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*Samkvæmt fjölmi›lakönnun Gallup í september 2006.

Laugardagar
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Sími: 550 5000

LAUGARDAGUR
9. desember 2006 — 330. tölublað — 6. árgangur

Smáauglýsingasími550 5000
Auglýsingasími Allt550 5880

Þú getur pantað

Þegar strætóleiðin hennar Kristínar Hansdóttur var lögð niður voru góð ráð dýr. Það stóð ekki til að fara að ganga á hverjum morgni niður í Menntaskólann í Hamrahlíð ofan úr Árbæ svo það varð úr að Muffmóbíl kom á heimilið.
Kristín fékk rauðan Peugeout 205, árgerð 
1995 á góðum kjörum í sumar en því fylgdu 
viss skilyrði. „Ég fékk hann ódýrt hjá vini 
mínum, með því skilyrði að hann héldi sínu
upprunalega nafni: Muffmóbíl jú íKristín hl j

að vera á bíl en Muffmóbíl júníor er þó ekki 
alltaf til í slaginn. „Pabbi hefur bjargað mér 
algjörlega og gert mikið við hann, enda komst 
hann ekki gegnum skoðun síðast,“ segir Krist-
ín sem segir þó að hann eyði litlu og sé með 
eindæmum sætur bíll. Muffmóbíl er með 
mikinn karakter og smá mótþróa af og til. 
„Hann tekur stundum upp á því að læsa mann 
úti. Þá skríð ég bara í gegnum skottið,“ segir 
Kristín sem viðurkennir að það henti oft illa 
að þurfa troðast í gegnum skottið fyrir utan
Kringluna á háannatíma Muff óreyndar kk

Á Muffmóbíl í prófin

VEÐRIÐ Í DAG

KRISTÍN HANSDÓTTIR

Ekur um á 
Muffmóbíl
Bílar Tíska Jólin koma

           Í MIÐJU BLAÐSINS

Samgönguráðherra um Suðurlandsveg: 

Vill þrjár akreinar sem fyrst

BT bæklingur fylgir    Fréttablaðinu í dag

LÖGREGLUMÁL Ung kona lést í vik-
unni á gististað í Rangárvallasýslu. 
Þetta staðfestir lögreglan á Hvols-
velli.

Talið er að banamein konunnar 
hafi verið ofneysla fíkniefna.

Síðastliðinn sunnudag skráðu 
sig inn á gististaðinn tveir karl-
menn og tvær konur. Þar dvöldu 
þau fram á þriðjudag. Laust eftir 
hádegi þann dag var lögreglan 
kvödd á staðinn. Reyndist konan þá 
vera látin. Var ljóst að sjö til átta 
klukkustundir höfðu þá liðið frá 
því að hún lést því á hana voru 
komnir líkblettir. Annar karlmann-
anna svaf í sama herbergi og konan 
og var það hann sem kallaði lög-

reglu til um leið og hann vaknaði 
og áttaði sig á hvernig komið var.

Konan sem lést var 34 ára. Hún 
var krufin og niðurstaða 
krufningarinnar var sú hún hefði 
fengið hjartastopp. Jafnframt 
reyndist hún hafa neytt örvandi 
efna. Við krufninguna benti ekkert 
til þess að um voveiflegan atburð 
hefði verið að ræða. Engin merki 
voru um átök né annað sem vakið 
gæti grun um að orsök banameins 
hennar væri önnur en fíkniefna-
neysla. Fólkið sem með henni var 
var allt á svipuðum aldri og hún. 
Það bar að fíkniefni hefðu verið 
höfð um hönd.

Þetta er í annað sinn á skömm-

um tíma sem mannslát verður af 
völdum neyslu fíkniefna. Liðlega 
tvítug stúlka lést á hótelherbergi í 
Reykjavík nýlega eftir að hafa 
tekið e-töflu. Hún hafði tekið sér 
hótelherbergi á leigu á föstudags-
kvöldi, ásamt unnusta sínum. E-
taflna var neytt og á laugardags-
morgun þegar pilturinn vaknaði 
var stúlkan látin við hlið hans. 

Lögreglan varar fólk enn og 
aftur við neyslu fíkniefna, ekki síst 
í ljósi dauðsfalla sem hún hefur 
leitt til. Bent er á að eiturlyfja-
neysla sé að sjálfsögðu ávallt 
hættuleg og best sé að fólk láti hana 
alfarið eiga sig.  
 jss@frettabladid.is

Ung kona lést vegna 
ofneyslu fíkniefna
Rúmlega þrítug kona lést á gististað í Rangárvallasýslu í vikunni. Banamein 
hennar er talið vera ofneysla örvandi efna. Konan dvaldi á gistiheimilinu ásamt 
þremur öðrum. Borið var að fíkniefni hefðu verið höfð um hönd á staðnum. 

STJÓRNMÁL „Mér fannst ég þurfa 
að segja þetta núna einmitt til 
þess að stuðla að ákveðnum 
viðsnúningi og ég heyri það víða 
að þessi fundur hafi markað 

tímamót, verið 
tímapunktur 
viðsnúnings í 
rétta átt.“
Þetta segir 
Ingibjörg Sólrún 
Gísladóttir, 
formaður 
Samfylkingar-
innar, um ræðu 
sína í Keflavík 
fyrir viku en í 
kjölfar kafla úr 
henni um traust 

þingflokksins hefur Ingibjörgu 
verið borið á brýn að treysta ekki 
eigin þingflokki. 

Í viðtali við Fréttablaðið í dag 
segir Ingibjörg Sólrún formanns-
kjörið í Samfylkingunni á síðasta 
ári hafa sett sitt mark á flokkinn. 
Uppgjörið hafi ekki verið 
pólitískt heldur verið gert upp á 
milli einstaklinga. Slíkt geti 
gengið nærri fólki.  - bþs/sjá síðu 36-39

Ingibjörg Sólrún Gísladóttir:

Tímamót með 
Keflavíkurræðu

INGIBJÖRG SÓL-
RÚN GÍSLADÓTTIR 
Formaður Sam-
fylkingarinnar. 

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

ÍTALÍA, AP Samkynhneigð pör í 
borginni Padúa á Ítalíu hafa nú 
rétt til þess að láta skrá sambúð 
sína með löglegum hætti. 
Opinbert dagblað Páfagarðs er 
ekki par hrifið af þessari 
ákvörðun borgaryfirvalda og 
segir að með þessu sé smám 
saman verið að innleiða óhefð-
bundin fjölskylduform.

Talsmaður borgaryfirvalda í 
Padúa þvertók þó fyrir það, sagði 
borgina eingöngu vera að 
einfalda skriffinnsku í kringum 
fólk sem kysi að haga búsetu 
sinni með óhefðbundnum hætti.

„Þetta er ekki bara fyrir 
samkynhneigða, en ef tveir 
samkynhneigðir koma inn, þá 
verða þeir skráðir,“ sagði 
talsmaðurinn. - gb

Samkynhneigðir á Ítalíu:

Aukin réttindi 
para í sambúð

STORMUR -  Í dag verður vaxandi 
suðaustan og austan átt, stormur 
sunnan og vestan til í kvöld. Víða 
bjart í fyrstu en mikil rigning eða 
slydda á Suður- og Vesturlandi í 
kvöld og snjókoma á Norður- og 
Austurlandi í nótt. Ört hlýnandi í 
kvöld.

VEÐUR 4
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HERMANN GUNNARSSON

Rétt að byrja eftir að hafa 
fengið annað tækifæri
Sextugur í dag  

TÍMAMÓT 32

Birgir Leifur úr leik
Birgir Leifur Hafþórs-

son komst ekki í 
gegnum niður-

skurð á Alfred Dunhill 
mótinu í Suður-

Afríku.
ÍÞRÓTTIR 94

SAMGÖNGUR Samgönguráðherra mun leggja til að 
hafinn verði undirbúningur sem allra fyrst að 
framkvæmdum við hættulegustu kaflana á leiðinni 
frá Reykjavík að Selfossi, og þeim breytt í svokall-
aðan 2+1 veg. Þrjár akreinar verða áfangi í átt að 
tvöldun, að því er Sturla Böðvarsson samgönguráð-
herra segir.

Hann telur að uppbygging á Suðurlandi og 
Vesturlandi verði til þess að umferð muni aukast 
mikið á næstu árum og því sé markmiðið að hafa 
tvöfalda vegi næst höfuðborgarsvæðinu, jafnvel upp 
í Borgarnes og austur að Þjórsá. „Ég tel að þegar í 
stað eigi að hefja undirbúning að tvöföldun Suður-
lands- og Vesturlandsvegar og hef ég lýst þessu 
sjónarmiði mínu fyrir vegamálastjóra.“ Sturla 
bendir þó á að nokkur misseri muni líða þar til hægt 
verði að taka í notkun fyrsta áfanga tvöfalds vegar, 
hann krefjist til að mynda umhverfismats.

„Þangað til af tvöföldun getur orðið þarf að gera 
allt sem hægt er til þess að auka öryggi á þessum 
vegum. Ég mun því leggja til að Vegagerðin ráðist í 
breikkun vegarins á erfiðustu köflunum á leiðinni 
og sett verði upp víravegrið á milli akstursstefna. 
Þetta verði gert án þess að það tefji á nokkurn hátt 
eða komi í veg fyrir áform um tvöföldun þessara 
vega,“ segir Sturla.

Samkvæmt upplýsingum frá Vegagerðinni er 2+1 
vegur með víravegriði á milli akstursstefna nánast 
alveg jafnöruggur og fjögurra akreina vegur. 
Kostnaðurinn við 2+1 er hins vegar að minnsta kosti 
helmingi lægri en við tvöföldun og jafnvel þrefalt 
ódýrari, eftir því hvaða útfærsla verður valin. 

Sturla bendir á að útfærslan sem farin verður á 
nýjum 2+1 köflum á Suðurlandsvegi verði önnur en 
sú sem tilraun var gerð með í Svínahrauni. Nýju 
vegkaflarnir verði töluvert breiðari. - sda / sjá síðu 42

Í LJÓSASKIPTUM Jólaljós við Fríkirkjuveg og víðar lýsa upp skammdegið sem hvílir núna yfir þennan dimmasta mánuð ársins.
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

SNEISAFULLT HELGARBLAÐ

Meðlimir Baggalúts taka 
sálfræðipróf, viðtal við 
Ingibjörgu Sólrúnu Gísla-
dóttur, Þorri Jóhannsson 
meðal heróínista í Köben, 
Ísold Uggadóttir fer með 
stuttmynd sína á Sun-
dance, Byltingarafmæli 
á Kúbu, svalar kisur og 
margt margt fleira   
 » 36-76

Söluhæstur í Danmörku
Snæbjörn Arngrímsson gerir það 
gott með Hr. Ferdinand í Dan-
mörku. FÓLK 102
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Smålands-Tidningen

Östhammars Nyheter

 Kemur út 
samtímis á þremur

tungumálum

„Ég veit að þessar veiðivörur 
eru í góðum höndum,“ sagði Ólaf-
ur Vigfússon, eigandi veiðivöru-
verslunarinnar Veiðihornsins, 
eftir að tíu ára gamall sonur hans, 
Vigfús Ólafsson, afhenti Theodóri 
Hrannari Guðmundssyni flugu-
veiðibox, veiðiflugur og hnýting-
artæki að gjöf. 

Eins og greint var frá í Frétta-
blaðinu í gær var yfir þrjú hundr-
uð veiðiflugum stolið af Theodóri 
Hrannari er hann var við Hafra-
vatn, ásamt félaga sínum, í sept-
ember. Flugurnar hafa ekki komið 
í leitirnar en grunur leikur á því að 
fólk á fimmtugsaldri, sem var uppi 
við Hafravatn er veiðiflugurnar 

voru teknar, hafi tekið veiðiboxin 
úr bakpoka Theodórs Hrannars. 

Ólafur var ánægður með að 
veiðivörunar sem hann færði 
Theodóri Hrannari væru hjá svo 
miklum áhugamanni um veiði. 
„Það er alltaf gaman að því þegar 
ungt fólk hefur mikinn áhuga á 
veiðiskap. Mér finnst það vera að 
færast í vöxt að ungir krakkar fái 
áhuga á veiði og ég fagna því enda 
veiðiskapurinn mannbætandi,“ 
sagði Ólafur. 

Theodór Hrannar hefur frá 
fjögurra ára aldri hnýtt flugur 
sjálfur og notað við veiðar og sótt 
veiðinámskeið hjá Einari Björns-
syni við Reynisvatn á sumrin.

Gáfu barni flugur og veiðibox
Rúmlega tvítugur 

karlmaður lést í umferðarslysi á 
Stykkishólmsvegi, við afleggjar-
ann að Stykkishólmsflugvelli, 
klukkan tæplega þrjú aðfaranótt 
föstudags. 

Karlmaðurinn ók á ljósastaur 
við veginn og hafnaði bíll hans 
utan vegar. Hann var einn í 
bílnum þegar slysið átti sér stað. 

Að sögn lögreglunnar í 
Stykkishólmi var mikil hálka á 
veginum um nóttina en hún vinnur 
að rannsókn á tildrögum slyssins. 

Maðurinn er búsettur í 
Stykkishólmi. Ekki er hægt að 
greina frá nafni hans að svo 
stöddu. 

Ungur karl-
maður lést

Liðlega tvítugt par 
hefur verið ákært af ríkis-
saksóknara fyrir Héraðsdómi 
Reykjavíkur fyrir að reyna að 
smygla tæplega kílói af kókaíni 
til landsins í skóm sínum. Fólkið 
er jafnframt ákært fyrir að hafa 
rúmlega 1,3 kíló af hassi í 
vörslu sinni, en efnið fannst á 
heimili konunnar við húsleit lög-
reglu.

Tollverðir fundu kókaínið í 
skóm parsins þegar það var að 
koma frá Frankfurt í Þýskalandi 
í júlí. Höfðu skötuhjúin skipt 
efninu nokkuð jafnt í skó sína. 
Konan hafði í sömu ferð falið 
0,26 grömm af kókaíni í líkama 
sínum. Lögreglan lagði hald á 
efnið sama dag.

Með kókaínkíló 
í skónum 

Helgi Jóhannesson, for-
maður Lögmannafélags Íslands, 
telur það óheppilegt ef Björn 
Bjarnason dómsmálaráðherra ráði 
aðstoðarmann sinn, Þorstein 
Davíðsson, í embætti dómara í Hér-
aðsdómi Reykjavíkur en Þorsteinn 
er einn af sjö sem sækjast eftir 
fastri stöðu dómara. „Hvort sem 
það fellur undir lögbundið vanhæfi 
eða ekki finnst mér það afar óheppi-
legt ef ráðherra ræður mann sem 
er jafn nátengdur honum og raun 
ber vitni í þetta embætti. En ég 
legg áherslu á að það liggur ekkert 
fyrir um að ráðherra ætli sér að 
skipa aðstoðarmann sinn í þetta 
embætti.“

Eins og greint var frá í Frétta-
blaðinu í gær er aðstoðarmaður 
dómsmálaráðherra á meðal sjö 
umsækjenda um fasta dómarastöðu 
við Héraðsdóm Reykjavíkur en 
Friðgerð Björnsson lætur af emb-
ætti sem dómari um áramót. Dóms-
málaráðherra skipar í stöðuna og 
tekur skipunin gildi frá og með 1. 
janúar á næsta ári. 

Aðrir umsækjendur eru Halldór 
Björnsson, settur héraðsdómari, 
Halldór Frímannsson héraðsdóms-

lögmaður, Ingimundur Einarsson, 
varalögreglustjóri í Reykjavík, Jón 
G. Briem hæstaréttarlögmaður, 
Sandra Baldvinsdóttir, settur 
héraðsdómari, og Sigríður J. Hjalte-
sted, löglærður aðstoðarmaður 
dómara.

Dómnefnd, sem skipuð er Pétri 
Kr. Hafstein, Eggerti Óskarssyni 
og Láru V. Júlíusdóttur, fjallar um 
umsóknirnar og skilar áliti sínu til 
dómsmálaráðherra. Hann þarf ekki 
að fara að áliti nefndarinnar og 
hefur síðasta orðið um það hver 
verður skipaður dómari. 

Páll Hreinsson, prófessor við 
Háskóla Íslands og höfundur bók-
arinnar Hæfisreglur stjórnsýslu-
laga, vildi ekki tjá sig um það hvort 

dómsmálaráðherra væri vanhæfur 
til þess að skipa í embættið er 
Fréttablaðið leitaði til hans en vís-
aði til umfjöllunar um vanhæfis-
ástæður í lögum og umfjöllunar í 
bók sinni.

Þorsteinn Davíðsson, sem er 
sonur Davíðs Oddssonar seðla-
bankastjóra, sagði engan hafa hvatt 
hann til þess að sækja um embætt-
ið, þegar Fréttablaðið náði tali af 
honum í gær, en sagði umsókn sína 
byggða á lagalegum áhuga á starfi 
dómara. Þorsteinn hefur starfað 
sem aðstoðarmaður héraðsdómara 
í þrjú ár og aðstoðarmaður dóms-
málaráðherra síðan árið 2003. Hann 
er 35 ára gamall.

Óheppilegt ef Björn 
skipar Þorstein dómara
Aðstoðarmaður dómsmálaráðherra er meðal umsækjenda um stöðu dómara við Héraðsdóm Reykjavíkur. For-
maður Lögmannafélags Íslands segir það afar óheppilegt ef ráðherra skipi aðstoðarmann sinn héraðsdómara.

Hvort sem það fellur 
undir lögbundið 

vanhæfi eða ekki þá finnst mér 
það afar óheppilegt ef ráðherra 
myndi ráða mann sem væri jafn 
nátengdur honum og raun ber 
vitni í þetta embætti.

 Jarðgöng fyrir Sundabraut verða sett í 
umhverfismat. Þetta ákváðu samgönguráðherra og 
Vegagerðin í samráði við borgarstjóra, að sögn Gísla 
Marteins Baldurssonar, formanns umhverfisráðs 
Reykjavíkur.

Á fundi samráðsnefndar um Sundabraut var í 
gær lögð fram skýrsla sem Gísli Marteinn segir 
vera miklu jákvæðari í garð Sundaganga en menn 
hafi gert ráð fyrir.

Göngin eiga að ná fjóra kílómetra frá Laugarnesi 
yfir í Gufunes og vera með tveimur akreinum í 
hvora átt. Með vegi áfram yfir í Geldinganes er 
áætlaður kostnaður 15,9 milljarðar króna. Reiknað 
er með tveimur árum í hönnunarvinnu og tveimur 
og hálfu ári í framkvæmdir.

„Arðsemin er mikil og umhverfisleg áhrif við 
fyrstu sýn miklu jákvæðari en annarra kosta,“ segir 
Gísli Marteinn.

Svokölluð innri leið sem einnig hefur verið til 
umræðu kostar 12 milljarða króna. Gísli Marteinn 
segir vissulega muna miklu á kostnaðinum við 
þessar tvær leiðir. Hins vegar fylgi margir kostir 
gagnaleiðinni, meðal annars vegna svifryksmengun-

ar, hljóðmengunar og sjónmengunar, auk þess sem 
mikið land fáist undir annað en umferðarmannvirki 
og lífsgæði þeirra sem næst séu verði meiri.

Fóru áhorfendur sjálfir upp á 
háa c-ið, Samúel?

Hæstiréttur staðfesti í 
gær gæsluvarðhaldsúrskurð yfir 
karlmanni á sextugsaldri, Jóni 
Péturssyni, sem er grunaður um að 
hafa ráðist harkalega að sambýlis-
konu sinni aðfaranótt síðastliðins 
sunnudags, svipt hana frelsinu og 
nauðgað henni. Hann mun því sitja 
í gæsluvarðhaldi til 20. desember. 
Maðurinn var í október dæmdur í 
fimm ára fangelsi í Héraðsdómi 
Reykjavíkur fyrir hrottafengnar 
árásir á tvær konur og fyrir að 
nauðga annarri þeirra í þrígang. 
Hann áfrýjaði þeim úrskurði. 
Í dómnum segir að rannsókn 

málsins sé á frum-
stígi og að 

maðurinn geti 
torveldað

hana
gangi

hann
laus.

Nauðgari 
áfram í haldi 





 Yfirréttur á Englandi ógilti í gær dóm 
undirréttar frá því árið 2005. Hannes Hólmsteinn 
Gissurarson prófessor var þá dæmdur til þess að 
greiða Jóni Ólafssyni kaupsýslumanni tólf milljónir 
króna vegna ummæla sem birtust á heimasíðu 
Hannesar. Sagði Hannes frá því á ensku að Jón hefði 
lagt grunninn að árangri sínum með fíkniefnavið-
skiptum, og vísaði til umfjöllunar um það í fjölmiðl-
um.

Heimir Örn Herbertsson segir engan grundvöll 
vera fyrir kröfunum um skaðabætur í ljósi þessarar 
niðurstöðu. „Fjárnámið sem gert var hjá Hannesi 
byggði á dómi undirréttar og þar sem hann er fallinn 
úr gildi þá fellur það niður sömuleiðis. Skuldabréfið 
vegna fjárnámsins hefur verið hjá sýslumanni á 
meðan fjallað hefur verið um ágreining vegna þessa 
máls og nú liggur fyrir að málinu lýkur með þessari 
ógildingu.“ Jón Ólafsson segir niðurstöðuna fyrst og 

fremst vera áfellisdóm yfir vinnubrögðum breska 
ríksins.

Í dómi yfirréttar er tekið undir þau rök Hannesar 
að stefna hafi ekki verið birt í samræmi við íslensk 
lög en undirréttur komst að því í maí að heimilt hefði 
verið að veita undanþágu frá íslenskum reglum um 
löglega birtingu stefna.

Yfirlögreglustjóri
kanadísku lögreglunnar sagði af 
sér á miðvikudag, eftir að hann 
varð tvísaga um framgöngu 
lögreglunnar í máli kanadísks 
ríkisborgara sem bandarísk 
yfirvöld framseldu til Sýrlands 
þar sem hann sætti pyntingum.

Á þriðjudag viðurkenndi 
Giuliano Zaccardelli lögreglu-
stjóri að hafa farið rangt með 
staðreyndir þegar nefnd þingsins 
yfirheyrði hann í september um 
rangar upplýsingar sem kanad-
íska lögreglan gaf bandarískum 
yfirvöldum. Var Maher Arar 
sagður tengjast hryðjuverkahóp-
um, sem ekki reyndist rétt. Þessar 
upplýsingar urðu til þess að Arar 
var sendur til Sýrlands, þar sem 
hann var í haldi í tæpt ár.

Blekkti þingið 
varðandi fanga

 George W. Bush 
Bandaríkjaforseti Í gær hitti hann 
leiðtoga beggja flokka þingsins, 
repúblikana og demókrata, til þess 
að ræða skýrslu Íraksnefndarinn-
ar, þar sem fram kom að stefna 
hans í Írak hefur engan veginn 
gengið upp.

„Forsetinn viðurkenndi að það 
þyrfti kannski að breyta eitthvað 
um aðferðir,“ sagði Nancy Pelosi, 
leiðtogi Demókrataflokksins og 
verðandi þingforseti.

Þegar Bandaríkjaþing kemur 
saman eftir áramótin verður tek-
inn þar við völdum nýr meirihluti 
demókrata í báðum deildum. Bush 
kemst ekki hjá því að vinna með 
nýja þingmeirihlutanum um helstu 
verkefni hersins í Írak.

Bush er annars þessa dagana 
að hugsa ráð sitt eftir að hafa 
fengið í hendur skýrslu Íraks-
nefndarinnar, sem hefur að geyma 
79 tölusettar tillögur. Höfundar 
hennar hafa sagt afar mikilvægt 
að þær verði allar framkvæmdar, 
en ekki valið úr það sem henta 
þykir.

Bush bíður hins vegar frekari 
hugmynda um málið, sem væntan-
legar í skýrslum frá varnarmála-
ráðuneytinu, utanríkisráðuneyt-
inu og þjóðaröryggisráði 
Bandaríkjanna. Reiknað er með 
því að Bush skýri frá niðurstöðum 
sínum í ávarpi til þjóðarinnar 
fyrir jól, þar sem hann geri grein 
fyrir nýrri stefnu gagnvart Írak.

Á fimmtudaginn hittust þeir 
Bush og Tony Blair, forsætisráð-
herra Breta, til að fara yfir málin 
og Bush virtist þá ekkert alltof 
hrifinn af sumum hugmyndum 

Íraksnefndarinnar. Hann tók ekki 
vel í að ræða við ráðamenn í Sýr-
landi og Íran um lausn á átökum í 
Írak, eins og nefndin segir nauð-
synlegt að gera án þess að setja 
nein fyrirfram skilyrði fyrir slík-
um viðræðum.

Eftir áramótin verður hins 
vegar einnig tekinn við nýr varn-
armálaráðherra, þegar Robert 
Gates, sem áður sat í Íraksnefnd-

inni, verður kominn í staðinn fyrir 
Donald Rumsfeld. 

Rumsfeld, sem er eini maður-
inn sem tvisvar sinnum hefur 
gegnt embættinu, hættir á föstu-
daginn í næstu viku og sagðist í 
gær trúa því ennþá „eins og ég 
gerði fyrir þrjátíu árum að Banda-
ríkin séu virkilega mikil þjóð og 
að Bandaríkjamenn séu gáfaðir og 
góðir.“

Bush býr sig undir 
að breyta stefnunni
Bush ræddi við leiðtoga beggja þingflokka í gær, en bíður frekari hugmynda frá 
ráðuneytum og ráðgjöfum áður en hann greinir þjóðinni frá breyttri stefnu í 
Írak. Von er á sjónvarpsávarpi frá honum fyrir jól.

 Bandarískur ferðalang-
ur ber sjálfur fjárhagslegt tjón 
sem hann varð fyrir er hann ók á 
hross sem maður sat á leið yfir 
Suðurlandsveg. Samkvæmt dómi 
Héraðsdóms bar ferðalangurinn 
ábyrgð á slysinu og féll máls-
kostnaður, að upphæð 250 þúsund 
krónur, á hann. 

Hestamaðurinn var að ríða 
yfir Suðurlandsveg þegar 
ferðamaðurinn kom akandi og ók 
á afturfót hestsins sem maðurinn 
sat. Hesturinn féll við en aflífa 
þurfti hann. Bíllinn skemmdist og 
gerði ferðamaðurinn kröfu um 
skaðabætur upp á tæplega 7oo 
þúsund krónur. 

Ábyrgur fyrir 
árekstri á hest

Tveir rúmlega tvítugir 
menn voru á þriðjudag sýknaðir í 
Héraðsdómi Suðurlands af ákæru 
um utanvegaakstur. 

Mennirnir tveir höfðu verið að 
keyra á tveimur bifreiðum eftir 
vegaslóðum sunnan við Haga-
vatnsskála í júní síðastliðnum 
þegar þyrla Landhelgisgæslunnar 
TF-Líf lenti fyrir framan þá. 
Lögreglumaður tilkynnti þeim í 
kjölfarið að þeir hefðu verið að 
aka utan vega þar sem slóðarnir 
væru ekki merktir inn á korta-
grunn Landmælinga Íslands. 

Í dómnum segir hins vegar að 
slóðarnir sem mennirnir óku eftir 
væru skilgreindir sem götuslóðar 
eða vegir og því ekki hægt að kalla 
hátterni mannanna utanvegaakst-
ur.

Slóðarnir ekki 
utan vega

Jólalest Coca cola fer í árlega 
ökuferð sína um höfuðborgar-
svæðið í dag.

Er þetta ellefta árið í röð sem 
Vífilfell stendur fyrir þessari 
uppákomu þar sem að fimm 
rauðir vörubílar fyrirtækisins eru 
skreyttir með meira en 2.000 
metrum af jólaseríum og bílstjór-
ar í jólasveinabúningum aka um.

Jólalestin mun á rúmum 
fjórum klukkustundum aka um 
flest hverfi höfuðborgarsvæðisins 
og mun jólatónlist hljóma úr 
hljóðkerfi í lestinni.

Jólalestin verð-
ur á ferð í dag

75.000 KR.
GJAFABRÉF
 FRÁ SMÁRALIND FYLGIR NÚNA ÖLLUM BÍLUM
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Aðalstjórnarandstöðuflokkurinn á pólska 
þinginu lagði í gær til að á komandi vori yrði efnt 
til kosninga sem leiðar út úr stjórnarkreppu sem 
hneykslismál tengd smáflokkum í stjórninni hafa 
valdið. Talsmaður aðalstjórnarflokksins, Laga og 
réttlætis, hafnaði tillögunni á blaðamannafundi í 
Varsjá.

Donald Tusk, leiðtogi hins frjálslynda Borgara-
vettvangs sem í kosningunum haustið 2005 fékk 
lítið eitt minna fylgi en Lög og réttlæti, íhaldsflokk-
ur Kaczynski-tvíburanna sem nú verma stóla 
forseta og forsætisráðherra, sagðist í gær myndu 
verja minnihlutastjórn Laga og réttlætis falli fram 
á vorið, gegn því að Andzej Lepper, leiðtogi 
popúlistaflokksins Sjálfsvarnar, og Roman Giert-
ych, leiðtogi hægrijaðarflokksins Bandalag pólskra 
fjölskyldna, yrðu reknir úr stjórninni. 

Nýtt hneykslismál varð opinskátt á mánudag, er 
Aneta Krawczyk, starfsmaður Sjálfsvarnar, greindi 
frá því í dagblaðsviðtali að hún hefði árið 2001 
sofið hjá flokksleiðtoganum Lepper, sem nú er 
varaforsætisráðherra, gegn því að fá vinnu á 

vegum flokksins. Til að halda starfinu hefði hún 
síðan þurft að sofa hjá öðrum þingmanni flokksins, 
Stanislaw Lyzwinski, sem hún segir hafa barnað 
sig.

Áður hafði annað dagblað birt heimamyndband 
sem sagt var sýna stuðningsmenn Bandalags 
pólskra fjölskyldna á því sem virtist vera ný-
nasistasamkoma.

www.IKEA.is
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Sjálfstæðisflokkurinn virðist ekki hafa 
litið svo á að hann hefði tímabundið umboð frá kjós-
endum á dögum kalda stríðsins þegar hvað mest 
var um símhleranir heldur talið að í flokknum sjálf-
um lægi stofnanabundið vald. Flokkurinn virðist 
hafa misbeitt ríkisvaldinu og vegið að orðspori og 
æru þeirra sem urðu fyrir hlerunum, sagði Ingi-
björg Sólrún Gísladóttir í gær í utandagskrárum-
ræðu um símhleranir, sem hún hóf máls á.

„Þetta er svartur blettur á sögu þjóðarinnar [...] 
sem verður að upplýsa,“ sagði Ingibjörg og benti á 
að líklega hefðu símar átta til tíu þingmanna verið 
hleraðir, samkvæmt bókinni Óvinir ríkisins eftir 
Guðna Th. Jóhannesson. 

Ingibjörg leggur til að nefnd verði skipuð af 
þingi til að rannsaka umfang þessara hlerana, en 
Sjálfstæðisflokkurinn leggst gegn því og segja 
þingmenn hans að málinð sé betur komið hjá sagn-
fræðingum. Ekki skuli skrifuð opinber Ríkissaga. 
„Sjálfvirki síminn var vart kominn í notkun [...] 
áður en farið var að hlera hann,“ sagði Árni M. 
Mathiesen, í forföllum Björns Bjarnasonar dóms-
málaráðherra. Árni vakti athygli á því hversu fá til-
vik hlerana hefðu komið fram og að þær hefðu ein-
ungis verið í tengslum við samskipti Íslands við 
umheiminn.

Einnig væri athyglisvert að ekki væri vitað um 
hleranir án leyfis dómara. Árni taldi brýnt að aðrir 
en sjálfstæðismenn fengju notið sannmælis í þess-
um efnum og nefndi því framsóknarmanninn Her-
mann Jónasson og ríkisstjórn hans með Alþýðu-
flokki. Hlutur Steingríms Hermannssonar, 
fyrrverandi forsætisráðherra, væri heldur ekki lít-
ill í þessum efnum.

Steingrímur J. Sigfússon tók næst til máls og 
vakti athygli á því að til greina mætti koma að 
greiða því fólki bætur, sem hefði orðið fyrir hlerun-
um. Þessi tillaga fékk lítinn hljómgrunn í gær, flest-

ir þingmenn lögðu áherslu á flokka eða flokkadrætti 
í málinu og var Árni gagnrýndur fyrir að „klína“ 
málinu á Framsókn og Alþýðuflokk. Þó lagði Lúðvík 
Bergvinsson til að umræðan yrði ekki skilyrt af því 
að í kalda stríðinu hefðu verið erfiðar og öðruvísi 
aðstæður. Það væri einmitt á erfiðum tímum sem 
krafan væri mest á vönduð viðbrögð ríkisvaldsins.

Árni átti lokaorðið og svaraði gagnrýni á orð 
hans um þátt Framsóknar í málinu. Árni sagðist síst 
vera að „klína“ neinu á þá menn, heldur þvert á 
móti að hrósa þeim fyrir að hafa komið að máli.

Svartur blettur á 
sögu þjóðarinnar
Stór orð féllu í utandagskrárumræðum um hleranir á Alþingi í gær. Ingibjörg 
Sólrún segir að svo virðist sem Sjálfstæðisflokkurinn hafi misbeitt ríkisvaldinu 
í kalda stríðinu. Árni M. Mathiesen minnti á hleranir Framsóknarflokksins.

Á að setja jarðgöng milli 
Ísafjarðar og Bolungarvíkur í 
forgang í samgöngumálum?

Greiðir þú afnotagjöld?

 Fyrrverandi ritstjórar 
DV, Jónas Kristjánsson og Mikael 
Torfason, voru dæmdir í Héraðs-
dómi Reykjavíkur í gær fyrir brot 
gegn Jónínu Benediktsdóttir. 
Dómnum þótti sýnt að umfjöllun 
DV um meint ástarsamband Jón-
ínu við Styrmi Gunnarsson, rit-
stjóra Morgunblaðsins, sem birt 
var í blaðinu í september í fyrra, 
hefði falið í sér ólögmæta mein-
gerð gegn einkalífi hennar. Í 
umfjöllun DV kom meðal annars 
fram að Jónína og Styrmir hefðu 
verið elskendur. Í dómi Héraðs-
dóms kemur fram að ekki hafi 
verið nægar ástæður fyrir hendi 
sem réttlætt hafi umfjöllunina og 

að gengið hafi verið nær einkalífi 
Jónínu en þörf hafi verið á.

Mikael og Jónasi var gert að 

greiða Jónínu 500.000 krónur í 
miskabætur með dráttarvöxtum, 
en Jónína krafðist 5 milljóna í 
bætur. Auk þess var Jónasi og 
Mikael hvorum um sig gert að 
greiða 150.000 krónur í sekt til rík-
issjóðs og Jónínu 400.000 krónur í 
málskostnað. Dómari í málinu var 
Allan V. Magnússon.

Lögmaður Jónasar og Mikaels, 
Jón Magnússon, telur einsýnt að 
dómi Héraðsdóms Reykjavíkur 
verði áfrýjað til Hæstaréttar því 
ekki verði hægt að halda úti 
nútímafjölmiðlun í landinu ef slík-
ir dómar falli.

Áfrýjunarfrestur í málinu er 
þrír mánuðir. 

Brutu friðhelgi einkalífsins
Lögreglan tók þrjá 

sautján ára drengi fyrir of 
hraðan akstur aðfaranótt föstu-
dagsins.

Tveir þeirra voru stöðvaðir á 
Reykjanesbraut. Sá þriðji mæld-
ist á rúmlega 150 km hraða á 
Sæbrautinni, þar sem hámarks-
hraði er 60 kílómetrar. 

Einn drengurinn hafði verið 
með bílpróf í sex daga og annar í 
tíu. Piltarnir missa ökuréttindi 
sín og fá háar sektir. 

Sá sem var á rúmlega 150 
fær að minnsta kosti 110 þúsund 
króna sekt og verður sviptur 
ökuréttindum í þrjá mánuði.

Þrír sautján ára 
menn teknir 

Sjálfvirki síminn var vart kominn í notkun 
[...] áður en farið var að hlera hann 
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Breska lögreglan sagð-
ist í gær telja allt benda til þess að 
geislavirka efnið pólón-210 hafi 
borist í líkama Alexanders Litvin-
enko þegar hann sat á barnum á 
Millenium hótelinu í London þann 
1. nóvember síðastliðinn.

Svo virðist sem ekki færri en 
tíu manns, sem voru staddir á 
barnum þann dag, hafi orðið fyrir 
geislun frá þessu efni. Auk Litvin-
enkos hafa tveir Rússar, Andrei 
Lugovoi og Dmitry Kovtun, orðið 
fyrir geislun, en þeir hittu báðir 
Litvinenko á barnum. Geislunin 
sem þeir urðu fyrir var þó mun 
vægari en í tilviki Litvinenkos, 

sem innbyrti efnið, líklega í drykk 
eða annarri fæðu. 

Einnig hafa sjö starfsmenn hót-

elsins, sem unnu á barnum þennan 
dag, einnig greinst með afar væg 
ummerki geislunar, sem þó er sögð 
vera meinlaus heilsu fólksins.

Breskir lögreglumenn hittu 
Kovtun í Moskvu á fimmtudaginn 
þar sem hann er sagður liggja illa 
haldinn á sjúkrahúsi. Bresku lög-
reglumennirnir í Moskvu hafa 
einni reynt undanfarna daga að ná 
tali af Lugovoi, sem sömuleiðis 
hefur verið til rannsókna á sjúkra-
húsi vegna geislunarinnar. 

Breska lögreglan rannsakar lát 
Litvinenkos sem morð og saksókn-
araembættið í Moskvu hefur einn-
ig hafið rannsókn á málinu.

Varð fyrir eitrun á hótelinu

 Stefnendurnir, JB Bygg-
ingafélag ehf. og Trésmiðja Snorra 
Hjaltasonar, halda því fram að 
þeir hafi einir skilað inn gildu til-
boði í hlut ríkisins í ÍAV. 

Þegar tilboðsfrestur rann út 
hinn 21. mars 2003 höfðu fjórir 
aðilar skilað inn tilboðum: stefn-
endurnir, EAV ehf., Joco ehf., og 
Jarðboranir hf. Stefnendur segja 
öll hin tilboðin ógild vegna óeðli-
legra tengsla við umsjónarmenn 
söluferilsins.

Joco ehf. var í eigu Jóns Ólafs-
sonar, sem sat á þessum tíma í 
stjórn ÍAV. Því vilja stefnendur 
meina að hann hafi haft stöðu inn-
herja og því eigi tilboð hans ekki 
að vera gilt. Aðrir bjóðendur voru 
Jarðboranir hf. og EAV ehf., félag 
stjórnenda ÍAV sem að endingu 
keypti hlut ríkisins. 

Umsjónaraðili útboðsins var 
Landsbanki Íslands og fulltrúi 
hans í ferlinu Sigurður Atli Jóns-
son. Sigurður Atli var á sama tíma 
skráður fruminnherji og sat í 
stjórn Atorku hf., sem átti þá ráð-
andi hlut í Jarðborunum hf. 

Stefnendur vilja meina að þetta 
hafi gert Sigurð vanhæfan til að 
starfa að útboðinu. Landsbankinn 
er einnig talinn vanhæfur þar sem 
hann hafði tekið að sér að fjár-
magna kaup EAV ehf. á hlut ríkis-
ins og hafði því átt verulegra 
framtíðarhagsmuna að gæta. Auk 
þess hafi bankinn átt 51 prósents 
hlut í fjárfestingarfélaginu Lands-
afli. Eigendur hinna 49 prósent-
anna voru ÍAV. Nýir eigendur 
félagsins seldu síðan Landsbank-
anum hlut sinn í Landsafli eftir að 
þeir höfðu keypt hlut ríkisins í 
ÍAV. Eignaðist þá bankinn Lands-
afl að fullu.

Sigurður og Landsbankinn 
sögðu sig hins vegar ekki frá mál-
inu fyrr en eftir að tilboðsfrestur 
rann út og einungis átti eftir að 
meta tilboðin. Verðbréfastofan hf. 
var þá fengin til verksins en bæði 
bankinn og Sigurður Atli höfðu 

komið að málinu á öllum öðrum 
stigum þess. 

Í greinargerð lögmanns 
íslenska ríkisins segir að einka-
væðingarnefnd meti málsatvik 
svo að engar lagalegar forsendur 

séu fyrir því að útiloka innherja í 
ÍAV frá því að gera tilboð né fyrir 
því að heimilia öðrum tilboðsgjöf-
um að fá aðgang að trúnaðarupp-
lýsingum um félagið.

Segja hin tilboðin 
ógild vegna tengsla 
Fyrirtækin sem hafa stefnt ríkinu vegna einkavæðingar Íslenskra aðalverktaka 
segja öll tilboð sem lögð voru inn nema sitt vera ógild vegna tengsla við um-
sjónarmenn útboðsins. Ríkið segir engar forsendur fyrir útilokun innherja.
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Mán. til mið.
10.00 - 18.30

Fimmtudagur
10.00 - 22.00

Föstudagur
10.00 - 22.00

Laugardagur
10.00 - 22.00

Sunnudagur
13.00 - 17.00

Opið til 22 
   í kvöld

Langur og skemmtilegur laugardagur
í Kringlunni finnur þú endalaust úrval af fallegum jólagjöfum
og spariföt á alla fjölskylduna. Notaleg jólastemning, lifandi
tónlist og kátir jólasveinar á vappi.

Taktu þátt í jólaleik Kringlunnar og Icelandair og þú gætir 
unnið ferð fyrir fjóra til Flórída.

Nýtt kortatímabil



 Jóhannes Gunnarsson, 
formaður Neytendasamtakanna, 
segir niðurstöðu Héraðsdóms 
Reykjavíkur í máli Sigurður 
Hreinssonar, trésmiðs frá Húsa-
vík, vera vonbrigði. „Héraðsdóm-
ur gerir kröfu um að það séu 
fengnir fyrir dóminn matsmenn 
en það er mjög kostnaðarsamt. 
Með slíkri kröfu er í raun verið að 
útiloka möguleika einstaklinga og 
samtaka, sem ekki eiga milli pen-
inga, til að sækja tjón sem fyrir-
tæki baka neytendum með sam-
ráði. Á þeim forsendum veldur 
þessi niðurstaða héraðsdóms von-
brigðum.“

Héraðsdómur sýknaði Ker, 

áður Olíufélagið, af kröfu Sigurð-
ar Hreinssonar en hann gerði 180 
þúsund kröfu um skaðabætur 
vegna verðsamráðs olíufélaganna 
á árunum 1995 til 2001. Forsvars-
menn olíufélaganna hafa viður-

kennt samráð og hafa þegar verið 
sektuð um 1,5 milljarða. 

Í dómnum var gagnrýnt sér-
staklega að ekki hafi verið kallað-
ir fyrir dóminn matsmenn til þess 
að meta hvert hugsanlegt verð 
hefði verið ef samráð hefði ekki 
verið fyrir hendi. Steinar Þór Guð-
geirsson hæstaréttarlögmaður, 
sem sótti málið fyrir hönd Sigurð-
ar, sagðist í Fréttablaðinu í gær 
vera ósáttur við dóminn. Hann vill 
meina að dómendur geri of miklar 
kröfur til þeirra sem telji sig hafa 
orðið fyrir skaða vegna samráðs-
ins.

Dómnum verður áfrýjað til 
Hæstaréttar.

Skerðir möguleika neytenda

 Tuttugu prósent 
þeirra kvenna sem tóku þátt í nýrri 
rannsókn á tíðni heimilisofbeldis 
meðal íslenskra kvenna hafa verið 
beittar kynferðislegu ofbeldi af 
sambýlismanni, maka eða öðrum 
nánum einstaklingi. Margar þeirra 
hafa þurft að þola slíkt ofbeldi 
ítrekað og mun fleiri hafa verið 
beittar annars konar ofbeldi; and-
legu og líkamlegu. Þessar konur 
þjást margar hverjar af þunglyndi 
og öðrum geðsjúkdómum. Þetta er 
aðeins lítill hluti grunnniðurstaðna 
úr viðamikilli rannsókn á tíðni 
heimilisofbeldis meðal íslenskra 
kvenna sem Erla Kolbrún Svavars-
dóttir, dósent við hjúkrunarfræði-
deild Háskóla Íslands, kynnti í gær. 
Rannsóknin er unnin af hópi hjúkr-
unarfræðinga og annars fagfólks 
innan heilbrigðiskerfisins. Mann-
réttindaskrifstofa Íslands efndi til 
kynningar á rannsókninni í tilefni 

af sextán daga 
átaki gegn kyn-
bundnu ofbeldi 
sem nú er haldið í 
þriðja sinn á 
Íslandi.

Rannsóknin
leiðir einnig í ljós 
að líkamleg heilsa 
þeirra kvenna 
sem beittar eru 
ofbeldi er verri 
en þeirra sem ekki hafa orðið fyrir 
ofbeldi einhvern tíman á ævinni. 
Ofbeldið leiðir til vanheilsu þeirra, 
langvinnra sjúkdóma og oft á tíðum 
dauða.

Í kynningu sinni á rannsóknar-
niðurstöðunum benti Erla Kolbrún 
á að ofbeldi er alþjóðlegt heilbrigð-
is- og lýðheilsuvandamál sem hefur 
áhrif á konur í öllum stéttum þjóð-
félagsins. Niðurstöður rannsóknar-
innar styðja það. Eins að ekki hefur 

verið skilgreint hvað virkar í for-
varnarskyni gegn heimilisofbeldi 
gegn konum og að ofbeldið heldur í 
sumum tilfellum áfram eftir 
aðskilnað við ofbeldismanninn. „Ef 
kona á að geta lifað eðlilegu lífi 
eftir ofbeldið þarf hún aðstoð og 
stuðning frá dómstólum, heilbrigð-
iskerfinu og oft á tíðum félagsmála-
kerfinu“, segir Erla Kolbrún en 
skýrt kom í ljós að margar þeirra 
kvenna sem beittar eru ofbeldi upp-
lifa sig sem hjálparvana og eru án 
stuðningsaðila. Í því samhengi kom 
skýrt í ljós hversu mjög andlega- 
og líkamlega ofbeldið tekur á ein-
staklinginn þegar skilning er ekki 
að finna og konan getur ekki leitað 
aðstoðar, hvorki hjá einstaklingum 
eða stofnunum. 

Rannsóknarniðurstöðurnar sem 
kynntar voru í gær eru aðeins 
grunnniðurstöður fyrsta hluta 
rannsóknarinnar eins og áður sagði, 

en frekari kynning er fyrirhuguð í 
janúar sem verður fylgt eftir með 
málþingi í febrúar.

Ofbeldi á heimilum er dauðans alvara

Annar hver félags-
maður VR finnur fyrir auknu álagi 
í jólamánuðinum en vinnutími 
ríflega fjórða hvers félagsmanns 
VR lengist í desember, einkum hjá 
þeim sem starfa í verslunum. Þetta 
er meðal þess sem fram kemur í 
nýlegri könnun VR um álag og 
líðan félagsmanna í desember.

Samræming vinnu, jólaundir-
búnings og einkalífs í desember 
virðist yfirleitt ganga vel hjá 
félagsmönnum VR og segja 40 
prósent að vandamál hafi varla 
komið upp á þessum árstíma. 
Árekstrar koma frekar fyrir hjá 
einstæðum foreldrum en þeim sem 
eru í sambúð eða hjónabandi.

Aukið álag í 
desember
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CHEVROLET LACETTI CDX SPORT 1800, 10/2004,
ek. 35 þús. 5 dyra, 5 gíra, abs, spólvörn, fjarstýrðar

samlæsingar, cd magasín, 4 líknarbelgir, rafm. í
rúðum og speglum, þjónustubók o.fl.

Verð 1.290 þús.
TILBOÐ 1.100.000

CHEVROLET KALOS S 1200
6/2005, ek. 48 þús. 5 dyra, 5 gíra, líknarbelgir,

veltistýri, vökvastýri, þjónustubók. Frábær
sparibaukur. Verð 920 þús.

TILBOÐ 790.000 stgr.

KIA GRAND SPORTAGE
árg. 5/1999, ekinn 122 þús. km, sjálfskiptur, abs,

álfelgur, sumar- og vetrardekk, fjarst. samlæsingar,
kastaragrind, rafm. í rúðum, NÝLEG TÍMAREIM.

TILBOÐ 490.000

MASDA 6 WAGON 3,0 L V-6 árg. 2005, ekinn 11 þús. km,
sjálfskiptur, 17” álfelgur, abs, ESP stöðugleikakerfi, fjarst.

samlæsingar, cd spilari, glertopplúga, cruise control,
rafmagn í öllu, reyklaust ökutæki, spoiler, þakbogar, 4 líkn-

arbelgir, glæsilegur bíll. Verð 2.450.000.
TILBOÐ 2.060.000

SUBARU LEGACY 2,0L SEDAN
árg. 8/2004, ekinn 48 þús. km, svartur, 5 gíra,

beinskiptur, abs, álfelgur, filmur, fjarstýrðar
samlæsingar, líknarbelgir, rafm í öllu.

Verð 1.750.000
TILBOÐ 1.590.000

MUSSO 2300 TURBO DIESEL 9/2000, ek. 142 þús.,
5 dyra, 5 gíra, álf., 31”, dráttarkrókur, fjarstýrðar
samlæsingar, rafm. í rúðum og speglum, spoiler,

intercooler o.fl. Sparneytinn díseljeppi. Verð 1.150
þús.

TILBOÐ 890.000 stgr.

JEEP GRAND CHEROKEE LTD 4,7L árg. 7/2002.
Innfluttur nýr, ekinn 75 þús. km, grásans,

sjálfskiptur, leðurinnrétting, álfelgur, asr spólvörn,
dráttarkúla, cd spilari, hraðastillir, líknarbelgir, litað

gler, rafmagn í öllu, reyklaus. Verð 2.590.000.
TILBOÐ 2.190.000

TOYOTA RAV 4 árg. 2/2001, ekinn 113 þús. km, 5
dyra, sídrif, 5 gíra beinskiptur, sumar- og vetrardekk,

abs, álfelgur, dráttarbeisli, cd spilari, hiti í sætum,
rafm. í öllu, þjónustubók, mikið yfirfarinn bíll í góðu

ástandi. Verð 1.290.000. TILBOÐ 1.090.000

TOYOTA AVENSIS 1,8L TERRA árg. 1999, ekinn
174 þús. km, sjálfskiptur, abs, dráttarbeisli, cd

spilari, rafmagn í rúðum, samlæsingar.
Verð 690.000.

TILBOÐ 440.000

MUSSO GRANDE LUXE 2900 HIGH OUTPUT
8/1999, ek. 111 þús., abs, álf., 31”, dráttarkrókur,
filmur, cd, topplúga, rafm. í rúðum og speglum,
samlæsingar, tölvukubbur o.fl. Verð 1.350 þús.

TILBOÐ 1.150.000

TOYOTA AVENSIS SOL VV-TI árg. 5/2005, ekinn
aðeins 10 þús. km, sjálfskiptur, 1,8L, álfelgur,

cruise control, cd, ný vetrardekk og sumardekk, vel
búinn bíll. Verð 2.650.000.

TILBOÐ 2.290.000

Jólin byrja snemma
hjá Benna!
Þeir sem kaupa notaðan bíl hjá okkur
fá 32“ United veggsjónvarp í kaupbæti* *
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og 1. greiðsla
í feb. 2007*



Saga Rögnu á Laugabóli lætur engan 

mann ósnortinn. Þetta er einstök saga 

sterkrar og sjálfstæðrar konu sem 

upplifir meiri harma en lagðir eru á 

flest fólk. Ragna lætur ekki bugast en 

berst áfram og lætur engan eiga neitt 

inni hjá sér. 

Inn í þessa ótrúlegu persónusögu

fléttast náttúruhamfarir á Vestfjörðum

og í bakgrunni eru hinar miklu 

þjóðfélags- og þjóðlífsbreytingar 

síðustu aldar.

edda.is

Vinsælasta ævisagan

„Á Laugabóli Rögnu Aðalsteinsdóttur 
var Aðventa hinna veglausu árið um 
kring. Betur að svo væri víðar. “

s.h. - bb.is

Metsölulisti Mbl.
7. des.

1.
ÆVISÖGUR 2. prentun 

á þrotum

3. prentun 
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Sigurjón M. Egilsson 
hefur sagt upp störfum sem rit-
stjóri dagblaðsins Blaðsins. Fleiri 
starfsmenn eru hugsanlega að 
hætta á Blaðinu því fréttastjórarn-
ir Brynjólfur Þ. Guðmundsson og 
Gunnhildur Arna Gunnarsdóttir 
hafa sagt upp störfum sínum með 
ákveðnum fyrirvara. Fyrirvarinn 
lýtur að því hver tekur við sem rit-
stjóri þegar Sigurjón hættir. 

Sú saga hefur gengið að Sigur-
jón ætli að taka við sem ritsjóri DV 
þegar hann hættir hjá Blaðinu. 
Aðspurður segir Sigurjón ekki hafa 
átt í neinum viðræðum við útgef-
anda DV, 365, um að hann taki við 
starfi ritstjóra DV. „Ég á í viðræð-
um við fólk en hef heitið því að 
segja ekki frá því hvað stendur til 
að svo stöddu,“ segir Sigurjón og 
bætir því að það sé algert trúnað-
armál hvað hann gerir eftir að 
hann hættir sem ritstjóri Blaðsins. 
Hann segist hafa óskað eftir því að 
hætta hjá Blaðinu ekki síðar en um 
áramótin.

Ari Edwald, forstjóri 365, stað-
festi í gær að Sigurjón M. Egilsson 
væri ekki væntanlegur til starfa 
hjá 365. Aðspurður sagði hann að 
engar endanlegar ákvarðanir hefðu 
verið teknar um hvort fjölga ætti 
útgáfudögum DV. Ari segir að 365 
sé hins vegar að skoða hvernig 
hægt sé að auka og efla útgáfu DV.

Frekari hræringar eru á blaða-
markaðnum því breytingar eru 
fyrirhugaðar á Viðskiptablaðinu á 
næstunni. Samkvæmt heimildum 
Fréttablaðsins á að byrja að gefa 
það út fjórum til fimm sinnum í 
viku og breyta efnistökum sam-
hliða því.  Óli Björn Kárason, rit-

stjóri Viðskiptablaðsins, segir að 
aðstandendur blaðsins séu að efla 
útgáfuna en vill ekki segja frá því 
hverjar breytingarnar eru. Rit-
stjórinn segir að þess verði ekki 
langt að bíða að greint verði frá 
þeim breytingum sem fyrirhugað-
ar eru á blaðinu.

Hræringarnar eru ekki bara 
bundnar við dagblaðamarkaðinn 
því nýtt vikulegt fréttatímarit mun 
byrja að koma út í febrúar á næsta 
ári. Valdimar Birgisson, einn af 
aðstandendum tímaritsins, segir 
að viðræður standi yfir við fjár-
festa um fjármögnun þess. Að svo 
stöddu vill Valdimar ekki segja frá 
því hverjir fjárfestarnir eru. Að 
sögn Valdimars hefur slíkt tímarit 
ekki áður verið á íslenskum blaða-
markaði. Tímaritið verður að 
minnsta kosti 72 blaðsíður og verð-
ur fámenn en góðmenn ritstjórn 
starfandi á því að sögn Valdimars. 
Sigríður Dögg Auðunsdóttir blaða-
maður verður ritstjóri tímaritsins 
og samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins verður Arna Schram, for-
maður Blaðamannafélags Íslands, 
aðstoðarritstjóri. Ekki er búið að 
finna nafn á tímaritið að sögn 
Valdimars. 

Hræringar á 
blaðamarkaði 
Sigurjón M. Egilsson hefur sagt upp störfum sem rit-
stjóri Blaðsins. Fjölga á útgáfudögum Viðskiptablaðs-
ins. Nýtt vikulegt fréttatímarit að hefja göngu sína.

Wasana María 
Thaisomboon, Taílendingur 
búsettur á Íslandi, hyggst gefa út 
nokkurs konar vasaorðabók í 
formi tímarits. Í tímaritinu leitast 
hún við að gefa út og kenna þrjú 
tungumál í einu tímariti; ensku, 
taílensku og íslensku. 

María vonast til að tímaritið 
komi út um áramótin. Hún ætlar 
að fjármagna útgáfuna með sölu 
auglýsinga.

Maria hefur unnið að taílensk-
íslenskri orðabók í fjölda ára. 
Hún er áhugamanneskja um bætt 
samskipti Íslendinga og útlend-
inga á Íslandi og hefur einnig á 
prjónunum að stofna vinafélag 
auk þess sem hún stefnir að því 
að gefa út tímarit um taílenskt 
nudd.

Þrjú tungumál 
í einu tímariti

Sólveig Þorvalds-
dóttir er stödd í Albey á Filipp-
seyjum þar sem hún mun skipu-
leggja neyðaraðstoð til þeirra 
sem misstu heimili sín í kjölfar 
fellibylsins Durian fyrir 
skömmu.

„Ástandið hér er mjög erfitt og 
um 70 þúsund manns hafa misst 
heimili sín eða sjá fram á að þurfa 
að laga skemmdir á þeim. Þeir 
sem bjuggu við lakan húsakost 
urðu verst úti í aurskriðunum en 
aðrir sluppu betur.“

Sólveig segir fólk á svæðinu 
ekki óvant fellibyljum en segir 
það hinsvegar óvant jafn mörg-
um dauðsföllum og nú hafa orðið 

en talið er að eittþúsund manns 
hafi farist í hamförunum.

„Það er ljóst að íbúar á svæðinu 
hafa mikla þörf fyrir aðstoð og talið 
er að um 600.000 manns þurfi á ein-
hverri aðstoð að halda.

Um 33 fjöldahjálparstöðvar eru 
á svæðinu fyrir þá sem misst hafa 
heimili sín. Sem dæmi um þá röskun 
sem fellibylurinn Durian hafði í för 
með sér á daglegt líf fólks má nefna 
að allt skólastarf liggur niðri og 
hefst ekki aftur fyrr en í janúar.“ 

Durian er fjórði fellibylurinn á 
tveimur mánuðum sem fer með 
eyðileggingarmætti yfir Filippseyj-
ar og mun Rauði krossinn aðstoða 
um 200.000 manns sem misst hafa 

heimili sín. Alþjóða Rauði krossinn 
hefur sent frá sér neyðarbeiðni sem 
hljóðar upp á 7,3 milljónir banda-
ríkjadollara eða 500 milljónir 
íslenskra króna.

Þeir sem vilja styrkja hjálpar-
starfið á Filippseyjum geta hringt í 
söfnunarsíma Rauða krossins 907-
2020 og þá munu 1.200 krónur skuld-
færast af næsta símareikningi.

600 þúsund manns hjálparþurfi

Þyngd: 19,5 kg
Rúmmál: 320 L
Breidd: 0,96 m

jólatilbo
ð
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mÖgnuÐ spennusaga eftir
stellu blÓmkvist
Lögfræðingurinn harð- 
snúni, Stella Blómkvist,
fær það verkefni að verja 
íslenskan viðskiptajöfur
sem er grunaður um 
morð á fyrrverandi 
starfsmanni bandaríska 
hersins. Æsispennandi 
morðgáta beint úr 
samtímanum.
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Í Norðurhöfum er að 
finna um fjórðung allra 
þeirra jarðgas- og olíu-
linda sem talið er að til 
séu í heiminum. Þetta 
veldur því að herfræði-
legt gildi hafsvæðisins í 
kringum Ísland eykst á 
ný, eftir að það tapaðist 
við hrun Sovétríkjanna 
og lok kalda stríðsins. 

Fimmta grein

Stærsti hluti jarðefnaeldsneytis-
auðlinda í Norðurhöfum fellur 
innan rússneskrar lögsögu í Bar-
entshafi, en allstór hluti er innan 
norskrar lögsögu. Það er einmitt 
vegna þessara auðlinda, auk fisk-
veiðiréttinda, sem deila Norð-
manna og Rússa um lögsögumörk 
í Barentshafi er eins harðvítug og 
raun ber vitni, en þessi deila hefur 
staðið yfir í mörg ár og er enn óút-
kljáð. Deilt er um efnahagslög-
söguleg yfirráð yfir alls um 
176.000 ferkílómetra hafsvæði 
(sjá kort). Megindeilan snýst um 
hvort fara skuli eftir miðlínu 
(krafa Norðmanna) eða lengdar-
baugslínu frá Norðurheimskaut-
inu (krafa Rússa) við mörkun lög-
sögu landanna tveggja, annars 
vegar norður af norska megin-
landinu og hins vegar austur af 
Svalbarða.

Sverre Lodgaard, forstöðumaður 
norsku utanríkimála-rannsókna-
stofnunarinnar NUPI, bendir á að 
Noregur fari með fullveldisyfir-
ráð yfir um 30 prósentum af heild-
ar land- og hafsvæðum Evrópu, 
þegar efnahags- og fiskveiðilög-
sagan í kring um Jan Mayen og 
Svalbarða er talin með, auk 200 
mílna lögsögu Noregs sjálfs. Þetta 
svæði nær yfir alls hátt í tvær 
milljónir ferkílómetra og er að 
langstærstum hlutan norðan heim-
skautsbaugs. Þetta valdi því að 
mikil ábyrgð hvíli á herðum Norð-
manna, bæði á að líta eftir við-
kvæmri náttúru þessara svæða og 
ekki síður auðlindunum sem þau 
hafa að geyma, bæði í sjónum og 
undir hafsbotninum. 

Lodgaard segir Barentshafs-
svæðið á góðri leið með að verða 
„landfræðipólitískar krossgötur“, 
aðallega vegna ásóknar heims-
byggðarinnar í allar nýtanlegar 
orkuauðlindir jarðarinnar. En 
athygli umheimsins beinist einnig 

í auknum mæli að norðurhjaran-
um vegna gróðurhúsaáhrifanna, 
sem koma óvíða fram með eins 
áþreifanlegum hætti og í Norður-
höfum. Og ef svo færi að norð-
austur- og jafnvel norðvestur-sigl-
ingaleiðin opnuðust vegna 
áframhaldandi bráðnunar Norður-
heimskauts-ísbreiðunnar myndi 
þessi athygli vitaskuld aukast um 
allan helming. Með opnun þessara 
siglingaleiða lenti Ísland í þjóð-
braut skipaflutninga milli heims-
álfanna, frá Vestur-Evrópu og 
austurströnd Norður-Ameríku til 
Austurlanda fjær. 

Sá möguleiki er þó aðeins á 
vangaveltustigi eins og sakir 
standa. Hins vegar liggur fyrir að 
umferð risavaxinna flutninga-
skipa, lestaðra fljótandi gasi og 
olíu frá borpöllum í Barentshafi, 
um norska og íslenzka lögsögu 
muni fara ört vaxandi á næstu 
árum. Nú þegar flytja slík skip 
olíu og gas frá Mjallhvítar-
svæðinu undan strönd Norður-
Noregs til Bandaríkjanna. 

Norðmenn hafa gripið til þess 
ráðs að marka þessum skipum 
ákveðna siglingaleið í 30 sjómílna 
fjarlægð frá strönd Noregs, til að 
lágmarka slysa- og mengunar-
hættu, því ef slíkt risaskip verður 
vélarvana þarf að vera ráðrúm til 
að  forða því að það reki upp í fjöru 
með skelfilegum afleiðingum. 
Þess er vænzt að Alþjóða siglinga-
málastofnunin, IMO, leggi á fundi 
sínum nú um helgina blessun sína 
yfir þessa ráðstöfun, sem einnig 
nýtur stuðnings Rússa og fleiri 
hagsmunaaðila. Björn Bjarnason 
dómsmálaráðherra vakti athygli á 
þessu í pistli á vef sínum 5. nóv-
ember síðastliðinn, og lét fylgja að 
Íslendingar þyrftu að ræða hvort 
setja ætti slíkar reglur um sigl-
ingaleiðir hér við land, en til þess 
þyrfti alþjóðlegt samkomulag 
hliðstætt því sem Norðmenn hafa 
nú fært inn á borð IMO.

Til skamms tíma leit út fyrir að 
strax á næsta áratug myndu slíkir 
flutningar hefjast á gasi frá hinu 
risavaxna Shtokman-svæði í rúss-
neskri lögsögu í Barentshafi, en 
það er í um 550 km fjarlægð frá 
landi og hafdýpi er þar um 300 
metrar. Talið er að hægt sé að 
sækja allt að 3.500 milljarða rúm-
metra jarðgass á Shtokman-svæð-
ið, en það jafngildir sjöfaldri árs-
notkun jarðgass í Evrópu. Í 
millitíðinni hafa Rússar hins vegar 
ákveðið að megnið af gasinu verði 
leitt um leiðslu suður til Péturs-
borgar og tengjast þar gasleiðsl-
unni sem liggja mun um Eystra-
saltið frá Rússlandi til 
Þýzkalands.

Rússar hafa jafnframt gefið 
erlendum fyrirtækjum, sem 

keppzt hafa um réttindi til að taka 
þátt í að leita að og vinna gas og 
olíu í Barentshafi, sterklega til 
kynna að þau eigi ekki að gera sér 
miklar vonir. Þar sem vitað er að 
Rússar ráða eins og sakir standa 
ekki yfir þeirri tækni sem til þarf 
til að bora á svo miklu dýpi svo 
langt frá landi, og koma gasinu 
með öruggum hætti í leiðslu alla 
þessa leið í land, telja fyrirtæki á 
borð við hin norsku Hydro og Stat-
oil víst að þau muni þrátt fyrir allt 
fá að taka þátt í þessu „gasævin-
týri“ á norðurhjara að einhverju 
leyti, í beinu eða óbeinu félagi við 
rússneska jarðgas-einokunar-
risann Gazprom. 

Af öllu framansögðu er ljóst, að 
frá bæjardyrum Norðmanna séð 
eru samskiptin við Rússland lykil-
atriði. Að mati Sverre Lodgaard 
hjá NUPI stæði Noregur mun betur 
að vígi í hagsmunatogstreitunni 
við Rússa, ef landið væri í Evrópu-
sambandinu og nyti þar með sam-
einaðs samningsmáttar þess. 

Nú um mánaðamótin kynnti 
norska ríkisstjórnin nýja stefnu 
sína í málefnum norðurslóða. Þar 
segir að þessi stefna sé „ný vídd“ í 
utanríkisstefnu Norðmanna. Hún 
hafi að markmiði að efla vitund 
um norska hagsmuni á þessu 
svæði og virkni í þágu þeirra, að 
þróa samstarfið við Rússland og 
„vinna þeim sjónarmiðum viður-
kenningar, að umgangast beri auð-
lindir náttúrunnar af ábyrgð, 
vernda beri umhverfið og mæta 
loftslagsbreytingunum“. „Með því 
að vera til staðar, árétta fullveldi 
og framfylgja stjórnsýsluyfirráð-
um, sýnir Noregur og sannar að 
hann tekur skuldbindingar sínar, 
bæði út á við og inn á við, alvar-
lega. Nærvera hersins, lögregl-

unnar og dómsvaldsins í norðri er 
því mjög mikilvæg,“ sagði Jonas 
Gahr-Störe utanríkisráðherra er 
hann kynnti stefnuna 1. desember 
síðastliðinn.

Með þessum orðum sínum stað-
festi utanríkisráðherrann að Norð-
menn ætluðu að auka hernaðar-
umsvif sín í Norðurhöfum. Kaup 
norska flotans á sex nýjum freig-
átum, sem verið er að smíða á 
Spáni, er liður í framkvæmd þess-
arar stefnu. 

Í svari sem Gahr-Støre gaf við 
spurningu Fréttablaðsins um nán-
ara varnarsamstarf landanna á 
Norðurlandaráðsþingi í byrjun 
nóvember vakti hann sérstaklega 
athygli á því hvernig hinir fyrir-
sjáanlegu stórauknu orkuflutning-
ar frá gas- og olíuborpöllum í 
Norðurhöfum yllu því að Norð-
menn hefðu eðlilega mikinn áhuga 
á því að koma að því með Íslend-
ingum að tryggja öryggi í íslenzku 
lögsögunni og á hafsvæðinu öllu 
sem þessir flutningar munu fara 
um. Að sögn ráðherrans eru 
öryggismál á þessu svæði þannig 
nátengd orkuöryggi í öllum okkar 
heimshluta og því þarf að ræða 
þessi mál í því ljósi, bæði innan 
NATO og beint við Íslendinga.

Norski varnarmálaráðherrann 
Anne Grete Strøm-Erichsen árétt-
aði þetta í samtali við Fréttablaðið 
í lok nóvember. Í ræðu sem hún 
hélt um norðurslóðastefnuna í 
Bodø í vor sagði hún herinn vera 
„nauðsynlegan hluta stefnunnar í 
norðri“. „Við verðum að fylgja 
eftir ábyrgð okkar á að „halda 
uppi lögum og reglu“ á okkar eigin 
yfirráðasvæði. Þess vegna er 
hernaðarleg nærvera okkar í 
norðri gríðarlega mikilvæg,“ sagði 
ráðherrann. En auk þess að leggja 
áherzlu á hafsvæðin í norðri vill 
norska stjórnin að þýðingarmikill 
hluti „uppfærðs og framtíðarmið-
aðs“ hers hafi bækistöðvar sínar í 
Norður-Noregi. 

Þessi orð ráðherrans endur-
spegla ekki aðeins norska byggða-
stefnu, heldur ekki síður viðbrögð 
við hernaðaruppbyggingu Rússa á 
Kólaskaga. Eins og að framan er 
haft eftir Sverre Lodgaard, for-
stöðumanni NUPI, eru samskiptin 
við Rússa lykilatriði í norðurslóða-
stefnu Norðmanna og að hans mati 
stæðu þeir mun betur að vígi í 
þeim slag með því að vera aðilar 
að Evrópusambandinu og njóta þar 
með þungavigtar sambandsins í 
samningum við stóra grannann í 
austri. Þetta álit áréttaði Carl 
Bildt, utanríkisráðherra Svíþjóðar, 
er hann heimsótti Noreg í síðasta 
mánuði. „Noregur þarf á stuðningi 
ESB að halda gagnvart Rússlandi, 
en Bandaríkin eru ekki lengur 
nærtækasti bandamaðurinn,“ 
hafði Aftenposten eftir Bildt. 

Þessi orð Bildts endurspegla 
þróun sem greinilega hefur átt 

sér stað á síðustu árum. Pólitísk 
og hernaðarleg samvinna Norð-
manna við Bandaríkin hefur 
verið að veikjast. 

Sendiherra Bandaríkjanna í 
Noregi, Benson K. Whitney, lét 
svo ummælt í ræðu í norsku 
Nóbelsstofnuninni í maí í vor, að 
norska ríkisstjórnin ætti að hugsa 
sig alvarlega um, hvort hún „vilji 
enn vera í vinfengi við okkur 
[Bandaríkjamenn] eða ekki“. 
Þessi hvössu orð endurspegluðu 
hve mjög samskipti ráðamanna í 
Noregi og Bandaríkjunum hafa 
breytzt til hins verra eftir að 
vinstristjórn tók við í Noregi 
haustið 2005. 

Hernaðarsamvinna Noregs og 
Bandaríkjanna hefur verið mjög 
náin allt frá stofnun NATO árið 
1949. En margt bendir til að sú 
samvinna sé að veikjast. Í Noregi 
er nú að störfum þverpólitísk 
stjórnskipuð nefnd sem vinnur 
að endurskoðun norskrar varnar-
málastefnu, en sú nefnd á að skila 
af sér árið 2008. Þá stendur til að 
þingið taki meðal annars afstöðu 
til þess, hvort norski herinn kaupi 
48 bandarískar F-35-orrustuþot-
ur fyrir sem nemur minnst 500 
milljörðum íslenskra króna, til að 
taka við af F-16-orrustuþotuflota 
norska flughersins er tími kemst 
á úreldingu þeirra á tímabilinu 
2015-2020. Vinstristjórnin undir 
forystu Jens Stoltenberg lýsti því 
yfir strax eftir að hún tók við 
stjórnartaumunum að hún áskildi 
sér rétt til fleiri valkosta en 
bandarísku þotnanna. 

Vinstrisósíalistar í stjórninni 
hafa þegar mælzt til þess að líf-
tími F-16-þotnanna verði fram-
lengdur og ákvörðun um kaup á 
nýjum þotum frestað. En auk F-
35-þotunnar er verið að skoða 
evrópsku Eurofighter Typhoon-
þotuna og jafnvel hina sænsku 
Gripen og hina frönsku Rafale. 
Bandarísk stjórnvöld hafa aftur 
á móti beinlínis hótað Norðmönn-
um að hernaðarlegt samstarf 
landanna muni bíða hnekki, 
standi Norðmenn ekki við að 
kaupa bandarísku þoturnar. 

Segja má að Norðmenn standi 
því á vissum krossgötum hvað 
varðar varnarmál sín, líkt og 
Íslendingar. Hið hefðbundna, 
nána hernaðarsamstarf við 
Bandaríkin er að veikjast en virk-
ari þátttaka í evrópsku varnar-
samstarfi innan NATO að eflast. 
Þetta tengist líka umbreytingu 
bandaríska heraflans, sem miðar 
að því að hægt sé að senda 
hátæknivæddan herafla nánast 
hvert sem er í heiminum með 
skömmum fyrirvara, en föstum 
herstöðvum, ekki sízt í Evrópu, 
fækkað til muna. Þessi breytta 
skipan bandaríska heraflans, sem 
lokun Keflavíkurstöðvarinnar er 
liður í, endurspeglar enn fremur 
minna vægi hefðbundinna banda-
manna í utanríkisstefnu Banda-
ríkjanna.

Auðlindir Norðurhafa auka vægi Íslands á ný
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[Hlutabréf]

Heildarútlán Íbúðalánasjóðs námu 
4,7 milljörðum króna í nóvember. 
Þetta er 1,5 milljörðum krónum 
minna en í mánuðinum á undan. 
Hafa ber í huga að útlán í október 
jukust um 82 prósent á milli mán-
aða. Almenn útlán jukust hins vegar 
um 3 prósent á milli mánaða. Heild-
arútlán sjóðsins á árinu nema ríf-
lega 44,6 milljörðum króna, að því 
er fram kemur í mánaðarskýrslu 
Íbúðalánasjóðs.

Aukningin í október skýrðist 
vegna umtalsverðrar aukningar í 
leigubúðalánum, sem námu 2,2 
milljörðum króna í mánuðinum. 
Þeim fækkaði talsvert í síðasta 
mánuði og námu um 600 milljónum 
króna á móti 4,1 milljarði almennra 
útlána Íbúðalánasjóðs. Í mánaðar-

skýrslunni kemur fram að að spari-
sjóðirnir hafi ákveðið að hækka 
lánshlutfall sitt til íbúðakaupa í 80 
prósent af kaupverði fasteigna. 

Hér er um að ræða svonefnd 
hattalán í lánasamstarfi Íbúðalána-
sjóðs og sparisjóðanna en sam-
kvæmt því geta íbúðakaupendur 
nýtt sér hámarkslánshlutfall Íbúða-
lánsjóðs sem er 17 milljónir króna 
fyrst, en eiga síðan möguleika á 
láni frá sparisjóðunum til viðbótar. 

Í samstarfinu er alls boðið upp á 
lánshlutfall sem nemur 120 pró-
sentum af brunabótamati að við-
bættu lóðarmati eignar. Lánsfjár-
hæðin getur þó aldrei orðið hærri 
en 80 prósent af kaupverði eignar 
og er hámarksupphæð samtals 27,1 
milljón.

Samdráttur í útlán-
um Íbúðalánasjóðs

FL komið með þrjá-
tíu prósent í Glitni
Átti tæp tíu prósent í bankanum í upphafi árs.

FL Group hefur eignast þrjátíu 
prósenta hlut í Glitni eftir að 
fjárfestingafélagið keypti bréf í 
bankanum fyrir 2,3 milljarða 
króna. Fyrir kaupin átti FL 29,3 
prósent.

Heildarhlutur bankans er 
metinn á rúma 99 milljarða 
króna. FL hefur bætt hlut sinn í 
bankanum jafnt og þétt á þessu 
ári.

Eins og Fréttablaðið hefur 
áður greint frá nam eignarhlut-
ur FL tæpum tíu prósentum í 
ársbyrjun.

Þótt FL fari yfir þrjátíu pró-

sentin þarf félagið ekki að leita 
samþykkis Fjármálaeftirlitsins 
fyrir kaupunum. Það þarf félag-
ið hins vegar að gera ef hlutur-
inn fer yfir þriðjung af heildar-
hlutafé Glitnis. 

Þá hefur Norvest, félag Jóns 
Helga Guðmundssonar í BYKO, 
verið að kaupa bréf í Kaupþingi 
síðustu dagana og gert fram-
virka samninga um kaup á hlut-
um í bankanum. Að teknu tilliti 
til framvirkra samninga nemur 
eignarhlutur Norvest í Kaup-
þingi 2,3 prósentum.

Landsbanki Íslands 
var aðalráðgjafi við 
kaup norska fjárfest-
ingarfélagsins Estatia á 
kanadísku magnesíum-
málmsteypunni Meridi-
an Technologies á yfir 
12 milljarða íslenskra 
króna. 
Estatia, fjárfestingarfélag Josteins 
Eikeland í Noregi, hefur fest kaup 
á kanadíska fyrirtækinu Meridian 

Technologies á ríflega tvö hundruð 
milljónir Kanadadollara. Aðalráð-
gjafi Estatia við kaupin var Fyrir-
tækjaráðgjöf Landsbanka Íslands, 
en bankinn sá einnig um sölu á 
hlutafé og veitti lánsfjármagn til 
kaupanna ásamt GE Capital Comm-
ercial Finance í Bandaríkjunum. 
Þá komu einnig að ráðgjöf vegna 
kaupanna BZ Bank í Sviss og 
Straumur-Burðarás.

Baldur Stefánsson, verkefnis-
stjóri hjá Fyrirtækjaráðgjöf Lands-
bankans, segir verkefnið sýna 
hversu staða Landsbankans  hafi 
styrkst sem ákjósanlegur sam-
starfsaðili fyrir meðalstór fyrir-
tæki og fjárfesta á alþjóðavett-
vangi. Hann segir bankann  helst 
horfa til verkefna á stærðar-
gráðunni 5 til 50 milljarðar í heild-
arvirði. Hann segir trúnað gilda 
um hver þóknun bankans sé vegna 
verkefnisins, en bætir við að verk-
efni af þessum toga séu „mjðg 
áhugaverð“ fyrir bankann. 

Sigurjón Þ. Árnason, banka-
stjóri Landsbankans, segir að í 
aðkomu bankans endurspeglist 
hversu alþjóðavædd starfsemi 
hans sé orðin. „Þarna er um að 
ræða norska fjárfesta sem kaupa 
fyrirtæki, sem er staðsett í Kan-
ada, af Norðmönnum og Ítölum og 
ætla að selja það Norðmönnum. 
Þetta er mjög skemmtilegt og verk-
efnið stórt þar sem við fáum til liðs 
við okkur banka í Bandaríkjunum 
og Kanada og fjárfestana frá Nor-

egi, Finnlandi og fleiri löndum.“
Meridian Technologies hefur 

um þriðjungsmarkaðshlutdeild á 
heimsmarkaði í framleiðslu á hlut-
um úr magnesíumi fyrir bílaiðnað. 
Vöxtur á notkun málmsins í iðnað-
inum er áætlaður 10 til 15 prósent 
næstu ár. Nýjar aðferðir við fram-
leiðslu hafa gert framleiðsluna  
ódýrari en á áli, auk þess sem 
magnesíum er sterkara. Höfuð-
stöðvar Meridian eru í Ontario í 
Kanada en fyrirtækið hefur starfs-
stöðvar víða um heim. Meðal við-
skiptavina eru General Motors, 
Ford, DaimlerChrysler, Fiat, Opel, 
Volkswagen, LandRover og BMW. 

Jostein Eikeland leggur áherslu 
á umhverfisvænar fjárfestingar, 
en eftir kaupin á félag hans meiri-
hluta í Meridian. Seljendur eru 
Norsk Hydro ASA og dótturfélag 
Fiat, Teksid S.p.A. 
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Það var stór áfangi þegar bor tvö sló í 
gegn í göngunum undir Fljótsdalsheiði. 

Þetta var táknrænn atburður til vitnis um 
tæknilegt afrek. Ég hef síðustu mánuði 
komið á virkjunarsvæðið í fylgd með 
fjölda fólks af hinum ýmsu stigum þjóðfé-
lagsins. Sammerkt með þeim öllum burt-
séð frá skoðun þeirra á framkvæmdinni 
að öðru leyti er eftirfarandi sjónarmið: til 
þess að vinna jafn flókið verk og hér um 
ræðir nánast á tímamörkum og kostnaðaráætlun 
hlýtur að þurfa að fara saman vandaður undirbún-
ingur, hátt tæknistig og mikil verkkunnátta.

Ég er ekki í nokkrum vafa um að undirbúning-
ur og framkvæmd þessa verks er einn af mörgum 
samverkandi þáttum sem hafa stuðlað að því að 
koma íslensku samfélagi á hærra tæknistig á síð-
ustu árum. Enda er það svo, hvað sem líður öllum 
skrifum um annað, að við höfum á þeim tíma verið 
á hraðari ferð til þess sem kallað hefur verið 
tækni- eða þjónustusamfélag en flestar þær þjóðir 
sem okkur er tamt að bera okkur saman við. Þetta 
er hægt að sýna fram á með tölulegum gögnum 
um breytingar á vinnumarkaði, fjölgun háskóla-
nema, hækkandi kaupmátt o.fl.

Kárahnjúkavirkjun er staðreynd. 
Framkvæmdum og frágangi við hana 
mun ljúka á næstu misserum. Eftir að 
þeirri vinnu lýkur mun virkjunin tala 
sínu máli og verða áhrifavaldur í aust-
firsku mannlífi um langa framtíð. 
Landsvirkjun og Alcoa, kaupandi ork-
unnar, hafa komið á vönduðu verkefni 
til þess að mæla og meta áhrif fram-
kvæmdanna á Austurlandi á hinar 
þrjár stoðir sjálfbærar þróunar; það er 
umhverfi, efnahag og mannlíf. Hér er 
um að ræða frumkvöðlastarf á heims-
vísu sem hefur vakið mikla athygli 

erlendis. Þessi vinna mun ekki einugis meta hin 
jákvæðu áhrif framkvæmdanna heldur einnig 
hjálpa til við að greina það sem miður kann að 
fara og gefa þannig kost á að bregðast við því.

Það eru fjölmörg verkefni framundan tengd 
framkvæmdunum sem hægt er að leggja á þann 
mælikvarða sem hér er nefndur og geta notið 
samlegðaráhrifa með þeim s.s. Vatnajökulsþjóð-
garður. Það sem skiptir mestu máli í dag er að 
allir sem vilja veg Austurlands sem mestan sam-
einist um að vinna á sem jákvæðastan hátt úr 
möguleikunum; þá getum við haldið áfram að slá í 
gegn.

Höfundur er stjórnarformaður Landsvirkjunar.

Að slá í gegn

Til er saga af því að haldin var 
veisla á Bessastöðum, þar 

sem fína fólkinu var boðið. Þar á 
meðal fínni frú úr Reykjavík. 
Mér hefur alltaf líkað vel við 
fínar frúr. Þær kusu mig í gamla 
daga (og gera kannski enn). Sú 
frú sem hér kemur við sögu var 
af dönskum ættum og hafði enn 
og aldrei fullkomið tak á íslensk-
unni. Fólk stóð út við gluggann og 
ræddi um fjöruna á Álftanesi 
eins og gengur. Þar á meðal 
okkar frú. Lúðvík eiginmaður 
kemur aðvífandi og spyr: hvað 
eruð þið að spjalla um? Og frúin 
svarar á sinni bjöguðu íslensku: 
„við vorum bara að tala um hvað 
það er alltaf mikið fjör hér á 
Bessastöðum“.

Frúin sú arna hafði metnað til 
að prýða heimili sitt. Ekkert var 
nógu gott nema það væri nógu 
fínt. Allt í einu gellur í henni í 
miðju kokkteilboðinu og í miðri 
mannmergðinni: „sjáðu Lúðvík“ 
og bendir til lofts, „svona 
ljósakrónu þurfum við að fá 
okkur heima“.

Já það var ljósakrónan sem 
var ástæðan fyrir því að þessar 
gamansögur rifjast upp. Það 
stendur nefnilega þannig á, að 
heima hjá mér hefur hangið 
ljósakróna í stofuloftinu, alveg 
frá því að foreldrar mínir bjuggu 
í þessu sama húsi frá miðri 
síðustu öld. Eðalborið tákn um 
samhengi sögunnar, enda er ég 
íhaldssamur í eðli mínu og er á 
móti öllum breytingum nema í 
ítrustu neyð. Systkini mín 
sömuleiðis. Þegar þau koma í 
heimsókn segja þau: „hvað! eruð 
þið búin að breyta? Þetta var ekki 
svona hjá mömmu“.

Já þarna trónaði hún ljósa-
krónan í betri stofunni. Komin til 
ára sinna en alltaf jafn virðuleg 
og gerði sitt gagn. Lýsti upp 

stofuna. Það var nóg fyrir mig. 
Það var að minnsta kosti mín 
skoðun og einhverju verður 
maður að fá að ráða. 

Nema hvað Ágústa, mín 
elskulega eiginkona, hefur 
þrástagast á því að það þurfi að 
skipta um ljósakrónu og ég hef 
færst undan með semingi. „Og 
svo kostar þetta“ segi ég. Ekki 
beinlínis af því ég tími ekki að 
kaupa nýja ljósakrónu en ég er 
aðhaldssamur eins og góðir 
húsbændur eiga að vera. 

Ég hengslaðist engu að síður 
með í búðarráp og mældi út allar 
þær ljósakrónur sem bjóðast í 
landinu og fann jafnan út að þær 
voru of dýrar eða of stórar eða 
pössuðu ekki. Eða væru ekki í stíl 
og svona gekk þetta í nokkrar 
vikur. Þetta hefur verið smá nudd 
og sosum engar erjur og þar að 
auki hef ég haft öðrum hnöppum 
að hneppa að undanförnu. Verið 
upptekinn við þingstörf og setið 
nefndarfundi og þingfundi þar 
sem tekist er á um alvörumál og 
fjárlög og stóriðju og kjör eldri 
borgara og miklir peningar í húfi. 

Svo miklir, að eitt stykki ljósa-
króna kemst ekki í hálfkvisti. 
Kemst ekki einu sinni á dagskrá.

Haldið þið ekki að þegar ég 
kem heim eitt kvöldið með alla 
þessa alvöru og ábyrgð á 
herðunum, að rafvirki er mættur 
í stofunni heima og gamla 
ljósakrónan liggur brotin á 
gólfinu. Ný komin í staðinn. 

Það hvarflaði svosum að mér 
að sú gamla hefði ekki brotnað af 
sjálfsdáðum. En þarna lá hún, 
þessi elska (þ.e.a.s. ljósakrónan), 
sína banalegu. Og engum vörnum 
lengur við komið. Hófst þá önnur 
umræða. Verð á ljósakrónum, 
efnahagur fjölskyldunnar, 
jólainnkaup, innistæður og 
skuldir og gjöld og þetta var 
miklu hvassara og beittara 
heldur en umræðurnar í þinginu 
og mátti stundum ekki á milli sjá, 
hvort okkar yrði eftir á heimil-
inu. Allt út af einni déskotans 
ljósakrónu og konan mín fór 
meira að segja út á gangstétt til 
að skoða hvernig nýja krónan 
tæki sig út, utan frá séð! 

Auðvitað þurfti ég að lúffa 
áður en yfir lauk, enda sú gamla 
ónýt og rafvirkinn mættur á 
staðinn. Ég segi ekki frá því hvað 
hún kostaði en svona gerast 
kaupin á eyrinni. Maður verður 
stundum að láta í minni pokann 
til að halda friðinn. Enda gerðir 
þeir friðarsamningar að þetta 
yrði jólagjöfin í ár. 

Það er svo frá því að segja, 
fyrir sérstaka tilviljun og glettni 
örlaganna, að við hjónin vorum 
boðin á Bessastaði um síðustu 
helgi og mér varð litið upp í 
ljósakrónurnar í allri sinni dýrð, 
þarna í foretasetrinu og gat 
hvíslað í eyrað á Ágústu: „Svona 
ljósakrónur þurfum við að fá 
okkur“. Hún þekkti brandarann 
og við gátum bæði brosað á ný. 

Jólagjöfin í ár

Allt út af einni déskotans ljósa-
krónu og konan mín fór meira 
að segja út á gangstétt til að 
skoða hvernig nýja krónan 
tæki sig út, utan frá séð! 

U
nglingar bæði reykja og drekka mun minna en þeir 
gerðu fyrir nokkrum árum. Og ástandið var áreið-
anlega ekki betra næstu áratugi á undan, þeim átt-
unda og níunda. Þessi árangur má ekki gleymast í 
umræðunni um unglinga og stöðu þeirra.

Í vikunni birtust niðurstöður rannsóknar sem sýna ótvírætt 
þessa þróun. Niðurstöðurnar gefa þó einnig vísbendingu um að 
þróunin í átt til minnkandi drykkju og reykinga hafi stöðvast, 
að minnsta kosti í bili, og sé jafnvel að snúast við. Þessu þarf 
að sporna við með afgerandi hætti. Það er einnig grafalvarlegt 
mál að reykvísk ungmenni bæði reykja og drekka meira áfengi 
en unglingar á landsbyggðinni. 

Inga Dóra Sigfúsdóttir, deildarforseti kennslufræði- og lýð-
heilsudeildar Háskólans í Reykjavík, kynnti niðurstöður rann-
sóknarinnar, sem unnin er fyrir Reykjavíkurborg. Hún lagði 
vitaskuld áherslu á að væru rannsóknir á neyslu unglinganna 
skoðaðar í stóru samhengi væri þróunin í rétta átt. Þó er að 
mati Ingu Dóru full ástæða til að staldra við vegna þess að bæði 
reykingar og drykkja hafa aukist lítillega frá því í fyrra. Inga 
Dóra benti á að þrír þættir virtust einkum vera áhrifavaldar 
í lífi unglinganna; stuðningur foreldra, tíminn sem foreldrar 
verja með börnum sínum og unglingum og að foreldrar þekki 
vini unglinganna og myndi tengsl við foreldra þeirra.

Börnin eru framtíðin og hlutverk foreldra er að hlúa að þeim 
þannig að þau verði sem færust um að takast á við það sem 
bíður. Ljóst er að tími er það dýrmætasta sem foreldrar geta 
veitt börnum sínum, mun dýrmætari en veraldleg gæði sem 
iðulega er lögð rík áhersla á. Sömuleiðis er ljóst að foreldrar 
eiga að leggja sig fram um að kynnast vinum barna sinna og 
einnig að tengjast foreldrum þessara vina. Þannig myndast 
tengslanet sem um leið verður aðhald fyrir börnin og ungling-
ana.

Það er ljóst að vinna við aðhald að unglingi hefst ekki á ungl-
ingsárum. Sú vinna þarf að eiga sér stað allt frá því að uppeldi 
barnsins hefst. Til þess að unglingar virði mörk sem þeim eru 
sett þurfa þeir frá upphafi að hafa alist upp við mörk sem þeim 
er gert að virða.

Foreldrar líta yfirleitt á það sem sitt stærsta verkefni að 
koma börnunum til manns. Því verkefni lýkur svo sannarlega 
ekki við fermingu. Uppeldið heldur áfram og verkefni for-
eldra á táningsskeiði er að veita unglingum sínum svigrúm til 
að þroskast og standa á eigin fótum, meðal annars með því að 
gefa þeim færi á að taka sjálfstæðar ákvarðanir um ákveðna 
hluti. Á sama tíma ber foreldrum að veita unglingum sínum 
fullt aðhald og leitast við að vita alltaf hvar þeir eru og með 
hverjum. Þetta einstigi getur sannarlega verið vandfarið en þó 
áhugavert og skemmtilegt verkefni hverjum sem það reynir.

Samvera við ungl-
inga í fyrirrúmi



Ferðaskrifstofa

Leyfishafi
Ferðamálastofu



Þær eru ekki ónýtar einkunnirnar 
sem maður vikunnar, Sigríður 
Björk Guðjónsdóttir, sýslumaður 
á Ísafirði og verðandi aðstoðarrík-
islögreglustjóri, fær. Allir við-
mælendur eru sammála um að þar 
fari hörkuklár, dugleg og skemmti-
leg kona sem hefur mikinn metn-
að í starfi. Og ekki er verra fyrir 
það embætti sem hún tekst brátt á 
hendur að henni er aukinheldur 
lýst sem sérlega 
réttsýnni og heið-
arlegri mann-
eskju.

En hvort það að 
hún hefur mikinn 
áhuga á skotveið-
um og er fínasta 
skytta, hefur eitt-
hvað að segja í 
þessum efnum er 
frekar ósennilegt.

Embætti
aðstoðarríkislög-
reglustjóra er ný 
staða sem Sigríð-
ur Björk tekur við 
næstkomandi ára-
mót. Reyndar er 
hún ekki með öllu 
ókunn innandyra 
hjá ríkislögreglu-
stjóraembættinu
því hún hefur 
starfað þar síðan 
1. september síð-
astliðinn við tíma-
bundin verkefni 
eins og það heitir.

Eiginmaður
Sigríðar Bjarkar 
er séra Skúli Sig-
urður Ólafsson, 
sóknarprestur í 
Keflavík, og eiga 
þau tvö börn, Ebbu 
Margréti 15 ára og 
Ólaf Þorstein sjö 
ára. Því má segja 
að ráðningin í nýja 
starfið gefi Sigríði 
Björk endanlega 
tækifæri til að 
flytja heim til sín 
að nýju en þau hjón eiga lögheim-
ili í Keflavík.

Sigríður Björk er fædd í 
Reykjavík 10. júlí 1969 og er einka-
barn hjónanna Guðjóns Valdi-
marssonar flugvirkja og Ingunnar 
Þorsteinsdóttur, starfsmanns Efl-
ingar. Hún sleit barnsskónum í 
Vogahverfinu, var snemma bráð-
ger og því flutt upp um bekk í 
barnaskóla.

Foreldrar hennar fluttu til 
Hafnarfjarðar þegar Sigríður var 
tíu ára og ólst hún þar upp til full-
orðinsára. Hún gekk í Víðisstaða-
skóla en síðan lá leiðin í MR þaðan 
sem hún lauk stúdentsprófi 1988.

Sigríður var og er góður náms-
maður, skipulögð og samviskusöm 
og sést það ekki hvað síst á því að 
hún eignaðist fyrra barn sitt í 
miðju laganámi en lét það ekki 
trufla framvindu námsins. Manni 

sínum Skúla kynntist hún í háskóla 
en þau giftu sig 1992 og ári síðar 
útskrifaðist Sigríður sem lögfræð-
ingur.

Hún hóf störf hjá ríkisskatt-
stjóra sama ár og var þar til 1995 
en hélt þá til framhaldsnáms í 
skattarétti, Evrópurétti o.fl. við 
Kaupmannahafnarháskóla. Síðan 
lá leiðin aftur heim og nú vestur á 
firði þar sem Sigríður var skipuð 

skattstjóri Vestfjarðaumdæmis 
árið 1996. 

Embætti skattstjóra er yfirleitt 
ekki vel til þess fallið að afla 
mönnum vinsælda, býður oftar en 
ekki upp á deilur og leiðindi, en 
það er mál manna fyrir vestan að 
Sigríði hafi farist þetta vel úr 
hendi.

Og þarna fyrir vestan gafst 
Sigríði kærkomið tækifæri til að 
sinna áhuga sínum á útivist og 
ekki síst veiðiskap, en sá áhugi er 
henni í blóð borinn. Faðir hennar 
ku eiga eitt stærsta byssusafn í 
einkaeigu á Íslandi og dóttirin er 
mikill áhugamaður um byssur og 
skotveiði og er sögð afbragðsgóð 
skytta, gengur iðulega til rjúpna 
og gæsa með manni sínum og 
vinum.

Sigríður fékk námsleyfi árið 
2000 og fór með manni sínum til 

Svíþjóðar þar sem hann hafði 
fengið stöðu prests Íslendinga 
með aðsetur í Gautaborg. Hana lét 
sig hins vegar ekki muna um að 
sækja skóla í Lundi, sem er þriggja 
tíma lestarferð frá Gautaborg og 
lauk meistaranámi í Evrópurétti 
frá háskólanum í Lundi árið 2002. 

Sama ár losnaði staða sýslu-
manns á Ísafirði og er sagt að Sig-
ríður hafi verið hvött til að leggja 

inn umsókn. Hvað 
sem því líður sótti 
hún um, fékk starf-
ið og sneri aftur 
vestur á firði, nú 
sem yfirvald Ísfirð-
inga.

Og Sigríður ku 
hafa verið gott yfir-
vald, fólki þótti gott 
að leita til hennar 
og hún lagði sig alla 
fram um að sinna 
starfinu af bestu 
getu. Til marks um 
metnað hennar í 
starfi og dugnað þá 
fannst henni ekki 
við hæfi að yfir-
maður lögreglunn-
ar væri ekki með 
próf frá Lögreglu-
skóla ríkisins. Hún 
skellti sér því í 
námið, bætti svo 
stjórnunarnámi
ofan á það og lauk 
prófi með hæstu 
einkunn allra. 

En Sigríður er 
ekki bara fyrir-
myndar embættis-
maður eins og henni 
er lýst því hún er 
líka mikil fjöl-
skyldumanneskja,
og sinnir þá ekki 
bara nánustu fjöl-
skyldu heldur stór-
fjölskyldunni og 
það bæði sinni og 
eiginmannsins. Þá 
er hún í klúbb með 
nokkrum vinkonum 

sínum og þær eru mjög ákveðnar í 
því að þetta sé bókmenntaklúbbur 
en ekki saumaklúbbur. Í vinahópn-
um er Sigríði lýst sem einkar 
skemmtilegri konu, sem hafi 
gaman af að rökræða hin ýmsu 
mál og eftir því tekið að hún held-
ur engri skoðun fram nema að vel 
yfirveguðu og athuguðu máli. 

Pólitískur áhugi er sagður 
blunda í Sigríði og fylgir hún Sjálf-
stæðisflokknum að málum. Til-
raun var gerð til að fá hana í fram-
boð fyrir vestan 1999 en hún lítur 
þannig á að það samræmist ekki 
opinberum embættisstörfum eins 
og skattstjóra og sýslumanns að 
vera á fullu í pólitík. Og í ljósi þess 
að hún hefur verið skipuð aðstoð-
arríkislögreglustjóri til næstu 
fimm ára er ekki líklegt að hugur 
hennar standi til frama á pólitísk-
um vettvangi. 

Réttsýn, skemmtileg 
og skytta góð

2.tbl. 2006, verð 950 kr. m. vsk.

Hátíðablaðið

Sælkerasteikur á stórhátíð & Ný jól, gamlar hefðir 
Kíkt á kokkinn & Smáréttir í partíið & Jólarjúpan hamflett

Sósur fyrir hátíðarnar & Bístró velur besta kampavínið & Til á tíu

Uppskriftin að góðum jólum
Villibráð á hátíðaborðið
Grænmetisjól með Valentínu
Þorri velur hátíðavínin
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Við framlengjum áskriftartilboðið
 til 19. desember 2006!

Áskrift á www.bistro.is
eða í síma: 550 5060

Eftirréttirnir Steikurnar

Meðlætið Kampavínið
Hátíðablað Bístró

 er komið út!
ÓMÓTSTÆÐILEGT

ÁSKRIFTARTILBOÐ

Fyrsta blaðið frítt og
tappatogari fylgir með!

650 KR. Á MÁNUÐI*

Uppskriftin
að góðum jólum



PSAA8E-18Q04CN5
TOSHIBA SATELLITE A100-254
Intel® Centrino® Duo T2050
15.4” WXGA VA
Intel 945GM Calistoga skjástýring
1024MB DDR Minni (Mest 4GB)
100GB SATA S.M.A.R.T Harður diskur
DVD skrifari Dual Layer
WiFi LAN Intel 3945ABG
Kortalesari 4 - 1
IEEE 1394 - DV Ready
DVI, 3xUSB2, S-Video tengi
Vökvaþolið lyklaborð
Rafhlöðuending 3:27 (Mobile Mark™)
Aðeins 2.72 kg
Windows XP MCE edition
Microsoft Works
Microsoft® Office OneNote ™ 2003
InterVideo® WinDVD™
2 ára alþjóðleg ábyrgð

119.988
Staðgreitt

4.534
**Tölvu- og tækjalán 36 mán.

9.999
Vaxtalaust 12 mán.

14.

4.534

PSL33E-00G016N5
TOSHIBA SATELLITE L30-140
Intel® CeleronM 410A
14” WideXGA skjár
ATI Radeon X200 skjástýring
512MB DDR Minni (533)
40GB SATA 5400rpm Harður diskur
DVD skrifari Dual Layer
Innbyggt þráðlaust netkort

Windows XP home edition SP2
Microsoft Works
Microsoft® Office OneNote ™ 2003
PowerDVD
2 ára alþjóðleg ábyrgð á vinnu og varahlutum

69.588
Staðgreitt

2.767
**Tölvu- og tækjalán 36 mán.

5.799
Vaxtalaust 12 mán.

VAXTALAUST
2.767

991.9

25350950507941
FENDER gítarpakki sem inniheldur 
gítar, strengi, gítarstilli, gítaról og
tvö kennslumyndbönd.Til í 2 litum, svörtum og sunburst.

Kennsludiskur fyrir byrjendur

Gítarstillir

Gítaról
Strengir

99916.

14.999

Canon Pixma M160
hágæða prentari fylgir. 



Ég vona að flestum lesendum 
mislíki titill þessarar greinar 

en ekki vegna þess að kommún-
ismi eigi ekki tilverurétt, heldur 
vegna þess að kommúnistar eiga 
enga heimtingu á að boðberi 
þeirra starfi í skólum. Þetta er 
ástæða þess að ég setti gæsalapp-
ir utan um starfsheitið „skóla-
prestur“ þegar ég vitnaði til 
starfa Ragnars Gunnarssonar, 
framkvæmdastjóra Kristniboðs-
sambandsins, í fyrri grein. Í 
mínum huga á boðberi þjóðkirkj-
unnar jafnlítinn tilverurétt innan 
skóla og „skólakommi“.

Ef við byggjum í N-Kóreu 
þætti flestum eflaust ekki bara 
eðlilegt heldur afar æskilegt að í 
skólum væri „skólakommi“ sem 
benti börnunum á þá fegurð, mildi 
og sannindi sem finna má í boð-
skap hins óumdeilanlega og mik-
ilfenglega leiðtoga þjóðarinnar. 
Vei þeim sem vogaði sér að gefa í 
skyn að slíkt eigi ekki við. Á 
Íslandi þykir sumum eðlilegt og 
æskilegt að prestar starfi í skól-
um við að benda á mildi hins 
almáttuga og algóða drottnara og 
herra, á himnum. Því miður hefur 
þeim orðið að ósk sinni í Garðabæ 
og á Álftanesi.

Um þetta snýst gagnrýni mín á 
Vinaleiðina en í stað þess að svara 
henni fer Ragnar út um víðan völl 
í svargrein sinni. Hann segir mig 
reyna að halda því fram að þeir 
Halldór Reynisson á Biskups-
stofu tali tungum tveim, en í raun 
fullyrði ég það. Ragnar segir 
boðun umvefja og merkja allt 
starf kirkjunnar en Halldór að 
Vinaleið kirkjunnar sé ekki boð-
un. Til úrskurðar í þessu máli 
benti ég á skilgreiningu æðsta 
valds kirkjunnar, Kirkjuþings, en 
samkvæmt henni skarast Vina-
leiðin við öll önnur hlutverk kirkj-
unnar (þ.á m. boðun), en svo full-
yrðir Halldór að kirkjan geri 
skýran greinarmun á boðun og 
þjónustu.

Djákninn í Mosó hefur stundað 
sín störf óáreittur í sjö ár innan 
skóla þar, og það á kostnað skól-
anna. Störf hans eru blygðunar-

laust trúboð og þau eru 
fyrirmynd Vinaleiðar. 
Ég amast ekki við að 
djákni eða prestur sinni 
köllun sinni en bendi á 
að vettvangur þeirra er 
utan skóla. En í stað 
þess að viðurkenna að 
lög og réttur hafi verið 
brotinn ætlar þjóðkirkj-
an nú að afneita trúar-
lega þættinum í „kristi-
legri sálgæslu“ til þess 
að geta haldið starfinu áfram. 
Þetta kalla ég óheiðarleika en hef 
ekki séð neinn nefna það kænsku, 
sem Ragnar segir svo heppilega 
við boðun. Ég sé ekki heldur að 
neitt samhengi skorti í tilvitnun-
um mínum. Biskupinn hefur gefið 
greinargóða lýsingu á sálgæslu 
presta og hún er klár boðun. 
Ragnar fullyrðir þó að þessi 
„kristilega sálgæsla“ sé unnin á 
forsendum skólans, og því vænt-
anlega ekki trúarleg. En ef prest-
ar og djáknar í skólum eiga allt í 
einu ekki að vera trúir köllun 
sinni og vinna samkvæmt „kristni-
boðsskipuninni“, eins og æðsta 
vald þjóðkirkjunnar fyrirskipar, 
skil ég ekki af hverju hlutlausir 
fagmenn eru ekki fengnir til 

starfans.
Ragnar ákveður líka að leið-

rétta misskilning, sem ég hef 
hvergi orðið var við, þess efnis að 
kirkjan stundi þvingaða boðun 
trúarinnar. Auðvitað þótti sú 
aðferð góð hér áður og við getum 
þakkað gíslatöku Noregskonungs 
heiðurinn af því að Íslendingar 
tóku upp kristni fyrir þúsund 
árum. Kannski er sú fortíð enn í 
huga Ragnars.

Ragnar ítrekar svo þau orð mín 
að vissir þættir í heiðnu siðgæði 
taki því kristna fram og segir þau 
minna meira á trúboð en fræðslu. 

Af því má ljóst vera 
hversu varlega prestar 
og djáknar mega tala í 
skólum ef þeir ætla 
ekki að gera sig seka 
um boðun, a.m.k. að 
mati Ragnars. Mér 
finnst hins vegar óborg-
anlegt að æðsti trúboði 
landsins saki mig opin-
berlega um trúboð, trú-
lausan manninn. En 
Ragnari bendi ég á að 

mér er fullheimilt að boða trú í 
blaðagrein en ekki í skólum.

Enn fremur gerir Ragnar 
skráningu mína í trúfélag að 
umtalsefni. Ragnar varðar lítið 
um hana, rétt eins og ríkið. Í þjóð-
skrá eru þó ítarlegar en kolrangar 
upplýsingar um trúarsannfær-
ingu fólks því ríkið skráir börn 
við fæðingu í trúfélag móður, að 
öllum forspurðum. Feður eiga 
engan rétt þar og þótt fólk skíri 
hvorki börn sín né fermi eru þau 
samt skráð í þjóðkirkjuna og börn-
in þeirra. Og þess eru dæmi að 
flytji fólk milli sókna sé því kippt 
inn í þjóðkirkjuna í laumi, þótt 
það hafi áður haft fyrir því að 
skrá sig úr henni. Þess vegna hirð-
ir þjóðkirkjan 3.838 milljónir 
árlega af skattpeningum lands-
manna og þó þykir henni sæmandi 
að láta bæjarfélögin kosta starf-
semi sína í skólum. 

Ragnari finnst sæmandi að 
gera mig að umfjöllunarefni í 
blaðagrein og lokaorð hans til mín 
eru að kannski væri ráð fyrir mig 
að taka til í eigin ranni áður en ég 
tek til hjá öðrum. En Ragnar varð-
ar ekkert um hvað ég geri í mínum 
ranni. Mig varðar hins vegar hvað 
kirkjan gerir í skóla dóttur minn-
ar. Ég bið kirkjunnar menn fram-
vegis að gera mig ekki að umfjöll-
unarefni í blöðum en svara frekar 
gagnrýni minni á Vinaleið.

En í ljósi þess að kirkjan afneit-
ar nú trúarlegum þætti í starfi 
presta og djákna og Vinaleiðin má 
ekki kallast boðun bendi ég djákn-
anum í Mosó á að strika nú yfir 
„Boðorðin“, sem hanga uppi á 
vegg á skrifstofu hans í skólan-
um, og skrifa þess í stað „Vinsam-
leg tilmæli“. 

Höfundur er sálfræðingur.

Skólakomminn

Vegna ásakana D-lista á Álfta-
nesi um að ég hafi misbeitt 

valdi mínu gróflega sem forseti 
bæjarstjórnar í tilteknu persónu-
legu máli vil ég taka eftirfarandi 
fram: Þetta eru stór orð. Þau eru 
að öllu leyti tilhæfulaus og stað-
laus og klárlega grundvöllur að 
meiðyrðamáli. Hef ávallt vikið 
fundi við afgreiðslur á málinu.  
Ætlaði ekki að taka þátt í umræðu 
um þetta mál en vegna grófra 
ásakana verð ég að verja mig.  Sem 
bæjarfulltrúi hef ég lagt áherslu á 
að vera málefnalegur og ekki í per-
sónulegu skítkasti en D-listinn 
hefur valið að halda sig jafnan við 
persónulega lágkúru og draga 
þannig umræðuna ofan í svaðið í 
annar friðsælli sveit. 

Varðandi málefnið þá vil ég 
taka eftirfarandi fram: Eignarhald 
á umræddri lóð er umdeilt enda 
ekki til undirritað frumafsal af 
lóðinni og mjög flókið og dýrt í 
okkar lagaumhverfi að hnekkja 
þinglýstri sjálftöku á lóð. Gildi 
deiliskipulags á lóðinni er umdeilt 
því ekkert formlegt eða fullunnið 
deiliskipulag hefur verið gert, 
aðeins ófullkomin og ósamþykkt 
drög sem ekki sýna fjöruna eða 
aðra staðhætti. Þá hefur Skipu-
lagsstofnun gefið út tvö misvís-
andi álit og var annað þeirra um að 
lóðin væri ekki á gildu deiliskipu-
lagi. Byggingarhæfi lóðarinnar 
hefur verið umdeilt og eru til 
skýrslur og yfirlýsingar t.d. frá 
fyrrum bæjarstjóra og skipulags-

fulltrúa 
(1998) um 
að lóðin sé 
tæpast 
byggingar-
hæf og 
rangt að 
leyfa bygg-
ingu á 
henni. 

Lóðin er 
að 1/3 hluta 
neðan fjör-
unnar sem 

er friðlýst og sjávaröldur leika þar 
um. Þá er ráðgerður göngustígur 
og holræsalagnir ofan fjöru gegn-
um lóðina.  Þetta er því líklega eina 
alvöru „sjávarlóðin“ á landinu.  
Bygging á friðlýstum sjávarbakka 
er umhverfis- og skipulagsslys 
sem  breytti ásýnd fjörunnar, fældi 
frá fuglalíf og væri í hrópandi 
þversögn við óumdeilda umhverf-
isstefnu Álftaness. Þá hefur komið 
fram að flestir íbúar í grennd eru 
mótfallnir byggingu á lóðinni og 
fjölmargir telja rangt að byggja 
hús á þessum stað.    

Ef sveitarfélagið verður skaða-
bótaskylt vegna málsins er það 
fyrst og síðast vegna ákvörðunar 
og aðgerða meirihluta D-listans 
frá október á síðasta ári.  Fyrir þá 
ákvörðun var sveitarfélagið ekki 
skaðabótaskylt þó ekki hefði feng-
ist að byggja á lóðinni þar sem þá 
var til álit frá Skipulagsstofnun 
um að það þyrfti að deiliskipu-
leggja sérstaklega   þessa lóð til að 
fá að byggja á henni.  

Fyrrum bæjarstjóri og núver-
andi oddviti D-listans barðist af  
einhverri sérkennilegri ástæðu 
allann sinn starfstíma sem bæjar-
stjóri  (júní 2005-júní 2006) fyrir 
því að byggja þarna en náði ekki á 
valdatíma sínum að klára málið 
enda var víða andstaða.    

Annars er erindið nú í eðlilegri 
skoðun og umfjöllun innan sveitar-
félagsins og niðursta ðan ekki 
ljós.   

Höfundur er forseti bæjarstjórnar 
Álftaness og er íbúi á Álftanesi.

Sjávarlóð á Álftanesi

Hversu mikilvæg er hreyfing 
fyrir börn og unglinga? Ég 

tel að hreyfing sé mjög mikil-
væg fyrir börn og unglinga. 
Börn þurfa á hreyfingu að halda, 
til að líða vel bæði líkamlega og 
andlega, auka þol og getu, halda 
sér í kjörþyngd o.fl. Ég tel að það 
sé best fyrir börn að finna sér 
íþrótt, svo sem félagsíþrótt við 
sitt hæfi og stunda íþróttina vel. 
Sjálf var ég í handbolta í um níu 
ár, og mér leið mjög vel í hand-
boltanum. Mér fannst gott að 
geta hreyft mig 3-5 sinnum í 
viku og hitta allar stelpurnar 
sem voru með mér í handboltan-
um. Handboltinn gaf mér þol, 
líkamlega vellíðan og félagslega 
vellíðan. Svo þegar ég hætti í 
handboltanum þegar ég var 17 
ára, þá fann ég að mér leið verr 
líkamlega og andlega og ég hafði 
miklu minna þol í að takast á við 
daglegt líf. Mér fannst til dæmis 
erfiðara að taka til í herberginu 
mínu, vera í skólanum og hreyfa 
mig. Núna er ég sem betur fer 
farin að stunda líkamsrækt og 
mér líður miklu betur. Ég fann 
að þegar ég byrjaði að stunda 
líkamsræktina hafði ég miklu 
meira þol í allt, var ekki alltaf 
síþreytt, og mér leið einfaldlega 
miklu betur. 

Núna hugsa ég um öll þau 
börn og unglinga sem hreyfa sig 
nánast ekkert allan daginn, fyrir 
utan að taka þátt í leikfimistím-
um í skólanum. Þegar ég var 
barn á aldrinum 6-11 ára var ég 
oft úti í leikjum með vinum 

mínum á 
sumrin,
aðallega
þá á kvöld-
in. Ég naut 
þess til 
fulls að 
leika við 
vini mína 
á góðum 
sumar-
kvöldum.
Við lékum 
okkur í 

brennó, einni krónu, skotbolta o.
fl. Núna þegar ég lít út um glugg-
ann eða er úti á sumrin, sé ég 
sáralítinn fjölda af börnum að 
leika sér. Ég tel að tölvunotkun 
og sjónvarpsáhorf eigi stóran 
þátt í að börn séu ekki úti að 
leika sér. Það er staðreynd að 
tölvunotkun hefur aukist gríðar-

lega á meðal barna og unglinga, 
og hún kemur svo sannarlega í 
veg fyrir hreyfingu. Mikil tölvu-
notkun er ekki góður kostur. 
Börn á Íslandi eru að verða feit-
ari og feitari og ég tel að tölvu-
notkunin spili þar stóran þátt. 
Hvernig á að laga þetta ástand?

Jú, ég tel að auka megi 
fræðslu í grunnskólum til dæmis 
með því að kynna íþróttirnar 
betur. Kynna má fyrir börnun-
um hversu mikilvæg hreyfing 
er.

Foreldrar eiga stóran þátt í 
íþróttaiðkun barna sinna, en 
margir gera sér því miður ekki 
grein fyrir því. Foreldrar þurfa 
að sýna meiri áhuga á íþróttum 
barna sinna. Foreldrar eiga að 
hvetja börnin sín til íþróttaiðk-
unar. Foreldrar eiga að mæta á 
íþróttaviðburði, svo sem íþrótta-
leiki og mót og styðja börnin sín 
áfram. Börnum finnst mikils 
virði ef mamma og pabbi mæta 
og hvetja þau áfram. Sjálfri 
fannst mér það ómissandi og 
rosalega mikil hvatning.

Eftir fyrstu vikurnar mínar í 
handboltanum þá vildi ég hætta, 
því mér fannst ekkert sérstak-
lega gaman. En mamma mín og 
pabbi hvöttu mig til að halda 
áfram í allavega smá tíma í við-
bót. Það gerði ég og entist í níu 
ár! Þarna sjáið þið hvað þau 
gerðu mér gott með því að hvetja 
mig til að halda áfram.

Ég hvet alla foreldra til að fá 
börn sín til að stunda íþróttir 
ekki seinna en núna! Kynnið 
fyrir þeim íþróttir af alls konar 
tagi. Farið með þeim út að ganga 
og hjóla í náttúrunni, það er líka 
góð hreyfing og eflir samskipti 
milli ykkar og barnanna.

Börnum ykkar mun líða miklu 
betur og tölvunotkunin verður 
örugglega minni ef þau stunda 
íþróttir.

Höfundur er framhaldsskóla-
nemi.

Hreyfing er mikilvæg fyrir börn

Ég hvet alla foreldra til að fá 
börn sín til að stunda íþróttir 
ekki seinna en núna! Kynnið 
fyrir þeim íþróttir af allskonar 
tagi. Farið með þeim út að 
ganga og hjóla í náttúrunni, 
það er líka góð hreyfing og 
eflir samskipti milli ykkar og 
barnanna.

Ef sveitarfélagið verður skaða-
bótaskylt vegna málsins er það 
fyrst og síðast vegna ákvörðun-
ar og aðgerða meirihluta D-list-
ans frá október á síðasta ári. 

Á Íslandi þykir sumum eðlilegt 
og æskilegt að prestar starfi í 
skólum við að benda á mildi 
hins almáttuga og algóða 
drottnara og herra, á himnum. 



Höfum opnað stærri verslun með enn
fjölbreyttara úrval af húsgögnum og

smávöru fyrir heimilið að Síðumúla 30

Komdu við, úrvalið kemur á óvart.

skenkur: Calligaris.  159.000 kr.

heima er best!
“ Ég er nú enginn safnari en það er ótrúlegt hvað hleðst upp af hlutum heima hjá  
  manni í  gegnum árin, svo vi l l  maður engu henda því hver gr ipur hefur sína sögu. ”

  Laddi



Nóatúns
Villibráð

er komin í verslanir!

G

Nóatúns jólabrauð

Gríptu eintak
í næstu Nóatúnsverslun!

KRÓNHJARTARFILLET
kr.
kg4.498

SS LONDONLAMB
kr.
kg1.104

35%
afsláttur

LAMBALÆRISSNEIÐAR
ÚR KJÖTBORÐI kr.

kg1.498

NÓATÚNS
JÓLABRAUÐ

249kr.
stk.

Húsavíkur
       hangilæri

GILLE
SMÁKÖKUR

199kr.
pk.

jólasmákökur frá
     Gille eru gómsætar með kaffinu

í desember



Gleðileg

Alltaf nýtt & ferskt

Hátíðarblandan!

á grænmetistorginu!

Ostakaka
 með skógarberjum

20%
afsláttur

Jóla Brie

20%
afsláttur

Eigðu örugg jól með kjöti frá Nóatúni!

25%
afsláttur

Emmess ís
  4 tegundir

Jólaepli
og klementínur

jólatilboð!

Nóatúns
   hamborgarhryggur

Verði ykkur að góðu!



Stórveisla
hjá
nágrönn-
um okkar, 
Maríu og 
Gerard
Lemarquis,

í Hildibrandshúsi hérna 
ofar í götunni. Þar hef ég 
margan góðan bitann þegið. 
Helstu hlunnindin sem fylgja því 
að búa í Grjótaþorpinu eru stór-
skemmtilegir, elskulegir og sér-
vitrir nágrannar. Ekki svo að skilja 
að María og Gerard séu sérvitur, 
öðru nær; þau eru vitur.

Einu sinni voru 
þrjár systur. Þær 
hétu Kristín, Sól-
veig og Þórhalla og 
fæddust á  Möðru-
völlum í Hörgárdal. 

Það er í Eyjafirði. Eyjafjörður er 
fyrir norðan þar sem Helgi 

Eyvindarson og kona hans Þórunn 
hyrna námu land og tóku að baka 
laufabrauð. Helgi hafði viðurnefn-
ið magri sem bendir til þess að 
hann hafi fyrstur Íslendinga átt 
við átröskun að stríða.

Líklegt má telja að laufabrauðs-

uppskrift
Norð- lendinga sé 
komin frá írsku hirðinni, nánar til-
tekið frá móður Helga magra sem 
var prinsessa og hét Rafarta 
McCerbhall (Kjarvalsdóttir). Hún 
lét fallerast með Eyvindi aust-
manni og þótti sumum hún taka 
niður fyrir sig, líkt og systurnar 
þrjár frá Möðruvöllum sem allar 
giftust Sunnlendingum.

Í nafni femínismans er ekki 
rétt að útiloka að Þórunn eigin-
kona Helga hafi lagt laufabrauðs-
uppskrift með sér í búið. Þó er það 
fremur hæpið en hún var eins og 
allir vita dóttir Ketils flatnefs og 
systir Auðar djúpúðgu sem Dala-
menn eru komir af. Þar sem meira 
laufabrauð er etið í landnámi 
Helga magra en í Dölum vestur er 
sennilegt Helgi magri sé upphafs-
maður laufabrauðsgerðar á Íslandi 
fremur en þær systur Þórunn og 
Auður. 

Það styrkir líka þessa tilgátu að 
Norðlendingar telja laufabrauð 
vera „kónga“-fæðu þótt sunn-
lenskir sælkerar líki því gjarna 
við mislukkað tekex. Hugsanlega 
hefur Helgi talið þessar kökur 
vera megrunarfæði og viljað halda 
sér grönnum með því að narta í 
laufabrauð. En það er önnur saga.

Systurnar þrjár, Kristín, Sól-
veig og Þórhalla eru enn í dag 
trúar sínum norðlenska uppruna 
svo að makar þeirra og afkomend-
ur koma saman um mánaðamótin 
nóvember-desember ár hvert og 
skera út og steikja laufabrauð. En 
laufabrauð hefur þá náttúru eins 
og eðalvín og kvenfólk að það 
batnar með aldrinum og því er 

nauðsynlegt að steikja það eigi 
síðar en í upphafi jólaföstu.

Fyrstu áratugina eftir að þær 
systur fluttu suður var það mikil 
vinna fyrir eiginmennina að skera 
út allar þær laufabrauðskökur 
sem systurnar vildu baka. Núorð-
ið gengur þetta hraðar fyrir sig, 
bæði vegna þess að eiginmennirn-
ir hafa með tímanum lært að gera 
fljótskorin munstur en einkum 
vegna þess að fjölgað hefur í stór-
fjölskyldunni.

Í dag vorum við 30 við laufa-
brauðsbakstur og skurð og gekk 
þetta fljótt og vel. Síðan tók við 
hangiketsveisla, að sjálfsögðu 
með norðlensku kofareyktu hangi-
keti og uppstúf og jólaöli og nýbök-

uðu Helga-magra-kexi sem hinar 
eyfirsku systur nefna laufabrauð.

Í gær las ég gáfulega frétt á visir.
is. Fyrirsögnin var: „Pinochet 

veittar nábjargirnar.“ Svo kom 
fréttin: „Augusto Pinochet, fyrr-
verandi einræðisherra í Chile, er 
við dauðans dyr eftir alvarlegt 
hjartaáfall sem hann fékk í gær. 
Að sögn AP-fréttastofunnar hefur 
prestur veitt honum hinsta 
sakramentið.“

Þarna hafa lifandi manni verið 
veittar nábjargirnar því að Pino-
chet tórir enn.  Fjandinn er greini-
lega ekki að flýta sér að sækja þá 
sem hann á vísa.

Mér verða símahleranir hugleikn-
ar. Reyndar finnst mér óviðkunn-
anlegt þegar verið er að spyrja 

núverandi dóms-
málaráðherra út í 
hleranir. Vita menn 
ekki að pabbi hans 
var líka dómsmála-
ráðherra á sinni tíð? 

Auðvitað á 
að hlífa 
manninum
við þess-
um spurn-

ingum.
Hann er 
löglega
afsakað-

ur

vegna skyldleika; heitir það ekki 
að vera vanhæfur?

Þessar hleranir voru aðeins eitt 
sjúkdómseinkenni á spilltu þjóð-
félagi. Spillingin var úti um allt. 
Misbeiting valds. Pólitísk fyrir-
greiðsla. Pólitískir greiðar. 

Ég starfaði í 25 ár við kvik-
myndagerð. Fyrstu 10 árin hélt ég 
að úthlutunarnefndir væru ein-
faldlega svo vitlausar að þær 

kynnu ekki að meta 
mínar hugmyndir 
meðan hugmyndir 
annarra fengu jafna 
og góða styrki. 

Aðeins einu sinni 
fékk ég almennileg-

an styrk. Þann styrk fékk ég þegar 

Svavar Gestsson var mennta-
málaráðherra. Til að gera 
mynd sem heitir „Magn-
ús“.

Það hvarflar ekki að 
mér að Svavar hafi lyft 
síma til að tilkynna 
úthlutunarnefnd að 
nú væri röðin 
komin að 

mér. Ónei. Hins vegar 
finnst mér líklegt að nefndin hafi 
ályktað sem svo í því pólitíska 
andrúmslofti, spillingardaunin-
um, sem þá ríkti: 

Best að láta einhvern sem er 
menntamálaráðherra þóknanleg-
ur fá styrk að þessu sinni. Annars 
hefnir ráðherrann sín kannski og 
leggur niður kvikmyndasjóð. Það 
væri slæmt fyrir kvikmyndagerð-
ina í landinu – og þá er búið með 
sæti í launaðri úthlutunarnefnd.

Þá þótti sjálfsagt að níðast á 
vinstrisinnuðum listamönnum. 
Það er auðvelt að fletta því upp að 
ég fékk alltaf slæma gagnrýni en 
besti vinur aðalmannsins góða og 
jákvæða.

Ekki dettur mér í hug að rit-
stjórar hafi sagt sínu fólki að 
skrifa illa um þá sem ekki voru 
Flokknum hliðhollir. Öðru nær. 
Hins vegar held ég því blákalt 
fram að menn hafi hagað skrifum 
sínum eftir því sem þeir héldu 
húsbændunum þóknanlegt. 

Þess eru dæmi enn í dag á flest-
um fjölmiðlum. Munurinn er sá að 
víglínurnar eru ekki jafnskýrar 
og áður og fleiri hlutir og fleiri 
persónur á hlutlausu svæði.

Lóðir, atvinna, fyrirgreiðsla, 
helmingaskiptaregla. Hver kann-
ast ekki við þetta? Hver ætlar að 
neita því að þjóðfélagið hafi verið 
frumstætt, miskunnarlaust og 
gegnumsýrt af spilltri pólitík og 
ofstæki? Þetta þurfum við að 
skoða og læra af reynslunni.

Það sem skiptir máli er hvort 
þjóðfélagið okkar er ennþá svona.

Í hvernig þjóðfélagi búum við? 
Geta allir sagt sína skoðun og 

verið óttalausir? Eða er víglínan 
enn á sínum stað og skotgrafirnar 
fullar af leðju, lús og rottugangi? 

Ég veit það ekki. En hitt veit ég 
að svo lengi sem við hikum við að 
átta okkur á því hvaðan við komum 
verður erfitt fyrir okkur að ákveða 
hvert við ætlum að stefna.

Eyddi mestöllum 
deginum á Netinu 
að lesa um nýupp-
fundnar
byggingaaðferðir. 

Nýjasta áhuga-
mál mitt er að 

byggja mér hús austur í Bolholti – 
í fyllingu tímans.

Það að byggja hús er í sjálfu 
sér einfalt mál. En húsið verður að 
uppfylla tvö skilyrði.

Það þarf að vera einfalt svo að 
ég geti sparað aðkeypta vinnu og 
byggt húsið að mestu leyti sjálfur.

Og í öðru lagi á húsið að vera úr 
ódýru efni. 

Ég er búinn að úthugsa nokk-
urn veginn hvernig á að fara að 
þessu og hallast helst að því að 
byggja húsið úr pappír. Það skal 
vera hægt að nota pappír í fleira 

en ástarbréf og 
auglýsingar. 

Meira um 
það síðar.

Í Dagbók Þráins Bertelssonar er fjallað um 

uppskrift frá prinsessunni Raförtu McCerbhall. 

Einnig er talað um seinaganginn á Kölska, sjúk-

dómseinkenni á spilltu þjóðfélagi – og loks er 

spurt hvort okkur sé batnað? 

Helga-magra-kexið
Kæra 
  Dagbók
Þráinn Bertelsson skrifar
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Fulltrúar stjórnarandstöð-
unnar í  fjárlaganefnd eru 
ekki par hrifnir af vinnu-
brögðunum sem viðhöfð eru 
við gerð fjárlaga. Þeir vilja 
stokka upp spilin og losa 
fjárlagagerðina úr viðjum 
ráðherravaldsins.

Mat Guðjóns A. Kristjánssonar, 
formanns Frjálslynda flokksins, er 
reyndar að ekki sé hægt að kalla 
vinnubrögðin vinnubrögð. „Þetta 
eru engin vinnubrögð,“ segir Guð-
jón sem vill að fjárlaganefnd fái 
upplýsingar í hendur miklu fyrr en 
nú er. „Það skortir á að við fáum 
upplýsingar í tæka tíð til að geta 
unnið fjárlögin. Það eru ráðherr-
arnir sem ákveða nánast allt og frá 
þeim kemur hvað á að gera og hvað 
ekki. Við í stjórnarandstöðunni 
komum nánast ekkert að málinu 
fyrr en frumvarpið er svotil full-
skapað. Hver einasta tillaga sem 
við flytjum er felld án þess að litið 
sé málefnalega á þær. Þær eru svo 
teknar upp í fjáraukalögum örfá-
um mánuðum síðar.“ 

Jón Bjarnason, Vinstrihreyfing-
unni-grænu framboði, er sama 
sinnis og Guðjón. „Aðkoma þings-
ins að fjárlagagerðinni hefur orðið 
stöðugt minni og fjárlögin verða 
meiri og meiri ríkisstjórnarfjár-
lög,“ segir Jón sem í mörg ár hefur 
lagt til breytt fyrirkomulag. „Ég 
tel að á vori eigi ríkisstjórn að 
kynna áætlaðan ramma fyrir fjár-
lög næsta árs. Fjárlaganefnd komi 
svo til starfa í ágúst og vinni að 
fjárlögum með sínum ráðgjöfum.“ 
Þingmenn séu þá betur í stakk 
búnir til að taka þátt í umræðum og 

afgreiðslu í þinginu. Einar Már 
Sigurðarson Samfylkingunni vill 
fara sömu leið. „Ég vil í fyrsta lagi 
að rammafjárlög verði virk,“ segir 
Einar sem jafnframt telur nauð-
synlegt að fjárlaganefnd þingsins 
hafi aðgang að nauðsynlegum upp-
lýsingum. Það verði best tryggt 
með stofnun sérstakrar hagdeildar 
þingsins. Einar sér líka fyrir sér að 
fagnefndir þingsins komi að fjár-
lagagerðinni. „Ég vil að rammarnir 
séu ákveðnir af þinginu á vordög-
um og fari svo í fagnefndir á hverju 
sviði.“

Umræður á Alþingi um fjárlög ársins 2007 
stóðu í 32 klukkustundir og 25 mínútur. 
Eins og venja er til fór frumvarp til fjár-
laga í gegnum þrjár umræður. Fyrsta 
umræðan tók um átta og hálfa klukku-
stund, önnur umræða stóð í rúmar tólf 
klukkustundir og þriðja og síðasta umræð-
an tók tæpar tólf stundir. 

Alls voru fluttar 52 ræður og jafnmörg 
andsvör veitt. Þó tölurnar stemmi voru 
andsvör þó ekki veitt við öllum ræðunum, 
heldur voru andsvörin tvö og jafnvel fleiri 
við sumum ræðum.

Árni M. Mathiesen fjármálaráðherra 
talaði fyrir frumvarpinu í rúman hálftíma 
og veitti þrjú andsvör og formaður fjár-
laganefndar, Birkir Jón Jónsson Fram-
sóknarflokki talaði þrisvar í samtals rúm-
lega eina og hálfa klukkustund. Birkir var 
svo manna duglegastur að veita andsvör − 
hann gerði það tólf sinnum. 

Jón Bjarnason VG talaði bæði oftast og 
lengst. Hann flutti sex ræður sem samtals 
tóku rúmlega þrjár og hálfa klukkustund í 
flutningi. Jón var jafnframt sá stjórnar-
andstæðingur sem veitti flest andsvör − 
alls sex. 

Guðjón Ólafur 
Jónsson Fram-
sóknarflokki 
flutti tvær 
ræður sem 
báðar vörðu í 
rúma klukku-
stund en 
Kristján L. 
Möller Samfylk-
ingunni flutti 
lengstu ræðuna, 
hún tók 80 mín-
útur í flutn-
ingi. 

Rætt um fjárlög í rúma 32 tíma

Jón Gunnarsson Samfylkingunni 
greiddi atkvæði gegn þeim lið 
fjárlagafrumvarpsins sem fjallar 
um heiðurslaun listamanna. Hið 
sama gerði Pétur H. Blöndal Sjálf-
stæðisflokki.

Jón segir heiðurslaunin tíma-
skekkju og vill slá striki yfir þau. 
„Þetta var tekið upp á þeim tíma 
þegar merkir listamenn gátu ekki 
lifað af list sinni og því síður lögðu 
þeir í lífeyrissjóði. Ég held því að 
hugmyndin hafi verið að heiðurs-
launin kæmu í staðinn fyrir líf-
eyri,“ segir Jón og bendir á að nú 
séu breyttir tímar. „Þeir listamenn 
sem skara fram úr lifa af list 
sinni.“

Jón gagnrýnir einnig verklagið 
við val á þeim sem njóta heiðurs-
launanna en það er í höndum 

menntamálanefndar að ákveða 
hverjum skuli bætt á launa-
skránna. Þeim sem hlotnast launin 
einu sinni njóta þeirra til æviloka.

„Við getum eins spurt um aðra 
sem lagt hafa mikið til samfélags-
ins, til dæmis mæður. Eigum við 
að taka upp heiðurslaun mæðra? 
Eða smiða sem reist hafa bygging-
ar sem teljast til menningarsögu-
legra verðmæta? Nei. Hugmyndin 
er tímaskekkja.“

Jón vill ekki að heiðurslaunin 
verði aflögð í einu vetvangi heldur 
smátt og smátt. „Við eigum að slá 
striki yfir núna og hætta þessu 
þannig að þetta fjari út.“ 

Heiðurslaunin tímaskekkja

Heiður að veði

Þetta sem hæstvirtur forseti hefur staðið að er 
bara alls ekki eðlilegt. Þetta er mjög ólýðræðis-
legt og mér finnst stórundarlegt að verða vitni að 
því á þjóðþingi Íslendinga að einn flokkur, 
minnsti flokkurinn, skuli vera lagður í einelti af 
forseta þingsins. Ég bara furða mig á þessu.

Sigurjón Þórðarson, Frjálslynda flokknum.





Taktu starfið þitt 
alvarlega en ekki sjálfan 

þig.

Konunglegur skilnaður 

Hermann Gunnarsson, þjóðþekktur 
sem Hemmi Gunn, er sextugur í dag. 
Hann býður til heljarinnar veislu á 
Broadway á morgun í tilefni afmælis-
ins. „Það var annað hvort að flýja bara 
eða taka áskorunum félaga og vina,“ 
sagði Hemmi. Veislan verður þó ekk-
ert venjulegt sunnudagskaffi að sögn 
Hemma. „Það verða einhverjar lauf-
léttar veitingar en svo tekur við dúnd-
randi skemmtidagskrá með meistara-
deild skemmtikrafta, það vilja bara 
allir koma og spila fyrir mig,“ sagði 
hann þakklátur.

Hemmi er þeirrar skoðunar að 
aldur sé alfarið afstæður. „Mér hefur 
aldrei liðið betur. Á meðan ég hef góða 
heilsu og hugsun og hugarfar er í lagi 
skiptir mig engu máli hvaða tölur 
standa fyrir aftan nafnið mitt,“ sagði 
hann. „Ég hef líka verið svo mikill 
lukkunnar pamfíll að fá tækifæri til að 
halda í barnið í mér endalaust, og ætla 

að ríghalda í það áfram,“ bætti hann 
við. Hemmi kveðst ekki eiga von á að 
hann fari að hægja á sér. „Ég á eftir að 
gera svo margt!“ sagði hann hlæjandi. 
„Ég er heldur ekki nema rétt rúmlega 
þriggja ára, eftir að ég fékk annað líf. 
Ég er bara að byrja,“ sagði Hemmi.

Sextugsafmælið er þó ekki einu 
tímamótin sem Hemmi stendur á um 
þetta leyti því árið er margfalt afmæl-
isár. Til dæmis eru nú 40 ár síðan að 
hann hóf störf í útvarpi, 25 ár frá því 
að hann geystist inn í sjónvarpið og 40 
ár frá því að hann spilaði fyrstu lands-
leikina í handbolta og fótbolta. Hann 
segir þó kolómögulegt að gera upp á 
milli afmælanna. „Ég datt af algjörri 
tilviljun inn í útvarp, ég fór nú í Verzl-
unarskólann til að verða milljarða-
mæringur. Svo var mér hent inn í sjón-
varpið og ég fenginn til að sjá um 
áramótaskaup, maður með engan 
áhuga á sjónvarpi,“ sagði Hemmi hlæj-

andi. Hann segir fjölbreytni og 
skemmtilegheit hafa einkennt líf sitt. 
„Ég hef auðvitað lent í andstreymi en 
oftar fengið meðbyr. Ég er líka þakk-
látur fyrir allt það frábæra fólk sem 
ég hef kynnst í gegnum tíðina,“ sagði 
hann.

Hemmi festi á dögunum kaup á for-
láta Lexusbíl, en hann vill ekki kann-
ast við að hafa fengið snert af gráa 
fiðringnum. „Þetta er samt einhver 
fiðringur,“ sagði hann hlæjandi. „Ég 
hef aldrei haft bíladellu. En þegar ég 
fékk mitt annað líf fyrir rúmum þrem-
ur árum, þá kom til baka einhver allt 
annar Hemmi. Og sá Hemmi fékk 
snert af bíladellu,“ sagði hann kátur. 
„Ég vona nú að þetta eldist af honum. 
Vinir mínir fengu þetta allir þegar 
þeir voru sautján, ég er greinilega 
bara svona seinþroska,“ bætti hann 
við.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð og
hlýhug vegna andláts og útfarar elskulegrar
eiginkonu minnar, móður okkar, tengda-
móður, ömmu og langömmu,

Guðrúnar Lillýjar
Steingrímsdóttur
Þverholti 10, Keflavík.

Sérstakar þakkir til starfsfólks Heilbrigðisstofnunar
Suðurnesja fyrir frábæra umönnun.

Jón Ísleifsson
Ísleifur Jónsson Steinunn Stefanía Magnúsdóttir
Svanlaug Jónsdóttir   Ólafur Eggert Júlíusson
Hildur Nanna Jónsdóttir Sigtryggur Leví Kristófersson
ömmu-  og langömmubörn
og fjölskyldur þeirra.

Elsku dísin, litla dóttir okkar, systir og barnabarn,

Svandís Þula Ásgeirsdóttir
sem lést af slysförum laugardaginn 2. desember síðast-
liðinn, verður jarðsungin frá Langholtskirkju miðviku-
daginn 13. desember kl. 11.00. Blóm og kransar afþakk-
aðir en þeim sem vilja minnast hennar er vinsamlega
bent á Barnaspítala Hringsins, s.: 543 3724, í von um
bata Nóna Sæs.
Hrefna Björk Sigurðardóttir Ásgeir Ingvi Jónsson
Pálmi Freyr Steingrímsson
Nóni Sær Ásgeirsson
Sigurður J. Pálmason   Auður Eysteinsdóttir
Sigríður Jónsdóttir   Hjalti Svanberg Hafsteinsson
Þóra Kristjánsdóttir   Jón Guðmundsson
og aðrir aðstandendur.

Elskuleg móðir okkar,tengdamamma og
amma,

Kolbrún M. Norðdahl
lést 25. nóvember síðastliðinn. Útförin hefur farið fram
í kyrrþey að ósk hinnar látnu.
Dagmar Kristjánsdóttir
Kolbrún Ýr Sturludóttir
Kristján G. Kristjánsson  Pálina R. Sigurðardóttir.
Einar Orri Kristjánsson
Viktor Ingi Kristjánsson
Alda Marín Kristjánsdóttir
Elmar Kristjánssson Margrét Sigfúsdóttir
Gunnar Mikael Elmarsson
Róbert Ómar Elmarsson
Telma Kolbrún Elmarsdóttir
Ómar Ægir Kristjánsson.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Axelma Jónsdóttir,
Hrafnistu, Reykjavík,

lést á Hrafnistu þriðjudaginn 5. desember sl. Útförin
fer fram frá Bústaðakirkju mánudaginn 18. desember
kl. 15.00.

Fanney Júlíusdóttir   Erlendur Magnússon
Júlíus Örn Júlíusson   Anna María Hjartardóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir og afi,

Gunnar Baldur Guðnason
Hraunbæ 116, Reykjavík,

verður jarðsunginn frá Fríkirkjunni í Reykjavík,
mánudaginn 11. desember kl. 15.00.

Sigrún Gunnarsdóttir Reinhold Richter
Hrafn Norðdahl Herdís Hübner
Hjörtur Elvar Hjartarson
og barnabörn.

70 ára
Örnólfur Hall

varð sjötugur 2. desember sl, 
Hann vill þakka öllum þeim sem 
heiðruðu hann á afmælisdaginn.
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Gegn framvísun þessa gjafabréfs færð þú 20% afslátt af kaupum 

á gjafavöru í Húsgagnahöllinni til 10. desember 2006

%
-20% afsláttur af allri gjafavöru

Gildir ekki af tilboðsvörum. 

hvert gjafabréf gildir aðeins einu sinni.

Gildir í gjafavörudeild á 1. hæð.





Laugardagur
» Sneisafullur helgarkafli í Fréttablaðinu frá blaðsíðu 36 til 76

Stuttmynd Ísoldar Ugga-
dóttur er á leiðinni á Sund-

ance í janúar, stærstu kvik-
myndahátíð Bandaríkjanna.

» 52

Bengal, sphynx eða 
síams? Fréttablaðið 
fór á stúfana og fann 
svölustu kisutegundir 
landsins

» 76

Ekkert alvarlegt slys 
hefur orðið á eina 
kafla þjóðvegar 1 sem 
er í 2+1 útfærslu. 

» 42

Nú skynja ég erindið
Er Samfylkingunni treystandi fyrir landsstjórninni? Treystir 
formaður Samfylkingarinnar eigin þingflokki? Áhugamenn 
um stjórnmál hafa spurt þessara spurninga eftir að Ingi-
björg Sólrún Gísladóttir gerði traust að umtalsefni í ræðu í 
Keflavík um síðustu helgi. Í ræðunni sagði hún, „vandi Sam-
fylkingarinnar liggur í því að kjósendur þora ekki að treysta 
þingflokknum – ekki ennþá, ekki hingað til“. Björn Þór 
Sigbjörnsson spurði Ingibjörgu Sólrúnu út í þessi ummæli, 
áhrif þeirra og erindi Samfylkingarinnar við þjóðina.

M
enn geta verið með orð-
hengilshátt og lagt út af 
orðum mínum með öllum 
mögulegum hætti en þeir 
finna því ekki stað í ræð-
unni að ég hafi lýst van-

trausti á þingflokki Samfylkingarinnar,“ segir 
Ingibjörg Sólrún sem meðal annars mátti þola 
glósur stjórnarliða í þingsal á þriðjudag. „Í 
ræðunni var ég að draga upp mynd af stöðu 
sem flokkar, sem hafa verið lengi í stjórnar-
andstöðu, glíma við. Þingmenn slíkra flokka 
hafa ekki fengið tækifæri til að sýna hvernig 
þeir myndu takast á við úrlausnarefnin ef 
þeir væru við völd. Þess vegna þarf að gefa 
fólki fullvissu  fyrir að þessi hópur muni sýna 
festu, ábyrgð og traust í sínum stjórnarat-
höfnum. Minn boðskapur til þjóðarinnar var 
þessi – ykkur er fyllilega óhætt að treysta 
okkur. Og sem formaður legg ég sjálfa mig að 
veði í þeim efnum,“ segir Ingibjörg. Hún 
bendir á að hún hafi verið að tala við flokks-
menn og reynt að orða hlutina af einlægni og 

heiðarleika. „Mér fannst ég þurfa að segja 
þetta núna einmitt til þess að stuðla að ákveðn-
um viðsnúningi og ég heyri það víða  að þessi 
fundur hafi markað tímamót, verið tíma-
punktur viðsnúnings í rétta átt.“

Orð Ingibjargar um að þingmenn Samfylking-
arinnar hafi ekki fengið tækifæri til að sýna 
hvernig þeir fara með völd kunna að hljóma 
ankannalega í því ljósi að í þingliðinu eru þrír 
fyrrverandi ráðherrar, fyrrverandi borgar-
stjóri í Reykjavík, sveitarstjórnarmenn og 
annað reynt forystufólk í stjórnmálum. Ingi-
björg segir það vitaskuld rétt en engu að síður 
sé Samfylkingin ungur flokkur og það skipti 
miklu máli. „Þetta er nýr flokkur og fólk 
kemur úr mismunandi áttum. Það er hluti af 
ímyndarvinnu okkar og fólk þarf að hafa 
sterka tilfinningu fyrir að hópurinn sé sam-
stæður og vinni þétt saman.“ 

En er það svo? Er þinglið Samfylkingarinn-
ar ein heild? „Já. Við erum tvímælalaust á 





réttri leið, höfum unnið afburða vel í 
okkar málefnavinnu og tekið frum-
kvæði í hverju málinu á fætur öðru.  
Enda er nú svo komið að ríkisstjórn-
arflokkarnir gera lítið annað en elta 
okkar áherslur. En ferlið hefur tekið 
tíma og það er ekkert óeðlilegt við 
það.“

Eitt og hálft ár er síðan flokksmenn 
kusu á milli Ingibjargar Sólrúnar og 
Össurar Skarphéðinssonar í for-
mannskjöri. Þau tókust á og Ingibjörg 
segir þau átök hafa sett sitt mark á 
Samfylkinguna. „Við getum ekki litið 
framhjá því. Þetta var ekki pólitískt 
uppgjör heldur var verið að gera upp 
á milli einstaklinga og auðvitað geng-
ur það nærri fólki.“ Hún segir mikil-
vægt að fólk hafi vissu fyrir að eining 
sé milli þeirra Össurar. „Við erum 
ólík en við vinnum þétt og vel saman. 
Það eru engin áhöld um það.“

Hún bendir á að flokkar hafi áður 
gengið í gegnum átök vegna for-
mannskjörs, nærtækt sé þegar Davíð 
Oddsson bauð sig fram gegn Þor-
steini Pálssyni sitjandi formanni 
Sjálfstæðisflokksins árið 1991. „Það 
var erfitt fyrir þann flokk og það 
varði lengi,“ segir hún.

Í pólitískri orrahríð er Samfylking-

unni oft legið á hálsi fyrir að hafa 
ekki skýra stefnu í ýmsum stórum 
málum. Formaður Framsóknar-
flokksins sagði vingulshátt einkenna 
Samfylkinguna í ræðu á miðstjórnar-
fundi í nóvember. Ingibjörg Sólrún 
kannast við umræðuna en vísar því á 
bug að stefnan sé óskýr. 

„Ef eitthvað er vingulsháttur þá 
er það hvernig ríkisstjórnin hefur 
starfað á umliðnum misserum,“ segir 
hún og vísar til þess að milljörðum sé 
heitið til framkvæmda í vegamálum 
án þess að vegaáætlun liggi fyrir. 
Einnig að viðbótargreiðslum til aldr-
aðra sé heitið nokkrum klukkutímum 
eftir samþykkt fjárlaga. Og hún nefn-
ir fleira. „Varnarmálin hafa ein-
kennst af vingulshætti. Þar er engin 
stefnufesta.“

Stefna Samfylkingarinnar hafi 
hins vegar alla tíð verið skýr; leita 
eigi fjölþjóðlegs samstarfs um varn-
ar- og öryggismál í Norður Atlants-
hafinu. „Við lögðum það til strax og 
ljóst varð að Bandaríkjamenn ætluðu 
héðan með herafla sinn. Og ríkis-
stjórnin er svo að gera þetta núna! Í 
Íraksmálinu er líka vingulsháttur. 
Menn voru óskaplega staðfastir í 
ákvörðun sem var siðferðilega röng 
fyrir fjórum árum en eru núna í 
aðdraganda kosninga ekki vissir um 
hvort þeir eigi að biðjast afsökunar 
eða hvernig þeir eigi að hlaupa frá 

málinu. Þessi spjótalög lenda því ekki 
á Samfylkingunni heldur þeim sem 
hafa þessi orð uppi.“

Stóriðju- og umhverfismál eru sér-
stakur kapítuli í stjórnmálum síðustu 
ára og er því haldið fram að stefna 
Samfylkinginar í þeim sé allt annað 
en skýr. Ingibjörg bendir á að Sam-
fylkingin hafi tekið skýrt frumkvæði 
með tillögum sínum um Fagra Ísland 
sem styrkja stöðu náttúruverndar og 
vísa veginn til ábyrgrar ákvarðana-
töku í framtíðinni um verndun og 
nýtingu náttúruauðlinda.  „Samfylk-
ingin leggur áherslu á lausnir á helstu 
viðfangsefnum samtímans, það er 
ekki nóg að vera bara á móti. Við 
höfum líka sett fram leikreglur um 
hvernig standa eigi að úthlutun og 
aðgangi að auðlindum.“

Ingibjörg segir flokkinn hafa 
grafið sig niður í rótina og komist  að 
niðurstöðu. Það hafi verið nauðsyn-
legt þar sem umræðan um Kára-
hnjúkavirkjun var honum erfið. „Við 
gátum ekki skautað létt yfir það mál 
heldur urðum við að fara í erfiða og 
stundum sársaukafulla umræðu. Og 
þetta er niðurstaðan. Samfylkingin 
er eini flokkurinn sem hefur lagt 
fram skýrar tillögur til framtíðar um 
hvernig á að takast á við umhverfis-
málin.“

Síðustu skoðanakannanir benda til að um 
fjórðungur þjóðarinnar hyggist kjósa Sam-
fylkinguna. Það er nokkru minna fylgi en 
flokkurinn fékk í kosningunum 2003 og 
munar um nokkra þingmenn. Ingibjörg 
kveðst hafa áhyggjur af þeirri stöðu og í 
því ljósi haft uppi brýningarorðin í Kefla-
vík. „Ég vildi koma þeim skilaboðum til 
fólks að það er algjör forsenda þess að hér 
verði umskipti í landsstjórninni að Sam-
fylkingin fái aukið fylgi. Samfylkingin er 
lykillinn að nýrri ríkisstjórn, að minnsta 
kosti ríkisstjórn sem einhver endurnýjun-
arkraftur er í.“

Það er að sama skapi vert að velta vöng-
um yfir hvort það sé ekki Samfylkingunni 
sjálfri lífsnauðsynlegt að komast í ríkis-
stjórn. Ingibjörg segir flokkinn verða til 
áfram þó svo hann kæmist ekki í stjórn en 
það myndi lengja þrautargöngu hans. „Það 
er flokknum mikilvægt að komast í stjórn 
og þjóðinni einnig þannig að þar fara hags-
munir saman,“ segir Ingibjörg Sólrún.

Ríkisstjórn sem kennir sig við frjáls-
lyndi og jöfnuð er sú stjórn sem Ingibjörgu 
Sólrúnu hugnast best. „Frjálslynd í bestu 
merkingu þess orðs, þannig að hún sé víð-
sýn og umburðarlynd og ekki föst í pólitísk-
um kreddum. Og jafnaðarstjórn þannig að 
hún takist á við það meginverkefni að auka 
jöfnuð í samfélaginu sem farið hefur á 
verri veg síðastliðinn áratug.  Jöfnuðurinn 
þarf að ná til atvinnulífsins líka, þar gengur 
ekki lengur að leggja allt traust á stór-
iðjuna, við viljum stuðla að jafnræði milli 
atvinnugreina með meiri áherslu á þekk-
ingargreinar.“  Þar sem ekki eru miklir 
öfgar í íslenskum stjórnmálaflokkum telur 
Ingibjörg að slíka stjórn megi mynda með 
öllum flokkum. 

Til er óformlegt bandalag formanna stjórn-
arandstöðuflokkanna; kaffibandalagið svo-
kallaða sem hyggst koma saman að loknum 
kosningum og ræða hugsanlega stjórnar-
myndun, fái flokkarnir til þess fylgi. 

Síðan þetta var ákveðið í haust hafa vind-
ar blásið öðru vísi í Frjálslynda flokknum 
og bendir margt til að á þeim bæ hyggist 
menn leggja ríka áherslu á málefni útlend-
inga í næstu kosningabaráttu. 

„Við eigum eftir að sjá hvernig málin 
þróast hjá Frjálslynda flokknum, hvernig 
þeir leysa úr þeim ágreiningi sem greini-
lega er kominn upp milli þeirra sem eru 
hófsamir í þessum málum og hinna sem eru 
popúlistar og gera út á óánægju fólks. Ef sá 
hópur verður ofan á sem vill gera út á for-
dóma, vanþekkingu eða reiði gagnvart 
útlendingum þá geta aðstæður breyst en ef 
menn eru skynsamir og hófsamir þá horfir 
málið öðruvísi við.“ Á meðan formlegri 
stefnu Frjálslynda flokksins hefur ekki 
verið breytt sé staða kaffibandalagsins 
óbreytt.

Málefni innflytjenda hafa annars lítið verið 
rædd á vettvangi stjórnmálanna og segir 
Ingibjörg Sólrún mikilvægt að á þeim verði 
tekið. „Við megum ekki vanvirða þær 
áhyggjur sem venjulegt fólk hefur af þess-
um miklu breytingum sem hafa orðið í 
íslensku samfélagi á undanförnum árum. 
Við verðum að takast á við þetta en muna 
jafnframt að það er hættulegt þegar farið 
er að tala eins og útlendingar séu sökudólg-
ar. Þeir hafa verið fengnir hingað til að 
vinna og skila verulegum skatttekjum til 
samfélagsins og eiga auðvitað rétt á þjón-
ustu eins og við hin. Svo þurfum við að búa 
þannig um hnútana að innflutt vinnuafl 
verði ekki notað til að þrýsta niður lífsgæð-
um í samfélaginu. Það er verkefni sem allir 
stjórnmálaflokkar þurfa að takast á við og 
við lítum á það sem forgangsmál í Samfylk-
ingunni að leita leiða til að skapa sátt um 
hlutverk innflytjenda í okkar samfélagi.“

Í ljósi þess að fylgi Samfylkingarinnar 
hefur að undanförnu mælst nokkru lægra 
en kjörfylgið hefur því verið velt upp hvort 

Minn boð-
skapur til 
þjóðarinnar 
var þessi 
– ykkur er 
fyllilega 
óhætt að 
treysta okk-
ur. Og sem 
formaður 
legg ég 
sjálfa mig 
að veði í 
þeim efn-
um.



Ingibjörg Sólrún valdi formanns-
starfinu. Hún viðurkennir að hafa 
átt erfitt uppdráttar en kveðst 
hafa styrkst. „Þetta hefur verið 
erfitt allt frá síðustu kosningum. 
Þær uppákomur sem urðu í tengsl-
um við þær tóku á og svo seinna að 
takast á um formannsembættið. 
En nú erum við farin að nálgast 
kosningar og ég er sannfærð um 
að Samfylkingin á alla möguleika 
á því að vera atkvæðamikil í næstu 
ríkisstjórn. Ég finn því þessa 
óþreyju, þessa löngun til að takast 
á við það verkefni að færa hluti til 
betri vegar í samfélaginu. Þetta er 
sama óþreyjan og ég fann 1994 í 
borginni svo ég er full eftirvænt-
ingar að takast á við það þarfa 
verkefni að mynda hér nýja ríkis-
stjórn sem dugur er í.“ 

Ingibjörg segir nándina við 
kosningarnar styrkja sig enda 
þurfi hún að hafa skýrar hug-
myndir um það erindi sem hún 
ætlar að reka. „Fyrir ári síðan var 
þetta ekki runnið mér eins í merg 
og bein og ég skynjaði þetta ekki 
jafn sterkt af því að erindið var 
ekki eins nálægt. Nú skynja ég 
erindið.“

Mjúkt núggat, rista›ar heslihnetur, dökkt gæ›asúkkula›i

Me› hverjum
Baci súkkula›ikossi fylgja
skemmtileg skilabo› um

ást og vináttu.

Heill pakki af kossum!
Baci súkkula›ikossarnir fást í mismunandi umbú›um
sem henta til gjafa vi› öll tækifæri.
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Tjá›u flig me›

kossumkossum



3.990
Nike buxur

stærðir: 98–128

5.490

Nike
hettupeysa

stærðir: 128–176
litir: grænn, rauður

4.990
Nike buxur

stærðir: 128–176
litur: grár

5.990

Nike skór
Tennis Classics jr.

stærðir: 35,5–38,5

6.990
Nike peysa

stærðir: s–xl
litir: grænn, svartur

5.990
Nike buxur

stærðir: s–xl
litur: svartur

12.990
Nike galli

stærðir: s–xl
litir: blár, rauður

5.990
Nike galli

stærðir: 128–176
litir: blár, grár

1.990

Adidas
körfubolti

4.990

Nike
hettupeysa

stærðir: 98–128

SMÁRALIND SÍMI 545 1550 GLÆSIBÆ SÍMI 545 1500      KRINGLUNNI SÍMI 545 1580



17.990

Meindl
Colorado GTX

Jólatilboð

Verð áður 19.990

5.990

Leki göngustafir
fyrir þá sem gera kröfur

Verð frá

parið

34.990
Jólatilboð

til í svörtu, grænu og brúnu

McMurdo
dúnúlpa frá 
The North Face

22.990
Jólatilboð

Verð áður
26.990 kr.

Greenland
dúnúlpa frá 
The North Face
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The North Face 
flíspeysur
dömu og herra
Verð frá

5.990



E
ngin alvarleg umferð-
arslys hafa orðið á 
þeim kafla Suður-
landsvegar sem 
breytt var í svokallað-
an 2+1 veg sem tekinn 

var í notkun haustið 2005, sam-
kvæmt upplýsingum frá Ágústi 
Mogesen, forstöðumanni rann-
sóknanefndar umferðarslysa.

„Ég veit ekki hvort fólk man 
almennt eftir því að á þessum 
kafla urðu mjög alvarleg umferð-
arslys og banaslys áður en vegin-
um var breytt. Hann leysti af 
hólmi mjög hættulegan kafla við 
gömlu Þrengslavegamótin,“ segir 
Ágúst.

Hann segir að rannsóknanefnd 
umferðarslysa hafi upplýsingar 
um það að hinn nýi 2+1 vegur hafi 
komið í veg fyrir hugsanlega mjög 
alvarleg slys. „Við höfum fengið 
sendar lögregluskýrslur um 
umferðarslys og umferðaróhöpp 
sem hafa orðið með þeim hætti að 
ökumenn hafa misst stjórn á bíl og 
farið utan í víraleiðarann sem 
aðskilur akstursstefnur en þar af 
leiðandi ekki inn á hinn vegar-
helminginn og því ekki framan á 
bíl sem kemur úr gagnstæðri átt,“ 
segir Ágúst.

Spurður hvort hann telji að 
þessi vegútfærsla, 2+1 á þessum 
kafla hafi hugsanlega bjargað 

mannslífum segir Ágúst: „Það er 
erfitt að fullyrða það en það má 
vera að svo sé að víraleiðarinn 
hafi bjargað mannslífum. Hins 
vegar er vel hægt að fullyrða að 
hann eigi eftir að gera það.“

Banaslysum fækkar jafnmikið á 
svokölluðum 2+1 vegi og 2+2 
vegum, samkvæmt reynslu Svía, 
sem lagt hafa 2+1 vegi með góðri 
raun í meira en áratug.

Þetta kemur fram í skýrslu um 
tillögu Vegagerðarinnar um 2+1 
veg á þeim kafla Suðurlandsvegar 
sem liggur frá Hafravatni að Þor-
lákshafnarvegi, sem birt var um 
miðjan nóvember. 

Kostnaður við lagningu 2+1 
vegar er hins vegar að minnsta 
kosti helmingi lægri en lagningu 
tvöfalds vegar með víravegriði á 
milli akstursstefna og þrefalt 
lægri en kostnaður við lagningu 
tvöfalds vegar með auðu svæði á 
milli akstursstefna, líkt og gert 
hefur verið á Reykjanesbrautinni, 
samkvæmt skýrslunni.

Jón Rögnvaldsson vegamála-
stjóri segir að kostnaður við 2+1 
veg frá Reykjavík til Selfoss sé 
um þrír milljarðar. Hins vegar 
hafi alltaf verið gert ráð fyrir því 
að næst Reykjavík verði tvöfaldar 
akreinar í báðar áttir, og kosti það 
um tvo milljarða til viðbótar. 
Kostnaðurinn nemi því um fimm 
milljörðum.

Margar tölur hafi verið á lofti 
varðandi kostnað á tvöföldun í 
báðar áttir á leiðinni en segir hann 
líklegt að hann geti orðið á bilinu 7 
til 12 milljarðar. Það fari eftir 

útfærslu á veginum sjálfum og 
gerð gatnamóta. Hann áréttar að 
rétt sé að komi fram að kostnaður 
við gerð tvöfaldra akreina í báðar 
áttir á Suðurlandsvegi sé minna 
kannaður en 2+1 útfærslan og því 
kostnaðartölur miklu óáreiðan-
legri.

Vegagerðin telur að 2+1 vegur um 
Suðurlandsveg sé raunhæfasti og 
hagkvæmasti kosturinn þegar 
horft er til öryggis vegfarenda og 
hættunnar á alvarlegum slysum.

Samkvæmt spám um aukningu 
umferðar á næstu árum er gert 
ráð fyrir því að 2+1 vegur muni 
anna umferð um Suðurlandsveg-
inn næstu tvo til þrjá áratugi. 
Meðalumferð um veginn er nú um 
6.000 til 7.300 bílar á dag en mun 
rúmlega tvöfaldast fram til ársins 
2025 eða 2030 og mun 2+1 vegur 
anna þeirri umferð.

Til samanburðar annar vegur-
inn eins og hann er núna, með 
einni akrein í hvora átt að mestu 
leyti, um tíu þúsund bílum á dag 
og tvær akreinar í hvora átt anna 
allt að 50 þúsund bíla umferð á 
dag.

Samkvæmt upplýsingum frá Jóni 
Rögnvaldssyni vegamálastjóra 
hafa Svíar mesta reynslu allra 
þjóða af öryggi 2+1 vega. Svíar 
hafa innleitt svokallað „nullvis-
jon“ sem markmið í vegagerð, 
sem þýðir einfaldlega það að þeir 
ætla sér að fækka alvarlegum 
umferðarslysum niður í ekki 
neitt.

Íslenska vegagerðin hefur 
unnið eftir því markmiði frá árinu 
2002 að fækka alvarlegum slysum 
um að minnsta kosti 40 prósent. 
„Ekkert slys er samt sem áður 
ásættanlegt,“ segir Jón.

Jón segir að Vegagerðin, ásamt 
samgöngumálaráðuneytinu,
Umferðarstofu og Lögreglunni 
vinna samkvæmt sérstakri 
umferðaröryggisáætlun. „Reynsla 
af henni hefur verið góð því reynt 
hefur verið að gera aðgerðir til að 
bæta umferðaröryggi markviss-
ari með því að samræma krafta 
þessara aðila,“ segir Jón.

Vegagerðin telur að einn mikil-
vægasti þátturinn í því að bæta 
umferðaröryggi sé að aðgreina 
akstursstefnur á þeim vegaköfl-
um þar sem flest slys verða, sem 
er á umferðarmestu vegunum. 
„Eitt af markmiðum Vegagerðar-
innar er að umferðaröryggi verði 
sem best hér á landi,“ segir Jón. 
Hann segir að með því að leggja 
það til að svokallaður 2+1 vegur 
verði lagður um Suðurlandsveg sé 
Vegagerðin að benda á það sem 
hún telji hagkvæman og raunhæf-
an kost. „Við myndum aldrei mæla 
með því að farin yrði leið sem ekki 
myndi tryggja nægilegt öryggi 
fyrir vegfarendur,“ segir Jón.

„Ef unnt er að tryggja fjár-
magn til þess að gera 2+2 veg á 
þessari leið þá er það að sjálfsögðu 
enn betra en 2+1 en ekki má 

gleyma því að jafnframt þarf að 
vinna að því að auka umferðarör-
yggi annars staðar,“ segir hann.

Ágúst Mogesen, forstöðumaður 
rannsóknanefndar umferðarslysa, 
segir að nefndin muni ekki hafa 
afskipti af útfærslu vegarins, 
hvort farið verði í 2+2 útfærslu 
eða 2+1, svo lengi sem umferð úr 
gagnstæðri átt verði aðgreind.

„Ráðherra hefur lýst því yfir 
að langtímamarkmiðið sé 2+2. 
Hins vegar tel ég samt að ráðlegt 
væri að ráðast í það á næstu árum 
að breyta veginum í 2+1 til þess að 
draga megi sem allra fyrst úr 
alvarlegustu slysunum,“ segir 
Ágúst.

„Það er ódýrara og nánast jafn-
öruggt og við myndum leggja 
lengri kafla í einu, sem bætir jafn-
framt öryggið,“ segir Ágúst. „Sú 
útfærsla myndi henta mjög vel á 
Vesturlandsvegi og Suðurlands-
vegi,“ segir hann.

Ágúst bendir á að sjónarmið 
rannsóknarnefndarinnar miðist 
fyrst og fremst við að bæta 
umferðaröryggi. „Við viljum að 
komið verði í veg fyrir framan-
ákeyrslur á Vesturlandsvegi og 
Suðurlandsvegi sem fyrst. Því er 
skynsamlegast í stöðunni að leggja 
áherslu á að ráðast í lagningu 2+1 
vegar en 2+2 í nánustu framtíð,“ 
segir hann. Það megi þó áfram 
horfa til framtíðar um að tvöfalda 
akreinar í báðar áttir, en 2+1 
útfærslan geti vel nýst sem áfangi 
í átt til þess og dugi næstu tvo ára-
tugina ef ekki lengur.

Þröstur Brynjólfsson, yfirlög-
regluþjónn hjá lögreglunni á Sel-

fossi, tekur undir þetta með 
Ágústi.

„Það er mín persónulega skoð-
un, og ítreka ég að það er ekki 
skoðun lögreglunnar, að við 
eigum að leggja 2+1 veg í stað 
þess að tvöfalda,“ segir Þröstur. 
„Við eigum að vera skynsöm og 
það eru engar líkur á því að 
umferðin aukist jafnhratt um 
þennan veg á næstu áratugum og 
orðið hefur síðustu ár,“ segir 
hann.

Þröstur bendir á að það sé 
mikilvæg staðreynd í þessari 
umræðu að hægt sé að leggja að 
minnsta kosti helmingi lengri 
vegarkafla í 2+1 útgáfu fyrir þá 
upphæð sem tvöföldun myndi 
kosta. „Það hefur sýnt sig að 2+1 
er nánast jafnöruggur og tvöfald-
ur vegur og það er lykilatriði í 
þessari umræðu,“ segir Þröstur.

Mótorhjólafólk hefur lýst yfir 
áhyggjum sínum af víravegriðum 
og telur að það skapi aukna hættu 
fyrir mótorhjólaökumenn. Svíar 
telja að víravegriðin hafi gefið það 
góða raun í fækkun alvarlegra 
slysa að það vegi þyngra en áhyggj-
ur mótorhjólamanna. Raunin sé sú 
að engin marktæk sönnun sé á því 
að víravegriðin valdi fleiri slysum 
hjá mótorhjólamönnum og talið er 
að þau hafi frekar komið í veg fyrir 
alvarleg slys.

Í Svíþjóð er starfandi nefnd sem 
vinnur að auknu öryggi víraveg-
riða og situr fulltrúi mótorhjóla-
manna í henni. Reynt hefur verið 
að gera staurana ávalari og taka af 
hvöss horn sem geta valdið slys-
um. Bent hefur verið á að það sé þó 
alltaf hættulegt að keyra á kyrr-
stæðan hlut. Víravegriðin sem 
notuð eru á Íslandi hafa reynst vel 
og þykja tiltölulega örugg mótor-
hjólamönnum miðað við margar 
aðrar gerðir.

Þröstur Brynjólfsson, yfirlög-
regluþjónn á Selfossi, segir að 
reynsla lögreglunnar af 2+1 kafl-
anum á Suðurlandsveginum sé 
alla jafna góð. „Það eru ekki allir 
ánægðir með þennan vegakafla þó 
svo að flestum finnist þetta vera 
vegabætur og segjast öruggari í 
þeirri vissu að þeir eigi ekki von á 
bíl á móti,“ segir Þröstur. Hann 
segir að fólk verði að hafa það 
hugfast í umræðunni að þessi 
útgáfa af 2+1 er ekki eins og sú 
sem Vegagerðin mælir með að 
lögð verði. Sú verði heldur breið-
ari í alla staði.

Hann segir það athyglisvert að 
lögreglan merki mismun milli 
kynja í viðhorfi þeirra til 2+1 veg-
arins. „Konur eru að jafnaði 
ánægðari með veginn en karlar. 
Kannski hangir það saman við það, 
sem okkur hefur fundist, að það 
eru frekar karlar sem stunda 
framúrakstur við vafasöm skilyrði 
en konur,“ segir Þröstur. Hann 
segir að konur hafi haft orð á því 
að þær séu ánægðar með endur-
skinið á víravegriðinu og segja það 
mynda afgerandi aksturslínu. „Á 
móti kemur að sumum finnst ein 
akrein þröng og hafa áhyggjur af 
því að neyðarbílar geti ekki tekið 
fram úr ef þess þarf. Reynslan er 
hins vegar sú að okkur hefur ekki 
borist neinar kvartanir um það að 
neyðarbílar hafi ekki getað tekið 
fram úr,“ segir Þröstur.

Hann bendir jafnframt á að 
bílar hafi lent utan í víravegriðinu 
oftar en einu sinni og orðið fyrir 
skemmdum. „Þeir hafa þó ekki 
farið yfir á öfugan vegarhelming 
og við erum sannfærðir um það að 
ef ekki hefði verið fyrir víravegr-
iðið hefðu að minnsta kosti ein-
hverjir af þessum bílum farið yfir 
á öfugan vegarhelming og ef til 
vill valdið alvarlegum slysum,“ 
segir Þröstur. 

Víravegrið milli akstursstefna 
nánast jafnörugg og tvöföldun
Sérfræðingar í vegamálum og umferðaröryggi fullyrða að svokallaður 2+1 vegur með víravegriði milli akstursstefna tryggi nán-
ast jafnmikið öryggi og tvær akreinar í báðar áttir. Kostnaðurinn er hins vegar þrefalt minni. Ekkert alvarlegt slys hefur orðið á 
eina kafla þjóðvegar 1 sem er í 2+1 útfærslu. Sigríður Dögg Auðunsdóttir kannaði kosti og galla 2+1 vegar.
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Á
austurströnd Kúbu 
kom bátur nokkur 
að landi fyrir fimm-
tíu árum. Í þessum 
tólf manna dalli 
voru 82 sjórekin 

ungmenni, þeirra á meðal Argent-
ínumaðurinn Che Guevara, Fídel 
Kastró og litli bróðir Fídels, Raúl. 
Flestir skipverja voru síðar meir 
vegnir í bardaga, en Kastróbræður 
tóra. Sjóferðin markaði upphaf 
kúbversku byltingarinnar og þeir 
bræður stýra  enn þjóðarskútunni. 

Þessa upphafs er minnst árlega 
og markast dagarnir í kringum 
annan desember af miklu gleði-
haldi og fjöri á Kúbu. Í ár var sleg-

ið saman  við byltingarhátíðina 
afmæli leiðtogans áttræða, Fídels 
Kastró. Sá gamli var því miður of 
veikburða til að mæta í veisluna í 
ár.

Nú til dags virðist það sem lifir 
af byltingunni síst snúast um 
kommúnisma eða kapítalisma í 
huga almennings. Eyjarskeggjar, 
ungir sem aldnir, segjast flestir 
stoltir af byltingunni, þótt fæstum 
geðjist áhrif hennar á athafnafrelsi 
hvers og eins. Ímynd Kastr-ós spil-
ar stóra rullu. „Við erum ekki 
kommúnistar, við erum Fídelistar,“ 
er algengt viðkvæði. Mestu máli 
skiptir þó að hafa staðið af sér yfir-
gang Bandaríkjanna. Það þykir 

mikið afrek. Efnahagur eyjar-
skeggja er bágur. Menntun er góð 
og ókeypis, en launin eru að sama 
skapi lág. Kúbverjar henda gjarn-
an að því gaman að þeir sitji árum 
saman á skólabekk án þess að 
borga neitt, fái jafnframt læknis-
þjónustu ævilangt án þess að borga 
neitt. 

„Síðan þrælum við alla ævi fyrir 
ríkið, án þess að það borgi okkur 
eitt eða neitt!“

Þrátt fyrir öll vandræðin sem 
að Kúbverjum steðja er þjóðarsál-
in dugmikil, eins og kenna má af 
þessum ljósmyndum sem teknar 
voru á afmæli byltingar og bylting-
arleiðtoga í ár. 

Lengi lifir þessi 
gamla bylting
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É
g er bjartsýnni á 
framtíðina nú heldur 
en ég var fyrst eftir 
slysið,“ segir Særún 
Sveinsdóttir, íslensk 
kona, búsett í Nebr-

aska, sem er óðum að ná sér á strik 
eftir mjög alvarlegt slys. Hún seg-
ist vera að venjast fötlun sinni, 
hjólastjólnum og því að fara ferða 
sinna.

„Ég held bara mínu striki. Það 
þýðir ekkert að gefast upp,“ segir 
þessi dugmikla kona, en straum-
hvörf urðu í lífi hennar hinn 14. 
nóvember á síðasta ári. Þá 
klemmdist hún milli tveggja bíla í 
Omaha, þar sem hún býr, og missti 
báða fæturna fyrir ofan hné. Hún 
lá í tæpa fjóra mánuði á spítala en 
dreif sig svo fljótlega upp, með 
guðs hjálp og góðra manna.

„Ég tek bara einn dag í einu og 
er ákveðin í að ná þessu,“ heldur 
Særún áfram. „Læknarnir hafa 
sagt við mig að þeir hafi aldrei 
vitað til þess fyrr að manneskja 
sem lent hefur í jafn slæmu slysi, 
og ég lenti í, væri svo fljót að koma 
sér af stað aftur. Ég var meira að 
segja útnefnd „Hetja ársins“ á 
spítalanum vegna þess að ég fór 
að hjálpa þar til eftir að ég útskrif-

aðist. Þar lá fólk inni sem var 
lamað eftir slys, skot eða eitthvað 
annað og vildi helst gefast upp. Ég 
gaf mig í að ræða við þetta fólk og 
einhverjir vildu nú líta svo á að ég 
hefði komið því til lífsvilja á ný. 
En ég trúi því að gefi Guð okkur 
annað tækifæri þá eigum við að 
nota það. Læknarnir sögðu að það 
væri kraftaverk að ég hefði lifað 
slysið af. Ef ég verð dauf í dálkinn 
þá hugsa ég bara til þess að ég eigi 
að vera þakklát fyrir að fá að vera 
á lífi.“

„Það hjálpaði mikið að vita af öllu 
þessu fólki heima á Íslandi sem 
var að líta til með mér, vildi fá 
fréttir af mér og trúði á mig. Það 
hvatti mig sannarlega áfram. Ég 
sakna þess að geta ekki flutt því 
þakkir mínar persónulega.“ Frétt-
ir af slysinu bárust fljótlega hing-
að til lands og skömmu síðar hófu 
fyrrverandi bekkjarfélagar Sæ-
rúnar í Hafnarfirði fjársöfnun hér 
heima. Fjölmargir vildu leggja 
hönd á plóg og hjálpa samlöndu 
sinni í erfiðleikum hennar, sem 
voru miklir og hafði borið brátt 
að. Sem dæmi um samhuginn 
nefnir Særún einnig að maður hafi 

gengið upp úr þurru að systur 
hennar í Vestmannaeyjum og sagt 
við hana að hann vildi gjarnan 
senda slasaðri systur hennar í 
Nebraska peningaupphæð. Það 
hefði hann svo gert fyrir milli-
göngu systurinnar.

„Þetta hefur komið sér svo vel 
að ég hef grátið yfir því hvað fólk 
er gott við mig,“ segir hún. „Þetta 

sýnir hvernig Íslendingar eru. Þeir 
hugsa um sína hvort heldur er nær 
eða fjær. Ég get aldrei þakkað 
þessu yndislega fólki  nógsamlega 
fyrir allar þær velfarnaðaróskir, 
velvilja og stuðning, sem ég hef 
fengið. Með aðstoðinni hef ég getað 
greitt niður skuldir mínar, borgað 
húsaleiguna og staðið undir fleiri 
útgjöldum sem ella hefðu reynst 

mér óyfirstíganlegur hjalli. Svo 
eru gamlir vinir mínir, sem ég 
hafði misst samband við af því að 
ég vann svo mikið, farnir að koma 
til mín í heimsókn núna, sem mér 
finnst mjög gott. Ég hef þá ein-
hvern til að tala við. Ég get ekki 
heimsótt neinn því ég kemst ekki 
inn í húsin í hjólastólnum, svo fólk 
kemur bara og heimsækir mig. Ég 

Hefur öðlast bjartsýni á ný
Særún Sveinsdóttir heitir hún, konan sem lenti í 
alvarlegu slysi í nóvember í fyrra. Hún missti báða 
fæturna fyrir ofan hné. Henni var ekki hugað líf. 
En hún dreif sig upp. Og gott betur en það. Hún 
fer allra sinna ferða á sérútbúnum bíl. Hún ætlar 
að fá sér hentugra húsnæði. Og svo ætlar hún í 
skóla. Jóhanna S. Sigþórsdóttir sló á þráðinn til 
hennar í Nebraska.



er því farin að fá þó nokkuð mikið 
af heimsóknum. Fólk er farið að 
sætta sig betur við fötlun mína. 
Sumir áttu erfitt með það í fyrstu. 
Þeir vissu ekki hvernig þeir áttu 
að koma fram við mig.“ 

Særún hefur keypt sér sérútbúinn 
bíl. Bílstjórasætið virkar eins og 
lyfta með vökvabúnaði, það snýst, 
kemur út úr bílnum í rétta hæð við 
hjólastólinn, „sækir“ Særúnu í 
hann og flytur hana inn í bílinn. 

Veturnir í Nebraska eru kaldari 
heldur en hér á Fróni ef eitthvað 
er. Frostið fer oft niður í 10 til 15 
stig og snjór getur orðið mikill. 
Hún kveðst kvíða vetrinum nokk-
uð að þessu sinni. Hún sé smeyk 
um að komast ekki allra sinna 
ferða á bílnum ef mikið snjóar. 
Bensínið og bremsan séu hand-
stýrð og því sé ekki víst að hún geti 
haft stjórn á bílnum í slæmri færð 
með einungis aðra hönd á stýri. 
„En ég mun reyna það sem ég get,“ 
segir hún æðrulaus og bætir við: 
„Ég þarf bara að æfa mig meðan 
snjórinn er lítill.“

Særún hefur hug á að koma í 
heimsókn hingað til lands næsta 
sumar. Börnin hennar þrjú, sem 
eru 19, 15 og 14 ára, langar mikið 
að komast hingað, segir hún og 
bætir við að þau hvetji sig áfram í 
lífinu. Og nú er hafinn undirbún-
ingur jólanna, sem hún heldur að 
rammíslenskum sið. Fjölskyldan 
borðar jólamatinn, ofnsteikt 
lambalæri með brúnuðum kartöfl-
um og öðru tilheyrandi á aðfanga-
dagskvöld og opnar svo gjafirnar, 
en í Nebraska hefst jólahald að 
morgni jóladags. Eftir matinn ber 
Særún svo fram heitt súkkulaði 
með rjóma eins og móðir hennar 
var vön að gera hér heima á Fróni.

„Íslenska jólahaldið er svo miklu 
hátíðlegra heldur en það sem tíðk-
ast hér,“ útskýrir hún. „Krakkarn-
ir mínir dýrka það, svo ekki sé nú 
talað um jólamatinn. Það er allt 

íslenskt hjá mér um jólin.“  Særún 
hefur fleiri járn í eldinum heldur 
en jólaundirbúninginn. Hún er 
jafnframt farin að leita sér að nýju 
húsi á einni hæð. Húsið hennar er 
tveggja hæða og hún kemst ekki 
upp á efri hæðina.

„Krakkarnir mínir verða að sjá 
um þrifin uppi á lofti og eru líklega 
ekkert að vanda sig sérstaklega 
þegar þau vita að ég get ekki fylgst 
með þeim,“ segir hún og hlær.“ Ann-
ars er helst fram undan hjá mér að 
halda áfram í líkamsrækt og reyna 

að efla mig eins og ég get. Svo er ég 
að hugsa um að fara í skóla. Hann 
heitir Metro Community College og 
þar myndi ég læra tölvutækni. Ég 
gæti þá gert ýmislegt heima í stað 
þess að sitja þar aðgerðarlaus og 
verða dauf meðan krakkarnir eru í 
skólanum,“ bætir hún hress við og 
það er greinilegt að hún hyggst ekki 
sitja auðum höndum og láta í minni 
pokann fyrir örlögunum.

Hún biður fyrir kærar kveðjur 
og hjartans þakkir heim með óskum 
um gleðileg jól.

Þetta hefur komið 
sér svo vel að ég hef 
grátið yfir því hvað 
fólk er gott við mig.







Í
sold hefur búið og starfað 
í New York síðustu fimm 
ár. Hún flutti þangað rétt 
fyrir 11. september 2001 
og lærði í New York Uni-
versity, Tisch School of 

the Arts. Þar lærði hún „Interact-
ive Communications“ og hefur 
síðan starfað í stórborginni sem 
klippari hjá Partisan Pictures. 
Sundance-hátíðin fer fram 18. til 
28. janúar og er ein stærsta kvik-
myndahátíð í heimi, svokölluð A-
hátíð. Hátíðin er þekkt fyrir að 
velja unga og ferska leikstjóra 
sem eru jafnvel ögrandi á ein-
hvern hátt. Robert Redford rekur 
hátíðina og Hollywood-stjörnurn-
ar eru vanar að flykkjast á Sund-
ance. Því var Ísold í skýjunum 
þegar Fréttablaðið hafði samband 
við hana í New York. 

„Já, ég er mjög spennt fyrir 
þessu, gaman að kíkja á hátíð með 
Robert Redford og hans liði. Á 
Sundance mætir rosalega mikið 
af fólki úr bransanum og dag-
skrárstjórar frá öðrum hátíðum 
og velja þar myndir á sínar hátíð-
ir. Þess vegna er þetta líka frá-
bært tækifæri til að hitta fólk og 
koma sér á kvikmyndagerðar-
kortið,“ segir Ísold. Góðir gestir 
var frumsýnd á kvikmyndahátíð í 
San Fransisco í júní á þessu ári, 
þaðan fór hún á Palm Springs Int. 
Short Festival, á kauphátíð í New 
York, og Alþjóðlegu kvikmynda-
hátíðina í Reykjavík. „Ég hefði 
getað sent hana út um allt eftir 
sumarið en ég ákvað að bíða 
aðeins og spara hana fyrir réttu 
hátíðirnar. Þetta er líka spurning 
um að velja og hafna.“

Það er heilmikil vinna á bakvið 
eina litla stuttmynd, bæði fyrir og 
eftir. „Ég er núna að vinna í að 
koma myndinni á 35 mm filmu 
fyrir Sundance og það er dýrt 

spaug sem tekur heilmikla orku, 
tíma og samningaviðræður. Mynd-
in var framleidd án allra opin-
berra styrkja, við sóttum um 
styrki en það gekk mjög erfiðlega. 
Ég ákvað að láta það ekki slá mig 
útaf laginu og þá kom fjölskyldan 
til hjálpar og kreditkortin,“ segir 
Ísold og viðurkennir að það erfið-
asta við myndina hafi verið að 
fjármagna hana. „Ég er núna að 
selja DVD-diskinn í Kirsuberja-
trénu á Vesturgötu og er að reyna 
að fjármagna þetta svona úr 
ýmsum áttum. Ég er með tímarit-
ið Ríkustu menn Íslands árið 2006 
og er að skoða hvaða fyrirtæki 
eiga mikinn pening sem gætu vilj-
að fá lógóið sitt á mynd á stórri 
hátíð,“ segir hún hálfpartinn í 
gríni, en er samt alvara. „Maður 
sækir um mjög marga styrki og 
fær mjög mörg nei, en oft kemur 
eitt já. Þetta eru mörg símtöl og 
margir tölvupóstar.“ 

Ísold hefur starfað sem klippari 
hjá Partisan Pictures síðustu ár 
og hefur klippt fjöldann allan af 
heimildarmyndum og heilu serí-
urnar fyrir History Channel. „Ég 
er núna að vinna „freelance“ hjá 
Partisan svo ég geti sinnt Góðum 
gestum og komið henni á fram-
færi. Ég hef verið að hafna klippi-
verkefnum undanfarið. Þegar ég 
er að klippa þáttaraðir þá er það 
12 til 14 tíma vinna á dag, og eng-
inn tími til að vera í símanum 
hálfan daginn. Það er bara heil-
mikið mál að fylgja svona mynd 
eftir. Ég er auðvitað á hausnum og 
ætti að vera að klippa á fullu til að 
fá laun en þá myndi þessi mynd 
ekki fara neitt. Það er enginn 
annar til að koma henni á fram-
færi,“ útskýrir Ísold og segir að 
enginn einn dagur sé eins í stór-
borginni. „Allir dagar hjá mér 
eiga það samt sameiginlegt að það 

er aldrei nægur tími og ég er allt-
af að keppa við klukkuna. „To do“- 
listinn er endalaus og ég skulda 
alltaf einhverjum tölvupóst. Í 
rauninni ætti ég að vera með fólk 
í vinnu. Einhvers staðar í hausn-
um á mér er líka ný mynd sem ég 
ætti að vera byrjuð að vinna í.“

Það eru rúm tvö ár síðan Ísold 
byrjaði að vinna við gerð myndar-
innar. „Ég var þá búin að vinna 
við að klippa hjá Partisan í dálít-
inn tíma. Það er rosalega góð 
þjálfun í kvikmyndagerð að vera 
alltaf í klippiherberginu og þá 
skoðar maður tökur annarra og 
hugsar oft hvernig maður hefði 
gert þetta öðruvísi sjálfur. Ég hef 
fengið rosalega mikla reynslu í 
klippiherberginu og finnst mjög 
skemmtilegt að klippa. Þetta er 
eins og púsl, maður 
situr og föndrar 
saman sögu. Mér 
finnst gaman að 
segja frá og það að 
klippa er það sama 
og að segja frá. Eins 
þegar maður gerir 
kvikmynd, þá er 
maður að segja 
sögu. Mig hafði 
lengi langað að gera 
mína eigin bíómynd 
en mig langaði að 
gera hana fagmann-
lega. Ekki bara víd-
eómynd sem ég 
myndi gera með 
vinum mínum 
heima. Ég vildi atvinnuleikara og 
að allt yrði fagmannlega gert.“

Eftir að Ísold tók ákvörðun um 
að gera myndina lagðist hún í lest-
ur bóka um allt sem tengist kvik-
myndagerð, fór að stúdera hvern-
ig handrit eru unnin og las bækur 
um handritagerð. „Ég lærði auð-
vitað heilmikið í náminu mínu í 

NYU en mitt áherslusvið var 
vídeó-list, margmiðlun og eftir-
vinnsla. Ég hafði samt alltaf mik-
inn áhuga á kvikmyndagerð en 
þorði kannski ekki að stíga skref-
ið til fulls. Þetta er svo mikil bar-
átta og basl.“ En eftir að ákvörð-
unin var tekin varð ekki aftur 
snúið. „Ég fékk tvo framleiðendur 
með mér, þær Furu Ösp Jóhannes-
dóttur og Stephanie Perdomo og 
ákvað tímasetningu þannig að 
allur vinahópurinn minn var kom-
inn með það á hreint að það yrði 
tekið eina viku í júlí 2005 á 
Íslandi.“

Þegar kom að tökum var Ísold 
búin að fá her manns með mér. 
„Allur vinahópurinn var kominn í 
hlutverk og ég var með stóran hóp 
aukaleikara. Við sendum póst á 

leiklistardeild Lista-
háskólans og héld-
um prufur fyrir 
aðalhlutverkið,
þannig fundum við 
Aðalbjörgu Þóru. 
Við gerðum þetta af 
einskærum áhuga 
þannig að fólk sem 
tók þátt í þessu varð 
að gera það með 
sama hugarfari.“ 
Áhugamannaleik-
hópurinn Snúður og 
Snælda tók þótt í 
þessu og leikararnir 
Hanna María Karls-
dóttir og Theódór 
Júlíusson léku for-

eldra Katrínar, aðalpersónunnar. 
„Hanna María fórnaði nokkrum 
dögum úr sínu sumarfríi til þess 
að taka þátt og hún benti mér á 
Theódór.“  Óskar Þór Axelsson, 
kvikmyndagerðarmaður í New 
York, tók myndina. „Ég gerði 
honum þann greiða að vera aðstoð-
arleikstjóri við myndina hans og í 

staðinn var hann tökumaður í 
minni mynd.“

„Tökurnar gengu mjög vel þótt 
það hafi verið stressandi að vera í 
tökum og hafa aldrei leikstýrt 
áður. Það var ekki alveg nýtt fyrir 
mér að vera á tökustað, ég hafði 
verið framleiðandi við mynd áður 
og aðstoðarleikstjóri og búin að 
klippa fjölda verkefna, en þarna 
var ég í nýju hlutverki. Hóptök-
urnar voru algjör geðveiki. Ég var 
með 60 til 70 aukaleikara og settið 
var fullt af fólki sem ég þurfti að 
stjórna. Ég reyndi allavega að 
þykjast vita hvað ég var að gera.“

Myndin byrjar í New York og 
lykil-crewið fór eina helgi til New 
York til að taka upp þar. „Það var 
auðvitað allt önnur stemning. Ég 
hafði gert mér vonir um að tök-
urnar í New York yrðu auðveldari 
en þessar hóptökur í Reykjavík en 
New York er bara meira „tough“ 
og erfiðara að díla við fólk úti á 
götu. New York-búum er alveg 
sama, þeir eru ekkert að færa 
trukkana sína þótt maður sé að 
taka upp bíómynd. Ég var þvílíkt 
guðs lifandi fegin þegar tökum 
lauk og hét því að gera þetta aldrei 
aftur, en ég mun örugglega gera 
þetta aftur,“ segir Ísold og hlær.   

Það hefur ekki mikið farið fyrir 
Ísold á Íslandi en hún skellti sér á 
Edduna á dögunum, Góðir gestir 
fékk tilnefningu sem besta stutt-
mynd ársins. Eins og hún sagði í 
Kastljósi: „Ég er „the new kid on 
the block“ hérna.“ Vonandi nær 
Ísold að stimpla sig inn á Sund-
ance og það er nokkuð ljóst að 
Íslendingar hafa eignast nýja 
kvikmyndagerðarkonu sem er rétt 
að hefja ferilinn. „Næsta mynd 
verður stuttmynd en hún verður 
örugglega ólík Góðum gestum. Ég 
vil vera alveg tilbúin þegar ég geri 
mynd í fullri lengd.“

Góður gestur á Sundance
Ísold Uggadóttir er að stíga sín fyrstu skref sem kvikmyndagerðarkona. Stuttmynd hennar, Góðir gestir, er á leiðinni á Sundance 
í janúar, stærstu kvikmyndahátíð Bandaríkjanna, en hún er frumraun Ísoldar sem leikstjóra og var tilnefnd til Eddunnar á dög-
unum. Hanna Björk Valsdóttir spjallaði við þessa upprennandi stjörnu sem býr í New York. 

Ég reyndi alla-
vega að þykjast 
vita hvað ég var 
að gera.
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550 5000
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Þú getur pantað 
smáauglýsingar á visir.is

Þegar strætóleiðin hennar Kristínar 
Hansdóttur var lögð niður voru góð ráð 
dýr. Það stóð ekki til að fara að ganga á 
hverjum morgni niður í Menntaskólann 
í Hamrahlíð ofan úr Árbæ svo það varð 
úr að Muffmóbíl kom á heimilið.

Kristín fékk rauðan Peugeout 205, árgerð 
1995 á góðum kjörum í sumar en því fylgdu 
viss skilyrði. „Ég fékk hann ódýrt hjá vini 
mínum, með því skilyrði að hann héldi sínu 
upprunalega nafni: Muffmóbíl júníor,“ segir 
Kristín hlæjandi. 

Kristín er á kafi í prófum í MH um þessar 
mundir samhliða því að vera í dansnámi og 
starfa með Listafélagi MH. Þá kemur sér vel 

að vera á bíl en Muffmóbíl júníor er þó ekki 
alltaf til í slaginn. „Pabbi hefur bjargað mér 
algjörlega og gert mikið við hann, enda komst 
hann ekki gegnum skoðun síðast,“ segir Krist-
ín sem segir þó að hann eyði litlu og sé með 
eindæmum sætur bíll. Muffmóbíl er með 
mikinn karakter og smá mótþróa af og til. 
„Hann tekur stundum upp á því að læsa mann 
úti. Þá skríð ég bara í gegnum skottið,“ segir 
Kristín sem viðurkennir að það henti oft illa 
að þurfa troðast í gegnum skottið fyrir utan 
Kringluna á háannatíma. Muffmóbíl hefur 
reyndar ekki verið hafður mikið í utanbæjar-
akstri en hefur engu að síður reynst Kristínu 
og vinum hennar vel. „Við höfum komið heilu 
trommusetti í bílinn þegar við vorum að und-
irbúa tónleika í Norðurkjallara í MH svo Júní-
or leynir á sér,“ segir Kristín.  

Á Muffmóbíl í prófin
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Reynsluakstur Mitsubishi 
L200 Instyle, breyttur fyrir 35 
tommu dekk.

Viss valdatilfinning fylgir því að 
setjast upp í 35 tommu breyttan 
bíl. Setið er hátt og gott útsýni er 
yfir hina í umferðinni. Ekki sakar 
þegar bíllinn sem um ræðir er jafn 
fallega hannaður á ytra byrði og 
Mitsubishi L200 pallbíllinn.

Ekin var Instyle-gerðin, sem er 
toppurinn á L200 línunni, búin 
aukalega stöðugleikastýringu, 
skyggðum rúðum í afturhurðum, 
afturstuðara, leðuráklæði á sætum 
og rafdrifnu bílstjórasæti. Vélin 
var 2,5 lítra dísilvél sem í venju-
legri útgáfu gæfi af sér 136 hest-
öfl en útbúinn aukaaflspakka var 
bíllinn að því er næst verður kom-
ist 160 hestöfl og því verulega 
ánægjulegt að keyra enda alltaf 
feikinóg afl fyrir hendi. Að þeys-
ast upp brattar brekkur var lítið 
mál og reyndist vel rafstýrða fjög-
urra gíra sjálfskiptingin. Það eina 
sem hægt var að telja neikvætt 
við þessa reynslu var örlítið for-
þjöppuhik en fyrstu sekúndurnar 
eftir að ýtt var á bensíngjöfina 
virtist sem bíllinn væri beinlínis 
latur. Við rúma 2000 snúninga tók 
hann aldeilis við sér og þaut af 
stað.

Gripið í hálkunni þennan dag 
var gott og hjálpaði þar til jafn-
vægis- og veggripsstýrikerfið. 
Hann reyndist vel bæði á vegum 
og vegleysum, kom þar að góðum 
notum super select-millikassinn 

sem einn og sér gerir Mitsubishi 
L200 þess verðan að eiga. Að geta 
valið um að keyra í afturhjóla-
drifi, sídrifi eða fjórhjóladrifi er 
ansi hentugt í íslenskri veðráttu 
hvað þá að geta skipt milli aftur-
drifs og fjórhjóladrifs á allt að 
hundrað kílómetra hraða. Þá getur 
maður skipt milli afturdrifs og 
fjórhjóladrifs á allt að 100 km 
hraða.

Fjöðrunin var eins og hún á að 
vera í pallbíl, nokkuð stíf enda 
bíllinn gerður til að bera 2,7 tonn. 
Stífar sporöskjulaga fjaðrir eru 
fyrir ofan öxul en sjálfstæður A-
fjöðrunarbúnaður og gormafjaðr-
ir að öðru leyti.

Pallur L200 er kannski ekki 
jafn stór og á mörgum öðrum pall-
bílum á markaðnum. Þar er hins 
vegar vel hægt að koma fyrir 
Euro-pallettu. Pallurinn er úr tvö-
földu galvaníseruðu stáli en hins 
vegar er það töluverður galli á 
slíkum bíl að pallurinn skuli ekki 
vera rykþéttur og sést út á milli 
hlera og hliða ef vel er að gáð.

Það kom þægilega á óvart 
hversu lipur L200 pallbíllinn er í 
borgarumferðinni. Miðað við svo 
stóran bíl, svo ekki sé talað um 
breyttan bíl, var hægt að leggja 
ótrúlega mikið á stýrið og fara U- 
beygjur eins og ekkert sé.

Allt innra byrði bílsins er einn-
ig til fyrirmyndar. Sætin eru þægi-
leg og val um hita í framsætum 
var meira en kærkomið í frostinu 
á dögunum. Mælaborðið var bæði 
smekklegt og hagkvæmt. Ekkert 
offramboð af óþarfa tökkum, bara 

nákvæmlega það sem þurfti. Fjöl-
nota RV mælir leyfir ökumanni að 
fylgjast með öllum nauðsynlegum 
upplýsingum um aksturinn, til 
dæmis meðalhraða og eldsneytis-
nýtingu en einnig er í aksturstölv-
unni innbyggður áttaviti, klukka 
og hitamælir.

Maður fær þokkalega öryggis-
tilfinningu um borð í L200. Hátt er 
setið frá jörðu og gott er að vita að 
hann hlaut fjórar stjörnur í NCAP 
árekstrarprófinu. Bíllinn er með 
tvöfalda loftpúða sem hægt er að 
slökkva á ef þarf. Í heildina var 
upplifunin öll hin ánægjulegasta.

Áferðarfallegur harðjaxl

Vagnhöfða 7
110 Reykjavík
Sími: 517 5000

FJAÐRIR OG GORMAR
Í FLESTAR GERÐIR

JEPPA
Japan/U.S.A.

Smurþjónusta
fyrir allar gerðir bíla

Eigum olíusíur í flestar gerðir bíla
Komdu með bílinn til okkar!

Frábær verð og góð þjónusta!
Alltaf heitt á könnunni!



Ferrari ætlar sér að framleiða 
„ódýran“ bíl. Bíllinn mun kosta 
rúmlega 10 milljónir króna.

Bíllinn hefur hlotið vinnuheitið 
420 Dino. Honum er ætlað að taka 
sess ódýrasta Ferrari-bílsins, 
Ferrari F430, sem mun aftur á 
móti fá stærri vél og verða dýr-
ari.

420 Dino mun fá V8-vél sem 
komið verður fyrir framarlega í 
bílnum. Hún verður 4,2 lítrar og 
mun skila 480 hestöflum.

Bíllinn verður að öllum líkind-
um coup-bíll en deilur standa milli 
Ferrari Pininfarina sem hannar 
Ferrari-bíla, og Fiat sem á allt 
heila klabbið, um útfærslu. Hvað 
sem verður mun 420 Dino líta 
dagsins ljós árið 2010 og keppa við 
Porsche 911 Turbo og Aston Mart-
in V8 Vantage um hylli hugsan-
legra kaupenda.

Ekki eins dýr 
og Ferrari

Á vefsíðunni www.bilavefur.
net má finna umfjallanir um 
ameríska sportbíla og fornbíla 
frá árunum 1950-1975.

Á www.bilavefur.net eru nýjustu 
fréttirnar úr bílaheiminum, spjall-
borð, hlekkir, myndbönd og 
myndaalbúm, helguð sport- og 
fornbílum.

Í myndasafninu eru rúm-
lega 6.000 myndir af sport-
bílum hérlendis og eru því 
líkur á að þeir sem hafi átt 
amerískan sportbíl á árum 
áður rekist þar á mynd af 
honum.

Auðvelt er að finna mynd-
ir á síðunni og hægt er að 
skrifa umsögn við hverja 
þeirra. Með því móti er hægt 
að búa til spjallþráð um 
hvern bíl. 

Myndir frá kvartmílu-
keppnum hérlendis, allt frá 
því að fyrsta brautin var opnuð og 
fram til ársins 1978, eru líka á síð-
unni. Að auki myndir frá ýmsum 

bílasýningum og eins samkomum 
á vegum bílaklúbbsins Krúser, 
félagsskapar áhugamanna um 
ameríska jálka.

Sjá nánar á www.bilavefur.net. 

Óður til amerískra jálka og fornbíla

Heimilisbílinn má nota til svo 
margs annars en að komast á 
milli staða. Bíllinn er staður-
inn þar sem hugsanir fara á 
stjá, hvort sem það er til að 
hreinsa út gamla fýlu, fella 
nokkur tár eða syngja hástöf-
um þegar enginn sér til.

Það er á hreinu að Íslendingar 
eiga alltof marga bíla og við meng-
um of mikið en við getum líka 
notað bílinn á jákvæðan hátt. Að 
sjálfsögðu keyrum við flest í 
vinnu, skóla og förum í ferðalög. 
En bíllinn er líka griðastaður fyrir 
marga. Hver kannast ekki við að 
hlaupa út í fýlu og keyra á góðan 
stað til að fella tár, hlusta á upá-
haldstónlistina eða tala við besta 
vininn sem skilur allt. Þegar 
maður þarf að vera aleinn getur 
bíllinn komið sér vel. Keyra á 
afvikinn stað, leggja niður sætin 
og hlusta á hljóðbók með „take 
away“-kaffi. Hugleiða. Eða fara á 
stefnumót út í buskann. 

Leyniherbergi 
á hjólum



Bílar eru ekki bara farartæki 
til að komast á frá A til B. Þeir 
segja heilmikið um þig og hver 
þú ert.

Bílar eru stöðutákn og endur-
spegla í mörgum tilvikum per-
sónuleika eiganda sinna. Sá sem á 
nóg af peningum velur sér ekki 
Yaris, þó svo hann sé traustur og 
sparneytinn. Hann velur sér dýran 
bíl, Benz eða Lexus, kannski skut-
bíl ef hann á fjölskyldu,  og kannski 
tveggja sæta coupé ef hann er 
maður einsamall. En hvernig bíll 
hæfir hvaða manngerð?

Hér eru nokkrir sem hæfa ættu 
flestum, en sumum betur en 
öðrum. Allt er þetta í gamni gert 
enda smekkur manna jafn fjöl-
breyttur og bílarnir sem við keyr-
um.

Það er enginn jeppi á listanum 
af einfaldri ástæðu: Það er svo 
mikið af þeim að þeir eru einfald-
lega ekki svalir.

Hvernig bíl áttu að fá þér?

Saab bifreið Peters Gilbert hefur ekið meira 
en milljón mílur á sömu vélinni. Bíllinn svo 
sérstakur að ástæða þykir til að setja hann á 
bílasafn.

Englendingurinn Peter Gilbert keypti Saab 900 bifreið 
sína árið 1989, þá spánnýja, fyrir 29 þúsund dali. Peter 
hafði þá átt Saab bíla frá árinu 1966 og breytti ekki út af 
vananum eftir að hann flutti til Bandaríkjanna. Hann 
hefur því átt sama bílinn í 17 ár og ekið honum milljón 
mílur eða 1,6 milljón kílómetra. Peter er farandsölu-
maður og ferðaðist mikið um sveitir Wisconsin.

Sama vélin hefur verið í bílnum alla tíð. Peter hefur 
ekið um hundrað þúsund kílómetra á ári og bíllinn hefur 
reynst vel. Hann segir góða endingu liggja í því að end-
urnýja reglulega það sem hefur slitnað.

Nú fer Saab-inn gamli á eftirlaun og verður til sýnis 
á bílasafni Wisconsin. Peter hefur hins vegar keypt 
nýlegan Saab sem er aðeins minna keyrður-

Milljón mílu Saab fer á safn

Bifreiðastillingin ehf. • Smiðjuvegi 40d • Sími 557 6400

Vissir þú að 90% af sjálfskiptingum
bila vegna hitavandamála?

Láttu skipta um olíu og síu á sjálfskiptingunni.
Sjálfskiptingar, stillingar og alhliða viðgerðir.

Súðarvogi 6 – 104 Reykjavík Sími 577-6400

Við bjóðum …
…heildar lausnir í snjókeðjum

• Viðgerðir • Breytingar • Þjónusta

Ný endurbætt gerð, mjúkur botn, fer betur í hornin og milli hlutaNý endurbætt gerð, mjúkur botn, fer betur í hornin og milli hluta

Bylting í þrifum
Jólagjöfin

í ár.

Söluaðilar: Byggt&Búið, Samkaup Úrval og Nettó um land allt, Iðnú
Brautarholti, Fjarðarkaup Hf. Skipavík Stykkishólmi, KFH Egilsstöðum, 
Gólfefni & þrif Höfn og Kaskó Keflavík

Ný gerð

Það vinnur á meðan 
þú ert að heiman
Lítil rafdrifin kúla dregur
hringlaga mjúkan disk með 
filti undir sem dregur í sig
ryk, ló, dýrahár o. fl.
Eitt handtak að skipta um filt.
Gengur 1,5 klst á hleðslu, 
hleðslutæki fylgir.

Það vinnur á meðan 
þú ert að heiman

Parket
Flísar

Gólfdúka

Þrífur



Orð eru til alls fyrst. Það geta 
tveir starfsmenn Volkswagen 
staðfest en þeir ræddu sín á 
milli hvort Touareg V10 dísil-
jeppinn væri nægilega öflugur 
til þess að draga Boeing 747 
breiðþotu sem vegur 155 tonn.

Samtal þeirra spurðist út og fáein-
um mánuðum síðar var ákveðið að 
ganga úr skugga um álitaefnið á 
Dunsfold-flugvellinum í Englandi.

Það þarf talsverðan undirbún-
ing og aðgætni þegar toga á far-
þegaþotu með 511 fermetra væng-
hafi, fjórum hreyflum, 450 sætum, 
og skrokk sem er á stærð við íbúð-
arblokk. Nauðsynlegt reyndist að 
þyngja bílinn og til þess voru not-
aðar stálkúlur og stálplötur. Auka-
þyngdin var 4.345 kg og heildar-
þyngd jeppans því komin upp í 
7.030 kg. 

Verkfræðingar Volkswagen 
höfðu reiknað út að miðað við gír-
hlutföll og snúningsvægi vélar-
innar, sem er að hámarki 750 Nm, 
gæti bíllinn komið 200 tonnum á 
hjólum á hreyfingu. Hlutföllin 
voru engu að síður mjög undarleg; 
1,7 metra hár og 4,75 metra langur 
bíll að draga 19,4 metra háa og 
yfir 70 metra langa farþegaþotu. Í 
þokkabót var ekta enskt haustveð-
ur, slagveðursrigning og suddi. 

Þegar keyra átti af stað var 
bensínið stigið hálfa leið niður og 
tekið af stað í öðrum gír. Það eina 
sem hreyfðist í fyrstu var nálin á 
snúningsmælinum en skyndilega 
fóru Touareg-jeppinn og farþega-
þotan að mjakast af stað. Þegar 
tekist hafði að láta jeppann draga 
þotuna 150 metra án teljandi vand-
ræða var staðar numið. Hvorki 
bíllinn né þotan skemmdust við 
uppátækið.

Toureg dregur 155 
tonna risaþotu

Nú liggja fyrir Alþingi breyt-
ingar á umferðarlögum nr. 
50/1987. Þar er meðal annars 
lagt til að samgönguráðherra 
geti sett reglur um farþega-
fjölda og keyrsluvenjur ungra 
ökumanna.

Lagabreytingarnar snúa flestar að 
ungum ökumönnum, hvenær þeir 
eigi að fá fullnaðarskírteini, 
hvernig beri að taka á brotum 
þeirra, og hvernig eigi að koma í 
veg fyrir þau. Einnig er lögð til 
lögleiðing hlífðarfatnaðar fyrir 
bifhjólamenn og að viðurlög gegn 
ofsaakstri verði hert.

Meðal þess sem lagt er til er að 
ráðherra setji ýmsar reglur um 
ökuréttindi ökumanna sem ekki 
hafa fullnaðarskírteini. Í laga-
breytingunum segir: „Ráðherra 
getur sett reglur um takmörkun á 
heimild byrjanda til að mega 
stjórna ökutæki, sem ökuskírteini 
þarf til að stjórna, á tilteknum 
tíma sólarhringsins, takmörkun á 
fjölda farþega yngri en 20 ára og 
um takmörkun á afli hreyfils öku-
tækis. Ráðherra getur ákveðið að 
slíkar takmarkanir taki til byrj-
anda á gildistíma bráðabirgðaskír-
teinis allt þar til hann verður 
fullra 20 ára.“

Samkvæmt upplýsingum frá 
samgönguráðuneytinu eru þessar 
reglur ekki settar í lög svo auð-
veldara sé að breyta þeim þegar 
reynsla sé komin á þær. Augljós-
lega er að mörgu að huga og getur 
það til dæmis verið erfitt fyrir tví-
tugt foreldri ef það má ekki keyra 
börnin sín tvö í leikskólann.

Í lagabreytingunum er einnig 
lagt til að hægt verði að gera öku-
tæki upptæk. Þar segir meðal ann-
ars: „Þegar um er að ræða gróf 
eða endurtekin brot á umferðar-
lögum má gera upptækt vélknúið 
ökutæki, sem ökuskírteini þarf til 
að stjórna og notað er við brotið, 
ef það er talið nauðsynlegt til þess 
að fyrirbyggja frekari brot á 
umferðarlögum eða öðrum lögum. 
Með sama skilyrði má gera upp-
tækt vélknúið ökutæki, sem öku-
skírteini þarf til að stjórna og er 

eign þess sem hefur framið brotið, 
enda þótt ökutækið hafi ekki verið 
notað þegar brotið var framið.“

Sé sá sem af sér brýtur ekki á 
eigin bíl getur lögreglan, sam-
kvæmt lagabreytingunum, gert 
bílinn upptækan. Þarna spila 
margir þættir inn í eins og eignar-
réttur og gerir það málið enn 
flóknara. Þessar tillögur hafa 
valdið nokkrum titringi og finnst 
mörgum sem stóri bróðir seilist 
fulllangt í þetta skiptið.

Farþegafjöldi ungra
ökumanna takmarkaður



Sumar konur geta ekki hugsað 
sér að ganga í ósamstæðum 
undirfötum.

Tilhugsunin um að verða kannski 
fyrir slysi, þurfa að láta ókunnuga 
hjúkrunarfræðinga afklæða sig 
og verða vitni að ósamstæðum 
undirfötum (t.d. slitnum Sloggy 
buxum upp að mitti og Victorias 
Secret brjóstahaldara) er skelfi-
leg í huga sumra kvenna. Þær 
myndu sem sagt ekki láta sjá sig, 
hvorki lífs né liðnar, í undirfatnaði 
sem ekki passar saman. Svo eru 
aðrar konur sem láta sig þetta litlu 
varða. Nota nærboli sem þær 
erfðu frá afa gamla og grípa þær 
nærbuxur sem efstar eru í skúff-
unni hverju sinni. Hvorum hópn-
um sem þú tilheyrir, þá er alltaf 
svolítið skemmtilegt að fara í 
fyrsta sinn í ný undirföt – hvort 
sem málið snýst um að vera sak-
laus og sæt eða urrandi sjóðheit 
og sexí.

Hvernig er ástandið í 
undirfataskúffunni?

Nýbýlavegi 12  • Sími 554 3533
Opið virka daga 10-18 • Laugardaga 10-16
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FYRSTUR MEÐ
FRÉTTIRNAR
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Météorities. Glansandi gull, 
kampavínslitaðar og og glitrandi 
perlur. Sex hlýir og fallegir tónar 
sem koma allir í einstaklega fal-
legum umbúðum sem minna svo-
lítið á gamla tímann. Púðrið er 
gefið út í takmörkuðu upplagi og 
aðeins fáanlegt nú yfir jólatím-
ann. Það er ætlað fyrir kinnar og 
kinnbein en hentar einnig vel á 
bringu og axlir. 

Perlupúður 
frá Guerlain
Lyftir húðinni og gefur fallegan 
ljóma.



Aðventutónleikar Söngsveit-
arinnar Fílharmónía bera 
að þessu sinni yfirskriftina 
Himnamóðirin bjarta. Eins og 
nafnið gefur til kynna verða lög 
helguð Maríu mey fyrirferðar-
mikil í efnisskránni. 

Aðventutónleikar Fílharmóníunn-
ar eru árlegur viðburður en þetta 
er í fyrsta sinn sem Magnús Ragn-
arsson, nýr stjórnandi Fílharmón-
íunnar, leiðir sveitina á slíkum 
tónleikum. „Ég kem með nýjar 
útsetningar og einhver ný lög en 
auðvitað í bland við þetta hefð-
bundna. Maður vill ekki styggja of 
marga með breytingum þannig að 
haldið er í ýmsar gamlar hefðir,“ 
segir Magnús og hlær.

Efni tónleikanna er fjölbreytt 
en þeir eru tileinkaðir Maríu mey 
annars vegar, og eins konar heims-
hornaflakki hins vegar. „Við erum 
með mörg lög um Maríu mey og 
svo tökum við jólalög víðs vegar 
að,“ segir Magnús. „Við tökum til 

dæmis eitt lag frá hverju Norður-
landanna, og svo syngjum við lag 
á úkraínsku. Við erum með tungu-
málasérfræðing í hópnum og hann 
hjálpaði okkur með framburðinn 
svo hann ætti að vera í lagi,“ segir 
Magnús og brosir. „Svo erum við 
líka með eitt amerískt lag sem er 
svo amerískt að það ætti vel heima 
í Disney-mynd.“

Eitt verk á efnisskrá tónleik-
anna er Magnúsi sérstaklega hug-
leikið. Verkið er eftir Magnús 
sjálfan en um frumflutning er að 
ræða. „Lagið er samið við texta 
Jesaja spámanns sem uppi var 
nokkrum öldum fyrir Kristsburð. 
Hann fjallar um mikil átök og 
hvernig heiminum mun vera gefið 
barn sem færa mun heiminum frið 
og að á herðum barnsins mun 
höfðingdómurinn hvíla. Þarna er 
hann sem sagt að spá fyrir um 
komu Krists,“ segir Magnús. „Ég 
byrjaði að semja lagið í fyrra 
þegar ég átti von á barni en varð 
svo strand rétt fyrir fæðinguna. 
Ég eignaðist svo lítinn strák, Ísak, 
og þegar hann var orðinn tíu mán-

aða byrjaði ég að semja aftur. Ég 
kláraði verkið og breytti líka því 
sem ég var búinn að semja, enda 
breyttur maður eftir að vera orð-
inn pabbi.“

Magnús var mjög stressaður 
þegar hann kom með verkið á 
fyrstu æfingu. „Ég var hræddur 
um að kórfélagarnir mundu hlæja 
að mér en þau tóku þessu mjög 
vel. Ég fékk athugasemdina að 
einn meðlimur hefði fengið gæsa-
húð meðan hann söng lagið. Ég 
vona bara að það hafi verið á rétt-
um forsendum,“ segir Magnús og 
hlær. „Kórinn hjálpaði mér líka að 
koma verkinu í lokabúning. Það 
var ómetanlegt að hafa kórinn til 
að prófa ýmsa hluti því maður sá 
strax hvað virkaði og hvað ekki.“

Í ár eru aðventutónleikarnir 
tveir en þeir fara fram í Lang-
holtskirkju 10. og 12. desember kl. 
20.00. Miðasala fer fram á midi.is 
og við innganginn og kostar mið-
inn 2.500 krónur. Nánari upplýs-
ingar er að finna á www.filharm-
onia.mi.is.

Jólalag á úkraínsku

Skemmtilegt getur verið að 
skreyta heimilið með heima-
bökuðu jólaskrauti. 

Piparkökur og kökur úr trölladegi 
geta verið mjög fallegt jólaskraut. 
Trölladeigskökur er einfalt að 
gera og ættu allir í fjölskyldunni 
að geta tekið þátt í að búa þær til.

Blandið saltinu og hveitinu 
saman og síðan vatninu smátt og 
smátt. Hnoðið deigið vel þangað 
til að það er þétt í sér. Fletjið deig-

ið út og skerið út myndir, til 
dæmis með smákökumótum. 
Gerið gat með tannstöngli efst í 
hverja köku til þess að hægt sé að 
hengja hana upp. Bakið á vægum 
hita í svona þrjátíu mínútur eða 
þangað til kökurnar eru orðnar 
harðar. Þegar kökurnar eru bak-
aðar má mála þær með þekjulit-
um og skreyta með glimmeri. 
Þræðið síðan litríka borða í gegn-
um götin á kökunum og þá eru 
þær tilbúnar.

Piparkökur kunna flestir að 
baka en ef skreyta á með þeim má 
ekki gleyma að gera gat í kökurn-
ar með tannstöngli áður en þær 
eru bakaðar, eins og trölladeigs-
kökurnar, svo hægt sé að hengja 
þær upp.

Jólalegt kökuskraut

Jóladagskrá Þjóðminjasafns 
Íslands hefst formlega á 
morgun, 10. desember, klukkan 
14.00.

Í desember er 
mikið um að 
vera í Þjóð-
minjasafninu
því öll jóla-
sveinafjöl-
skyldan kemur 
þar við á leið 
sinni til 
byggða. Grýla 
og Leppalúði 
mæta á svæð-
ið á morgun 
með jólakött-
inn, Stekkja-
staur kemur 
þriðjudaginn 12. desember klukk-
an 11.00 og bræður hans tínast svo 
í bæinn, einn á dag fram að jólum.

Mikið fjör verður á safninu á 
morgun og margt fleira um að 
vera en heimsókn þeirra hjóna.
Dagskráin hefst með opnun jóla-
sýningar á Torginu undir yfir-
skriftinni Sérkenni jólasveinanna, 
Magga Stína syngur jólalög með 
börnunum við orgelleik Harðar 
Bragasonar og á Veggnum stend-
ur yfir ljósmyndasýningin Hátíð í 
bæ með myndum af íslensku jóla-
haldi á sjöunda áratugnum. Hægt 
verður að fara í ratleiki og Kaffi-
tár verður með sérstök tilboð fyrir 
börn. Ekkert kostar inn á dag-
skrána á fyrstu hæðinni og öll fjöl-
skyldan ætti að geta skemmt sér 
vel.

Grýla er á 
leiðinni

www.svefn.is



Fimm ára stráka dreymir um 
ýmislegt og hér á eftir fer listi 
yfir þær jólagjafir sem eru efst 
á óskalista fimm ára stráks í 
Reykjavík.

Jólagjafalisti

Jólaskrautið }

Skemmtilegt getur 
verið að skoða jóla-
ljós og skreytingar 
með fjölskyldunni.

Nú þegar jólskreyt-
ingar eru víða komn-
ar upp í gluggum og 
utandyra getur verið 
sniðugt að fara með 
alla fjölskylduna í bíl-
túr seinni partinn eða 
á kvöldin og skoða 
skreytingarnar. 
Gaman getur verið að 
rúnta um hverfi sem fjölskyldan fer venjulega ekki í og sjá hvernig 
aðrir skreyta húsin sín. Jólaljósin ættu að koma öllum í jólaskap og eftir 
bíltúrinn er svo tilvalið að safnast saman við eldhúsborðið og drekka 
kakó og borða piparkökur. 

Jólaljósin í bænum

Virðulegt par 
í jólaklæðum



Nóvemberkaktusar eiga sinn 
blómatíma á þessum árstíma 
og sumir telja að best sé að 
svelta þá til að fá þá til að 
blómstra.

Steinunn Ingimundardóttir, fyrr-
verandi skólastjóri í Húsmæðra-
skólanum á Varmalandi, á þennan 
fallega nóvemberkaktus sem 
blómstrar nú af öllum mætti og 
hefur hún átt hann í tuttugu ár. 
Hún telur að kaktusinn verði lík-
lega svona fallegur af næringar-
skorti. „Hann er í dálitlu svelti frá 
jólum og ekki vökvaður nema einu 
sinni í viku nema hann sé í mjög 
mikilli sól,“ segir hún. „Á haustin 
byrja ég svo að vökva hann helst 
svolítið á hverjum degi og klíp 
aðeins af honum. Þegar knúpparn-
ir eru komnir á eyk ég frekar 
vökvunina en það gerir honum 
ekkert til þó hann þorni.“ Steinunn 
á tvo kaktusa sem hún hefur í suð-
urglugga en varð að færa þá til 
þegar þeir fóru að blómstra. 
„Blómin voru farin að klesssast 
upp að rúðunni svo ég færði þá úr 
glugganum og inn í stofu.“

En skyldi kaktusinn blómstra 
svona á hverju ári? 

„Það er misjafnt og ég veit ekki 
af hverju það er. Núna eru þeir 
alveg sérlega fallegir,“ segir Stein-
unn, ánægð með nóvemberkaktus-
ana sína.

Blómstrar af sulti

húsráð }

Hlýjar
sokkabuxur

fyrir veturinn



Á jóladöfinni }

Opið virka daga 12 – 18, laugardaga og sunnudaga 11 – 17 rumogsofi.is

Aðeins þessa einu helgi!

Furniture made in heaven

Himnarnir opnast
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Allt að 70% afsláttur

segja öllum að skoða heimasíðuna

útrýmum

húsgögnum
öllum

Góð vísa er aldrei of oft 
kveðin og því full ástæða 
til þess að minna fólk á 
að fara varlega með eld 
fyrir jólin.

Á flestum heimilum er 
kveikt á kertum fyrir og 
um jólin og því er mikil-
vægt að allir séu vel vak-
andi og hafi nokkur 
atriði í huga. 

Aldrei ætti að hafa log-
andi kerti í mannlausum her-
bergjum og mikilvægt er að gæta 
þess hvar þau eru staðsett þó að 

þau séu í augnsýn. Kerti 
ættu ekki að vera höfð 
nálægt gluggum eða þar 
sem er dragsúgur og gæta 

verður þess að ekkert eld-
fimt sé nálægt þeim. 

Kertastjakar ættu aldrei 
að vera úr eldfimum efnum 
og nauðsynlegt er að athuga 
að kertin séu vel stöðug í 
þeim.

Mishá kerti geta einn-
ig skapað eldhættu ef 

þau eru höfð nálægt hvað 
öðru. Lægri kertin geta 

nefnilega brætt hliðar þeirra 
hærri svo að þau bogna og þá er 
voðinn vís. 

Mishá kerti geta 
skapað eldhættu



Sölvi Björn Sigurðsson rithöfundur er kominn í 
jólaskap.

„Ég er búinn að vera í jólaskapi að undanförnu, 
hvort sem það stafar af veðrinu, kuldanum eða ein-
hverju öðru,“ segir Sölvi og er ekki vandræðum 
þegar hann er beðinn um að segja frá því hvað er 
jólalegt. 

„Það er jólalegt þegar vinir manns sem búa víðs-
vegar um heiminn koma heim og maður fer að hitta 
þá og drekka jólabjór á einhverri kránni. Og að sitja 
heima hjá sér og skrifa jólakort, pakka inn gjöfum 
og drekka glögg. Svo er þurrkaða lambalærið henn-
ar mömmu afar jólalegt.“ Þurrkaða lambalærið? 
„Hún leggur það í pækil og steikir yfir nótt, það er 
upprunnið í Færeyjum og rataði í gömlu matreiðslu-
bókina hennar Helgu Sig. Þetta er eiginlega kjöt í 
harðfiskformi, og alltaf hægt að næla sér í væna flís 
af feitum sauð þegar maður er svangur.“ 

En jólabókaflóðið? „Jólabókaflóðið er alltaf jóla-
legt hvort sem maður er með bók sjálfur eða ekki.“ 
Bókin Fljótandi heimur eftir Sölva hefur samt orðið 
til þess að hann tekur þátt í flóðinu af lífi og sál. En 
þurfa rithöfundar ekki að senda jólakort? „Ég sendi 
nú ekki jólakort öll jól en stundum ef ég hef tíma 
finnst mér mjög gaman að dunda við kortagerð og 
skrifa þá einhverja viðeigandi vitleysu inn í hvert 
kort. Einu sinni teiknaði ég íslensku sauðkindina 
upp og myndskreytti hana. Nú verða voða margir 
móðgaðir sem halda að ég sé að senda öllum nema 
þeim jólakort en ég er ekki nógu duglegur við þetta. 
En kannski maður láti sér þetta að kenningu verða 
og drífi sig heim að föndra jólakort.“ Og þegar ljós-
myndarann bar að garði var Sölvi að föndra jóla-
kortin svo vinir hans og vandamenn geta farið að 
hlakka til. 

Drekkur glögg og gerir kort

Að kyssast undir mistilteini 
er ekki rík hefð hérlendis. En 
kannski er kominn tími til að 
innleiða hana, hver vill ekki fá 
góðan jólakoss?

Sögu mistilteinsins má rekja aftur 
til Drúída sem voru uppi löngu 
áður en Kristur gladdi okkur 
með komu sinni. Drúídar 
voru prestar og töframenn 
af keltneskum uppruna. 
Þeir notuðu mikið mistil-
tein þar sem þeir trúðu 
að hann hefði lækn-
ingamátt og byggi 
yfir ákveðnum 
töfrum. Drúid-
arnir notuðu 
mistilteininn
við ýmsar 
athafnir, meðal 
annars við mannfórnir, sem
er nú ekki sérlega jólalegt. En þar 
sem mistilteinninn var notaður í 

þessum vafasama tilgangi var 
hann bannaður í kirkjum á Eng-
landi í margar aldir.

Til er sögn sem vísar til mistil-
teinsins sem hinnar svikulu plöntu 
en það er í verki Shakespeares um 
Títus. Líklega er það vegna þess 
að hvít ber mistilteinsins geta haft 
eituráhrif sé þeirra neytt í miklu 
magni. Þá segir frá því að bændur 
á Englandi hafi gert jólaskreyt-
ingar úr mistilteini sem voru svo 

geymdar á milli 
ára. Þegar nýr 

mistilteinn var 
kominn í hús 
var kveikt í 
þeim gamla 

og hlaupið 
með hann 
um landar-
eignina til 
að

tryggja góða uppskeru. Mistil-
teinn yfir vöggu nýfædds barns 
átti að koma í veg fyrir að barninu 
yrði rænt og mistilteinn yfir inn-
göngudyrum átti að halda burtu 
illum öndum. Og vegna þess að 
mistilteinninn er sígrænn er hann 
oft tengdur frjósemi.

En hefðina að kyssast undir 
mistilteini má rekja aftur til 17. 
aldar. Siðurinn er upprunninn í 
York og var hugmyndin sú að karl-
manni væri leyfilegt að stela kossi 
frá konu væru þau undir mistil-
teini. Tækist að stela kossinum 
var eitt ber tínt af plöntunni og 
þegar öll ber voru uppurin hafði 
mistilteinninn glatað töframætti 
sínum. Og þar sem við mannfólkið 
höfum gaman af ýmiss konar 
kossaflangsi er mistilteinninn nú 
orðinn sterk jólahefð og hluti af 
jólaskreytingum. Siðurinn að 
kyssast undir mistilteini lifir víða 
góðu lífi enda er alltaf gott að fá 
jólakoss.

Missir hluta af töfra-
mætti við hvern koss

Glóey ehf.
Ármúla 19 • s: 568 1620 • www.gloey.is

kr. 4.995.

Jóla matseðill
Forréttir              Einrétta           þrírétta
Kremuð kúrbítssúp            1.090,-
með camenbert 
eða

Grafinn lax með tartarasósu           1.090,-
og frisée salati
Aðalréttir
Ofnbakaður saltfi skur                           3.390,-       4.390,-
með möndlu/ parmesano hjúp gratín 
á “ rataouille” beði
eða

Andabringu “magret”                          3.390,-        4.390,-
með hunangssósu, mangósýrópi og 
léttsteiktu skógargrænmeti
Desert
Blaut frönsk súkkulaðikaka                      990,-
með mandarínuís og appelsínusósu

550 5000
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Þeir lögðu niður vopn-
in, sungu sálma og 
skiptust á gjöfum.

Árið 1914 átti sér stað 
merkilegur atburður 
í mannkynssögunni. 
Um er að ræða 
vopnahlé sem átti 
sér stað í fyrri 
heimsstyrjöldinni,
þegar franskir, 
breskir og þýskir 
hermenn lögðu 
óvænt frá sér 
vopnin til þess að 
fagna jólunum. 
Mennirnir höfðu þá 
barist við vesturvígstöðvarnar í 
rúmar tvær vikur, en á aðfanga-
dagskvöld þetta ár, gerðu þeir hlé 
á bardaganum og hlé það stóð 
fram yfir áramót. Friðurinn hófst 
þegar Þjóðverjarnir byrjuðu að 
dreifa kertaljósum í kringum skot-
grafir sínar en kertin settu þeir 
upp í tré umhverfis þær. Um leið 
og mennirnir dreifðu kertaljósun-
um sungu þeir jólasálma, meðal 
annars Stille Nacht, eða Heims um 
ból, og bresku hermennirnir 
brugðust við með því að syngja 
enska jólasálma á móti. 
Eftir því sem leið á nóttina fóru 
„andstæðingarnir“ að kalla jóla-
kveðjur hver til annars og fljót-
lega eftir það hittust þeir í svo-
kölluðu „einskis manns landi“ þar 
sem þeir skiptust á gjöfum, meðal 
annars viskíi, sígarettum og ámóta 
munaðarvöru. Þögn lagðist yfir 
svæðið þessa nótt og kyrrðin varð 
til þess að mennirnir fengu tíma 
til að jarðsetja fallna félaga. Her-
menn frá báðum löndunum tóku 
þátt í athöfninni og vottuðu hinum 

látnu virðingu 
sína, til dæmis 
með því að fara 
saman með 23. 
Davíðssálm:
„Drottinn er minn 
hirðir, mig mun 
ekkert bresta. Á 
grænum grundum 
lætur hann mig hvíl-
ast, leiðir mig að 
vötnum, þar sem ég 
má næðis njóta. Hann 

hressir sál mína, leiðir mig um 
rétta vegu fyrir sakir nafns síns. 
Jafnvel þótt ég fari um dimman 
dal, óttast ég ekkert illt.“

Frumkvæði þessara herdeilda 
virðist hafa lagst vel í aðra her-
menn því vopnin voru einnig lögð 
niður víðar á þessu svæði. Í bréf-
um sem þýskir og breskir her-
menn sendu til ættingja sinna, 
segir meðal annars frá fótbolta-
leik milli hermannanna sem end-
aði 3-2 fyrir Þjóðverjum. Bréf 
þessi eru mjög verðmæt í dag en 
sem dæmi má nefna að söngvar-
inn Chris de Burgh greiddi heil 
14.400 pund, eða tæpar tvær millj-
ónir íslenskra króna, fyrir slíkt 
bréf á uppboði sem fór fram í 
London, 7. nóvember síðastliðinn. 
Í fyrra kom út kvikmynd um þessa 
helgu nótt. Myndin, sem er frönsk, 
heitir Joyeux Noël á frummálinu, 
eða Merry Christmas á ensku, og 
var hún tilnefnd sem besta erlenda 
myndin á Óskarsverðlaunahátíð-
inni 2005. 

Hættu að skjóta og 
sungu jólalög

Veittu vellíðan – gefðu bónda
þínum gjafakort í NordicaSpa

Gjafakort í heilsulind NordicaSpa er tilvalin gjöf. Við bjóðum upp á fyrsta flokks
snyrtimeðferðir fyrir andlit og líkama og ýmsar tegundir af nuddi.

Hægt er að kaupa gjafakort fyrir ákveðna upphæð, í tiltekna meðferð og ýmsa
spa pakka. Einnig er hægt að kaupa gjafakort í heilsuræktina – meðlimakort,
einkaþjálfun eða námskeið. Við aðstoðum þig við að finna réttu gjöfina handa
þeim sem þú vilt gleðja.

Við leggjum áherslu á andlega og líkamlega vellíðan og er Nordica Spa heimur
út af fyrir sig.

Opnunartímar:



















Guðjón Ægir Sigurjónsson hrl. - löggiltur fasteignasali

Glæsilegt nýtt parhús í Suðurbyggðinni á Selfossi,
rétt við nýjan grunnskóla og leikskóla. Húsið er 4ra
herbergja 162m2 og skilast fullbúið að utan, þöku-
lögð lóð og að innan er eignin fullmáluð og með full-
frágengnu rafmagni. Skemmtilegt stig til kaupa. 

OPIÐ HÚS Á LAUGARDAGINN 9. 12. 2006 
FRÁ KL: 14-15 

Opið hús í dag frá kl 14-15 
Hrafnhólum 19 - 800 Selfossi 
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Nú er tækifæri til þess að eignast nýtt og eigið atvinnuhúsnæði
– Allt að 80% fjármögnun

Nú er tækifæri til þess að eignast nýtt og eigið atvinnuhúsnæði
– Allt að 80% fjármögnun

Besta fermetraverð á sambærilegu atvinnuhúsnæði á höfuðborgarsvæðinu*Besta fermetraverð á sambærilegu atvinnuhúsnæði á höfuðborgarsvæðinu*

Suðurhella 6 - 221 Hfj
Frábær fjárfestingakostur* 

– 109 fm iðnaðarbil með 7,5 m lofthæð, möguleiki á 109 fm millilofti þannig að heildarfermetrafjöldi verður 218 fm. Verð aðeins 16.900.000
– 218 fm iðnaðarbil með 7,5 m lofthæð, möguleiki á 218 fm millilofti þannig að heildarfermetrafjöldi verður 436 fm. Verð aðeins 27.900.000

Húsið er steypt og afhendist fullbúið að utan með malbikuðu plani og tilbúið til innréttinga að innan. Stórar innkeyrsludyr. 
Afhending í júní 2007. Traustur byggingaaðili. Nánari upplýsingar veitir Þórarinn í síma 824-6704 eða á skrifstofu Draumahúsa 530-1811

*(Fermetraverð 87.000 kr pr. fm miðað við að kaupandi setji sjálfur milliloft.)





Síldarævint‡ri

Ævint‡ralegar fiskbú›ir

Hamraborg 14a • Skipholti 70 • Höf›abakka 1 • Vegamótum (Nesvegi 100) Sundlaugavegi 12 • Háaleitisbraut 58-60

Nú er úrvali› okkar af síld og
síldarréttum ævint‡ri líkast.
Komdu og brag›a›u á gómsætri
jólasíld úr gæ›ahráefni.



Tölurnar þrjár, sjö, níu og þrettán, 
eru sérstaklega magnaðar tölur í 
þjóðtrúnni og því ekki tilviljun að 
þær eru til dæmis þuldar upp 
þegar bankað er í við. 

Talan sjö hefur einnig lengi verið 
talin sérstök heillatala. Hún er 
samansett úr tölunni þremur, tölu 
heilagrar þrenningar og tákni him-
insins, og fjórum, tölunni sem 
myndar ferninginn og er tákn jarð-
arinnar. Saman mynda þær tölu 
alheimsins, himins og jarðar, töl-
una sjö. Samkvæmt gömlum hug-
myndum býr sjö yfir óvenjulegum 
töframætti og í tölunni er sjálf lífs-
hrynjandin fólgin. 

Í hverjum fjórðungi tunglmánað-
arins eru um sjö dagar. Súmerar, 
sem byggðu Mesópótamíu á því 
svæði sem nú heitir Írak, lögðu 
grunninn að tímatalsútreikningum 
sínum út frá gangi himintungl-
anna, 2000-3000 árum f. Kr. Þá 
reiknuðu þeir með því að hver 
tunglmánuður skiptist í um 4 x 7 
daga, samtals um 28 daga. Þeir 
tóku líka eftir því að tíðahringur 
konunnar er um það bil 28 dagar, 
jafnlangur tunglmánuðinum. Þar 
sem konan getur aðeins orðið 
barnshafandi á ákveðnu tímabili 
var tíðahringurinn álitinn afar 
mikilvægur.

Talan sjö hefur einnig stærð-
fræðilega eiginleika sem sennilega 
hafa ýtt undir sérstöðu hennar. Séu 
allar tölur frá einum upp í sjö lagð-
ar saman, það er 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 
6 + 7, verður útkoman 28, daga-
fjöldi tunglmánaðarins og tíða-
hringsins.

Þessar líffræðilegu og stjarnfræði-
legu staðreyndir gáfu hugmyndum 
dulspekinga um lífshrynjandina 
byr undir báða vængi. Þá komu 
fram kenningar um að mannslík-
aminn endurnýist á sjö ára fresti 
og að líf mannsins vari nokkurn 
veginn í 7 x 10 ár. Síðar skutu þess-
ar hugmyndir upp kolli í hjátrúnni, 
til dæmis að það boði sjö ára ógæfu 
að brjóta spegil og að sitji ógift 
stúlka við borð milli tveggja 
bræðra giftist hún ekki fyrr en 
eftir sjö ár. Kraftur þeirrar bölv-
unar eða ógæfu sem dynur yfir 
menn endist ekki lengur en eitt sjö 
ára tímabil í lífshrynjandi manns-
ins. 

Langalgengasta talan í Biblíunni 
er sjö og hún kemur þar fyrir í um 
það bil 300 atriðum. Segja má að 
hvarvetna í kristnum löndum, þar 
sem Biblían hefur gegnt veiga-
miklu hlutverki, finnist það við-
horf til tölunnar sjö að hún sé heil-
ög tala og um leið happatala. 

Hugmyndin um sjö himna kemur 
fram í ýmsum fornum heimsmynd-
um og þeim sem eru í sjöunda 
himni líður sérstaklega vel, eru 
alsælir. Þá má nefna að sjöarma 
kertastjaki er helgigripur og tákn 
Gyðinga frá fornu fari, í faðirvor-
inu eru sjö bænir, sjö tónar í tón-
stiganum og sjö litir í litrófinu og 
þar af leiðandi í regnboganum. 
Höfuðdyggðir í kristinni siðfræði 
eru sjö, dauðasyndirnar eru einnig 
sjö og undur veraldar eru sjö. Sjö 
er líka gegnumgangandi tala í bók-
menntum frá fornu fari og einnig í 
þjóðsögum og ævintýrum. 

Talan níu er almennt álitin heilla-
tala og kemur víða við sögu í þjóð-
trú. Eins og fyrr segir fæst hún 

með því að margfalda töluna þrír 
með sjálfri sér og er þess vegna 
sérstaklega áhrifamikil. En ýmis-
legt fleira skiptir máli hvað töluna 
níu varðar. Veigamikið atriði er að 
meðgöngutími kvenna er níu mán-
uðir. Þar að auki hefur talan níu 
stærðfræðilega sérstöðu. Það er 
alveg sama með hvaða tölu hún er 
margfölduð, þversumma útkom-
unnar, eða þversumman af þver-
summunni, verður alltaf níu. 
Tökum nokkur dæmi: 9 x 7 = 63 (6 
+ 3 = 9), 9 x 951 = 5319 (5 + 3 + 1 + 9 
= 18 og 1 + 8 = 9 ), 9 x 10832 = 97488 
(þversumman er 36 og þvers-
umman af 36 er 9). Talan níu er sú 
eina sem býr yfir þessum eigin-
leika.

Á heiðnum tíma var talan níu 
álitin heilög tala og tengdist helgi-
siðum. Hún virðist hafa haft við-
líka trúarlega þýðingu í heiðni og 
talan sjö öðlaðist í kristinni trú. 

Flestir þekkja þá hjátrú að telja 
töluna þrettán óheillatölu. Sú trú 
að þessi tala sé sérstök, annað-
hvort hættuleg eða heilög, er talin 
mjög gömul. Hugsanlega má rekja 
ótrúna á töluna þrettán allt aftur til 
Súmera. 

Í talnakerfi Súmera var lagður 
grunnur að svokölluðu sextuga-
kerfi sem hefur grunntöluna 60. 
Súmerar reiknuðu út frá gangi 
himintunglanna að árið væri 365 
dagar og fjórðungur að degi að 
auki. Út frá stjörnuathugunum 
sínum skiptu þeir árinu í tólf mán-
uði, gáfu þeim guðanöfn og hver 
mánuður fékk að auki úthlutað 
einu stjörnumerki úr dýrahringn-
um. 

Í þessum útreikningum skipti 
talan þrettán verulegu máli, hún 
var sérstök aukatala til að leiðrétta 
þá skekkju sem varð þegar gengið 
var út frá grunneiningum í sex-
tugakerfinu. Þekking á þessu sviði 
barst svo frá hinum fornu menn-
ingarsvæðum fyrir botni Miðjarð-
arhafsins yfir í gríska og róm-
verska menningu og þaðan áfram 
til germanskra þjóða. 

Sérstaða tölunnar þrettán innan 
sextugakerfisins er einfaldlega sú 
að sé farið út fyrir grunntöluna tólf 
(eina af grunneiningum sextuga-
kerfisins), fæst talan þrettán, það 
er 12 + 1 eru 13. Þetta þarf ekki 
endilega að hafa í för með sér að 
talan þrettán öðlist neikvæða merk-
ingu, það gerir hana hins vegar sér-
staka og þar af leiðandi heilaga. 
Það sem er heilagt er á vissan hátt 
hættulegt og á því hvílir bannhelgi. 
Sú bannhelgi og ótti sem enn fylgir 
tölunni þrettán gæti átt rót sína að 
rekja til þessara hugmynda.

Símon Jón Jóhannsson, 
þjóðfræðingur

Faxafen 12 S. 533-1550. Strandgata 3 S. 464-4450. Hafnargata 25 S. 421-3322
 Hafnarbúðin S. 456-3245.  Molinn S. 474-1400.  Hafnarbraut 34 S. 478-2216

Opið
Laugard. 11 – 18
Sunnud. 13 – 17
Virka daga 10 - 18
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H
elsta heimild 
álitsgjafa er 
Bókatíðindi og 
verður þar eilítið 
til að rugla kúrs-
inn það að setja 

inn endurútgáfur og kiljur inn á 
milli bóka sem eru að koma út 

núna. En, sé litið yfir titla ársins 
2006 kemur fyrst upp í hugann að 
höfundar og útgefendur hafi farið 
offari í stuðlun eins og sjá má 
þegar skoðaðar eru til dæmis 
bara þær bækur sem byrja á eff: 
Frigg og Freyja, Fótspor á fjöll-
um, Flóð og fjara, Ferðabók Fíu-

sólar, Ferðahandbók fjölskyld-
unnar, Ferðin yfir fljótið, Fíasól á 
flandri, Forspjall að frumspeki, 
Fótspor á fjöllum, Franskar konur 
fitna ekki, Frostfiðrildin, Fugl og 
fiskur, Furðulegt háttalag hunds 
um nótt, Frá sál til sálar, Frá toppi 
til táar – er þetta ekki einum of?  

Og við erum bara að tala um F-
titlana…

Einkennandi er einnig að línan 
virðist að nokkru vera sú að nota 
aðeins eitt orð og virðist það gef-
ast mjög vel. 

Annars lýsir þetta sér best 
sjálft. Óþarfi er að taka fram að 

hér er ekkert mat lagt á gæði bók-
anna sjálfra, aðeins það hvort titl-
ar þeirra hafi þau áhrif á mann 
við alfyrstu skimun þannig að 
maður staldri við og lesi sér til 
um bókina eða fletti Bókatíðind-
um áfram án þess að stalda við 
sekúndubrot.

Bestu & verstu bókartitlarnir
Tekið getur rithöfunda marga andvökunóttina að finna titil á verk sitt. Sem er bæði lýsandi og vekur eftirvæntingu meðal vænt-
anlegra lesenda. Selur. Eins og með önnur mannanna verk tekst þeim misvel til. Jakob Bjarnar Grétarsson hafði samband við 
valinkunnan hóp álitsgjafa sem skoðuðu Bókatíðindi 2006 með það fyrir augum að velja bestu og verstu bókatitlana.

Lunkinn titill. maður veit náttúrlega 
að þetta er ekki kennslubók í eitrun-
arfræðum en hugsar samt með sér: 
Skyldi maður geta lært eitthvað af 
þessari bók?

Eitt orð. Virkar. Er í tísku 
núna. Sendiherrann, 

Skuldadagar, Konungsbók, Skipið ... 
fínir titlar. Tryggðarpantur. Þetta er 
einhver bylgja núna sem er fínt.
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Rosalega held ég 
maður þurfi að 
halda lengi til á 
Mímisbar til að 
finnast þetta flott. 









A
ð ég sé jóladrengur? Jájá, en þó 
meira í seinni tíð. Ég var eng-
inn sérstakur jóladrengur 
þegar ég var yngri. Gaman að 
fá pakka og svona. En það kom 
ekki yfir mig einhver jólaandi 

fyrr en ég fór að ala upp börn sjálfur,“ segir 
Guðmundur Pálsson, forsöngvari hljómsveit-
arinnar Baggalúts.

Þeir piltar sem skipa Baggalút hafa nú um 
nokkurra ára skeið haldið úti vinsælli heima-
síðu auk þess sem þeir hafa allt frá árinu 2001 
sent frá sér sérstakt jólalag. Og aðventulag að 
auki allra síðustu ár. Að íslenskum sið hafa 
þeir tekið erlend tökulög og smíðað við texta 
sem eru glettilega raunsæislegir.

Guðmundur segir þá fjóra sem skipa hljóm-
sveitina alla vera mikla jóladrengi. „Ætli það 
sé ekki bara okkar barnslega æði. Við erum 
mjög viðkvæmir að eðlisfari. Klökknum mjög 
auðveldlega. Fáum kökk í hálsinn þegar við 
sjáum jólaljós og lítið barn með jólasveina-
húfu. Já, við erum mjög viðkvæmir á þessum 
árstíma.“

Baggalúturinn Guðmundur telur sitthvað til 
í þeirri kenningu blaðamanns að vegna þessar-
ar viðkvæmni þá reyna þeir að brynja sig með 
ofurraunsæi í textagerð. Beckett sagði að 
húmor væri eina svarið í níhilískum heimi.

„Já, eða kannski frekar svona eins og það 
þegar maður var skotinn í stelpu í gamla daga 
og stal af henni húfunni,“ segir Guðmundur. 
Það eru sömu hvatirnar.

„Jú, þessi greining er sennilega rétt. Raun-
sæislegir textar þar sem fjallað er um drykkju 
á jólum er okkar vörn. Þegar þessi ofurvið-
kvæmni okkar á þessum árstíma er orðin 
óþægileg – allt að því skammarleg.“

Flestir eru þeir Baggalútar fjölskyldumenn 
og endurlifa jólastemninguna í gegnum börn 
sín. Guðmundur skýtur ekki loku fyrir að hugs-
anlega hafi einnig praktískar ástæður þarna 
sitthvað að segja. En ekki bara að jólalögin 
liggi svona vel við jóladrengjunum viðkvæmu.

„Ætli þetta hafi ekki líka verið ákveðið tæki-
færi sem við sáum til að láta að okkur kveða. 
Ákveðin vöntun á markaði. Við reyndum að 
gefa út páskalag en það vakti enga athygli. 
Sumarlagið okkar ekki heldur né stuðningslag 
fyrir Vigdísi Finnbogadóttur. En jólalögin. Það 
klikkar ekki.“

Fréttablaðið lagði fyrir meðlimi hljómsveit-
arinnar spurningalista -- djúpsálarfræðilegt 
prófi – sérstaklega ætlað til að varpa ljósi á inn-
ræti þeirra Baggalúta hvers um sig. 

Ofurviðkvæmir jóladrengir í 
Baggalúti klökkna um jólin
Í um fimm ár hefur Baggalútur sent frá sér árlega jóla- og aðventulög. Jakob Bjarnar Grétarsson komst að því, með sálfræðilegu 
spurningaprófi og viðtali við Guðmund Pálsson forsöngvara, að inn við beinið eru þessir djókarar ofurviðkvæmir jóladrengir.



Guðjón Elmar,
27 ára Markaðsstjóri

Gunnar Ingvarsson,
38 ára Innkaupastjóri
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Ó
mar Ragnarsson 
hefur heldur betur 
látið til sín taka 
sem jólasveinn. 
Starfaði sem slíkur 
í nær tuttugu ár. 

Og lenti í ótrúlegum ævintýrum. 
Hann segir að hann gæti ekki tekið 
upp þráðinn aftur þótt hann glaður 
vildi. Jólaböllin eins og þau voru 
eru búin. Nú sé þetta allt í skötu-
líki. Jólasveinaleigur skaffa stráka 
fyrir skít og kanil, engin dagskrá 
undirbúin, heldur bara labbað í 
kringum jólatréð og sungið: Göng-
um við í kringum. Ómar kann 
margar sögur að segja frá því hann 
lagði þetta fyrir sig. Til dæmis 
þegar hann fór um Arnarneshá-
lendið, eins og hann kallar það, allt 
pikkfast milli Hafnarfjarðar og 
Reykjavíkur, en komst samt 
þannig að hver bíll um sig var beð-
inn um að færa sig því nú lægi lífið 
við. Svo þegar komið var í Sjálf-
stæðishúsið þá voru þeir, hann og 
félagi hans, klakabarðir svo að 
krakkar á aldrinum níu til tólf 
skiptu um skoðun: Jólasveinninn 
væri víst til, nýkominn af fjöllum 
fannbarinn.

„Eitt sinn mættum við Tómas Grét-
ar á jólaball Landsbankans en 
vorum reknir. Það var haldið á 
Borginni, fjögur til fimm hundruð 
manna ball, og í anddyrinu tók á 
móti okkur Adolf heitinn Björns-
son, trúnaðarmaður starfsmanna, 
sem hafði ráðið okkur, ásamt fjölda 
barna sem fylgdi. Hann spurði 
hverjir við værum og ég svaraði:

– Hér erum við komnir, Gátta-
þefur og Giljagaur!

Adolf svaraði því til með þjósti 
að við hefðum ekkert verið beðnir 
um að koma hér. Snautið út.

Við urðum frá að hverfa, fórum 
heim og tókum af okkur múnder-
inguna, þá sagði konan mér að 
Adolf hefði verið að hringja. Fimm 
hundruð grátandi börn væru á 
Landsbankaballinu af því að jóla-
sveinninn hefði skrópað. Við sögð-
umst ekkert geta gert að því þótt 
einhverjir aðrir jólasveinar 
skrópuðu. Við hefðum mætt og 
verið reknir. Fórum þó aftur á stað-
inn og þar var jólaballið að miklu 
leyti komið í upplausn. Adolf enn í 
anddyrinu og segir: Hva, komnir 
aftur?

Já, við héldum það. Hann ætlað-
ist til þess að við kynntum okkur 
sem Ómar og Tómas Grétar en átt-
aði sig ekki á því að við gátum nátt-
úrlega ekki sagt það þannig að börn-
in heyrðu. Þetta bjargaðist í horn. 
En ég man ekki eftir því, á öllum 
ferlinum, að hafa verið rekinn út 
þar sem ég átti að skemmta.“

Þorgeir Ástvaldsson útvarpsmaður 
hefur brugðið sér í jólasveinabún-
ing lengur en elstu menn muna. 
Sem Stúfur og oftar en ekki í félagi 
við Magnús Ólafsson leikara sem er 

þá Hurðaskellir. Það er Þorgeiri 
minnisstætt þegar Magnús var 
handtekinn sem Hurðaskellir. Enda 
frægt atvik og greinir nú frá því.

„Við fórum á vegum DV til að 
gefa alþingismönnum jólaepli á síð-
asta degi þingsins. Mig minnir að 
þetta hafi verið fyrir jólin 1980. Við 
fórum niður á Austurvöll með ljós-
myndara. Og leituðum inngöngu í 
þinghúsið. Þá vill svo til að þing-
vörðurinn bregst hinn versti við og 
sagði að við værum bara platjóla-
sveinar.“

Þetta þótti Þorgeiri mögnuð 
ásökun en þeir vildu upp á palla 

hvað sem tautaði og raulaði, hann 
með dragspilið á vömbinni en Magn-
ús vígalegur sem Hurðaskellir.

„Þetta endaði með því að þing-
vörðurinn, sem var eldri maður og 
hafði verið í lögreglunni, hringdi á 
lögregluna. Hann hélt því statt og 
stöðugt fram að við værum plat-
jólasveinar og ættum því ekkert 
erindi inn á þing. Lögreglan kom og 
handtók Hurðaskelli en Stúfur 
komst undan á hlaupum. Sá sprett-
ur endaði ekki fyrr en hjá Ríkisút-
varpinu við Skúlagötu. Þar hitti ég 
Jón Múla sem gerði um þetta fyrstu 
frétt: „Sá fáheyrði atburður gerðist 
…“ og svo greindi hann frá hand-
töku jólasveinsins.“

Þorgeir og Magnús hafa marga hildi 
háð í jólasveinabúningum sínum. 
En eitt sinn forfallaðist Stúfur og þá 
var leitað til annars ekki síðri nikk-
ara. Nefnilega sjálfs Gylfa Ægis-
sonar frá Siglufirði. Ekki vafðist 
fyrir Gylfa að þenja dragspilið 
undir söng Hurðaskellis en þar í 
raun voru takmörkin fyrir hæfileik-
um hans í þessu hlutverki. Því eftir 
að söngnum lauk, en þetta var í 

Platjólasveinar í kröppum dansi
Hér verður ekki öðru haldið fram en því að jólasveinninn sé til. Auðvitað. Hitt er að ýmsir skemmtikraftar hafa brugðið sér í gervi 
jólasveinsins þegar á hefur þurft að halda og kunna að segja af miklum hremmingum sem þeir hafa lent í klæddir rauða gallanum. 
Jakob Bjarnar Grétarsson heyrði í nokkrum þeirra og uppgötvaði að jólasveinabransinn getur reynst einhver sá martraðarkenndasti 
sem menn komast í.

Ómar átti í stökustu vand-
ræðum með að koma 
trúnaðarmanni í líki 
dyravarðar í skilning um 
að þetta væri hann en 
ekki Gáttaþefur.



Kópavogi um miðjan níunda áratug 
síðustu aldar, þá þurfti að gefa 
nammi. Hurðaskellir dembir sér í 
það hlutverk en fer svo að furða sig 
á því hvað hafði orðið af Gylfa. 
Finnur hann þá þar sem Gylfi er 
nánast kominn í áflog við einhverja 
óknyttadrengi sem vildu snerta 
jólasveininn og toga í skegg hans. 
Það var ekki Gylfa að skapi nema 
síður sé og lét krakkaskrattana 
kenna á vendinum. Eða þannig.

Magnús Ólafsson hefur verið 
jólasveinn í þrjátíu ár. Og hann vill 
nú ekki meina, þrátt fyrir að tekið 
geti á að vera í jólasveinagallanum, 
að nokkurn skugga hafi borið á. Þó 
svo að honum hafi verið troðið í 
Svörtu Maríu sem Hurðaskellir á 
sínum tíma.

„Aldrei neinn skuggi þar á. Ég er 
reyndar orðinn latari við það. En ég 
bregð mér í rauða gallann ef svo 
ber undir. Hurðaskellir og Stúfur. 
Við Þorgeir. Þannig hefur það verið. 
Vorum vinsælustu jólasveinarnir á 
sínum tíma. Svo komu alls konar 
gervijólasveinar, með undirboðum, 
og reyndu að bola okkur út af mark-
aði. Bara þeir um það.“

„Mér þótti þetta leiðinlegt þegar ég 
var að standa í þessu tæplega full-
orðinn maðurinn,“ segir Steinn 
Ármann Magnússon leikari. Hann 
er ekkert að skafa utan af því. Þetta 
jólasveinastand er meira en segja 
það. Og hann tekur undir með 
Magnúsi Ólafssyni sem bendir á að 
komið sé til undirboða í jólasveina-
geiranum.

„Við Dabbi [Davíð Þór] – tókum 
út fyrir þetta. Að ljúga þessu að 
börnunum, að maður væri jóla-
sveinn. Að lifa í lyginni. Við vorum 
einhver tvö tímabil í þessu amstri. 
Svo prófaði ég að gera þetta aftur 
löngu síðar. Gamaldags jólasveinn 
fyrir Stundina okkar. Lítið þó. En 
fór þá að hafa meira gaman af þessu 
þá. Var sjálfur búinn að eignast 
börn og fékk þá eitthvað út úr því að 
gleðja börnin. Svo ég ætlaði að fara 
út í þetta meira. Sá í þessu peninga. 
En þá voru komnar svona jóla-
sveinaleigur. Sem undirbjóða mark-
aðinn. Vandaðir leikarar eru ekki 
fengnir í þetta lengur.

Og Steinn segir eina sögu af jóla-
sveinastússi Davíðs Þórs vinar síns 
sem er sannast sagna martraðar-
kennd og til marks um að menn 
verða að leggja sig alla fram ef vel 
á að vera.

Þannig er að Davíð Þór var búinn að 
bóka sig í tvö jólasveina-gigg sama 
dag. Sem stemningsmaður hafði 
Davíð farið út kvöldið áður og tekið 
þátt í aðventugleði. Þegar svo til 
kastanna kom var hann ekki alveg 
upp á sitt allra besta. En, ekkert mál 
með það, Davíð fer af stað með 
seinni skipunum þó, á hinn fyrri 
stað. Til er að taka að Davíð Þór 
gengur ekki með úr. Honum finnst 
það óþægilegt. Þannig að hann 
slumpaði á hvað tímanum leið og 
þar sem samviskubitið var ekki upp 
á sitt allra besta tók hann sér góðan 

tíma í að dansa í kringum jólatréð, 
syngja og segja: Hohohó, krakkar 
mínir komið’i sæl … En hrekkur 
upp við illan leik þegar hann áttar 
sig á því að á staðnum hafði hann 
verið í rúman klukkutíma. Eitt 
stykki jólasveinagigg þykir pass-
legt korter til tuttugu mínútur. Allt 
þetta væri sök sér ef Davíð Þór væri 

við svo búið ekki orðinn alltof alltof 
seinn á næsta stað.

Þangað snarast nú Davíð kófsveitt-
ur í fullum skrúða. Þegar á staðinn 
er komið er jólasveininum gefið illt 
auga enda búið að dansa í kringum 
jólatréð og fólk sest niður við kaffi-

drykkju. Jólasveinninn reynir hins 
vegar að gera gott úr þessu og dríf-
ur krakkana í dansinn. „Nú skal 
segja, nú skal segja …“ og „Ég á 
heim´á Klapplandi …“ Jólasveinn-
inn er að niðurlotum kominn eftir 
hringdansana, sönginn og grínið – 
en hafði gert góða lukku – og þar 
sem hann kemur að kaffiborðinu 

Gylfi 
kunni 
öll jóla-

lögin afturábak og 
áfram. En var ekki 
mjög umburðar-
lyndur þegar kom 
að óknyttadrengj-
um sem vildu toga í 
skegg hans.

sverfur hungrið að. Davíð Þór upp-
götvar að hann hafði ekki haft neinn 
tíma til að fá sér hvorki vott né 
þurrt í þessum mikla hamagangi. 
Sér sér leik á borði og segir: Hoho-
hó, þetta eru nú aldeilis girnilegar 
veitingar. Smákökur, hohohó … og 
tekur til við að troða smákökum í 
andlitið á sér. Þá vill ekki betur til 
en jólasveinninn hafði gleymt gær-
unni sem hann var með framan í 
sér þannig að góður slatti af bóm-
ullinni fylgir kökunum upp í munn 
jólasveinsins. Nú voru góð ráð dýr, 
ekki dugði að Davíð færi að frussa 
út úr sér smákökunum en allra augu 
voru á þessum hressa jólasveini. 
Þannig að Davíð grípur til þess ráðs 
að sarga bómullina í sundur uppi í 
sér með tönnunum. Og gleypa 
ósköpin. Steinn Ármann heldur því 
fram að lengi á eftir hefði komið 
lopaspotti út um óæðri enda jóla-
sveinsins knáa. 

Þorgeir hefur oft lent í honum 
kröppum sem jólasveinn, forðaði 
sér eitt sinn á hlaupum undan lög-

reglu í fangið á Jóni Múla sem sagði útvarps-
hlustendum af hinum fáheyrða atburði.
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84.800

KG 36SX00FF
Mjög vandaður kæli- og frystiskápur
með tveimur pressum. Hæð: 185 sm.

Jólaverð: 84.800 kr. stgr.

68.900

WM 12E460SN
6 kg þvottavél með íslenskum
merkingum. 15 mín. hraðkerfi.
Orkuflokkur A plús.

Jólaverð: 68.900 kr. stgr.

79.800

HL 423200S
Gæðaleg eldavél með
keramíkhelluborði.
Fjölvirkur stór ofn (58 lítrar).

Jólaverð: 79.800 kr. stgr.

SE 45E251SK
Sérlega hljóðlát og sparneytin
fimm kerfa uppþvottavél. A/A/A.

Jólaverð: 59.800 kr. stgr.

ET 715501
Smekklegt keramíkhelluborð
með snertihnöppum.

Jólaverð: 54.000 kr. stgr.

HB 330550S
Hagkvæmur og huggulegur bakstursofn.
58 lítra, 8 hitunaraðgerðir.

Jólaverð: 79.000 kr. stgr.

VS 01E1800
Létt og lipur ryksuga. 1800 W.

Jólaverð: 8.900 kr. stgr.

Matador
Vandaður gólflampi
með góða lýsingareiginleika.

Jólaverð: 6.900 kr. stgr.

Bosch
MUM 4405EU
Öflug hrærivél á mögnuðu verði.

Jólaverð: 9.800 kr. stgr.

Bosch
TWA 3000
Margviðurkennt
vöfflujárn. 1000 W.

Jólaverð:
5.900 kr. stgr.

TW 47101
Hraðsuðukanna sem
tekur 1,2 lítra. 2400 W.

Jólaverð: 3.900 kr. stgr.

Gigaset AS140 DUO
Þráðlaust símtæki með auka-handtæki.

Jólaverð: 5.900 kr. stgr.   
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Þ
að getur verið ákveðin áskorun að slá upp matarveislu utan-
húss á Íslandi. En þegar veðurguðirnir eru manni hliðhollir, 
eða ásetningurinn bara nógu einbeittur, er fátt betra en að 
eta, drekka og gleðjast undir berum íslenskum himni.

Í nýrri ljósmynda- og matreiðslubók Áslaugar Snorra-
dóttur ljósmyndara og Sigrúnar Sigvaldadóttur hönnuðar 

er einmitt kastljósinu beint að samspili matar, náttúru og mannlífs á lit-
ríkan og glaðlegan hátt. Í bókina er hægt að sækja sér innblástur fyrir 
veislur úti við, hvort sem öllu er tjaldað til við matargerðina eða bara 
dregið upp það sem finnst í bakpokanum. Myndirnar fanga ekta íslensk 
útilegu- og tjaldstæðaaugnablik í bland við skemmtilega sviðsettar 
stemningar Áslaugar, eins og aðalmynd þessarar síðu er gott dæmi um 
en þar sjást frísklegar eldri frúr gæða sér á bakarísbakkelsi ofan í sund-
laug og sötra með kaffi úr bollum á undirskálum. 

Bók Áslaugar og Sigrúnar heitir „Icelandic picnic“ og er texti hennar 
á íslensku og ensku. Auk mataruppskrifta eru í bókinni málshættir úr 
ýmsum áttum sem skreyta myndirnar og kallast skemmtilega á við 
þær.

Óður til útiveislunnar
Ný ljósmynda- og matreiðslubók Áslaugar Snorra-
dóttur og Sigrúnar Sigvaldadóttur fjallar um sam-
spil útivistar, matar og drykkjarfanga.



Unglingabókin í ár.
Þetta er málið stelpur!

Fróðleiksnáma fyrir alla um jólin eftir 
Árna Björnsson, þjóðháttafræðing.

Ævisaga eins allra besta fótbolta-
kappa sem Ísland hefur alið.

Halli og Heiðar skemmta
börnunum.







Þ
etta eru nú fjórar 
myndir sem ég hef 
gert. Þrjár myndir 
eru þegar klárar. Nú 
er ég með mynd í eft-
irvinnslu sem fjallar 

um heróínistasamtökin í Dan-
mörku. Ég var um tíu daga að 
skjóta hana,” segir Þorri Jóhanns-
son kvikmyndagerðarmaður með 
meiru.

Árið 2003 gekk Þorri til liðs við 
samtök sem heita Encod – frjáls 
félagasamtök sem berjast gegn 
harðri bannstefnu hins opinbera í 
vímuefnamálum sem ríki heims 
hafa í raun fylgt frá og með sátt-
mála Sameinuðu þjóðanna sem 
gerður var árið 1961. Þátttaka 
Þorra í Encod hefur leitt til heim-
ildamyndagerðar hans um þessi 
mál, sem hann hefur unnið á laun-
um hjá ENCOD – kvikmyndagerð 
sem hann segir eins konar skæru-
liðaheimildavinnu:

„Maður mætir með kameruna á 
staðinn og verður að vera eins og á 
veiðum. Hvað gerist? Við hvern 
nær maður sambandi. Taka viðtöl. 
Fólk sem er undir áhrifum er mis-
vel fyrirkallað. Og misjafnt hvort 
það getur tjáð sig af miklu viti. 
Þessi síðasta mynd mín fjallar um 
opinber hagsmunasamtök heróín-
ista: Brugerforeningen eða Dan-
ish Drug Users Union  sem eru 
samtök heróín- og methadon- neyt-
enda í Danmörku. Þau berjast 
meðal annars fyrir því að fá hreint 
heróín frá ríkinu í stað methad-
ons.”

Þorri segir ljóst að Íslendingar 
upp til hópa eigi afar erfitt með að 
kyngja því að til séu opinber hags-
munasamtök heróínista. Sem 
styrkt eru af opinberum aðilum.

„En þetta er til fyrirmyndar að 

mínu viti. Fólk á að sjá um sín mál 
sjálft.“

Skoðanir þær og stefnan sem Þorri 
og samtökin Encod tala fyrir eru 
byltingarkenndar – tabú – sé miðað 
við opinbera stefnu og það sem 
uppi er meðal þorra almennings. 
Þorri segir svo frá að Bandaríkja-
menn hafi fengið í gegn hjá Sam-
einuðu þjóðunum að banna flest 
allt það sem kallað er ólögleg fíkni-
efni með áðurnefndum sáttmála. 
Þorri byrjar reyndar á að setja fyr-
irvara við ákveðna fordóma sem 
felst í orðanotkuninni. Þegar talað 
er um eiturlyf og fíkniefni. Ekki 
eru allir með fíkn í það sem kallast 
fíkniefni. Og eitur hefur náttúru-
lega mjög afgerandi merkingu. 
„Eiturlyfjadjöfullinn og svo fram-
vegis. Encod berst fyrst og fremst 
fyrir því að tekin sé upp raunsæ 
stefna í vímuefnamálum. Að horfst 
sé í augu við veruleikann.“

Að mati Þorra og félaga hans í 
Encod er einsýnt að það er bannið 
sjálft sem er meginvandinn. Ali á 
glæpum og algerlega sambærilegt 
við bannárin í Bandaríkjunum og 
afleiðingar þeirra. Reyndar á miklu 
stærri skala því talið er að fíkni-
efnaheimurinn velti á heimsvísu 
litlu minna en gervallur olíuiðnað-
urinn. Að mati SÞ hagnast ólöglegi 
vímuefnaiðnaðurinn um 400 millj-
arða evra á ári. Hluti þessara pen-
inga fjármagnar aðra glæpastarf-
semi og hryðjuverk. Þorri telur að 
væru vímuefni lögleg myndi þessi 
uppspretta fjármuna stórlega 
minnka. Og þeir 15 milljarðar evra 
sem Evrópusambandið og Banda-
ríkin verja til að viðhalda banninu 
færu til þarfari verka.

„Það verður að stoppa þessa hel-

stefnu. Taka þetta frá glæpamönn-
unum. Þetta er alveg svakalegur 
bisness. En svo eru ótrúlega marg-
ir sem hafa hagsmuni af þessum 
hræðsluiðnaði,“ segir Þorri.

Þorri dregur ekki úr því, nema síður 
sé, að þetta sé bæði gríðarlega viða-
mikið mál og flókið. Á því séu marg-
ir fletir og hann bendir á nýlegt e-
pillumál hér á landi en þá lést ung 
stúlka eftir neyslu efnisins.

„Efnin eru nú í höndum glæpa-
manna. Fólk kaupir þetta á göt-
unni, veit ekki hvað það er að kaupa 
og alls kyns óþverri getur verið í 
efnunum. Ungt fólk er ekki frætt 
um hvernig á að nota þetta. Alltaf 
er verið að tala við ungt fólk eins 
og það hafi ekki prófað vímuefni,“ 
segir Þorri. Hann vill meina að það 
sé eins og hver önnur fá-sinna. 
Menn verði að horfa á málið eins 
og það er. 

Árið 1998 var haldinn fundur í 
New York, svokallaður UNGASS 
fundur (United Nations General 
Assembly Special Session ) undir 
slagorðinu „Drug free world – we 
can do it!“ Hugmyndin var sú að 
árið 2008 yrði búið að þurrka út 
alla kóka-, ópíum- og kannabis-
ræktun í heiminum. Þetta átti að 
gera með hernaðaraðgerðum. 
Bandaríkjamenn í Kólumbíu og 
NATO í Afganistan þar sem tali-
banar voru styrktir til að ráðast á 
ópíumbændur þar. Þorri segir að 
öllum ætti að vera ljóst hvernig fór 
með þetta verkefni.

„Að sjálfsögu voru afleiðingarn-
ar þveröfugar á við það sem að var 
stefnt. Neysla og ræktun hefur 
aukist mikið. Árið 2003 var haldinn 

Þorri meðal 
heróínista í 
Köben
Þorri Jóhannsson klippir nú fjórðu heimildar-
myndina sem hann gerir í tengslum við starf sitt 
með evrópsku samtökunum ENCOD sem berjast 
fyrir umturnun á ríkjandi stefnu í vímuefnamál-
um. Í samtali við Jakob Bjarnar Grétarsson segir 
Þorri bannið sem slíkt við vímuefnum vera hið 
mikla mein í þessum málaflokki en ekki efnin 
sjálf. Skoðanir hans og sýn eru svo mikið tabú að 
myndirnar fást ekki sýndar hér á landi en Þorri er 
reyndar ekkert of ákafur í dreifingarmálum. Og 
víst er að fara mun um margan broddborgarann 
þegar hann kynnist skoðunum Þorra sem segir 
það rétt hvers og eins að neyta vímuefna.

Framhald á næstu opnu





annar UNGASS-fundur í Vín þar sem árang-
urinn var metinn og menn urðu að horfast í 
augu við að árangurinn var enginn. Þetta var 
svipuð vitleysa og Fíkniefnalaust Ísland árið 
2000.“

Efnt var til mikilla mótmæla gegn hinni opin-
beru stefnu fyrir framan aðalstöðvar Sam-
einuðu þjóðanna. Þorri var í Vín með vídeó-
tökuvél sína og gerði heimildarmynd um 
þann gerning allan og hefur sú mynd farið á 
nokkrar kvikmyndahátíðir og hefur verið 
sýnd á litlum sjónvarpsstöðvum.

„En þetta er slíkt tabú að erfitt er að selja 
slíkar myndir,“ segir Þorri. En afstaða hans í 
þessum efnum liggur fyrir. Og gekk hann í 
kjölfarið í Encod-samtökin.

„Fólk er alltaf að spyrja: Vildir þú að börn-
in þín væru að taka þetta? Eða að eiturlyfja-
salar séu fyrir utan skóla að selja ólögleg 
vímuefni. Ég hef lesið ýmsa hysteríuna í 
blöðunum. Öll umræða er á tilfinningasvið-
inu en það sem við biðjum um er að menn 
ræði þetta af skynsemi.“

Þorri vill meina að sú stefna sem mörkuð 
var árið 1961 hafi ekki síst verið vegna púrít-
anisma og vinnusiðgæðis sem ríkti. Áfengi, 
er vímuefni rétt eins og hin ólölegu efni en af 
sögulegum ástæðum er það leyft. Hitt er 
bannað af pólitískum ástæðum en ekki lækn-
isfræðilegum. „Þetta er valdatæki sem gert 
er til að halda niðri minnihlutahópum og 
halda fólki við færibandið. Marijúana er ekki 
gott til þess.“

Afstaða Þorra byggist meðal annars á þeirri 
hugmyndafræði að allir eigi að ráða sér sjálf-

ir svo fremi sem þeir trufli ekki aðra. Og 
vitnar í John Stuart Mill. „Oft er sagt að neyt-
endur eyðileggi heilu fjölskyldurnar. Því sé 
rétt að banna á mórölskum fosendum. En 
bann er pólitík, valdatæki sem byggist á 
úreltu siðferð. Opinber stefna okkar er sú að 
ekki séu til nein hörð efni og engin mjúk. 
Mjög persónubundið er hvernig efni virka á 
fólk og miklu ræður hvernig þau er notuð. Til 
er fólk sem leggur áherslu á kannabis, sumir 
eru heróínneytendur og aðrir kókaínneyt-
endur. Mikill meirihluti notenda í Evrópu eru 
þeir sem engin vandræði sækja heim. Stór 
hluti sem notar þetta gerir það til afslöppun-
ar og á hátíðarstundum. Eins og fólk drekkur 
um helgar.  En stefnan byggist hins vegar 
alltaf á hegðun minnihlutans sem er að brjót-
ast inn til að eiga fyrir efnunum,“ segir 
Þorri.

Hann bendir á að stjórnmálamenn í Bret-
landi, sem vilja leyfa heróín til að minnka 
glæpi, séu að ná máli. „Banninu sem slíku 
fylgja glæpir. Það er algerlega ljóst.“

En er ekki einsýnt að þarna fara dópistar 
sem vilja eiga greiðari leið að fíkniefnum? 
Þorri segist ekki óvanur slíkum spurning-
um.

„Jú, jú, kallaðir dópistar og sakaðir um að 
vera á mála hjá kókaínbarónum og kannabis-
framleiðendum,“ segir Þorri sem varla nenn-
ir að benda á hina augljósu mótsögn, að 
honum finnst, sem er sú að Encod-samtökin 
vilja leyfa vímuefnin til þess að hægt sé að 
koma böndum á dreifinguna og hafa eftirlit 
með neyslu þeirra. 

„Í samtökunum eru ýmsir sem aldrei hafa 
tekið neitt ólöglegt inn. Þetta snýst ekki um 

rétt fólks til að dópa í friði heldur að þetta sé 
almennt þjóðfélaginu til heilla að haft sé eft-
irlit með þessu. Staðan núna er sú að börn 
niður í ellefu ára eru heróínistar. Þrátt fyrir 
þessi miklu boð og bönn.“

En öll umræða á Íslandi er einhliða á nei-
kvæðum nótum að sögn Þorra – tabú. Alltaf 
sé verið að fjalla um afleiðingarnar en ekki 
orsakirnar. „Meginorsök vandans er sjálft 
bannið. Fullt af millistéttarfólki sem var háð 
heróíni fyrir bannið fékk sitt heróín hjá 
læknum. Bannið leiðir til hins vegar til 
óhreins efnis með oft skelfilegum afleiðing-
um og glæpa. Engin fræðsla er uppi. En betri 
er fræðsla en hræðsla.“

Betra er að hafa þetta leyft og á markaðsfor-
sendum fremur en að banna vímuefnin að 
sögn Þorra. „Þetta fer ekkert. Þetta er þarna 
svo framarlega sem eftirspurnin er. Þeir 
halda að þeir geti komið í veg fyrir þetta 
með tollgæslu en öll fangelsi eru troðfull af 
ólöglegum vímuefnum. Háttsettir lögreglu-
foringjar í Bretlandi kvarta undan þessu. 
Vilja lögleiðingu því þeir eyða dýrmætum 
tíma sínum og takmörkuðum fjármunum í 
að elta neytendur. Verið er að skapa glæpi. 
Einn foringi í Scotland Yard hefur sagt að ef 
fólk virkilega vill hafa eiturlyfjalaust land 
verði það að sætta sig við að við verðum að 
breyta öllum hefðum og reglum lýðræðis-
legs Vesturlandaríkis. Breyta því í lögreglu-
ríki. Og þess sjást ýmis merki. Viljum við 
lifa í þannig samfélagi? Þetta er spurningin 
sem við verðum að spyrja okkur,“ segir 
Þorri.

Þrjár fullgerðar eru myndir Þorra um 
þetta efni. Ein um áðurnefndan Vínarfund, 
ein fjallar um ástandið í Kaupmannahöfn 
þegar Pusher Street í Kristjaníu í Kaup-
mannahöfn var lokað. Þorri segir hassið enn 
til staðar en ástandið hafi versnað þar mjög 
við að starfsemin sé rekin neðanjarðar. 
Þriðja myndin fjallar um það þegar nokkrir 
meðlimir samtakanna fóru til Strassborgar 
þar sem lagt var til að stefnunni yrði breytt 
algerlega.

„Við viljum breyta stefnunni algerlega. 
Frá harðri stefnu til umburðarlyndis,“ segir 
Þorri og bendir á að bannið við vímuefnum 
sé álíka fáránlegt og vínbannið í Bandaríkj-

unum á sínum tíma. Sem kom fótum undir 
mafíuna. Nú sé þetta sama að gerast nema 
myndin er miklu stærri.

Engir Íslendingar aðrir en Þorri eru í Encod. 
Aðspurður segist Þorri ekki vera dópisti en 
hann hafi þó prufað eitt og annað til að vita 
hvað um ræðir. Skammast sín ekki fyrir það. 
En þetta gengur ekki út á það. 

„Nei, ég er ekki reglulegur neytandi. Og 
tek ekki þátt í þessu á þeim forsendum. Fyrir 
mér er þetta fyrst og fremst mannréttinda-
barátta. Þegar maður er að gera myndir 
verður maður blaðamennskunnar vegna að 
prófa eitt og annað.“

Þorri efast ekki um að ýmsir hér á landi 
muni súpa hveljur vitandi af hagsmunasam-
tökum heróínista víða um Evrópu. En Þorri 
segir það hið besta mál því þannig sé best að 
lágmarka skaðann af vímuefnunum.

„Koma í veg fyrir sjúkdómana, hafa 
þokkalega staði til að sprauta sig, fólki sé 
kennt að sprauta sig... krakkneytendur í Hol-
landi hafa staði þar sem þeir geta komið 
saman og reykt krakk. Það hefur verið dem-
óníserað. En ég hef komið á þessa staði til að 
mynda og aldrei verið í rólegri stemningu. 
Og meðan þeir eru þar inni eru engir glæpir. 
Selja og gefa. Í Hollandi og víðar eru til 
spjöld og vökvar þar sem þú getur athugað 
hvort extasípillan þín er hrein eða ekki. Kall-
að „harm reduction“. Lágmarka skaðann.“

Þorri telur algerlega óraunhæft að ætla 
að eiturlyf hverfi alveg. En telur víst að eft-
irspurn muni minnka en ekki aukast sé hægt 
að koma þessu upp á yfirborðið í stað þess að 
fóðra undirheimana með banni.

„Öll efni hafa sínar slæmu hliðar og 
ofneysla þeirra getur sjaldan verið holl,“ 
segir Þorri. „Varðandi mig sjálfan þá hef ég 
orðið vitni að framtaksleysi og skipulags-
leysi kannabisnotenda t.d. Og þegar um örv-
andi efni er að ræða þá hef ég upplifað ýmsar 
neikvæðar hliðar á neyslu þeirra í kringum 
mig svo ég get ekki mælt með reglulegri 
notkun þeirra við nokkurn mann. En það 
hefur ekkert með þá sannfæringu mína að 
gera að núverandi bannstefna veldur meiri 
skaða en hún gerir gagn.“





H
ér á Íslandi erum 
við aðeins með 
brot af þeirri 
starfsemi sem 
Herinn stendur 
fyrir um allan 

heim,“ segir Anne Marie á lýta-
lausri íslensku en hún hefur verið 
mikið hérlendis frá árinu 1976. 
„Herinn hér er frekar lítill en við 
erum um hundrað sem tilheyrum 
honum.“ 

Upphafsmaður Hjálpræðis-
hersins, William Booth, var í meþ-
ódistasöfnuðinum og segir Anne 
Marie að áhrifa þaðan gæti enn í 
dag þrátt fyrir að hreyfingin skil-
greini sig ekki sem slíka. „Í 
sumum löndum er Hjálpræðisher-
inn skráður sem trúfélag og er þá 
kirkja. Hér á Íslandi erum við 
vissulega trúfélag en ekki skráð 
sem slíkt, þannig að við erum bara 
hreyfing eða samtök,“ segir Anne 
Marie og bætir því við að flestir 
sem tilheyra Hjálpræðishernum 
séu skráðir í þjóðkirkjuna en ekki 
endilega allir. „Herinn tilheyrir 
ekki þjóðkirkjunni en við erum í 
góðu samstarfi við þjóðkirkjuna 
og önnur trúfélög hér á landi. Það 
er eitt af því sem hefur verið ein-
kennandi fyrir herinn að geta 
starfað með öðrum.“

Hjálpræðisherinn er með sínar 
eigin samkomur og starfsemi og 
virkar því að vissu leyti eins og 
trúfélag þrátt fyrir að hafa ekki 
lagaleg réttindi sem slíkt. „Það 
kemur alltaf annað slagið upp í 
umræðunni og einhverjum finnst 
að við ættum að sækjast eftir því. 
Öðrum finnst það algjör óþarfi 
enda eru flestir ánægðir með að 
tilheyra þjóðkirkjunni og hafa þá 
Herinn fyrir starfsvettvang þar 
sem það þjónar náunganum,“ 
segir Anne Marie.

Af þeirri starfsemi sem Hjálp-
ræðisherinn heldur utan um hér á 

Hjálpræðisherinn hefur verið með starfsemi hér á landi frá árinu 1895 og rekið hér öflugt hjálparstarf fyrir fátæka og heimilis-
lausa. Sigríður Hjálmarsdóttir hitti Ann Marie Reinholdtsen majór en hún er yfirforingi Hjálpræðishersins á Íslandi.

Hermennskan er lífsstíll

Markmið 
Hjálpræð-
ishersins 
alls staðar í 
heiminum er 
að boða fagn-
aðarerindið 
um Jesú og 
að rétta fólki 
hjálparhönd 
án þess að 
mismuna 
því.

landi er Gistiheimilið við Kirkju-
stræti líklega mest áberandi. „Á 
sumrin gistir þar mikið af ferða-
fólki og er mikilvæg tekjulind 
fyrir okkur. Þegar líður að hausti 
kemur fólk hins vegar í langtíma-
leigu,“ segir Anne en í vetur búa 
þar stúdentar, útlendingar sem 
starfa hér á landi og einn og einn 
húsnæðislaus Íslendingur en þeir 
geta fengið gistingu á Gistiheim-
ilinu tímabundið. „Hingað kemur 
líka fólk sem er í vandræðum og 
fær að vera hér endurgjaldslaust 
í eina og eina nótt meðan það er að 
vinna í sínum málum. Það er þá 
ýmist útigangsfólk eða fólk sem 

er einfaldlega beðið um að fara að 
heiman.“

Anne Marie játar því þó að það 
komi fyrir að Hjálpræðisherinn 
þurfi að vísa fólki frá ef það er í 
neyslu. „Við getum ekki boðið 
gestum okkar upp á að hafa hér 
fólk sem er í neyslu en það getur 
stundum verið vandamál enda 
erfitt að útskýra það fyrir fólki 
sem er undir áhrifum. Það er 
voðalega erfitt að þurfa að vísa 
fólki frá sem er greinilega í neyð 
en í þannig ásigkomulagi að við 
getum ekki tekið við því,“ segir 
Anne Marie sem hefur séð hinar 
ýmsu hliðar samfélagsins í gegn-

um starf sitt hjá Hjálpræðisher-
num.

Herinn tók húsnæði á leigu í 
vor fyrir fólk sem hafði verið 
lengi í gistingu á Gistiheimilinu. 
„Í vor þurfti fólkið að flytja þaðan 
en var í vandræðum með að finna 
sér húsnæði. Það er dýrt að leigja 
og oft er líka farið fram á að ein-
hverjir mánuðir séu greiddir fyr-
irfram. Þetta fólk er ekki með 
þann pening tiltækan þannig að 
við aðstoðum það við leiguna á 
þessu húsi. Þá kemur það að 
góðum notum að fólk skuli styrkja 
okkur svo við getum fyllt upp í 
bilið.“

Auk Gistiheimilisins og leigu-
húsnæðisins rekur Hjálpræðis-
herinn vistheimili á Seltjarnar-
nesi fyrir geðfatlað fólk í 
samstarfi við heilbrigðisráðu-
neytið. „Það búa tólf manns á 
heimilinu sem taka þátt í samfé-
laginu en eru á lyfjum,“ segir 
Anne Marie og bætir við: „Síðan 
er það alveg velkomið og sjálf-
sagt að fólk leiti til okkar með 
vandamál sín, hvort sem það vill 
tala eða fá fyrirbæn. Við heim-
sækjum fólk líka ef þess er sér-
staklega óskað.“ 

Anne Marie segir ýmis verk-
efni sem fólk geti almennt unnið 
innan starfsemi Hersins sem 
sjálfboðaliðar og án þess að ger-
ast hermaður. „Við erum til dæmis 
með fatabúð og það er margt í 
tengslum við hana sem þarf að 
gera. Það er starf sem hver sem 
er getur komið að. Við fáum þang-
að gefins föt og seljum þau en það 
er mikilvæg tekjulind fyrir okkur. 
Stundum gefum við líka föt ef 
fólk er í algerri neyð. Búðin er 
orðin nokkuð vinsæl og verður 
sífellt vinsælli en þangað getur 
fólk komið með föt hvenær sem 
er án þess að gera boð á undan 
sér.“

Markmið Hjálpræðishersins alls 
staðar í heiminum er að boða 
fagnaðarerindið um Jesú og að 
rétta fólki hjálparhönd án þess að 
mismuna því. „Ef manneskja 
kemur til okkar gerum við ekki 
kröfu um að hún sé sömu trúar og 
við. Við reynum að rétta þeim 
hjálparhönd sem eru hjálpar-
þurfi, þó við getum að sjálfsögðu 
ekki hjálpað öllum en af fremsta 
megni reynum við að hjálpa þeim 
sem við getum,“ segir Anne Marie 
og bætir við: „Við erum mjög 
aðgengileg og það þarf ekki sér-
staklega mikla pappírsvinnu til 
að fá aðstoð frá okkur. Við stönd-



um samt ekki hér með Bónusmiða 
í höndunum fyrir fólk heldur er 
þetta smávegis ferli þrátt fyrir að 
við reynum að hafa það mjög ein-
falt.“

Anne Marie segir dyrnar alltaf 
opnar á Gistiheimilinu og þangað 
sé fólk alltaf velkomið í spjall eða 
kaffibolla. „Síðan erum við með 
samkomusalinn opinn alla daga 
kl. 16-18 en þangað eru allir vel-
komnir. Þá er opið fyrir alla, kaffi 
á könnunni og smávegis með því. 
Ljúf og lágvær tónlist er leikin 
þannig að friðsamlegt og gott 
andrúmsloft myndast. Sumir setj-
ast við borðin og spila yatzy eða 
bara sitja og spjalla.“ 

Einu dagarnir sem ekki er opið 
fyrir alla er á mánudögum því 
þeir dagar eru helgaðir konum. 
„Þá eru fundir í heimilasamband-
inu, sem er alþjóðleg kvenna-
hreyfing innan Hjálpræðishers-
ins. Ég held ég fari rétt með þegar 
ég segi að Heimilasambandið sé 
stærsta kvenfélag í heiminum,“ 
segir Anne Marie og bætir því við 
að Samkomusalurinn sé staður 
þar sem hver sem er getur komið 
inn. „Við erum ekki með neinn 
sérstakan markhóp í því sam-
bandi heldur bjóðum við alla vel-
komna. Ég hef trú á að við getum 
öll verið saman án þess að fólk sé 
sett í bása. Það eru ákveðnir stað-
ir fyrir fólk sem er í neyslu en við 
í samfélaginu verðum að viður-
kenna að þetta fólk sé til. Samfé-
lag okkar býður upp á að svona 
vandamál skapast. Það eru sumir 
sem eru alla tíð fórnarlömb en 
kjósa sér ekki endilega að fara 
þessa leið. Þetta fólk er alls konar 
og ekki endilega slæmt heldur á 
það þetta vandamál sameiginlegt. 
Það hefur mismunandi áhugamál 
og hæfileika og þarf líka fjöl-
breytni eins og aðrir. Við erum öll 
fyrst og fremst manneskjur.“

Anne Marie segir samkomur 
Hjálpræðishersins vera á fimmtu-
dögum og sunnudögum klukkan 
20. „Aðalinnihald þessara sam-
koma er svipað en á fimmtudög-
um eru lofgjörðarsamkomur og 
meira sungið. Á sunnudögum er 
meira lagt upp úr því að fólk 
standi upp og tali, gefi sinn vitn-
isburð,“ segir Anne Marie og 
bætir því við að það hafi frá upp-
hafi verið stór þáttur í helgihaldi 
Hjálpræðishersins að fólk gefi 
vitnisburð um trú sína. „Stundum 
er það einmitt þetta sem hefur 
áhrif, að fá persónulegan vitnis-
burð frá öðrum.“

Starfsmenn Hjálpræðishers-
ins hafa mjög sveigjanlegan 
vinnutíma enda er starfið fyrst 
og fremst lífsstíll. „Þegar maður 

ákveður að starfa fyrir Hjálpræð-
isherinn er maður að gefa líf sitt 
Drottni. En Drottinn skapaði 
okkur og veit að við þurfum líka 
hvíld þannig að auðvitað eigum 
við, bæði frá því sjónarmiði að 
við þjónum Drottni og frá mann-
legu sjónarmiði, að hvílast. Við 
teljum ekki tímana eða horfum á 
klukkuna.“ 

Sjálf gekk Anne Marie í Hjálp-
ræðisherinn árið 1972 og var þar í 
tvö ár þar til hún gekk í Foringja-
skóla Hersins. „Ég útskrifaðist 
árið 1976 og hef nú starfað í þrjá-
tíu ár. Við hjónin komum síðan 
hingað til lands ári síðar og vorum 
fyrst í fimm ár á Akureyri og 
síðan í Reykjavík. Við höfum 
verið til skiptis hér og í Noregi 
síðan í nokkur ár á hvorum stað 
en Herinn skipar foringja sína í 
stöður úit um allan heim,“ segir 
Anne Marie.
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VÖNDUÐ HÚSGÖGN
FRÁ DANMÖRKU
OG ÞÝSKALANDI
Á LÁGU VERÐI

Bókahillur

Stofuhúsgögn

Skrifborðsstólar

Tölvuborð

Fataskápar

Barnahúsgögn

Skrifstofuhúsgögn

Gæði og gott verð!

Opið alla daga til jóla

Í dag, laugadag kl 12 - 18
og  á morgun, sunnudag kl. 12 - 18



STRDA1200 · Verðlaunaður heimabíómagnari
HDMI tengi (1080p) · 7X 100W (4 ohm) · Bi-amplification 

DCAC - sjálfvirk uppsetning

Gleðileg jó

KDL32U2000 · Sony BRAVIA LCD sjónvarp · HD ready og með 
HDMI tengi fyrir stafræna mynd · Borðstandur fylgir

139.950,-
Staðgreitt

11.666,-
á mán. í 12 mán. með

Visa/Euro raðgreiðslum

20.000
Verðlækkun

32”

89.950,-
Staðgreitt

Product of the year- What HiFi

69.950,-
Staðgreitt

Pinnacle Studio 9Auka rafhlaðaFerða hleðslutæki · Taska5 DV spólur

39.950,-
Staðgreitt

Spilar líka
DVD

CMT-DX2D · Diska DVD samstæða
Tengist í sjónvarpið og sinnir öllum afspilunarþörfum þínum

DVD eða CD diska spilari með 100W magnara
Tengi fyrir MP3 spilarann að auki

DCR-HC46 · Sony HandyCam 
1.0 Megapixla CCD myndflaga · Carl Zeiss Vario-Tessar linsa

12x aðdráttur um linsu · 2,7" LCD snertiskjár · Tekur ljósmyndir á 
Memorystick Duo · Super NightShot Plus hristivörn · DV inn/út

39.950,-
Staðgreitt

Spilar MP3
diska

CMT-CPZ1 Vönduð samstæða · S-Master magnari
Hljómar framúrskarandi vel · Geislaspilari með MP3 afspilun

Tengi að framan fyrir MP3 spilara

Fylgir með vélinni!

Kauptu

Sony hjá
Sony!



  WWW.SONYCENTER.IS SÍMI 588 7669

ól með Sonyy

449.950,-
Staðgreitt

37.495,-
á mán. í 12 mán. með

Visa/Euro raðgreiðslum

Besta LCD

sjónvarp í heimi

- What HiFi Product

of the year

9.950,-
Staðgreitt

Stafrænn
diktafónn

99.950,-
Staðgreitt

Hristivörnin veitir
þér skarpari myndir

Rykvörn á myndflögu

SONY ALPHA D-SLR· Stafræn Reflex myndavél frá Sony
10 Megapixlar (APS CCD) · Bionz örgjörvi · Carl Zeiss, Sony og

Konica/Minolta linsur · 2,5" LCD skjár 230.000 pixlar·  D-Range myndtækni

3 tíma afspilun á 3 mínútna hleðslu
Fást með 512MB til 2GB af minni

Virkar líka sem minnislykill

Network Walkman MP3 spilari

Fyrir sportið, spilarinn telur

skref, mælir fjarlægð og

segir þér hversu mörgum 

kaloríum þú brennir á

skokkinu.

Nýtt!

Nýtt!

Margir
litir!

ICDB300 Stafrænn diktafónn með 64MB innraminni.
Allt að 37 klst. Upptökutími

Tengi fyrir hljóðnema og heyrnartól

Network Walkman Sport MP3 spilari
3 tíma afspilun á 3 mínútna hleðslu
Fást með 512MB til 2GB af minni

KDL40W2000 & KDL46W2000
SONY BRAVIA LCD veggsjónvarp

HD Ready · Full HD upplausn 1920 x 1080
Live Color Creation litir gefa fallegri

mynd en þú átt að venjast

40” og 46”

40”

599.950,-Staðgreitt

49.995,-á mán. í 12 mán. meðVisa/Euro raðgreiðslum

46”

32”

499.950,-
Staðgreitt

41.663,-
á mán. í 12 mán. með

Visa/Euro raðgreiðslum

Innbyggður
DVD spilari

SONY BRAVIA EPSRIT 32" LCD sjónvarp
HD Ready

DVD spilari innbyggður í sjónvarpið
S-Force Pro Heimabíókerfi innbyggt

Framhliðin lokast þegar slökt er á tækinu

45.950,-
Staðgreitt

Anti blur ISO1000,
Carl Zeiss linsa,

512MB minniskort,
taska fylgir

DSC-W70 Sony CyberShot 
7.2Megapixla Super HAD CCD myndflaga · Carl Zeiss Vario-Tessar linsa

3x optical aðdráttur (6x Precision digital) · 2.5" LCD litaskjár



Hundar krefjast of mikillar athygli og uppeldis. Kanínur eru 
heimskar og kunna ekki að kúka í kassa. Það er ekki hægt að 

klappa fiskum. Kettir eru kúl, hvað sem tautar og raular, og það 
er jafnvel hægt að setja kettling í jólapakkann.  Hér eru nokkrar 

af bestu kattartegundunum á landinu...

Tískukettir 
Átta bestu… kisurnar!



ÁRITANIR

S K Í F A N  Í  3 0  Á R

ÚRVALIÐ ER Í SKÍFUNNI

Todmobile
 Opus :: 6 

Björgvin Halldórsson 
Bó og Sinfó    

Bogomil og Sammi
  Majónesjól 

3.499

2.999
2.199

1.999
2.199

1.999

Páll Óskar, Margrét Eir 
og Eiríkur Hauksson

Horfðu til himins

Siggi Pálma 
Stories 

2.199

1.999
2.199

1.999

Skífan Kringlu
Todmobile – Opus :: 6
Björgvin Halldórsson – Bó og Sinfó
Bogomil og Sammi – Majónesjól                              
Páll Óskar, Margrét Eir og Eiríkur 
Hauksson – Horfðu til himins 

14:30
15:30
16:30
17:30 Skífan Smáralind

Siggi Pálma – Stories                                            
Todmobile – Opus :: 6
Björgvin Halldórsson – Bó og Sinfó

14:30
15:30
16:30

CD/DVD

LAUGARDAGUR



Í fyrsta lagi þá ætla 
ég hvort sem er að 
verða atvinnumaður 
í ensku deildinni og 
í öðru lagi þá á ég 
vasareikni, til hvers 

þarf ég að læra 
Þetta!

Ekki
örvænta!

Þú ert 
skarpur
strákur!

Þú rúllar þessu 
stærðfræðiprófi upp jafn 

auðveldlega og 80 ára gamall 
sjóræningi með tréfót spilar 
fótbolta. Ef þú ert í vafa með 

eitthvað þá ....

Þáááá? Spyr ég 
mömmu?

Eins og ég 
sagði, snjall 

strákur!

Ég veit aldrei 
hvernig ég á að 

tala við fullorðna.

Ég ekki 
heldur, þess 
vegna hef 
ég fundið 
frábæra
aðferð.

Hvaða aðferð.

Segðu góðan 
daginn eins og 
fullorðnir gera.

Allt í lagi.

Daginn,
Stanislaw.

Frábært.
Svolítið óheflað 
en fullkomnlega 

ásættanlegt!

Ég veit, ég 
hef íhugað 

að sækja um 
einkaleyfi á 
aðferðinni!

Og nú er komið að 
næsta þætti af Heimi 

spendýranna. Að 
þessu sinni eru það 
mennirnir sem eru 
umfjöllunarefnið.

Lalli, eigum við að 
fara út?

Ég tek þessu 
sem já!

Segðu okkur 
hvað þú gerir á 
leikskólanum?

Ég stríði 
stelpum.

Stríðirðu stelpum? Ertu ekki búinn að læra neitt af 
því að eiga stóra systur?

Já það 
er svo 

gaman!

Ég hef lært að það er 
bara sniðugt að stríða 

yngri stelpum!

Jú!

Mig hefur alltaf langað 
til að vera menningar-
viti. Einfaldlega af því 
mér finnst menning-
arvitasamræður svo 
fyndnar. Með klút 
um háls og koníak í 

hönd sitja menning-
arvitar og ræða neo-

symmetrískan póstmód-
ernisma í bókmenntastefnum 
nýaldar og hlæja ofan í bringu sér 
að fáfræði þeirra sem ekki þekkja 
til töfra Liszts eða snilldar Goya.

Í tilraun minni til að öðlast 
meira menningarvit skellti ég mér 
á klassíska miðnæturtónleika í vik-
unni. Flytja átti sálumessu Moz-
arts og ég arkaði, fáfróð um þá sál-
ugu messu, í átt að Langholtskirkju. 

Þegar tónleikarnir hófust gólaði 
kórinn orð sem ég skildi ekki og 
tónlistarstjórinn sveiflaði sprotan-
um í allar áttir svo kertin flöktu 
undan storminum. Þetta fannst 
mér besta skemmtun.

Tónleikarnir liðu áfram og kór-
inn sótti í sig veðrið eftir því sem 
fiðluleikararnir svitnuðu af innlif-
un til tónlistarinnar. Ég vorkenndi 
svolítið bumbuleikaranum sem 
virtist ekki hafa mikið að gera. 
Hann sló einstaka sinnum í 
trumbuna og dottaði svo ofan í 
bringuna þess á milli.

Þegar tónleikunum var lokið var 
ég endurnærð. Ég viðurkenni fús-
lega að ég hef ekkert vit, hvorki 
menningarlegt né almennt, á sálu-
messu Mozarts. Ég veit ekki hvort 

kórinn var í synki við stjórnand-
ann, eða hvort fagottið kom inn í 
réttum stíganda í fimmta hluta 
verksins, eða hvort yfirhöfuð var 
spilað á fagott á þessum tónleikum. 
En ég veit og fann að tónar verks-
ins sátu eftir í sálarkirnunni og mér 
leið vel. Því komst ég á þá skoðun 
að þegar kemur að menningarviti 
er fáfræðin ávísun á alsælu. Hefði 
ég vitað allt um verkið gæti hafa 
farið svo að ég hefði ekki notið þess 
því fjarvera þríhornleikarans hefði 
angrað mig svo svakalega mikið og 
eyðilagt upplifunina.

Ég vissi ekkert hvað ég var að 
hlusta á, en maður lifandi, ég þarf 
nú ekki að vera menningarviti til að 
njóta þess góða í lífinu.

Eigið ljúfa helgi. 



HELGARTILBOÐ

Ragnheiður Gröndal 
Þjóðlög

Friðrik Karlsson 
& Þórunn Lárusdóttir

Álfar og fjöll

Stebbi og Eyfi
Nokkrar notalegar ábreiður

Stóra stundin ykkar
Ýmsir

Nylon 
Nylon

Á móti sól 
Á móti sól í 10 ár

2.199

1.999
2.199

1.999

2.599

2.299
2.199

1.999

Páll Óskar, Margrét Eir 
og Eiríkur Hauksson

Horfðu til himins

100 Íslensk Jólalög
Ýmsir

Frostrósir
 Bestu lögin

3.299

2.799
2.199

1.999
2.199

1.999

5CD

S K Í F A N  Í  3 0  Á R

ÚRVALIÐ ER Í SKÍFUNNI

Over the Hedge
DVD

Garfield 2
DVD

Desperate Housewives
2DVD

2.499

2.299

2.199

1.999

1.999 1.999 4.499
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Falleg húsgögn
Fallegar gjafavörur

Fallegt skraut
Falleg jól



Kl. 18.00
Ljósmyndafélagið Ljósop í 
Reykjanesbæ heldur sína þriðju 
sýningu. Sýningin er opin frá kl. 
18-22 að Túngötu 2 í Keflavík. 
Níu félagsmenn taka þátt í sýn-
ingunni en á henni eru um 150 
myndir, en einn hluti hennar er 
fyrir myndir með þemanu 18+ og 
er sá hluti hennar ekki aðgengi-
legur gestum undir 18 ára aldri. 
Sýningunni lýkur á morgun.

!
Jólin með Bach í Hallgrímskirkju

Breski listamaðurinn Andreas 
Constantinou hefur samið dans 
fyrir Guðrúnu Óskarsdóttur, dans-
ara hjá Íslenska dansflokknum, 
sem hún sýnir í dag í húsakynnum  
Klassíska listdansskólans Grens-
ásvegi 14. Dansinn kallar Andreas 
Ice„oh“lation. Tvær sýningar 
verða á verkinu í dag kl. 17 og 19.

Til stendur að flytja verkið 
öðru sinni á næsta ári í Robin 
Howard Dance Theatre í sýning-
arsölum The Place í London. Andr-
eas Constantinou segir verk sitt 
lýsa firringu mannsins og ein-
angrun og sæki verkið til innsetn-
inga rétt eins og nútímadans. 
Hann hefur víðtæka reynslu og 

menntun frá breskum dansstofn-
unum, er menntaður í leikhús-
fræðum og dansleikhúsi, auk 
þjálfunar í dansi frá Laban-mið-
stöðinni í London. Andreas Con-
stantinou stofnaði sitt eigið fram-
leiðslufyrirtæki 2002, himherandit.
productions. Á þess vegum hefur 
hann farið víða með verk sín: ferð-
ast um England og Ítalíu, sýnt í 
Edinborg, Belgiu, Eistlandi og  
Taívan. Auk samstarfs við ýmsa 
smærri dansflokka í Bretlandi og 
víðar hefur hann tekið þátt í flutn-
ingi dansa Mörthu Graham í Lond-
on og Liverpool.  Andreas kennir 
nú við Klassíska listdansskólann. 

Guðrún Óskarsdóttir hóf ball-
ettnám við Ballettskóla Guðbjarg-
ar Björgvins í janúar 1992 og 
stundaði þar nám til vors 1999. Þá 
hóf hún nám við Listdansskóla 
Íslands og útskrifaðist þaðan vorið 
2003. Veturinn 2003-2004 nam hún 
við konunglega sænska ballett-
skólann í Stokkhólmi, á nútíma og 
klassískri braut.  Samhliða lauk 
hún stúdentsprófi frá Kvennaskól-
anum í Reykjavík. Guðrún hefur 
meðal annars tekið þátt í nem-
endasýningum, innlendum lista-
hátíðum, danshátíð í Avignon. Auk 
þess hefur hún sótt sumarnám-
skeið í Bretlandi og Kaupmanna-
höfn. Veturinn 2004-2005 dansaði 
Guðrún í Screensaver, Open Sour-
ce og Játningum minnisleysingj-
ans fyrir Íslenska dansflokkinn og 
er hún nú á nemendasamningi hjá 
flokknum.

Einmani dansar

Málarinn Mikines má 
að sönnu teljast Kjarval 
frænda okkar í Færeyjum. 
Aðalsteinn Ingólfsson list-
fræðingur hefur skrifað 
bók um listamanninn sem 
kemur út á ensku, dönsku 
og færeysku.

Aðalsteinn útskýrir að svolítið 
sérkennilegt sé að Íslendingar 
leggist í viðlíka menningarlega 
útþenslu í Færeyjum en útgefand-
inn, Einar Matthíasson, hefur 
gefið talsvert út þar í landi. Einar 
er einnig maðurinn að baki lista-
verkabókinni um Louisu Matthías-
dóttur og Kjarvalsbókina stóru og 
segir Aðalsteinn að hugmyndin að 
bókinni hafi komið til vegna 100 
ára afmælis Mikines á þessu ári.  

„Ég hef unnið töluvert með Ein-
ari og hann spurði mig ráða varð-
andi þetta verkefni. Mér til mikill-
ar undrunar báðu hann og sonur 
málarans, dr. Kári Mikines, mig 
um að skrifa bókina.“ Aðalsteinn 
kveðst löngum hafa verið heima-
gangur í Færeyjum en ekki hafa 
haft sérþekkingu á listamannin-
um, hann tók sér því rannsóknar-
leyfi og einhenti sér í verkefnið 
sem útheimti talsverð ferðalög og 

þeyting. Afraksturinn er yfir-
gripsmikil bók um bæði ævi og 
list Mikines en bókina prýða 250 
myndir af verkum 
hans.

„Mikines var 
markverðasti lista-
maður Færeyja á síð-
ustu öld - hann var 
þeirra Kjarval,“ 
segir Aðalsteinn. 
„Hann lagði grunn-
inn að færeyskri mál-
aralist en þrátt fyrir 
að hann hafi lengst af 
dvalið í Danmörku 
þá er hann alla tíð 
mótaður af sínu 
bernskuumhverfi.“

Sámal Joensen-
Mikines ólst upp á smáeyjunni 
Mykines sem er ein afskekktustu 
eyjanna. „Hann var alinn upp við 
þetta ótrygga líf, návist hafsins og 
dauðans. Hann upplifði að sjá sína 
nánustu hrynja niður úr berklum 
og snúa ekki aftur úr sjóferðum. 
Þessi harðgerða náttúra er mjög 
sterk í verkum hans sem og guð-
strúin, á þessum tíma voru Jesú 
og krossinn eina haldreipi fólks,“ 
segir Aðalsteinn.

Ævi málarans var þyrnum 
stráð, hann var drykkjumaður og 
sárveikur af sóriasis auk þess sem 
hann þjáðist af geðhvörfum, lá 
rúmfastur vikum og mánuðum 
saman og var ómögulegur í öllum 
perónulegum samböndum. Hæfi-
leikar Mikinesar á tónlistarsvið-
inu komu fljótt í ljós og var hann 
ungur sendur til Danmerkur að 
læra á fiðlu en það nám olli honum 
vonbrigðum. Hann var kominn 
undir tvítugt þegar sænskur mál-
ari uppgötvaði náðargáfu hans á 
myndlistarsviðinu og fékk honum 
pensla og liti. „Hann var kominn í 
nám í Kaupmannahöfn fyrir 1930 
og ferill hans hefst um það leyti og 
varir allt til 1970 þegar hann var 
vistaður á hæli. Hann lést síðan 
árið 1979,“ útskýrir Aðalsteinn.

Þetta er í fyrsta sinn sem rituð 
er bók um bæði líf og list Mikines 
en áður hafa komið út ævisaga 

hans og bók eftir lista-
manninn Bárd Jákups-
son. „Mikines tilheyrir 
þessum norræna 
expressjónisma – hans 
maður er Munk,“ segir 
Aðalsteinn og áréttar að 
verk hins síðarnefnda 
gefi góða hugmynd um 
hvernig Mikines var inn-
stilltur. „Verk hans snú-
ast um manninn and-
spænis þessum stóru 
öflum – náttúrunni, 
trúnni og ástinni. Þetta 
er mjög alvöruþrungin 
myndlist, ástríðufull og 

einmanaleg. Sem norrænn lista-
maður sker hann sig úr fyrir að 
reyna að brjóta til mergjar hvað 
það er að vera Færeyingur,“ segir 
Aðalsteinn og vísar meðal annars 
til verka Mikines af grindhvala-
drápi og þjóðdönsum í eyjunum. 
„Sem listamaður er Mikines mjög 
forvitnilegur fyrir okkur Íslend-
ingar því verk hans eiga margt 
skylt með íslenskri myndlist, marg-
ir íslenskri myndlistarmenn hrif-
ust af þeim. Hann kom meira að 
segja einu sinni til Íslands, árið 
1961 og málaði hér nokkrar mynd-
ir.“

Aðalsteinn kveðst óviss um 
framhald á störfum sínum í þágu 
færeyskrar myndlistar en upplýs-
ir að mögulega muni hann skrifa 
styttri verk eða uppistöðugreinar 
um tvo núlifandi færeyska mynd-
listarmenn. „Það er ekki afráðið, 
ég ætlaði nú aldrei að gerast skrif-
ari fyrir hirðmálara Færeyinga en 
ég hef eignast þar góða vini til 
dæmis í gegnum viötöl við sam-
ferðafólk Mikinesar. Það er hugs-
anlegt að ég taki að mér fleiri 
verkefni en ætli það verði ekki 
íslensk myndlist næst.“ Þar er jú 
víst einnig af nógu að taka. 



allt í matinn á einum stað
Birt með fyrirvara um prentvillur
Tilboðin gilda 9. desember til 10. desember eða á meðan birgðir endast
www.netto.is Akureyri  - Grindavík - Mjódd Reykjavík - Salahverfi Kópavogi
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Kossar, knús og málið er dautt
1.704 kr/stk. áður 2.990 kr/stk.

Guðni í Sunnu
2.844 kr/stk. áður 4.990 kr/stk.

Skemmtilegt fólk
1.642 kr/stk. áður 2.880 kr/stk.

Ísland í aldanna rás - 19 - öldin
6.829 kr/stk. áður 11.980 kr/stk.

Indjáninn - bernskan mín
2.559 kr/stk. áður 4.490 kr/stk.

Fall Berlínar
2.839 kr/stk. áður 4.980 kr/stk.

Nonnikonni og kúlurnar
1.419 kr/stk. áður 2.490 kr/stk.

Í matinn er þetta helst
2.554 kr/stk. áður 4.480 kr/stk.

Ólafía
3.409 kr/stk. áður 5.980 kr/stk.

Upp á sigurhæðir
3.979 kr/stk. áður 6.980 kr/stk.

Norræn sakamál
2.708 kr/stk. áður 4.750 kr/stk.

Heimsmetabók Guinness 2007
2.844 kr/stk. áður 4.990 kr/stk.



Sabine Kruegler fæddist í Nepal og 
ólst þar upp fyrstu árin. Foreldrar 
hennar voru málvísindamenn og 
trúboðar og þegar Sabine var sjö 
ára gömul fréttu þau af nýuppgötv-
uðum ættbálki djúpt inni í frum-
skógi Vestur-Papúa í Indónesíu. Til 
að skrásetja tungumál ættbálksins 
fannst þeim þjóðráð að flytja þang-
að með börnin sín þrjú. Þar bjó 
Sabine síðan til sautján ára aldurs. 

Stærsti hluti bókarinnar fjallar 
um lífsbaráttuna í frumskóginum. 
Þar myndar Sabine sín grundvallar-
tengsl, eignast nána vini, tekur þátt 
í gleði og sorgum ættbálksins. Í upp-
hafi er sá ættbálkur sundraður og á 
í slíkum innbyrðisdeilum að við ligg-
ur að hann sé að útrýma sér fyrir 
fullt og fast. Hluti hans er heiftar-
lega grimmur og allir vita að í þeim 
hluta eru mannætur. Smám saman 
tekst föður Sabine að innleiða nýtt 
gildismat – og á um tíu árum nást 
sættir meðal hinna sundruðu fylk-
inga ættbálksins. 

Sabine segist hafa alist upp í par-
adís – en maður spyr sig alloft í 
gegnum söguna hvort foreldrar 
hennar hafi verið gersamlega sturl-
aðir að ala börnin sín upp við þessar 
aðstæður. Gat pabbi hennar virki-
lega ekki slegið í gegn með neinu 
skárra en heimi á steinaldarstigi til 

að skrá niður tungumál sem nokkur 
hundruð hræður skröfuðu. Svo ófull-
komið tungumál að þar var aðeins 
hægt að telja upp að þremur. Á eftir 
þremur kom handfylli og síðan sí-
stækkandi einingar sem hægt var 
að burðast með. 

Þótt Sabine telji sér trú um að 
hún hafi alist upp í paradís og 
áfellist foreldra sína hreint ekki – 
hamrar hún á paradísartalinu svo 
oft að auðvelt er að lesa harm henn-
ar í gegnum textann. Hún reynir að 
líta svo á að hún eigi tvennar rætur, 
þótt ljóst sé að hún á aðeins einar. 
Þær rætur hafa verið klofnar í 
tvennt. Hún gæti alveg eins haldið 
því fram að hún hefði tvö höfuð.  
Þegar öllu er á botninn hvolft er hún 
vestræn kona – það segir vegabréfið 
hennar að minnsta kosti. Sem slík á 
hún ekki afturkvæmt í frumskóg-
inn, heldur þarf að taka afleiðingun-
um af ákvörðunum foreldranna.

Frumskógarstelpan er afar 
athyglisverð saga. En ekki einungis 
vegna þess að hún segir okkur frá 
heimi sem er okkur svo framandi að 
það er nánast óhugsandi að hann 
geti verið til á okkar tímum. Það 
sem er áhugaverðast við sögu Sabine 
er að skoða fjölskyldumunstrið. Þar 
er faðirinn, hinn mikli málvísinda-
maður, í aðalhlutverki. Aðrir fjöl-

skyldumeðlimir eru aukapersónur 
sem hjálpa honum að ná markmið-
um sínum. Það kemur berlega fram 
tvisvar í sögunni þegar kona hans 
þarf að skreppa frá um tíma. Í þess-
ari fjölskyldu er ekki mikið verið að 
hugsa um hvers konar grunn er 
verið að leggja að framtíð barnanna. 
Barna, sem foreldrarnir vita að 
þurfa á endanum að takast á við sið-
menninguna.

Sagan er vel skrifuð. Sabine 
reynir sitt besta til að segja frá á 
hlutlausan hátt – en sársaukinn er of 
djúpur til að hún nái að halda honum 
utan við sögu sína. Svo djúpur að 
Sabine fer fram á ystu nöf þegar 
hún tekst á við afleiðingarnar af 
uppeldi sínu. 

Árekstur tveggja heima

Fim. örfá sæti 7. des.
Fös. örfá sæti 8. des.
Lau. örfá sæti 9. des.
Síðustu sýningar fyrir jól!

Lau. 13. jan.
Fös. 19. jan.
Lau. 20. jan.

Miðasala virka daga
frá kl. 11-16 og
2 tímum fyrir sýningar. 
Sími 562 9700
idno.is og midi.is
Sýningar kl. 20

Sýnt í Iðnó

“Fólk ætlaði

hreint vitlaust að

verða úr hlátri.”

S.A. TMM

                    

                    

                     
               

          

                    

         

Stóra sviðið kl. 20:00

Afgreiðsla er opin kl. 12:30 – 18:00 mán. – þri. Aðra daga kl. 12:30 – 20:00.

STÓRFENGLEG! eftir Peter Quilter
Lau. 6/1, lau. 13/1 lau. 20/1, lau. 27/1.

SITJI GUÐS ENGLAR eftir Guðrúnu Helgadóttur. Leikgerð Illugi Jökulsson.
Fös. 29/12 kl. 20:00 uppselt, lau. 30/12 kl. 14:00 uppselt og kl. 17:00 uppselt, lau. 6/1 
kl. 14:00 örfá sæti laus, sun. 7/1 kl. 14:00 örfá sæti laus og kl. 20:00, lau. 13/1 
kl. 14:00 nokkur sæti laus, sun. 14/1 kl. 14:00 örfá sæti laus, lau. 20/1 kl. 14:00 örfá sæti 
laus, sun. 21/1 kl. 14:00.

PÉTUR GAUTUR eftir Henrik Ibsen. Leikgerð Baltasar Kormákur.
Í kvöld lau. 9/12 uppselt. Aukasýning sun. 10/12 örfá sæti laus. Allra síðasta sýning!

BAKKYNJUR eftir Evripídes
Frumsýning 26/12 uppselt, 2. sýn. mið. 27/12 örfá sæti laus, 3. sýn. fim. 28/12 örfá sæti 
laus, 4. sýn. fim. 4/1 örfá sæti laus, 5. sýn. fös. 5/1 örfá sæti laus, 6. sýn. fim. 11/1 örfá
sæti laus, 7. sýn. fös. 12/1 nokkur sæti laus, 8. sýn. fim. 18/1.

LEITIN AÐ JÓLUNUM eftir Þorvald Þorsteinsson
Í dag lau. 9/12 kl. 13:00 uppselt, kl. 14:30 uppselt og kl. 16:00 uppselt, sun. 10/12 
kl. 13:00 uppselt, kl. 14:30 uppselt og kl. 16:00 uppselt, lau. 16/12 kl. 13:00 uppselt,
kl. 14:30 uppselt og kl. 16:00 uppselt, sun. 17/12 kl. 13:00 uppselt, kl. 14:30 uppselt
og kl. 16:00 uppselt, fös. 22/12 kl. 13:00 uppselt, lau. 23/12 kl. 13:00 uppselt.

Leikhúsloftið

SKOPPA OG SKRÍTLA eftir Hrefnu Hallgrímsdóttur
Lau. 6/1 kl. 11:00 uppselt, kl. 12:15 og kl. 14:00, sun. 7/1 kl. 11:00, kl. 12:15 og
kl. 14:00, lau. 13/1 kl. 11:00, kl. 12:15 og kl. 14:00 örfá sæti laus, sun. 14/1 kl. 11:00,
kl. 12:15 og kl. 14:00 uppselt.

Kúlan

Smíðaverkstæðið kl. 20:00

PATREKUR 1,5 eftir Michael Druker.
Lau. 6/1, lau. 13/1 nokkur sæti laus, lau. 20/1
Ath! Miðaverð aðeins 1.500 kr. fyrir nema gegn framvísun skólaskírteinis.

Miðasala í síma 551 1200 og á netinu www.leikhusid.is

Fæst nú á geisladiski í miðasölu
Þjóðleikhússins og Hagkaupum.
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Amnesty International
Neskirkju við Hagatorg sunnudagskvöldið

10. desember kl. 20.00

Flytjendur:

Kolbeinn Bjarnason flautuleikari
Elísabet Waage hörpuleikari

Auður Gunnarsdóttir sópran
Anna Guðný Guðmundsdóttir píanóleikari

Helga Þórarinsdóttir víóluleikari
Einar Jóhannesson klarinettuleikari
Richard Talkowsky sellóleikari
Ari Vilhjálmsson fiðluleikari

Systkinin Kristján og Ellen Kristjánsbörn

Ágóði af tónleikunum rennur til fórnarlamba mannréttindabrota.
Miðaverð er 1.500 kr. Forsala aðgöngumiða er á skrifstofunni

Hafnarstræti 15 og Tónastöðinni, Skipholti 50d
Sími 511 7900 eða amnesty@amnesty.is.

ásamt Guðmundi Péturssyni

JÓLATÓNLEIKAR
14. desember kl. 20:30 í Hveragerðiskirkju

Nánari upplýsingar á kk.is
Miðasala á midi.is og verslunum Skífunnar

Styrkt af alþýðu Íslands

KK & ELLEN

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI
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Barna- og unglingaleikhús Austur-
bæjar sýnir frumsamið leikrit 
Jólafárið eftir Kristlaugu Maríu 
Sigurðardóttur, Kikku, á stóra sviði 
Austurbæjar í dag. Kikka hefur 
áður skrifað leikritið Ávaxtakörf-
una og Vodkakúrinn auk þess að 
skrifa handrit kvikmyndarinnar 
um Diddu og dauða köttinn.

Jólafárið verður sýnt fyrir og 
eftir jól í desember. Leikritið er 
annað í röð verka sem Barna- og 
unglingaleikhús Austurbæjar setur 
upp en fyrstu sýningu hópsins, 
Drekaskógi sem frumsýnd var í 
ágúst, hefur verið boðið að taka 
þátt í alþjóðlegri barnaleikhúshá-
tíð í Finnlandi í vor 2007.

Leikendur í Barna- og unglinga-
leikhúsi Austurbæjar  eru á aldrin-

um 9-15 ára og hafa allir tekið þátt 
í námskeiðum á vegum Ísmedia í 

Austurbæ. Listrænir stjórnendur 
sýninga leikhússins eru allir úr 

fremstu röð atvinnufólks í leikhús-
inu en leikstjóri er Agnar Jón 
Egilsson.

Jólafárið fjallar um stóran og 
frekan systkinahóp sem tryllist úr 
spenningi og græðgi fyrir jólin. 
Buguð móðir þeirra ákveður að 
jólin verði ekki haldin fyrr en syst-
kinin finni hinn sanna jólaanda. 
Börnin leita jólaandans úti í 
töfrandi jólanóttinni og með hjálp 
jólastjörnunnar, garðálfanna, 
grenitrjánna og fleiri furðuvera 
komast þau að niðurstöðu. Er það 
nóg til að sannfæra móðurina? 
Verður jólunum frestað í ár vegna 
heimtufrekju barnanna?

Miðasala er í Austurbæ en einn-
ig er hægt að nálgast miða á midi.
is.

Jólastjörnur, garðálfar og grenitré í Austurbæ



Kakó, kasmír og eplaskífur

Sögu samfestingsins má rekja allt 
að fimmta áratugnum þegar 
samfestingar komu fram í formi 
sundbola fyrir konur jafnt sem 
karla. Sem betur fer hefur verið 
ör þróun síðan þá og nú eru sam-
festingar búnir að festa sig í sessi 
sem partíklæðnaður. 

Samfestingur er eins og kjóll, 
þegar þú ert komin í hann þarftu 
ekki að hafa áhyggur af neinu 
við. Samfestingur stendur fyrir 
sínu, toppur og buxur í einu. Gæti 
ekki verið þægilegra og sparar 
manni svo sannarlega langtíma-
dvölina fyrir framan fataskápinn. 

Stuttar skálmar eða síðar, með 
ermum eða án, allt er til og geta 
allir fundið sér samfesting við hæfi 
enda eru margar búðir með ein-
hverja útfærslu af slíkri flík.

Um þessar mundir má sjá fullt 
af samfestingum af öllum stærð-
um og gerðum á helstu tískusýn-
ingunum og því um að gera fara að 
huga að því að fjárfesta í einum 
slíkum enda eru þeir það nýjasta í 
dag.

Fallegir samfestingar

Eins og öllum konum finnst mér frábært að klæða mig upp og 
mæta fín og tilhöfð í veislur. Auðvitað er það samt sem áður 
ákveðinn hausverkur eins og ég hef oft komið að í þessum 
pistlum en hann er þó fljótur að lagast. 

Vinnufélagi minn var um daginn í 15 mínútur að kaupa sér 
dress sem mun endast honum í nokkur ár. Það tók hann 15 
mínútur að redda jólafötunum. Þetta er eitthvað sem engin kona 
getur gert. Þótt við getum kannski keypt kjólinn á kortéri þá er 
það bara dropi í hafið miðað við öll hausverkjaköstin sem fylgir 
því að velja alla aukahlutina við kjólinn. Það þarf að spá í tösku, 
skart, sokkabuxur, skó, utanyfirflík og svo andlitsmálninguna. 
Þetta er ekki lítil upptalning og strákanir þurfa í mesta lagi að 
spá í það hvort þeir ætli að raka sig eður ei. Flestum karlmönnum 
er líka slétt sama á meðan jakkafötin passa ennþá og hvíta 
skyrtan er hrein. Eru það samt kannski bara við sem erum að 
gera þetta of flókið fyrir okkur?

Nú standa flestar konur og klóra sér í höfðinu yfir komandi 
hátíðahöldum enda ekki lítið af boðum og veislum að fara í. Svo 
vill maður alls ekki vera í sömu fötunum í öllum veislunum 
þannig að þetta getur líka verið frekar snúið. Einnig hef ég tekið 
eftir því að ég klæði mig út frá því í hvernig veislu ég er að fara í 
og hvernig fólk ég mun að hitta. 

Ekki langar mér neitt sérstaklega að fara í stutta glimmerkj-
ólnum í jólaboð til tengdó. Mér mundi ekki líða neitt sérstaklega 
vel eins og diskókúla innan um alla ættingjana. Glimmerkjóllinn 
er hins vegar vel við hæfi í áramótapartíinu í bland við hattana 
og flugeldana. 

Þetta ber að hafa í huga þegar maður heldur á vit verslana í 
jólaösinni í móðursýkislegri leit að jólafötum eins og svo margar 
konur eru að huga að þessa dagana. Best er einnig að vera búin 
að þessu í tíma því jólafötin lenda oft undir í annars lags veseni 
sem fylgir þessari annars yndislegu hátíð ljóss og friðar.

Undirbúningur hátíðanna
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Vanessa Paradis er frægari fyrir 
að vera kærasta og barnsmóðir 
leikarans Johnnys Depp en sinn 
eigin frama. Paradis skaust upp á 
stjörnuhiminn aðeins fjórtán ára 
gömul, þegar hún söng hið eftir-
minnilega lag „Joe Le Taxi“ sem 
varð mjög vinsælt árið 1987. Söng-
fuglinn hefur ekki náð neinum 
sérstökum vinsældum út fyrir 
Frakkland en þar á bæ hefur hún 
toppað marga metsölulista. Ný 
plata með henni á að koma út árið 
2007.

Vanessa Paradis var valin sem 
andlit ilmsins „Coco“ frá Chanel 
og nú síðast var hún aftur valin 
sem andlit nýrrar handtöskulínu 
frá tískuhúsinu fornfræga. Stjarn-
an er með mjög rómantískan fata-
stíl og eru hún og Johnny Depp í 
hópi best klæddu para í heimi. 
Paradis klæðir sig gjarnan í anda 
þriðja áratugarins, víða, sniðlausa 
kjólar með lágu mitti, margar 
perlufestar og er ýmist með lítinn 
hatt eða spöng í hárinu. Leyfum 
myndunum tala sínu máli. 

Franskur söngfugl

AIDS FUND
LEGGÐU ÞITT AF MÖRKUM

HVER
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Breska ungstjarnan Lily Allen er 
víst ekki eins saklaus og bros henn-
ur gefur til kynna, en nýlega við-
urkenndi hún að hafa selt fíkniefni 
á táningsaldri. „Ég seldi eiturlyf 
þegar ég var fimmtán ára á Ibiza 
og ég var alveg hræðilegur sölu-
maður. Þumalputtaregla fíkniefna-
sala fór greinilega fram hjá mér 
en hún er að nota aldrei eigið efni,“ 
segir Allen sem er alveg hætt að 
nota eiturlyf í dag. „Nú hefur vinn-
an og kynlífið komið í stað fíkni-
efnanna, þó svo að vinnan sé oft 
svo tímafrek að enginn tími gefst 
til þess að stunda kynlíf.“

Seldi eiturlyf

Þrátt fyrir að tæpur mánuður sé 
síðan leikarahjónin Tom Cruise og 
Katie Holmes gengu í það heilaga 
er ekkert lát á veisluhöldunum. 
Samkvæmt fréttavefnum contact-
music.com leggja hjónakornin nú 
drög að framhaldsveislu fyrir alla 
þá vini og kunningja sem gátu ekki 
komist til Ítalíu 18. nóvember þegar 
þau giftust í miðaldakastala í smá-
bænum Bracciano. Talið er líklegt 
að veislan verði haldin á heimili 
samstarfskonu Cruise, Paulu Wag-
ner, og staðfesti talsmaður leikar-
ans þetta í samtali við vefinn.

Cruise og Holmes hafa verið 
mikið í kastljósi fjölmiðlanna eftir 
að þau byrjuðu saman enda settu 
margir stórt spurningamerki við 
sambandið. Cruise bað unnustu 
sinnar í Eiffel-turninum í París og 
tveimur mánðuðum síðar varð það 
opinbert að Holmes gekk með barn 

þeirra undir belti. Stúlkan Suri 
fæddist síðan í apríl á þessu ári og 

var stúlkubarnið viðstatt giftingu 
foreldra sinna.

Cruise-hjónin fagna enn

Í vikunni voru kynntar tilnefningar 
til Grammy-verðlaunanna og bar 
þar hæst sálardrottninguna Mary 
J. Blige sem sópaði að sér átta til-
nefningum. Hún leiðir því listann 
en Red Hot Chili Peppers koma 
næst þar á eftir með sex tilnefning-
ar. 

Mary er meðal annars tilnefnd 
fyrir dúett sinn og írsku hljóm-
sveitarinnar U2 í laginu „One“.

Bretinn með flestar tilnefning-
arnar er James Blunt en hann er 
meðal annars tilnefndur fyrir lagið 
„You‘re Beautiful“ sem toppaði vin-
sældalista um allan heim á þessu 
ári. Paul McCartney er tilnefndur 
sem besti karlkyns flytjandinn 
fyrir lagið „Jenny Wren“.

Verðlaunin verða afhent við 
hátíðlega athöfn hinn 11. febrúar 
2007.

Blige fékk átta tilnefningar

Emma Bunton, 
sem er betur þekkt 
sem barnakryddið 
í stúlknasveitinni 
fornfrægu Spice 
Girls, hefur ákveð-
ið að feta í fótspor 
Angelinu Jolie og 
Madonnu ef hún 
getur ekki átt barn 
upp á eigin spýtur. 
Bunton er gift 
Jade James og 
vilja þau stofna 
fjölskyldu. Bunton hefur átt við 
veikindi að stríða og því er ekki 
víst að hún geti átt börn og því seg-
ist hún vera byrjuð að skoða ætt-
leiðingarferlið.

Barnakrydd-
ið vill börn

Leikarinn Wesley 
Snipes gaf sig 
fram við yfirvöld 
í Orlando á mið-
vikudaginn var, en 
hann hefur verið 
eftirlýstur í um 
það bil tvo mánuði 
fyrir skattsvik. 
Snipes flaug til 
Orlando á einka-
þotu og var þá 
búinn að tilkynna 
lögreglu að hann 
hygðist gefa sig fram. Snipes er 
sagður hafa svindlað um það bil 12 
milljónum undan skatti á árunum 
1996-97 en einnig skilaði hann ekki 
skattframtali frá 1999-2004. 
Snipes er orðinn 44 ára gamall og 
á yfir höfði sér allt að 16 ára fang-
elsi verði hann sakfelldur. 

Snipes 
handtekinn





Þegar ég heyrði fyrst af því að 
George Martin, lifandi goðsögn á 
meðal upptökustjóra og án efa 
fimmti Bítillinn, væri að endur-
vinna vel valin Bítlalög beint af 
upprunalegu segulböndunum 
fyrir nýja „Bítlaplötu“ varð ég 
strax mjög spenntur. Mér finnst 
sú hugmynd að gera eitthvað nýtt 
úr gömlu sem allir þekkja afar 
spennandi. Hef aldrei skilið 
íhaldssama tónlistarunnendur 
sem blóta endurhljóðblöndun eða 
tökulögum. Það fólk getur bara 
sleppt því að kynna sér nýja efnið 
og haldið áfram að hlusta á gömlu 
upptökurnar.

Á Love fær George Martin 
með sér í lið son sinn Giles. Saman 
taka þeir 33 Bítlalög og endur-
hljóðblanda í 26 stykki. Já, það 
þýðir að stundum taka þeir búta 
úr nokkrum lögum og blanda 
saman í eitt. Í þeim tilraunum 
sínum tekst þeim best upp með að 
blanda saman lögunum Being for 
the Benefit of Mr. Kite, I Want 
You og Helter Skelter. Einnig er 
sambræðingur Within You With-
out You og Tomorrow Never 
Knows sérstaklega vel gerður. 
Virkilega súrrealískar útgáfur 
sem bæta nýjum demöntum í 
heildarverk meistara Martin. Sun 
King er svo spilað afturábak, sem 
býr til undarlega fallegt „nýtt“ 
forspil á George Harrison-slagar-
anum Something.

Mikið er svo lagt í að tengja 
lögin saman með ýmiss konar 
hljóðskúlptúrum. Þannig rennur 
endirinn af Juliu meistaralega 
vel inn í frábæra nýja útgáfu af 
Eleanor Rigby, þar sem þeir feðg-
arnir sanna að það er hæglega 
hægt að vera skapandi listamað-
ur þó svo að þeir séu „bara“ hljóð-
menn.

Þetta er líka frábær plata fyrir 
hljóðnörda. Í flest lögin er ekki 
búið að bæta svo miklu nýju en 

engu að síður er búið að endur-
vinna þau algjörlega. Þetta þýðir 
að sjarmi gömlu upptakanna er 
enn til staðar, nema bara í tölu-
vert meiri hljómgæðum en áður. 
Lögin eru heldur ekki mixuð með 
sama einfalda stereóhættinum og 
gömlu upptökurnar, þar sem 
trommum og bassa var einfald-
lega skeytt saman í annan hátal-
arann. Núna hafa lögin miklu 
meira rými, og strengja- og 
blástursútsetningar ná að njóta 
sín mun betur. Ný hljóðblöndun 
af einu besta Bítlalaginu, I Am 
the Walrus, sannar þetta. Það 
skemmir heldur ekki að hægt er 
að kaupa sérstaka útgáfu sem 
inniheldur tvær útgáfur af plöt-
unni, önnur hljóðblönduð í steríó 
en hin fyrir 5.1 hátalarakerfið.

Þessi plata rennur svo auð-
veldlega í gegn að það er nánast 
hættulegt. Það er svipuð tilfinn-
ing sem fylgir því að heyra þetta 
og það var að sjá endurbættar 
útgáfur George Lucas af fyrri 

Star Wars trilógíunni.
Þessi plata er víst gerð fyrir 

einhvers konar Bítlasýningu í Las 
Vegas. Satt best að segja líta ljós-
myndir úr henni hræðilega klisju-
lega út og ég vil sem minnst vita 
af henni. Þessi plata stendur ein 
og sér sem fullkomin heild án 
þessarar skuggalegu sýningar og 
er án efa frábær viðbót í Bítla-
safnið.

Sama hvernig á það er litið er 
Love verk meistara, og þar af 
leiðandi meistaraverk. Eina 
ástæðan fyrir því að ég gef henni 
ekki fullt hús er vegna þess að ég 
hefði viljað heyra George Martin 
fara enn lengra með þá hugmynd 
að búa til ný lög úr gömlum. 
Kannski fáum við meira af því 
næst?

Martin enduruppgötvar Bítlana

Andrés Pétur Rúnarsson og Jóhanna S. Ólafsdóttir opnuðu veitingastað-
inn Bistro formlega síðastliðinn fimmtudag. Fjöldi góðra gesta mætti á 
staðinn og fagnaði með þeim en staðurinn, sem áður hýsti Blúsbarinn, 
hefur allur verið endurhannaður í nútímalegum stíl. 

Léttar veitingar voru á boðstólum og runnu ljúflega niður í gestina, 
sem allir virtust skemmta sér hið besta.

Bistro opnaður



Upptökur með söng leikkonunn-
ar frægu Judy Garland hafa 
verið seldar á uppboði fyrir 
tæpar þrjár milljónir íslenskra 
króna. Spólurnar eru tvær tals-
ins og eru taldar innihalda fyrstu 
upptökur af söng Garland. Upp-
tökurnar eru frá árinu 1935 en þá 
var barnastjarnan aðeins tólf ára 
og spilar móðir hennar undir á 
píanó. 

Garland sló í gegn í kvikmynd-
inni „Wisard of Oz“ og hefur verið 
sögð ein af átta mestu leikkonum 
allra tíma af bandarísku kvik-
myndasamtökunum.

Leikkonan Lindsay Lohan hefur 
beðið fyrrverandi varaforseta 
Bandaríkjanna, Al Gore, um 
aðstoð við að bæta ímynd sína. 
Lindsay, sem er aðeins tvítug, 
skrifaði nýlega fjöldatölvupóst 
sem gekk milli manna í Hollywood 
en í póstinum stóð að hún væri 
þreytt á því hvernig fjölmiðlar 
skrifuðu um hana og hve mikil-
vægt væri að æska landsins 
menntaði sig. „Al Gore mun 
aðstoða mig, hann hefur þegar sett 
sig í samband við mig og vill ræða 
þessi mál,“ segir meðal annars í 
bréfinu, en svo segir í dagblaðinu 
New York Post.

Bað Al Gore 
um aðstoð

Það er greinilegt að DVD-útgáfa 
kvikmyndarinnar Pirates of the 
Caribbean: Dead Man‘s Chest, 
verður í mörgum jólapökkum í 
Bandaríkjunum fyrir þessi jólin. 
Myndin kom í búðir vestanhafs 
síðastliðinn miðvikudag og seld-
ust samdægurs rétt yfir fimm 
milljón eintök. Spá menn því að 
kvikmyndin verði sú allra sölu-
hæsta fyrir þessi jól, en fyrri 
myndin The Curse of the Lack 
Pearl seldist í 16 milljónum ein-
taka. Kvikmyndin Cars hefur selst 
í 13 milljónum eintaka hingað til 
og Narnia í 12 milljónum. Vonast 
Disney-menn sem dreifa Pirates 
of the Caribbean að hún taki fram 
úr þeim tveimur þegar nær dreg-
ur jólum. Söluhæsta DVD-mynd 
sem gefin hefur verið út hingað til 
er teiknimyndin Finding Nemo en 
27 milljón eintök seldust af henni. 

Rýkur út

Poppstjörnunni Britney Spears 
leiðist umfjöllun fjölmiðla um hana 
undanfarnar vikur, en fjölmiðlar 
hafa verið duglegir að segja frá 
partístandi hennar, Paris Hilton og 
Lindsay Lohan. „Það er mjög langt 
síðan ég hef getað farið út á lífið. 
Undanfarin tvö ár hef ég gert lítið 
annað en að sinna heimilinu og þess 
vegna finnst mér ég eiga alveg 
skilið að fá að sletta aðeins úr 
klaufunum,“ skrifar Britney á 
heimasíðu sína. En eins og frægt er 
skildi Britney við fyrrverandi ást-
mann sinn og barnsföður Kevin 
Federline fyrir skemmstu. „Hvert 
einasta skref mitt undanfarið hefur 
verið blásið upp í fjölmiðlum en 
þeim finnst ég greinilega fagna 
þessu nýfundna frelsi mínu of 
mikið,“ segir Britney enn fremur.

Segist fagna 
frelsinu

Önnur sólóplata Gwen Stefani, The 
Sweet Escape, er komin út. Platan 
fylgir eftir hinni vinsælu Love 
Angel Music Baby sem kom út fyrir 
tveimur árum og á henni voru lög á 
borð við Hollaback Girl, What You 
Waiting For, Cool og Rich Girl.

Upptökustjórn á plötunni var í 
höndum The Neptunes, Akon, Tonys 
Kanal úr No Doubt, Nellee Hooper, 
Seans Garrett, Swizz Beatz, Daves 
Stewart og Tims Rice-Oxley úr 
Keane.

Fyrsta smáskífulag plötunnar, 
Wind it Up, er komið í mikla spilun. 
Sá The Neptunes-tvíeykið um upp-
tökustjórnina. Gwen mun fylgja 
plötunni eftir með tónleikaferð sem 
hefst að öllum líkindum í apríl á 
næsta ári. 

Gwen hefur einnig sent frá sér 
tónleikana Harajuku Lovers Live á 
DVD-mynddiski, sem voru teknir 
upp í heimabæ hennar í Anaheim í 
Kaliforníu.

Önnur sólóplatan Söngur Garland 
seldur á 3 milljónir

Nú geta allir haft aðgang að skrifstofuumhverfi á sanngjörnu verði. Með Open-

Hand nýtir þú núverandi netfang áfram en færð dagatal, tengiliði og önnur gögn

í farsímann og tölvuna líkt og þú værir hluti af stóru skrifstofuumhverfi. 

OpenHand geymir öll gögnin þín á öruggum stað. Ef farsíminn eða tölvan glatast

er ávallt til öruggt afrit hjá okkur. Hver kannast ekki við að týna símanum og

öllum tengiliðum í leiðinni? Slík leiðindi eru úr sögunni með OpenHand.

Ef þú þarft aukið skipulag í þínum rekstri, aðgengi að gögnum á ferðinni og

öruggan stað til að geyma þín gögn þá er OpenHand lausnin fyrir þig.

Líttu við hjá Hátækni og leitaðu nánari upplýsinga.

SoHosted

Tilvalin lausn fyrir smærri fyrirtæki, einyrkja og verktaka
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TÖLVUPÓSTUR
Í SÍMANN ÞINN

www.openhand.isÁrmúli 26    www.hataekni.is



!óíbí.rk054
Gildir á allar sýningar í

Regnboganum merktar með rauðu

SÍMI 564 0000 SÍMI 551 9000 SÍMI 462 3500

CASINO ROYALE     kl. 6 og 9 B.I. 14 ÁRA
HNOTUBRJÓTSPRINSINN ÍSL. TAL kl. 3 og 6
HÁTÍÐ Í BÆ     kl. 3, 5.50, 8, 10.10
THE NATIVITY STORY       kl. 8 B.I. 7 ÁRA
MÝRIN W.ENGLISH SUBTITLES     kl. 3, 6 og 10 B.I. 12 ÁRA
BORAT      kl. 8 og 10
SKÓGARSTRÍÐ ÍSL. TAL       kl. 3

THE HOLIDAY    kl. 5.10, 8 og 10.45
CASINO ROYALE    kl. 5, 8 og 10.50 B.I. 14 ÁRA

SÝND Í LÚXUS      kl. 2, 5, 8 og 10.50
HNOTUBRJÓTSPRINSINN ÍSL. TAL kl. 1.30 og 3.20
HÁTÍÐ Í BÆ    kl. 1.30, 3.40, 5.50, 8 og 10.10
SKÓGARSTRÍÐ ÍSL. TAL    kl. 1.50 og 3.40
BORAT     kl. 3 og 10.20 B.I. 12 ÁRA

MÝRIN     kl. 5.40 og 8 B.I. 12 ÁRA

THE HOLIDAY      kl. 8 og 10.30
CASINO ROYALE     kl. 5.20 B.I. 14 ÁRA

HNOTUBRJÓTSPRINSINN ÍSL. TAL kl. 2 og 3.40
HÁTÍÐ Í BÆ      kl. 2, 4 og 6
SAW III        kl. 8 og 10.15

!óíbí.rk054
Gildir á allar sýningar í

Borgarbíó merktar með rauðu

80þúsund gestir

MEÐ ÍSLENSKU OG ENSKU TALI
MEÐ ÍSLENSKU OG ENSKU TALI

5 edduverðlaun

MIÐASALA Í SMÁRABÍÓ OG REGNBOGANN Á

FORSALA AÐGÖNGUMIÐA ER HAFIN Á MIDI.IS - ATH: EINNIG ER HÆGT AÐ VERSLA MIÐA Í FÖRSÖLU Í KVIKMYNDAHÚSUM

Jólamyndin 2006

40þúsund gestir

DAVID EDWARDS, DAILY MIRROR

AUBRAY DAY, TOTAL FILM
“SIGUR”

“MÖGNUÐ”

“FRÁBÆR”
DEBORAH ROSS, THE SPECTATOR

“STÓRFENGLEG”
CHARLES GANT, HEAT

JONATHAN ROSS, FILM 2006

ZOO

MARK ADAMS SUNDAY MIRROR

MATTHEW BOND, THE MAIL ON SUNDAY

Frábær jólamynd fyrir alla fjölskylduna!

W.ENGLISH SUBTITLES

IN REGNBOGINN

Þýska teknóhljómsveitin Booka 
Shade, sem er sjóðheit um þessar 
mundir, spilar á árslistakvöldi 
Party Zone hinn 19. janúar.  

Sveitin er skipuð þeim Walter 
Merziger og Arno Kammermeier 
og hafa þeir sem Booka Shade gefið 
út tvær plötur á jafnmörgum árum. 
Fyrst gáfu þeir út Memento og svo 
á þessu ári hina marglofuðu Move-
ments, sem hefur fengið mjög góða 
dóma. Er hún á meðal þeirra hundr-
að mest seldu hjá iTunes-tónlistar-
versluninni.

Booka Shade hefur skapað sér 
sinn eigin hljóðheim og stíl sem 
einkennist af minimalískri og lág-
stemmdri teknótónlist sem er á 

sama tíma kraftmikil og magn-
þrungin.

Miðasalan á tónleikana hefst 
föstudaginn 8. desember á midi.is 
kl. 10.00. Miðaverð í forsölu er 
1.900 kr. auk miðagjalds. 

Booka Shade spilar 
á árslistakvöldi Ólafur Egill Egilsson 

mun setjast í leikstjóra-
stólinn eftir áramót og 
stýra Herranótt, leikfélagi 
Menntaskólans í Reykjavík. 

„Þetta er mitt gamla uppáhalds-
leikfélag,“ sagði Ólafur Egill í 
samtali við Fréttablaðið, en hann 
lék í tveimur sýningum Herra-
nætur þegar hann gekk í skólann. 
„Ég hafði mjög gaman af því. Það 
var eiginlega þar sem ég slípaðist 
fyrir alvöru,“ bætti Ólafur við. 
Þetta er í annað skiptið sem hann 
tekur um leikstjórnartaumana 
fyrir Herranótt, því árið 2003 leik-
stýrði hann verkinu Hundshjarta 
eftir smásögu Mikhaíls Búlgakov. 
„Það var svo skemmtilegt að ég 
sló bara til þegar mér var boðið 
þetta aftur,“ sagði Ólafur Egill. 

Leikhópurinn Vesturport, sem 
Ólafur Egill er lykilmaður í, hefur 
nú nýlokið leikferðalagi sínu um 
Þýskaland og Noreg, þar sem hann 
sýndi Woyzeck og Rómeó og Júlíu. 
Ólafur sagðist hafa nýtt þann tíma 
sem gafst til að vinna í leikgerð-
inni fyrir sýningu Herranætur. „Í 
þetta skipti verður verkið sam-
suða úr söngleiknum Carousel og 
leikritinu Liliom eftir Ungverjann 
Ferenc Molnár,“ sagði Ólafur, sem 
situr nú sveittur við að klára leik-
gerðina. Æfingar eiga að hefjast 
rétt eftir áramót, og hann segist 
stefna á frumsýningu strax í lok 
febrúar. 

Ýmislegt verður um að vera á 
sviðinu, að sögn Ólafs. „Við verð-
um með hljómsveit og eitthvert 

húllumhæ,“ sagði Ólafur, en hann 
hefur fengið Kristínu Berman list-
hönnuð til að leggja sér lið við 
gerð búninga og sviðsmyndar. 
„Hún er alveg svakalega öflug og 
er að vinna með Grikkjunum niðri 
í Þjóðleikhúsi núna,“ sagði Ólafur. 
Hann býst þó ekki við því að hann 

leiti liðsinnis við tónlistina utan 
veggja skólans. „Það er svo mikið 
af hæfileikafólki, bæði leikurum 
og músíköntum, í MR að það er 
ekki hægt að þverfóta fyrir því. 
Við þurfum enga utanaðkomandi 
hjálp þar,“ sagði Ólafur Egill.

Á heimaslóðir með Herranótt

FRUMSÝND 08//12//06FRUMSÝND 08//12//06

9. HVER
VINNUR!

SENDU SMS SKEYTIÐ JA DAF

Á NÚMERIÐ 1900 OG ÞÚ GÆTIR

UNNIÐ MIÐA FYRIR TVO.

VINNINGAR ERU BÍÓMIÐAR FYRIR TVO,

DVD MYNDIR, TÖLVULEIKIR OG MARGT FLEIRA!
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FORSTJÓRI HEILA KLABBSINS

Óborganleg
grínmynd
eftir Lars 
Von Trier 

um árekstra 
Íslendinga
og Dana, 
þar sem 

Friðrik Þór 
og Benedikt 
Erlings stela 

senunni.

HEIMSFRUMSÝNING

KVIKMYND EFTIR BALTASAR KORMÁK

Leiðin til 
Betlehem ( (HINIR

RÁFÖLLNUF

BNA GEGN JOHN LENNON

HAGATORGI • S. 530 1919

www.haskolabio.is

/ ÁLFABAKKA / KRINGLUNNI / KEFLAVÍK / AKUREYRI
THE GRUDGE 2 kl. 5:50 - 10:30 B.i. 16

FLY BOYS kl. 8 B.i. 12

BÆJARHLAÐIÐ M/- Ísl tal. kl. 1:45 - 3:40 Leyfð

JÓNAS  M/- Ísl tal. kl. 1:45 Leyfð

ÓBYGGÐIRNA M/- Ísl tal kl. 1:30 Leyfð

DEAD OR ALIVE kl. 4 - 6 - 8 - 9 - 10:10 B.i.12

DEAD OR ALIVE VIP  kl. 2 - 5 - 8 - 10:10 

SAW 3 kl. 8 - 10:20 B.i.16

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl tal kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 Leyfð

FLUSHED AWAY M/-Ensk tal. kl. 3:40 - 5:50 - 8 - 10:10 Leyfð

SANTA CLAUSE 3 kl. 1:30 - 3:40 - 5:50 Leyfð

THE HOLIDAY kl. 5:30 - 8 - 10:30   B.i.7

DEAD OR ALIVE kl. 4 - 6 - 8 - 10 B.i.12

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl tal. kl. 1:40 - 3:50 - 6 Leyfð

FLUSHED AWAY M/-Ensk tal kl. 8 - 10 Leyfð

BÆJARHLAÐIÐ M/- Ísl tal. kl. 1:40 - 3:30 Leyfð

JÓNAS M/- Ísl tal kl. 2 Leyfð

THE HOLIDAY kl. 8 - 10:30 Leyfð

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl tal. kl. 2  - 4 Leyfð

FLUSHED AWAY M/-Ensk tal kl.  6 Leyfð

SANTA CLAUSE 3 kl. 2 - 4 - 6 Leyfð

SCANNER DARKLY kl. 8 B.i. 16

THE GRUDGE 2 kl. 10 B.i. 16

STURTAÐ NIÐUR M/- Ísl tal. kl. 2 - 4 Leyfð

THE NATIVITY STORY kl. 6 Leyfð

DEAD OR ALIVE kl. 8 - 10 B.i.12

SANTA CLAUSE 3 kl. 2 Leyfð

FLUSHED AWAY M/-Ensk tal kl. 4 - 6 Leyfð

THE LAST KISS kl  8 - 10 B.i.12

S.V. -MBL

Frá framleiðendum og
BOSS OF IT ALL kl. 3:40  - 8 - 10:10 B.i.12

THE US VS. JOHN LENNON kl. 5:50 - 8 - 10:10 B.i.12

SANTA CLAUSE 3 kl. 3:40 - 5:50 - 8 Leyfð

NATIVITY STORY kl. 3:40 - 5:50 - 8 - 10:10 B.i.7

MÝRIN kl. 4 - 6 - 8 - 10:10 B.i. 12

THE DEPARTED kl. 10:10 B.i. 16

Martin ShortTim Allen

SPARBÍÓSPARBÍÓ á allar sýningar merktar með appelsínugulu 
á laugardögum og sunnudögum450450 krkr

BARÁTTAN
UM

JÓLIN
ER

HAFIN.

Martin ShortTim Allen

JÓLASVEININN 3

JÓLAMYNDIN Í ÁR
TÓNLISTARMAÐUR - 

MANNÚÐARVINUR - ÞJÓÐARÓGN 

Pönkhljómsveitin The Neighbours 
hefur gefið út sína fyrstu jólasmá-
skífu. Hljómsveitin samanstendur 
af söngvaranum Villa, Krissa gítar-
leikara og trommaranum Lalla og 
var smáskífan tekin upp á nokkrum 
klukkutímum í nóvember.

Skífan inniheldur fimm jólalög, 
þar af þrjú frumsamin og tvö eftir 
aðra. Eftir upptökur tók aðeins viku 
að fullklára plötuna. „Við viljum  
lítið sem ekkert vera að fikta í lög-
unum eftir að við erum búnir að 
taka þau upp. Pönkið verður ein-
faldlega bara ljótt ef það er mikið 
lagað til,“ segir Lalli trommuleik-
ari.

Athygli vekur að enginn bassa-
leikari er í hljómsveitinni. „Við 
höfum mjög mikið verið að velta 
því fyrir okkur hvort við ættum 
ekki að vera með bassa í hljómsveit-

inni og erum enn á krossgötum með 
það. Hver veit? Kannski verður 
kominn bassaleikari fyrir jólaplöt-
una á næsta ári,“ segir Krissi.

Platan er aðeins fáanleg beint 
frá hljómsveitarmeðlimum, m.a. í 
gegnum www.myspace.com/
neighboursthe.

Gefa út jólasmáskífu

„THE WILD“
ÓBYGGÐIRNAR

Sýnd með íslensku tali !

JÓLASVEINNINN 3 M/- ÍSL TAL. KL. 1:30  Í ÁLFABAKKA KL. 2 Á AK OG KEF.

ÓBYGGÐIRNAR M/- ÍSL TAL. KL. 1:30  Í ÁLFABAKKA

BÆJARHLAÐIÐ M/- ÍSL TAL. KL. 1:45 Í  ÁLFABAKKA

JÓNAS, SAGA UM GRÆNMETI M/- ÍSL TAL. KL. 1:45  Í ÁLFABAKKA

SKOLAÐ Í BURTU 3 M/- ÍSL TAL. KL. 1:30  Í ÁLFABAKKA KL. 2 Á AK OG KEF.

SparBíó* — 450krSparBíó* — 450kr

SparBíó* : 450 KR MIÐAVERÐ Á OFANTALDAR SÝNINGAR
  Laugardag og Sunnudag Í SAMBÍÓUNUM ÁFABAKKA, AKUREYRI OG KEFLAVÍK



Líkar lífið vel í Kaupmannahöfn

 Danski hornamaðurinn 
Mikkel Aagaard segir að hann fái 
ekki að njóta sín í sinni leikstöðu 
hjá Skjern og þess vegna muni 
hann missa af heimsmeistaramót-
inu í handbolta. Leikstíll Arons 
Kristjánssonar þjálfara kosti hann 
sæti í danska landsliðinu.

„Ég sakna þess að vera ekki 
spilaður uppi jafn mikið og áður,“ 
sagði hann í viðtali við staðarblað 
í Skjern eftir leik liðsins gegn 
GOG í vikunni. „Í dag fékk ég þrjú 
færi í fyrri hálfleik, eitt í seinni 
hálfleik og ég skoraði fjögur mörk. 
Það er ekki nóg til að ég verði val-
inn í landsliðið. Svona hefur þetta 
verið í langan tíma.“

Aagaard hefur misst af fjórum 
leikjum vegna meiðsla en mest 

skorað sex mörk í einum leik í 
vetur. Nýting hans hefur verið góð 
og var hann því valinn í landsliðs-
hóp Dana en enn á eftir að skera 
niður hópinn. Aagaard telur að 
hann verði einn þeirra sem muni 
missa af HM.

Kostar mig landsliðs-
sæti að spila í Skjern

 Knattspyrnusamband 
Evrópu hefur veitt Gíbraltar 
tímabundna aðild að sambandinu 
þar til hún verður endanlega 
staðfest á þingi sambandsins í 
febrúar næstkomandi. 

Að baki er tíu ára barátta en í 
sumar úrskurðaði íþróttadómstóll 
Evrópu að UEFA væri skylt að 

taka Gíbraltar inn í sambandið. 
Málið er hápólitískt en Spánn 

neitar að viðurkenna sjálfstæði 
héraðsins, sem lýtur stjórn Breta. 
Knattspyrnuforysta Spánar hefur 
áður sagst ætla að sniðganga við-
burði sem Gíbraltar fær að taka 
þátt í. Ólíklegt þykir að staðið 
verði við þau orð.

Gíbraltar tekið inn í UEFA

 Knattspyrnusamband 
Evrópu, UEFA, íhugar nú að gera 
róttækar breytingar á lokakeppni 
Evrópumótsins í knattspyrnu og 
fjölga liðum úr 16 í 24. Hugsanlegt 
er að breytingin taki gildi í keppn-
inni 2012. Þetta eru góðar fréttir 
fyrir okkur Íslendinga þar sem 
möguleikar okkar á að komast á 
stórmót aukast til muna við þessar 
breytingar.

Framkvæmdastjóri sambands-
ins, Lars-Christer Olsson, stað-
festi að þetta hefði verið rætt 
innan stjórnar UEFA. „Einstakl-
ingar innan stjórnarinnar hafa nú 
þegar rætt þessa hugmynd á 
jákvæðum nótum,“ sagði Olsson 
en málið verður tekið fyrir á þingi 
sambandsins í Düsseldorf í janúar 
á næsta ári.

Úkraína og Pólland hafa sóst 
eftir að halda keppnina árið 2012 í 

sameiningu og það hafa Króatía 
og Ungverjaland einnig gert en 
auk þessara þjóða hefur Ítalía lagt 
inn umsókn um að halda keppnina. 
Tilkynnt verður í apríl á næsta ári 
hverjir munu halda mótið.

„Ef þetta fær góðan hljóm-
grunn á þinginu sé ég enga ástæðu 
fyrir því af hverju þetta verður 
ekki að veruleika. En við verður 
að sjálfsögðu að tilkynna umsæk-
endunum þremur um þetta og 
athuga hvort þeir geti tekið við 24 
þjóðum.

Ég held að það sé vel mögulegt 
að halda 24 þjóða mót á þeim völl-
um sem nú þegar eru í áætlun-
inni en það eru fleiri þættir sem 
spila inn í eins og nægilega stór 
hótel og annað þess háttar,“ sagði 
Olsson en þessi tillaga var lögð 
inn til UEFA af Skoska knatt-
spyrnusambandinu, með stuðn-

ingi frá Írum, Lettum og Svíum.
Á þinginu í janúar fara einnig 

fram kosningar um forseta Evr-
ópska knattspyrnusambandsins 
en þeir Michel Platini og Lennart 
Johansson kljást um sætið. 

Íhuga að fjölga liðum um átta

 Birgir Leifur Hafþórsson, 
atvinnukylfingur úr GKG, hefur 
lokið keppni á sínu fyrsta móti í 
Evrópumótaröðinni í golfi, Alfred 
Dunhill mótinu í Suður-Afríku. 
Birgir Leifur lék á þremur högg-
um yfir pari í gær og komst ekki í 
gegnum niðurskurð.

Birgir Leifur hóf keppni á 
fimmtudaginn, náði sér ekki 
almennilega á strik og lék á fimm 
höggum yfir pari eftir að hafa 
farið illa af stað.

Birgir Leifur lék betur í gær og 
fór vel af stað. Hann fékk fugl á 
annarri holu og útlitið þokkalegt. 
Birgir fékk svo skolla á þeirri sjö-
undu og var á pari eftir fyrstu níu 
holurnar og á fimm höggum yfir 
pari samanlagt.

Birgir fékk svo annan skolla á 
þrettándu holu og á átjándu og síð-
ustu holunni fékk hann tvöfaldan 
skolla. Birgir Leifur lauk því 
keppni á átta höggum yfir pari, 
sem dugði honum í 118. til 126. 
sæti. Birgir var sex höggum frá 
því að komast í gegnum niður-
skurðinn þar sem þeir kylfingar 
sem voru á tveimur höggum yfir 
pari sluppu í gegn. 72 keppendur 
halda áfram keppni og spila tvo 
hringi til viðbótar, í dag og á morg-
un.

Suður-Afríkumaðurinn Charl 
Schwartzel er einn í efsta sæti á 
átta höggum undir pari vallarins 
en fast á hæla hans koma Rafael 
Cabrera Bello frá Spáni og Oliver 
Wilson frá Englandi á sex höggum 
undir pari.

Sigurvegarinn frá í fyrra, 
Suður-Afríkumaðurinn Ernie Els, 
lék á pari í gær líkt og á fyrsta 
degi og er í 34. til 46. sæti. Eng-
lendingurinn Lee Westwood lék 
vel í gær eða á 66 höggum og er í 
fjórða sæti. Það lék þó enginn 

betur en heimamaðurinn Titch 
Moore sem lék á 64 höggum í gær 
og bætti sig um tólf högg frá deg-
inum áður.

Ekki líður langur tími þar til 
Birgir Leifur tekur þátt í næsta 
móti því það er strax í næstu viku 
og er einnig í Suður-Afríku. Það 
mót hefst á fimmtudaginn í næstu 
viku og er einnig hluti af Evrópu-

mótaröðinni. Birgir Leifur sagði í 
samtali við Fréttablaðið á dögun-
um að eftir það mót tæki hann sér 
líklega frí fram í febrúar, enda 
búinn að keppa grimmt á þessu ári 
og tekur hvíldinni fagnandi.

Annan daginn í röð sá Birgir 
Leifur sér ekki fært að svara í 
símann.

Birgir Leifur Hafþórsson komst ekki í gegnum niðurskurð á Alfred Dunhill-
mótinu í Suður-Afríku. Birgir Leifur lék þó betur í gær en á fyrsta degi.
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 Þrír hörkuleikir fóru fram í 
NBA-deildinni í körfubolta í fyrri-
nótt. Detroit Pistons vann góðan 
útisigur á Dallas Mavericks, 
meistarar Miami Heat mörðu 
sigur á Sacramento Kings í fram-
lengingu og Phoenix Suns bar sig-
urorð af New Jersey Nets í tví-
framlengdum leik.

Steve Nash, leikstjórnandi Pho-
enix Suns, setti persónulegt met í 
leiknum gegn New Jersey Nets 
þegar hann skoraði 42 stig og 
leiddi lið sitt til sigurs, 161-157, í 
fyrrinótt. Þetta var jafnframt 
fjórði stigahæsti leikurinn í NBA 
frá upphafi. Suns hefur nú unnið 
átta leiki í röð.

Stórleikur Jasons Kidd, leik-

stjórnanda New Jersey Nets, 
dugði ekki til en Kidd skoraði 38 
stig, hirti 14 fráköst og átti 14 
stoðsendingar og þetta var 78. þre-
falda tvenna hans á ferlinum.

Meistarar Miami Heat unnu 
sigur á Sacramento Kings í fram-
lengdum leik, 93-91, þar sem snill-
ingurinn Dwyane Wade fór fyrir 
sínum mönnum í Miami. Wade 
skoraði 32 stig, tók 11 fráköst og 
átti níu stoösendingar.

Dirk Nowitzki, leikmaður Dall-
as Mavericks, var stigahæsti 
maður vallarins þegar Dallas tók á 
móti Detroit Pistons en það dugði 
þó ekki til. Nowitzki skoraði 29 
stig en Dallas varð að sætta sig við 
tíu stiga tap, 92-82. Tayshaun 

Prince skoraði 20 stig fyrir Detroit 
og þá lagði Rasheed Wallace sitt 

lóð á vogarskálarnar með 19 stig-
um fyrir Detroit. 

Suns sigraði Nets í tvíframlengdum leik

Jorge Messi, faðir og 
umboðsmaður Lionel Messi, 
leikmanns Barcelona, hefur 
neitað þeim fregnum að sonur 
sinn sé á leið til Inter Milan en 
ítalskir fjölmiðlar greindu frá því 
á dögunum að Jorge Messi hefði 
farið á leynilegan fund með 
yfirmönnum ítalska liðsins.

„Það er ekki rétt að ég hafi 
fundað með stjórnarmönnum 
Inter Milan. Mér þykir mjög 
miður að þessi frétt hafi farið af 
stað en hún kemur ekki frá okkur. 
Við höfum aðeins eitt að segja við 
Barcelona og stuðningsmenn 
félagsins, af því að þeir hafa 
alltaf komið vel fram við okkur. 
Aldrei í lífinu myndum við fara á 
bak við félagið.

Við vitum að félagið vill bjóða 
Lionel nýjan og betri samning. 
Hann er ungur, en draumur hans 
er að vera hjá Barcelona um 
mörg ókomin ár,“ sagði Jorge 
Messi við spænska dagblaðið 
Catalan Daily Sport. 

Messi ekki á 
leið til Inter

 Ashley Cole, varnarmað-
ur Chelsea, býst við heldur fjand-
samlegum móttökum hjá stuðn-
ingsmönnum Arsenal þegar liðin 
mætast á Stamford Bridge á 
sunnudag. Cole fór frá Arsenal til 
Chelsea í sumar eftir mjög 
umrædd félagaskipti sem áttu sér 
langan og skrautlegan aðdrag-
anda. Hann gagnrýndi líka 
Arsenal harkalega í bók sinni sem 
kom út í sumar.

„Ég verð að vera raunsær. Það 
verður púað mikið á mig. Ég veit 
vel að sumir stuðningsmannanna 
eru mjög reiðir.“

Cole býst við 
hinu versta

Svo gæti farið að 
auglýsingasamningar nokkurra 
enskra úrvalsdeildarliða væru í 
hættu eftir að nefnd á vegum 
stjórnvalda í Bretlandi hóf 
rannsókn á lögmæti þess að 
veðmálaheimasíður séu auglýstar 
á skyrtum knattspyrnuliða.

Samkvæmt lögum í Bretlandi 
er ólöglegt að beina slíkum 
auglýsingum að börnum og börn 
víða að fylgjast vitanlega með 
ensku úrvalsdeildinni.

Middlesbrough, Tottenham, 
Blackburn og Aston Villa eru öll 
með samninga við fyrirtæki sem 
reka veðmálasíður.

Styrktarsamn-
ingar í hættu



 Eins og fyrri daginn 
andar köldu á milli forráðamanna 
knattspyrnuhreyfingarinnar og 
hinna svokölluðu G14-samtaka 
sem eru félagsskapur átján 
stærstu félagsliða Evrópu.

Nýjasta þrætueplið er sú reglu-
gerð sem Sepp Blatter, forseti 
FIFA, berst nú fyrir en hún kveð-
ur á um að evrópsk félög verða að 
tefla fram að minnsta kosti sex 
leikmönnum í sínum byrjunarlið-
um sem séu frá viðkomandi landi. 

Þetta kæmi sér til að mynda 
afar illa fyrir Arsenal, sem hefur 
undanfarin ár verið með fáa Eng-
lendinga í sínu liði. David Dein, 
varastjórnarformaður félagsins, 
hefur nú sent Blatter tóninn og 

hótar lögsókn ef af reglugerðinni 
verður.

„Ef FIFA vill kveikja í báli þá 
verður það að vera svo,“ sagði 
Dein. „En þetta verður funheitt 
bál og vona ég að þessi hugmynd 
fái ekki að ganga lengra.“

Tvö mál eru nú í réttarkerfinu 
þar sem tekist er á um bætur sem 
félagslið eigi að fá ef leikmaður á 
þeirra snærum meiðist í landsleik. 
Talið er að ef úrskurðað verði í því 
máli félagsliðunum í hag verði 
afar erfitt fyrir langflest knatt-
spyrnusambönd heimsins að kalla 
á sína bestu leikmenn. 

Til að mynda er fyrirsjáanlegt 
að íslenska knattspyrnusamband-
ið ætti erfitt með að yfirtaka fjár-

hagslegar skuldbindingar Barce-
lona gagnvart Eiði Smára 
Guðjohnsen landsliðsfyrirliða.

En Dein sagði að nú væri kom-
inn tími til að menn róuðu sig 
aðeins niður.

„Við erum eins og málin standa 
í dag á góðri leið með að leysa 
mörg af þeim vandamálum sem 
standa fyrir dyrum hjá knatt-
spyrnuhreyfingunni. Það er engin 
þörf á að búa til fleiri vandamál.“

Rökstuðningur Blatters fyrir 
reglugerðinni er að með því að 
nota fleiri heimamenn muni lands-
lið heimsins styrkjast og stuðn-
ingsmenn verða nátengdari félög-
unum.

Hins vegar eru sterk rök gegn 
þessu og hefur knattspyrnusam-
band Evrópu, UEFA, meðal annars 
tekið undir að slík reglugerð 
myndi stangast á við lög um þá 
vinnulöggjöf sem er ríkjandi í 
Evrópusambandinu.

G14 hótar FIFA lögsókn vegna reglugerðar

 Jürgen Klinsmann, 
fyrrum landsliðsþjálfari Þýska-
lands, hefur afþakkað boð 
bandaríska knattspyrnusam-
bandsins um að gerast landsliðs-
þjálfari þar í landi. 

„Við höfum lokið okkar 
viðræðum og hef ég dregið nafn 
mitt úr þessum umræðum,“ sagði 
Klinsmann en vildi ekki fara 
nánar út í sínar ástæður.

Leitað er nú að eftirmanni 
Bruce Arena, þjálfara bandaríska 
landsliðsins undanfarin átta ár.

Neitaði Banda-
ríkjamönnum

Jose Mourinho, knatt-
spyrnustjóri Chelsea, er á þeirri 
skoðun að varalið úrvalsdeildar-
liðanna eigi að fá möguleika á að 
spila í neðri deildarkeppnum í 
Englandi. Slíkt tíðkast víða, til að 
mynda á Spáni, Þýskalandi og 
Noregi.

„Ég get sagt með vissu að 
leikmenn eins og Lassana Diarra, 
John Obi Mikel og Salamon Kalou 
myndu vilja slíka keppni þegar 
þeir eru ekki valdir í hópinn í 
aðalliðinu. Og eins og tíðkast á 
Spáni fengju varaliðin ekki að 
vinna sig upp um deild. Þau fá 
ekki heldur að spila í bikarkeppn-
inni til að koma í veg fyrir að 
aðallið Real Madrid mæti varaliði 
félagsins.“

Teitur Þórðarson, þjálfari KR, 
sagði í viðtali við Fréttablaðið í 
október að hann vildi sjá sams 
konar fyrirkomulag hér á landi.

Vill varalið í 
neðri deildir

 Leikmaður Bordeaux, 
miðvallarmaðurinn Rio Mavuba, 
mun vera spenntur fyrir því að 
ganga til liðs við Manchester 
United. Hann hefur verið orðaður 
við félagið í fjölmiðlum og United 
sagt vilja krækja í hann í janúar 
næstkomandi. Sjálfur hefur hann 
þó ekki talað við neinn þar.

„Það er draumur allra barna að 
spila fyrir stórt félag og því ekki 
United?“ sagði Mavuba. „Kannski 
setja þeir sig í samband við 
umboðsmann minn í náinni 
framtíð, hver veit?“

Heitur fyrir 
Man. United



 Franski sóknarmaðurinn 
Thierry Henry segir að Fabio 
Cannavaro hafi ekki átt skilið að 
hljóta nafnbótina Knattspyrnu-
maður Evrópu og bætti við að 
Cannavaro hefði viljandi reynt að 
meiða sig í úrslitaleik HM í sumar 
þegar Ítalir unnu Frakka í víta-
spyrnukeppni.

„Í úrslitaleiknum sló Canna-
varo mig út af laginu á fyrstu mín-
útu. Það var augljóst að hann gerði 
það viljandi og frábærir varnar-
menn haga sér ekki svona. Við 
vorum 50 metra frá markinu. Ég lét boltann fara og hann þóttist 

ekki sjá mig koma. Hann gerði það 
sama við Franck Ribery á Stade 
de France,“ sagði Henry og átti þá 
við leik þjóðanna í undankeppni 
EM í haust þar sem Frakkar unnu 
3-1.

„Fyrir mér haga frábærir varn-
armenn sér ekki svona og Canna-
varo á ekkert skilið. Frábærir 
varnarmenn eins og Laurent 
Blanc, Lilian Thuram, Paolo Mald-
ini og Marcel Desailly voru harðir 
af sér en ávallt heiðarlegir,“ sagði 
Henry, allt annað en sáttur við 
ítalska varnarmanninn. 

Átti nafnbótina ekki skilið

 Mikið hefur verið rætt og 
ritað um stöðu Andriy Shevchenko 
hjá Chelsea eftir að hann lét hafa 
eftir sér í fyrradag að hann væri 
til í að fara frá Chelsea, væri hans 
ekki óskað hjá félaginu. Forráða-
menn Chelsea voru fljótir að svara 
því með því að segja að hann færi 
hvergi en í gær bætti sjálfur Jose 
Mourinho við sínu innleggi í 
umræðuna.

Mourinho sagði að Shevchenko 
væri eins og málin stæðu nú ekki 
einn af sínum „ósnertanlegu“ leik-
mönnum og að hann myndi aldrei 
gefa undan þrýstingi Romans 
Abramovich, eiganda félagsins. 
Shevchenko sagði sjálfur að hann 
og Abramovich væru góðir vinir 
en það hefði litla þýðingu fyrir 
framtíð hans hjá félaginu.

„Ef Abramovich treystir ekki 
knattspyrnustjóranum þá er hann 
nógu ríkur til að reka mig,“ sagði 
Mourinho.

„Sheva er ekki ósnertanlegur 
vegna frammistöðu hans á vellin-
um. Ég vel bestu leikmennina 
hverju sinni. Claude Makelele, 

Michael Essien og Frank Lampard 
eru ósnertanlegir vegna frammi-
stöðu þeirra, ekki af því að ég 
elska þá,“ sagði Portúgalinn og 
bætti við að hið sama ætti við um 
Michael Ballack, John Terry, 
Ricardo Carvalho, Ashley Cole og 
Didier Drogba.

En þrátt fyrir allt þetta sagði 
Mourinho að hann hefði skilning 
og þolinmæði gagnvart stöðu 
Shevchenko, sem hefur aðeins 
skorað þrjú mörk í ensku úrvals-
deildinni í haust.

„Knattspyrnan á Ítalíu og í 
Englandi er mjög ólík. Dæmi Thi-
erry Henry sýnir það mjög vel,“ 
sagði Mourinho en Henry kom til 
Arsenal frá Juventus þar sem 
hann náði sér engan veginn á 
strik.

„Henry skoraði eitt mark í 
sínum fyrstu tólf leikjum hjá Ars-
enal. Við þurfum að gefa Sheva 
tíma. Það jákvæða er að hann er 
sjálfur ekki ánægður með eigin 
frammistöðu. Ef hann væri sáttur 
við hana ættum við fyrst við 
vandamál að stríða.“

Shevchenko ekki 
ósnertanlegur

 Á fimmtudaginn var Sig-
urður Ragnar Eyjólfsson ráðinn í 
stöðu landsliðsþjálfara kvenna-
landsliðs Íslands. Sigurður hefur 
litla reynslu af þjálfun og því ef til 
vill við því að búast að blendnar 
tilfinningar væru með þessa ráðn-
ingu. Svo virðist alls ekki vera en 
Fréttablaðið fór á stúfana og kann-
aði viðbrögð nokkurra íslenskra 
landsliðskvenna við þessari ráðn-
ingu. Í ljós kom töluverð ánægja 
með ráðningu Sigurðar í stöðu 
þjálfara.

Af þeim tólf knattspyrnukon-
um sem Fréttablaðið náði í í gær 
svöruðu níu spurningunni „Ertu 
ánægð með nýja þjálfarann?“ ját-
andi en þrjár svöruðu á hlutlausan 
hátt. Engin þeirra var óánægð 
með ráðninguna.

Það sem augljósast var af svör-
um landsliðskvennanna var 
almenn ánægja með að Sigurður 
væri ekki að þjálfa annað lið sam-
hliða landsliðsstarfinu og að hann 
sé hlutlaus, þ.e. hann hefur aldrei 
þjálfað kvennalið og er því ekki 
tengdur neinu sérstöku félagi í 
kvennaboltanum.

Helsta áhyggjuefni stelpnanna 
var ef til vill reynsluleysi Sigurð-
ar en yfirleitt fylgdi með að hann 
hefði mikla menntun, bæði sem 
knattspyrnuþjálfari og íþróttasál-
fræðingur, og það væri jákvætt í 
fari Sigurðar. Einnig heyrðist að 
ánægja væri með ráðningu beggja 
þjálfara, Sigurðar og Guðna Kjart-
anssonar, og að kannski væri 
annað hljóð í strokknum ef Sigurð-
ur hefði einn verið ráðinn til 
starfa.

Einnig voru sumar sem vissu 
lítið sem ekkert um Sigurð og hans 
fyrri störf og hafði ráðningin 
komið þeim mjög á óvart en þær 
sömu litu ekki endilega á það sem 
ókost. Sigurður kæmi þá ef til vill 
með nýjar og ferskar hugmyndir í 
liðið og myndi jafnvel skoða fleiri 
leikmenn sem til greina gætu 
komið í landsliðið.

Sigurður Ragnar var að vonum 
ánægður með niðurstöðu könnun-
arinnar þegar Fréttablaðið náði í 

hann í gær. „Þetta eru ágætis nið-
urstöður. Þjálfaraferillinn hjá mér 
er nánast óskrifað blað og þetta 
sýnir það kannski að stelpurnar 
líta björtum augum á framhaldið 
og það er bara hið besta mál.“

Það kom Sigurði ekki á óvart að 
reynsluleysi væri áhyggjuefni 
sumra. „Reynsla er einn hluti af 
þjálfarastarfinu og ég ætla ekkert 
að draga úr þeim hluta. Það eru 
hins vegar aðrir hlutir sem skipta 
líka máli og ég lít svolítið á okkur 
sem þjálfarateymi. Það eru líka 

aðrir sérfræðingar sem koma að 
landsliðinu, við erum t.d. að skoða 
möguleika með markmannsþjálf-
ara.

Það hafa margir óskað mér til 
hamingju með starfið en ég hef 
líka heyrt það að sumir velti fyrir 
sér að ég hafi lítið þjálfað. En ég 
held að fólk sem þekki mig vel 
treysti mér vel til starfsins. KSÍ 
sýnir mér mikið traust og hjá KSÍ 
er fólk sem þekkir mín störf og 
mín vinnubrögð,“ sagði Sigurður 
Ragnar. 

Fréttablaðið gerði skoðanakönnun á því hvort landsliðskonur Íslands í knatt-
spyrnu væru ánægðar með nýja þjálfarann og ánægjan leynir sér ekki.
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Hátíðarverð á tveimur vinsælustu sófasettum okkar, aðeins þessa helgi

Mikið úrval vandaðra eikarhúsgagna frá Christian Harold
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„Nei, ég hef verið voðalega lítið í því að rað-
nauðga,” segir Sigurður Þ. Ragnarsson, veður-
fréttamaður Stöðvar 2, alías Siggi stormur.

Þau geta verið skondin, misskemmtileg og 
allt út í að vera neyðarleg, atvikin sem fylgja 
mannlegum mistökum í sjónvarpi. Þannig var 
Siggi að fara yfir veðurhorfur í gær, á Stöð 2, 
þegar upp kom skakkur textaborði undir. Og 
heldur betur skakkur því við myndina af Sigga 
stóð stóð: „Raðnauðgarar“. Sem er heldur betur 
fráleitt enda vandfundnir jafn elskaðir og 
dáðir – vammlausir og vandir að virðingu sinni 
– sjónvarpsmenn sem og Siggi. Enda tekur 
hann þessu öllu á hæfilega léttum nótum.

„Um þetta er tvennt að segja: Mannleg mis-
tök geta alltaf orðið. Og ég get ekki sagt annað 
en að þetta hafi verið tiltölulega óheppilegt 
fyrir hvítflibbann. Ég vona bara að fólk yfir-
færi þetta ekki á mig.”

Starfsfélagar Sigga komu til hans í stríðum 
straumum í gær til að segja honum af því hvað 

hafði gerst og með þetta var grínast.
„Ágætis föstudagsgrín. Þetta var smá 

hvirfilbylur. Mér leið svosem ekkert vel þegar 
verið var að segja mér þetta. Ekki síst þar sem 
ég sat þá kófsveittur og var að fylgjast með 
raðlægðum sem hingað eru að koma hver af 
annarri.”

Sjaldan er ein báran stök. Í kvöld er gert ráð 
fyrir hroðalegu veðri og bendir Siggi öllum á 
að hafa varann á og draga allt jólaskraut úr 
görðum sínum og inn.

„Við erum að tala um snarpan hvell í kvöld. 
Frá sex í kvöld til miðnættis. Ég hef mestar 
áhyggjur af því að það er lágur loftþrýstingur 
og háflóð á sama tíma, þegar veðrið verður 
hvað vitlausast um klukkan níu í kvöld. Þá 
hefur maður sérstakar gætur á Þorlákshöfn, 
Eyrarbakka, Stokkseyri og Grindavík. Aðeins 
eru þrír dagar síðan stórstreymt var. Það er 
hásjávað og ekki hægt að útiloka að sjór gangi 
á land.”

Siggi stormur í hvirfilbyl mistaka

Ofurbloggarinn Steingrímur Sæv-
arr Ólafsson hefur birt ansi 
skemmtilega frétt um Jón Ásgeir 
Jóhannesson, stjórnarformann 365 
miðla og forstjóra Baugs. Þar er 
því haldið fram að Jón sé á leið-
inni í X-Factor: Celebrity sem 
nýtur mikilla vinsælda í 
Bretlandi. Steingrímur Sæv-
arr greinir jafnframt frá 
lagavali Jóns, en Jón 
ku eiga að syngja 
She‘s a Lady sem 
Tom Jones gerði 
vinsælt á árum 
áður. Frétta-
blaðið hafði 
fyrst sam-
band við 
bróður Stein-

gríms, Jón Ólafsson, sem á síðunni 
var sagður hafa ráðlagt nafna 
sínum að syngja þetta lag. Tónlist-
armaðurinn staðfesti að hann hefði 

aðstoðað nafna sinn við lagaval-
ið og sagði í samtali við blað-
ið að þetta væri
hárrétt
val
fyrir
við-

skiptajöfurinn. „Þetta er lag fyrir 
töffara og Jón Ásgeir er töffari,“ 
sagði Jón.

Þegar Fréttablaðið fór á stúfana 
og hafði samband við upplýsinga-
fulltrúa Jóns Ásgeirs, Sindra 
Sindrason, kom hann af fjöllum. 
„Hann hefur aldrei ætlað sér 
að taka þátt í X-Factor,“ 
sagði Sindri. Steingrímur 
Sævarr sagðist hins vegar 
standa við fréttina á bloggi 
sínu, hann hefði þetta eftir 
áreiðanlegum heimildum í 
útlöndum. „Við spyrjum bara 
að leikslokum,“ sagði 
Steingrímur kok-
hraustur. „Ég er 
alveg eitilharður á 
þessu og fréttin 

stendur þar til annað kemur í ljós.“
Samkvæmt erlendum fjölmiðl-

um hefur skapari X-Factor, Simon 
Cowell, lýst því yfir að þessi „útúr-
dúr“ frá alvöru X-Factor þáttunum 
verði aldrei aftur á dagskrá en frétt 
um málið má lesa á Digitalspy.

co.uk sem 
birtist í lok 
ágúst.

Syngur Jón Ásgeir eða syngur hann ekki?

Íslenskættaða bókaforlagið Hr. 
Ferdinand er að gera góða hluti í 
Danmörku um þessar mundir með 
söluhæstu bók Danmerkur fyrir 
þessi jól, Tankades kode (Digital 
Fortress) eftir metsöluhöfundinn 
Dan Brown. 

„Eins og stendur eru að seljast 
um 2.000 eintök á dag af Tankades 
kode og það er bara byrjunin. Engu 
að síður er þetta fyrsta bók höf-
undar af fjórum, sem lýsir vin-
sældum hans ágætlega,“ segir 
Snæbjörn Arngrímsson, útgefandi 
hjá bókaforlaginu Bjarti sem er 
maðurinn á bak við Hr. Ferdinand 
ásamt konu sinni og samverka-
manni, Susanne Torpe. Snæbjörn 
segir að grunnurinn að velgengni 
Hr. Ferdinand liggi ótvírætt í að 
hafa náð réttinum á bókum Dan 
Brown fyrir Danmörku. „Nú erum 
við búin að senda allar fjórar 
bækur Dan Brown frá okkur á 
dönsku og þær hafa gengið mjög 
vel. Fyrir síðustu jól fór 
Blekkingarleikur í 68.000 eintök-
um og ég geri ráð fyrir sambæri-
legri sölu núna á Tankades kode,“ 
segir Snæbjörn.

Hann segir að Hr. Ferdinand 
hafi auk þessa gefið út nokkuð af 
heimsklassa fagurbókmenntun. 
Það séu þó spennusögur sem beri 
uppi söluna. „Stóra málið núna er 
ný bók sem er væntanleg frá Dan 
Brown á næsta ári. Þetta er 
spennusaga sem fjallar m.a. um 
frímúrararegluna í Bandaríkjun-
um, völd hennar og áhrif. Stað-
reyndin er að allir forsetar Banda-
ríkjanna til þessa hafa verið 
frímúrarar og það eru því allir 
spenntir að sjá hvernig Dan Brown 
fer með þetta eldfima efni.“ 

Hr. Ferdinand er að færa út 
kvíarnar og opnaði nýverið útibú í 
Noregi og þar eru líka spennandi 
hlutir að gerast. „Noregur hefur 
farið rólega af stað en nú vorum 
við að ljúka við að tryggja okkur 

réttinn á öllum verkum Stephen 
King, gömlum sem nýjum. En það 
verður svo bara að koma í ljós 
hvort Hr. Ferdinand skellir sér í 
frekari landvinninga,“ segir útgef-
andinn.

Snæbjörn segist lítið sakna þess 
að standa í miðri hringiðunni hérna 
heima fyrir jólin. „Vera mín í 

Kaupmannahöfn breytir litlu um 
það að maður er að taka þátt í 
þessu hérna heima enda í síma- og 
tölvusambandi í marga klukku-
tíma á dag. Ég kann því bara vel að 
fylgjast með úr fjarska og svo er 
alveg frábært fólk að sjá um Bjart 
og höfundana sem gefur sig í þetta 
af lífi og sál.“

...fær rithöfundurinn Bergljót 
Arnalds sem slær ekki slöku við 
í skrifum fyrir börnin, en 
Stafakarlarnir hennar koma nú 
út á ensku í fyrsta sinn ásamt 
hljóðbók með jólasveinasögu.

550 5000
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590,-
Lengri afgreiðslutími til jóla!

Morgunmatur frá kl. 9:00 - 11:00 
mánudaga til laugardaga

Opið frá 10-22
Sunnudaga 12-22

Hangikjöt
með kartöflum, uppstúf,
rauðkáli og grænum baunum

Færð þú í skóinn?

395,-395,-

KORALL SKÖLDPADDA taudýr
35x12 cm appelsínugult/grænt  595,-

MÅLA tússpenni 6 stk.
m/stimpli ýmsir litir 95,-

BARNSLIG GIRAFF 
taudýr L26 cm  595,-

BARNSLIG APA taudýr L11 cm

MINNEN geymsluskjóða
20x24 cm ýmsir litir  295,-/stk

KLAPPAR PLOCKA perlur
ýmsir litir  495,-

SMILA SJÖHÄST 
veggljós 60x32x9 cm 
appelsínugult 1.490,-

KLAPPAR PÄRLA perluform
4 stk. ýmsir litir  195,-

KLAPPAR ELEFANT taudýr
2 stk. grátt 895,-

TITTA leikbrúður 10 stk.
ýmsir litir  495,-

MINNEN sveitabær
6 mjúkdýr fylgja 1.490,-

KLAPPAR ISBJÖRN 
taudýr 60 cm  995,-

KLAPPAR BOLL púsl
30x20 cm  595,-

Ég er einn af þeim fjölmörgu 
Íslendingum sem vilja standa 

vörð um Ríkisútvarpið og hafa það 
sem öflugast. Ég er líka einn af þeim 
fjölmörgu Íslendingum sem vilja 
reyna með öllum ráðum að efla sam-
keppni og fjölbreytni á fjölmiðla-
markaði. Ný löggjöf um Ríkis-
útvarpið, ef hún heppnast á endanum, 
er lykillinn að þessu tvennu. 

 Ríkisútvarp á að setja við-
miðið í faglegri dagskrárgerð. Hins 
vegar má hið öfluga Ríkisútvarp 
ekki soga til sín of mikið af auglýs-
ingatekjum á frjálsum markaði 
þannig að samkeppnisaðilar fái ekki 
þrifist. Ég bjó í Bretlandi. Þar er 
BBC. Öflugur ríkismiðill sem er ekki 
á auglýsingamarkaði. Miðill sem 
setur mælikvarðann, býður upp á 
frábæra fréttaskýringarþætti, inn-
lenda dagskrárgerð og fræðsluefni, 
en tekur ekki frá öðrum.  Hinir sjá 
um Desperate Housewives, 24 og 
Hollywood-myndirnar, auk þess að 
bjóða líka upp á innlenda dagskrár-
gerð, fréttir og fræðsluefni, ef þeim 
sýnist svo. Stundum betri jafnvel en 
hjá BBC.

vil ég hafa það. RÚV á að 
vera hið íslenska BBC.  Það er vel 
raunhæft. RÚV nýtur velvildar. 
Íslendingar vilja hafa RÚV og eiga 
það saman. Næsta skref er einfald-
lega að efla það, losa það undan 
flokkspólitískum áhrifum og halda 
áfram.

 mikilvæg ástæða, burtséð 
frá hugsjóninni um heilbrigðan fjöl-
miðlamarkað, til þess að efla RÚV 
og vera ekki að hringla með það of 
mikið, er sálfræðileg. Við skulum 
segja að hún sé þjóðarsálfræðileg. 

 tímum þegar Eimskip hét einu 
sinni Eimskip en hét svo Avion 
Group og nú aftur Eimskip, þegar 
Icelandair hét einu sinni FL Group 
og svo aftur Icelandair, þegar 
Íslandsbanki heitir allt í einu Glitnir, 
Skyr verður Skyr.is, enginn veit 
lengur hvað Hvannadalshnjúkur er 
hár né heldur Hekla, þegar enginn 
veit lengur nöfn á byggðarlögum á 
Íslandi vegna þess að það er búið að 
breyta þeim öllum – Fjarðabyggð, 
Árborg, Vesturbyggð, Ægisborg 
(nei, það er leikskóli, afsakið) – 
þegar húsnæðislán eru einn daginn 
90% og annan daginn 70%, þegar 
krónan sveiflast eins og jójó, þegar 
sjónvarpsstöðvar, dagblöð og tíma-
rit koma og fara (sem er gott og 
blessað, en það tók mig samt smá 
tíma að útskýra fyrir ömmu að NFS 
er hætt) og þegar jafnvel sjálfir 
jöklarnir eru að yfirgefa okkur – og 
sumir segja Golfstraumurinn – á 
tímum þegar fjölskyldumynstrið er 
svo brotið að sumir eiga tvo pabba, 
tvær mömmur, fjórar ömmur og 
fjóra afa og kannski tvær fyrrver-
andi mömmur, plús sjö hálfsystkini, 
þá er bara svo ofsalega mikilvægt – 
svo gríðarlega, ólýsanlega mikil-
vægt – að hafa einhvern fastan punkt 
í veröldinni, eitthvað sem er alltaf til 
staðar, fylgir manni í gegnum lífið 
og er ekki að fara neitt. 

 fyrirbæri er Ríkisútvarp-
ið.  Bara þessi rödd, þessi kynning, 
þessi orð: „Útvarp Reykjavík, klukk-
an er tuttugu mínútur gengin í eitt. 
Fréttir.“ 

Útvarp
Reykjavík

FYRSTUR MEÐ
FRÉTTIRNAR

www.visir.is


