reyndar hefur allur kostnaður samkvæmt útreikningum
Hagstofunnar í grunnskólakerfinu hækkað: þar hefur mannahald aukist mikið á tíu ára tímabili, öðru starfsfólki en kennurum hefur á áratug
fjölgað um 63 prósent. Kostnaður á hvern nemenda samkvæmt útreikningum sama aðila hefur hækkað, var á hvern nemanda að meðaltali
1.154 þúsund krónur 2008 en var fjórum árum áður 927 þúsund 2004.
Leikmaður getur ályktað tvennt: á fjórum árum hefur þjónustan
batnað svona mikið með auknu starfsfólki eða grunnskólakerfið er
illa rekið. Þá má líta á árangurinn: eru kennarar sem fengu fimmtungs launahækkun á einu ári fyrir stuttu að standa sig rosalega vel?
Sumir eru það, jafnvel við erfiðar aðstæður, skólinn fyrir alla þýðir
jú að í sama bekkinn eru settir nemendur á vænum rítalínskammti
á dag og svo fjölfatlaðir einstaklingar að þeir þurfa manninn með
sér. Mælingar samkvæmt alþjóðlegum stöðlum sýna aftur að sem
menntakerfi er grunnskólinn illa settur, við erum að útskrifa marga
slaka nemendur úr honum ár eftir ár sem svo framhaldsskólakerfið
tekur við – eða ekki. Minna má á umræðu liðins vors þar sem framhaldskólar vísuðu fjölda nemenda frá vegna slaks árangurs – ekki
bara nemenda – heldur líka kennara, jafnvel foreldra því nám barna
verður ekki leyst innan veggja skólanna einvörðungu. Þeir eru heldur ekki geymslustaðir fyrir börn eins og leikskólarnir eru orðnir
frá 8 til 17 fimm daga vikunnar.
það er eitthvað mikið að í íslensku skólakerfi. Nú þegar kreppir
að og spyrja verður alvarlegra spurninga um inntak og árangur
skólastarfsins, þar sem taka verður til baka lengingu skólaársins
sem skilaði sér ekki í öðru en í nokkrum viðbótar leikdögum fyrir
börnin og vonandi einum auka starfsdegi fyrir kennara, þá er brýnt
að kennarar komi að því borði. Þeir verða að gera það hvort sem
pótintátum þeirra á Laufásveginum líkar betur eða verr. Foreldrar
um allt land sem greiða þeim laun árið um kring eiga kröfu til þeirrar ábyrgu afstöðu. Svo lengi hefur almenningur staðið með kjarabaráttu kennara án þess að þekkja til hlítar þau ótrúlegu starfskjör
sem stéttin hefur áunnið sér í kjarasamningum sem koma hverjum
manni á óvart sem kynnir sér þau.
Flutningur grunnskólans til sveitarfélaga hefur leitt til þess
að löggjafinn hefur mátt af algjöru ábyrgðarleysi hlaða skyldum
á skólana og ráðskast með hag sveitarfélaga. Nú fær ríkisvaldið
reikninginn í hausinn og á endanum er það almenningur og fyrirtækin í landinu sem borga. En Kennarasamband Íslands verður ekki
stikkfrí í því uppgjöri.

ÚTGÁFUFÉLAG: 365 miðlar ehf. STJÓRNARFORMAÐUR: Ingibjörg S. Pálmadóttir FORSTJÓRI OG ÚTGÁFUSTJÓRI: Ari Edwald
RITSTJÓRI: Jón Kaldal jk@frettabladid.is AÐSTOÐARRITSTJÓRI: Steinunn Stefánsdóttir steinunn@frettabladid.is
Fréttablaðið kemur út í 90.000 eintökum og er dreift ókeypis á heimili á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Einnig er hægt
að fá blaðið í völdum verslunum á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu
formi og í gagnabönkum án endurgjalds.
Issn 1670-3871

Þingliðið tvöfaldað

Tapað fundið

Eins og kunnugt er tapaði Sjálfstæðisflokkurinn talsverðu fylgi í
alþingiskosningunum í vor og er
þingflokkurinn því öllu minni en
sjálfstæðismenn eiga að venjast. Til
að vega á móti þessari óheillaþróun
hafa þingmenn flokksins brugðið
á það snjallræði að tala um sjálfa
sig í fleirtölu þegar þeir gera grein
fyrir atkvæði sínu. „Við segjum nei,“
sagði til dæmis Jón Gunnarsson
þegar hann gerði grein fyrir atkvæði
sínu um atvinnuleysistryggingar á
föstudag. Í gær gerði Illugi Gunnarsson grein fyrir atkvæði sínu um
tekjuöflun ríkisins og sagði þá:
„Það er þess vegna sem við
segjum nei”. Svona getur
verið auðvelt að tvöfalda
þingliðið.

Þráinn Bertelsson lagði líka orð í belg
í gær. Hann kvaðst ekki sjá ástæðu til
að standa í vegi fyrir skattahækkunaráformum ríkisstjórnarinnar en notaði
tækifærið til að brydda upp á öðru
umræðuefni: „Af því að enginn liður
er fyrir tapað fundið, en tapast hafa
áform ríkistjórnarinnar um að slá
skjaldborg um heimilin í landinu. Vil
biðja þá sem rekast á áformin að
skila þeim.“ Spurning
er hvort skjaldborgin komi í
leitirnar eða sé
týnd og tröllum
gefin.

Fyrst og fremst
hugmyndafræði
Rætt var um skattamál á þingi í
gær. Í hópi þeirra sem tóku til máls
var Eygló Harðardóttir, þingmaður
Framsóknarflokksins. Eygló tók fram
að Framsóknarflokkurinn væri ekki
mótfallinn skattahækkunum til að
sjá ríkinu fyrir tekjum; það var aftur á
móti ekki markmið ríkisstjórnarinnar.
„Þessar breytingar eru ekki fyrst
og fremst til tekjuöflunar heldur
eru þetta hugmyndafræðilegar
breytingar, það er verið að flækja
hlutina algjörlega að óþörfu.“
Hvað ætli ríkið geri þá við
peningana sem það aflar með
nýjum sköttum?
bergsteinn@frettabladid.is

Á sjó og landi
B

róðir minn, sem var sjómaður
alla sína starfsævi, sagði að
lengst af hefði það verið þannig,
að eftir að aflinn var kominn um
borð hefðu menn drifið í að gera
að honum, síðan sest niður og
spjallað, gripið í spil, og látið líða
úr sér í góðum félagsskap. Með
tölvu- og myndbandavæðingunni
hefði andrúmsloftið um borð
breyst. Þegar áhöfnin kom niður
var myndbandi stungið í tækið og
setið yfir því fram eftir kvöldi.
Sér hefði þótt daufara á sjónum
eftir þetta gengisfall á persónulegum samskiptum um borð.
Hvað gerir nútímafjölskyldan
þegar hún kemur heim úr
vinnunni, foreldrarnir af sínum
vinnustöðum og börnin af sínum,
eftir sjö til átta tíma fjarvistir?
Sest hún saman og spjallar um
viðburði og verkefni dagsins?
Eða er sett spóla í tækið? Eða
sest við tölvuna? Á heimilum
þar sem allir fjölskyldumeðlimir
hafa eigið herbergi, eigin tölvu og
jafnvel sjónvarp eða myndbandstæki inni hjá sér, geta þeir lokað
að sér ef þá lystir. Við erum ekki
endilega saman þó að við séum á
sama stað, ekki frekar en fólk á
sama hóteli.

Það sem aldrei var talað
Fólk sem ekki getur skilið
vinnuna eftir á vinnustaðnum
að degi loknum, heldur kannski
að það sjáist ekki. Að þetta séu
hugsanir sem brosandi andlit
og hressileiki breiði yfir. Það
er mikill misskilningur. Börn
eru opið og vakandi skilningarvit og nema það undir eins að
áhugi foreldranna er á yfirborðinu. Hugurinn bak við umhyggjusamt fasið er víðs fjarri. Sjálfsmynd sem er í mótun fær þau
skilaboð að viðkomandi sé ekki
nægilega áhugaverður til að
halda athygli sinna eigin foreldra. Unglingar eru líka býsna
sleipir í að lesa foreldra sína, og

JÓNÍNA MICHAELSDÓTTIR

Í DAG | Gildismat
nýta sér það gjarnan. Þeir eru
á þröskuldi fullorðinsáranna,
uppteknir af eigin tilfinningum
og vinum sínum. Þurfa viðurkenningu umhverfisins. Sækja
gildismat og viðmiðun annað ef
undirstaðan er veik. Bæði börn
og fullorðnir geta örmagnast á

Það er mikill tímasparnaður
og hagræðing í farsíma, SMSskilaboðum og spjalli á netinu.
En það kemur ekki í staðinn
fyrir persónuleg samskipti.
miklum álagstímum, og hugurinn
lætur þá kannski illa að stjórn.
Það er eðlilegt. Hitt er lakara ef
það er daglegt brauð.
Persónuleg nánd er gjarnan
vanmetin gjöf. Þó er engin gjöf
betri. Einar Benediktsson segir
í Einræðum Starkaðar: „Ég batt
þér minn fegursta söngvasveig,
en samt var það dýrast, sem
aldrei var talað.“ Einræðurnar
eru spakmælasafn, og þetta er
ekki lakast á þeim lista.

Góða hliðin
Við lifum merkilega og lærdómsríka tíma þessi misserin. Tæknivæðing og alþjóðatenging sem
hver og einn getur nálgast á eigin
heimili gegnum tölvuna hefur
fært okkur mikinn fræðslubrunn
og ótæmandi samskiptaleiðir,

sem hver og einn nálgast eftir
áhugasviði og upplagi. Þetta
hefur bæði auðgað okkur og
skaðað, veldur hver á heldur.
Það er mikill tímasparnaður
og hagræðing í farsíma, SMSskilaboðum og spjalli á netinu.
En það kemur ekki í staðinn fyrir
persónuleg samskipti. Það er
dálítið 2007, eins og sagt er, að
henda öllu gömlu og kaupa nýtt.
Brjóta niður hús, til að byggja
nýtt á sömu lóð. En það er ekkert
sem segir að við getum ekki
bæði lifað í núinu og horft til
framtíðar, án þess að kasta fyrir
róða því sem dýrmætt hefur
talist og er ávinningur hverjum
manni. Og það skemmtilega er,
að nákvæmlega þetta er uppi á
teningnum hjá okkur núna. Það
er góða hliðin á vondu kreppunni.
Það er ekki lengur hallærislegt
að prjóna og klæðast lopapeysum.
Ekkert er flottara í dag. Fólk
leitar eftir samskiptum og samveru með vinum, og er opið fyrir
hvers kyns uppákomum þar sem
fólk kemur saman, annaðhvort
til að gleðjast eða fá útrás fyrir
baráttumál eða reiði. Meira er
lagt upp úr samveru í heimahúsum en á veitingastöðum,
gönguferðir og útivist áberandi
mikil og minni spenna á vissan
hátt, um leið og hún er meiri en
nokkru sinni fyrr. Undarleg þversögn.
Þetta er tími sem knýr okkur
til að endurskoða eigið gildismat
og lífshætti. Tækifæri til að
kynnast okkur sjálfum. Ekki
horfa til annarra eftir viðurkenningu. Líta í eigin barm og
gera upp hvað sé verðmætast í
eigin lífi, hvað geri mann glaðan,
hvað kyrri hugann og geri mann
frjálsan.
Jólahátíðin er til þess fallin
að losa okkur úr eigin fjötrum,
og gleðjast yfir því sem mestu
skiptir, þegar allt er skoðað.
Gleðileg jól!

Framtíðin byggist á lýðræði
Það hefur glatt mig mjög hversu mikill
áhugi er á mannréttindafræðslu sem er
nátengd hugmyndum um aukið lýðræði í
skólastarfi og lýðræðisvitund. Fyrir stuttu
var ég stödd á fjölmennum fundi þar sem
ú þegar Íslendingar standa á tímakynnt var handbókin Kompás sem er hluti
mótum er mikilvægt að efla lýðræði
af áætlun Evrópuráðsins um mannréttá sem flestum sviðum. Það verður meðal
indafræðslu fyrir ungt fólk. Við sama
annars gert með því að stuðla að því að
tækifæri skrifaði ég undir viljayfirlýsungt fólk og börn taki þátt í að móta framingu um samstarf mennta- og menningartíðina með markvissari hætti en áður og
KATRÍN
málaráðuneytisins við Háskólann á Akurþátttaka þeirra í lýðræðislegri umræðu
JAKOBSDÓTTIR
eyri, Akureyrarbæ, Rauða kross Íslands
verði styrkt sérstaklega. Raddir ungs
og Ungmennafélag Íslands um að efla lýðræði og
fólks og barna verða að fá að hljóma hátt og skýrt.
mannréttindi í skólum og í félags- og æskulýðsMenntakerfið leikur grundvallarhlutverk í því
starfi.
að byggja upp sterkt og hugsandi ungt fólk sem
Ég vona að sem flestir kynni sér Kompás en
lætur sig framtíð sína og umhverfi varða. Í mannmeðal annars er hægt að nálgast handbókina á vef
réttindasáttmála Sameinuðu þjóðanna segir að
ráðuneytisins, www.menntamalaraduneyti.is. Það
menntun skuli „beina í þá átt að þroska persónuer von mín að það tilraunaverkefni sem nú verður
leika einstaklinganna og auka virðingu fyrir
ráðist í norðan heiða eigi eftir að efla lýðræðis- og
mannréttindum og grundvallarfrelsi. Hún skal
mannréttindafræðslu um land allt.
miða að því að efla skilning, umburðarlyndi og
vináttu meðal allra þjóða, kynþátta og trúarhópa
Höfundur er mennta- og
og að styrkja starf Sameinuðu þjóðanna í þágu
menningarmálaráðherra.
friðar.“

UMRÆÐAN
Katrín Jakobsdóttir skrifar um lýðræði

N

Nú fer fáanlegum eintökum fækkandi af þessum glæsilega grip.
Tryggðu þér eintak í tíma.

– fegurðin býr í bókum
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HANDHÆGT
TÆKNIUNDUR
TILBOÐ!
MEÐ ÖLLUM
NIKON D3000 FYLGIR
VÖNDUÐ TASKA OG
2x2GB MINNISKORT
(VERÐMÆTI: 14.995 kr.)

NIKON D3000
Verð: 114.995 kr.
Einnig fáanleg með AFS18-55VR linsu: 122.995 kr.

Nýjung á Íslandi!
Nikon skólinn
Innifalið í kaupum er 2,5 klst.
byrjendanámskeið á D-SLR
(verðmæti: 12.000 kr.)

Með öllum Nikon vélum
fylgir íslenskur leiðarvísir.

www.nikon.is

SÖLUAÐILAR Á HÖFUÐBORGARSVÆÐINU

SÖLUAÐILAR Á LANDSBYGGÐINNI

Heimilistæki – Suðurlandsbraut 26, 108 Reykjavík – 569 1500 – www.ht.is
Sjónvarpsmiðstöðin – Síðumúla 2, 108 Reykjavík – 568 9090 – www.sm.is
Beco – Langholtsvegi 84, 104 Reykjavík – 533 3411 – www.beco.is
Fotoval – Skipholti 50b, 105 Reykjavík – 553 9200 – www.fotoval.is
MAX – Kauptún 1, 210 Garðabær – 412 2200 – www.max.is
Hagkaup – Smáralind, 201 Kópavogur – 563 5000

Samkaup – Borgarnesi, Blönduósi, Egilsstöðum, Seyðisﬁrði, Fáskrúðsﬁrði, Grundarﬁrði, Ísaﬁrði;
Hljómsýn – Akranesi; Blómsturvellir – Hellissandi; Skipavík – Stykkishólmi; Kaupfélag
V-Húnvetninga – Hvammstanga; Smárabær – Blönduósi; Skagﬁrðingabúð – Sauðárkróki;
Verslunin Pan – Neskaupstað; Geisli – Vestmannaeyjum; Foto – Vestmannaeyjum; Tækniráð –
Grindavík; Mosfell – Hellu; Heimilistæki – Reykjanesbæ, Selfossi, Akureyri og Húsavík;
Omnis – Borgarnesi, Akranesi og Reykjanesbæ.

Mynd: Morten Rygaard

Tilboð gildir 26. nóvember til 31. desember eða meðan birgðir endast.

Nikon D3000 er fullkomin stafræn myndavél fyrir
metnaðarfulla áhugaljósmyndarann. Einfaldar
leiðbeiningar í stýrikerﬁ vélarinnar auðvelda þér
að taka frábærar myndir strax frá byrjun!
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Raunsæi og ábyrgð

Ormagryfja lýðveldisins
UMRÆÐAN
Örn Sigurðsson skrifar um
Vatnsmýrarflugvöll

Í

tilefni af atlögu Birnu Lárusdóttur bæjarfulltrúa á Ísafirði
að heiðri okkar talsmanna Samtaka um betri byggð í Morgunblaðsgrein 4. desember telur
undirritaður óhjákvæmilegt að
ÖRN SIGURÐSSON
árétta eftirfarandi:
Frá fyrsta degi borgaralegs flugs í Vatnsmýri 6.
júlí 1946 hefur flugstarfsemi þar í síauknum mæli
hamlað þróun íslensku höfuðborgarinnar og borgarsamfélagsins og skaðað hagsmuni Íslendinga
meira en orð fá lýst. Þennan dag fyrir 63 árum tók
samgönguráðherra við rekstri herflugvallarins í
Vatnsmýri af breska hernámsliðinu, í andstöðu við
bæjarstjórn og íbúa Reykjavíkur, stóran hluta þingheims og gegn helstu hagsmunum Reykvíkinga og
landsmanna allra eins og síðar kom í ljós.
Samgönguráðherra náði yfirráðum yfir 300ha
kjörlendi Reykvíkinga í og við Vatnsmýri, sem
þeir fengu 1. janúar 1932 til stækkunar miðbæjarins, yfirráðum yfir 3.000ha lofthelgi vestan Elliðaáa og valdi á skipulagi og þróun byggðar og
borgarsamfélags. Gamli miðbærinn lenti þá inni á
áhættu- og mengunarsvæði vallarins, undir skerðingarfleti aðalflugbrautarinnar og hefur honum
því hrakað jafnt og þétt frá þeim tíma.
Stjórnlaus útþensla byggðar hefur helst átt sér
stað í nýjum byggðakjörnum, sem spruttu upp
í kjölfar þess að Reykjavík var svipt yfirráðum
yfir kjörlendi sínu og þar með möguleikanum á
frumkvæði og forystu um eðlilega borgarþróun.
Ný íbúa- og miðborgarbyggð fékk ekki að þróast í
eðlilegum borgartengslum og í beinu framhaldi af
gömlu byggðinni heldur dreifðist hún á nokkrum
áratugum með ógnarhraða yfir gríðarlegt landflæmi.
Þessi nýja svefnbæjabyggð bar keim af þorpum
og bæjum víða um land og greiddi því mjög fyrir
fólksflutningum af landsbyggðinni. Þannig stuðlaði Vatnsmýrarvöllurinn ekki aðeins að splundrun
byggðar og samfélags á höfuðborgarsvæðinu heldur einnig að veikingu margra dreifðra byggða,
þar sem íbúafjöldi er nú fyrir neðan mörk sjálfbærni.
Árið 2009 þekur 205.000 íbúa byggð á höfuðborgarsvæðinu meira en 13 þúsund hektara lands
eða talsvert meira en t.d. París (2,2 millj. íb. á 8
þús. ha.) og San Francisco (800 þús. íb. á 8 þús.
ha.). Frá stríðslokum hefur þéttleiki byggðar
hrapað úr 170 í 14 íbúa á hektara. Grunnur nærþjónustu og almannasamgangna brast fyrir löngu
og vítahringur einkabílsins varð þess í stað allsráðandi.
Umferðarmannvirki og bílastæði þekja nú um
helming byggðs land á höfuðborgarsvæðinu. Árið
2008 ráku borgarbúar um 700 einkabíla á hverja
1.000 íbúa. Árlegur akstur kostaði meira en 200
milljarða króna og árleg tímasóun borgarbúa í
óþarfan akstur miðað við evrópskar borgir með
450 bíla á 1.000 íbúa nam um 30.000 mannárum
og kostaði samfélagið 75 milljarða kr.

Vegna misvægis atkvæða í alþingiskosningum
fá borgarbúar stöðugt að kenna á misbeitingu hins
illa fengna valds samgönguráðherra yfir örlögum
borgarsamfélagsins.
Landsbyggðararmar landsmálaflokka á Alþingi
(fjórflokkurinn) hafa frá lýðveldisstofnun ráðið
lögum og lofum um stefnumótun í samgöngumálum og um ráðstöfun á framkvæmdafé
ríkisins. Samgönguráðherrar hafa alltaf komið úr
röðum landsbyggðarþingmanna.
Með misbeitingu atkvæðamisvægis gulltryggja
landsbyggðararmarnir að samgöngunefnd og fjárlaganefnd Alþingis séu áratug eftir áratug nær
einvörðungu skipaðar úr þeirra eigin röðum. Á
vef Alþingis sést að á sl. 63 löggjafarþingum frá
1954 áttu höfuðborgarbúar (að meðtöldum Suðurnesjamönnum til 2003) 1,43 nefndarmenn að
meðaltali af 9 í samgöngunefnd Alþingis og 2,19
af 11 mönnum í fjárlaganefnd. Á yfirstandandi
þingi sitja 2 höfuðborgarbúar í fjárlaganefnd og
1 í samgöngunefnd. Það er rangt gefið. Stoðkerfi
lýðveldisins eru morkin.

sinnt. Lokið verður við
Hörðuvallaskóla á vormánuðum og í Boðaþingi
verður lokið við 44 hjúkrunarrými í samvinnu við
ríkið. Hrafnista mun reka
þau og þar verður einnig
félagsmiðstöð fyrir eldri
járhagsáætlun Kópaborgara.
vogsbæjar fyrir árið
Kópavogur hefur vaxið
GUNNSTEINN
2010 er ábyrg og raunört og mikið á undanförnSIGURÐSSON
hæf. Við hömlum auknum
um árum og þeirra fjárkostnaði en stöndum áfram vörð
festinga nýtur nokkuð fram í tímum grunnþjónustu og velferðarann. Bæjarfélagið var að ýmsu
mál. Þetta hefur verið leiðarstefið
leyti vel búið undir áföllin í efnaí undirbúningi fjárhagsáætlunarhagshruninu. Það sýndi sig ef til
innar sem lögð var fram til fyrri
vill best í því hvað okkur tókst vel
umræðu í bæjarstjórn á fimmtuupp með þriggja milljarða króna
skuldabréfaútboð til tíu ára nú í
daginn var. Samkvæmt henni
verður 25 milljóna króna rekstrhaust. Með því endurskipulögðum
arafgangur.
við efnahagsreikninginn og breyttÞrátt fyrir erfitt árferði er
um skammtímalánum í langtímareiknað með að bæjarsjóður verði
lán. Það er borið traust til Kóparekinn réttu megin við núllið.
vogsbæjar.
Áætlunin er afrakstur náins
Heildartekjur Kópavogsbæjar
þverpólitísks samstarfs í bæjarárið 2010 eru áætlaðar rúmir 18
stjórn auk víðtæks samráðs innan
milljarðar króna. Þar af er áætlað
bæjarkerfisins. Í stað þess að
að skatttekjur nemi rúmum 13
beita niðurskurðarhnífi harkamilljörðum króna. Um 60% af
lega á stærstu útgjaldaliðina í
skatttekjum fara til reksturs á
rekstri bæjarfélagsins var farið
fræðslusviði, rúm 8% í félagsþjóní saumana á allri starfseminni til
ustu og rúm 10% til æskulýðs- og
að finna leiðir til hagræðingar svo
íþróttamála. Þótt reiknað sé með
að það kæmi sem minnst niður á
að atvinnuleysi í bænum aukist
þjónustunni við bæjarbúa. Margt
verða útsvarstekjur að öllum líksmátt gerir eitt stórt eins og þar
indum svipaðar milli ára vegna
stendur.
fjölgunar íbúa og samningsbundÁætlunin gerir raunar ráð fyrir
inna launahækkana.
Ég er sérstaklega ánægður með
auknum framlögum til fræðslusviðs og félagsþjónustu með hliðþá miklu eindrægni og samhug
sjón af ástandi þjóðmála. Engu að
þvert á flokka og þvert á hin missíður var gerð jafnrík krafa um
munandi svið sem ríkti við gerð
hagræðingu á þeim sviðum og
fjárhagsáætlunarinnar. Bestur
árangur næst þegar allir ná að
öðrum til að fjármagnið nýtist sem
best bæjarbúum í hag.
stilla saman strengi sína, enda tilEkki verður komist hjá gjaldgangurinn einn og hinn sami, að
tryggja velferð bæjarbúa. Hvort
skrárbreytingum en þeim verður
stillt í hóf og þær verða innan
tveggja er í anda jólanna. Á jólum
marka almennra verðlagshækkleggjum við niður deilur og lifum
ana. Í sumum tilvikum breytist
í sátt og samlyndi við allt og alla.
afgreiðslutími stofnana.
Þegar á bjátar höfum við borið
Við beitum auknu aðhaldi og
gæfu til að standa saman og hjálpþar af leiðandi verður sveigjanast að.
leiki, sem menn nutu í góðærinu,
Í þeirri von að okkur auðnist
að sjálfsögðu minni, en þrátt fyrir
að vinna okkur út úr sérhverjum
það höldum við áfram að bjóða
vanda í anda þeirra hugsjóna sem
góða þjónustu. Viðleitnin er ávallt
jólahaldið minnir okkur á, árna ég
sú að draga ekki saman nema þar
Kópavogsbúum og landsmönnum
sem nákvæm athugun bendir til að
öllum allra heilla, gleðilegra jóla
það komi síst að sök.
og farsæls nýs árs.
Framkvæmdum verður haldið
í lágmarki en þó þannig að öllu
Höfundur er bæjarstjóri í
nauðsynlegu viðhaldi verður
Kópavogi.

UMRÆÐAN
Gunnsteinn Sigurðsson
skrifar um
fjárhagsáætlun
Kópavogsbæjar

F

Þessi nýja svefnbæjabyggð bar keim af þorpum og bæjum víða um land og greiddi því
mjög fyrir fólksflutningum af landsbyggðinni.
Embætti samgönguráðherra, samgönguráðuneytið, Vegagerðin, Flugstoðir, Flugmálastjórn,
samgöngunefnd Alþingis og fjárlaganefnd, þetta
eru vopnin, sem landsbyggðararmar landsmálaflokkanna beita af mikilli hörku, annars vegar
í algleymi sjálftökunnar í gerspilltu kjördæmapotinu og hins vegar gegn brýnustu hagsmunum
borgarbúa, til að negla niður flugvöllinn í Vatnsmýri, til að skera við nögl vegafé til höfuðborgarinnar, nánast eins og til að refsa sameiginlegum
óvini.
Með sömu valdbeitingu leitast landsbyggðararmar landsmálaflokkanna við að móta stefnu
og ákvarðanir samflokksmanna í borgarstjórn
Reykjavíkur þegar hagsmunir landsbyggðar og
borgarsamfélags virðast skarast. Og þeir beita
sér sömuleiðis af alefli gegn ýmsum lýðræðisumbótum, svo sem fjölgun fulltrúa í sveitarstjórnum.
Á liðnum áratugum var hlutur höfuðborgarsvæðisins af vegafé til nýframkvæmda um og
innan við 25% að meðaltali og fór lækkandi og
2009 er hann um 2,5% þó meira en 70% af árlegum tekjum vegasjóðs komi þaðan.
Í framhaldi af framansögðu er vert að vekja
athygli kjósenda á framkomnum tillögum um að:
A. Vegagerð ríkisins verði lögð niður en í staðinn
verði komið á fót vegasamlagi höfuðborgarsvæðisins annars vegar og hins vegar vegastofnun
landsbyggðarinnar á Akureyri;
B. Fram fari ítarleg stjórnsýsluúttekt á starfsháttum samgönguyfirvalda frá lokum seinna
stríðs.
Höfundur er arkitekt og situr í stjórn
Samtaka um betri byggð.

Margeiri svarað
hjá neinum yfirvöldum og
hefur ávallt lagt mikið upp
úr gegnsæi og lögmæti í
allri starfsemi sinni.
Því skal hér haldið
vendilega til haga að Saga
Capital hefur hvorki hlotbréfi til Fréttablaðsið styrki né mun króna
i ns frá M a rgei ri
falla á skattgreiðendur
vegna bankans. Þá skal
Péturssyni, stofnanda MP
Banka, koma fram dylgj- ÞORVALDUR
það enn fremur áréttað að
LÚÐVÍK
ur er varða Saga Capital
ríkissjóður mun ekki bera
SIGURJÓNSSON
Fjárfestingarbanka. Málskaða af vandamálaláni
flutningurinn í okkar garð byggir
sínu er hann erfði frá Seðlabanka
á misskilningi og gætir þar beinÍslands, það lán verður greitt að
línis rangfærslna og skal hér tekið
fullu til baka.
á því:
Mér þykir miður að þurfa að
svara fyrir rakalausar ávirðingar
1. Fáheyrðar bókhaldsbrellur
í garð þess fyrirtækis er ég starfa
Saga Capital gerir ársreikning
fyrir, en sé manni stillt upp við
sinn skv. alþjóðlegum reikningsvegg með þeim hætti sem þarna
skilastöðlum (IFRS). Fjármálavar gert, þá er það mín skylda að
stofnunum ber að fylgja lögum
koma því rétta á framfæri.
og reglum er varða reikningsskil
og það hefur Saga Capital ávallt
Líkingin við Enron er grafgert. Það sem er í greininni kallað fáheyrðar bókhaldsbrellur er
alvarleg og einkar ómakleg.
uppgjör sem fylgir í einu og öllu
Ólíkt mörgum öðrum bankanúgildandi lögum og reglum um
stofnunum landsins er Saga
reikningsskil, enda var Saga Capital ekki heimilt að gera upp reiknCapital ekki til rannsóknar hjá
inga sína á annan hátt.

UMRÆÐAN
Þorvaldur Lúðvík
Sigurjónsson svarar
Margeiri Péturssyni
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2. Kennitöluskipti
Saga Capital hefur haft sömu
kennitölu frá stofnun. Yfirstandandi endurskipulagning, sem gerð
er í nánu samstarfi við stjórnvöld,
breytir engu þar um.
3. Enron-líkingar
Líkingin við Enron er grafalvarleg
og einkar ómakleg. Ólíkt mörgum
öðrum bankastofnunum landsins
er Saga Capital ekki til rannsóknar

neinum yfirvöldum og hefur
ávallt lagt mikið upp úr gegnsæi og lögmæti í allri starfsemi
sinni.

Að lokum vil ég óska Margeiri
Péturssyni og starfsfólki hans
gleðilegra jóla og velfarnaðar í
starfi og leik á ári komanda.
Höfundur er forstjóri Saga
Capital Fjárfestingarbanka hf.

LISTASAFN REYKJAVÍKUR er opið alla daga
yfir jól og áramót að undanskildum aðfangadegi og
jóladegi. Opnunartími í Hafnarhúsi, Kjarvalsstöðum og
Ásmundarsafni er breytilegur og má sjá nánari upplýsingar á www.listasafn.is.

Sölufulltrúar Henný Árnadóttir henny@365.is 512 5427 Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Þórdís Hermannsdóttir thordish@365.is 512 5447

Bjóðum úrval
úrval af
af dönskum
döskum ReSound
Bjóðum
ReSoundheyrnartækjum
heyrnatækjum
Hjá Heyrn er veitt alhliða þjónusta til að bæta
úr heyrnarskerðingu undir faglegri ábyrgð
Ellisifjar K. Björnsdóttur, heyrnarfræðings.

*
*
*
*
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Heyrnarþjónusta
Heyrnarvernd
Heyrnarmælingar
Heyrnartæki
Ráðgjöf

Ellisif K. Björnsdóttir
Ellisif K. Björnsdóttir
heyrnar fræðingur

heyrnar fræðingur

Hlíðasmári 11, 201 Kópavogur -www.heyrn.is

Tímapantanir 534 9600

„Við höfum bæði haft áhuga á þessu frá unga aldri,“ segir Sveinn, sem stígur hér dans ásamt eiginkonu sinni Stefaníu.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Dansinn góð líkamsrækt
Hjónin Sveinn Elísson og Stefanía Sigurðardóttir hafa æft gömlu dansana um áratuga skeið. Þau segja
dansana eina skemmtilegustu afþreyingu sem völ er á auk þess að vera hollir bæði líkama og sál.
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.Õ SENDING ËBREYTT VERÈ

,ÅN $ESIGN GAMLA SJËNVARPSHÒSIÈ ,AUGAVEGI  3ÅMI  

WWWLINDESIGNIS
Auglýsingasími

– Mest lesið

„Þetta er nú bara svo skemmtilegt
í alla staði, bæði sjálfir dansarnir og eins félagsskapurinn í kringum þá. Ætli það sannist ekki best
af því að þarna kemur saman fólk
sem hefur sumt hvert æft þá um
árabil,“ segir Sveinn Elísson húsasmiður sem hefur æft gömlu dansana af kappi í um það bil tuttugu
ár.
Sveinn kveðst strax á unga aldri
hafa heillast af gömlu dönsunum.
„Ég sótti stíft staði þar þeir voru
stundaðir, þar á meðal Þórscafé þar
sem ég kynntist eiginkonu minni
Stefaníu Sigurðardóttur. Þarna var
ég svo heppin að kynnast konu sem
deildi þessari ástríðu með mér,“
rifjar Sveinn upp en þau Stefanía
hafa frá fyrstu kynnum verið

dugleg í dönsunum. „Við höfum
alltaf farið um helgar og skelltum
okkur hér áður fyrr kannski þrjú
kvöld í röð, en látum okkur nú yfirleitt tvö nægja í dag,“ segir Sveinn
glaðhlakkalegur í bragði og bætir
við að þá verði Þjóðdansafélagið og
starfsemi eldri borgara í Hafnarfirði og Reykjavík einna helst fyrir
valinu. „Og eiginlega bara þar sem
harmonikutónlist er leikin undir,“
segir hann.
En hvernig er það, hafa afkomendurnir sýnt gömlu dönsunum
sama áhuga og þau hjónin. „Nei,
þeir hafa nú engan áhuga á þessu,“
segir Sveinn þá og hlær. „Það er
með þá eins og annað ungt fólk
í dag að það hefur allt of lítinn
áhuga á dönsunum. Auðvitað er

alltaf eitthvað um að það slæðist
með en það staldrar yfirleitt stutt
við. Mér finnst það nú reyndar stórundarlegt í ljósi þess að unga fólkið
okkar sýnir almennt góða danskunnáttu.“
Þótt unga fólkið sæki gömlu
dansana ef til vill ekki að neinu ráði
segir Sveinn uppákomurnar yfirleitt vel sóttar. „Ég hef tekið eftir
því að fleiri sækja opin kvöld hjá
Þjóðdansafélaginu á miðvikudögum
heldur en síðasta vetur,“ segir hann
og bætir við að yfirleitt séu konur
fleiri. „Ætli karlarnir séu bara
ekki latari en kvenfólkið þótt það
sé sjálfsagt engin ein skýring á því.
Þeir sem byrja á þessu eru hins
vegar mjög ánægðir.“
roald@frettabladid.is
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JÓL.IS er skemmtileg
undirsíða Vísis. Þar er að
finna viðtöl, uppskriftir og
margt annað skemmtilegt.
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Gefðu hlýja gjöf

Megan Herbert hefur hannað fimm gerðir af gjafapappír sem vísa til nokkura hluta sem tengja okkur saman sem manneskjur.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Pappír sem tengir okkur
Megan Herbert er ástralskur myndskreytir og handritshöfundur sem fyrir ári ákvað að breyta til og flutti
til Íslands. Hún hefur hannað fimm gerðir af gjafapappír sem tengjast hlutum sem tengja okkur saman.

Yﬁrhafnir kvenna, frábært úrval!
Tilboðsslá 50% afsl.

Úlpur • Ullarjakkar/kápur • Peysur
Dúnkápur/úlpur • Húfur
-ÎRKINNI  o 3ÅMI  
/PIÈ SUNNUDAG  
,AUGARDAG  
6IRKA DAGA  

„Ég hef safnað pappír allt mitt
líf,“ segir ástralski myndskreytirinn Megan Herbert, sem opnaði í
sumar ásamt hönnuðinum Sruli
Rechtm konseptverslunina Vopnabúrið á Hólmaslóð. Hún hefur nú
hannað og látið framleiða fimm
mismunandi gerðir af gjafapappír
en að baki hönnuninni er sérstök
hugmyndafræði.
„Á ferðalögum mínum um
heiminn hef ég ávallt viðað að
mér hinum ýmsu gerðum af
pappír. Þegar ég kom til Íslands

Blóðstreymi

Hefðir

fyrir ári sá ég mikið af fallegum
pappír, til dæmis gömul landakort og prentað útsaumsmynstur,“
útskýrir Megan. Hún tók hins
vegar jafnframt eftir því að
úrvalið á íslenskum gjafapappír
var nánast ekkert. „Ég tók mig
því til og bjó til gjafapappír og
hafði í huga við hönnunina hluti
sem við deilum og tengja okkur
saman sem manneskjur.“
Eitt mynstrið er með blóðdropum og vísar til blóðstreymis líkamans, annað er alsett bein-

Bein

Andardráttur

Nálastungudýnan
• Dregur úr vöðvaspennu
• Höfuð- háls- og bakverkjum
• Hefur góð áhrif gegn streitu
• Er slakandi og bætir svefn

Verð frá 9.750 kr.

Opið virka daga frá kl. 9 -18 og laugardaga til jóla kl. 11-16
www.eirberg.is • 569 3100 • Stórhöfða 25

Laugardaga
Sölufulltrúi:

Jóna María Hafsteinsdóttir
jmh@365.is
sími 512 5473

um og vísar til beinagrindarinnar,
andardráttur er enn eitt viðfangsefnið svo og meltingin. Fimmta
mynstrið vísar til hefðarinnar og
er pappírinn alsettur útsaumsmynstrum í líki snjókorna.
Gjafapappírinn má fá í Vopnabúrinu, í Minju á Skólavörðustíg,
í Þjóðminjasafni Íslands, Kraumi
í Aðalstræti og Máli og menningu
á Laugavegi. Frekari upplýsingar
má nálgast á www.meganherbert.
com
solveig@frettabladid.is

Melting
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Pepsi-jól er eftirminnilegt klúður
Óvæntar jólagjafir frá tólf ára
samleikurum urðu til þess að
Elís Pétursson gaf gjafir sem
honum þykja enn í dag þær
verstu sem hann hefur gefið.

Samúel Ingi Þórarinsson myndlistarmaður myndskreytti herferðina.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Ekki góðir gæjar
Listamaðurinn Samúel Ingi
Þórarinsson sér um myndskreytingar í jólasveinaherferð Iceland
Express.
„Þetta var mjög skemmtilegt
verkefni. Ég hef unnið við myndskreytingar ansi lengi og þekki
þetta vel, er til dæmis að vinna
í öðru jólasveinaverkefni einmitt
þessa stundina, og þetta er rosalega gaman,“ segir Samúel Ingi
Þórarinsson listamaður. Samúel
er umlukinn jólasveinum þessar
vikurnar, en hann sér um teikningar í jólasveinaherferð Iceland
Express, sem samanstendur meðal
annars af áprentuðum segldúkum
með íslensku jólasveinunum sem
festir hafa verið hist og her um
flugvélar félagsins, auk litabóka
fyrir börnin og jólasveinasegla
í gjafaumbúðum með texta um
hvern jólasvein.
Samúel segist hafa lagt upp með

Eftirminnilegasta jólaklúður Elísar Péturssonar, bassaleikara hljómsveitarinnar Jeff Who?, átti sér
stað þegar hann var tólf ára gamall og lék ásamt nokkrum öðrum
börnum í uppsetningu Borgarleikhússins á Evu Lunu. „Mig grunaði hreinlega ekki að krakkarnir
í hópnum myndu gefa hverju öðru
jólagjafir, en á aðfangadag komu
tvö þeirra færandi hendi heim til
mín með pakka,“ segir Elís, sem
eins og gefur að skilja hafði ekkert
til að gefa í staðinn.
Þá voru góð ráð dýr. „Ég hafði
verið að selja ömurlegan safndisk

- kg

Afgangar úr pappír eru til ýmissa hluta
nytsamlegir. Til dæmis má úr þeim búa
til fallegan jólaóróa.

Með skærin
á lofti
Afgangar úr jólapappír lenda
yfirleitt í ruslinu. Góð hugmynd
er að nýta slíkar restar í að útbúa fallega jólaskreytingu.

Hér er Skyrgámur í túlkun Samúels.

að gæta þess að íslensku jólasveinarnir væru ekki of góðir, dúllulegir
og skemmtilegir í teikningunum.
„Mér finnst að jólasveinarnir eigi
ekki að vera neitt rosalega góðir
gæjar. Er einhver góður þjófur til?
Til dæmis er Kjötkrókur hálfgert
illmenni hjá mér,“ segir Samúel.
Auk jólasveinaherferðarinnar
hefur verið boðið upp á ýmislegt óvenjulegt um borð í vélum
Iceland Express í desember,
eins og sígildan íslenskan mat og
skemmtiatriði frá Helga Björns
og leikkonunum Eddu Björgvinsdóttur og Helgu Brögu Jónsdóttur.

sem heitir Pepsi-jól sem fjáröflun fyrir körfuboltadeildina mína
í KR. Það endaði því þannig að
ég hljóp inn, pakkaði inn tveimur
diskum og lét þau hafa. Ég var með
kvíðahnút í maganum öll jólin yfir
þessu. Þegar ég tók upp gjöfina frá
vini mínum, rosa fínan bol, sá ég
bara fyrir mér svipinn á honum
þegar hann opnaði sinn pakka og
Pepsi-jól blasti við,“ segir Elís og
hlær.
Vinurinn sem um ræðir er Þórir
Sæmundsson, sem starfar sem
leikari í dag. Spurður hvort klúðrið
hafi haft afdrifaríkar afleiðingar á vinskapinn segir Elís svo
ekki vera. „Þórir flutti til Noregs
skömmu síðar og við höfum ekkert
rætt þetta atvik. Ég held að þetta
sé vatn undir brúna, eins og sagt
er,“ segir Elís Pétursson.

Elís Pétursson bassaleikari.

Fallegur jólaórói er meðal þess
sem hægt er að búa til úr afgöngum af jólapappír. Í stað þess að
henda litlu bútunum sem passa
ekki utan um neinn pakka eða
fleygja rifnum jólapappír er hægt
að klippa út hjörtu, stjörnur eða
hringi og þræða á band og hengja
upp á bókahilluna, yfir arinhilluna
eða hvar sem er.
Galdurinn er að nota pappír þar
sem litasamsetningin fer saman.
Það er jafnvel hægt að klippa út
merkimiðana af pökkunum. Svona
óróa er líka hægt að leggja yfir
jólaborðið eða hengja upp með
jólakortunum.
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Nýtir arkitektúr- og verkfræðinámið við gullsmíði
Olga Nielsen hafði stundað nám í arkitektúr og klárað BS-próf í verkfræði þegar hún ákvað að skella sér
í gull- og silfursmíði í Tækniskólanum. Nýlega hannaði hún bókamerki sem hún kallar Gersemi.
Bókamerkið Gersemi er í demantsformi og mótað með leiserskurði
úr áli. Hönnuður þess er Olga Nielsen nemi í gull- og silfursmíði við
Tækniskólann. Hún hefur þó mun
breiðari grunn sem hún nýtir sér
við hönnun sína.
„Ég fór fyrst í arkitektanám til
Danmerkur í tvö ár og kom svo
heim og kláraði BS í byggingaverkfræði,“ upplýsir Olga. Hún komst
að því þegar hún byrjaði að vinna
sem verkfræðingur að hana langaði heldur að hanna í höndunum en
í tölvum og skellti sér því í gull- og
silfursmíði. Hún segir þó arkitektaog verkfræðinámið hafa hjálpað sér
mikið við gull- og silfursmíðanámið
og orðið til þess að hún hlaut hæstu
einkunn fyrir Gersemi sína.
En hvernig vaknaði hugmyndin
að bókamerkinu?„Ég var í hönnunarkúrs þar sem verkefnið var að
hanna gjöf til gesta gull- og silfursmíðadeildarinnar. Ég lagði höfuðið
í bleyti og hugsaði með mér að bókamerki væri sniðug gjöf fyrir skóla
að gefa. Svo valdi ég demantsformið
út frá gull- og silfursmíðinni,“ segir
Olga en bókamerkið má fá í þremur
litum, silfurlitu, svörtu og fjólubláu.
Hún valdi að nota álið þar sem hún
kaus að hafa alla hönnun og framleiðslu íslenska. „Það hentar einnig
vel þar sem það er létt og hangir
ekki þungt á blaðsíðunum. Svo er
gott að vinna með það, skera og
lita,“ segir hún en verkefni hennar
fékk eins og áður sagði hæstu einkunn og varð fyrir valinu sem gjöf
gull- og silfursmíðadeildarinnar.
Gersemi er fyrsti hluturinn sem Olga hannar og
selur. Þó má búast
við að þeir verði
mun fleiri í framtíðinni. „Ég og vinkona mín sem kynntust í gullsmíðinni erum
með verkstæði saman í

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Flestir
kannast við
það úr
bíómyndum að
hefð
sé að
kyssast undir
mistilteini. Þessi
hefð á að rætur
sínar að rekja til þeirrar
goðsagnar að ef kona
stendur undir mistilteini án þess að fá
koss muni hún ekki
giftast árið eftir.

Olga Nielsen
með bókamerkið
Gersemi sem er
leiserskorið úr áli.

Bankastræti
6 á annarri
hæð. Þar hyggjumst við hanna bæði
skart og stunda vöruhönnun undir nafninu Gling Gló.“

Gersemi er til í þremur litum,
svörtu, fjólubláu og silfurlitu.

Bókamerkið Gersemi má skoða á
jólasýningu Handverks og hönnunar í Aðalstræti 10 en einnig eru þau
til sölu í Kraumi, Mýrinni, Minju,
Epal, Volcano og hjá Fríðu í Hafnarfirði.
solveig@frettabladid.is

MAXIWELL II NUDDARINN
•
•
•
•
•
•

Sími: 581 2141 - www.hjahrafnhildi.is
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esta hátíðarbragðið

Laxinn frá Ópal Sjávarfangi er í þægilegum
og fallegum sneiðum, tilbúinn á hátíðarborðið.
Allur lax frá Ópal Sjávarfangi er beinlaus,
þurrsaltaður og unninn úr fersku hráefni.
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Til í ýmsum tilbrigðum
Magnús Ingi Magnússon matreiðslumeistari segir alls kyns ljúffeng afbrigði til af skötu.
SÍÐA 2
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● SKÖTULYKTINNI EYTT Ekki þykir öllum skötulyktin góð og
þykir það nánast ósiður að elda skötuna í fjölbýlishúsum þar sem lyktin
berst víða. Sumum þykir lyktin nauðsynleg og telja hana skýrt tákn um
að jólin séu á næsta leiti. Til eru nokkur góð ráð til
að eyða skötulyktinni. Eftir að skatan hefur
verið borin á borð er hægt að strá örlitlum
kanil á eldavélarhellu og stilla hana
á lægsta hita. Volg kanillyktin
mun eyða skötulyktinni. Besta
ráðið er þó sennilega það
að setja hangikjöt í pottinn og láta það sjóða
og brátt mun lyktin af
því verða skötulyktinni
yfirsterkari.

● BÖRNIN
FÖNDRA Biðin
eftir jólunum getur
reynst börnunum
erfið og því er ráðlegt
að gefa þeim spennandi verkefni að fást
við. Þau geta hjálpað
til við matinn eða
þrifin, farið með jólapakkana og margt
fleira. Það getur líka
reynst ágætt að leyfa
þeim að föndra, eins
og til dæmis svona
hjarta. Til þess þarf
plastperlur, perluspjald, straujárn, bökunarpappír og borða. Börnin geta hlustað á jólalög
á meðan þau dunda sér og tíminn flýgur. Þegar hjartað eða perluformið er tilbúið og búið að strauja það og kæla þarf að stinga gat í gegnum
eina perluna til að þræða borðann í gegn. Slaufan er svo saumuð eða
límd framan á.
● HREINDÝR Á JÓLATRÉÐ Flestir skreyta jólatréð á Þorláksmessu.
Þá er skrautið tekið upp úr kössum og kemur þá gjarnan í ljós að
eitthvað af skrautinu er ónýtt, eða ekki er til nóg af því til að setja á allt
tréð. Þá er hægt að grípa til þess að búa til skraut á tréð á einfaldan hátt.
Af vefsíðunni slagtenhelligko.dk er hægt að prenta út hreindýr sem hægt
er að klippa út og skreyta með fallegum jólapappír, málningu, glimmer
eða hverju því
sem manni
dettur í hug.
Það er jafnvel
hægt að nota
formið sem
skapalón og
klippa hreindýrin út úr lituðum pappa,
dagblaðapappír eða
efnisbútum.

ATA R N A

fyrir
Heimilistæki, stór og
smá, ljós og símar í
miklu úrvali.
Líttu inn og gerðu
góð kaup. Við tökum
vel á móti þér.

Sjáið jólatilboðin á
www.sminor.is

Nóatúni 4 · Sími 520 3000
www.sminor.is

Magnús er með skötuhlaðborð vikuna fyrir jól.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Fylgifiskur Þorláksmessu
Skatan er ótvíræður fylgifiskur
Þorláksmessunnar og hún er
til í ýmsum tilbrigðum eins
og Magnús Ingi Magnússon,
matreiðslumeistari á Sjávarbarnum á Grandagarði, kann
að lýsa.
„Ég gufusýð skötuna, þá verður
hún enn sterkari,“ segir Magnús,
sem kveðst elda mest svokallaða
hvítskötu enda henti hún flestum.
„Ég hef hana misstóra og þá er
hún mismikið kæst. Svo er ég með
stórskötu líka sem er aðeins grófari. Einnig er ég með tindabikkju
en hún er miklu minni fiskur en
skata og fínlegri og nýtur ekki
sömu virðingar og vinsælda. Ég
verka hana eins og skötu en hef
hana ekki eins langan tíma í kæsingu, styrkleikinn fer eftir tímanum sem kæsingin hefur tekið.“
Skötustappa er jafnan á matseðlinum hjá Magnúsi síðustu
daga fyrir jól, í henni er hrein
skata, haframjöl og hnoðmör af
ýmsum styrkleika. Einnig býður
hann upp á nýmóðins skötustöppu,
í henni er skata, smjör og hvítlaukur og rótargrænmeti. „Það
er svona annar keimur af henni,“
segir Magnús. „Góð fyrir þá sem
eru að byrja.“
Magnús verkar alla sína Þorláksmessuskötu sjálfur. Þetta
árið eru það tvö tonn, enda
byrjaði hann að reiða hana fram

Skatan er mismikið kæst eftir þykktinni.

Nýmóðins skötustappa með rótargrænmeti er næst á myndinni.

fyrir viku. Kæsingin hefst strax
í september og hann kveðst njóta
leiðsagnar færustu sérfræðinga á
Grandanum. „Þetta er heilmikið
dútl en bara gaman,“ segir hann og
bendir á að kæsingin sé aldagömul
verkunar- og geymsluaðferð sem
hefur þróast með tímanum. „Á
sjónum var skötunni oft fleygt
í kös og hefðin var þannig, bæði
á fiskiskipum og fragtskipum,
að þar var alltaf bæði saltfiskur
og skata á laugardögum,“ segir
hann.
Saltfiskur er á borðum líka hjá

Vestfirðingar aðhyllast hnoðmörinn en
hamsarnir eru vinsælli hjá almenningi.

Magnúsi á Þorláksmessu og plokkfiskur. „Ég ber fram nýjar rófur
og handskrælaðar gamaldags
kartöflur ásamt heimabökuðu rúgbrauði sem gert er á gamla mátann, með súrmjólk og alvöru sýrópi. Vestfirðingar eru hlynntir
hnoðmörnum en hamsarnir eru
vinsælli hjá almenningi.“
- gun

● RADÍSUR SEM SEGJA
SÖGUR Útskornar radísur sem líta
út eins og Jesúbarnið, vitringar, menn
og konur einkenna 23. desember á
aðaltorgi borgarinnar Oaxaca í Mexíkó. Það eru því fleiri en Íslendingar
sem halda þennan dag hátíðlegan.
Noche de Rabanos eða nótt radísanna
kallast kvöldið fyrir aðfangadag og um
alla borg sýna menn skúlptúra úr risastórum radísum. Sá sem þykir hafa
gert fallegasta skúlptúrinn fær vegleg
verðlaun og mynd birta í dagblaðinu
næsta dag. Nokkrum dögum áður
hefjast menn handa við verkið og algengt er að menn sýni söguna af fæðingu Jesú eða túlki þekktar sögur úr menningu Mexíkó með radísunum. Skúlptúrarnir eru ekki skornir út úr þessum litlu sem við notum í salat, heldur risastórum radísum sem eru nýsprottnar á þessum árstíma í Mexíkó.
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Biskupinn sem læknaði og fordæmdi
Þorláksmessa er kennd við
löngu látinn biskup sem þótti
ötull í starfi. Skötuát daginn
fyrir aðfangadag er annar kapítuli en tengist þó kaþólskum
föstuvenjum.
Tveir dagar á ári eru helgaðir Þorláki helga Þórhallssyni. Þorláksmessa á vetur er 23. desember,
daginn sem Þorlákur dó en Þorláksmessa á sumar er 20. júlí, daginn sem bein hans voru skrínlögð.
Sumarmessan er hálfgleymd nú
en flestir vita að á Þorláksmessu
á vetur leggja Íslendingar kæsta
skötu sér til munns.
VESTFIRSK HEFÐ
Ástæða þess að skata er snædd
einmitt á Þorláksmessu á sér eðlilegar útskýringar. Hefðin skapaðist á Vestfjörðum og dreifðist um
landið þaðan. Þegar skata er fersk
inniheldur hún eiturefni sem þarf
að verka úr henni. Skata veiðist
best seint að hausti og þegar hún
er loks orðin vel kæst er komið
fram að jólum. Í kaþólskum sið á
að halda föstu alveg fram að 24.
desember og láta ekki kjötmeti
inn fyrir sínar varir. Á Þorláksmessu var því síðasti dagur föstunnar og tilvalið að borða fisk, en
einnig getur vel verið að skatan
hafi orðið vinsæl á þessum degi
vegna þess hve fljótlegt er að elda
hana.

Þorláksmessa er kennd við Þorlák helga Þórhallsson biskup.

UMDEILDUR DÝRLINGUR
Þorlákur helgi fæddist árið
1133. Átján ára var
hann orðinn prestur
og vígður til biskups
í Niðarósi (nú Þrándheimi) í Noregi árið
1178. Fimm árum
eftir að hann dó voru
bein hans grafin upp
og lögð í skrín eins og
gert er við jarðneskar
Þorlákur helgi er
verndari kirkjunnar.

leifar dýrlinga. Íslenska kirkjan
leyfði fólki að heita á dýrlinginn
Þorlák, því í lifanda lífi leitaði fólk
mikið til hans til að bægja burtu
plágum og öðrum meinsemdum.
Innan kaþólsku kirkjunnar var
hann vinsæll innan lands sem og
utan fyrir ötult starf við að ná
kirkjustöðum undir
forræði kirkjunnar.
Íslenskir höfðingjar og landeigendur voru ekki jafn
hrifnir af því. Þorlákur var líka
óþreytandi

við að gagnrýna höfðingja fyrir að
taka sér frillur utan hjónabands.
Sérstaklega gramdist honum að
Ragnheiður systir hans væri frilla
Jóns Loftssonar í Odda.
Jóhannes Páll II. páfi í Róm
útnefndi Þorlák verndardýrling Íslands með tilskipun 14. janúar 1985. Þá var hann búinn að
vera skrínlagður dýrlingur síðan
1198. Hann er jafnframt verndari
Kristskirkju í Reykjavík.
- nrg

● BLÚNDUM VARPAÐ Á
VEGGI Litlar heklaðar blúndudúllur má finna víða á heimilum. Þessar blúndur eru til
margs nýtar, þar á meðal sem
jólaskraut. Hvítar dúllur líta út
oft út eins og snjókorn og er
tilvalið að þræða þar á spotta
og hengja sem skraut í glugga
eða utan um jólatré. Með einni
heklaðri dúllu og glerkrukku er
hægt að útbúa fallegan og jólalegan kertastjaka. Það eina sem
þarf er gott lím til að festa dúlluna á hreina glerkrukku og
stinga kerti ofan í. Um leið og
kveikt er á kertinu varpar það
blúnduskuggum
upp um
loft og
veggi.

Heimild: Kári Jónasson, Saga
daganna og Jo‘s Icelandic recipes.

Diskunum er raðað upp í þeirri röð sem réttirnir berast. Forréttadiskurinn efst og svo
framvegis.
NORDICPHOTOS/GETTY

Listin að leggja á borð
Hefðir eru ríkjandi á jólum og því
ekki úr vegi að rifja upp hefðir í
kringum borðhald, þá sérstaklega
hvernig leggja eigi á borð.
Diskar: Stærsta matardiskinn á
að leggja fyrst á borðið og ofan á
hann, forréttardisk og/eða súpudisk. Þumalputtareglan er sú að
sá diskur sem notaður er fyrst, sé
efstur. Disk undir brauð á að setja
vinstra megin fyrir ofan gaflana.
Hnífapör: Hnífar og skeiðar eru
hægra megin við diskinn og gafflar
vinstra megin. Þau hnífapör sem á
að nota síðast eru næst disknum og
svo koll af kolli. Ef á að nota tvær
skeiðar, til dæmis súpuskeið og
eftirréttarskeið þá á að setja þá síðarnefndu lárétt fyrir ofan diskinn.
Glös: Vatnsglas á að standa við
rétt ofan við hnífinn, en rauðvínsog hvítvínsglös standa saman þar
fyrir aftan.

Kertaljós og mandarínur gera borðið
jólalegt.

Servíettur: Algengast er að brjóta
servíetturnar saman í þríhyrning
og leggja undir hnífapörin hægra
megin. Einnig er hægt að rúlla
þeim upp og setja utan um þær
servíettuhring og leggja á miðjan
matardiskinn.
- keþ
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Bubbi var í Garðheimum að sækja sér jólatré þegar ljósmyndari Fréttablaðsins hitti á hann. Hann segir Þorláksmessutónleikana
hafa byrjað sem uppskeruhátíð sem síðan vatt upp á sig.
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Byrjaði sem uppskeruhátíð
Bubbi Morthens heldur sína
25. Þorláksmessutónleika í Háskólabíói. Hann segist hafa séð
nokkur af sömu andlitunum á
öllum þessum tónleikum.
Þorláksmessutónleikar Bubba
Morthens verða nú haldnir í 25.
sinn, en þeir fyrstu fóru fram á
Hótel Borg árið 1985. Spurður
hvort hann finni fyrir því að tónleikarnir séu orðnir að föstum
lið í hátíðahöldum margra segist Bubbi ekki geta sagt til um
það. „Þetta byrjaði sem nokkurs
konar uppskeruhátíð hjá mér, sem
síðan vatt upp á sig. En jú, ég sé
oft sömu andlitin í áhorfendahópnum. Nokkra hef ég séð á hverjum
einustu Þorláksmessutónleikum,“
segir hann.
Tónleikunum hefur verið útvarpað í beinni útsendingu frá
árinu 1990. Engin breyting verður gerð á þeirri venju í ár og geta

áhugasamir stillt á Bylgjuna til
að fá Bubba beint í æð. Nú bætist hins vegar við bein sjónvarpsútsending á Stöð 2. Bubbi segir
efnistökin á tónleikunum jafnan ráðast af því í hvernig stemningu hann er hverju sinni. Oftar en
ekki ræði hann um árið sem er að
líða og það sem hefur gerst í þjóðfélaginu. „Ef einhvern tíma hefur
verið ástæða til að skoða þessa
hluti þá er það núna. Það hlýtur
að vera hægt að gera það án þess
að maður sé stimplaður kommúnisti, kapítalisti og útrásar- eða
innrásarsleikja. Það loðir dálítið
við umræðuna í dag að verið er að
klína alls kyns stimplum á fólk til
að gera það ótrúverðugt. Oftar en
ekki vita þeir sem það gera upp á
sig sökina og skömmina.“
Allt þar til um síðustu jól höfðu
Þorláksmessutónleikarnir verið
haldnir á hinum ýmsu stöðum í
miðbænum. Að sögn Bubba léku
drykkjuskapur og fleiri óþægindi

stórt hlutverk í þeirri ákvörðun að
færa tónleikana vestur í Háskólabíó. „Ég hef séð fólk moka kóki í
nefið á sér beint fyrir framan mig
þar sem ég er að spila. Fyrir tveimur árum mætti eitthvert gengi og
fór að berja fólk, sem hafði ekkert til saka unnið annað en að vera
á tónleikum með Bubba. Þarna
var meðal annars fólk með börn,
og svona löguðu nenni ég ekki að
standa í. Nú bíð ég auðvitað eftir
því að geta haldið mínu fyrstu Þorláksmessutónleika í nýja tónlistarhúsinu,“ segir söngvarinn.
Söngkonan Hafdís Huld sér
um upphitun á tónleikunum og
Bubbi lofar slatta af nýjum lögum
í bland við þau eldri og þekktari.
Á aðfangadag heldur Bubbi svo á
Litla-Hraun þar sem hann leikur og syngur fyrir fangana eins
og hann er vanur. Hafdís Huld og
Einar Már Guðmundsson rithöfundur verða með í för.
- kg

Þrif á síðustu stundu
Jólin eru handan við hornið og heimilið er á hvolfi.
Tíminn flaug og aldrei gafst stund til að þrífa eldhússkápana eða dusta rykið af bókunum í bókahillunum. Það sem verra er að ekki gafst heldur tími til
almennra þrifa, því það var í of mörg horn að líta.
Hins vegar er hægt að kippa því í liðinn á örskammri
stund. Til þess þarf þvottakörfu, ruslapoka, ryksugu
og tuskur.

1. Leggðu áherslu á að þrífa eldhúsið og stofuna, þar sem
flestir eru á jólunum. Taktu allt dót sem liggur á lausu,
eins og föt, leikföng, tímarit og fleira og settu í stóra
þvottakörfu eða kassa. Fáðu börnin til að hjálpa og gera
slíkt hið sama í herbergjunum sínum.
2. Tíndu til allt rusl og settu í ruslapokann.
3. Safnaðu saman glösum og diskum og farðu
með í eldhúsið.
4. Þurrkaðu af borðum og hillum, sérstaklega
þar sem skíturinn er sýnilegur.
5. Farðu í eldhúsið og safnaðu óhreinu
leirtaui í vaskinn eða í uppþvottavélina.
Settu rusl í ruslapoka og þurrkaðu af.
6. Farðu inn á bað og helltu smá hreinsilegi
(helst umhverfisvænum) ofan í klósettið og
leyfðu því að standa í smá stund og sturtaðu
svo niður. Safnaðu öllu lauslegu í þvottakörfu
og þurrkaðu af.

Með nokkrum einföldum ráðum er hægt að gera allt
glansandi og flott á örskammri stundu.

7. Ryksugaðu gólfin og ef tími gefst
skaltu moppa gólfin og þá helst í
stofunni og eldhúsinu.
8. Ef tími leyfir skaltu ganga frá
hlutunum sem þú safnaðir í þvottakörfuna, eða settu það inn í herbergi
sem er ekki notað og gakktu frá því
við fyrsta tækifæri.
9. Dragðu úr rafmagnsljósum og
kveiktu á kertum.
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Vandaðar prjónabækur
– frá Hugmyndabanka heimilanna

Fullt verð 3.990 kr.

Fullt verð 3.990 kr.

● JÓLASKRAUT Á SÍÐUSTU STUNDU Það þarf alls ekki mikinn
tíma í að gera heimilið jólalegt. Mestu skiptir að heimilið sé nokkurn veginn þrifalegt þar sem fjölskyldan mun koma saman og í raun þarf ekkert
annað en kerti til að skreyta. Kertaljós á réttum stöðum skapa fallega og
friðsamlega stemmingu, sérstaklega ef dregið er úr rafmagnsljósum og
ljósið frá kertunum fær að njóta sín. Einnig er að hægt að setja nokkur
epli í skál ásamt jólakúlum og jólabragur er á heimilinu.

● GAMLAR GLANSMYNDIR Englar á gömlum
glansmyndum eru einstaklega jólalegir. Þeir fást í flestum bókabúðum og geta verið
skemmtilegir á jólamerkimiðana eða á pakkana. Líka
er hægt að líma þá á þykkan
pappír, eins og til dæmis utan
af morgunkorni, og klippa svo
meðfram, setja í þá spotta og
þá er kominn merkimiði eða
jólaskraut. Einnig getur verið
skemmtilegt
að líma þá á litlar sultukrukkur og stinga svo ofan í þær
litlu kerti og þá er kominn fallegur og einfaldur jólakertastjaki.

Áramót
Kemur út 29. desember
● ENDURUNNIÐ Jólapökkunum fylgir oft heilmikið
af pappír og ýmsu sem endar
í ruslinu. Hins vegar er þar eitt
og annað sem má nýta við
gerð á jólaskrauti. Leikföngum er til dæmis vel pakkað í
umbúðir og oft eru þau fest
niður með vír. Vírinn er hægt
að nota á ýmsan máta; hægt
er að búa til lítinn jólakrans til
að hengja á jólatréð, eins og
þennan á myndinni. Með því
að þræða nokkrar tölur upp
á vírinn og nota svo slaufu
af einhverjum pakkanum er
kominn lítill krans. Ekki þarf
þó endilega að nota tölur, því
jafnvel er hægt að vefja silkiborða af jólapakka utan um vírinn og binda
svo fallega slaufu.

Auglýsendur vinsamlegast haﬁð samband
Benedikt Freyr • Benediktj@365.is • Sími 5125411
Bjarni Þór • Bjarnithor@365.is • Sími 5125471
Hlynur Þór • hlynurs@365.is • Sími 5125439
Sigríður Dagný • sigridurdagny@365.is • Sími 5125462

● fréttablaðið ● jólin koma
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Öll hjól

Tax
Free
Skíða- og fram að jólum
snjóbrettapakkar
20%
afsláttur
TAX
X
FREE

● JÓLAKORTIN TIL
SÝNIS Jólakortin gegna því
hlutverki að bera fólki kveðjur,
en þau geta einnig nýst sem
jólaskraut. Litlar þvottaklemmur
geta komið að gagni ef hengja
á upp jólakortin. Spotta má
strengja yfir spegla, hurðir eða
yfir veggi og hengja kortin
þannig fallega upp. Einnig er
hægt að negla litla trjágrein á
vegginn og hengja kortin ásamt
öðru jólaskrauti í spotta á greinina. Það er líka hægt að nota vírherðatré, með því að skreyta
það og hengja svo kortin
með fallegum borðum neðan
í herðatréð. Og með einum
pakka af kennaratyggjó er hægt
að festa kortin á vegginn og þá
er til dæmis hægt að raða þeim
þannig að þau myndi útlínur
jólatrés.

52.720 kr.

TAX
X
FREE
FR
REE

Boulder - dömu

52.720 kr.
Scott skíða og brettagleraugu
barna
frá
fullorðins
frá

TAX
X
FREE
FR
REE

3.500 kr.
7.500 kr.

Scott skíða og
snjóbrettahjálmar
verð frá

TAX
X
FREE
F
REE
Sedona - dömu

55.920 kr.

9.990 kr.

Þríhjól
verð frá

7.920 kr.

TAX
X
FREE
FR
F
REE

Skotskífur
verð frá

Scott hanskar og lúffur
úffur
barna
frá
fullorðins
frá

3.800 kr.
5.500 kr.

4.900 kr.
4

Sedona - herra

55.920 kr.

Stiga sleðar
ðar
og snjóþotur
otur

SÍA

•

92474

Mikið úrval
M
val

•

● TUSKUDÝR Á PAKKA
Jólagjafirnar heilla börnin og
ekki síður ef þeim er pakkað
fallega og skemmtilega inn.
Smádót eins og lítil tuskudýr
fylgja gjarnan stærri gjöfum,
en í stað þess að setja þau inn
í pakkann er sniðugt að setja
þau utan á pakkann. Tuskudýrin
geta haldið á merkimiðanum
eða setið sposk ofan á pakkanum. Aðeins þarf að passa að
binda þau vel við pakkann svo
þau detti ekki auðveldlega af,
en þó ekki svo að vonlaust sé
að losa þau aftur. Líka er hægt
að setja litla bíla, jólaskraut eða
sælgætispoka utan á pakkann
til að lífga upp á hann.

Boulder - herra

TA
TAX
FREE
FRE

Skíðapokar

5
5.900
kr.

Uvex þýskir gæða hjólahjálmar
Verð
frá
Tax Free fram að jólum

5.592 kr.

Frábært úrval æfingatækja
æ
þrekhjól
frá
fjölþjálfar
frá

P I PAR\TBWA

8

69.900 kr.
139.900
139..900 kr.

Scott húfur
verð frá

2.900
2.
2
.900 kr.
r
p
Skíðaskópokar
verð frá

www.markid.is

sími 553 5320

Ármúla 40

2.900 kr.

Létt Bylgjan kemur
þér í jólaskap
Bragi Guðmundsson og Jóhann Örn Ólafsson
spila uppáhalds jólalögin þín, alla virka daga frá 8 - 18

Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is
Smáauglýsingasíminn
er opinn alla daga kl. 8–17

Smáauglýsingasíminn er 512 5000
smaar@frettabladid.is / visir.is
Vélsleðar

BÍLAR &
FARATÆKI

Range Rover Sport SE dísel, árg.2008,
ek. 14þús.km, sjálfsk, leður, Harman
kardon hljóðkerfi, krókur, Stór glæsilegur umboðsbíll hlaðinn búnaði, Ásett
verð 9500þús.kr!bíllinn er á staðnum

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík
Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18 laug.
12-16.
www.bilalif.is

www.netpartar.is
Bílapartasala

Notaðir varahlutir í nýlega bíla. Opið
virka daga 9-18. S. 486 4499 & 486
4477.
Er að rífa Focus ‘99, Yaris ‘00, Hatcback
‘96, ‘97 1600, Xli 1300 ‘94, Escord ‘98.
Accent ‘95. Impreza ‘99. Almera ‘98.
Carina ‘97, Vento ‘97, Lanos ‘99, Elantra
Wagon ‘97, Civic ‘99. Kaupi bíla til niðurrifs. S. 896 8568.

Sparigrís! tilboð 295 þús!

NISSAN PATROL GR 37 „. Árgerð 2005,
ekinn 79 þ.km, DÍSEL, Sjálfskiptur. Verð
4.980.000. Rnr.242301.Vegna mikillar
sölu undanfarið óskum við eftir bílum
á staðinn og á söluskrá okkar.WWW.
BÍLALÍF.IS

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga 8–17

Varahlutir í VW Golf, Polo,Yaris, Fiat
Brava og Kangoo. Viðgerðir. Gírkassar.
Bremsuviðgerðir, renni diska og skálar.
Kaupi bíla. Uppl. í s. 554 1610 & 892
7852.

Peugeot 206 ‘99 ek.115 þús,5dyra,ný
tímareim,skoðaður 2010,vetrardekk og
sumar,fínn bíll sem eyðir litlu,ásett verð
420 þús tilboð 295 þús s.841 8955

Bílapartar ehf S. 587
7659.

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær
Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og
laugardaga 12-16
www.100bilar.is

Bílar til sölu

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

Partahúsið - S. 555 6666

VW Bora, Golf, Passat, Caddy, Audi
A4. Hyundai Getz H1, Starex, Santa
Fe, I30. Honda Jazz, CRV. Toyota
Avensis, Yaris. M.Benz margar gerðir. Fiat Punto. Suzuki Swift. Chevrolet
Lacette. MMC Galant, Pajero. Citroen
Berlingo. Daihatsu Terios. Peugot 206.
Man 26530 árg.’05. og margt fleira.
Kaupum bíla til niðurrifs. S. 555 6666 &
615 0888. Skeiðarás 3, 210 Grb.

Opel Vectra 1.6 bensín árg. ‘99 ek.
106þ.km. Ssk. Tilboð. S. 616 2597.

1-2 milljónir

Varahlutir s. 772 6777

Renault Megane árg. ‘96-’09. Peugeot
307, Peugeot 406, Skoda Fabia, Mazda
626.
Til sölu wv golf árg 98 ek 159 þús lækkaður, kraftpúst, litað gler, kraftmagnari,
ný tímareim topp bíll verð 465þús.
Uppl. í síma 892 7852

Bílaleiga
Mjög vel með farin og þjónustaður Yaris
Tsport 1,5L. árg. 03 ek. 62þús. 4 dyra.
b.sk.Ný heilsársdekk.Verð 1.150þús,
engin skipti, upplýsingar 699 5595.

Jólatilboð

á bílaleigubílum. Verð frá 4900.- pr.dag
Nordic bílaleiga S. 511 5660.

Húsaviðgerðir

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

Glerjun og gluggaviðgerðir

Viðgerðir og viðhald á gluggum, glerskipti. Glugga og hurðaþjónustan s.
895 5511 smidi.is

Tölvur
Tölvuviðgerðir frá Kr.
3900

Við tengjumst við skjáinn þinn og leysum tölvuvandamálin. Nánar á www.
midnet.is Opið 18-24 alla virka. Miðnet
ehf. S 564-0690.
Tölvuviðgerðir, gagnabjörgun. Kem
á staðinn. Gott verð. S. 699 6735
Baldvin.

Spádómar
Bílar óskast
Óska eftir að kaupa bíll á verðbilinu
20- 200 þús. Sími 615 1810.
Volvo XC70 Cross Country 4WD
04/2001 ek 190 þ.km Leður, lúga,góð
þjónusta ofl , verð aðeins 1590 þús

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

Huyndai Elantra árg. ‘03 5g., ek. 93þ.
km. Uppl. í s. 616 2597.
Tilboð óskast í Hyundai Sonata árg. ‘97.
Mikið yfirfarin. Þjófavörn, fjarstart. Fæst
á 150þ. í dag. S. 869 6847

0-250 þús.

ÞJÓNUSTA

Jeppar
EBERSPACHER, vatns- og hitablásarar
12 & 24volt, diesel og bensín, Viðgerðar
og varahlutaþjónusta. Stilling sími: 520
8000.

Jólaskemmtanir

Vörubílar
Forþjöppur, varahlutir, viðgerðarþjónusta. Eigum á lager / getum útvegað
flesta varahluti fyrir vörubíla og vinnuvélar. Stilling sími: 520 8000.

Vinnuvélar

Mótorhjól
Nissan micra 6/1998 árgerð 5 dyra
sjálfskiptur skoðaður ‘10. Ljótur enn
ágætur bíll. Tilboð 99 þús. 770-6400.

Fjármál og
tilfinningar
2 pósta lyfta steinhoj árgerð 1991 ný
skoðuð til 2011 þarf að skipta um legur.
Verð 200 þús. 770 6400.

Bátar

Vilt þú kaupa selja eða
skipta ?

Mmc lancer 1989 ekinn 105 þús.km
þarfnast lagfæringa er með endurskoðun ‘12 verð 50 þús. 770 6400.

50cc vespur, í tveimur litum. Áður 188
þús. Nú 169 þús.

Netbilar.is bjóða þér uppá eitt mesta
úrval landins á bifreiðum og stórlækkaðan sölukostnað.Skráðu bílinn frítt á
www.Netbilar.is sími 588-5300 eða
kíktu við í Hlíðasmára 2. Netbilar.is
bjóða betur

Netbílar.is
Hlíðasmára 2, 201 Kópavogur
Sími: 588 5300
http://www.netbilar.is

Haustútsala á vespum í
stuttan tíma!

Ódýr 4x4 Lancer station

Mótorsport ehf
Síðumúla 34, 108 Reykjavík
Sími: 567 1040
Öll viðgerðarþjónusta á
staðnum
www.motorogsport.is

Lancer Station 4x4 árg. ‘93. Krókur.
skoðaður 2010. Sími 891 9847.
Ódýr góður nýsk!! Suzuki Baleno árg.
‘98 5g. 5d. ek. 115þ. V. 165þ. S. 844
6609.

Jólagjafir frá 3900kr, www.gummibatar.is Kayak, siglingar, Jet-Ski, sjósund eða brimbrettasport? Jólagjöfin
fæst hjá okkur. Fullt af vörum á síðu.
Gúmmíbátar & Gallar,S:5711020
Yfirförum og lagfærum netaborð.
Viðg. á vökvamótorum, dælum og fl.
Vökvatæki ehf s.561-2209

Hjólbarðar
4 stk. nagladekk 185/70 R14 á Lancer
álf. á 40þ. 4 stk. 175/70 R14 á Civic álf.
á 40þ. Uppl. í s. 896 8568.

Varahlutir
VW, Skoda, Audi.
S. 534 1045

250-499 þús.

Varahlutir í VW, Skoda og Audi bíla.
Kaupum bíla til niðurrifs. Bílabúið,
Suðurhella 10, Hfj.

partabílar.is 770-6400

Er að rífa Swift 05-09, Grand Vitara ‘05
Yaris ‘05 BMW 525 disel ‘02 Honda Civic
‘97 Renult Kango ‘99, Dodge Carvan ‘97
og Nissan Primera ‘99, almera ‘99,
Peugot 306 ‘98. Kia Spotage ‘00, Jeep
Grand Cheroke 4,7 ‘99 Kaupum bíla
í niðurrif.

TILBOÐ-TILBOÐ!

NISSAN ALMERA LUXURY 1800 árg
9/2001 ek.134 þús,bsk,5 dyra,nagladekk/sumardekk,dráttarkrókur,rafmagn
í rúðum,aðgerð í stýri fyrir útvarp ofl.
fallegur bíll ásett verð 610 þús TILBOÐ
450 ÞÚS s.841 8955

Ekki fara á sleðann eða fjórhjólið án
þess Að vera með réttu brynjuna og
hlífðarfatnaðinn ! Það getur verið ódýr
líftrygging að klæða sig rétt í sportinu. VDO BORGARTÚN 36 S: 5889747
www.vdo.is

Bílhlutir, Kaplahrauni 14,
S. 555 4940.

Sérhæfum okkur í Volkswagen, Skoda
og Daihatsu. Eigum einnig varahluti
í fleiri tegundir bíla. Kaupum bíla til
niðurrifs.

Þrið-fim Opið frá kl. 20-24
Sjáandinn s. 908 2727
Erum með skemmtilegustu jólasveina
landsins, sjáum um jólaskemmtanir frá
a til ö. Hafðu samband í S. 692 6020 &
692 6010, gryla@jolasveinarnir.is

Hreingerningar
Teppahreinsun

Tek að mér teppahreinsun fyrir húsfélög,
fyrirtæki og einstaklinga. Upplýsingar í
s. 892 9499

Bókhald
Account Bókhald og
rekstrarráðgjöf slf.

Framtöl, M&A o.fl. S. 571 0040
Vesturgötu 42.

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

Húsaviðhald

Flisaverk.is
Gerum upp baðherbergið frá
A-Ö Niðurrif-Förgun-MúrverkFlísalagnir- PípulagnirRafmagn-Smíðar.
kristjan@flisaverk.is S: 898
4990.

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

Skemmtanir
Leigjum út veislusal sem rúmar 120 í
sæti. Fyrir þorrablót, giftingar ofl. Með
eða án veitinga. Hestamannafélagið
Gustur. Uppl. í s. 897 8573.

Rafvirkjun
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Ísskápur á 10þ. Þvottavélar á 15-30þ.
Þurrkari á 20þ. Barkalaus á 40þ. Stór
amerískur á 30þ. Uppþvottavél á 20þ.
Keramik helluborð á 10þ. bakaraofn
á 10þ. Innihurðar með karmi á 15þ.
14“ TV á 5þ. Bílageislaspilari á 5þ.
Barnakerra á 4þ. Æfingabekkur á 10þ.
S. 896 8568.

Önnur þjónusta

Mikið úrval af saltkristal lömpum og
kertastjökum. Fallegar og ódýrar jólagjafir. ditto.is Smiðjuvegi 4, græn gata.
Kópavogi. Sími 517-8060 www.ditto.is

Til bygginga

Óskast keypt

Staðgreiðum gull, demanta og úr.
Hringar, hálsmen, armbönd,
Rolex, Cartier, Patek Philippe
o.fl. Hringdu núna og fáðu
tilboð þér að kostnaðarlausu!
www.kaupumalltgull.is
Upplýsingar í síma 661 7000.

Full búð að gjeggjuðum áramótavörum. Kórónur, hattar, kransar, grímur,
o.fl. Partýbúðin, Faxafeni 11

Ódýr blekhylki í HP, Brother, Canon
og Epson send samdægurs heim að
dyrum eða í vinnuna sjá nánar á www.
blekhylki.is

Ljósakrossar á leiði til sölu 12v-24v-32v
og Rafhlöðukrossar. Áratuga reynsla og
gott verð. Sendum í póstkröfu. Uppl. í
síma 898 3206.

NÝ SENDING!! Buxur og tunicur str 3856. Emilía Bláu húsin Faxafeni
s: 588-9925 www.emilia.is

HEILSA
KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR

Harðviður til húsabygginga.
Sjá nánar á www.vidur.is

Kaupum gull til að smíða úr.
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg
viðskipti. Aðeins í verslun okkar
Laugavegi 61.
Jón og Óskar - jonogoskar.is
s. 552-4910.

Heilsuvörur

Vatnsklæðning, panill, pallaefni, parket, útihurðir, ofl. Gæði á góðu verði.
Nýkomnar Eurotec A2 harðviðarskrúfur. Penofin harðviðarolía. Indus ehf,
Óseyrarbraut 2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi í
símum 660 0230 og 561 1122.

KEYPT
& SELT

Til sölu álmót 86 lm. Byggingak. 22 lm.
Traktorsg. Cat 438. Tilb. S. 865 2954.

Til sölu

Krossviður, kambstál, gips og fl. Uppl. í
s: 555 7905 og www.ulfurinn.is

Kaupi gull !
Ég Magnús Steinþórsson gullsmíðameistari kaupi gull, gull
peninga og gull skartgripi af
fólki. Og veiti ég góð ráð. Kaupi
allt gull, nýlegt, gamalt og illa
farið. Leitið til fagmanns.
Upplýsingar á demantar.is
í s. 699 8000 eða komið í
Pósthússtræti 13,
Verið velkomin
Til sölu 12 volta leiðiskrossar með rafgeymi, einnig 24 volta og 32 volta vandaðir díóðuljósakrossar á leiði. Smásala.
JS Ljósasmiðjan ehf Skemmuvegur 34
(brún gata) 200 kóp. S. 554 0661, 897
4996 & 699 2502. Opið virka daga 8-18
og á laugardögum frá kl. 9-16.

Verslun

Kaupi frímerki, umslög, póstkort og
seðla. Fyrir 1960. Uppl. í síma 691
7794.

Hljóðfæri
GSM Þjófavarnir með
myndavél

Eigum eftir fáein sett eftir í sumarbústaði, á heimili og fyrirtæki. Innifalið
gasskynjari, hurðaskynjari, hreyfiskynjarar og 2 fjarstýringar. Sendir viðvörun og
myndir í GSM síma og tölvu. Einig getur
þú fylgst með því sem er að gerast.
Verð áður 69.000.- Verð nú 49.000.-

Shaktimat

Indverska nálastungumottan sem er
búin að slá rækilega í gegn í Svíþjóð.
Verð 13.900.- nú á JÓLATILBOÐI 8800,. Hefur 6210 nálastungupunkta sem
geta haft græðandi, afslappandi og
róandi áhrif fyrir líkama og sál. Aðeins
nokkur eftir, af þessari sendingu.

JÓLAGJÖFIN Í ÁR

Mótorsport ehf
Síðumúla 34, 108 Reykjavík
Sími: 567 1040
Öll viðgerðarþjónusta á
staðnum
www.motorogsport.is

Dúndurtilboð!

HÚLLAHRINGUR!
SKEMMTILEG
NÝJUNG. Þungir, bólstraðir og eru
frábær æfingatæki sem styrkja maga,
mitti, mjaðmir, bak og læri. Uppl í síma
6953764, www.hullahringir.is

Kassagítarar: 1/4 stærð kr 10.900.pakkinn með poka, strengjasett
og stilliflautu. 4/4 stærð 15.900.Rafmagnsgítarpakkar frá kr. 39.900.Þjóðlagagítarpakkar frá 19.900.Hljómborð frá kr. 8.900 Trommusett
kr. 79.900 með öllu. Gítarinn Stórhöfða
27. S. 552 2125 www.gitarinn.is

Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183
www.eco.is Ný netverslun: www.betriheilsa.is/erla
Mér finnst Herbalife vera best. Ótrúlegur
árangur, Hjálpumst að. Sólrún Ósk s:
891 9883 www.heilsufrettir.is/solosk.

Vélar og verkfæri

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

Þjófavarnirnar komnar
aftur!

ÓKEYPIS RÁÐGJÖF
Í ÞYNGDARSTJÓRNUN!

Nú einnig hægt að fá með reykskynjara.
Þú velur 3 símanúmer sem þjófavörnin
hringir í ef brotist er inn hjá þér. Eigum
alla aukahluti. Verð 23.900.- Nú á jólatilboði 19.900.-

Hringdu núna, Drífa 695 8464, Pétur
772 1035 Katrín 699 6617.
Árangur með Herbalife í 29 ár. Pantaðu
frían prufupakka. Edda Borg S. 896
4662 www.lifsstill.is

Mótorsport ehf
Síðumúla 34, 108 Reykjavík
Sími: 567 1040
Öll viðgerðarþjónusta á
staðnum
www.motorogsport.is

Jólatilboð

Allt fyrir jólasveina, stóra sem smáa.
Búningar, fylgihlutir og skógjafir.
Partýbúðin, Faxafeni 11.

Þjónusta

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

Nudd

leigu

www.cargobilar.is
eigu

3ENDIBÅLAR TIL LEIGU
¶Ò LEIGIR HANN

obilar.is

TANTRA MASSAGE

+REFST EKKI MEIRIPRËFS RÁTTINDA
Krefst ekki meiraprófs réttinda

An exclusive gift for men, women and
couples. Tel. 698 8301 www.tantratemple.com

7

ÞRIÐJUDAGUR 22. desember 2009

J. B. HEILSULIND
Dekurdagar?

Heilnudd, heitur pottur, skrúbb, snyrting, veitingar ofl. Slökun, heilun, svæða,
Ayur Veda, heitsteina, jurta, sogskála
og hunangsnudd. Næringar, heilsu og
hreyfingarráðgjöf. Einkaþjálfun. ATH.
EKKERT sex nudd, NO erotic massage.
Opið frá 12-18 mán-lau. Pantarnir í S.
445 5000. Velkomin.
Nudd nudd nudd heilnudd. Tilboð í
dag. Uppl. í s. 616 6469.

NÝTT NÝTT NÝTT NuddSpa - Dream Oasis

Heillnudd, Svæðanudd, Slökunarnudd,
Ayurvedanudd, Heitsteinanudd, Tibet
loftnudd, Hunagsnudd, Detox, Skrúpp,
Pottur, Sólbekkir, Sími 567 6666.

Ýmislegt

Atvinnuhúsnæði

Til sölu

TIL LEIGU 70m2 NÝL IÐNAÐARBIL Í
GARÐABÆ GOTT PLAN GOTT AÐGENGI
WC V85Þ S 8927858
Iðnaðarbil, frá 85 ferm og uppúr til
leigu. Einnig til leigu rými á 2 hæð
sem hentar fyrir létta starfsemi, lager
og skrifstofur. Hagstæð leiga. uppl 822
4200.

Geymsluhúsnæði
geymslur.com

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

www.buslodageymsla.is

Búslóðageymsla Olivers 100 kr. á dag
hvert bretti. Starfað í yfir 20 ár. S. 567
4046 & 892 0808.

!5',µ3).'

Friðarstandur
Standur fyrir friðarljós
Íslensk hönnun og smíð
Verð aðeins 4.990 kr

www.geymslaeitt.is

Linsur - Hagstætt verð
Dagslinsur 2.490 kr pk.
Optic Reykjavík ehf. Hamrahlíð
17 í Húsi Blindrafélagsins S.
552 2002. Linsumátun & sjónmælingar. Láttu aðra vita!

Sér geymslur frá 5 til 17 m2. Góð verð.
Opið 8-22. Búslóðir, lagerar, bókhald,
iðnaðarmenn. Upphitað og vaktað. S:
564-6500

Gisting

GISTING Í
KAUPMANNAHÖFN
GÓÐ STAÐSETNING
GOTT VERÐ!

HEIMILIÐ
Dýrahald

Fullbúnar lúxus íbúðir í göngufæri frá
miðbænum. Góður kostur fyrir fyrirtæki
og einstaklinga. Verð 950 dkr. nóttin
fyrir 3ja herb. íbúð. Nánari uppl. í s.
891-8612, +45 27111038, www.stracta.
com eða annalilja@stracta.com

ATVINNA
Atvinna óskast
21 árs hraustur strákur óskar eftir að
komat í sveit. Hef unnið í sveit áður.
Vinsamlegast sendið upplýsingar um
búið og ábúendur á nefnagið: jonnijonn@gmail.com

Yndislegar kisustelpur fást gefins á
heimili full af ást. Þær eru einstaklega blíðar. Vanar börnum og hundum.
Uppl. í s. 698 2466.

TILKYNNINGAR
Tilkynningar

HÚSNÆÐI
Húsnæði í boði

Menningasetur Múslima
á Íslandi

Menningarsetur Múslima á Íslandi will
carry out the annual meeting, this
annual meeting will take place at 14:00
pm, on the 25 of Desember in the local
Grensásvegur 8, 108 Reykjavík.

Einkamál
www.leiguherbergi.is
1-2 manna herb.Funahöfða
17a -19 Rvk og Dalshraun 13
Hfj aðganur að internet, baði.
eldh., þurrkara og þvottavél.
824 4535.
Room for rent 1-2 person,.
Funahöfða 17a -19 Rvk og
Dalshraun 13 Hfj Internet, bath,
kitch, washing room incl.
Uppl/info í S. 824 4535. www.
leiguherbergi.is

Stór herbergi í 101!
Til leigu stórt fullbúið herbergi
í miðbæ Rvk. Aðgangur að
baði,eldhúsi, þvottahúsi og fríu
interneti. Laus strax. Á Besta
stað í bænum.
Upplýsingar í síma 661 7015 og
898 8685.

ROOM FOR RENT W/FURNITURE 108
NEAR KRINGLA AND IN 109 AND 111
BREIÐHOLT 8973611

Leigjendur, takið eftir!

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

Tilkynningar

Blikksmiðjan Vík
S. 557 1555 - blikkvik@blikkvik.is
Skemmuvegur 42, 200 Kópavogur

UM BREYTINGU ¹ TILLÎGU AÈ NÕJU AÈALSKIPULAGI
3VEITARFÁLAGSINS 6OGA  
"¾JARSTJËRN 3VEITARFÁLAGSINS 6OGA AUGLÕSIR SKV  GR SKIPULAGS OG
BYGGINGARLAGA NR  BREYTINGU ¹ TILLÎGU AÈ NÕJU AÈALSKIPULAGI
3VEITARFÁLAGSINS 6OGA  
3KIPULAGSSTOFNUN GERÈI MEÈ BRÁÙ DAGS  NËVEMBER 
ATHUGASEMDIR VIÈ BREYTINGAR SEM GERÈAR VORU ¹ TILLÎGUNNI EFTIR
AUGLÕSINGA OG ATHUGASEMDAFREST
4IL AÈ KOMA TIL MËTS VIÈ Ö¾R ATHUGASEMDIR HEFUR B¾JARSTJËRN SAM
ÖYKKT EFTIRFARANDI BREYTINGAR ¹ TILLÎGUNNI
%FTIRTALIN SV¾ÈI ERU FELLD BURT ÒR GÎGNUM AÈALSKIPULAGS
 6ERSLUNAR OG ÖJËNUSTUSV¾ÈI NORÈAN GATNAMËTA 'RINDAVÅKUR
VEGAR OG 2EYKJANESBRAUTAR 6¶  UM   HA
 ,ANDBÒNAÈARSV¾ÈI BEITARHËLF Å LANDI -INNA +NARRARNES , 
UM  HA
 ,ANDBÒNAÈARSV¾ÈI BEITARHËLF Å LANDI 3TËRA +NARRARNES , 
UM  HA
 ,ANDBÒNAÈARSV¾ÈI TÒN ¹ (ÎSKULDARVÎLLUM ,  UM  HA
6EGNA ATHUGASEMDA 3KIPULAGSSTOFNUNAR ER SKILM¹LUM FYRIR
LANDBÒNAÈARSV¾ÈI KAÚI  BREYTT ÖANNIG AÈ AÈEINS ER HEIMILT
AÈ BYGGJA ÖRJÒ STÎK ÅBÒÈARHÒS b¹ NÒVERANDI BÒJÎRÈUMm EN ¹ÈUR
SAGÈI TEXTINN AÈEINS b¹ BÒJÎRÈUMm
'ERÈ ER BREYTING ¹ UMFJÎLLUN UM JARÈSTRENGI Å KAÚA  UM VEITUR
VEGNA ATHUGASEMDA 3KIPULAGSSTOFNUNAR OG 6EGAGERÈARINNAR
6EGNA ATHUGASEMDA 3KIPULAGSSTOFNUNAR ER B¾TT VIÈ GREINARGERÈ
SKV  GR LAGA UM UMHVERÙSMAT ¹¾TLANA SEM SEGIR MA AÈ FJALLA
SKULI UM ÖAÈ HVERNIG UMHVERÙSSJËNARMIÈ HAFA VERIÈ FELLD INN Å
AÈALSKIPULAGS¹¾TLUNINA OG HVERNIG HÎFÈ HEFUR VERIÈ HLIÈSJËN AF
UMHVERÙSSKÕRSLU OG ATHUGASEMDUM SEM B¹RUST ¹ KYNNINGARTÅMA
!ÈRAR BREYTINGAR SEM GERÈAR VORU ERU SM¹V¾GILEGAR OG HAFA EKKI
AFGERANDI ¹HRIF ¹ TILLÎGU AÈ AÈALSKIPULAGI ÈURNEFNDAR BREYTINGAR
HAFA EKKI VERULEG ¹HRIF ¹ STEFNU AÈALSKIPULAGSINS SEM STENDUR
ËBREYTT EINS OG HÒN VAR SETT FRAM Å AUGLÕSTRI TILLÎGU
.¹NARI UPPLÕSINGAR ¹ WWWVOGARIS
6OGUM  DESEMBER 
"¾JARSTJËRI

KAJA matardiskur hvítur.
KAJA súpudiskur hvítur
kr. 550 áður kr. 790

40% AFSLÁTTUR

550

FULLT VERÐ: 790

KAJA hliðardiskur
KAJA bolli m/undirskál
kr. 480 áður kr. 690

5.990

30% AFSLÁTTUR

SETTIÐ:

5.990

35% AFSLÁTTUR

FULLT VERÐ: 9.990

FULLT VERÐ: 690

13.990

30% AFSLÁTTUR
BODUM Barcelona
hnífaparasett 16 stk.

FULLT VERÐ: 19.990

8.990

30-50% AFSLÁTTUR

4.990

40% AFSLÁTTUR

790

FULLT VERÐ: 1.190

FULLT VERÐ: 12.990

FULLT VERÐ: 9.990

40% AFSLÁTTUR

480

SETTIÐ:

SETTIÐ:

199

65% AFSLÁTTUR
20% AFSLÁTTUR

5.192

FULLT VERÐ: 6.490

FULLT VERÐ: 590

3.290

20% AFSLÁTTUR

4.990

FULLT VERÐ: 7.990

FULLT VERÐ: 7.990
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Nú eru fjöldi nýrra jólatilboða á www.husgagnahollin.is. Húsgögn & gjafavara. Nýtt tilboðsblað á netinu!

OPIÐ TIL KL. 22 HÚSGAGNAHÖLLIN
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Ætlar ríkisstjórnin að slátra íslenskri kvikmyndagerð?
myndir og sjónvarpsefni
menningarframleiðsla sem
ekki á aðeins hvað greiðastan aðgang að ungu fólki
heldur einnig fólki á landsbyggðinni. Íslenskar kvikmyndir og sjónvarpsefni
hafa verið kallaðar þjóðaramkvæmt fjárlagaleikhús. Ef ríkið ætlar að
frumvarpinu verða
minnka kaup sín á mennBJÖRN
framlög til Kvikmyndaingu næstu árin er óskynBRYNJÓLFUR
sjóða skorin úr þeim 700
samlegt að gera það á því
BJÖRNSSON
milljónum, sem þau eiga
sviði þar sem flestir landsað vera í samkvæmt samningi
menn geta notið afrakstursins án
ríkisins við greinina, niður í 550
tillits til búsetu.
milljónir króna.
Í öðru lagi verður niðurskurður í
Þessi niðurskurður er um 35% og
framleiðslu kvikmynda a.m.k. tvöþví langt umfram það 10% meðalfalt meiri en nemur niðurskurði á
tal sem rætt hefur verið um sem
framlagi ríkisins. Þetta er vegna
viðmið niðurskurðar í mennta- og
þess að meira en helmingur þess
fjár sem fer til framleiðslu kvikmenningarmálum.
mynda kemur annars staðar frá,
Þau sjónarmið jafnræðis og réttt.d. erlendis frá. Þannig dregur
lætis sem boðað var að höfð yrðu að
kvikmyndagerðin gjaldeyri inn í
leiðarljósi við niðurskurð í fjármállandið. Það má lýsa þessu svo að
um ríkisins eru hér að engu höfð svo
það lítur út fyrir að það sé stefna
ef skorið er niður um 100 milljónþessarar ríkisstjórnar að slátra
ir t.d. í leiklist verður ekki framíslenskum kvikmyndaiðnaði.
leidd leiklist fyrir 100 milljónir það
Sú stefna er óskynsamleg fyrir
árið, en ef skorið er niður um 100
margar sakir.
milljónir í kvikmyndagerð verða
Í fyrsta lagi eru íslenskar kvikekki framleiddar kvikmyndir fyrir

UMRÆÐAN
Björn Brynjólfur
Björnsson skrifar um
framlög til kvikmyndagerðar

S

a.m.k. 200 milljónir það árið.
Í þriðja lagi er talið að þessi niðurskurður muni kosta um hundrað
störf í íslenskum kvikmyndaiðnaði
sem er þriðjungur allra starfa þar
(80-90% kostnaðar við kvikmyndir
er launakostnaður). Ljóst er að fyrir
ungan iðnað er þetta slíkt högg að
hann mun ekki bera sitt barr í mörg
ár á eftir og stór hluti af því unga og
menntaða fólki sem hefur verið að
koma inn í greinina á undanförnum
árum missir nú vinnuna. Fyrir utan
að sparnaðurinn mun að mestu eða
öllu leyti fara í að greiða þessu fólki
atvinnuleysisbætur.
Í fjórða lagi hafa íslensk kvikmyndafyrirtæki verið í góðri trú
með þann samning sem í gildi er
við menntamála- og fjármálaráðuneytið og til dæmis fjárfest í eftirvinnslu kvikmynda sem nú fer að
mestu leyti fram innanlands í kjölfar tækniþróunar sem gerir það
mögulegt. Með þessum gjörningi
er verið að kippa fótunum undan
þessari grein, atvinnugrein sem
hefur mikla möguleika á að verða
ein af stoðum þess samfélags sem
hér þarf að byggja. Einmitt sú tegund framleiðslu sem við ættum að

Grunnþjónustu stefnt í voða
UMRÆÐAN
Eyþór Rúnar Þórarinsson og
Rúnar Eyberg Árnason skrifa
um grunnþjónustu

M

ikið hefur gengið á hér á Suðurnesjum á undanförnum árum
og hvergi virðist vera lát þar á.
Eitt af því sem við treystum á er
að grunnþjónusta sé ekki skert og
að við getum búið við öryggi, eða
hvað?
Fæstir vilja hafa þörf fyrir þjónustu okkar en þegar mikið liggur við
er hringt í 112 og óskað eftir aðstoð,
og það er sjálfsagt og eðlilegt. En
getum við treyst á að við fáum þessa
þjónustu í nánustu framtíð?
Við skulum svara þessari spurningu aðeins seinna í þessari grein.
Skoðum aðeins nánar hvað liggur á
bak við hvert útkall.
Þegar óskað er eftir aðstoð
slökkviliðs eða sjúkrabíls þá fær
fólk heim til sín þrautþjálfað fagfólk
við oft mjög erfiðar aðstæður. Það
tekur að lágmarki þrjú ár að verða
fullnuma slökkviliðs- og sjúkraflutningamaður. Þá er reynslan ekki talin
með en hún er að sjálfsögðu mikilvæg. Starfsmannavelta Brunavarna Suðurnesja (BS) hefur verið
lítil undanfarin ár og þar starfa
reynslumiklir menn með langan
starfsaldur.
Þegar niðurskurður hófst með tilheyrandi látum þá var enginn undanskilin, hvorki við né aðrar stofnanir,
urðum við meðal annars á þessu ári
að láta sex manns fara sem störfuðu
við afleysingar og leystu af í fríum
og á námskeiðum og var mikil eftirsjá að þeim strákum. Töldum við

lengri útkallstími sem aftur
að þar væri nóg komið og
reyndar meira til.
leiðir til þess að við eigum
En ríkið hefur ákveðið
á hættu að stórbrunar verði
að ganga lengra í þessum
hér fleiri en undanfarin ár,
málum og hefur einhliða
svo ekki sé minnst á möguákveðið að lækka greiðslur
legan mannsskaða. Sveitartil aðila sem sjá um sjúkrafélög sem eru að berjast
fyrir því að fá stórfyrirflutninga á Íslandi um 7%.
tæki hingað á svæðið svo
Þessi tala virkar kannski
sem álver eða gagnaver
ekki svo há en þess má geta EYÞÓR RÚNAR
geta ekki haldið að það sé
að sveitarfélögin Reykja- ÞÓRARINSSON
nesbær, Garður og Vogar
aðlaðandi fyrir þessi fyrirhafa borgað 50% með
tæki að státa af útkallsliði
sjúkraflutningum undansem slökkviliði?
farin ár, þrátt fyrir að ríkið
Við höldum að menn séu
eigi að bera allan kostnað!
ekki búnir að hugsa þessa
hugsun til enda og eitt er
Er þetta eðlilegt?
Þegar við skoðum þetta
ljóst að fólkið sem stendur
í þessu samhengi þá getum
að baki þessum sparnaðarvið ekki annað en skilið að
aðgerðum er ekki að hugsa
sveitarfélögin vilji spyrna
um öryggi fólksins hér á
við fótum. Það versta við RÚNAR EYBERG
svæðinu. Ef við snúum
sparnaðaráform ríkisins er ÁRNASON
okkur að spurningunni sem
að sparnaðurinn yrði innan
við veltum upp fyrr í greinvið fimm milljónir á ári. Er það þess
inni, þ.e. hvort hægt sé að treysta á
virði?
þessa þjónustu í náinni framtíð þá
Hvað þýðir þetta fyrir BS? Stjórn
sýnist okkurr svarið vera: Nei.
BS hefur litið á þennan einhliða niðÁgætu íbúar á Suðurnesjum. Viljurskurð sem uppsögn á samningi
um við byrja nýtt ár á enn einni
og rennur hann því út 1. júlí 2010.
fjöldauppsögninni sem þýðir að
Eftir þann tíma verða sjúkrabílar
grunnþjónusta fólksins sé stórlega
ekki lengur á vegum B.S. (náist ekki
skert? Svarið er: Nei.
nýir samningar við ríkið) og kemur
Því viljum við starfsmenn Brunaþví til fjöldauppsagna um áramót
varna Suðurnesja skora á heilbrigðisþar sem stöður átján slökkviliðs- og
ráðherra og þau sveitarfélög sem
sjúkraflutningamanna verða lagðar
standa að Brunavörnum Suðurnesja
niður á Suðurnesjum.
að standa vörð um slökkviliðið og
sjúkraflutninga á Suðurnesjum og
En það er annað og verra sem
þann mikla mannauð sem við teljhlýst af þessu. Rekstur slökkviliðs
er settur í uppnám. Því spyrjum við
um að Brunavarnir Suðurnesja hafi
á að skipa.
sveitarfélögin eins og við spyrjum
ríkisvaldið: Hvað ætlið þið að gera?
Á að fara aftur til fortíðar þegar hér
Eyþór Rúnar Þórarinsson er formaður LSS-deildar hjá BS. Rúnar
var eingöngu útkallslið? ÁvinningurEyberg Árnason er formaður FSBS.
inn sem hlýst af því er einungis

hlúa að og nota til að vinna okkur út
úr kreppunni.
Í fimmta lagi er kvikmyndaiðnaður þekkingariðnaður í þess orðs
bestu merkingu þar sem íslenskt
hugvit og handverk er selt um allan
heim. Iðnaðurinn skapar spennandi störf fyrir ungt fólk. Störf
sem byggja á íslenskri menningu
og hugsun og hugmyndum. Markaður heimsins fyrir kvikmyndaafurðir er óseðjandi og á þann markað eigum við fullt erindi. Til dæmis
hafa flestar eða allar þær leiknu
sjónvarpsþáttaraðir sem framleiddar hafa verið hér undanfarin
ár verið seldar til erlendra sjónvarpsstöðva.
Í sjötta lagi vinnur þessi niðurskurður gegn stefnu stjórnarinnar
á öðrum sviðum. Iðnaðarráðuneytið
hefur verið að auka endurgreiðslu
vegna kvikmyndaframleiðslu í
samkeppni við önnur lönd til að fá
hingað kvikmyndaverkefni (endurgreiðslan er því tekjuöflunartæki
ekki styrkur til kvikmynda). Ein
ástæða þess að erlend kvikmyndafyrirtæki hafa treyst sér til að koma
hingað með stór verkefni er sú að til
staðar er vel menntað kvikmynda-

gerðarfólk sem kann til verka. Með
þriðjungs fækkun starfa í greininni
er þessu ekki lengur til að dreifa.
Í sjöunda lagi eru íslenskar
kvikmyndir sendiherrar okkar um
allan heim. Þær eru sú landkynning sem við þurfum á að halda
nú um stundir. Rannsóknir hafa
sýnt beint samband milli sýninga
íslenskra kvikmyndaverka erlendis
og ferðamannastraums frá viðkomandi landi hingað. Hér er því ekki
aðeins um almenna landkynningu
að ræða heldur beinharða hagsmuni.
Niðurstaðan er sú að hér sé verið
að spara aur en henda krónu. Írar
sem einnig eru í þeirri stöðu að
þurfa að skera mikið niður ríkisútgjöld á þessu hausti rannsökuðu málið og komust að því að ekki
borgaði sig að skera niður framlög
til kvikmynda. Hér ætla menn hinsvegar að ana beint í slátrun án þess
að skoða málið – og sitja síðan uppi
með dauða mjólkurkú – og skaða
sem seint verður bættur.
Höfundur er formaður Íslensku
kvikmynda- og sjónvarpsakademíunnar.

Jól í skugga kreppu
UMRÆÐAN
Páll Eiríksson skrifar um geðheilbrigði

V

ið hittum þau, sjáum eða heyrum dag hvern. Þetta getur
verið vinur, vinnufélagi eða einhver sem við af tilviljun mætum í
búðinni eða í vinnunni. Erfiðast er
kannski að hitta þau fyrir á okkar
eigin heimili – unnustu, maka, foreldri og ekki síst barn.
Hér á ég við einstaklinga, sem
eiga við sálarsársauka að stríða,
sársauka sem kemur fram í kvíða,
angist, þunglyndi, sorg eða jafnvel
geðveiki. Þessir einstaklingar hafa
lent í áfalli í lífinu, vá sem hefur
orsakað þessi viðbrögð og þeir
eiga í miklum vanda með að ráða
við. Oft er um að ræða afleiðingar af slysi, stórslysi, náttúruhamförum, ofbeldi, misnotkun, dauða,
alvarlegum sjúkdómi eða fjárhagsörðugleikum, gjaldþroti.
Nú nálgast jólin enn einu sinni
með ljósadýrð og auglýsingaflóði,
Enn einu sinni reyna margir að
láta sem allt sé með felldu þrátt
fyrir nístandi sársauka sálarinnar. Margir kvíða jólunum, ekki síst
þeir sem nýlega hafa misst ástvin
eða eiga veika ástvini.
Vá/ áföll af mannavöldum er þó
oftast erfiðara að bera en ef náttúruhamfarir eru orsök missis.
Fjárhagskreppa þjóðarinnar nú af
völdum ábyrgðarlausra „útfarar“víkinga og annarra fjárglæframanna er hér engin undantekning.
Menn þessir hafa tröllriðið þjóðarsálinni og margir hafa misst heimili eða atvinnu. Þjóðin hefur líka
misst sjálfsvirðinguna, traust og

trú á náunganum. Óvenju margir eiga því um sárt að binda um
þessi jól.
Í öllu annríki jólaundirbúningsins viljum við helst ekki mæta
sorginni og sársaukanum allt í
kringum okkur. Enginn veit þó
betur, en sá sem býr við sálarangur hversu lítið bros, hlýtt handtak eða falleg orð geta gefið mikla
birtu og von. Enginn ætti að þurfa
að berjast einn við hinn kalda sársauka sorgar og erfiðleika.
Jólasálmurinn „Í dag er glatt í
döprum hjörtum“ ollu mér í barnæsku miklum hugrenningum.
Hefur einhver döpur hjörtu um
jólin? Lítil barnsaugu litu í kringum sig og á yfirborðinu virtust
allir glaðir. Barnssálin er þó oftast næmari á tilfinningar og hið
ósagða í orðum, en flestir fullorðnir gera sér grein fyrir. Lítið tár hér
og stutt andvarp þar gátu kastað
skugga óskiljanlegum barninu á
jólahaldið.
Enginn er svo fátækur af tíma
eða hlýju, að hann geti ekki miðlað ofurlitlum kærleika eða væntumþykju. Enginn ætti að þurfa
að berjast einn við hinn helkalda
sársauka sorgarinnar í „niðamyrkum nætur svörtum“.
En það er líka gleðiefni hversu
margir eru tilbúnir að láta eitthvað af hendi rakna til að styrkja
matar- og fatagjafir, en um leið
sárt hversu margir þurfa á því að
halda.
Megi okkur öllum auðnast að
milda sársauka og veita öðrum
hlýju og væntumþykju um þessi
jól og dag hvern.
Höfundur er fyrrverandi
yfirlæknir í geðlækningum.

Ný sending af sængurverasettum - Frábært úrval, ótrúlegt verð
Einnig fáanlegt tvíbreitt
DORMA
Satín-sængurverasett
Stærð: 140x200 cm

DORMA
Bómullar-sængurverasett
Stærð: 140x200 cm

DORMA
Bómullar-sængurverasett
Stærð: 140x200 cm

5.990 kr.

2.900 kr.

2.900 kr.

Holtagörðum 2. hæð • Sími 512 6800 • www.dorma.is • dorma@dorma.is
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Sama vöruverð í verslunum Bónus um land allt
Lægsta vöruverð í 20 ár
Afgreiðslutími í dag: 10:00 til 21:00

Fyrirtæki og starfsmannafélög !
Rafræna Bónus gjafakortið er
góð jólagjöf.
Þú kaupir inneign á kortið að eigin vali
Gjafakortið fæst á skrifstofu Bónus Skútuvogi 12 s. 588 8699
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GIACOMO PUCCINI (1858-1924)
FÆDDIST ÞENNAN DAG.

ÞETTA GERÐIST: 22. DESEMBER 1945

MERKISATBURÐIR

Ný Ölfusárbrú tekin í notkun

1897 Stundaklukka er sett upp

Þennan dag árið 1945 var ný
Ölfusárbrú tekin í notkun en
brúin brúar Ölfusá við Selfoss.
Hún er 84 metra löng á milli
stöpla og þjónar enn sínum tilgangi. Fyrri brúin var vígð árið
1891 og um hana voru samdar
reglur þar sem meðal annars var
bannað að fara yfir brúna ríðandi á hraða yfir klyfjahraða og
skilgreint hve margir lausahestar
máttu vera í rekstri yfir brúna.
Árið 1944 kom mjólkurbíll
frá Reykjavík með annan í togi
og þoldi brúin ekki þyngdina
svo annar brúarstrengurinn
slitnaði og bílarnir féllu báðir í
ána. Annar lenti á grynningum
þaðan sem síðar var hægt að

„List er eins konar sjúkdómur.“
Puccini var ítalskt tónskáld.
Hann er hvað frægastur fyrir
óperur sínar La Bohéme,
Tosca og Madama Butterfly en þær eru meðal þeirra
ópera sem eru oftast settar upp.

timamot@frettabladid.is

1919

1947
1987

1988

ná honum upp en hinn fór í hyldjúpa gjána ásamt bílstjóranum.
Bílstjóra þess bíls tókst að halda
sér á varadekki þar til hann rak

á land við Selfoss-bæina fyrir
vestan Selfosskirkju. Eftir það
var hafist handa við að smíða
nýja brú.

1989

í turni Dómkirkjunnar í
Reykjavík og er hún þar
enn. Klukkan er gjöf frá
Thomsen kaupmanni.
Síðustu dómarnir eru
kveðnir upp í Landsyfirrétti.
Stjórnarskrá Ítalíu er samþykkt af stjórnlagaþinginu.
Ný lögreglusamþykkt fyrir
Reykjavík gengur í gildi og
leysir aðra, sem var meira
en hálfrar aldar gömul, af
hólmi.
New York-samningarnir
eru undirritaðir milli
Kúbu, Angóla og SuðurAfríku og fengu Sameinuðu þjóðirnar stjórn Namibíu.
Ion Iliescu verður forseti
Rúmeníu.

AFMÆLI

JONAS ERIK
ALTBERG
(BASSHUNTER)

ALI LOHAN

söngkona
er sextán
ára.

tónlistarmaður er
25 ára.

RALPH
FIENNES

VANESSA
PARADIS

leikari er 47
ára.

söngkona
er 37 ára.

SVALT FÓLK Árni Þór og félagar hans skelltu sér í sjósund í köldu veðri gærdagsins.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

SJÓSUNDS- OG SJÓBAÐFÉLAG REYKJAVÍKUR: HELDUR STOFNFUND Á NÝÁRSDAG

Sjósundið verði þjóðaríþrótt
RJÚPA Fuglinn er alhvítur í vetrarhamnum

MYND/JÓHANN ÓLI HILMARSSON

FUGL VIKUNNAR: RJÚPA

Skiptir litum eftir árstíma
Rjúpan er eini hænsnfuglinn hér á landi. Hún skiptir litum eftir árstíðum, er hvít
á veturna og brúnflikrótt á
sumrin. Hún er því alltaf í felubúningi. Enda er rjúpan aðalbráð fálkans. Á vorin eru karrarnir mjög áberandi þar sem
þeir stilla sér ropandi upp á
hóla og hæðir og verja óðal
sitt gegn öðrum körrum. Varpkjörlendi rjúpunnar er mólendi, kjarr og gróin hraun frá
fjöru til fjalls. Fæða rjúpunnar er úr jurtaríkinu, svo sem
ber, reklar og brum af víði og
birki og laufblöð. Hún er einn
fárra fugla sem halda til á há-

lendinu árið um kring. „Ein
er upp til fjalla“ kvað skáldið forðum. Rjúpnastofninn
sveiflast reglulega og stofnstærð nær hámarki á um tíu
ára fresti og getur verið allt að
tífaldur munur á rjúpnamergð
í lágmarki og hámarki. Líklega
eru það nokkrir samverkandi
þættir sem hafa áhrif á sveiflurnar svo sem fæðan, sníkjudýr og afrán. Rjúpur eru vinsæll jólamatur þótt það sé
ekki ýkja gamall siður meðal
almennings að borða fugla á
jólum hér á landi.

gesti sem koma til að njóta veðurblíðunnar og umhverfisins á sumrin. Árni
segir ýmsa samverkandi þætti leika
hlutverk í þessum auknu vinsældum.
„Opnun Ylstrandarinnar var mjög
mikilvæg og ekki síður Ermarsundsafrek Benedikts Hjartarsonar á síðasta
ári. Þá hafa fjölmiðlar, bæði innlendir
og erlendir, verið duglegir við að fjalla
um sjósundið og birta af því myndir, og
allt hjálpast þetta að. Það varð einhver
sprenging í kringum þetta.“
Félagið hefur fengið nafnið Sjósundsog sjóbaðfélag Reykjavíkur, og hefur
óskað eftir viðræðum við Reykjavíkurborg um framtíð sjósunds í höfuðborginni. „Draumurinn er að þetta verði
íþróttafélag og aðstaðan okkar verði í
Nauthólsvík, rétt eins og Valur hefur
aðstöðu á Hlíðarenda. Þá erum við ekki
eingöngu að tala um sjósundið heldur
ýmiss konar íþróttastarfsemi,“ segir
Árni Þór.

Hann segir framtíðarsýn félagsins
vera að byggja upp alþjóðlega sjósundsog sjóbaðsaðstöðu í Nauthólsvík, sem
eftir verði tekið. „Fyrirmyndirnar eru
til, til dæmis í Malmö í Svíþjóð. Til eru
fyrirmyndir af slíkum sjóbaðsstöðum
til dæmis í Malmö í Svíþjóð. Hugmyndir eru uppi um að dýpka út af grjótgarðinum við hlið lónsins og gæti verið
kjörið að byggja út frá því aðstöðu sem
gæti boðið upp á sund í lokaðri aðstöðu
jafnt sem fólk gæti synt út á sjó án
hindrunar.“
Stofnfundurinn verður haldinn á
veitingastaðnum Rúbín, við hlið Keiluhallarinnar, og hefst hann klukkan
13.30, strax að loknu hinu árlega nýárssundi. Fundarstjóri verður Júlíus Vífill Ingvarsson, formaður Skipulagsráðs
Reykjavíkur.Þeir sem ekki geta mætt á
stofnfundinn geta skráð sig sem stofnfélaga á síðunni www.sjosund.is.
kjartan@frettabladid.is

www.fuglavernd.is

Ástkær frændi okkar,

Vilhjálmur Kristinn
Sigurðsson
fyrrv. póstvarðstjóri, Lindargötu 57,
Reykjavík,

lést að heimili sínu miðvikudaginn 16. desember
síðastliðinn. Útför hans fer fram frá Fossvogskirkju
þriðjudaginn 29. desember kl. 13.00.
Aðstandendur.

„Ég sé fyrir mér að sjósundið geti orðið
að þjóðaríþrótt. Það er jákvætt á svo
mörgum sviðum, það er gott fyrir sálina að sigrast á hindrunum og kuldinn
gerir okkur gott. Það er mjög gaman
að hafa tekið þátt í einhverju sem rífur
þjóðina upp,“ segir Árni Þór Árnason
sjósundsmaður, sem ásamt Benedikt
Hjartarsyni hefur leitt vinnuna að
baki stofnun nýs félags til hagsbóta
fyrir sjósund og sjóbaðgesti Nauthólsvíkur. Stofnfundurinn verður haldinn
á nýársdag.
Kveikjan að stofnun félagsins er mikil
fjölgun þeirra sem stunda sjósund hér
á landi undanfarin misseri. Fjölgunin
hefur verið mikil á milli ára og má
nefna að gestir í vetrarsjósundi voru
3.294 talsins allt árið 2008, en sú tala
náðist í byrjun mars á þessu ári. Ekki
er ólíklegt að fjöldi gesta fari nærri tólf
þúsund á árinu og þá er einungis átt við
sjósundfólk, ekki almenna Ylstrandar-

Hjartkær eiginmaður minn, faðir
okkar, tengdafaðir og afi,

Ástkær móðir, tengdamóðir, amma og
langamma okkar,

Þorlákur Jónasson

Ásta Jónsdóttir

andaðist á Dvalarheimilinu Hlíð, Akureyri, aðfaranótt
20. desember. Jarðarförin verður auglýst síðar.

lést á hjúkrunarheimilinu Sóltúni sunnudaginn 20.
desember. Jarðarförin verður auglýst síðar.

Lilja Árelíusdóttir
Hafdís Gunnbjörnsdóttir
Svandís Þorláksdóttir
Guðfinna Þorláksdóttir
Björn Þorláksson
og afabörnin.

Óskar Sigurðsson
Hörður Sigurðsson
Gunnar Sigurðsson
Marta Guðrún Sigurðardóttir
Jón Sigurðsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Aðalsteinn Arnbjörnsson
Jóhannes Antonsson
Friðjón Halldórsson
Arndís Bergsdóttir

Brynja Kristjánsson
Svala Birgisdóttir
Anne-Marie Sigurðsson
Magnús Sigsteinsson
Margrét Einarsdóttir
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Húsafriðunarnefnd heiðrar tvo
aldna forvígsmenn húsaverndar
Tveir aldnir forvígismenn húsaverndar
á Eskifirði voru heiðraðir af Húsafriðunarnefnd á dögunum. Það voru þeir
Hilmar Bjarnason og Geir Hólm.
Húsafriðunarnefnd tók upp á nýjung
í fyrra að veita viðurkenningu fyrir
störf að húsverndarmálum og beindi
þá sjónum sínum að varðveislu á gömlum verslunarinnréttingum og hvernig mætti nýta þær við nútímalegar aðstæður. Núna ákvað nefndin að vekja
athygli á merku brautryðjendastarfi,
sem unnið er úti á landsbyggðinni, oft
við erfiðar aðstæður og takmarkaðan
skilning, og heiðra þá Hilmar og Geir.
Eljusemi þessara manna og barátta
fyrir verndun húsa hafði margvísleg
áhrif á Eskifirði. Má þar nefna gerð
húsakönnunar en niðurstöður hennar voru notaðar til að afmarka og skil-

VIÐURKENNING Geir Hólm og Hilmar Bjarnason hlutu viðurkenningu Húsafriðunarnefndar 2009. Með þeim á myndinni eru Þorsteinn
Gunnarsson, formaður Húsafriðunarnefndar,
og Nikulás Úlfar Másson forstöðumaður
hennar.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

greina hverfisvernd í aðalskipulagi
bæjarins, þá fyrstu hér á landi.
Hilmar Bjarnason átti frumkvæði að

Eiginmaður minn, faðir, tengdafaðir
og afi,

Jón Kristinn Hansen
kennari, Sóleyjarima 9, Reykjavík,

lést á heimili sínu laugardaginn 19. desember. Útförin
fer fram frá Fossvogskirkju miðvikudaginn 30. desember kl. 11.00.
Ingibjörg Júlíusdóttir
Kristín Jónsdóttir
Hildur Jónsdóttir
Gerður Jónsdóttir
og barnabörn.

Pálmi Erlendsson
Steindór S. Guðmundsson
Hannes Helgason

því að varðveitt voru eftirtalin þrjú hús
á Eskifirði: Gamla-búð (byggð 1816),
Randulfssjóhús (byggt 1882/1890) og
Jensenshús (byggð 1837). Árið 1966
hóf hann að tala fyrir húsvernd og á
vettvangi Byggðasögunefndar Eskifjarðar vann hann að varðveislu umræddra húsa.
Geir Hólm sá um lokafrágang á
Gömlu-búð, endurbyggingu Randulfssjóhúss ásamt tilheyrandi bryggju og
bar hitann og þungann af endursmíð
Jensenshúss. Auk þess sá hann um
endurnýjun vitans á Dalatanga, tryggði
varðveislu Sómastaða við Reyðarfjörð,
mældi og teiknaði Eskifjarðarkirkju og
kaupmannshúsið í Útkaupstað og smíðaði stórt líkan af byggðinni á Eskifirði.
Hann veitti Sjóminjasafni Austurlands
forstöðu um árabil.
- sg

Kjarrhólma 22, Kópavogi,

lést sunnudaginn 20. desember. Útför hennar fer fram
frá Digraneskirkju þriðjudaginn 29. desember kl. 13.00.
Guðný Ásgerður Sigurðardóttir
Þorkell Jóhann Sigurðsson
Gróa Halldórsdóttir
Hrönn Sigurðardóttir
Ægir Björgvinsson
Brynja Sigurðardóttir
Gunnar Sigurðsson
Guðrún Margrét
Einarsdóttir
Hörður Sigurðsson
Ingibjörg Jóhannesdóttir
Sigurður Þór Sigurðsson
Sigrún Inga Magnúsdóttir
Hallfríður Sigurðardóttir
Ómar Elíasson
Elías Sigurðsson
Emilía Bergljót Ólafsdóttir
Jóhanna Sigríður Sigurðardóttr Finnur Einarsson
Ásgeir Sigurðsson
Svala Steina Ásbjörnsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem
sýndu okkur samúð og hlýhug við andlát og útför eiginmanns míns, föður
okkar, tengdaföður, tengdasonar, afa,
langafa og bróður,

Ingibjargar
Sigurðardóttur
Ásgarði, Dalasýslu.

Þórarins Björnssonar

Bjarni Ásgeirsson
Erla Ólafsdóttir
Benedikt Ásgeirsson
barnabörn og barnabarnabörn.

fyrrum bóndi Sandfellshaga 1,
Öxarfirði,

sem lést þann 1. desember síðastliðinn.

Ólafur Jakobsson

Jóns Hannessonar

Kristrún Jóhanna
Ásgeirsdóttir (Hanna)

Innilegar þakkir til allra þeirra sem
sýndu okkur samúð og hlýhug og sendu
góðar kveðjur við andlát og útför ástkærrar mömmu okkar, tengdamömmu,
ömmu og langömmu,

Elsku hjartans sonur okkar,

Innilegar þakkir til allra þeirra sem
sýndu okkur samúð og hlýju vegna
andláts föður míns, tengdaföður, afa og
langafa,

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Vogalandi 8, Reykjavík,

Erla Dýrfjörð
Sigurrós Þórarinsdóttir
Friðbjörn Þórðarson
Margrét Þórarindóttir
Sigurður Oddsson
Ólöf Þórarinsdóttir
Björn Hólm Þórarinsson
Erna Þórunn Einisdóttir
Anna Jóhanna Þórarinsdóttir Ólafur Sævar Gunnarsson
Sigþór Þórarinsson
Rúnar Þórarinsson
Erna Stefánsdóttir
Hólm Dýrfjörð
barnabörn, barnabarnabörn og systkini.

er látinn. Guð veri með ykkur öllum.
Guðrún Gerður Guðrúnardóttir
Jakob Kristinn Jónasson

rafvirkjameistara frá Bíldudal, síðast til
heimilis að Elli- og hjúkrunarheimilinu
Grund.

Alúðar þakkir til ykkar sem sýndu
okkur samúð og hlýju við andlát og
útför elskulegrar eiginkonu minnar,
dóttur, móður, tengdamóður og ömmu,

Jarðarförin hefur farið fram í kyrrþey að ósk hins látna.
Sérstakar þakkir til starfsfólks Grundar fyrir góða
umönnun, virðingu og hlýju.
Björn Jónsson
Hallfríður Kristinsdóttir
Hlynur Þór Björnsson
Jenny Björk Þorsteinsdóttir
Kristín Birna Björnsdóttir Ingi Björn Jónsson
Margrét Ásdís Björnsdóttir
og barnabarnabörn.

Þökkum öllum þeim sem sýndu okkur
samúð og hlýju við andlát og útför
okkar kæru

Unnar Ólafar
Andrésdóttur
fyrrverandi bónda, Móum, Kjalarnesi,
Espigerði 2,

sem lést á líknardeild Landspítala, Landakoti, fimmtudaginn 3. desember. Sérstakar þakkir til starfsfólks L5
fyrir hlýju og góða umönnun.

Þökkum öllum þeim sem sýndu samúð
og hluttekningu við andlát og útför

Laufeyjar Einarsdóttur
Sérstakar þakkir til Helga Sigurðssonar krabbameinslæknis og starfsfólks á deild 11B Landspítala.
Hannes Ólafsson
Sigríður Benediktsdóttir
Hjalti Þór Hannesson
Ómar Örn Hannesson
Sigríður Harpa Hannesdóttir
og barnabörn.

Kristín Guðmundsdóttir
Halldór Freyr Sveinsson

Fyrir hönd aðstandenda,
Andrés Svavarsson
Þóra Stephensen
Teitur Gústafsson
Katrín Guðjónsdóttir

Finns Kristinssonar
Kambavaði 1,

sem lést þann 27. nóvember síðastliðinn. Guð gefi
ykkur öllum gleðileg jól og farsælt komandi ár.
Hörn Sigurðardóttir
Ragnar Auðun Finnsson
Jóhanna Ragnarsdóttir
Sigurður Kristinn Finnsson Ragnheiður Torfadóttir
Stefán Agnar Finnsson
Ingibjörg María Pálsdóttir
Guðmundur Eggert Finnsson Guðrún Þorvaldsdóttir
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabörn.

Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli og
útfarir má senda á netfangið
timamot@frettabladid.is.
Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is eða hringja í síma 512 5000.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem
sýndu okkur samúð og hlýju við andlát
og útför elskulegs eiginmanns míns,
fósturföður okkar, tengdaföður og afa,

Ástvaldar Hólm Arasonar
frá Borg á Mýrum,
Austur-Skaftafellssýslu,

til heimilis að Brekkubyggð 18, Garðabæ. Sérstakar
þakkir til starfsfólks Karítasar, deildar 11E á
Landspítalanum og líknardeildar í Kópavogi fyrir kærleiksríka umönnun.
Sigríður Hera Ottósdóttir
Bergdís Lilja Kristindóttir Paul
Graham John Paul
Halla Kristín Guðlaugsdótir
Gísli Örn Arnarsson
og barnabörn.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem
sýndu okkur samúð og hlýju við andlát
og útför elskulegs eiginmanns míns,
sonar, föður, tengdaföður og afa,

Jóns Hauks Eltonssonar
Ástúni 14, Kópavogi.

Útförin hefur farið fram í kyrrþey að ósk hins látna.
Sérstakar þakkir eru til heimahjúkrunar Karítas, einnig
sendum við okkur bestu þakkir til samstarfsfólk hans
hjá Orkuveitu Reykjavíkur og óskir um gleðilega hátíð.
Sigurlína Elíasdóttir
Aðalheiður Jónsdóttir
Sigurður Kr. Scheving
Anna Jóna Jónsdóttir
Jón Þór Jónsson
og barnabörn.

Haraldur Sæmundsson
Eyrún Ingvaldsdóttir
Hilmar Einarsson
Anna Linda Sigurgeirsdóttir
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Öldruð kurteisi
BAKÞANKAR
Júlíu
Margrétar
Alexandersdóttur

Á

ákveðnu aldursskeiði sem barn hélt ég
að þegar maður talaði við gamalt fólk
ætti maður að vanda sig í málrómnum, tala
skýrt og fallega, eins og maður væri að
leika heimasætu í leikinni mynd fyrir Ríkissjónvarpið. Ég tamdi mér því um tíma að
þegar amma mín hringdi breytti ég málrómnum, varð ofurskýrmælt og talaði eins
og persóna í Litbrigðum jarðar.

AMMA mín, Margrét Jónsdóttir heitin,
búsett rétt við Garðskagavita, var fljót að
segja mér til syndanna þegar ég byrjaði
á þessari dellu. Sagði mér hreint út að
ég þyrfti ekki að tala við hana eins
og hún væri hundrað ára og ég væri
prestur. Af hverju ég léti eiginlega
svona þegar ég talaði. Hún kenndi mér
að ganga aldrei út frá fólki vísu.

ÞESSI kynslóð veit nefnilega allt. Enda
hefur hún lent í öllu. Hún kann alveg jafn
grófa klámbrandara og Stulli í markaðsdeildinni og hefur upplifað það að vera
jafnupptekið og stressað og við sem
teljum okkur af „skildu-eftir-skilaboð“ kynslóðinni. Auk þessa hefur
hún lent í hlutum sem við getum
bara ímyndað okkur.

L-1 lampi
HÖNNUN: JAC JACOBSEN

AMMA í Garðinum var send
í fóstur þriggja ára og var
óhuggandi fyrstu vikurnar á

Gefðu klassíska
jólagjöf

nýja heimilinu. Hún ól önn fyrir sjálfri
sér frá tíu ára aldri og vann erfið störf á
spítala á þeim aldri sem ég var búin að ná
tökum á Super Mario Bros í Nintendo. Líklega hefur hún verið að flytja sjóleiðina frá
Siglufirði með allt sitt hafurtask á þeim
aldri sem ég var að panta mér sjötugustu
Dominos-pizzuna, með tvöföldu pepperóní.
Í þeirri sjóferð eyðilögðust nær allar hennar veraldlegu eigur þegar skipið fékk á sig
brotsjó, þar með talið gyllt hárið hennar
sem hún hafði geymt í fléttum eftir að hún
klippti sig.

AUÐVITAÐ veit ég að ég þarf ekki að hafa
neitt samviskubit þótt ég upplifi annars
konar vandamál en kynslóðin sem ömmur
mínar og afar tilheyrðu og tilheyra. Mér
varð samt hugsað til stigsmunar á minni
kynslóð og þessari þar sem tuttugu áttræðar konur stóðu fyrir framan mig í búningsklefa sundlaugar og töluðu saman. Þær
klöppuðu hver annarri á bakið, kölluðu
hver aðra blessunin mín og gæskan og
voru svo góðar við hver aðra og notalegar
að ég öfundaði þær. Blessunin? Ég gat ekki
ímyndað mér að hægt væri að vera smekklegri í samskiptum. Munurinn á þeim og
fokkjú-kynslóðinni sem ég tilheyri er ótrúlegur. Og ég velti því fyrir mér af hverju
það stafar. Ef barnsnauðarkynslóðin hefur
efni á gæsku ætti pizza-heim-í-hús kynslóðin líka að hafa það, ekki satt?

■ Pondus

Eftir Frode Øverli

Hafið Tala
þið
Tala
heyrt? Tala

Ekki nóg með
að þú sért seinn
heldur ertu bla,
bla, bla, bla, bla

L-1 lampinn hefur verið framleiddur frá 1937
og hlotið fjölda verðlauna fyrir ljóseiginleika,
fjölhæfi og glæsilega hönnun. Þetta er
einstök gjöf fyrir þá sem kunna að meta
fallega hluti og klassíska hönnun.

Gefðu einstaka jólagjöf

Gefðu glaðlega jólagjöf

Gefðu fallega jólagjöf

Við bjóðum vandaðar jólagjafir frá þekktum
framleiðendum. Einnig er tilvalið að koma við
og huga að lýsingunni um hátíðarnar.

GH ljós | Garðatorgi 7
210 Garðabæ | Sími 565 6560
www.gh.is | gh@gh.is

Er eitthvað að? Erfiður
dagur í vinnunni?
Nei, bara þessi
venjulegi dagur.
Það er einmitt
vandamálið.

■ Gelgjan

Gefðu framandi jólagjöf

Tekur
þú við
ávísunum?

Jafnvel þótt þú sért
neikvæður gagnvart
því að gera myndaalbúm finnst mér
það samt sem áður
skemmtilegt.

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Og eins og stendur
á umbúðunum, þá
skemmti ég mér
konunglega.

Af hverju er búið að skrifa mörgum sinnum á þessa
blaðsíðu:
Það er alveg
„Vill einhver
greinilegt að
drepa mig?“
sumir eru ekki
alveg komnir í
stuð til að búa til
myndaalbúm.

■ Handan við hornið

Eftir Tony Lopes

Opnunartími í dag:
Frá kl. 9:00 til 20:00

Hringdu í síma

Innblástur
minn er
hversdagsleikinn

■ Barnalán

Miðasala

ef blaðið berst ekki

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Við þurfum fimm miða, tvo til að
fara hringinn og þrjá aðra leið.
VEI!!!!!!
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Tvær konur í Vatnasafnið
Rithöfundunum Oddnýju Eir Ævarsdóttur og Þórdísi Björnsdóttur hefur
verið boðið að njóta starfsaðstöðu
í rithöfundaríbúð Vatnasafnsins í
Stykkishólmi. Íbúðinni fylgja starfslaun
meðan á dvölinni stendur, en þær
Oddný Eir og Þórdís fá hvor um sig
þrjá mánuði á launum.
Starfsaðstöðunni í Vatnasafninu
er nú úthlutað fjórða árið í röð,
en áður hafa dvalið þar þau
Guðrún Eva Mínervudóttir (2007),
Rebecca Solnit (2008), Anne
Carson (2009) og Óskar Árni
Óskarsson (2009).
Í valnefnd fyrir vinnustofu
rithöfundanna eru þau Fríða
Björk Ingvarsdóttir, bókmenntafræðingur sem er formaður
nefndarinnar, Dagur Kári Pétursson
kvikmyndaleikstjóri og Hjálmar

Ath. í kvöld kl. 20
Í tilefni af útkomu plötunnar Found
Songs hyggst tónlistarmaðurinn
Ólafur Arnalds halda tónleika í
Salnum í kvöld. Húsið verður opnað
kl. 20. Ólafur hyggst tjalda öllu
til á tónleikunum. Einnig hefur
Ólafur bætt við meðlimaskipan
sína á tónleikunum, og því verður
þetta stærsta umgjörð sem Ólafur
hefur smíðað í kringum tónleika
hérlendis.

menning@frettabladid.is

Sveinsson, heimspekingur og dagskrárgerðarmaður hjá RÚV.
Vatnasafnið í Stykkishólmi hýsir innsetningu
bandaríska listamannsins Roni Horn sem
unnin var í samstarfi við Art Angel í London
(http://www.libraryofwater.is) en það er
Annenberg-stofnunin í Bandaríkunum
(http://www.annenbergfoundation.
org) sem styrkir veru rithöfundanna í
gestaíbúð safnsins í Stykkishólmi.
Oddný og Þórdís senda báðar frá
sér prósaverk þessi bókajól og hafa
báðar hlotið verðskuldaða athygli
fyrir verk sín og eru því vel að því
komnar að fá þessa dvalar- og
- pbb
starfsstyrki í Stykkishólmi.

> Ekki missa af …
Þorláksmessutónleikum
annað kvöld: Bubbi verður
í Háskólabíói og beinni
útsendingu á Bylgjunni, en á
Rás 2 Ríkisútvarpsins verða
Buff með beina útsendingu
frá Sódómu. Meðal gesta
verða Magnús Eiríksson, Helga
Möller, Haukur Heiðar úr Diktu
3 Raddir og Beatur ásamt
fleirum. Bubbi verður einn en
með þúsund gesti í sal.

BÓKMENNTIR Oddný Eir er

önnur tveggja skáldkvenna
sem fá styrk til dvalar og starfa
í Vatnasafninu í Stykkishólmi á
næsta ári.

Bókmenntir ★★★★
Hjartsláttur
Ragnheiður Gestsdóttir

Tristan og Íris Sól
Nöfnin segja allt: ný saga eftir Ragnheiði Gestsdóttur
sem getið hefur sér gott orð fyrir fyrri unglingasögur
sínar, gerist í efsta bekk grunnskóla þar sem nýr strákur
kemur í bekkinn til Írisar Sólar. Hann sýnir henni áhuga
frá fyrstu stund og þrengir sér upp á hana og reynist þá
elskulegur strákur. Þau verða par og eflast kynni þeirra
á liðnum vetri þegar búsáhaldabyltingin er í fullum
gangi. Tristan er dökkur á hörund, ávöxtur næturgamans
móðurinnar sem er frá Keflavík og sleit öllu sambandi
við föðurinn sem var Dani af sómölskum uppruna. En
hver er ekki kominn til landsins til að þjálfa körfuboltalið? Og þegar móðir Tristans fær tilboð um að flytjast til
Kanada og kenna þar ákveður Tristan að stinga af.
Þetta er þekkileg lítil saga. Höfundurinn rekur hana í gegnum kafla sem
bera yfirheiti tiltekinnar persónu og við rekjum atburðarásina gegnum hana.
Það skapar frásögninni aukið líf og tilbreytingu að svissa sjónarhorninu þó
yfir öllu gnæfi alvitur höfundur. Þetta eru geðfelldir krakkar, það er aðeins
tæpt á hugsanlegum fordómum en þeir gera aldrei vart við sig. Kynlíf tekst
ekki með krökkunum sem er sérkennilegt, og foreldrar eru ekki mikið til
vandræða, þetta er allt slétt og fellt og fer vel að lokum. Raunar tekst Ragnheiði langbest upp í köflum sem lýsa flandri Tristans þar sem hann er einn
á ferð í aðstæðum sem eru honum ókunnugar. Hún er ágætis sögumaður
og skrifar látlausan og öfgasnauðan stíl. Bakgrunnurinn glæðir söguna nánd
og gerir hana trúverðugri sem er ágætt því skólalífið er full kurteist. Þetta
er heimur sápunnar en snoturlega saminn og skaðar ekki né meiðir, hvergi
harka eða hætta. En er líf unglinga þannig?
Páll Baldvin Baldvinsson

Niðurstaða: Settleg og snotur saga fyrir stráka og stelpur.

Danir treysta á Google
Konunglega danska bókhlaðan
vill að Google fái það verkefni
að skanna inn á vef sinn 1,6
milljónir danskra bóka. Víðast
hvar hafa höfundar og útgefendur snúist öndverðir gegn þeim
áætlunum Google að gera stóran hluta af bókum aðgengilegan
á netsíðu sinni, en forstöðumaður
Konunglegu dönsku bókhlöðunnar er á öndverðri skoðun. Hann
segir Dani ekki hafa efni á því að
koma öllu þessu bókaflóði inn á
vefinn og því sé best að Google
geri það.
Yfirmaður Google í Evrópu

hefur áhuga: það er verið að
skanna inn verk höfunda á vegum
Google sem fallnir eru frá fyrir
löngu. Svo löngu að verk þeirra
eru komin í almannaeign.
Rök Erlings Kolding Nielsen
eru einföld: ef ekki er gengið í
verkið tapar dönsku menning
fyrir engilsaxneskum bókmenntum. Hann vill borga 120 milljónir til Google fyrir verkið en þeir
hjá Google hafa reynst tregir til.
Nú er annað fyrirtæki, ProQuest
að skanna inn danskar bækur frá
15. og 16. öld, flestar á latínu.
- pbb

LEIKLIST Mikið fjör og mikið gaman: hér eru börn að biðja um meiri mat á munaðarleysingjahæli. Saga Dickens varð til þess að
róttækar breytingar voru gerðar á munaðarleysingjahælum í heimalandi hans á sínum tíma.
FRTÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Þjófahyski og betra fólk
Sagan af lausaleikskróganum Oliver Twist sem
dagar uppi á munaðarleysingjahæli eftir að móðir
hans deyr af barnsförum á
götunni hefur lengi heillað
lesendur og áhorfendur
kvikmynda og leikhúsa. Á
annan í jólum frumsýnir
Þjóðleikhúsið söngleik frá
1960 sem strákur úr East
End, ólæs á nótur og menntaður sem prentmyndasmiður, samdi rétt þrítugur að
aldri.
Höfundurinn hét Lionel Begleiter
og var skraddarasonur í gyðingahverfum austurhluta Lundúna,
þar sem fátækt og neyð var hvað
mest, og innflytjendur hafa búið
lengst af, húgenottar, gyðingar og
Pakistanar. Þar voru á uppeldisárum hans mest átök milli fasista
og róttæklinga í London eins og
annar höfundur af gyðingaættum,
Harold Pinter, hefur greint frá að
hafði mikil áhrif á bernsku ungra
manna. Begleitner-fólkið var frá
Galiciu og hafði flúið pogroma –
gyðingaofsóknir Austurríska keisaradæmisins. Hann var á unga
aldri þegar foreldrum hans var
sagt að drengurinn hefði óvenjulegar tónlistargáfu en ekki hafði
það nein áhrif. Hann lærði prentmyndasmíði og rak ásamt félaga
sínum fyrirtæki í silkiþrykksbransanum sem þá var nýjung og
mikill uppgangur var í auglýsingagerð. Þaðan leiddist hann til starfa í
Unity-leikhúsinu þar sem Joan Littlewood starfaði sem framleiðandi
áður en hún stofnaði sitt áhrifamikla leikhús Theatre Workshop
í East End. Bart, en það var lista-

mannsnafn hans, hóf feril sinn í
leikhúsi sem leikmyndahönnuður.
Það leiddi síðan til þess að hann fór
að skrifa sönglög og fyrr en varði
var hann farinn að semja hittara
fyrir unga stráka: Allt á floti allstaðar sem Skapti Ólafsson söng
var samið fyrir Tommy Steele,
hann samdi líka Living Doll fyrir
Cliff Richard.
Bart átti þrjá söngleiki á fjölum London 1960: Lock Up Your
Daughters, Fings Ain´t Wot They
Used T´Be, þar sem cockneyslangur var fyrst notað í heilli leiksýningu, og Oliver!
Bart samdi bæði talmál, texta og
tónlist fyrir Oliver! Hann hefur að
öllum líkindum notað söguna eins
og hún birtist í kvikmynd Davids
Lean frá 1948 sem grunn að söngleiknum sem einfaldar söguna
mikið. Oliver! var stærsti söngleikur Breta allt þar til Rice og Webber
sömdu Jesus Christ Superstar 1970.
Hann gekk í árafjölda bæði í London og New York og hefur margsinnis verðið endurlífgaður á sviði um
allan heim. Einkenni hans er mikill fjöldi þekktra söngnúmera sem
bæði eru lögð í munn Nancy, stúlku
í þjófagengi Fagins sem vill bjarga
Oliver frá sínum eigin örlögum,
Fagin sjálfum og svo leikhópnum
öllum. Sönglög verksins eru löngu
orðin þjóðareign Breta og margir
kunnir listamenn hafa byrjað feril
sinn í Oliver í drengjahópnum sem
prýðir sýningu á verkinu og ræður
ekki litlu um vinsældir þess: Phil
Collins í Genesis hóf feril sinn í
Oliver! eins og Steve Marriott í
Small Faces.
Velgengni varð Bart að aldurtila:
honum græddist óhemju fé af höfundarlaunum en hann sóaði því í
gleðskap og bílífi – og aðra söngleiki sem hann kom á svið; frægastur þeirra var Blitz! sem hann setti
á svið 1962 og lýsti þeim dögum
þegar loftárásir voru harðastar á

London en það var dýrasta sviðsetning sem þá hafði verið sett
á svið í borginni. Twang (1965),
söngleikur hans um Hróa Hött, var
flopp og söngleikur hans La Strada
(1969) komst í sögubækur því sýningum var hætt eftir frumsýningu.
Hann var lýstur gjaldþrota 1972.
Hann hafði lagst í lyfjaneyslu og
ekki bætti úr skák að hann var í
skápnum alla sína ævi. Hann var
drykkjumaður í hartnær þrjátíu ár
og endaði illa skaddaður á líkama.
Hann lést 1999.
Það var í raun kynslóðin sem
kom á eftir honum í breska söngleikhúsinu, Webber, MackIntosh,
sem kom honum á þann stall sem
hann átti skilið, en þá var það of
seint.
Söngleikurinn Oliver! var
upphaflega saminn fyrir fullorðna leikhúsgesti: efnið er þess
eðlis, harðræði og hungur, skipulögð glæpastarfsemi með börn,
drykkjusýki og ofbeldisverk.
Sagan er löguð til: Fagin sleppur
í enda söngleiksins frá hengingu
sögunnar, Bill Sykes deyr af slysförum, hrapar til dauða en hengir
sig ekki í slysni, Nancy er barin
til dauða eins og í upphaflegu sögunni. Sá stóri hópur sem kunnur er í sögunni er mun fámennari, enda söngleikurinn form sem
útheimtir einfalda drætti. það er
barnaskarinn sem gerir söngleikinn að skemmtun fyrir unga
sem aldna og þannig er sýningin kynnt af Þjóðleikhúsinu. Mikill fjöldi kemur fram í sýningunni
en Selma Björnsdóttir setur verkið á svið en hljómsveitarstjóri er
Jóhann G. Jóhannsson.
Sala hefur gengið vel á sýninguna og vísast munu margir næsta
misseri eða lengur njóta sönglega
Lionels Bart og þeirra litríku persóna sem Charles Dickens skóp um
fátæka síbrotamenn og betra fólk í
Lundúnum 1838. pbb@dfrettabladid.is
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Hávallaútgáfan í ár Spennusaga fyrir unglinga
Mörg smærri forlög senda frá sér
stakar bækur á þessari hávertíð íslenskra útgáfu og hafa ekki
mikla burði til að standa fyrir
eftirtektarverðum auglýsingum í
fjölmiðlum: eitt þeirra er Hávallaútgáfan sem hefur um árabil
staðið fyrir eftirtektarverðum
útgáfum á verkum sem annars
kæmust ekki á íslenskan markað.
Hávallaútgáfan var sett á stofn
til að koma á framfæri ritum
tónlistarsögu legs eðlis sem Árni
Kristjánsson, píanóleikari og
menntafrömuður í íslenskri tónlistarsögu, vann að eftir að hann
lét af störfum hjá Ríkisútvarpinu sem tónlistarstjóri. Útgáfan
hefur á síðari árum komið að
útgáfu sígildra texta eftir ekki
minni höfunda en Mauriac hinn
franska, Gogol, Mann, Turgenief og af yngri höfundum Bernard
Schlink. Í ár sendir Hávallaútgáfan frá sér smásagnasafn eftir
Thomas Mann og fyrsta hluta
þroskaskáldsögu Lev Tolstoj,
Bernskuna. Bæði Mann og Tolstoj
eru nú meðal virtustu jöfra rússneskra og germanskra bókmennta
og er þýðing á verkum sem lítt eru
kunn hér á landi því tíðindi.
Þórarinn Kristjánsson rekur
Hólavallaútgáfuna. Hann segir
nafnið komið til vegna þess að
afi hans, Árni bjó við Hólavallagötu þegar útgáfa hans á ritum
tónlistarsögulegs eðlis hófst. Það
voru rit um tónskáld á borð við
Mozart, Chopin, Nielsen og Beethoven sem hann gaf út. Þórarinn
starfar sem verktaki í garðyrkjubransanum og segist gefa það út
sem hann hefur áhuga á: þannig
er hann í undirbúningi með verk
eftir Charles Bukowski, Hollywood, fyrir næsta ár. Hann segist hafa sloppið án fjárhagslegs
skaða frá útgáfunni til þessa en
þetta sé mest til gamans gert. Og
áhugamál hans er hagnaður og

Bókmenntir ★★★
Núll núll 9
Þorgrímur Þráinsson

BÓKMENNIR Thomas Mann, hinn virti
skáldsagnahöfundur, var líka afkastamikill smiður smásagna eins og nýtt
safn smásagna hans vitnar um, Völsungablóð.

ánægjuauki lesenda sem annars
ættu ekki kost á þessum merkilegu verkum í þýðingum sem
útgáfan hefur komið á framfæri.
Smásagnasafnið Völsungablóð
eftir Thomas Mann bætir við ritverk hans sem þegar eru þýdd á
íslensku: Doktor Faustus, Felix
Krull, Buddenbrooks, Tonío Kröger. Hávallaútgáfan gaf út Dauðann í Feneyjum eftir Mann 2005.
Smásögurnar í Völsungablóði eru
frá ýmsum tímum og eftir ýmsa
þýðendur.
Bernska Tolstojs er þýdd úr
rússnesku af Önnu Agnarsdóttur.
Hann samdi verkið aðeins 23 ára
að aldri og byggir það að miklu
leyti á æsku hans sjálfs og flestar persónur sögunnar eiga sér
fyrirmyndir frá hans lífi. Hann er
hér á landi þekktari af stórvirkjum sínum, Stríð og friði og Önnu
Karenínu.
- pbb

Þorgrímur Þráinsson er afkastamikill höfundur, á að baki tuttugu
og þrjú verk, bæði fyrir börn,
unglinga og fullorðna. Hann hefur
gert mest af því að skrifa unglingabækur og nýtur verulegs álits hjá
foreldrum sem kaupa bækur hans
til gjafa. Heyrst hefur að unglingum líki vel við sögur hans, þær
hitta einhvern tón hjá þessum
hóp, enda áttar lesandi sig fljótt
á því við lestur nýju sögunnar
að hann hefur næma tilfinningu
fyrir sambandi við lesanda, sagan
dregur upp skilningsríka mynd af
strák sem er nýbúinn með tíunda
bekkinn og er þess fullbúinn að
ganga áfram, þegar óvænt atvik
draga hann inn í æsispennandi og
reyfarakennda atburðarás.
Þar með tekur annað fyrirbrigði
afþreyingarsögu við: Þorgrímur
umbreytir þessum hálffullorðna
heimi í annan sem unglingar
þekkja nánast sem sinn eigin: heim
spennuþáttar eða spennumyndar: í
því ljósi er titillinn réttur 009. Við
erum á slóðum 007. Og höfundurinn er vel heima í þessháttar sögugerð. Örlög þjóðarinnar eru undir,
erlend ríki ásælast hina miklu auðlegð Íslands og okkar maður getur
einn forðað landinu frá því að
lenda í höndum myrkra afla.
Nú er ekki sama hvernig á
er haldið, jafnvel í delluþræði
eins og meirihluti af spennumyndum byggir á. Þorgrímur er
flinkur sögumaður. Hann virðist
fyrirhafnarlaust geta haldið öllum
þráðum í hendi sér og hottar á lesandann eins og hvern annan klár

með brögðum sínum þegar lesanda tekur að leiðast, hér er hvergi
dauður punktur, æsingurinn heldur áfram og verður æ alþjóðlegri
í sniði: okkar maður bjargar öllu á
síðustu stundu.
Frásögnin er öllu sögð í gegnum fyrstu persónu; ég sögunnar
er sannfærandi fyrst og fremst
sökum þess að hann viðurkennir
vanmátt sinn – og það fer reyndar
ekki á milli mála frá upphafi sögunnar: „Stundum finnst mér ég
ekki vera ég.“ En þetta fer allt vel
að lokum.
Þessi saga kann að stinga í stúf
við aðrar sögur Þorgríms, ég þekki

þær ekki. En sem hrein afþreying
tekst honum nánast allt sem hann
ætlar sér með sögunni: hún er
hrein og trúverðug afþreying, rétt
eins og þúsund sjónvarpsþættir og
bíómyndir svipaðs efnis sem settir eru saman af hind og kunnáttu
hundraða manna í kvikmyndaiðnaði: Þorgrímur er bara einn og viðurkennir í bókarlok að hann skrifi
á kaffihúsum. Sagan hans er því
eins manns bíó og svoleiðis samin
að lesandi sér allt fyrir augum sér.
Páll Baldvin Baldvinsson

Niðurstaða: Hrein og klár spennuafþreying fyrir unglinga.

Tvær sögur Dickens

!
R
U
P
L
E
T
S
ÁFRAM
MEISTARAFLOKKUR KVENNA HJÁ FRAM BORÐA
ALLTAF Á
Í KÓPAVOGI FYRIR
HVERN HANDBOLTALEIK
- ENDA STANDA ÞÆR SIG FRÁBÆRLEGA!

ÁFRAM STELPUR!

Það sést hverjir drekka Kristal

Í jólabókaf lóðinu eru tvær
endurútgáfur á verkum eftir
Charles Dickens: Oliver Twist
kemur út í þýðingu Hannesar
Jóns Magnússonar og Jólaævintýri
kemur út í þýðingu Karls Ísfeld.
Báðar sögurnar eru víðkunnar
sem hluti af arfleifð menningar
Vesturlanda og hafa verið margbirtar í ýmsum formum, kunnastar líklega af kvikmyndum hin
síðari ár: nú um hátíðarnar birtist sagan af Oliver Twist á sviði
Þjóðleikhússins og í kvikmyndahúsum gefur að líta síðustu útgáfu
Hollywood af Jólaævintýri. Þá er
nýlokið sýningum á Jólaævintýri í
flutningi Ladda í Loftkastalanum.
Báðar sögurnar eru í nýjum útgáfum á bók birtar með upprunalegum teikningum, Jólaævintýri með
verkum teiknaranna, koparstungum Johns Leech frá fyrstu útgáfunni 1843, og um margt ólíkum
vatnslitamyndum C. E. Brock frá
1905 sem eru margar prentaðar í
lit í útgáfu Uglu. Í Oliver gefur að
líta koparstungur George Cruikshank frá 1838. Myndir hans fyrir
Oliver urðu síðar uppspretta opinberra deilumála milli þeirra Dickens en Cruikshank taldi sig hafa
átt upphaflegu hugmyndina að
söguþræði verksins, sem Dickens
taldi fráleita hugmynd.
Báðar sögurnar eru gefnar út
styttar eins og tíðkast hefur um
öll verk Dickens sem komið hafa
út á íslensku: þessar tvær, Davíð
Copperfield og Pickwick. Það hefur
víðast verið tíðkað. Hitt vekur
furðu hversu fáar sögur Dickens
hafa á liðnum 150 árum verið þýddar á íslensku. Oliver hefur komið

BÓKMENNTIR Sögur Charles Dickens

eru enn vinsæl afþreying.

út í tveimur þýðingum á íslensku,
sú eldri er sýnu lengri og kom út
1906 og vann Páll Eggert Ólafsson hana. Hún mun hafa komið út
öðru sinni á forlagi Helgafells þótt
ekki sé hún skráð í Gegni. Þýðing
Hannesar á styttri útgáfu sögunnar kom út fyrst 1943. Jólaævintýri
kom fyrst út í þýðingu Karls Ísfeld
1942.
Sagan af Oliver hefur verið vinsælt leikefni: Ríkisútvarpið hljóðritaði verkið sem framhaldsleikrit
1964 og það hefur verið leikið í þrígang í Þjóðleikhúsinu og einu sinni
hjá Leikfélagi Akureyrar. Þar af
hefur söngleiksgerð Lionels Bart
verið flutt í þrígang.
- pbb
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> DANSAR EINKADANS
Síðan söngkonan
Rihanna hætti með
Chris Brown hefur hún
verið orðuð við ýmsa
úr tónlistarbransanum
hið vestra. Nú nýlega bárust fréttir af því að hún
hefði verið að slá sér upp
með Kanye West og gefið
honum lítinn einkadans á
skemmtistað í New York.

folk@frettabladid.is

Tóku púlsinn á Laugaveginum
„Þetta byrjaði sem verkefni í skólanum sem við fengum 48 tíma til að
framkvæma. Einu fyrirmælin sem
við fengum voru að taka verkefnið
út fyrir skólann og láta gott af okkur
leiða,“ segir Anna Rakel Róbertsdóttir
Glad, nemandi í grafískri hönnun í
Listaháskóla Íslands. Í gær gekk hún
niður Laugaveginn ásamt þeim Hildu
Björgu Stefánsdóttur og Kötlu Rós
Völudóttur samnemendum sínum,
þar sem þær fengu vegfarendur til að
teikna eða skrifa skilaboð, en þetta er
í þriðja sinn sem þær stöllur gera slíkt
hið sama fyrir jól. „Við báðum fólk að
teikna eða skrifa eitthvað sem því
liggur á hjarta, einhvern áróður
eða eitthvað í umhverfinu,“
útskýrir Anna Rakel, en
afraksturinn var sýndur á

Sótti um skilnað
Tímaritið National Enquirer flutti
í október frétt af því að Mathew
Knowles, faðir og umboðsmaður
söngkonunnar Beyoncé, hefði átt
barn utan hjónabands. Kanadísk
kona hafði komið fram og sagst
hafa átt í stuttu sambandi við Mathew og fór fram á faðernispróf til
að sanna að Mathew væri í raun
faðir barns hennar. Vefritið TMZ
segir frá því að Tina Knowles,
eiginkona Mathews, hafi sótt um
skilnað eftir 29 ára hjónaband.
Tine og Mathew eiga saman dæturnar Beyoncé og Solange. Auk
þess rekur Tina tískufyrirtækið
House of Dereon ásamt Beyoncé.
Mathew Knowles hefur mikið
verið gagnrýndur af fyrrverandi
meðlimum Destiny‘s Child og
sakaður um óprúttna viðskiptahætti. TMZ gerir ráð fyrir að Tina
Knowles muni fara fram á helming
eigna Mathews en muni reyna að
halda sínum hlut í House of Dereon óbreyttum.

SKILNAÐARBARN Foreldrar Beyoncé

ætla að skilja eftir 29 ára hjónaband.

séð um það. Öll samskipti undanfarin ár hafa farið í gegnum Jo og
nú hefur Mick fengið nóg. Ronnie
hefur alltaf verið svolítið
týndur, án Jo getur enginn
náð til hans. Það er ólíklegt að hann komi aftur
eftir þetta atvik,“ var
haft eftir innanbúðarmanni. Ronnie Wood
h æ t t i n ý ve r i ð
með tvítugri
kærustu sinni
eftir að hann
var handtekinn
fyrir að beita
hana ofbeldi á
almannafæri.
HÆTTUR Meðlimir
Rolling Stones hafa
fengið nóg af Ronnie.

TEIKNA OG SKRIFA SKILABOÐ Þær Anna Rakel,
Hilda Björg og Katla Rós fengu vegfarendur á
Laugaveginum til að teikna og skrifa skilaboð
í gær. Þær nutu aðstoðar Ragnars Más Nikulássonar, en afraksturinn var sýndur á Prikinu í
gærkvöldi.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Íslensk leikkona leggur
Danmörk að fótum sér
Stefanía Ómarsdóttir hefur
heillað Dani upp úr skónum
sem hin níu ára gamla
Ásta í verkinu Seest. Henni
er spáð miklum frama í
dönsku leikhúsi og hún var
á forsíðu Berlingske Tidende um helgina þar sem
henni er hælt á hvert reipi.

Wood ekkert án Jo
Meðlimir hljómsveitarinnar Rolling Stones hafa ákveðið að gefa
Ronnie Wood úrslitakosti, annað
hvort hættir hann drykkjunni
eða hann hættir í hljómsveitinni. Samkvæmt erlendum tímaritum var það
fyrrvera ndi eigi nkona Woods sem gerði
honum kleift að sinna
tónlistinni sem skyldi.
„ Á n Jo hefði
Ronnie aldrei getað
spilað með hljómsveitinni á tónleikaferðalögum.
Það er ekki hægt
að leggja upp í
tónleikaferðalag án þess að
hafa einhvers
kona r t r yggingu, Jo hefur

Prikinu í gærkvöldi. „Við skönnuðum
þetta inn og hengdum upp. Þetta er
engin grafísk snilld eða meistaraverk
heldur erum við bara að sýna vegfarendum á Laugaveginum hvað var að
gerast þar þann daginn,“ útskýrir hún
og segir Pixel hafa styrkt þær undanfarin þrjú ár.
Aðspurð segir Anna Rakel mikinn
mun vera á skilaboðum og teikningum
fólks milli ára. „2007 voru allir mjög
„ligeglad.“ Í fyrra var svo margt sem
tengdist hruninu, en núna upplifðum
við meiri samstöðu og kærleik,“ segir
hún. „Við erum búnar að taka upp
myndband öll þrjú árin og planið er að
setja upp vefsíðu þar sem fólk getur
séð myndböndin og spjöldin samhliða.
Stefnan er svo að gefa út bók um verkefnið í janúar,“ bætir hún við.
- ag

„Slá í gegn, tja, þetta hefur bara
gengið mjög vel,“ segir Stefanía þegar Fréttablaðið náði tali af
henni. Leikverkið Seest verður
sett aftur upp strax eftir áramót
og sýnt í bæði Kolding og Allerød
eftir mikla velgengni í fyrra hjá
Mungo Park-leikhúsinu. Sögusvið
Seest er samnefndur smábær rétt
fyrir utan Kolding og hið hræðilega
flugeldaslys sem reið yfir íbúana
árið 2004. Einn slökkviliðsmaður
dó og 750 fjölskyldur misstu heimili sitt í þessum harmleik og Stefanía útskýrir að rannsóknir hafi sýnt
að börn á svæðinu þjáist mörg af
áfallaröskun. Um það snúist leikritið. „Ég leik Ástu, hún er níu ára
og er að safna saman brotum úr
lífi sínu,“ segir Stefanía en danskir
gagnrýnendur héldu vart vatni yfir
frammistöðu Stefaníu á sviðinu og
hún uppskar Reumert-verðlaun
(hina dönsku Grímu) sem ein af
björtustu vonum ársins. Berlingske gerði meira að segja heiðarlega
tilraun til að eignast hlut í Stefaníu með því að kalla hana íslensk/
danska en leikkonan segist hafa
farið fram á það við blaðamanninn að hann leiðrétti það. Hún væri
Íslendingur og ekkert annað.
Stefanía ætlaði sér þó aldrei að
verða leikkona. „Nei, síður en svo.
Mig langaði alltaf að verða læknir
eða hjúkrunarkona,“ útskýrir hún
en hún er Garðbæingur og bjó hér
á landi til fjórtán ára aldurs, Þegar
foreldrar hennar skildu flutti hún
með mömmu sinni til Danmörku.
Hún kom þó aftur heim og bjó hér í
tvö ár áður en hún settist að í Danmörku nítján ára gömul.
Stefánía eignaðist sitt fyrsta barn
það sama ár en það var svo fyrir
algjöra tilviljun að hún fékk leiklistabakteríuna beint í æð. „Sofie
Stougaard, virt leikkona hér útí,
var með barn á sama leikskóla og

SLÆR Í GEGN Stefanía

Ómarsdóttir hefur slegið í
gegn sem hin níu ára gamla
Asta í leikverkinu Seest en
það byggir á flugeldaslysinu
í Kolding árið 2004.

ég. Hún bauð mér á sýningu og það
var bara ást við fyrstu sýn,“ segir
Stefanía sem reyndi síðan árið eftir
við inntökuprófið í Leiklistarskólanum í Kaupmannahöfn. „Ég komst
inn í fyrstu tilraun og útskrifaðist 2005.“ Stefanía viðurkennir að
námið hafi verið erfitt og í viðtalinu við Berlingske kemur fram
að hún hafi á köflum verið við það
að gefast upp. Hún fékk því kærkomna hvíld eftir útskriftina og
naut þess að vera heima með dóttur sinni. Og svo eignaðist hún strák
árið eftir útskrift sem nú er tveggja
og hálfs. „Síðan hringdi leikstjórinn
Moqi Simon Trolin í mig árið 2008
og bauð mér hlutverkið í þessari

sýningu og ég ákvað bara að slá
til,“ segir Stefanía en honum hafði
hún kynnst innan veggja leiklistarskólans. Stefanía sér væntanlega
ekki eftir því, enda hefur danska
pressan borið hana á gullstól síðan
þá.
Stefanía er einstæð tveggja
barna móðir en lætur það ekki aftra
sér, segist bara verið hörkukvendi
sem láti verkin tala. Vinnan krefst
þess þó að allt sé skipulagt í þaula.
„Strákurinn fær að gista hjá pabba
sínum þegar ég er að leika og svo
hefur stelpan mín bara komið með
mér í vinnuna. Mamma hefur líka
lagt sitt á vogarskálarnar.“
freyrgigja@frettabladid.is

Demi í hart við ljósmyndara
Leikkonan Demi Moore ætlar að draga ljósmyndarann Anthony Citrano fyrir dómstóla. Lögfræðingur Moore hefur sent Citrano bréf þar sem honum
er hótað lögsókn dragi hann ekki ummæli sín um
Moore til baka. Citrano benti á að svo virtist sem að
forsíðumynd af Moore hefði verið ofunnin af myndvinnslumönnum tímaritsins W og því virðist sem
hluta af læri leikkonunnar vanti.
Moore fer fram á að Citrano fjarlægi öll niðrandi
ummæli af netsíðu sinni ellegar hljóti hann verra af.
Citrano hefur þó neitað og segist standa við ummæli
sín og bendir jafnframt á að allar myndir sem rata
á síður tískutímarita séu unnar, þó að Moore vilji
meina að forsíðumyndin af henni sé algjörlega
óunnin.

FER Í MÁL Demi Moore fer í mál við ljósmyndara.
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Tilboðin gilda 22. - 24. desember eða meðan birgðir endast.
Birt með fyrirvara um prentvillur.
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Fóru á stefnumót

Rage á toppnum í Bretlandi

Samkvæmt heimildum áttu Madonna og George Clooney stefnumót saman stuttu eftir skilnað
söngkonunnar við
Guy Ritchie. Parið
hittist á vinsælum
veitingastað í New
York en stefnumótið
var að sögn heimildarmannsins hrein martröð. „George
hugsaði með
sér „af hverju
ekki?“. Madonna er vel
gefin, metnaðargjörn og
falleg kona, því
ætti hann ekki að

Killing in the Name með hljómsveitinni Rage Against the Machine situr á toppi breska vinsældalistans um jólin – sautján árum eftir að lagið kom út.
Bretinn Jon Morter fór af stað með átakið sem
kom laginu á toppinn. Lagið seldist í 50.000 fleiri
eintökum en lagið sem varð í öðru sæti; The Climb
með X-Factor-spaðanum Joe McElderry. Morter
var í skýjunum þegar tímaritið NME hafði samband við hann og tilkynnti að átakið hefði skilað
árangri. „Andskotinn hafi það! Ég trúi ekki að
lagið sé á toppnum,“ sagði hann.
Átakinu var beint gegn X-Factor-forsprakkanum Simon Cowell, en lög úr X-Factor hafa setið
á toppi breska listans síðustu jól. Önnur lög sem
hafa setið í fyrsta sæti um jólin eru meðal annars Another Brick in the Wall með Pink Floyd og I
Will Always Love you með Whitney Houston.

fara á stefnumót með
henni? Þau snæddu
saman kvöldverð í New
York en kvöldið reyndist vera hrein martröð.
Hún reyndi stanslaust að
vera fyndin en brandarar
hennar voru ekki að hitta
í mark og hún vildi ekki
ræða við George á alvarlegu nótunum. Hann gat
ekki beðið eftir að kvöldinu lyki,“ sagði heimildarmaðurinn.
OFURPAR

Madonna og George Clooney
fóru á eitt stefnumót
saman. Kvöldið endaði
ekki vel að sögn heimildarmanns.

Vill Tiger í Hangover 2

TIGER Á HVÍTA TJALDIÐ

Leikstjóri The Hangover
fékk Mike Tyson til að
leika í myndinni og vill
gjarnan fá aðra umdeilda
íþróttastjörnu í framhaldsmyndina.

Todd Phillips vill fá golfarann Tiger Woods
í framhaldsmyndina af The Hangover. Eins
og fram hefur komið í fjölmiðlum um allan
heim komst núverið upp um framhjáhald
Woods. Málið hefur valdið mikilli hneykslan, en golfarinn hélt ítrekað framhjá eiginkonu sinni og barnsmóður, Elin Nordegren.
Phillips fékk Mike Tyson til að leika
í Hangover-kvikmyndinni og segist nú
vilja annan umdeildan íþróttamann til að
leika í framhaldsmyndinni. „Við ætlum
að reyna að fá Tiger Woods í myndina og
hjálpa honum að byggja upp ímynd sína
á ný. Mike Tyson elskaði að leika í The
Hangover og rugla í þeirri ímynd sem
fólk hefur af honum. Hann vissi að við
vorum ekki að gera grín að honum heldur þeirri skoðun sem fólk hefur á honum,“
segir leikstjórinn í viðtali á vefsíðunni
hollyscoop.com.

Kevin loks giftur
Tónlistarmaðurinn Kevin
Jonas giftist kærustu sinni
til margra ára á laugardaginn var. Brúðkaupið fór fram
í kastala á Long Island og var
sannkallað ævintýrabrúðkaup
að sögn gesta.
Bræður Kevins, þeir Joe og
Nick Jonas, voru báðir svaramenn þar sem Kevin sagðist
ekki geta valið á milli þeirra.
„Við erum svo hamingjusöm
með að vera loksins gift og
þakklát fyrir að hafa getað
deilt þessum degi með vinum
okkar og fjölskyldu,“ sagði
parið. Sjónarvottar sögðu að
brúðhjónin hefðu ekki getað
litið af hvort öðru meðan á
viðhöfninni stóð.

GIFTUR JONAS Kevin Jonas giftist
kærustu sinni á laugardaginn var.

NÚMER EITT Rage Against the Machine er á toppi breska

vinsældalistans um jólin.

Lærir söng í Los Angeles
Gréta Karen Grétarsdóttir
ákvað ung að árum að hún
vildi leggja sönginn fyrir
sig. Í dag stundar hún
tónlistarnám við Musicians
Institute í Los Angeles í
Bandaríkjunum, en hún
á ekki langt að sækja
tónlistarhæfileikana því
hún er dóttir Grétars Örvarssonar og frænka Atla
Örvarssonar tónskálds.
„Ég byrjaði að syngja þegar ég
var fjögurra ára með sippuband
inni í stofu,“ segir Gréta Karen
Grétarsdóttir, spurð hvenær
söngáhuginn kviknaði. „Ég var
í klassísku píanónámi frá tíu ára
til sextán og var alltaf syngjandi.
Ég endaði svo í Complete Vocal
Technique-skólanum í Kaupmannahöfn og útskrifaðist þaðan
jólin 2007, en það var Hera Björk
Þórhallsdóttir söngkona sem
hvatti mig til að skella mér þangað,“ útskýrir Gréta, sem stundar
nú nám við Musicians Institute í
Hollywood.
„Eftir að ég útskrifaðist var ég
í vinnu sem mér hundleiddist í. Þá
hitti ég kunningja minn sem hafði
áður búið í LA og hann stakk upp
á við færum þangað saman. 1.
apríl í fyrra fórum við út og ætluðum að vera í tvær vikur en ég
framlengdi ferðina og sótti um í
Musicians Institute. Um sumarið
fékk ég svo að vita að ég kæmist
inn svo ég flutti út um haustið,“
útskýrir Gréta sem lærir meðal
annars hljómborðsleik, tónfræði,
lagasmíðar og hljómsveitarstjórnun í skólanum sem er á Hollywood
Boulevard. „Þetta er eins og hálfs
árs nám, en þá lýk ég associate of
art degree,“ segir hún. Aðspurð
segist Gréta hafa mest gaman
af því að syngja blústónlist. „Ég
hef gaman af soul, gospel, r&b
og sérstaklega blús. Það er það

EFNILEG Gréta Karen stundar nám í Musicians Institute í Hollywood og útskrifast í
mars á næsta ári.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

sem heillar mig mest,“ segir hún,
en viðurkennir að hún hafi verið
haldin miklum sviðsskrekk áður
en hún fór til Danmerkur sem hún
varð að vinna bug á. „Ég gat alveg
sungið en þorði varla að syngja
fyrir framan nokkurn mann. Enginn trúði því samt fyrr en fólk sá
mig skjálfandi á gólfinu. Ég vissi
að ég varð að hætta þessu rugli
svo ég bjó mér bara til annan karakter sem fer upp á svið. Ég fæ
samt ennþá alltaf sting í magann
þegar ég kem fram.“
Gréta er dóttir Grétars Örvarssonar tónlistarmanns og segir
hún hann hafa stutt við bakið á
sér í náminu. „Pabbi vildi fyrst að
ég yrði lögfræðingur eða læknir og vildi ekki að ég færi í tónlistarbransann. Hann vildi að
ég væri viss um að ég væri að
taka rétta ákvörðun svo það var
ekki fyrr en hann sá að mér var
alvara að hann fór að styðja mig
og hefur gert allar götur síðan,“
útskýrir hún og segist einnig
hafa notið dyggs stuðnings Atla

Örvarssonar föðurbróður síns
sem býr í Los Angeles. Sjálf segist hún kunna vel við sig í borginni. „Mér líkar vel við mig í
LA, en er samt búin að þurfa að
flytja nokkrum sinnum og vera í
íbúð með kakkalökkum og termítum. Þetta er búið að vera rosalegt ævintýri, sérstaklega þegar
hrunið varð og ég svaf á vindsæng fyrstu mánuðina. Þá var ekki
hægt að senda peninga út, en svo
fór þetta allt að verða betra,“
bætir hún við.
Gréta útskrifast í mars á næsta
ári og að útskrift lokinni segist hún ætla að vinna í eitt ár í
Bandaríkjunum. „Ég hef áhuga
á að verða aðstoðarkona „music
supervisor“ sem sér um að koma
lögum í sjónvarpsþætti eða bíómyndir. Samtímis því er planið
að reyna að semja mitt eigið efni,
spila og taka gigg í LA. Draumurinn er svo náttúrulega að geta
unnið við tónlist alla ævi, hvar
svo sem það verður.“
alma@frettabladid.is

Laddi gaf Jólasögu
Þórhallur Sigurðsson, Laddi, afhenti
Barnaspítala
Hringsins fimmtíu
eintök af plötunni
Jólasaga sem hefur
að geyma tónlist úr
samnefndu leikriti
hans í Loftkastalanum. Áður hafði
Laddi gefið Hjálparstarfi kirkjunnar
tæplega eitt hundrað plötur og Barnaog unglingageðdeild Landspítalans GJAFMILDUR Vel var tekið á móti Ladda í Barnaspítala
átján, auk þess sem Hringsins þegar hann kom með plöturnar.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
plötur hafa verið
gefnar á Facebooksíðu leikritsins. Á plötunni, rétt eins og í leikritinu, bregður Laddi
sér í allra kvikinda líki. Fyrirferðarmestur er þó Skröggur gamli
sem hefur óbeit á jólunum en er gefið óvænt tækifæri í lífinu til að
láta gott af sér leiða. Jólasaga er þriðja platan sem Heyr Heyr gefur
út. Í fyrra gaf fyrirtækið út plöturnar Íslenskar þjóðsögur I og II
og Icelandic Folk Tales.
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X-Factor í stað Idol
Talið er að Idol-dómarinn Simon
Cowell ætli að hætta í American
Idol og snúa sér í staðinn að
bandarísku útgáfunni af X-Factor.
Sá þáttur hefur notið mikilla vinsælda í Bretlandi og telur Cowell
að tími sé kominn til að finna
honum farveg vestanhafs. „Það
eru viðræður í gangi við forsvarsmenn American Idol og einnig um
SIMON COWELL Cowell mun hugsanmöguleikann á að færa X-Factor
lega hætta í American Idol og snúa sér
yfir til Bandaríkjanna. Engar
í staðinn að X-Factor.
ákvarðanir hafa verið teknar og
ekki hefur verið gengið frá neinum samningum,“ sagði talsmaður
Cowells. Samningur hans við Idol rennur út í maí næstkomandi.
Undanfarin átta ár hefur Cowell verið aðalstjarna þáttanna og
grætt á tá og fingri. Hann hefur einnig verið dómari í X-Factor
í Bretlandi en fjögur ár eru liðin síðan þátturinn hóf göngu sína.
Þátturinn hefur aldrei verið vinsælli þar í landi því í síðustu viku
horfðu nítján milljónir á lokaþáttinn, sem er nýtt met.

HEILSUSAMLEG Nicole Kidman leggur

mikla áherslu á heilsusamlegt líferni, en
eiginmaður hennar fær sér borgara og
franskar á Wendy‘s af og til.

Leiður á
heilsufæðinu
Tónlistarmaðurinn Keith Urban,
eiginmaður Nicole Kidman, er
sagður vera kominn leið á heilsufæðinu sem Nicole eldar á heimili þeirra. Leikkonan notar ekki
sykur, salt, olíu eða smjör í eldamennskuna og er Urban oft sagður koma við á skyndibitastöðum,
svo sem Wendy‘s, til að borða sig
saddan.
Í viðtali við fjölmiðla vestanhafs viðurkennir Kidman að hún
leggi líka mikla áherslu á að
þau hjónin stundi líkamsrækt.
„Pabbi minn kenndi mér mikilvægi líkamsræktar. Hann er 71
árs maraþonhlaupari, hleypur
reglulega sextán kílómetra og
fer í margra klukkutíma fjallgöngur á sunnudögum,“ útskýrir
leikkonan, en segist þó ekki vera
upptekin af því að telja kaloríur.
„Ég er rúmlega 180 sentimetrar
svo þyngdin er ekki aðalmálið hjá
mér, heldur hef ég áhyggjur af
hlutum eins og kólesteróli,“ segir
hún.

Jackass
í þrívídd
Johnny Knoxville og félagar hafa
fengið grænt ljós á að framleiða
næstu Jackass-mynd í þrívídd.
Áætlað er að Jackass 3D komi út í
október á næsta ári.
„Við ætlum að taka sömu þrívíddartækni og James Cameron
notaði í Avatar og stinga henni
upp í rassgatið á Steve O. Við
ætlum að fara með heimsku upp á
annað þrep,“ sagði Knoxville í tilefni fréttanna.
Þetta verður þriðja Jackassmyndin, en ævintýrið hófst sem
þáttur á sjónvarpsstöðinni
MTV. Jackassdrengirnir komu
einu sinni til
Íslands og mættu
meðal annars á í
Djúpu laugina
á Skjá einum.
Flettið því
upp á
Youtube.
HÁLFVITAR Steve
O og félagar verða
í þrívídd á næsta
ári.

Fegurðardís afhenti plötu
Fegurðardrottningin Unnur Birna
Vilhjálmsdóttir afhenti Jógvani og
Friðriki Ómari platínuplötu í gærkvöldi fyrir góða sölu á plötunni
Vinalög. Platan hefur selst í tíu þúsundum eintaka og er sú söluhæsta
á landinu það sem af er þessu ári.
Á plötunni, sem er tvöföld, syngur Friðrik Ómar þekkt færeysk lög
á meðan Jógvan syngur íslenska
slagara á færeysku, þar á meðal hið
vinsæla Þú komst við hjartað í mér.
Aðrar plötur sem gætu náð platínusölu fyrir jólin er Jólatónleikaplata
Björgvins Halldórssonar og fjórða
plata Hjálma sem hafa báðar selst
sérlega vel upp á síðkastið.
PLATÍNA Unnur Birna afhenti Jógvan og
Friðriki Ómari platínuplötu fyrir góða sölu á
Vinalögum.
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Sigga og Móses í kvöld Misnotaði lyfseðilsskyld lyf
Hljómsveitirnar Sigríður Thorlacius & Heiðurspiltar og Moses
Hightower halda sameiginlega
tónleika á Batteríinu í kvöld. Sigríður og hennar Heiðurspiltar hafa
slegið í gegn á árinu, allt frá því að
platan Á ljúflingshól kom út. Þar
eru lög úr safni Jóns Múla sett í
nýjan búning. Þetta verða líklegast síðustu tónleikar Sigríðar og
Heiðurspilta í dágóðan tíma.
Kvartettinn Moses Hightower
var stofnaður vorið 2007 og samanstendur af þeim Andra Ólafssyni (bassi og söngur), Daníel Friðrik Böðvarssyni (gítar), Magnúsi
Trygvasyni Eliassen (trommur) og
Steingrími Karli Teague (hljómborð og söngur). Á æfingum um
sumarið hnykluðu meðlimir r&bvöðvana sína og hrærðu í súpu af
frumsömdu efni, sem síðan hefur
smám saman bæst í og verið unnið
úr. Drengirnir hafa lengi unnið
hörðum höndum að sinni fyrstu
breiðskífu og er hún væntanleg á

Á BATTERÍINU Sigríður Thorlacius.
FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

markað á næsta ári. Tónleikarnir
hefjast klukkan 22 og er miðaverð
1.000 krónur.

Leikkonan Brittany Murphy hafði tekið lyfseðilsskyld lyf við flensueinkennum í nokkra daga áður en
hún lést úr hjartaáfalli á sunnudaginn. Fjölmörg slík
lyf fundust á heimili hennar. Hún byrjaði að kasta
upp snemma á sunnudagsmorgninum og sagði hún
meðlimum úr fjölskyldu sinni að sér liði mjög illa.
Murphy hneig síðan niður á baðherbergi sínu og var í
framhaldinu flutt á sjúkrahús. Þar var þrívegis reynt
að lífga hana við en án árangurs.
Kunningjar leikkonunnar halda því fram að hún
hafi lengi verið háð verkjalyfjum, þar á meðal hinu
sterka lyfi Vicodin sem Michael Jackson misnotaði
áður en hann dó. Lyfjanotkunin tengdist sársaukafullum lýtaaðgerðum sem hún hafði gengist undir.
„Við óttuðumst að eitthvað þessu líkt gæti gerst.
Brittany lifði á brúninni. Hún átti tvímælalaust við
lyfjavandamál að stríða og við grátbáðum hana öll
um að leita sér hjálpar. Því miður töluðum við fyrir
daufum eyrum,“ sagði einn kunninginn. Fjölmiðlar
höfðu áður sakað Murphy um kókaínnotkun og að
hafa þjáðst af átröskun en hún neitaði ávallt þeim
orðrómi.
Krufning verður gerð á líki Murphy þrátt fyrir ósk
eiginmanns hennar, Simons Monjack, um að það verði
ekki gert. Þá verður væntanlega fengið úr því skorið
hvernig stóð á því að hún lést aðeins 32 ára gömul.

BRITTANY MURPHY Leikkonan lést á sunnudagsmorgun,

aðeins 32 ára gömul. Talið er að hún hafi misnotað lyfseðilsskyld lyf.

Tónlist ★★★
Fjallabræður
Fjallabræður

Karlmannlegt karlakórarokk
Þeir í karlakórnum Fjallabræðrum koma flestir að vestan. Þetta er hugarfóstur
Halldórs Gunnars Pálssonar. Kórinn hefur sungið sig inn í hjörtu landsmanna
að undanförnu, enda skipaður alvöru Íslendingum, sem þykir vænt um mæður
sínar og unna landi og þjóð. Gullfallega 2009 allt saman og alvöru stöff. Þetta
er fyrsti diskur kórsins/hljómsveitarinnar, því það er jú kraftmikil hljómsveit
sem fylgir í pakkanum. Níu lög eru flutt á disknum, fimm eftir Halldór, tvö eftir
Magnús Þór Sigmundsson, eitt eftir Leif Jónsson og Afadrengur eftir Sigfús
Halldórsson. Mörg eru fín, en önnur ekki eins fín, eins og gengur. Þetta er ansi
kraftmikið stöff. Kórinn er gríðarlega karlmannlegur og þrumar á hlustandann.
Massífur söngurinn hreyfir við manni. Til að fá hámarksáhrif ætti að hlusta á
diskinn hátt, vera með hönd á hjarta og hugsa um ættjörðina. Það getur tekið á
eyru og sál að innbyrða diskinn í heilu lagi og ég mæli með minni skömmtum.
Það er vissulega gaman að ungir menn veigri sér ekki við að viðra rammíslenskt
þjóðarstolt og það verður örsjaldan að rembingi.
Tónlistin liggur einhvers staðar á milli Ham, Hjálma og Jet Black Joe. Halldór
er ágætur lagahöfundur þó að enn eigi hann svolítið eftir í úrvalsdeildina. Besta
lagið hans finnst mér Gangnamannavísa, skemmtilegur Íslandsblús þar sem
munnharpa Tómasar Axels Ragnarssonar er frábært krydd og fiðluleikur Unnar
Birnu Björnsdóttur smellpassar. Fiðlan er stundum of mikið notuð á plötunni og
kveikir þá óþarfa hugrenningatengsl við Enyu. Hið ofurþjóðlega fyrirgefningarlag
Freyja eftir Magnús Þór hefur notið verðskuldaðra vinsælda. Magnús syngur það
sjálfur af snilld og kórinn syngur værðarlega með. Einum of auðvelt þjóðrembutrikk finnst mér hjá kórnum að baula Ísland er land þitt – eins og einhver hafi
nú verið að kalla á enn eina útgáfuna af þeim megaslagara. Afinn í hópnum,
Guðmundur Björn Hagalínsson, syngur svo lokalagið, Afadreng Sigfúsar, og gerir
það innilega og vel. Töff endir á ágætri plötu.
Fjallabræður hafa vonandi ekki sungið sitt síðasta því það eru enn fjölmargar
áttirnar sem fimmtíu syngjandi karlmenni og þétt rokkband getur farið í. Dr. Gunni
Niðurstaða: Hlustist á hátt með hönd á hjarta

TÓNELSKAR MÆÐGUR Isis Helga Pollock hefur fetað í fótspor móður sinnar og semur eigin tónlist aðeins sex ára gömul.
MYND/TÓMAS MAGNÚSSON

Sex ára raftónlistarmaður
Isis Helga Pollock er sex
ára gamall raftónlistarmaður sem semur tónlist undir
heitinu The Form. Hún
heldur úti eigin MySpacesíðu þar sem fólk getur
hlýtt á tónlist hennar.
Isis Helga er dóttir Tanyu Pollock
tónlistarkonu og barnabarn Danny
Pollock sem var einn Utangarðsmanna. Hún á því ekki langt að
sækja hæfileikana og tónlistaráhugann.
Tanya segir dóttur sína alltaf

hafa haft mikinn áhuga á tónlist.
„Hún er alin upp á heimili þar sem
tónlist er í gangi allan sólarhringinn; ef við erum ekki sjálf að semja
og spila þá er verið að hlusta á tónlist í græjunum. Isis er græjunörd
eins og ég og henni fannst ekkert mál að læra að semja tónlist á
trommuheila,“ segir Tanya, sem
sjálf hefur leikið á píanó frá unga
aldri.
Isis hefur verið dugleg við að
semja ný lög sem hún ætlar að taka
upp eftir jól og segist einnig vilja
gera tónlistarmyndbönd við lögin.
„Ég vil gera vídeó við hvert einasta lag, það kemur í staðinn fyrir

að spila á tónleikum. Ég er ekki
tilbúin til þess ennþá, en kannski
næsta sumar,“ segir Isis.
Þegar Isis er innt eftir því hvort
hún hlakki til jólanna og jólagjafanna svarar hún því játandi. „Ég
hlakka rosalega mikið til. Ég er
líka með langan óskalista, mig
langar til dæmis í krítartöflu, þríburakerru, He-man myndina eða
leir sem hægt er að baka í ofninum,“ segir þessi hæfileikaríka
unga stúlka. Raftónlistaraðdáendur eru minntir á Weirdcore-raftónlistarkvöld sem fram fer á Jacobsen 23. desember næstkomandi.
sara@frettabladid.is

Valin á virta stuttmyndahátíð
Vefsíðan rikivatnajokuls.is greindi frá því fyrir
skemmstu að stuttmynd í leikstjórn Hlyns Pálmasonar hefði verið valin á árlega stuttmyndahátíð í
Clermont í Frakklandi sem er ein af virtustu kvikmyndahátíðum Evrópu. Stuttmyndin ber heitið
Jóel og fjallar hún um unglingsstrákinn Jóel sem
reynir að komast inn í krossaraklíku.
Hlynur Pálmason hóf nám í leikstjórnun við
Danska kvikmyndaskólann í haust. Hann segist
lítið hafa vitað um hátíðina áður en hann sendi
eintak af myndinni út til aðstandenda hennar. „Ég
frétti það bara seinna að þetta væri ein af virtustu
hátíðunum í Evrópu,“ segir Hlynur, en stuttmyndin Jóel mun keppa í flokki alþjóðlegra mynda.
Hlynur hefur fengið frí í skólanum til að vera
viðstaddur hátíðina í lok janúar en fer einn síns
liðs þar sem kærasta hans er í prófum á sama
tíma. „Ég er mjög spenntur. Ég er nýbúinn að
tala við einn sem hafði farið á þessa hátíð og
hann sagði að þetta væri mjög skemmtilegur
viðburður.“
Jóel er ekki fyrsta stuttmynd Hlyns því hann
hafði áður gert myndina Posted sem vann til verðlauna hér heima og var að auki sýnd í Sjónvarpinu.
Spurður hvort fleiri myndir séu í bígerð segir
Hlynur svo vera. „Skólinn tekur mikinn tíma
þessa dagana en ég er að undirbúa annað verkefni

HÆFILEIKARÍKUR HORNFIRÐINGUR Stuttmynd Hlyns Pálmasonar hefur verið valin til að taka þátt í kvikmyndahátíð í
Frakklandi.

sem mig langar að fara af stað með í sumar. Núna
er ég bara að reyna að finna nægilegt fjármagn til
að láta það verða að veruleika,“ segir Hlynur að
lokum.
- sm

KAJA matardiskur hvítur.
KAJA súpudiskur hvítur
kr. 550 áður kr. 790

40% AFSLÁTTUR

550

FULLT VERÐ: 790

KAJA hliðardiskur
KAJA bolli m/undirskál
kr. 480 áður kr. 690

5.990

30% AFSLÁTTUR

SETTIÐ:

5.990

35% AFSLÁTTUR

FULLT VERÐ: 9.990

FULLT VERÐ: 690

13.990

30% AFSLÁTTUR
BODUM Barcelona
hnífaparasett 16 stk.

FULLT VERÐ: 19.990

8.990

30-50% AFSLÁTTUR

4.990

40% AFSLÁTTUR

790

FULLT VERÐ: 1.190

FULLT VERÐ: 12.990

FULLT VERÐ: 9.990

40% AFSLÁTTUR

480

SETTIÐ:

SETTIÐ:

199

65% AFSLÁTTUR
20% AFSLÁTTUR

5.192

FULLT VERÐ: 6.490

FULLT VERÐ: 590

3.290

20% AFSLÁTTUR

4.990

FULLT VERÐ: 7.990

FULLT VERÐ: 7.990
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Nú eru fjöldi nýrra jólatilboða á www.husgagnahollin.is. Húsgögn & gjafavara. Nýtt tilboðsblað á netinu!
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FRÁBÆR SPENNUMYND Í ANDA
SCREAM OG I KNOW WHAT YOU
DID LAST SUMMER

kl. 6 - 8D - 10:10D

OLD DOGS
OLD DOGS
SORORITY ROW
NINJA ASSASSIN
TWILIGHT 2 NEW MOON

ÞÆR ÆTLA AÐ REYNA AÐ ÞAGA YFIR LEYNDARMÁLI
DAUÐANS! BÖNNUÐ INNAN 16 ÁRA

L

kl. 8 - 10:10
kl. 8 - 10:20

VIP

kl. 8 - 10:10
kl. 5:30 - 8 - 10:30

16

16

12

TWILIGHT 2 NEW MOON
kl. 5:30
VIP
A CHRISTMAS CAROL M/ Ensku. Tali kl. 5:50(3D) Ótextuð 7
A CHRISTMAS CAROL M/ ísl. Tali
kl. 5:50
A CHRISTMAS CAROL M/ Ensku. Tali kl. 8
kl. 5:50 - 10:10

LAW ABIDING CITIZEN

Tjúttað á fullu um jólin
Tónleika- og skemmtanalífið í Reykjavík fer ekki í
frí nema rétt yfir blájólin.
Það er hellingur í gangi á
Þorláksmessu og svo byrjar
stuðið strax aftur á annan í
jólum.

Frá leikstjóra Wild Hogs John Travolta og Robin
Williams fara á kostum í þessari sprenghlæginlegu
mynd. Tveir vinir taka að sér 7 ára tvíbura með
ákaﬂega fyndum aﬂeiðingum.

Stórkostlegt mynd frá DISNEY fyrir alla fjölskylduna16
OLD DOGS
kl. 6 - 8 - 10
L
kl. 8 - 10:20
kl. 10:40

SORORITY ROW
NINJA ASSASSIN

TWILIGHT 2 NEW MOON
kl. 5:30 - 8
CHRISTMAS CAROL M/ Ensku. Tali kl. 5:50(3D) Ótextuð

16
16
12
7

L

OLD DOGS

kl. 8 - 10

7

MY LIFE IN RUINS

kl. 8

L

7

NINJA ASSASSIN

kl. 10

16

16

ÞRIÐ
IÐJ
ÐJU
JUD
UDA
DAG
AGS
GS
SBÍÓ Í SA
AMB
BÍÓ
ÓUN
UNU
NUM
UM Í DA
DAG
AG KR
R. 50
500
00
GILD
LD
DIR EK
EKK
KKI
KI Í VI
VIP,
P, Á ÍS
SLEN
LE
ENS
NS
SKA
KAR
AR MY
MYN
YND
ND
DIR OG Á MY
MYN
YND
DIR
R Í 3D OG BEI
EIN
NA
NAR
AR ÚT
ÚTS
TS
SEND
EN
ND
DING
NGA
GAR
AR

JÓLAMYNDIN 2009!

600

600
SÍMI 564 0000

950 kl. 1

AVATAR 3D
AVATAR 2D
AVATAR LÚXUS
JULIE AND JULIA
ARTÚR 2
2012

Rokk og raf
Þá er það rokkið og hippið og kúlið.
Weirdcore kvöld verður haldið á
Jacobsen á Þorláksmessu. Verið

600

600

SÍMI 530 1919

kl.1 - 4.40 - 5.40 - 8 - 9 - 11.15
kl. 1 - 4.40 - 8 - 11.15
kl. 1 - 4.40 - 8 - 11.15
kl. 5.20
kl. 1 - 3
kl. 1 - 8 - 11.15

10
10
10
L
L
10

950 kl. 2.40

AVATAR 3D
AVATAR 2D
ANVIL
WHATEVER WORKS
A SERIOUS MAN
DESEMBER

kl.2.40 - 6 - 9.20
kl. 2.40 - 6 - 9.20
kl. 4 - 6
kl. 5.50 - 8
kl. 3.30 - 10.10
kl. 8 - 10

10
10
7
7
12
10

.com/smarabio
AÐDÁENDUR GETA UNNIÐ BÍÓKORT ÚT ÁRIÐ,
BOÐSMIÐA Á FORSÝNINGAR O.M.FL.

SÍMI 551 9000

SÍMI 462 3500

AVATAR 2D
9

kl. 6 - 8 - 10
kl. 6

AVATAR 2D
10 BAD LIEUTENANT
7 JULIE AND JULIA
SAW 6

kl. 5 - 6.45 - 8.30 - 10.10
kl. 5.30 - 10.30
kl. 5.20 - 8
kl. 8 - 10

10
16
L
16

Sími: 553 2075

- bara lúxus

í5,é-8'$*85
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G
POWERSÝNIN
KL. 10.10

500 kr.
++++
:=4)3

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

500 kr.

500 kr.
JÓLAMYNDIN Í ÁR

É$// $5
01 ( 0<$  1'  0'< 1,'5, 5

AVATAR 3D - POWER

kl. 12.50(850 kr.), 3.50, 5.50, 7, 9 og 10.10

10

BAD LIEUTENANT

kl. 5.40, 8 og 10.20

16

ARTÚR 2 - Íslenskt tal

kl. 2 og 4

FRIÐÞJÓFUR FORVITNI 2 kl. 2 og 3.50 - Íslenskt tal

Þorláksmessan hefur löngum verið
vinsælt kvöld til tónleikahalds.
Að sjálfsögðu eru Þorláksmessutónleikar Bubba Morthens gamalgrónasti viðburðurinn, en hann
heldur þessa tónleika nú í 25. skipti
í Háskólabíói. Tónleikarnir verða
sýndir í beinni á Stöð 2 og Bubbi
ætlar ekkert að slá af heldur rífa
kjaft ef hann er í þannig skapi.
Bubbi var löngum í beinni á
Rás 2 en í ár sér Buffið um Þorláksmessustuðið þar. Tónleikarnir
verða sendir beint frá skemmtistaðnum Sódómu og Buffið fær
til sín ýmsa gesti, meðal annars
Magnús Eiríksson, Helgu Möller,
Hauk Heiðar úr Diktu og þrjár
raddir og Beatur.
Í Fríkirkjunni heldur hljómsveitin Árstíðir hátíðartónleika.
Hljómsveitin mun flytja lög af
breiðskífunni sem hún gaf út á
árinu í nýjum útsetningum auk
vel valinna jólalaga í félagi við
góða vini.

Diskó og Millaball
Í ár kemur annar í jólum upp á
laugardegi og því verður skellt
í djammgírinn um leið og síðasti malt og appelsínsopinn verður kominn niður. Diskókóngurinn
Páll Óskar hyggst breyta vígi sínu
Nasa í hið sögufræga Studio 54 í
New York. Hann lofar risastórri
sviðsmynd, brjáluðum skreytingum og flottasta ljósasjóvi sem sést
hefur í húsinu. Sérstakir heiðursgestir verða diskódúettinn Þú og
ég. Ballið stendur frá kl. 23.59 til
05.30 á sunnudagsmorguninn, en
forsala miða er á Nasa frá kl. 13
til 17 á annan í jólum.
Lítið hefur farið fyrir Milljónamæringunum upp á síðkastið, en
á annan í jólum snýr hljómsveitin
aftur og verður með ball á Hótel
Sögu. Píanóleikarinn Kjartan
Valdimarsson hefur tekið við stöðu
Karls Olgeirssonar, sem er flúinn til Svíþjóðar. Til söngs verða
að þessu sinni hafðir „upprunalegi þverhausinn“, Bogomil Font,
Ragnar „hinn fullþroska“ Bjarnason og látúnsbarkinn Bjarni Arason. Bandið tekur til við taktinn
upp úr miðnætti og verða miðar
á ballið seldir fyrr um daginn á
Hótel Sögu.

Gildir ekki í Lúxus og 3D
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HALDA UPPI STUÐI UM JÓLIN

FM Belfast og Retro Stefson
sameinast á Nasa, Bubbi
verður á sínum stað á
Þorláksmessu, Páll
Óskar breytir Nasa í
Stúdíó 54, Haukur Heiðar í Diktu
verður á Sódómu
og Bogomil
Font tekur upp
þráðinn
með Millunum.

er að fagna annarri Weirdcoresafnplötunni sem hægt verður að
sækja frítt á netið. Þrjú raftónlistarbönd koma fram: Futuregrapher,
Quadruplos og Biogen.
Á annan í jólum heldur rafstuðsveitin Sykur útgáfutónleika á
Batteríinu fyrir frumraun sína
Frábært eða frábært sem kom út í
haust. Berndsen sér um upphitun.
Sama kvöld verður hljómplötuútgáfan Kölski með jóla hátíð
á Sódómu. Fram koma Dikta,
Ourlives, Agent Fresco og Vicky.
Þá verður gamalt Party zone stuð
frá 1990 til 1995 rifjað upp með
trítilóðum plötusnúðum á annan í
jólum á Jacobsen.
Síðasti sjens – Litlu áramótin
verða haldin á Nasa 30. desember
og fram undir morgun á gamlársdag. Tvær af öflugustu sveitum
Klakans í dag, FM Belfast og Retro
Stefson, ætla þar að trylla mannskapinn með æsandi músík.
Svo tekur bara gamlárskvöld við

ÞORLÁKSMESSA
Árstíðir í Fríkirkjunni.
Bubbi Morthens í Háskólabíói.
Buff og vinir á Sódómu - í beinni
á Rás 2.
Weirdcore kvöld á Jacobsen.

ANNAR Í JÓLUM
Páll Óskar á Nasa.
Jólahátíð Kölska á Sódómu.
Milljónamæringarnir á Hótel Sögu.
Party Zone ´95 á Jacobsen.
Sykur - útgáfutónleikar á Batterinu.

30. DESEMBER
FM Belfast & Retro Stefson á Nasa.

með öllum sínum djammæsingi.
Alveg nóg að gera fyrir djammara, sem sé.
drgunni@frettabladid.is

Avatar kemst í metabækurnar
„Við bjuggumst við miklu en þetta
er klárlega umfram gríðarlegar
væntingar,“ segir Guðmundur
Breiðfjörð hjá Senu.
Rúmlega fjórtán þúsund manns
sáu ævintýramyndina Avatar um
síðustu helgi og námu tekjurnar
16,2 milljónum króna. Þetta
er stærsta frumsýningarhelgi
erlendrar myndar frá upphafi á
Íslandi ef framhaldsmyndir eru
ekki teknar með í reikninginn.
Þetta er að sama skapi fimmta
stærsta opnun allra tíma á Íslandi.
Aðeins Harry Potter and the
Chamber of Secrets, Bond-myndin
Quantum of Solace, Mýrin og
Lord of the Rings: The Return of
the King hafa náð meiri vinsældum. „Við erum í skýjunum vegna
þess að dómarnir eru það góðir og
orðsporið sem við finnum fyrir er
það gott,“ segir Guðmundur sigurreifur. „Við höldum að myndin
muni sexfalda sig í aðsókn. Titanic tólffaldaði sig en venjulegar
Hollywood-stórmyndir þrefalda
sig.“
Til að allri tölfræði sé haldið
til haga þá er frumsýningarhelgi
Avatar sú stærsta sem kvikmynda-

AVATAR Rúmlega fjórtán þúsund Íslendingar sáu Avatar um síðustu helgi. Tekjurnar

námu um sextán milljónum króna.

framleiðandinn 20th Century Fox
hefur náð á Íslandi. Bætti hún
árangur Simpsons-myndarinnar
um þrettán prósent. Einnig er helgin sú stærsta hjá nokkurri mynd á
árinu og bætir þar árangur stórslysamyndarinnar 2012 um heil 55
prósent. Frumsýningarhelgin er
jafnframt sú næststærsta í desember frá upphafi.

Alls námu tekjur Avatar í heiminum 232 milljónum dala, eða
um þrjátíu milljörðum króna. Í
Norður-Ameríku græddi myndin
73 milljónir dala en tæpar 160
milljónir annars staðar. Slagar
það hátt upp í gífurlegan framleiðslukostnaðinn sem hljóðaði
upp á 400 milljónir dala.
- fb

TILBO DAGSINS
KitchenAid
K45 hr¾rivl

59.989

kr.

Fuullt veer 79.
99.98
989
98

?

Fylgstu me
TILBOI DAGSINS
 blainu 
morgun!

OPI TIL KL. 22 - ALLA DAGA TIL JîLA
22 tommur

Logitech htalarar
me bassaboxi

16.989

kr.

Philips
DivX DVD spilari
me USB og HDMI

Philips vatnsheld
CoolSkin rakvl

Tvix sjnvarpsflakkari me REC

Harman Kardon
iPod vagga

United
LCD me DVD

18.989

24.989

29.989

49.989

69.989

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

42 tommur

MSI fartlva me
10Ó LED skj

Nikon SLR me
skiptilinsum

79.989

114.989

kr.

drra
Miki rval  mynda
DVD
De^Âb{c#"[h#`a#&&"''
AVj\VgYV\V
`a#&&"''
HjccjYV\V
`a#&'"''

kr.

Philips samst¾a
me WiFi

Philips SoundBar
heimab me DVD

Delonghi Espresso
kaffivl me kvrn

119.989

129.989

136.989

Ver fr kr.

989

kr.

kr.

kr.

Philips Full HD LCD
Pixel PLus HD

239.989

kr.
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LOGI GEIRSSON: FRÉTTIR AF NÝJUM MEIÐSLUM ERU STÓRLEGA ÝKTAR OG VERÐUR KLÁR GEGN FLENSBURG

> Valsstúlkur styrkja sig

Íslendingar fá að sjá mig í stuði á Þorláksmessu

Topplið Vals í N1-deild kvenna mætir enn sterkara til
leiks á nýju ári því Valur hefur gert samning við skyttuna
Nínu K. Björnsdóttur. Nína skrifaði undir
eins árs samning við Val. Nína hefur
undanfarin ár leikið með Haukum
og fyrsti leikur hennar með Val
verður einmitt gegn Haukum þann
9. janúar en hún fær leikheimild
tveim dögum áður. Nína hefur leikið
með Stjörnunni, ÍBV og Haukum og
verið með sterkari leikmönnum deildarinnar. Kvennalið Vals verður því enn
illviðráðanlegra eftir áramót en Valsstúlkur
hafa ekki enn tapað leik í vetur og aðeins gert
tvö jafntefli.

Logi Geirsson lék lítið með Lemgo þegar liðið tapaði óvænt fyrir
Hannover Burgdorf. Fréttir um að Logi væri aftur orðinn meiddur
fóru sem eldur í sinu um netheima. Það hefði verið mikið áfall
fyrir skyttuna ef hann væri meiddur á ný enda nýkominn á ferðina
eftir sex mánuði á hliðarlínunni vegna axlarmeiðsla.
„Fólk þarf ekkert að hafa áhyggjur. Það er í fínu lagi með
mig. Ég var aðeins slappur í kálfanum en ekkert til þess að
hafa áhyggjur af. Það var ákveðið að láta mig spila lítið út
af því en ég verð með á móti Flensburg á Þorláksmessu,“
sagði Logi, sem hefur fengið nóg af endalausum
meiðslafréttum um sjálfan sig og hlakkar til að láta ljós
sitt skína á nýjan leik. Hann ætlar að byrja á því á Þorlák gegn Alexander Petersson og félögum í Flensburg
en leikurinn verður í beinni á Stöð 2 Sport.
„Íslendingar fá að sjá mig í stuði. Það er kominn
tími til að gera eitthvað af viti og ég stefni á að bjóða
upp á skemmtileg fögn og svona,“ sagði Logi brattur
en leikurinn er báðum liðum afar mikilvægur. Lemgo
er í sjötta sæti deildarinnar en Flensburg í því þriðja.

sport@frettabladid.is

BEST Í HEIMI Messi og Marta með verðlaunin sín í gærkvöldi.

Samt munar ekki nema tveim stigum á liðunum.
Gengi Lemgo í vetur hefur verið skrykkjótt og Logi segir að
stemningin hjá félaginu hafi oft verið betri.
„Það á greinilega að fara að spara. Það verður ekki endurnýjað við landsliðsmarkvörðinn Lichtlein og svo er Mimi Kraus
væntanlega að fara til Rhein-Neckar Löwen. Það er ekki
alveg nógu góð stemning hérna og mórallinn oft verið
betri,“ sagði Logi, sem vill meina að sóknarleikmenn
liðsins hafi ekki staðið undir væntingum í vetur.
„Vörnin og markvarslan hefur verið frábær
en sóknarleikurinn sveiflukenndur. Kraus og
Glandorf í skotkeppni og þeir spila annað
hvort í heimsklassa eða 3. deildarklassa,“
sagði Logi.
Jólaundirbúningur var á fullu hjá honum í Þýskalandi í
gær og Logi sagðist vera kominn í jólaskap.
„Við fáum sent hangikjöt að heiman og svo var ég að
kaupa hamborgarhrygg; verð með humarsúpu og hrygg í
matinn. Það verður afar ljúft,“ sagði Logi kátur.

NORDIC PHOTOS/AFP

Tilkynnt um val á besta knattspyrnufólki heims:

Messi og Marta best
FÓTBOLTI Það kom fáum á óvart
að Argentínumaðurinn Lionel
Messi og hin brasilíska Marta
skyldu í gær vera krýnd besta
knattspyrnufólk heims árið 2009
af FIFA.
Messi er fyrsti Argentínumaðurinn sem hlýtur þessi verðlaun en Marta var að vinna fjórða
árið í röð, sem hefur aldrei gerst
áður.
„Ég vil þakka öllum félögum
mínum hjá Barcelona. Þetta eru
verðlaun fyrir okkur alla. Án
þessara leikmanna hefði ég aldrei
náð þessum árangri. Þetta hefur
verið ótrúlegt ár fyrir Barcelona og mig sjálfan,“ sagði Messi

er hann tók á móti verðlaunum
sínum. Cristiano Ronaldo átti
mark ársins 2009. Það var markið
sem hann skoraði með Manchester Unitedd gegn Porto á útivelli í
Meistaradeildinni.
Einnig var lið ársins tilkynnt og það lítur svona út að
þessu sinni: Iker Casillas (Real
Madrid), John Terry (Chelsea),
Nemanja Vidic (Man. Utd), Patrice Evra (Man. Utd), Dani Alves
(Barcelona), Xavi (Barcelona),
Andres Iniesta (Barcelona), Steven Gerrard (Liverpool), Lionel Messi (Barcelona), Cristiano
Ronaldo (Real Madrid), Fernando
Torres (Liverpool).
- hbg
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SIGURMYNDIN Mynd Sævars Geirs var valin sundmynd ársins af evrópska sundsambandinu.

MYND/SÆVAR GEIR SIGURJÓNSSON

Leið eins og prins á EM
Ljósmynd Akureyringsins Sævars Geirs Sigurjónssonar bar sigur úr bítum í ljósmyndasamkeppni evrópska Sundsambandsins fyrir árið 2009. Sævari var boðið
á EM í Tyrklandi þar sem hann tók við verðlaunum sínum við sérstaka athöfn.
SUND Ljósmynd Sævars Geirs

Sigurjónssonar „Super Challenging“ sem tekin var á Gullmóti KR
2009 er sundmynd ársins að mati
evrópska Sundsambandsins og
þessi 42 ára Akureyringur fékk að
launum ferð lífsins „Þetta er það
stærsta sem ég hef lent í. Þetta
var alveg svakalega flott ferð og
ég á ekki von á því að lenda í svona
aftur,“ segir Sævar um ferðina
fyrr í þessum mánuði.
„Þetta var eins og í bíómyndunum þegar ég lenti því það beið
mín maður með skilti á flugvellinum.Ég var leiddur út í míniLimmósínu. Maður var keyrður
á fimm stjörnu hótel þar sem ég
var í góðu yfirlæti. Það var allt
borgað fyrir mig og ég fékk síðan
passa þar sem ég komst meira eða
minna um allt sundsvæðið,“ segir
Sævar.
„Ég mátti taka myndir og þurfti
bara að sýna passann því þá var
vitað að ég væri gestur keppninnar.
Ég hef aldrei upplifað annað eins
og leið bara eins og ég væri prins,“
segir Sævar sem fékk verðlaunin
afhent í sérstökum galakvöldverði

þar sem öll sundelítan var samankomin.
„Ferðin var náttúrlega verðlaun
númer eitt, tvö og þrjú en síðan
fékk ég Mont Blanc penna. Þetta
er rosalega flott viðhafnarútgáfa
af þessum penna. Hann er tölusettur og það liggur við að það kosti
1.500 kall að taka eitt strik,“ segir
Sævar og skellihlær.
Katrín Malmquist, þjálfari og
innanbúðarkona hjá sundfélaginu Óðni, hvatti Sævar til þess að
senda myndir sínar í keppnina.
„Hún sagði við mig, Sævar minn
þú átt alveg haug af myndum sem
þú hefur verið að taka og mér sýnist að þú eigir alveg fyllilega skilið
að taka þátt í þessu,“ segir Sævar.
„Hver mátti senda tíu myndir
og ég valdi úr tíu myndir hjá mér
sem voru síðan allar samþykktar inn í keppnina. Það kom mér
þokkalega á óvart. Svo var svokölluð vinsældakosning fyrst þar sem
almenningur um allan heim gat
kostið. Þar endaði þessi sigurmynd
í níunda sæti. Síðan var það sundelítan sem velur vinningsmyndina.
Þegar þessi vinsældakosning var

SÆVAR OG VERÐLAUNIN Sævar Geir Sigurjónsson fékk viðhafnarútgáfu af Mount

Blanc pennanum. Hér sýnir hann myndin og pennann.

MYND/SÆVAR GEIR SIGURJÓNSSON

búin þá var ég mjög ánægður að
þessi mynd mín náði svona langt,“
segir Sævar en hún átti eftir að ná
enn lengra.
„Karen hringdi í mig og þá var
hún búin að fá tölvupóst frá Len,
Sundsambandi Evrópu, um að
þessi mynd hefði unnið og mér
væri boðið á Evrópumeistaramótið
í Tyrklandi,“ segir Sævar.
„Þessi mynd er tekin á Gullmóti KR árið 2009. Þarna voru
nokkrir erlendir keppendur, þar
á meðal einhverjir frá Helsingör
í Danmörku. Átta bestu komast í
úrslitasund sem kallast „Super
Challenge“. Þá eru ljós og tónlist
í aðalhlutverkum og ægileg diskóstemning. Það er mjög erfitt að
mynda, menn ná ekki nema einni
og einni mynd og þá er hún yfirleitt svört,“ segir Sævar, sem getur
verið ánægður með að hafa náð
svona frábærri mynd við svona
erfiðar aðstæður.
Sigurmyndin er af ungri danskri
sundkonu en ekki var strax ljóst
hver væri á myndinni.
„Við vildum reyna að komast að
því hvaða sundmaður þetta væri.
Þá kom í ljós að þetta var Dani sem
var að synda í þessu sundi. Þeir
urðu alveg vitlausir við að heyra
þetta og það fór allt á annan endann í þessu litla sundfélagi í Danmörku að frétta af því að þeirra
sundmaður væri á þessari vinningsmynd,“ segir Sævar.
„Mamma stelpunnar hafði samband við mig og spurði mig hvort
hægt væri að fá myndina í meiri
gæðum en hún var á netinu. Að
sjálfsögðu varð ég við þeirra
beiðni,“ segir Sævar.
Sævar er stoltur af myndinni
sinni og má líka vera það. „Þessi
mynd er mér mjög kær og mér
finnst hún alltaf vera betri og
betri. Ég ákvað að setja hana á
striga fyrir jólin, svona fyrir sjálfan mig. Ég hef ekkert verið rosalega mikið að flíka mínum myndum en ég held ég fari bara að gera
það í kjölfarið á þessu,“ sagði
Sævar.
ooj@frettabladid.is

kaﬃvélar
– mest seldu sjálfvirku kaffivélarnar á Íslandi um árabil

Saeco Syntia
Saeco Xsmall

Saeco Odea Go

t,FUJMMÞSSZ§GSÓVTUÈMJ
t,WÚSOÞSLFSBNJL
t1BOBSFMMPGMØVOBSTUÞUVS
tXÚUU
t#BVOBIØMGHS
t7BUOTUBOLVSMÓUFS
t,PSHTLÞGGBCPMMBS
tSâTUJOHVSCÚS
t'SBNIMJ§WÏMBSÞSQMBTUJ

t,FUJMMÞSSZ§GSÓVTUÈMJ
t,WÚSOÞSLFSBNJL
t1BOBSFMMPGMØVOBSTUÞUVS
tXÚUU
t#BVOBIØMGHS
t7BUOTUBOLVS MÓUSBS
t,PSHTLÞGGBCPMMBS
tSâTUJOHVSCÚS
t«TOÞOJOHTGUJ

VERÐ 79.990

t%JHJUBMTLKÈS
t7ÏMÞSTUÈMJ
t4UÈMCPMMBIBMEBSJ
t5WFJSLBUMBSÞSSZ§GSÓVTUÈMJ
t,WÚSOÞSLFSBNJL
t1BOBSFMMPTUÈMGMØVOBSTUÞUVS
tXÚUU
t#BVOBIØMGHS
t7BUOTUBOLVS MÓUSBS
t,PSHTLÞGGBCPMMBS
tSâTUJOHVSCÚS
t'SBNIMJ§WÏMBSÞSQMBTUJ

VERÐ 89.990

VERÐ 149.990

JÓLATILBOÐ

Flottir pottar og pönnur sem passa á allar tegundir
helluborða – Líka á spansuðu – Frábært verð!

NOKKUR VERÐDÆMI
22sm
26sm
28sm
30sm
16sm
18sm
20sm
24sm

PANNA
PANNA
PANNA
PANNA
POTTUR
POTTUR
POTTUR
POTTUR

3.990
4.990
5.990
6.490
1.990
2.490
3.490
4.990

,JUDIFOBJE,5533BV§CSBV§SJTU

TILBOÐ 29.900
'6--57&3 49.990

Frábær kaup í smátækjum

TILBOÐ 16.900
VERÐ 3.990

VERÐ 5.490

VERÐ 15.990

VERÐ 7.890

7FHHGFTUJOHPHIMF§TMVULJGZMHKB

WilliamBounds

Hágæða pipar- og saltkvarnir

- handgerðar með dassi af sköpunargleði

Verð frá kr. 5.990

VERÐ 5.990
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Leikmenn dansa Afríkudansa í klefanum
Rúrik Gíslason hefur slegið í gegn á fyrsta tímabilinu sínu með OB í dönsku úrvalsdeildinni. Hann hefur verið fastamaður í liðinu og
komist oftar en einu sinni í lið mánaðarins. OB er í efsta sæti deildarinnar og talið líklegt til afreka á þessari leiktíð.
FÓTBOLTI Það má segja að knattspyrnumaðurinn Rúrik Gíslason
hafi stimplað sig inn á árinu 2009.
Hann var keyptur til danska stórliðsins OB í sumar og fékk í haust
fyrsta alvörutækifærið sitt með Alandsliðinu. Rúrik nýtti bæði tækifærin eins vel og hugsast getur og
er nú í stóru hlutverki hjá toppliði
dönsku úrvalsdeildarinnar.
„Þetta er búið að ganga mjög
vel og í raun betur en ég bjóst við,
allavega hvað mínútur á vellinum
varðar. Ég gerði mér engar frábærar vonir og ætlaði að vinna mig inn
í þetta. Það er virkilega ánægjulegt að hafa spilað stórt hlutverk
það sem af er,“ segir Rúrik, sem
var keyptur frá Viborg í júlí.
„Ég kom til félagsins í vikunni
áður en liðið mætti Bröndby og var
á bekknum í þeim leik. Ég kom inn
á þeim leik og byrjaði síðan inn á í
næsta leik,“ segir Rúrik sem hefur
verið í byrjunarliðinu síðan. „Það
var ekkert talað við mig. Þjálfarinn kallaði mig aðeins inn á skrifstofu fyrir fyrsta leikinn í byrjunarliðinu og sagði: Svona verjumst
við og þú byrjar,“ segir Rúrik í
léttum tón.
Hann er búinn að fá frábæra
dóma fyrir frammistöðu sína
með OB. „Það er búin að vera
mjög jákvæð umfjöllun og það
finnst mér mjög gaman. Fjölmiðlar fara fögrum orðum um liðið og
vilja meina að við séum að fara að
vinna þessa deild,“ segir Rúrik en
OB tapaði 0-2 á heimavelli fyrir
FC Kaupamannahöfn í síðasta leik
sínum fyrir vetrarfríið.
„Við erum með góðan mannskap
enda sýnir taflan það alveg. Við
hefðum getað náð sjö stiga forustu

HAMINGJUSAMUR Rúrik er hér ásamt unnustu sinni, Ragnheiði Theodórsdóttur.

en hún er bara eitt stig núna. Það
var ágætis áminning fyrir okkur
að tapa á móti FCK því menn voru
orðnir full værukærir. Það hefði
nánast verið of gott ef að við hefðum unnið þann leik,“ segir Rúrik
sem er að spila aðra leikstöðu en
hann var að gera síðustu tímabil
með Viborg-liðinu.
„Ég spila alltaf á hægri vængnum og það er bara fínt. Ég spilaði
alltaf frammi hjá Viborg og náði

aðeins að pota honum inn. Ég hef
ekkert verið hrikalega iðinn við
að skora mörk á þessu tímabili en
hef gert eitthvað annað vel,“ segir
Rúrik, sem skoraði 15 mörk í 21
leik með Viborg á síðasta tímabili. Hann hefur aðeins náð því að
skora eitt mark í 17 leikjum með
OB en hlutverkið hans þar er allt
öðruvísi.
„Á meðan ég er að leggja upp
mörk og vinna vel fyrir liðið þá

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

finnst mér óþarfi að setja þá
pressu á mig að skora meira, sérstaklega í þeirri stöðu sem ég er að
spila,“ segir Rúrik.
Rúrik var á dögunum valinn
leikmaður ársins hjá Viborg sem
kom honum sjálfum á óvart. „Ég
hélt að ég væri gleymdur og grafinn í Viborg. Ég á þeim mikið að
þakka. Þessi tími í Viborg var svolítill skóli fyrir mig og ég náði að
taka eitthvað byrjunarskref þar

sem ég hafði ekki gert. Ég var í
varaliði í Englandi og ekki búinn
að afreka neitt. Ekki að ég sé
búinn að afreka eitthvað núna,“
segir Rúrik hógvær og bætir við:
„Ég hef þroskast mjög mikið og get
þakkað Viborg fyrir það.“
Aðalmarkaskorari OB-liðsins
er Nígeríumaðurinn Peter Utaka
sem er markahæsti maður dönsku
deildarinnar með 13 mörk í 18
leikjum. Rúrik segir að OB sé
þannig lið að leikmenn þess
hlaupi og berjist mikið. Það leynir
sér samt ekki að Rúrik myndi þó
þiggja fleiri bolta út á hægri kantinn frá Utaka. „Hann gefur boltann minna og minna með hverjum
leik,“ skýtur Rúrik inn.
Rúrik segir að þeir Peter Utaka
og Eric Djemba-Djemba, fyrrum
leikmaður Manchester United, séu
mjög skemmtilegir í hóp. „Þeir eru
góðir í því að halda uppi stemningu
í hópnum með einhverju kæruleysi
og bröndurum. Eftir sigurleiki eru
oft dansaðir einhverjir Afríkudansar inni í klefa,“ segir Rúrik
en meðal annarra kunnra manna í
liðinu eru Thomas Helveg og Roy
Carroll.
Rúrik vinnur frábærlega fyrir
liðið og eins og sást vel í landsleikjunum í haust þá er hann á milljón
allan tímann. „Ég fer með þannig
hugarfari í hvern leik að maður
þarf að hlaupa af sér rassinn og á
tímabili var ég hreinlega búinn að
hlaupa af mér rassinn. Við spiluðum þrjá leiki á viku og þá var ég
farinn að tapa kílóum og svoleiðis,“
segir Rúrik, sem fær því langþráð
frí þessa dagana. „Ég er nýkominn
í fríi frá Dubai.
ooj@frettabladid.is
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47“ Palladine Full HD LCD

LG 37“ Full HD

EPT4751MT

37LH4000

Palladine EPT4751MT er glæsilegt Full HD LCD sjónvarp með íslensku
valmyndarkerfi, 1920x1080 punkta upplausn, 3x HDMI, DLAN og USB.

Glæsilegt 37“ LCD sjónvarp með Full HD-upplausn, TruMotion 100Hz,
Intelligent Sensor 2 og USB 2.0
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32" Palladine Full HD LCD EPT3251MT

42" Palladine Full HD LCD EPT4251MT

42" Panasonic HD Ready TX-P42C10E

Palladine EPT3251MT er glæsilegt Full HD LCD-sjónvarp með
íslensku valmyndarkerfi, 1920x1080 punkta upplausn, 3 x HDMI,
DLAN og USB.

Palladine EPT4251MT er glæsilegt Full HD LCD-sjónvarp með
íslensku valmyndarkerfi, 1920x1080 punkta upplausn, 3 x HDMI,
DLAN og USB.

Panasonic TX-P42C10 er HD-Ready plasma-sjónvarp með
1024x768 punkta upplausn, 2 x HDMI, 100Hz og V-Real 4
myndúrvinnslu.
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Yamaha YHT-292

KEF KHT 1005.2 hátalarakerfi

Yamaha YSP-4100

5.1 heimabíómagnari með hátalarakerfi, 1080p HDMI útgangi.
Sjálfvirk uppsetning á magnara, fjórir SCENE-takkar.

KEF KHT 1005 hefur nú fengið andlitslyftingu og birtist nú undir
nafninu KHT 1005.2

Yamaha YSP-4100 7.1 heimabíókerfi með innbyggðu FM-útvarpi, 5 x
HDMI-tengi. Uppskölun í Full HD 1080p.

Verð: 39.995 kr. stgr.
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49.995 kr.

Yamaha PDX-30
Skemmtileg og nett smástæða fyrir iPod. Fjarstýring fylgir.
Margir litir í boði. Fáanleg í svörtu, hvítu og bleiku, hvítu
og bláu og hvítu og gráu.
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LG BD-350 Blu-Ray spilari
Afar þunnur og nettur Blu-Ray spilari frá LG með 1080p afspilun úr
HDMI, Dolby Digital Plus, DTS-HD og Dolby True HD.

Opið: Í dag og á Þorláksmessu kl. 9.30 - 22. Aðfangadag kl. 9.30 - 12.
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Real Madrid-borgin
Æfingasvæði spænska stórliðsins Real Madrid er engu líkt. Þetta er stærsta æfingasvæði heims og hefur uppbygging þess þegar kostað yfir 100 milljónir evra. Þar er allt til alls og vel er hugsað um hinar rándýru stjörnur
félagsins. Mikael Marinó Rivera kíkti við og fékk skoðunarferð um svæðið.
Real Madrid er stærsta fótboltafélag
í heimi og allt sem tengist liðinu er
í samræmi við það. Talið er að liðið
eigi um 300 milljónir stuðningsmanna úti um allan heim og talan
fer hækkandi með hverjum deginum
sem líður. Þrátt fyrir að eiga mikla
peninga og vera ávallt með marga
af bestu leikmönnum heims innanborðs hefur liðið ekki náð að sanna
sig og vinna þær keppnir sem bestu
lið heims vilja vinna hverju sinni.
Í fyrri forsetatíð Florentino Pérez
(2000-2006) var gamla æfingasvæði liðsins selt. Þessi sala var
afar umdeild og þótti mörgum Real
Madrid hafa fengið of mikið greitt
fyrir svæðið. Margir töldu að það
hafi verið gert til þess að reisa við
fjárhag félagsins, sem stóð illa. Með
sölunni hreinsaði Real Madrid 270
milljóna evra skuld sína og keyptir
voru leikmenn eins og hinn brasilíski Ronaldo, Zidane og Figo.
Nokkrum árum síðar var opnað
nýtt æfingasvæði sem er það allra
stærsta sinnar tegundar í heiminum
í dag. Æfingasvæðið nefnist Ciudad
Real Madrid og myndi kallast Real
Madrid-borgin á íslensku. Svæðið er
1,2 milljón fermetrar og heldur utan
um æfingar og keppnir allra flokka
og liða Real Madrid, nema auðvitað aðalliðsins sem spilar á Santiago
Bernabeu. Ekki er búið að klára
allar framkvæmdir á svæðinu en
kostnaðurinn er nú um 100 milljónir
evra. Því mun svæðið kosta félagið
skildinginn þegar það er tilbúið.
Svæðið er því gríðarlega stórt
og á því má finna tíu fótboltavelli
í öllum stærðum og gerðum. Allir
vellirnir hafa sinn tilgang og þjónar
hver og einn hverjum flokki. Einnig á hver flokkur sitt búningahús.
Grastorfurnar á völlunum eru þær
sömu og á Santiago Bernabeu og eru
þær fluttar inn frá Hollandi. Einnig er að finna leikvöll varaliðs Real
Madrid sem er nefndur eftir Alfredo
di Stéfano og tekur hann um 6.000
manns í sæti en á í framtíðinni eftir
að taka 25 þúsund manns í sæti.
Stærsti hluti svæðisins er undir
aðstöðu og allt í kringum aðalliðið.
Á svæðinu er 3.000 fermetra
æfingasalur. Sextíu prósent af heitu
vatni sem er notað á svæðinu eru
hituð upp af sólarorku en ekki rafmagni.
Á æfingasvæðinu starfa um 200
manns; þar má finna garðyrkjumenn, kokka, móttökufólk, einkaþjálfara og öryggisverði svo eitthvað sé nefnt. Öryggisgæslan er
mjög öflug og er svæðið vel vaktað og öryggisverðir á hverju horni.
Enda engin furða þar sem fjölmargir aðdáendur liðsins reyna sitt besta
til að komast inn fyrir girðingarnar til að þess að sjá stjörnurnar.
Svæðið er vel girt af og öryggisbifreiðar sveima um í leit að óboðnum gestum. Einn öryggisvarðanna
er hann Luis en hann hefur starfað frá opnun svæðisins og þekkir
hvern krók og kima þess eins og
lófann á sér.
Luis fékk það hlutverk að ganga

SJÓÐHEITUR Eldheitur stuðningsmaður Real fær hér að snerta goðið Cristiano Ronaldo við bílastæði leikmanna.

AÐALVÖLLURINN Margir knattspyrnuvellir í fullri stærð eru á svæðinu. Þar sem aðal-

liðið æfir er pláss fyrir þúsundir áhorfenda.

með undirrituðum um svæðið og
fræða hann um það sem fyrir augu
bar. Luis er langt frá því að vera
alvörugefinn og stutt er í hláturinn þó að hann sinni starfi sínu
greinilega vel. Hann er mjög vinsæll meðal fólksins á svæðinu sem
heilsar honum og nánast hneigir sig
þegar hann gengur framhjá.
„Þetta er mjög stórt svæði og því
þarf öryggisgæslan að vera í lagi.
Það eru alltaf einhverjir að reyna

NORDIC PHOTOS/AFP

komast inn og það er mitt starf sem
og hinna öryggisvarðanna að koma í
veg fyrir að það gerist því leikmenn
liðsins vilja ekki óþarfa áreiti,“
segir Luis og kallar um leið í talstöðina á félaga sinn og spyr frétta.
Svar félagans er á þann veg að tvær
ungar stúlkur séu við bílastæði leikmanna, óvelkomnar. Öryggisgæslan
hefur greinilega brugðist aðeins en
Luis segist vera á leiðinni. Undirrituðum þótti þetta hið besta mál

REAL FARIÐ AÐ OKRA Á ÖLLU
Aldrei hefur rekstrarkostnaður Real Madrid verið meiri
en nú, enda engin furða þar sem dýrustu og bestu
knattspyrnumenn heims leika með liðinu. Real
Madrid eyddi metfé í leikmannakaup síðastliðið
sumar og má þá helst nefna þá Kaka og Ronaldo.
Stjórnendur félagsins með Florentino Perez í
broddi fylkingar ætla sér mikið þetta tímabilið
og liðinu gengur vel þó svo að yfirburðir
þess hafi ekki verið algjörir eins og margir
héldu.
Nú eru aðvörunarbjöllur farnar að
hringja og það þarf peninga í kassann.
Miklum flugeldasýningum fylgir mikill
kostnaður og stuðningsmenn Real Madrid
fá svo sannarlega að finna fyrir því.
Stjórnendur Real Madrid tóku upp á
því að hækka miðaverð mikið í upphafi
þessarar leiktíðar.
Fyrir tveimur árum kostaði ódýrasti miðinn
á heimavöll Real Madrid 25 evrur en nú kostar sá ódýrasti fjörutíu evrur. Það er gríðarleg
hækkun fyrir meðaljóninn hér í Madríd sem
FLORENTINO
hefur gaman af því að skella sér á heimaleiki PEREZ

liðsins. Ekki gengu allar áætlanir stjórnarinnar eftir
um að treyjusala af þeim félögum Kaka og Ronaldo
myndi slá öll met.
Annað kom á daginn og salan hefur verið afar
dræm frá því að kapparnir skrifuðu undir við Real
Madrid.
Þessir nýju leikmenn eiga sameiginlega ekki
roð í David Beckham en treyjurnar hans
seldust eins og heitar lummur og stjórnendur Real Madrid brostu allan hringinn.
Brosið er hins vegar ekki alveg eins breitt
núna.
Þar sem gamla æfingasvæðið var hafa
nú risið fjórir miklir og virðulegir turnar
sem sjást um alla borgina. Þessir
turnar eru tákn nýja viðskiptahverfisins
í Madríd.
Frá nýja æfingasvæðinu tróna
turnarnir í fjarska og segja margir
Madrídarbúar sem og aðrir Spánverjar
að þetta sé áminning fyrir Real Madrid
um það af hverju liðið er jafn vel sett og
það er í dag.

og var gaman að sjá hvernig Luis
myndi bregðast við þessu. „Afsakið,
en við þurfum aðeins að fara út úr
leið, ég þarf að sinna smá vandamáli sem kom upp,“ segir Luis og
strunsar áfram, greinilega ekki
sáttur. Stúlkurnar sem reyndu að
fá áritun hjá fyrirliða liðsins, Iker
Casillas, áttu ekkert í Luis, sem
vísaði þeim umsvifalaust á brott og
sagði þeim að fara annað, því þetta
væri bannsvæði. „Öryggisgæslan
hefur greinilega brugðist eitthvað
og trúlega var það fólkið við aðalhliðið,“ útskýrir Luis.
Ferðin hélt áfram og Luis sýndi
svæðið og sagði undirrituðum frá
öllu. Fyrir hvaða flokka hvaða völlur var og hvaða starfsemi var í
hverri byggingu. Ekki var nóg með
það því þegar glæsikerra ók framhjá var Luis með það á hreinu hvaða
leikmaður var við stýrið. Aftur
blöstu við okkur óboðnir gestir en
að þessu sinni saklaus fjögurra
manna fjölskylda sem stoppaði allar
glæsikerrurnar og fékk áritanir eða
myndir. Luis gekk brosandi framhjá fólkinu og veifaði vinalegra til
þess og sagði að fólk mætti vera á
vissum stöðum en ekki á bílastæði
leikmanna.
Luis hefur alla sína hunds og
kattar tíð stutt Real Madrid og
segir of seint að breyta því. „Bestu
ár liðsins voru frá 1980 til 1990. Þá
voru hér alvöru leikmenn með Real
Madrid-hjarta. Þá spiluðu leikmenn
eins og Emilio Butragueño, Míchel,
Hugo Sánchez, Manuel Sanchís og
Martín Vázquez,“ segir Luis með
bros á vör.
Svæðið hefur allt sem þarf til
þess að þjálfa og æfa þá bestu í
knattspyrnu. Ekkert hefur verið
sparað við uppbygginguna á svæðinu og er þetta merki um að Real
Madrid er miklu meira en bara fótboltafélag. Allt sem fylgir þessu
félagi er eins gott og hægt er að
vera. Það á stórkostlegan heimavöll
og áhorfendur sem mæta hvað best
á völlinn að meðaltali í Evrópu. Þó
að árangurinn undanfarið hafi ekki
skilað mörgum titlum í hús er ekki
hægt að kenna aðstöðu og umgjörð
félagsins um, en oftast sannast hið
fornkveðna að peningar og sýndarmennska kaupa ekki titla, meira
þarf til.
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LUIS Hefur unnið á svæðinu frá
opnun og leiddi útsendara Fréttablaðsins í allan sannleika um það.
FRÉTTABLAÐIÐ/MIKAEL

STAÐREYNDIR
UM SVÆÐIÐ
■ Um sextíu prósent af heita
vatninu sem notað er á svæðinu
eru hituð með sólarorku.
■ Fleiri en sextíu vellir í sex
löndum voru skoðaðir áður en
ákveðið var hvers konar gras
skyldi nota á vellina. Grasið sem
að lokum var valið kemur frá
Hollandi.
■ Aðallið félagsins er með heila
byggingu undir sig. Þangað
mega minni spámenn ekki stíga.
■ Ekki eru bara fótboltavellir á
svæðinu því þar eru einnig
strandblaksvellir sem leikmenn
liðsins nota iðulega. Þeir hita
venjulega upp í skallatennis í
sandinum.
■ Líkamsræktarsalurinn er yfir
3.000 fermetrar.
■ Risastór salur með gervigrasi
er við hlið búningsklefans en
þar geta menn hitað upp eða
hlaupið sig niður þegar veðrið
er vont.
■ Æfingavöllur aðalliðsins, sem
er nefndur í höfuðið á Alfredo
di Stefano, er með stúku fyrir
6.000 manns en mun rúma 25
þúsund manns þegar framkvæmdum er lokið.
■ Alls eru tólf fótboltavellir í fullri
stærð á svæðinu.
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Þessi stórskemmtilega
leikjavél er nú fáanleg í
nýrri útfærslu.
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tion Plus
vartri Wii
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9.499

6.799

AM/FM útvarp
Stór skjár
Snooze möguleiki

10 Megapixlar
3 x Optical Zoom
5 x Digital Zoom
2,7” LCD Skjár
Tekur SD/SDHC Kort
ISO 80 - 1600 (3200 at 3M)
Tekur myndbönd með hljóði
Macro (5cm)
Face Detection
Image Stabilisation
Lithium batterí og hleðslutæki fylgja
Þyngd: 139g

4.799

3.499

22”

Geislaspilari
FM/ AM ÚTVARP
Segulbandstæki

8.999

AM/FM útvarp
iPod dokka
hleður iPodin
Aux-in tengi

8.999

Upplausn: 1920 x 1080
· Skjáform: 16:9 (breiðtjald)
· 10-bita litvinnslubúnaður
· Svartími: 8 ms
· Movie plus - mýkri hreyﬁng og enginn draugur
· Contrast: 35000:1 (dynamic)
· Birta: 500 cd/m2
· Mynd-í-mynd (1 tuner)
· Þrjú HDMI tengi tryggja einfalda
tengingu við nýjustu tæki OG USB 2,0
· Tengingar: HDMI x 3, Component,
SCART x 2, PC (VGA D-sub), AV, S-Video

29.999

Glæsilega hönnun
AM/FM útvarp
USB og SD kortalesari
Aux-in tengi

9.999
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VIÐ TÆKIÐ MAGNÚS TEITSSON HEYRIR KLUKKNAHLJÓM UM HÁTÍÐARNAR

> Jim Parsons

Tryllt jólaheift gegn markaðsvélinni

„Fólk spyr mig stundum hvort Sheldon
geti orðið ástfanginn. Ég hugsa að það
gæti gerst en það yrði honum ákaflega
erfitt að hugsa um einhvern annan
en sjálfan sig.“

Simon Cowell heitir maður sem situr í sjónvarpi
toppsæti breska vinsældalistans um jólin, sem þykir
og segir vongóðum söngvurum og öðrum
mikið heiðurssæti. Dyggilega studdur af Simon
skemmtikröftum til syndanna, oft með heldur
Cowell ræðst Joe ekki á garðinn þar sem hann
beinskeyttum hætti. Hann hefur byggt upp næsta
er lægstur, heldur tekur upp sína eigin útgáfu af
geigvænlegt risaveldi á markaði með skemmtiefni
laginu The Climb, sem bandaríska Disney-stjarnan
og er nú svo komið að góður árangur í einhverri
Miley Cyrus söng fyrr á árinu í bíómyndinni Hannah
af keppnunum sem hann veitir forstöðu, svo sem
Montana: The Movie. Þess má geta að sú mynd var
Pop Idol, American Idol, X-Factor, Britain’s Got
leyfð öllum aldursflokkum. Lagið er gert aðgengilegt
RAGE AGAINST THE MACHINE Þessir
Talent eða America’s Got Talent, er orðinn ávísun
til niðurhals á miðnætti 14. desember eftir úrslitaá aðgang að gríðarlega arðvænlegum mörkuðum. geðugu piltar eiga topplagið um jólin. þátt The X Factor. Þetta á ekki að geta klikkað.
Reyndar hafa fáir sigurvegarar íslensku IdolNema hvað það klikkaði. Eitthvert fólk í Bretlandi
keppninnar gegnum tíðina borið gæfu til að hagnýta sér fimmtán
fékk þá trylltu hugmynd að slagarinn Killing in the Name frá 1992,
mínútna frægðina til að græða, en kannski er það vegna þess að
með bandarísku rokksveitinni Rage Against the Machine, væri meira
Simon Cowell beitir sér lítið í þeirra þágu.
viðeigandi jólalag. Stofnaður var Facebook-hópur og viti menn, það
Joe McElderry heitir síðan átján ára stráklingur, enskur eins og
rétt hafðist á sunnudag að fleiri höfðu sótt sér hatramma ádeilu þeirra
Simon Cowell. Hann er sykursætur og nógu slysalaus söngvari til að
RATM-félaga á netið en sýrópssöng drengsins. Tónlistin er í ágengari
hafa haft mótherja sína undir í sjöttu þáttaröð The X Factor í Bretlandi.
kantinum og textinn auðugur af fúkyrðum en fólkið hefur fellt sinn
Næsta skref er að moka inn peningum og þá er tilvalið að stefna á
dóm: Rage Against the Machine á topplagið í ár. Gleðileg jól!
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Læknamiðstöðin

SJÓNVARPIÐ

STÖÐ 2

15.10 Útsvar (e)
16.10 Leiðarljós
16.55 Táknmálsfréttir
17.05 Frumskógar Goggi (12:26)
17.27 Kóngulóarbörnin í Sólarlaut
17.50 Skellibær (14:26)
18.00 Latibær
18.25 Hrúturinn Hreinn
18.35 Jóladagatalið - Klængur sniðugi
(e)

▼

18.45 Jóladagatalið - Klængur sniðugi
19.00 Fréttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Kastljós
20.10 Læknamiðstöðin (Private Practice) Bandarísk þáttaröð um líf og starf
lækna í Santa Monica í Kaliforníu.

20.30

Ástríður

STÖÐ 2 EXTRA

20.55 Vermalandsvísan (Jakten på
den forrymda sången) Sænsk heimildamynd um Vermalandsvísuna sem er þekkt
þjóðlag. Íslensk útgáfa er til af laginu með
hljómsveitinni Hjálmum sem heitir „Ég vil
eignast kærustu”.
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.25 Lögregluforinginn - Brottnámið

22.05

22.10

Burn Notice

STÖÐ 2

Brokeback Mountain

23.15 Dauðir rísa (11:12) (e)
00.05 Kastljós (e)
00.40 Dagskrárlok

08.10 Proof
10.00 Parenthood
12.00 The Birdcage
14.00 Proof
16.00 Parenthood
18.00 The Birdcage
20.00 Octopussy
22.10 Brokeback Mountain Áhrifa-

▼

STÖÐ 2 BÍÓ

(The Commander: Abduction) (3:3) Clare
Blake og samstarfsmenn hennar í morðdeild lögreglunnar í London glíma við snúið
mál.

mikil dramatísk mynd um forboðnar ástir
tveggja kúreka. Aðalhlutverk: Jake Gyllenhaal,
Heath Ledger, Anna Hathaway og Michelle
Williams.

22.25

United States of Tara

SKJÁREINN

00.20 Happy Endings
02.30 Flatliners
04.20 Brokeback Mountain

07.00 Barnatími Stöðvar 2 Áfram Diego,
afram!, Stóra teiknimyndastundin og Bratz.

08.15 Oprah
08.55 Í fínu formi
09.10 Bold and the Beautiful
09.30 The Doctors
10.15 In Treatment (1:43)
10.50 Cold Case (4:23)
11.45 Smallville (15:20)
12.35 Nágrannar
13.00 Nacho Libre
14.35 The Big Bang Theory (5:23)
15.00 Sjáðu
15.25 Barnatími Stöðvar 2 Tutenstein,
Ben 10, Stóra teiknimyndastundin og Áfram
Diego, afram!

17.03 Bold and the Beautiful
17.28 Nágrannar
17.58 Friends 2 (9:24)
18.23 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.52 Íþróttir
18.59 Ísland í dag
19.16 Veður
19.25 The Simpsons (8:21)
19.55 Two and a Half Men (11:24)

SKJÁREINN
17.35 Spænsku mörkin Allir leikir umferðarinnar í spænska boltanum skoðaðir. Öll
mörkin og öll bestu tilþrifin á einum stað.
18.30 Bestu leikirnir: FH - ÍA 22.08.04 Sýnt frá leik FH og ÍA í 15. umferð
Landsbankadeildar karla árið 2004. Bæði lið
börðust við toppinn þegar lærisveinar Ólafs
Þórðarsonar mættu FH-ingum undir stjórn
núverandi landsliðsþjálfara, Ólafs Jóhannessonar, í frábærum leik í Krikanum.
19.00 PGA Tour 2009 Útsending frá
Wendy‘s Three Tour Challenge mótinu í golfi.
20.20 PGA Tour 2009 Útsending frá
Wendy‘s Three Tour Challenge mótinu í golfi.

21.40 Kiel - Hamburg Útsending frá leik
í þýska handboltanum.

23.05 World Series of Poker 2009 Sýnt
frá World Series of Poker 2009 en þangað
voru mættir til leiks allir bestu og snjöllustu
pókerspilarar heims.

er hjúkrunarkona sem er snjöll í sínu starfi
en getur ekki lifað daginn af án verkjalyfja
og þarf að fá dópið sitt reglulega.

22.25 United States of Tara (10:12)
Tara veit ekki sitt rjúkandi ráð þegar sálfræðingurinn hennar hættir að vilja hitta hana
og ein hinum persónunum í líkama hennar
leikur Marshall svo grátt að það gæti sundrað fjölskyldunni að eilífu.

07.00 Wigan - Bolton Útsending frá leik

21.15 Chuck (16:22) Chuck lifði fremur

15.10 Everton - Birmingham Útsending

Michael Westen var settur á brunalistann
en það er listi yfir njósnara sem eru komnir
út í kuldann og njóta ekki lengur verndar yfirvalda.

22.50 The Unit (8:11)
23.35 Medium (16:19)
00.20 Fringe (4:23)
01.05 Joyeux Noël
03.00 If I Had You
04.35 Nacho Libre
06.05 Two and a Half Men (19:24)

í ensku úrvalsdeildinni.
frá leik í ensku úrvalsdeildinni.

16.50 Aston Villa - Stoke Útsending frá
18.30 Coca Cola mörkin 2009/2010
Sýnt frá öllum leikjunum í Coca-Cola deildinni. Öll flottustu mörkin og tilþrifin á einum
stað.

20.00 Maturinn og lífið Fritz M. Jörgens-

19.00 Fulham - Man. Utd. Útsending frá

20.30 Heim og saman Þórunn Högna-

leik í ensku úrvalsdeildinni.

20.40 West Ham - Chelsea Útsending
frá leik í ensku úrvalsdeildinni.
22.20 Premier League Review
2009/10 Rennt yfir leiki helgarinnar í ensku
úrvalsdeildinni og allt það helsta úr leikjunum skoðað gaumgæfilega.

23.15 Wolves - Burnley Útsending frá
leik í ensku úrvalsdeildinni.

1890 kr

Opið frá kl. 11 – 18

Einn kaldur og snafs

990 kr.
Borðapantanir í síma
588 8686

son ræðir við gests inn um lífið tilveruna.
dóttir fjallar um ódýrar og hentugar lausnir
fyrir heimilin sem og íslenska hönnun.

21.00 Frumkvöðlar Umsjón hefur Elinóra
Inga Sigurðardóttir.
21.30 Björn Bjarna Björn Bjarnason
ræðir við gest sinn séra Hjálmar Jónsson.

OMEGA
Dagskrá allan sólarhringinn.

XL Humar

í veitingasal
Aðeins

22.55 The Jay Leno Show
23.40 CSI: New York (15:25) (e)
00.30 King of Queens (23:25) (e)
00.55 Nurse Jackie (10:12)
01.25 Pepsi MAX tónlist

leik í ensku úrvalsdeildinni.

Skötuveisla
22. desember og Þorláksmessu

rísk gamansería með Jim Belushi í aðalhlutverki.

21.55 Nurse Jackie (10:12) Jackie Peyton

Eðlisfræðingarnir Leonard og Sheldon eru afburðasnjallir en eiga í stökustu vandræðum
með samskipti við annað fólk og þá sérstaklega af hinu kyninu.

22.05 Burn Notice (16:16) Njósnarinn

Videos (19:50)

19.30 Fréttir (e)
19.45 King of Queens (23:25) (e)
20.10 According to Jim (17:18) Banda-

21.05 Top Design (2:10) Bandarísk raunveruleikasería þar sem efnilegir innanhússhönnuðir keppa til sigurs.

20.20 Two and a Half Men (19:24)
20.50 The Big Bang Theory (15:23)

óspennandi lífi þar til hann opnaði tölvupóst sem mataði hann á öllum hættulegustu
leyndarmálum CIA. Hann varð þannig mikilvægasta leynivopn sem til er og örlög heimsins hvíla á herðum hans.

06.00 Pepsi MAX tónlist
07.30 Matarklúbburinn (6:6) (e)
08.00 Dr. Phil (e)
08.45 Pepsi MAX tónlist
12.00 Matarklúbburinn (6:6) (e)
12.30 Pepsi MAX tónlist
16.40 Kitchen Nightmares (8:13) (e)
17.30 Dr. Phil
18.15 Fréttir
18.30 Game Tíví (14:14) (e)
19.00 America’s Funniest Home

20.35 Innlit/ Útlit (9:10) Katrín B. Fjeldsted innanhússarkitekt hefur umsjón með
þættinum.

Charlie Sheen og John Cryer leika Harperbræðurna gerólíku, Charlie og Alan.

▼

20.10

SJÓNVARPIÐ

▼

Parsons fer með hlutverk
gáfnaljóssins Sheldon Cooper í
þættinum The Big Bang Theory
sem Stöð 2 sýnir í kvöld kl.
20.50.

Skelﬂettur Humar

30%
KÆST SKATA af súpuhumri

afsláttur

Vestﬁrsk Skata, Hnoðmör,
saltﬁskur, ýsuﬂök, lúðusneiðar,
lúðuﬂök og laxaﬂök.

Risahörpuskel
Rækjur
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VIÐ MÆLUM MEÐ
Nurse Jackie

▼

Í KVÖLD

RÁS 1 FM 92,4/93,5

SkjárEinn kl. 21.55

STÖÐ 2 KL. 21.15
Chuck
Chuck Bartowski er mættur í annað
sinn í hörkuskemmtilegum og
hröðum spennuþáttum. Chuck var
ósköp venjulegur nörd sem lifði afar
óspennandi lífi allt þar til hann opnaði tölvupóst sem mataði hann á
öllum hættulegustu leyndarmálum
CIA. Hann varð þannig mikilvægasta
leynivopn sem til er og örlög heimsins hvíla á herðum hans.

17.00 The Doctors Spjallþættir framleiddir af Opruh Winfrey þar sem fjórir læknar á
ólíkum sviðum veita aðgengilegar og gagnlegar upplýsingar um heilsufarsmál.

17.45 Ally McBeal (11:23) Ally fær það
verkefni að verja konu sem rak starfsmann
fyrir að vera of feitur, Cage hefur áhyggjur af
því að setið sé fyrir sér og Elaine vonast til að
vinna danskeppni.

18.30 Seinfeld (7:22) Jerry Seinfeld er
uppistandari sem nýtur mikillar kvenhylli en á
í stökustu vandræðum með eðlileg samskipti
við annað fólk.

▼

19.00 The Doctors
19.45 Ally McBeal (11:23)
20.30 Ástríður (12:12) Ætlar Davíð í

alvöru að láta verða af því að flytja til Danmerkur? Skilur hann ástina eftir eða munu
þau á endanum ná saman?

21.00 Fréttir Stöðvar 2
21.25 Ísland í dag
22.00 Glee (8:22) Frumleg og skemmtileg gamanþáttaröð sem gerist í menntaskóla þar sem metnaðarfullur kennari og fyrrverandi nemandi skólans ákveður að setja
aftur saman sönghóp skólans sem gerði einmitt stormandi lukku í sönghópakeppnum á
árum áður.

22.45 So You Think You Can Dance
(18:25) Sjötta þáttaröðin í stórskemmtilegri
þáttaröð þar sem leitað er að næstu dansstjörnu Bandaríkjanna.

00.10 So You Think You Can Dance
00.55 K-Ville (4:11)
01.40 Ástríður (12:12)
02.10 Seinfeld (7:22)
02.40 Sjáðu
03.10 Fréttir Stöðvar 2
04.10 Tónlistarmyndbönd frá Nova TV

11.10 Absolutely Fabulous 11.40 Absolutely
Fabulous 12.10 Only Fools and Horses 12.40
Only Fools and Horses 13.10 Blackadder II 13.40
Blackadder II 14.10 Absolutely Fabulous 14.40
Absolutely Fabulous 15.15 How Do You Solve
A Problem Like Maria? 16.45 EastEnders 17.15
Doctor Who 18.00 My Family 18.30 My Hero
19.00 Gavin And Stacey 19.30 Coupling 20.00
Little Britain 20.30 Little Britain 21.00 The Jonathan
Ross Show 21.50 The Jonathan Ross Show 22.40
How Do You Solve A Problem Like Maria?

11.00 Den norske kongefamilie 2008 12.10
Martas tema 14.05 Columbo 15.30 Pagten 15.55
Den lyserode Panter 16.00 Tagkammerater 16.15
Den lille Julemand 16.30 Julefandango 17.00
Mille 17.30 TV Avisen med Sport 18.00 Sanne
Salomonsen - Hel igen 18.30 Pagten 19.00
Julehilsen til Gronland 2009 20.00 TV Avisen
20.25 SportNyt 20.30 Wallander 22.00 Dodens
detektiver 22.20 Terror

11.00 NRK nyheter 11.10 Best i Sverige 12.35 Ut i
naturen 13.00 Antarktis i blodet 13.50 Kystlandskap
i fugleperspektiv 14.00 NRK nyheter 14.10 Ut i nærturen 14.25 Dynastiet 15.10 Dynastiet 16.00 NRK
nyheter 16.10 Oddasat - nyheter på samisk 16.25
Kokkekamp 16.55 Nyheter på tegnspråk 17.00 Jul
i Svingen 17.25 Oisteins juleblyant 17.30 Sauen
Shaun 17.40 Distriktsnyheter 18.00 Dagsrevyen
18.30 En naturlig helaften 19.55 Distriktsnyheter
20.00 Dagsrevyen 21 20.30 Shakespeares skjulte
koder 21.20 Extra-trekning 21.30 To og en ipod
22.00 Kveldsnytt 22.15 Surviving Christmas 23.40
Livet er jævlig deilig

SVT 1
11.00 Rapport 11.05 Vem tror du att du är? 12.05
Barnmorskorna - Norge 12.45 Den första kretsen
13.30 Aldrig med min kofot 15.00 Rapport 15.05
Gomorron Sverige 16.00 Bara blåbär 16.25 Mitt
i naturen 16.55 Sportnytt 17.00 Rapport med Aekonomi 17.10 Regionala nyheter 17.15 Öringfiske
jorden runt 17.45 Julkalendern. Superhjältejul
18.00 Kulturnyheterna 18.15 Regionala nyheter 18.30 Rapport med A-ekonomi 19.00 Peter
Jöback - en julkonsert 20.00 Andra Avenyn 20.45
Glädjens hus 23.05 Kulturnyheterna 23.20 Hur
långt är det till närmaste björn? 23.50 Epitafios
- besatt av hämnd

Edie Falco fer með hlutverk Jackie
Peyton, hjúkrunarkonu sem er snjöll
í sínu starfi og veit hvað hún syngur.
Hún heldur bráðamóttökunni gangandi með óvenjulegum aðferðum og
fer sínar eigin leiðir.
Í þættinum í kvöld
þarf Jackie að grípa
til örþrifaráða til að
koma í veg fyrir að
dr. Cooper kjafti
frá því að hún
falsaði skjöl
líffæragjafa.

06.39 Morgunútvarp hefst
06.50 Bæn
07.03 Vítt og breitt
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.11 Morgunstund með KK
08.30 Fréttayfirlit
09.05 Okkar á milli
09.45 Morgunleikfimi
10.13 Söngvar blárrar jólasveiflu
11.03 Samfélagið í nærmynd
12.00 Fréttayfirlit
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.50 Dánarfregnir og auglýsingar
13.00 Flakk
FM
FM
FM
FM
FM

88,5
90,9
91,9
93,5
95,7

XA-Radíó
Gullbylgjan
Kaninn
Rás 1
FM957

FM
FM
FM
FM
FM

14.03 Breiðstræti
15.03 Útvarpssagan: Aðventa
15.25 Þriðjudagsdjass
16.00 Síðdegisfréttir
16.10 Víðsjá
18.00 Kvöldfréttir
18.16 Spegillinn
18.53 Dánarfregnir
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.00 Leynifélagið
20.30 Þegar útvarpið kom til Íslands
21.20 Tríó
22.12 Orð kvöldsins
22.25 Fimm fjórðu
23.10 Sumar raddir
00.07 Næturtónar
96,3
96,7
97,7
98,9
99,4

FM Suðurland
Létt Bylgjan
X-ið
Bylgjan
Útvarp Saga

FM
FM
FM
FM

90,1
102,2
102,9
105,5

Rás 2
Útvarp Latibær
Lindin
Útvarp Boðun

FISKIKÓNGURINN
ÞORLÁKSMESSU

-SKATA.
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Skata

Kæst - ósöltuð. Mjög mild og góð. Fyrir algera byrjendur
í skötunni.

Skata

Kæst og söltuð. Gott skötubragð, passlega söltuð. Þessi
hefðbundna. Fyrir þá sem borða skötu á hverju ári.

.
f
e
r
k
s
3.

Skata

.
f
e
r
k
s
4.

Skata

Kæst og ósöltuð. Frekar sterk. Kraftmikil og hrikalega
góð. Fyrir þá sem vilja taka næsta skref.

Kæst ósöltuð. Vestﬁrsk skata. Mjög sterk. Algert eitur.
Fyrir þá sem vilja fara alla leið!!!

Stór Humar

3.990
Stór Hörpuskel
Risarækjur með skel
og án skeljar
Íslenskar Eldeyjarrækjur,
stórar og djúsí

kr./kg

(stærð 7-12)
(ef þú færð sömu stærð af
humri ódýrari annarsstaðar
þá endurgreiðum við þér
mismuninn)

Mik

labr
aut

Sog

ave

gur

Fiskikóngurinn • Sogavegi 3 • sími 587 7755
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BESTI BITINN Í BÆNUM

Egill er tilbúinn fyrir sjónvarp á ný
„Ég er að reyna að detta ekki í
jólaóhollustuna þannig að mér
finnst gott að borða á Saffran
þessa dagana. Mér finnst kjúklingurinn þar mjög góður og
afríska pitsan er líka voða góð,
það er mikið af Afríku á henni
og maður finnur heilsuna flæða
um æðarnar.“
Pétur Örn Guðmundsson, tónlistarmaður.
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LÁRÉTT
2. dylja, 6. pot, 8. magi, 9. pili, 11.
berist til, 12. drepsótt, 14. sauma, 16.
átt, 17. aur, 18. ósigur, 20. nudd, 21.
eyja.
LÓÐRÉTT
1. rusl, 3. eftir hádegi, 4. land, 5.
sigað, 7. andsvar, 10. þrot, 13. gifti,
15. urmull, 16. stykki, 19. grískur
bókstafur.
LAUSN
LÓÐRÉTT: 1. sorp, 3. eh, 4. líbanon,
5. att, 7. tilsvar, 10. mát, 13. gaf, 15.
grúi, 16. stk, 19. pí.
LÁRÉTT: 2. fela, 6. ot, 8. hít, 9. rim,
11. bt, 12. plága, 14. stang, 16. sv, 17.
for, 18. tap, 20. nú, 21. krít.

VEISTU SVARIÐ?
Svör við spurningum á síðu 8.

1 Í Litlu fiskbúðinni í Hafnarfirði.
2 4,2 milljarðar.
3 Einar Már Guðmundsson.

Auglýsingasími

„Ég er búinn til fyrir sjónvarp – ég er ekki
með andlit fyrir útvarp,“ segir einkaþjálfarinn og rithöfundurinn Egill Einarsson.
Framleiðandinn Kristófer Dignus vinnur nú
að sjónvarpsþætti ásamt Agli, sem verða lauslega byggðir á bókinni Mannasiðir Gillz, sem
kom út fyrir jól.
„Þykki rúllar upp að vera með sjónvarpsþátt. Það er „lightweight“ eins og við segjum
á lyftingamáli,“ segir Egill hógvær og bætir
við að hann hafi fundið fyrir gríðarlegum
þrýstingi frá fólki sem vill sjá hann í sjónvarpi. „Ég var síðast með sjónvarpsþátt árið
2006, á Sirkus. Þá var ég amatör í þessum
bransa en er orðinn atvinnumaður í dag.“
Ýmsir þekktir menn eru nefndir á nafn í
Mannasiðabók Egils og búast má við að þeim
verði boðið að koma fram í þáttunum. Á meðal
þeirra sem nefndir eru er Egill Helgason, en
sá þykki ráðleggur karlmönnum að ímynda

sér nafna sinn í G-streng til að svæfa litla
vininn ef hann vaknar í nuddi. „Ég hef ekki
heyrt í nafna mínum, en ég trúi ekki öðru
en að hann sé til í að sippa sér í G-strenginn
fyrir þykka frænda sinn.“
En hvað viltu segja við þá sem hefa enga
trú á þér í sjónvarpi?
„Ég hef ekki hitt þann mann sem hefur ekki
trú á Þykka í sjónvarpi. Það hlýtur að vera
einhver fáviti.“
Framleiðsla þáttanna hefst snemma á
næsta ári að sögn Kristófers Dignus, en óvíst
er hvaða sjónvarpsstöð sýnir þættina. Kristófer segist finna fyrir áhuga, en hyggst ljúka
undirbúningi áður en ákvörðun verður tekin.
Aðspurður segir Egill að það skipti ekki öllu
máli hvar þátturinn verður sýndur. „ …Staðan
er þannig að það verið að hugsa um hvernig er
hægt að kokka upp Edduverðlaunaþátt,“ segir
hann.
- afb

Á LEIÐ Í SJÓNVARP Egill hyggst kenna þjóðinni mannasiði sína í sjónvarpi á næsta ári.

ÞÓRIR SÆMUNDSSON: MJÖLL KOLFÉLL Á KRÚTTHEITUM Í OLIVER!

FRÉTTIR AF FÓLKI

Hundur töframannsins of
ljúfur fyrir illmennið Sykes
„Hún kom á eitt rennsli en bara
kolféll á krúttheitum,“ segir Þórir
Sæmundsson, sem leikur illmennið Bill Sykes í söngleiknum Oliver!
sem verður frumsýndur í Þjóðleikhúsinu á annan í jólum.
Bolabíturinn Mjöll, sem er í
eigu töframannsins fyrrverandi
Baldurs Brjánssonar, mun ekki
leika hund Sykes í söngleiknum
þrátt fyrir að samningar þess
efnis höfðu náðst. Mjöll, sem er
tík, þótti einfaldlega alltof góð við
hliðina á Sykes og því fór sem fór.
Af þessum sökum verður enginn
hundur með Sykes í söngleiknum
þrátt fyrir að handritið kveði á um
annað. „Hún var bara ekki nógu
skelfileg fyrir vonda karlinn. Hann
þyrfti helst að eiga meiri varðhundatýpu en þessi tík var samt
agalega sæt, feit og krumpuð,“
segir Þórir og bætir við: „Þetta er
einhver bolabítsblanda í bókinni,
þannig að hann er með bolabítshaus og andlit en er samt í góðu
formi og snöggur. Þessi kjagaði
bara yfir sviðið og var rosalega
móð og más. Þetta varð einhvern
veginn bara of fyndið,“ segir hann
og hlær. „Svona feit og klunnaleg
en samt agalega sætur hundur. Það
hefði verið gaman að hafa hann
en því miður. Hún fær kannski
að vera í einhverju öðru þar sem
eigandinn er ekki svona vondur.“
Þórir hafði beðið spenntur
eftir því að leika á móti Mjöll,
enda hefur hann alltaf haft mjög
gaman af hundum. „Ég var farinn að hlakka til. Ég ætlaði að sjá
um hundinn í leikhúsinu og gefa
honum að éta. En hún féll bara á
þessu greyið. Spenarnir á henni
sáust líka svolítið vel og það er
algjörlega ekki málið því þessi
hundur á að vera feitur boli. Hún
var eiginlega svona nett dragdrottning.“
Baldur Brjánsson fylgdist með
rennslinu þegar Mjöll átti að leika

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

BALDUR
OG MJÖLL
Baldur Brjánsson með tíkina
Mjöll sem var einfaldlega allt
of góð fyrir hlutverkið í Oliver!
Bill Sykes, sem leikinn er
af Þóri Sæmundssyni, verður því
hundalaus í
sýningunni.

á móti Þóri og sá undir eins að
hlutirnir voru ekki að ganga upp.
„Bill Sykes er náttúrlega groddamenni og hún virkaði bara svo
sæt og ljúf við hliðina á honum,“

segir Baldur. „Ég sá alveg um leið
að þetta passaði ekki. Mér fannst
hún vera eins og poodle-hundur
hjá honum.“
freyr@frettabladid.is

Aðgerðasinninn Eva
Hauksdóttir, best þekkt
sem Eva norn, vinnur
að bók, samkvæmt
heimildum Fréttablaðsins. Eva býr
nú í Danmörku, en
hún var áberandi í
hruninu og er ein af
þeim sem fjallað er um í heimildarmyndinni Guð blessi Ísland. Lítið
fæst uppgefið um bók Evu, en hún
ku vera með sjálfsævisögulegu ívafi
og lýsingarnar hispurslausar. Þú
munu myndir af Evu prýða bókina,
en ljósmyndarinn Ingólfur Júlíusson hefur verið eins og jójó milli
Íslands og Danmerkur undanfarið.
Ekki er ákveðið hver gefur bókina
út, en einhverjir útgefendur munu
vera spenntir.
Bókin 100 bestu plötur
Íslandssögunnar
eftir þá Jónatan
Garðarsson og
Arnar Eggert
Thoroddsen
hefur fallið vel
í kramið síðan
hún kom út í
haust. Hún hefur
selst í þrjú þúsund
eintökum og eru
aðeins örfá eintök eftir í búðum.
Bókin verður ekki prentuð aftur og
því þurfa tónlistarþyrstir Íslendingar
að hafa hraðann á vilji þeir tryggja
sér eintak fyrir jólin. Bókin byggir
á könnun sem var gerð á meðal
tónlistarsérfræðinga og almennings
og vegna hinna góðu viðbragða
stendur til að endurtaka leikinn
eftir nokkur ár, þ.e. með nýrri könnun og bók að sjálfsögðu.
Karl Th. Birgisson og Davíð Þór
Jónsson eiga söluhæsta borðspilið það sem af er jólavertíðinni,
samkvæmt metsölulista Eymundsson. Spilið nefnist Kollgátan og er
byggt á samnefndum
útvarpsþáttum þeirra
á Rás 1. Í öðru sæti
er Spurt að leikslokum og í því þriðja
er Alias. Heilaspuni
er í fjórða sæti og
fjölskylduspil
Andrésar Andar
er númer fimm.

Stevie Wonder á sýningu Stefáns

– Mest lesið

Tón l i st a rgo ð s ög n i n S tev ie
Wonder mætti á söngleikinn
Trölla í Panteges-leikhúsinu sem
Stefán Karl Stefánsson leikur
aðalhlutverkið í, sjálfan Trölla.
Fréttablaðið hefur að undanförnu fylgst með velgengni Stefáns Karls á leiksviðinu í Hollywood og eins og komið hefur
fram í blaðinu hafa stórstjörnur
borgarinnar flykkst á sýninguna
enda hafa Stefán og meðleikarar
hans fengið frábæra dóma. Ekki
skemmir heldur fyrir að bandaríski leikarinn John Larroquette
leikur eitt aðalhlutverkanna en
hann er feikilega virtur meðal
starfsbræðra sinna þar vestra.
Stefán hefur fengið óvænta
gesti baksviðs til sín, meðal
annars gítarleikarann Slash
sem hrósaði íslenska leikaranum í hástert. Og það er kannski

til marks um hversu fjölhæfur
listamaður Stefán er að Stevie
Wonder mætti á sýningu og tónlistargoðsögnin stóðst ekki mátið
og lét mynda sig með Stefáni.
Það sem er kannski merkilegt er
að Stevie Wonder er blindur en
hann naut víst sýningarinnar í
botn. Hann hefur eflaust heillast
af söng Stefáns, sem fyrr í sumar
gaf út plötuna í túrett og moll en
þar söng hann lög við texta Gísla
Rúnars.
- fgg

STEFÁN OG STEVIE Stefán Karl með
Stevie Wonder, blindu tónlistargoðsögninni sem samið hefur ófáa smelli. Vel fór
á með þeim Stefáni og Stevie baksviðs.

- afb, fb

JÓLA

MARKAÐURINN
Í FULLUM GANGI

OKKAR VERÐ
DÖMU OG HERRAFÖT

BARNAFÖT

SKYRTUR

2990,-

FLÍSPEYSUR

2990,-

BUXUR

3990,-

SOFTSHELL

5490,-

VESTI

5990,-

REGNBUXUR

1490,-

FLÍSPEYSUR

3990,-

SNJÓBUXUR

7990,-

SOFTSHELL

5490,-

BARNAGALLI

5990,-

ISOTEX JAKKAR

7990,-

ÚLPUR

7490,-

ISOTEX BUXUR

5990,-

FLÍS UNDIRFATASETT

3490,-

ÚLPUR

8990,-

SMÁVARA OFL. OFL.

SNJÓBUXUR

8990,-

FLÍS UNDIRFATASETT

3990,-

SMÁVARA OFL. OFL.

Hjá okkur má skila og skipta
OPIÐ

Virka daga 10-18
Laugard. 19. des. 11 – 20
Sunnud. 20. des. 13 – 20
Mánud. 21. des. 10 – 20
Þriðjud. 22. des. 10 – 20
Þorláksmessa 10 – 22
Aðfangadagur 10 - 12

Reykjavík Faxafen 12 S. 533-1550.

Jogastudio.org

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000

VISIR.IS

Ritstjórn: 512 5313, Fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild: auglysingar@frettabladid.is PRENTUN: Ísafoldarprentsmiðja

DREIFING: dreifing@posthusid.is
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

FRÉTTIR AF FÓLKI
Múslimi mælir með
Halldóri
Ítarleg grein um bók
Halldórs Laxness,
Sjálfstætt fólk, birtist
í nýjasta tölublaði The American Muslim.
Blaðið er
eitt það
virtasta
í hinum
íslamska
heimi Ameríku og hefur verið gefið út síðan
1989. Þótt upplagið sé ekki stórt
nýtur blaðið mikillar virðingar.
Bókarýnir blaðsins, Hasan Zillur
Rahim, mælir sérstaklega með
Sjálfstæðu fólki fyrir múslima
á öllum aldri því hún eigi svo
sannarlega erindi við þá í dag. Hún
nái með einstökum hætti að fanga
raunverulegar ástæður hinnar
djúpu efnahagskreppu sem reið
yfir heimsbyggðina á síðasta ári
og Hasan tekur hana sem dæmi
um frábæran skáldskap. Þá segir
Hasan að Sjálfstætt fólk geti opnað
augu fólks fyrir því hvað raunverulega gerðist þegar bankakerfi
heimsins hrundi.

Skelltu þér á ring.is
s eða í sölubása okkar í Kringlunni og Smáralind og gakktu frá kaupunum

Verð:

s. kr.

24 þú

n:
Inneig

s. kr.

24 þú

Samsung
U800
Útborgun

0kr.
2.000 kr. afborgun á
mánuði í 12 mánuði.*
2.000 kr. inneign á
mán. í 12 mán. fylgir.
Staðgreiðsluverð: 24.000 kr.
*Greiðsludreifingargjald 250 kr. á mánuði.

Bjarnfreðarson setur met

Fallegur og
traustur sími
með 3MP
myndavél

Væntanlega hefur það ekki farið
framhjá neinum að kvikmyndin
Bjarnfreðarson verður frumsýnd
hinn 26. desember. Sambíómenn
hafa greinilega tröllatrú á þessu
verki Ragnars Bragasonar og
félaga því engin íslensk kvikmynd
verður sýnd í jafnmörgum kvikmyndasölum og hún. Alls verður
hún sýnd í ellefu sölum á höfuðborgarsvæðinu og sex úti á landi,
meðal annars á Ísafirði, Sauðárkróki og Patreksfirði. Yfirleitt hefur
fólkið á landsbyggðinni
þurft að bíða eftir því
að höfuðborgarbúar
séu búnir að glápa frá
sér allt vit en nú er allt
annað uppi á teningnum. Sem
er vel.
- fgg

Síminn er með 1 GB innra
minni auk þess sem hann
styður allt að 8 GB microSD
minniskort.
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1

Sundlaugarálftin drapst í
morgun

2

Dæmdur fyrir tugmilljóna
króna skattsvik

3

Mótmæli valda
umferðartöfum

4

Metaðsókn í mataraðstoð

5

Öngþveiti í Evrópu

egnt ikea)

Kauptúni(g

OPIÐ 11-19

Gláp og gott fylgir þessum síma.
· 2 frímiðar í bíó
· 2 máltíðir á Serrano
· 2 litlar pizzur á Domino's
(Miðarnir gilda allir til 31. mars 2010)

3G sími á 24 þúsund,
24 þúsund í inneign,
160 þúsund vinir.
Skráðu þig á ring.is, fylltu á fyrir 1.990 kr. á mánuði og þá eignastu 160 þúsund vini
innan GSM kerfis Símans og færð 990 kr. til að ringja í fólk í öðrum kerfum.

oppur
Baðsl kr
8.900
GÆÐA
BAÐSLOPPAR
NOKKRIR LITIR

Ring er ný farsímaþjónusta á vegum Símans. Fyrir 1.990 kr. áfyllingu á mánuði færðu 1500 mín/SMS á mánuði
til að hafa samband við 160 þúsund vini innan GSM kerfis Símans og 990 kr. inneign til að ringja í fólk í öðrum kerfum.

ENNEMM / SÍA / NM40199

Mest lesið

