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JÓLAMATUR» Hugmynd að langri hátíðarmáltíð
TÍSKA NÆSTA ÁRS» Oxford-skór, samfestingar og metalHjörtur Magni og Ebba MargrétTRÚIN OG LÍFIÐ

tíska  heilsa  gæludýr  jól  pistlar  matur  tíðarandinn  stjörnuspá

Er eina alvöru Holly-
woodstjarna Íslands

SIRKUS22. DESEMBER 2006

SIRKUS GEFUR ÚT BORÐSPIL • Enn eitt jólaspilið [6]

MEÐ SVARTA BELTIÐ Í 
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EINAR ÁGÚST VÍÐISSONAftur upp á vagn edrúmennskunnar

Í SVÖRTUM FÖTUM ÁTTA ÁRAHætta eftir áramót

Með mömmu á Mývatni um jólin

EINA ÍSLENSKA HOLLYWOOD-
STJARNAN, ANITA BRIEM

 „Listaverk hafa aldrei 
skemmst í geymslum hjá okkur en 
hættan er vissulega fyrir hendi. 
Maður veit aldrei hvenær pípurn-
ar gefa sig,“ segir dr. Ólafur Kvar-
an, safnstjóri Listasafns Íslands. 
Ólafur segir ofmælt að ómetanleg 
listaverk þjóðarinnar séu í beinni 
hættu en hins vegar sé afar brýnt 
að leysa geymsluþörf safnsins til 
framtíðar.

Listasafn Íslands er eitt höfuð-
safna þjóðarinnar ásamt Þjóð-
minjasafninu og Náttúrugripa-
safninu þar sem nýlegar varð 
mikið tjón vegna leka. 

Listasafnið flutti í núverandi 
húsnæði við Fríkirkjuveg 7 árið 

1987 og var þá þegar ljóst að hús-
næðið myndi ekki rúma safnkost-
inn. Þess vegna var ákveðið að 
geyma listaverk „í öðru rými sem 
ekki var til þess ætlað þar til betri 
lausn fyndist“, eins og segir í 
skýrslu starfshóps um varðveislu- 
og geymslumál menningarstofn-
ana. Þar segir að þrengsli séu svo 
mikil á safninu að smáherbergi og 
gangar í húsnæði safnsins séu nýtt 
sem geymslur „við mjög misjafn-
ar aðstæður“.

Núverandi geymslurými Lista-
safns Íslands er 653 fermetrar í 
fjórum aðskildum byggingum. 
Aðeins ein þeirra stenst kröfur 
um varðveislu og öryggi en þar 

eru einungis geymd málverk. Verk 
á pappír, þrívíð verk og fjöltækni-
verk safnsins eru geymd í óhent-
ugum geymslum. 

Í umsögn starfshópsins um 
tvær aðrar geymslur safnsins 
segir að  annað húsið standist ekki 
kröfur sem geymslustaður fyrir 
listaverk og að hitt húsnæðið, 389 
fermetra lagerpláss, sem Lista-
safnið hefur á leigu, sé opið 
geymslurými sem er óaðgengi-
legt, árstíðabundnar sveiflur séu á 
raka og hita og það standist ekki 
kröfur um öryggi.  Þar eru geymd-
ar höggmyndir, innsetningar og 
fleiri þrívíð listaverk.

Ómetanleg listaverk 
í vondum geymslum
Geymslurými Listasafns Íslands er að stærstum hluta ófullnægjandi. Listaverk 
eru geymd í smáherbergjum og á göngum. Geymslur standast ekki kröfur um 
öryggi í listaverkageymslum. Úrbætur í geymslumálum safnsins þola enga bið.

Það er goðsögn að 
jólahátíðin sé að miklu leyti fjár-
mögnuð með kreditkortum. Kredit-
kortareikningur landsmanna í 
janúar í ár, þegar stærsti hluti jóla-
veltunnar frá í fyrra kom til 
greiðslu, var um fjórum milljörð-
um króna hærri en í venjulegum 
mánuði á meðan níu milljörðum 
meira rann út af debetreikningum í 
jólamánuðinum umfram aðra mán-
uði.

Frá þessu er greint í Vefriti 

fjármálaráðuneytisins um leið og 
því er spáð að eins fari fyrir jóla-
sveininum Kortaklippi og Plútó 
meðal reikistjarna, „að hann verði 
lækkaður í tign og gerður að 
aukvisa“.

Í vefritinu er vikið að fjárhags-
legum áhrifum jólanna á mismun-
andi greinar og sagt að velta í bóka-
búðum, hljómplötu-, skartgripa- og 
leikfangaverslunum aukist um jólin. 
Á móti komi að starfsemi skemmti-
garða sé í nokkurri lægð á síðustu 

mánuðum ársins. „Hið sama gildir til 
dæmis um starfsemi tjaldsvæða auk 
þess sem útleiga á gripahúsum til 
gistingar hefur alveg dottið niður.“

Þá segir að jólagjafagleði lands-
manna dragi vissulega björg í bú 
fyrir ríkissjóð og þótt hann fái ekki 
vinsælustu jólagjöfina þá fái hann 
alltént þá stærstu. „Það gerir honum 
mögulegt að sinna af krafti þeim 
mikilvægu samfélagslegu verkefn-
um sem honum eru falin enda sælla 
að gefa en þiggja.“

Ríkið fær stærstu jólagjöfina
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Gleðilega hátíð

Til mikils að vinna á næstu Olís-stöð

• 4 ferðavinningar fyrir 2

með Iceland Express

• 10 gasgrill frá Olís

• Alls 3600 vinningar

Taktu þátt í jólaskafmiðaleik Olís og Coca-Cola

Gjafabréf - harður pakki en samt mjúkur

 Ákvörðun Straums-
Burðaráss um að færa bókhald 
sitt í evrum er afar óheppileg að 
mati Davíðs Oddssonar seðla-
bankastjóra.

Hann segir ekki gert ráð fyrir 
því að fjármálafyrirtæki nýti sér 
lög sem heimili fyrirtækjum að 
færa bókhald sitt í erlendri 
mynt. Formlega væru þau þó 
ekki undanþegin lögunum. „Það 
datt engum þetta í hug,“ sagði 
hann um ákvörðun fyrirtækisins 
á blaðamannafundi Seðlabankans 
í gær.

Talsmenn Straums-Burðaráss 
vildu ekki tjá sig um orð seðla-
bankastjóra þegar Fréttablaðið 
hafði samband við þá í gær. 

Engum datt 
þetta í hug

Nýjasta björgunarþyrla 
Landhelgisgæslunnar, sem heitir 
TF-GRO en er kölluð Steinríkur, 
stóð sig mjög vel við afar slæmar 
aðstæður í gær að sögn Halldórs 
B. Nellet, framkvæmdastjóra 
aðgerðasviðs Landhelgisgæsl-
unnar.

Þyrlan ferjaði mannskap, tæki 
og tól í flutningaskipið Wilson 
Muuga og taldi Halldór þyrluna 
ekki hafa verið notaða í jafnmikl-
um vindi fyrr. Vindhviður á 
svæðinu fóru upp í 40 metra á 
sekúndu þegar mest var að sögn 
Halldórs.

„Þegar þeir tóku eldsneyti á 
Keflavíkurflugvelli á milli ferða 
gátu þeir ekki drepið á hreyflum 
á meðan þar sem ekki má starta 
hreyflum í ákveðið miklum 
vindi.“ Halldór segir Steinrík 
mikinn vinnuþjark sem myndi 
gott mótvægi við TF-LÍF.

Steinríkur stóð 
sig vel í gær



Opið: Alla virka daga kl. 9:00-18:00 og laugardaga kl. 12:00-16:00. Sími: 525 8020.

NOTAÐIR BÍLAR

BÍLL DAGSINS

OPEL ASTRA 1.6GL
Nýskr. 02.00 - Sjálfskiptur - Ekinn 90 þús. km.  -  Allt að 100% lán.

Verð

660.000.-  

Ólafur, er syndaflóð á Selfossi?

Slæmt veður, rok og 
rigning var á landinu í gær. 
Herjólfur var bundinn við 
bryggju í Vestmannaeyjum 
síðdegis í gær og fór ekki seinni 
ferð sína til lands vegna veðurs. 

Samkvæmt skrifstofu 
Herjólfs í Vestmannaeyjum olli 
þetta ekki teljanlegum óþægind-
um fyrir þá sem áttu bókað far. 
Vitað hafi verið af því með 
talsverðum fyrirvara að svo færi 
og því hefði verið hægt að bjóða 
fólki að fara með ferjunni um 
morguninn í staðinn, eða bíða til 
morguns, en í gærkvöld var gert 
ráð fyrir því að siglt yrði strax í 
morgun.

Fólki var boðið 
að fara fyrr

 26 ára karlmaður, Ívar 
Smári Guðmundsson, var dæmdur 
í fjögurra ára fangelsi í gær fyrir 
tvö rán, fjársvik, þjófnaði, hús-
brot, eignarspjöll, fíkniefna- og 
umferðarlagabrot.

Ránin voru framin með stuttu 
millibili í júlí á þessu ári. Í því 
fyrra ruddist Ívar inn í skóverslun 
við Fiskislóð í Reykjavík, tók tólf 
þúsund krónur úr afgreiðslukassa 
verslunarinnar og nefbraut starfs-
mann hennar á flótta sínum. Hann 
var handtekinn samdægurs. 

Rúmum tveimur vikum síðar 
fór hann inn í verslun Bónusvídeó 
í Hafnarfirði og réðst að tveimur 
starfsstúlkum. Annarri stúlkunni 
tókst að læsa hann inni á skrif-
stofu á annarri hæð verslunarinn-
ar en hann braut þá glugga og 
stökk út. Hafði honum þá tekist að 
komast yfir um eina og hálfa milljón 

króna. Árvökulir vegfarendur sáu 
til Ívars og náðu honum þar sem 
hann reyndi að komast inn í bif-
reið skammt frá. Tókst vegfarend-
unum að draga Ívar Smára út úr 
bifreiðinni og halda honum þar til 
lögreglu bar að. Ökumaður bif-
reiðarinnar komst þó undan með 
ránsfenginn og er enn ófundinn. 

Við handtökuna reyndist Ívar 
Smári vera í annarlegu ástandi 
vegna fíkniefnaneyslu og sagðist 
síðar ekki muna eftir ráninu.

 Ívar Smári afplánar nú þegar 
dóm á Litla Hrauni. Hann flúði úr 
haldi lögreglunnar í síðasta mán-
uði þegar leiða átti hann fyrir dóm 
og kom ekki í leitirnar fyrr en 
tveimur sólarhringum síðar. 

Strokufanginn í 4 ára fangelsi

 Borgarráð samþykkti á 
fundi sínum í gær að óska eftir 
formlegum viðræðum við 
ríkisstjórnina um aðstöðu fyrir 
náttúrugripa- og vísindasafn í 
Reykjavík auk starfsemi Náttúru-
fræðistofnunar. 

Borgarráð minnir á vilyrði 
fyrir lóð fyrir slíkt safn á svæði 
Háskóla Íslands í Vatnsmýri sem 
veitt var fyrir meira en áratug. 
Enn fremur minnir borgarráð 
áform um fræðslu- og fjölskyldu-
garð í Laugardal þar sem mætti 
staðsetja náttúrugripa- og 
vísindasafn í tengslum við 
rekstur Fjölskyldugarðsins og 
hugsanlegt sjávardýrasafn.

Náttúrugripir í 
Laugardalinn 

Mál ákæruvaldsins gegn 
Einar Benediktssyni, Geir 
Magnússyni og Kristni Björns-
syni, forstjórum olíufélaganna á 
árunum 1993 til og með 2001, verð-
ur þingfest í Héraðsdómi Reykja-
víkur 9. janúar á komandi ári.

Einar er enn forstjóri Olíu-
verslunar Íslands, Olís, en Geir 
og Kristinn eru hættir sem 
forstjórar Olíufélagsins hf., nú 
Kers, og Skeljungs. 

Forstjórarnir hafa verið 
ákærðir meðal annars fyrir 
samráð við gerð tilboða fyrir 
útboð, skiptingu markaða og 
samráð um verð á söluvörum og 
ákvörðun afslátta. Ákæran á 
hendur þeim er í 27 liðum. 

Þingfesting í 
byrjun janúar

Lögreglan í San 
Salvador, höfuðborg El Salvador 
hefur handtekið morðingja Jóns 
Þór Ólafssonar og kærustu hans 
Brendu Salinas. Þau fundust látin 
við þjóðveginn á milli San Salvad-
or og borgarinnar Santa Ana 
aðfaranótt 13. febrúar síðastlið-
inn. Í samtali við Fréttablaðið á 
miðvikudag staðfesti yfirlög-
reglumaðurinn Tobar Prieto hjá 
lögreglunni í San Salvador að 
málið teldist upplýst.

Mennirnir sitja allir í fangelsi 
og að sögn Juans Carlos Bara-
hona, sem skrifað hefur um málið 
í dagblaðið La Prensa Gráfica, 
mun ákæruvaldið væntanlega 
höfða mál á hendur þeim í byrjun 
næsta árs. Juan Carlos segir að 
lögreglan hafi mjög góðar sann-
anir gegn mönnunum.

Fimmmenningarnir tilheyra 
gengi í hverfinu Zona Rosa í San 
Salvador og eru á aldrinum 24 ára 
til 31 árs. Að sögn Juan Carlosar 
sátu mennirnir fimm allir í fang-
elsi fyrir aðra glæpi þegar dómari 
kvað upp gæsluvarðhaldsúrskurð 
yfir þeim fyrir morðið á Jóni og 
Brendu í byrjun október og voru 
þeir því ekki viðstaddir þegar 
hann var kveðinn upp. Juan Carlos 

segir að lögreglan útiloki ekki að 
fleiri menn hafi komið að morðun-
um.

Það sem leiddi til þess að morð-
ingjarnir fundust var byssa sem 
lögreglan lagði hald á í Zona Rosa 
í lok mars á þessu ári eftir að lög-
reglumenn höfðu lent í skotbar-
daga við fjóra af mönnunum. Við 
rannsókn á byssunni kom í ljós að 
um sömu byssu var að ræða og 
notuð var til að myrða Jón og 
Brendu. Glæpamennirnir drápu 
einn lögreglumann í skot-
bardaganum.

Juan Carlos segir að ástæðan 
fyrir morðunum hafi verið að 

kærasta Jóns Þórs hafi átt í ástar-
sambandi við einn af morðingjun-
um. Hann segir að tilgangurinn 
með morðunum hafi verið að 
hefna sín á Brendu og Jóni Þór. 

Lárus Hjálmarsson, fram-
kvæmdastjóri hjá orkutækni-
fyrirtækinu Enex, sem Jón Þór 
starfaði hjá í El Salvador, segir 
ánægjulegt að morðingjarnir hafi 
náðst og að þeir muni þurfa að 
svara til saka fyrir dómi. Hann 
segir jafnframt að ekkert geti 
bætt fyrir þann missi sem aðstand-
endur Jóns Þórs og vinir urðu 
fyrir þegar hann myrtur. 

Morðingjar Jóns 
Þórs sitja í fangelsi
Fimm menn í gengi drápu Jón Þór Ólafsson og Brendu Salinas. Morðin teljast upp-
lýst segir lögreglumaður. Einn morðingjanna átti í ástarsambandi við Brendu. 

 Tuttugu beiðnir um aðstoð 
hjálparsveita bárust milli klukkan 
hálf fimm og hálf sex þegar veður 
snöggversnaði í gær að sögn 
Jónasar Guðmundssonar sem er í 
svæðisstjórn höfuðborgarsvæðis-
ins. „Við vorum með um 50 manns 
að störfum í nokkrum hópum í 
verkefnum úti um allan bæ.“ 
Hjálparsveitirnar voru mest-
megnis í að festa niður þakplötur 
og tryggja skúra sem fuku til.

Um var að ræða snarpan hvell 
sem gekk hratt yfir og var vind-
hraði á höfuðborgarsvæðinu um 
20 metrar á sekúndu þegar mest 
var en fór upp í 35 metra á sek-
úndu í vindhviðum, samkvæmt 

upplýsingum frá Veðurstofu 
Íslands.

Jónas sagði hugsanlegt að 
hjálparsveitir yrðu með sérstakan 
viðbúnað í kvöld þar sem álíka 
snörpum hvelli væri spáð um mið-
nætti. „Mikið af okkar fólki er í 
jólatréssölu og flugeldasölu og við 
erum að dansa í kringum það að 
tvinna þetta allt saman. En við 
leysum svona fyrst, það er frum-
skilyrði.“

Allt innanlandsflug lá niðri 
eftir hádegi í gær. Morguninn fór 
að mestu í að vinna upp tafir dags-
ins á undan. Miklar tafir urðu á 
millilandaflugi vegna hvassviðris 
á Keflavíkurflugvelli.

Öðrum snörpum hvelli spáð í kvöld

 Skólanefndir Álftaness, 
Garðabæjar og Mosfellsbæjar 
hafa enn ekki svarað fyrirspurn 
landssamtaka foreldra um 
Vinaleið Þjóðkirkjunnar og 
„sálgæsluviðtöl“ sem henni 
tengjast. Fyrirspurnin var send 
þann 13. nóvember.

María Kristín Gylfadóttir, 
formaður landssamtaka Heimilis 
og skóla, segir fyrirkomulag 
Vinaleiðarinnar óljóst og brýnt að 
vita um hvað hún snúist. „Þetta er 
sama og með markaðssetningu og 
kostun í skólum. Ég held að hvert 
skólasamfélag eigi að ráða því 
hvort það velji þessa þjónustu eða 
aðra og að við þurfum engin lög 
yfir það. En fólk verður samt að 
vera upplýst um þetta áður en 
þjónustan er veitt.“ 

Skólanefndir 
ekki enn svarað





 „Ég held því fram að 
síðasta karlavígið sé fallið,“ segir 
Valgerður Sverrisdóttir utanríkis-
ráðherra, spurð út í skipulags-
breytingar á utanríkisráðuneytinu 
sem hún kynnti í ræðu fyrir starfs-
fólki ráðuneytisins í gær.

Samkvæmt nýju skipuriti ráðu-
neytisins verður faglegu starfi 
þess skipt upp í tvö svið – alþjóða- 
og öryggismálasvið og viðskipta-
svið – og yfir þeim verða sviðs-
stjórar sem taka sem slíkir yfir 
hluta af þeim verkefnum sem 
hingað til hafa verið á hendi ráðu-
neytisstjóra. Bergdís Ellertsdóttir 
og Berglind Ásgeirsdóttir munu 
gegna hinum nýju sviðsstjórastöð-
um, en Bergdís er skrifstofustjóri 
alþjóðaskrifstofu og Berglind 
skrifstofustjóri viðskiptaskrif-
stofu.

„Sviðsstjórarnir verða eins 
konar verkstjórar og munu meðal 
annars geta flutt starfsfólk til 
hvor innan síns sviðs,“ útskýrir 
Valgerður í samtali við Fréttablað-
ið. „Ég er alveg sannfærð um að sá 

aukni sveigjanleiki, sem þetta 
býður upp á, mun auka skilvirkni 
og gera okkur færari um að takast 
á við verkefni sem geta komið upp 
skyndilega í utanríkisþjónustunni, 
án þess að bæta við mannskap,“ 
segir hún.

Valgerður segir ráðuneytið 
hafa stefnt í framúrakstur á fjár-
lögum á þessu ári, og því séu 
breytingarnar ekki síst hugsaðar 
til hagræðingar. „Með þessum 
aðgerðum vonumst við til að vera 
komin á rétt ról.“ 

Ráðherrann lýsti því yfir að 
fjöldi sendiherra væri „nokkuð 
umfram þarfir ráðuneytisins“. 
Hún hygðist því ekki ráða fleiri 
starfsmenn til ráðuneytisins það 
sem eftir lifir kjörtímabilsins, 
með þeirri einu undantekningu að 
reynt verði að ráða bót á mann-
eklu Þýðingarþjónustu ráðuneyt-
isins með því að opna útibú hennar 
á Akureyri. 

Til að draga frekar úr kostnaði 
hafa fjórir af bílum ráðuneytisins 
verið seldir, leiguhúsnæði í Þver-

holti sagt upp og ákveðið að selja 
sendiherrabústaðinn í Danmörku. 

Með þessari síðastnefndu ráð-
stöfun og kaupum á ódýrara hús-
næði inni í miðborg Kaupmanna-
hafnar er gert ráð fyrir að fé losni 
sem verja mætti til kaupa á aðal-
ræðismannsbústað í Þórshöfn í 
Færeyjum. Í stað þess sendifull-
trúa sem tekur við þeirri nýju 
stöðu verður staða í sendiráðinu í 
Stokkhólmi lögð niður, að sögn 
Valgerðar. 

Hún segir þó einna markverð-
ustu breytingarnar felast í fram-
gangi kvenna innan ráðuneytisins. 
Auk sviðsstjóranna tveggja eru 
konur nú í stöðum prótókollstjóra 
og umsjónarmanns Íslensku frið-
argæslunnar, og Sigríður Snævarr 
sendiherra er staðgengill ráðu-
neytisstjóra. „Það eru tiltölulega 
fá ár síðan utanríkisráðuneytið 
var mikið karlaveldi,“ segir Val-
gerður. „Ég tel að með þessum 
breytingum [...] séum við í raun að 
losa okkur undan þeirri ímynd.“

Eitt síðasta karlavígið fallið
Valgerður Sverrisdóttir utanríkisráðherra kynnti í gær víðtækar breytingar á skipulagi utanríkisþjónustunn-
ar. Hún segir sendiherra vera of marga og ætlar ekki að ráða fleiri. Konur skipa lykilstöður í breyttu skipuriti.

 Rannsókn á meintum 
hlerunum á síma þáverandi utan-
ríkisráðherra, Jóns Baldvins 
Hannibalssonar, og Árna Páls 
Árnasonar, þáverandi starfsmanns 
utanríkisráðuneytisins, verður 
ekki framhaldið. 

Bogi Nilsson ríkissaksóknari 
fól Ólafi Haukssyni, lögreglu-
stjóra á Akranesi, að rannsaka 
hvort símar Jóns Baldvins og Árna 
Páls hefðu verið hleraðir á árun-
um 1992 til 1995 eins og þeir héldu 
fram í fjölmiðlum.

Við rannsókn málsins voru 
teknar skýrslur af opinberum 
starfsmönnum sem unnu hjá 
útlendingaeftirlitinu, tollgæslu, 

lögreglunni og Pósti og síma á 
þeim tíma sem meintar hleranir 
áttu að hafa átt sér stað.

Í tilkynningu frá ríkissaksókn-
ara kom fram að ekkert hefði 
komið fram við rannsókn málsins 
sem styddi ummæli Jóns Baldvins 
um að símar hefðu verið hleraðir í 
ráðuneytinu.

Við rannsókn málsins greindi 
Jón Baldvin frá því að hann hefði 
fengið kunningja sinn á fjarskipta-
sviði til þess að kanna hvort símar 
hefðu verið hleraðir í ráðuneytinu 
og hann hefði lýst því yfir að svo 
hefði verið. Þessar athuganir fóru 
fram 1991, 1992 og 1993. 

Í tilkynningu ríkissaksóknara 

segir jafnframt að miklu skipti að 
fá upplýsingar um það „hver þessi 
kunnáttumaður er“ til að fá lýs-
ingar hans á þeim mælingum sem 
hann gerði hvað þær sýndu. Jón 
Baldvin vildi ekki upplýsa um það 
við rannsókn málsins hver þessi 
maður væri. 

Rannsókn ekki haldið áfram

 Geir H. Haarde 
forsætisráðherra fer fyrir lista 
Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík-
urkjördæmi suður og Guðlaugur 
Þór Þórðarson alþingismaður 
fyrir listanum í Reykjavíkurkjör-
dæmi norður. 

Listar flokksins í kjördæmun-
um tveimur voru samþykktir á 
fundi Fulltrúaráðs sjálfstæðisfé-
laganna í höfuðborginni í gær.

Skipan fólks í efstu sætum er í 
samræmi við niðurstöður 
prófkjörs flokksins í október.

Alþingismennirnir Guðmundur 
Hallvarðsson og Sólveig Péturs-
dóttir, sem bæði láta af þing-
mennsku í vor, skipa heiðurssæti 
listanna.

Geir efstur í 
suður – Guð-
laugur í norður

„Vatnsyfirborðið hefur hækkað 
töluvert og hér eru bátar notaðir 
til þess að komast á milli bæja,“ 
segir Sigríður Pétursdóttir, bóndi 
á Ólafsvöllum á Skeiðum. 

Eins og fram kom í Fréttablað-
inu í gær rann Hvítá nánast upp 
að bæjardyrum á Ólafsvöllum í 
fyrradag og reynt var að koma 
hrossum á þurrt land.

„Þetta er meira en hefur verið 
hér nokkurn tímann áður. Það er 
mjög sérkennilegt að sjá yfir 
þetta. Stærstu traktorarnir hafa 
komist eftir aðalveginum en það 
er ekki meira en svo. Sem betur 
fer hefur flestum gripum verið 
komið í skjól,“ segir Sigríður. 

Fara á bátum á 
milli bæjanna





 Stálin eru stinn milli 
forsvarsmanna Flugstoða ohf. og 
Félags íslenskra flugumferðar-
stjóra, FÍF. Loftur Jóhannsson, 
formaður FÍF, segist enn bíða eftir 
svari Flugstoða við sáttatillögu 
sem hann lagði fram á þriðjudag-
inn, þrátt fyrir fréttatilkynningu 
Flugstoðar síðan á miðvikudags-
kvöld. Í fréttatilkynningunni kom 
fram að Flugstoðir „harmi við-
brögð stjórnar FÍF“.

Loftur væntir þess að stjórnar-
formaður Flugstoða hringi og 
svari sér persónulega, eins og til 
hafi staðið. „Það væri kurteisi. Við 
erum ennþá að reyna að semja og 
boltinn er hjá honum.“

Forsvarsmenn Flugstoða líta 
svo á málin að starfsmenn í FÍF, 
sem ekki hafa gengið til starfa hjá 
Flugstoðum, hafi ekki áhuga á að 
vinna þar. „Það verður ekki farið í 

neinar viðræður um kjaramál og 
lífeyrismálin eru afgreidd, frá 
okkar bæjardyrum séð,“ segir 
Þorgeir Pálsson, flugmálastjóri og 
verðandi forstjóri Flugstoða. 
Hann sér ekki tilefni til viðræðna, 
enda hafi ekkert nýtt verið í tillög-
um Lofts „nema auknar kröfur“.

Viðbragðsáætlun Flugstoða um 
hvernig hér verði haldið uppi flug-
samgöngum, er enn ekki tilbúin, 
en Þorgeir býst við því að svo 
verði fyrir helgi. Til að hrinda 
þessari áætlun í framkvæmd og 
standa við skuldbindingar flug-
málastjórnar erlendis hafi verið 
leitað til flugumferðarstjórna í 
Noregi, Skotlandi og Belgíu.

Engar viðræður fyrirhugaðar

 Fjórir karlmenn voru í 
gær  dæmdir í samtals tuttugu og 
fjögurra og hálfs árs fangelsi í 
Héraðsdómi Reykjavíkur fyrir 
aðild sína að einu stærsta fíkni-
efnamáli sem upp hefur komið hér 
á landi. Mennirnir fjórir, Ólafur 
Ágúst Hraundal, Hörður Eyjólfur 
Hilmarsson, Johan Hendrik Eng-
elsman og Ársæll Snorrason, voru 
fundnir sekir um að hafa flutt inn 
rúmlega fimmtán kíló af amfet-
amíni og um tíu kíló af hassi í 
bensíntanki BMW-bifreiðar sem 
var flutt til landsins frá Rotter-
dam og ætlað til söludreifingar. 

BMW-bifreiðin var flutt til 
landsins í byrjun apríl á þessu ári. 
Við eftirlit tollgæslu fundust 42 
hálfslítra flöskur í bensíntanki 
hennar sem innihéldu fíkniefnin. Í 
kjölfarið lagði lögreglan hald á 
efnin og kom gervipakkningum 
fyrir í staðinn. Auk þess var hler-
unarbúnaði komið fyrir í bifreið-
inni. Þann 11. apríl leysti Hörður 
Eyjólfur BMW-bifreiðina úr toll-
inum og fór með hana heim til sín. 
Þremur dögum síðar drógu þeir 
Ársæll, Ólafur Ágúst og Hollend-
ingurinn Johan Hendrik bílinn í 
iðnaðarhúsnæði við Krókháls í 
Reykjavík. Lögreglan fylgdist 
síðan með mönnunum úr fjarlægð 
fjarlægja gervipakkningarnar úr 
tankinum. Hún réðst svo til atlögu 
gegn þeim þegar verkið var langt 
komið og handtók þremenningana. 
Hörður Eyjólfur og annar maður, 
Herbjörn Sigmarsson, voru hand-
teknir stuttu síðar. Herbjörn var 
ekki ákærður í málinu.

Þyngstan dóm fimmmenning-
anna hlaut Ólafur Ágúst Hraundal 
sem var dæmdur í átta og hálfs 

árs fangelsi. Þar af eru fjögur og 
hálft ár eftirstöðvar níu ára fang-
elsisdóms sem hann hlaut fyrir 
aðild sína að stóra fíkniefnamál-
inu árið 2000. Í þetta sinn var hann 
dæmdur fyrir að taka við fíkniefn-
unum og hafa ætlað þeim til sölu-
dreifingar. Hollendingurinn Johan 
Hendrik og Hörður Eyjólfur voru 
dæmdir í sex ára fangelsi hvor 
fyrir að skipuleggja smyglið og 
taka á móti því. Ársæll var dæmd-

ur í fjögurra ára fangelsi fyrir að 
taka bifreiðina í sína vörslu í 
þeirri trú að í henni væru fíkni-
efni sem vafalaust voru ætluð til 
söludreifingar í ágóðaskyni. 
Fimmta manninum, sem var 
skráður eigandi BMW bifreiðar-
innar, var gert að sæta upptöku á 
henni. Auk bifreiðarinnar og fíkni-
efnanna voru gerð upptæk far-
tölva, hnúajárn, tveir rýtingar og 
rafstuðsbyssa.

Fengu samtals 24 og 
hálfs árs fangelsi 
Fjórir karlmenn voru í gær dæmdir í samtals tuttugu og fjögurra og hálfs árs 
fangelsi fyrir innflutning á rúmum 15 kílóum af amfetamíni og um 10 kílóum 
af hassi. Ólafur Ágúst Hraundal fékk þyngsta dóminn, átta og hálfs árs fangelsi.

Ertu búin(n) að kaupa allar 
jólagjafir?

Er stýrikerfið í tölvunni þinni 
fengið á löglegan hátt?

Sauðfjárriða hefur greinst í 
einni kind á bænum Gerðum í Flóa-
hreppi. Þetta staðfestir Sigurður 
Sigurðarson, dýralæknir nautgripa- 
og sauðfjársjúkdóma á Keldum.

Riða hefur aldrei áður komið 
upp á bænum en í haust greindist 

riða á bænum 
Syðra-Velli, sem 
er nágrannabær 
Gerða. Talið er 
að smitið nú eigi 
sama uppruna, 
hugsanlega um 
afrétt.

Það var á 
föstudagskvöld-
ið fyrir viku sem 
gert var viðvart 

um veikindi kindarinnar en riða 
hefur ekki fundist í öðru fé á 
bænum. Á Gerðum eru rúmlega 80 
fjár og verður það allt skorið strax 

eftir jól, bæði lömb og fullvaxta 
skepnur.

Að sögn Sigurðar hefur verið 
einhver samgangur fjárins af Gerð-
um við annað fé úr sveitinni og því 
verður gripið til aðgerða til að 
kanna hvort fé annarra bæja hafi 
hugsanlega smitast. Spurningalist-
ar verða sendir á alla bæi á milli 

Ölfusár og Hvítár annars vegar og 
Þjórsár hins vegar þar sem bændur 
verða inntir eftir viðskiptum fjár-
ins, vanhöldum þess og veikindum.

Sigurður vill beina því til bænda 
á svæðinu að fylgjast með búfé sínu 
og hafa strax samband við Land-
búnaðarstofnun ef eitthvað kemur 
upp.

Oscar Arias, 
forseti Kostaríka, ætlar frá og 
með áramótum að gefa mánaðar-
launin sín til þeirra íbúa eyjunn-
ar sem mest þurfa á að halda. 
Frá þessu var skýrt á miðviku-
dag.

Mánaðarlaun forsetans nema 
rúmlega 700 þúsund krónum og 
þau verða afhent svo lítið beri á 
samtökum sem hjálpa öldruðum, 
börnum, fötluðum og öðrum sem 
aðstoð þurfa.

„Sannleikurinn er sá að líf 
mitt verður hvorki verra né 
betra án launanna,“ sagði Arias, 
sem hlaut friðarverðlaun Nóbels 
árið 1987.

Gefur launin 
sín til fátækra



Þú finnur jólagjöfina í ár í næstu verslun
Símans eða á vefversluninni á siminn.is

2.500 kr.

2.500 kr.

2.500 kr.

Betri leið eða
versla á siminn.is

auka jólaafsláttur
2.000kr.
fyrir þá sem eru í

Jólagjöfin í ár er símtal frá stelpunni
 sem þú kynntist á skólaballi

2.000 kr. á mánuði í 12 mánuði.
Verð aðeins 29.900 kr.

5.900 kr.
Léttkaupsútborgun

Með fullkomnum MP3 spilara,
1,3 MP myndavél og sendir
tónlist í gegnum Bluetooth.

SAMSUNG X830

750 kr. á mánuði í 12 mánuði.
Verð aðeins 13.900 kr.

4.900 kr.
Léttkaupsútborgun

Lítill og nettur með VGA 
myndavél, FM stereó útvarpi
og stereó heyrnartólum.

SAMSUNG X650



 Lestrarsal-
ur Þjóðskjalasafns 
Íslands er gömul 
ísbúð. Árið 1999 var 
ætlunin að nýta lestr-
arsalinn í 18 mánuði 
en þá lét safnið af 
hendi lestraraðstöðu í 
Þjóðmenningarhús-
inu. Eins og fjallað 
var um í Fréttablað-
inu í gær getur Þjóð-
skjalasafnið ekki 
sinnt lögboðnum 
skyldum sínum vegna 
aðstöðuleysis. Rúm-
lega 130 stofnanir geta ekki skilað 
skilaskyldum skjölum. Ein þeirra 
er menntamálaráðuneytið sem 
Þjóðskjalasafnið heyrir undir sem 
menningarstofnun.

Ólafur Ásgeirsson þjóðskjala-
vörður segir að 60 til 70 prósent af 
húsnæðinu hafi verið löguð að 
utanverðu en innan við 30 prósent 
af húsnæðinu hafi verið endur-
bætt að innan. „Það eru tuttugu ár 
síðan við fluttum hér inn og það 

hefði þurft að taka á 
húsnæðismálunum
allt frá byrjun. Við 
erum þeirrar skoðun-
ar að best væri að 
byggja nýtt safna-
hús. Lestrarsalurinn 
er til dæmis gömul 
ísbúð sem ekkert 
hefur verið gert 
fyrir.“

Ólafur segir að 
útilokað sé að taka á 
móti skjölum stofn-
ana við svo búið. 
„Meira segja mennta-

málaráðuneytið hefur bæst við 
langan lista stofnana sem vilja 
skila af sér. En einna verst er að 
þurfa að flytja skjöl utandyra. Það 
er mjög slæmt.“

Að sögn Ólafs eru starfsmenn 
safnsins of fáir og að skjöl hafi 
eyðilagst vegna aðstöðuleysis. 
Elstu og viðkvæmustu skjölin eru 
þó geymd þar sem ekki þarf að 
ferja þau utandyra, og slík verð-
mæti hafa ekki tapast. 

 Hvenær tekur reykbann á 
veitinga- og skemmtistöðum 
gildi?

 Hvað heitir forsætisráðherra 
Póllands?

 Hvað heitir skipið sem 
strandaði í Hvalsnesfjöru?

 Áætluð þörf fyrir nýtt 
varðveisluhúsnæði fyrir menn-
ingararf þjóðarinnar er tæplega 
15.450 fermetrar auk 1.550 fer-
metra til geymslu á leikmyndum 
og búnaði. Að auki er brýn þörf 
fyrir endurbætur á núverandi 
húsnæði Þjóðskjalasafns Íslands 
(ÞÍ). Nokkrar núverandi geymsl-
ur upp á 3.800 fermetra eru ófull-
nægjandi og munu leggjast af 
þegar búið er að byggja eða leigja 
nýjar geymslur. Listasafn Íslands 
(LÍ) er eitt þeirra safna sem 

þurfa nýtt geymslurými án tafar.
Þetta er meðal niðurstaðna 

starfshóps um varðveislu- og 
geymslumál þrettán menningar-
stofnana sem Þorgerður Katrín 
Gunnarsdóttir menntamálaráð-
herra hefur látið vinna. Helstu 
niðurstöður starfshópsins eru að 
brýnustu varðveisluverkefni 
Listasafns Íslands og Þjóðskjala-
safns Íslands verði leyst nú 
þegar. Einnig að sameiginlegt 
þjónustu- og varðveisluhús fyrir 
höfuðsöfnin tvö sem starfa eftir 

safnalögum, Þjóðminjasafn og 
Listasafn Íslands, verði byggt á 
lóð Þjóðminjasafnsins við Vest-
urvör. Þá er mælt með að byggð 
verði, eða leigð, allt að 5.400 fer-
metra varðveislubygging fyrir 
fjargeymslur Þjóðskjalasafnsins 
og Landsbókasafns Íslands. 
Nauðsynlegt þykir einnig að 
ákvörðun verði tekin um framtíð-
araðsetur Þjóðskjalasafnsins við 
Laugaveg og endurbótum þar 
innandyra lokið á næstu fimm 
árum.

Byggja þarf geymslu-
húsnæði fyrir söfn
Starfshópur á vegum menntamálaráðuneytisins komst að þeirri niðurstöðu að 
varðveislu menningararfsins væri ábótavant. Geymslur standast ekki kröfur. Brýn-
ustu varðveisluverkefni Listasafns Íslands og Þjóðskjalasafns þarf að leysa strax.

Lesrými safnsins er 
gömul ísbúðarhola

Stjórn Félags íslenskra 
safna og safnamanna hefur sent 
frá sér ályktun þar sem miklum 
áhyggjum er lýst vegna þeirrar 
aðstöðu sem íslensk stjórnvöld 
hafa búið Náttúrugripasafni 
Íslands. Félagið skorar á stjórn-
völd að tryggja NÍ framtíðarhús-
næði hið fyrsta og gera því kleift 
að vinna samkvæmt lögbundnum 
skyldum sínum sem höfuðsafn á 

sínu sviði hvað varðar söfnun, 
varðveislu, skráningu, rannsóknir 
og miðlun.

Félagið leggur áherslu á að 
tryggt sé að sérfræðingar Náttúru-
gripasafns séu hafðir með í ráðum 
frá upphafi um uppbyggingu fram-
tíðarstarfsemi safnsins, og að hags-
munir þess og faglegt starf, ásamt 
aðgengi almennings að safninu, 
verði ávallt haft að leiðarljósi.  

Húsnæðisvanda 
verður að leysa

 Landlæknisemb-
ættið segir frásögn tímaritsins 
Ísafoldar um konu sem beinbrotn-
aði á dvalar- og elliheimilinu Grund 
augljóslega ranga. Embættið hefur 
lokið athugun á Grund en sér ekki 
ástæðu til aðgerða.

Greinina skrifaði blaðamaður 
sem starfaði á Grund í fimm daga 
til að afla heimilda og í henni er 
dregin upp mjög dökk mynd af 
aðbúnaði á dvalarheimilinu.

Í greininni er sagt frá því þegar 
kona beinbrotnaði og var látin 
liggja í yfir sólarhring áður en 
henni var komið til meðferðar. Í 
skýrslu Landlæknis segir að miðað 
við öll skrifleg gögn sem fyrir 

liggja sé sú frásögn röng. Enginn 
vistmaður hafi beinbrotnað á 

meðan blaðamaðurinn var við 
störf. Kona hafi mjaðmagrindar-
brotnað áður en blaðamaðurinn 
hóf störf, en eðlilega hafi verið 
staðið að því máli.

Þá segir í skýrslunni að sam-
skipti við erlenda starfsmenn 
væru engum erfiðleikum háð ólíkt 
því sem fullyrt er í greininni. Þá 
hafi verið rætt einslega við nokkra 
vistmenn og væru margir reiðir 
blaðamanninum fyrir skrifin.

Embættið telur ekki ástæðu til 
aðgerða í kjölfar greinarinnar en 
tekur þó fram að láðst hafi að láta 
viðkomandi starfsmann undirrita 
trúnaðaryfirlýsingu og verði það 
gert í framtíðinni. 

Umfjöllun um beinbrot röng
Reynir Traustason og 

Jón Trausti Reynisson, ritstjórar 
tímaritsins Ísafoldar, sendu frá 
sér yfirlýsingu í gær þar sem 
þeir höfnuðu því sem fram kemur 
í skýrslu landlæknis.

Í yfirlýsingunni segja þeir að 
landlæknir fari með rangt mál, 
tímaritið hafi aldrei fullyrt það 
sem landlæknir segir rangt í 
umfjölluninni. Það séu einnig 
óverjandi vinnubrögð að ekki hafi 
verið leitast við að heyra sjónar-
mið blaðamanns Ísafoldar við 
gerð skýrslunnar. Ásakanir 
landlæknis séu alvarlegar og 
Ísafold muni kanna lagalega 
stöðu sína vegna þessa. 

Ritstjórar segja 
skýrsluna ranga

Hlíðasmára1 • 201 Kópavogur • 534 7777 • www.modern.is

fegurðin býr
          í smáatriðunum

Maglite vasaljós
Verð frá kr. 990.-

Bílabúð Benna - Vagnhöfða 23 - 110 Reykjavík - Sími 590 2000 - Fax 590 2099 - Opið þorláksmessu frá kl. 10.00-16.00 

DÓTABÚÐ BÍLAÁHUGAMANNSINS

Mikið úrval af dráttarspilum
Verð frá kr. 29.490.-

Höfuðljós
Verð frá kr. 1.995.-

Crosshjálmar
Verð frá kr. 9.900.-

Loftdælur mikið úrval
Verð frá kr. 4.990.-

www.benni.is
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Glæsilegt útvarp með innbyggðum geislaspilara. Vekjaraklukka. Hægt að tengja 
Ipod og aðra Mp3 spilara við Cubo. 10 mismunandi litir. Verð aðeins 27.995 kr.

RISATILBOÐÁ RISATÆKJUM

Opnunartími:
Föstudagur   22. des.  9-22
Þorláksmessa   23. des.  9-22
Aðfangadagur   24. des.  9-12

TAKMARKAÐ MAGN AF JÓLAPÖKKUM
JÓLAPAKKI 1

Palladine 32" LCD sjónvarp
Yamaha HTIB359 heimabíósett
Veggfesting fyrir sjónvarp

Verð áður 192.985 kr.

Jólatilboð 159.995 kr.

JÓLAPAKKI 2

Hitachi 42" plasmasjónvarp
Yamaha RXN600 heimabíómagnari
KEF KHT3005 heimabíósett

Verð áður 449.985 kr.

Jólatilboð 379.995 kr.

JÓLAPAKKI 3

Hitachi 42" plasmasjónvarp
Yamaha smástæða með 
DVD spilara og Ipod tengi. 

Verð áður 342.985 kr.

Jólatilboð 289.995 kr.

JÓLAPAKKI 4

Palladine 37" LCD sjónvarp
Yamaha HTIB359 heimabíósett

Verð áður 254.990 kr.

Jólatilboð 179.995 kr.

JÓLAPAKKI 5

Hitachi PJ-TX300 HD-ready myndvarpi
Yamaha RXV559 heimabíómagnari
KEF KHT1005 heimabíósett

Verð áður 309.985 kr.

Jólatilboð 229.995 kr.

JÓLAPAKKI 6

Hitachi 37" LCD sjónvarp
Yamaha YSP900 heimabíó
Yamaha YSTFSW100 bassabox

Verð áður 387.985 kr.

Jólatilboð 319.995 kr.

32” LCD sjónvarp - 32LD9700
Verð áður 259.995 kr.
Jólatilboð 239.995 kr.

37” LCD sjónvarp - 37LD8600
Verð áður 279.995 kr.
Jólatilboð 259.995 kr.

42” plasmasjónvarp - 42PD8600
Verð áður 259.995 kr.
Jólatilboð 229.995 kr.

Hitachi PJ-TX300 HD-ready myndvarpi
Verð áður 199.995 kr.
Jólatilboð 179.995 kr.

37" LCD sjónvarp - EPT3700M
Verð áður 179.995 kr.
Jólatilboð 149.995 kr.

55" plasmasjónvarp - 55PD5200

Verð áður 499.995 kr.
Jólatilboð 399.995 kr.

55"plasmasjónvarp - 55PD9700

Verð áður 699.995 kr.
Jólatilboð 649.995 kr.

37”



 Helgi Vilhjálmsson, 
gjarnan kenndur við Góu, útilokar 
ekki að láta fé af hendi til annarra, 
svo þeir megi lögum samkvæmt 
styrkja framboð eldri borgara í 
þingkosningum 2007, en Helgi 
hefur hingað til verið nefndur sem 
„fjársterki aðilinn“ að baki því 
framboði.

Aðspurður um ný lög um fjár-
mál stjórnmálaflokka, sem tak-
marka fjárframlög hvers og eins 
við 300.000 krónur, segir Helgi: 
„Það þýðir náttúrulega ekki annað 
en að fara eftir lögum, en það 
stendur hvergi hvað megi leggja 
fram marga 300.000 kalla!“

Lögin eru skrítin, að mati 
Helga. Ný framboð fái enga pen-
inga frá ríkinu, meðan ríkið skaffi 

gömlu flokkunum peninga fyrir 
kosningabaráttu þeirra. Hins 
vegar sitji allir við sama borð, 
þegar kemur að styrkveitingum 
almennings.

Sigurður Líndal, prófessor 
emerítus, telur að með lögunum sé 
óheimilt að einn aðili dreifi fé milli 
manna í þeim tilgangi að styrkja 
stjórnmálasamtök. Lögin kveði á 
um 300.000 króna hámarksfjár-
framlag einstaklinga. Annað færi 
gegn tilgangi laganna.

Eftir því sem Fréttablaðið 
kemst næst er þó ekkert í lögun-
um sem hindrar félagasamtök í að 
taka við hærri fjárhæðum frá ein-
staklingum, áður en þau gerast 
stjórnmálasamtök og leggja í 
kosningabaráttu.

Lögin hjálpa ekki 
nýliðum í pólitík

Á Samráðsþingi um 
loftslagsbreytingar sem forseti 
Íslands, Ólafur Ragnar Grímsson, 
sótti í New York var í fyrradag 
lögð lokahönd á yfirlýsingu um 
aðgerðir gegn loftslagsbreyting-
um. Þar eru raktar niðurstöður 
vísindamanna um hættuna af 
þeirra völdum og aðgerðum til að 
afstýra henni lýst.

Lykilatriðið er í yfirlýsingunni 
sagt vera að efla nýtingu endur-
nýjanlegra orkugjafa í stað olíu 
og kola.

Forseti Íslands átti frumkvæði 
að stofnun Samráðsþingsins ásamt 
hagfræðingnum Jeffrey Sachs. 
Það hefur starfað í tvö ár.

Olía og kol 
verða að víkja

Íslenska ríkið og æða-
skurðlæknir sem rak eigin lækna-
stofu voru í Héraðsdómi Reykja-
víkur í gær dæmd til að greiða 
rúmlega sjötugum karlmanni 5,6 
milljónir króna í skaðabætur 
fyrir mistök árið 1997 sem leiddu 
til þess að fjarlægja þurfti vinstri 
fót mannsins fyrir ofan hné.

Í dómnum segir að læknirinn 
hafi sent beiðni um röntgen-
myndatöku vegna mikilla æða-
gúla í hnésbótum mannsins í jan-
úar 1997, en beiðnin hafi glatast í 
meðförum starfsfólks Landspít-
alans. Á því beri ríkið ábyrgð. 
Hefði  maðurinn farið í mynda-
töku og fengið viðeigandi með-

ferð á þeim tíma hefði dregið 
verulega úr líkum á því að fjar-

lægja hefði þurft fótinn. Maður-
inn hafði svo samband við lækn-
inn snemma árs 1998 og komst þá 
læknirinn að því að ekkert hefði 
orðið af myndatökunni ári fyrr. 
Læknirinn sendi manninn þó ekki 
til rannsóknar og aðgerðar. Í 
dómnum segir að það sé metið 
lækninum til sakar að hann hafi 
ekkert aðhafst vegna þess að 
honum hafi mátt vera ljóst að 
fyrir mistök hefði læknismeð-
ferðin dregist eitt ár hið minnsta 
og að skjótra viðbragða væri 
þörf.

Manninum voru því dæmdar 
5,6 milljónir í skaðabætur, auk 1,6 
milljóna í málskostnað. 

SMÁRALIND SÍMI 545 1550 GLÆSIBÆ SÍMI 545 1500      KRINGLUNNI SÍMI 545 1580
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Brettapakkar
20% afsláttur

16 stöðvar

af eldsneyti í dag á 
öllum ÓB stöðvum
af eldsneyti í dag á 
öllum ÓB stöðvum

16 stöðvar

Jólasveinar munu koma færandi hendi á 
ÓB-stöðina á Akureyri í dag, milli kl. 4 og 6,
og útdeila gjöfum frá Senu, Sögu og Icelandair.

Komdu við og fylltu bílinn, þú færð góðan
afslátt og hugsanlega jólagjöf í kaupbæti.

Allt um leikinn á www.ob.is

Jólastöð ÓB Akureyri

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



Gola
ullar- og flísjakki, dömu

19.750 kr.

Vindur
ullar- og flísjakki, dömu

21.500 kr.

Vindur
ullar- og flísjakki, herra

21.500 kr.

Glymur
softshell án hettu
Litur: Ljós, brúnn, svartur

herra 23.500 kr.

Glymur
softshell með hettu,
Litur: Ljós, brúnn

 herra 25.000 kr.

Glymur
softshell með hettu,
Litur: Svartur, ljós

dömu 23.500 kr.

Glymur
softshell buxur, herra og dömu
Litur: Brúnn, svartur

19.500 kr.
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Vík
powerstretch bolur

2.620 kr.

Vík
powerstretch buxur

6.200 kr.

Flatey
prjónahúfa

2.520 kr.

Surtsey
prjónahúfa

2.520 kr.

Kaldi
ullar- og skinnhúfa

5.200 kr.

Gola
ullar- og flísjakki, herra

19.750 kr.

Gleðileg jól

REYKJAVÍK:
Kringlan
Bankastræti 5
Faxafen 12

GARÐABÆR:
Miðhraun 11

AKUREYRI:
Glerárgata 32

www.66north.is

Athugið lengdan
afgreiðslutíma
verslana til jóla



„Það er óhugur í okkur. Maður  verður mjög 
lítill í sér þegar maður sér þessi náttúruöfl að verki. 
Maður hefur engin áhrif og enga möguleika á að breyta 
atburðarásinni,“ segir Jón Eiríksson, en hann þurfti að 
yfirgefa heimili sitt á bænum Arnarfelli í Eyjafirði 
ásamt konu sinni, Unni Harðardóttur.

Íbúar fjögurra annarra bæja innst í Eyjafirði þurftu 
einnig að yfirgefa heimili sín í fyrradag vegna hættu á 
aurskriðum.

Eins og fram kom í Fréttablaðinu í gær féllu skrið-
ur í Eyjafjarðarsveit á miðvikudag og ollu miklum 
skemmdum á vegum og mannvirkjum. Íbúðar- og 
gripahús í Grænuhlíð voru nánast ónýt eftir atganginn 
en húsráðendur sluppu undan skriðunni á dráttarvél. 
Tólf kálfar drápust þegar fjósið hrundi.

Í gærmorgun höfðu nokkrar skriður fallið í Eyja-
firði um nóttina en engin þeirra lenti á húsum eða 
öðrum mannvirkjum.

„Við gerðum þetta svona af öryggisástæðum, við 
búum nú bara á næsta bæ við Grænuhlíð. Ég var þar 
mestallan daginn í fyrradag en þegar kvölda tók töld-
um við ekki ráðlegt að sofa heima hjá okkur yfir nótt-
ina.“

Jón segist fæddur og uppalinn í Eyjafjarðarsveit 
og hann muni ekki eftir því að hafa þurft að yfirgefa 
heimilið yfir nótt vegna hættu á skriðuföllum. 

„Það er mjög óvenjulegt að það sé svona mikill 
vatnsgangur í fjallinu. Ég held að jarðvegsmyndun í 
hlíðinni, sem hefur verið mjög mikil allt síðan hætt 

var að beita fé þar, ásamt veðurfarinu hafi  komið 
þessu af stað. Það var óhugnanlegt að sjá hvernig þetta 
fór í Grænuhlíð, skriðan fór bara inn í húsin og drap 
skepnur,“ segir hann.

„Við gistum núna hjá vinafólki á Akureyri, við 
höfum bæði stundað atvinnu þar. Þegar það fer að 
kólna ættum við að geta snúið heim aftur, en því miður 
er spáð áframhaldandi hlýindum. Ég er bara ekki viss 
hvar við verðum um jólin.“ 

Vanmáttugur and-
spænis náttúrunni
Íbúar fimm bæja í Eyjafirði yfirgáfu heimili sín vegna skriðufallshættu í fyrradag. 
Aurskriður ollu miklu tjóni þar í fyrradag. Maður verður lítill í sér andspænis 
náttúruöflunum, segir Jón Eiríksson, einn þeirra sem þurftu að flýja heimili sitt.

„Við förum ekki heim á þessu ári, ég held að 
það sé nokkuð ljóst,” segir Óskar Kristjánsson, 
bóndi í Grænuhlíð í Eyjafjarðarsveit. „Við gistum 
hjá vinafólki á nálægum bæ, Hrísum. Hvar jólin 
verða er ekki víst, við lifum í núinu,“ segir hann.

„Það rann eitthvað meira á þessu svæði í gær-
kvöldi en ég held að ekkert hafi farið á bæinn. Hlíð-
in er enn öll á hreyfingu.“

Óskar segist enga tölu hafa á tjóninu sem skrið-
urnar hafa valdið en það sé mjög mikið. „Það drápust 
hjá mér tólf gripir og íbúðarhúsið ásamt öðrum 
húsum er ónýtt. Það eina sem hægt er að gera núna 
er að koma kúnum í burtu.“ 

Hann segir að mjög líklega þurfi þau að skipta 
um allar innréttingar í þeim húsum sem eftir 
standa.

„Mér hefur alltaf verið mjög illa við fjallið, sér-
staklega í svona tíðarfari.“

Hefur alltaf verið illa við fjallið

 Flóðin í Ölfusá voru enn í 
hægum vexti í gær en reiknað var 
með að draga myndi úr með kvöld-
inu. Fara þarf aftur til ársins 1948 
til að finna sambærilegt vatns-
magn í ánni að sögn lögreglunnar 
á Selfossi. Vatn flæddi inn í kjall-
ara verslunarmiðstöðvarinnar 
Kjarnans og í kjallara Hótels Sel-
foss. Björgunarsveitaliðar höfðu 
eftirlit með árbakkanum til að 
gæta þess að fólk færi sér ekki að 
voða.

Um 60 meðlimir björgunar-
sveita í Árnessýslu voru að störf-
um við að aðstoða fólk í sýslunni 
og eru þetta umfangmestu aðgerð-
ir sem þeir hafa farið í vegna flóða 

að sögn Ingvars Guðmundssonar, 
formanns Björgunarfélags 
Árborgar.

„Í gær var 70 hrossum bjargað 
á þurrt við Vorsabæ á Skeiðum og 
á miðvikudag var 100 hrossum 
bjargað við Auðsholt á Flúðum. 
Aðfaranótt fimmtudags fóru 
björgunarsveitaliðar til að bjarga 
kindum á þurrt við Björnskot á 
Skeiðum.“ Fimm til sex bátar voru 
í aðgerðum í gær á öllu svæðinu 
að sögn Ingvars.

Mjög hafði dregið úr vatns-
magni í uppsveitum Árnessýslu í 
gærdag. Ingvar gerði ráð fyrir að 
þeir myndu fylgjast með ánni 
fram eftir nóttu.

Ölfusá ekki verið 
vatnsmeiri í 58 ár

Tugum hrossa var bjargað á 
þurrt við Héraðsvötn í Skagafirði 
í gær þegar vötnin bólgnuðu 
vegna klakastíflna og flæddu yfir 
stórt landsvæði. 

Björgunarsveitarmenn frá 
björgunarsveitinni Gretti, 
Skagfirðingasveit og Flugbjörg-
unarsveitinni í Varmahlíð unnu á 
nokkrum bátum við að reka 
hrossin á þurrt og gengu aðgerðir 
vel að sögn Ingimundar Ingvars-
sonar í svæðisstjórn. 

„Það er lítill hæðarmunur við 
vötnin og mikill flati þarna. Þetta 
er bara á að líta eins og stórt 
vatn.“

Tugum hrossa 
bjargað á þurrt



SKÓLAVÖRÐUSTIG •   KR INGLUNNI •   SMÁRALIND



Eftirréttir búnir til af færustu b
... að okkar mat



bökurum landsins 
ti



 Saparmurat 
Niyazov, forseti Túrkmenistans, 
lést í fyrrinótt af völdum hjarta-
áfalls. Hann var 66 ára gamall og 
verður jarðaður á sunnudaginn í 
heimabæ sínum, Kipchak, þar sem 
hann hafði látið reisa stærstu 
mosku í Mið-Asíu.

Niyazov var einráður í landinu, 
leyfði hvorki frjálsa fjölmiðla né 
neina stjórnarandstöðu. Hann lét 
kalla sig Turkmenbasi, sem þýðir 
faðir eða leiðtogi allra Túrkmena.

Niyazov hafði stjórnað Túrk-
menistan frá því árið 1985, þegar 
það var enn eitt af lýðveldum 
Sovétríkjanna. Eftir fall Sovétríkj-
anna árið 1991 hélt hann áfram 
völdum og hefur jafnt og þétt hert 
tökin á öllu þjóðlífi.

Hann lét reisa styttur af sjálf-

um sér víða um land og skipaði svo 
fyrir að dagar vikunnar og mánuðir 
ársins skyldu nefndir í höfuðið á 
honum sjálfum og fjölskyldu hans. 
Bók eftir hann var skyldulesning í 
skólum landsins og nemendur hófu 
hvern skóladag á því að heita 
honum ævarandi tryggð sinni.

Íbúar höfuðborgarinnar, Ashga-
bat, voru þöglir í gær og virtust 

undrandi. Allar hátíðarskreytingar 
og nýárstré voru fjarlægð af 
götum borgarinnar strax í gær og 
verslunum sem selja áfengi var 
skipað að hafa lokað.

Mikil óvissa ríkir um framtíð 
landsins eftir fráfall Niyazovs, 
sem hafði ekki valið neinn eftir-
mann sinn.

Ríkisöryggisráð landsins ákvað 
í gær að Kurbanguli Berdymuk-
hamedov aðstoðarforsætis-
ráðherra myndi gegna forseta-
embætti til bráðabirga, jafnvel 
þótt stjórnarskrá landsins geri 
ráð fyrir því að þingforseti eigi að 
taka við ef forsetinn fellur frá.

Þingforseti er Overzgeldy 
Atayev, en ríkisöryggisráðið sagði 
í gær að hafin væri rannsókn á 
glæpsamlegu atferli hans. Þetta 

bendir til þess að valdabarátta 
milli andstæðra afla geti sett svip 
sinn á nánustu framtíð Túrkmen-
istans.

Turkmenbasi er fallinn frá
Framtíð Túrkmenistans er í óvissu eftir lát sérviturs einræðisherra. Hann leyfði enga stjórnarandstöðu og 
hafði ekki tilnefnt eftirmann sinn. Hátíðarskreytingar voru fjarlægðar í gær og bannað að selja áfengi.

 Annar mannanna sem komust lífs af úr 
banaslysi á Reykjanesbraut nærri IKEA í Garðabæ 
hinn 11. nóvember hefur viðurkennt að hafa ekið 
bílnum þegar slysið varð. 

Maðurinn, sem áður hafði neitað því að hafa setið 
undir stýri, viðurkenndi að hafa skömmu fyrir slysið 
ekið á mikilli ferð auk þess sem niðurstöður úr 
áfengisrannsókn á blóði allra mannanna sem í 
bílnum voru sýna að þeir hafi allir verið ölvaðir 
þegar slysið varð.

Þrír pólskir karlmenn voru í bílnum þegar hann 
lenti á steypuklumpi við vegaframkvæmdir á 
veginum og lést einn þeirra. Hinir tveir reyndust 
lítið meiddir og voru úrskurðaðir í farbann þar sem 
þeim bar ekki saman um það hvor þeirra hefði ekið 
bílnum.

Lögreglan í Hafnarfirði hefur yfirheyrt mennina 
og við skýrslutöku í fyrradag viðurkenndi annar 

maðurinn að hafa ekið bílnum. Að sögn lögreglu er 
gert ráð fyrir að rannsókn málsins ljúki um eða eftir 
áramót. Ekki fengust upplýsingar um það hjá 
lögreglunni í Hafnarfirði hvort ökumaðurinn verði 
kærður fyrir manndráp af gáleysi. 

Minningarskjöldur
um þá sem látist hafa í umferðar-
slysum á Suðurlandsvegi var 
afhjúpaður nú í vikunni. Minnis-
varðanum hefur verið komið 
fyrir við þá 54 krossa sem reistir 
hafa verið til minningar um þá 
sem látist hafa í umferðarslysum 
á Suðurlandsvegi frá árinu 1972. 

Viðstaddir afhjúpun minnis-
varðarins voru samgöngu-
ráðherra, sýslumaðurinn á 
Selfossi, fulltrúar sveitarfélaga í 
byggðinni og fulltrúar áhugahóps 
um tvöföldun Suðurlandsvegar. 

Í máli þeirra sem fluttu ræðu 
af þessu tilefni kom meðal annars 
fram að brýnt væri að ökumenn 
minntust ábyrgðar sinnar í 
umferðinni og færu að lögum.

Háværar raddir hafa komið 
fram um að nauðsynlegt sé að 
tvöfalda Suðurlandsveginn.

Minnisvarði við 
Suðurlandsveg

 Fjölbrautaskólinn 
í Breiðholti útskrifaði í fyrradag 
79 stúdenta. Þá útskrifuðust 39 
sjúkraliðar svo og nemendur af 
snyrtibraut, húsasmíðabraut og 
rafvirkjabraut.

Siv Friðleifsdóttir heilbrigðis-
ráðherra ávarpaði samkomuna og 
afhenti dúx sjúkraliðabrautar, 
Bergþóru Viktorsdóttur, viður-
kenningarskjal. Þá var nýútskrif-
uðum sjúkraliðum færðar gjafir 
frá Reykjavíkurdeild Sjúkraliða-
félagsins og Gideonfélaginu. 

Við útskriftina flutti Kristín 
Arnalds, rektor FB, ávarp ásamt 
fulltrúa nýstúdenta og kórar 
nemenda og kennara sungu.   

79 nýstúdentar 
brautskráðir





 Rannsóknarnefnd 
sjóslysa yfirheyr ði í gær 
skipverja á flutningaskipinu 
Wilson Muuga en það strand-
aði um fimmleytið á þriðju-
dagsmorgun.

Ingi Tryggvason, formaður 
nefndarinnar, sagði yfirheyrsl-
ur hafa gengið ágætlega. „Við 
vitum ekki ennþá hvað olli því 
að sjálfstýringin bilað. 
Skipverjar [á Wilson Muuga] 
telja ótvírætt að sjálfstýringin 
hafi bilað en við höfum ekki 
ennþá fengið tækifæri til þess 
að skoða vélarrými skipsins.“

Eins og greint var frá í 
Fréttablaðinu í gær björguðust 
allir áhafnarmeðlimir Wilson 
Muuga en þyrla Landhelgisgæsl-
unnar bjargaði mönnunum í 
landi við erfiðar aðstæður. 
Rannsóknarnefnd danska 
sjóhersins sér um að yfirheyra 
skipverja á danska varðskipinu 
sem aðstoðaði við björgunina.

Yfirheyrði 
skipverjana

 Guðmundur 
Ásgeirsson, stjórnarformaður 
Nesskipa, segir að búið sé að 
dæma Wilson Muuga ónýtt. 
„Skipið fer aldrei á sjó meir,“ 
segir hann. Mikilvægast sé að 
reyna að ná olíunni á land og 
það sjái Umhverfisstofnun um 
nema samkomulag náist við 
tryggingafélögin um annað. 

„Næsta skref er að reyna að 
ná olíunni á land og síðan þarf 
að fjarlægja flakið seinnipart 
vetrar. Það þýðir ekkert að 
gera það þegar það er birta 
þrjá tíma á dag og alltaf 
vitlaust veður. Við höfum sex 
mánuði til að fjarlægja skipið 
að sögn Umhverfisstofnunar.“

Wilson Muuga 
ekki meir á sjó

 Ströndin frá Hvals-
nesi að Sandgerði er í mestri hættu 
ef olía lekur úr Wilson Muuga.

„Flekkurinn getur borist víða 
og haft óheillavænleg áhrif. 
Ákveðinn hluti af olíunni gufar 
upp en megnið heldur sig í sjónum 
og hefur þar áhrif á allt lífríki. Líf-
verurnar taka upp olíusamböndin 
og þau hafa skaðvænleg áhrif á 
starfsemi lífveranna,“ segir Jör-
undur Svavarsson, prófessor í 
sjávarlíffræði við Háskóla 
Íslands.

Þungar olíur eins og hráolía og 
svartolía sem ná landi fljótlega 

eftir að þær fara í sjóinn geta haft 
alvarleg áhrif á umhverfið. Meng-
un er alvarleg þegar fuglar verða 
olíublautir en minna sýnileg áhrif 
á gróður og dýralíf eru ekki síður 
alvarleg.

Fyrstu áhrif olíu á lífríki 
stranda og sjávar geta verið lítil 
en þau geta líka orðið til þess að 
allt lifandi drepst á tilteknu svæði. 
Strandsvæði sem fangar olíuflekk, 
til dæmis leirur eða votlendi, 
getur orðið sérlega illa úti. Fjöl-
breytilegt og friðað lífríki er á 
strandlengjunni norðan við strand-
staðinn, bæði margvíslegt fuglalíf 
og lífmiklar fjörur.  

Fyrir opnu hafi verða áhrif 
olíumengunar tiltölulega lítil þar 
sem saman fer hratt niðurbrot 
olíunnar og takmarkað lífríki en 
áhrifin á strönd í skjóli eru meiri. 
Skjólsælustu strandirnar eru 
gjarnan með leirum og votlendi. 
Slík svæði fanga gjarnan olíu-
flekki. Svæði af þessu tagi eru við 
Ósa og í Sandgerði og teljast þau í 
mikilli hættu.

Eitrunaráhrif olíunnar skiptir 
máli þegar hugsanleg áhrif olíu-
mengunar eru metin. Verulegur 
munur er á eitrunaráhrifum hrá-
olíuflekks sem nær landi stuttu 
eftir að hann kemst í sjóinn eða 
flekks sem hefur veðrast á rúmsjó 
dögum saman áður en hann nær  
landi. Þegar olía dreifist í vatn eða 
sjó verða ýmsar breytingar á 
henni sem stýra hegðun hennar. 
Þetta kemur fram í gögnum frá 
Umhverfisstofnun.

Þegar áhrif olíumengunar á 
umhverfið eru metin skiptir máli 
hversu seig olían er, hversu hratt 
hún gufar upp og hver þykkt henn-

ar er, hvort hún gufar upp eða 
sekkur. Hraði uppgufunarinnar 
fer mest eftir því hvernig olían er 
samsett. Náttúruleg dreifing olí-
unnar getur átt sér stað þegar 
örfínir olíudropar dreifast um 
vatnið. Olían getur sest á botninn í 
kekkjum og svo getur sólin orðið 
til þess að ný efnasambönd mynd-
ist í henni.

Dýralífið þolir illa olíu
Olíumengun getur haft óheillavænleg áhrif á fugla, fiska og smádýralíf. Mesta mengunin getur orðið á 
leirum í Ósum og Sandgerði þar sem eru skjólsælar strandir sem virka eins og olíugildrur. 

 Flutningaskipið Wilson Muuga situr 
stöðugt í Hvalsnesfjöru og ekkert bendir til annars en að 
það sitji áfram á sínum stað. Landhelgisgæslan flaug 
yfir strandsvæðið í dag og sáust þá tveir eða þrír litlir 
olíublettir á reki norður með ströndinni. Hávar Sigur-
jónsson, upplýsingafulltrúi Umhverfisstofnunar, segir 
að erfitt sé að segja til um hve olíuna rekur langt. 

Sjö menn sigu ásamt búnaði um borð í flutninga-
skipið Wilson Muuga í Hvalsnesfjöru við Sandgerði í 
dagsbirtu í gær og hófu undirbúning að því að dæla 
olíu úr skipinu. Hávar var bjartsýnn en sagði þó ekki 
hægt að dæla fyrr en veður gengi niður. Hins vegar 
væri hægt að dæla svartolíunni upp úr tönkunum og 
hefja undirbúning að því að dæla henni í land.

„Öll svartolían er enn í skipinu. Botntankarnir virðast 
heilir og enginn sjór hafa blandast við hana. Olían í sjón-
um er líklega úr dísilolíutanki undir vélarrúminu. Það er 
miklu auðveldara við hana að eiga. Hún er þynnri, brotn-
ar hraðar niður og svo er þetta minna magn. Meðan ekk-
ert annað fer í sjóinn er staðan mjög góð,“ segir hann.

„Við sjáum til þegar lygnir hvort olían berst upp í 
fjörur eða ekki. Yfirgnæfandi líkur eru á að olían leysist 
upp og valdi litlum sem engum skaða  þegar þeytist til og 
frá í briminu.“

Ákveðin svæði verða vöktuð í nótt til að fylgjast með 
því hvort olíuna reki í land. 

Olíudæling undirbúin úr skipinu  Rannsóknardeild 
lögreglunnar í Keflavík hefur 
ekki komist að því hvað olli því 
að sjálfstýring í flutningaskip-
inu Wilson Muuga bilaði með 
þeim afleiðingum að skipið 
strandaði skammt frá Hvals-
nesi sunnan við Sandgerði. 

Tólf skipverjum var 
bjargað af skipinu á strandstað 
en 25 ára Dani, Jan Nordskov 
Larsen, lést er átta skipverjar 
af danska varðskipinu Triton 
reyndu að komast um borð í 
Wilson Muuga skömmu eftir 
að það strandaði.

Jóhannes Jensson rannsókn-
arlögreglumaður segir 
yfirheyrslur ganga hægt. „Við 
erum með túlka með okkur en 
yfirheyrslur eins og þessar 
ganga yfirleitt hægt. Við 
höfum farið um borð og skoðað 
vélina en eigum eftir að skoða 
þessi mál enn betur.“

Skipverjar á Triton hafa 
ekki verið yfirheyrðir ennþá 
en verða líklega yfirheyrðir í 
dag.

Orsök bilunar 
ekki ljós enn





allt í matinn á einum stað
Birt með fyrirvara um prentvillur
Tilboðin gilda 22. desember til 24. desember eða á meðan birgðir endast
www.netto.is
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Jólahumar
799 kr/kg.

Frábær
jólahumar

30-70% afsláttur af bókum

Hangikjöt í 
miklu úrvali

30%
afsláttur

Svínahamborgarhryggur

Úrvalið af kjöti er hjá okkur



Akureyri  - Grindavík - Mjódd Reykjavík - Salahverfi Kópavogi

Ekki gleyma að blanda jólaölið

Skinney síld - 800gr.
199 kr/stk.

After Eight - 400gr.
349 kr/stk.

Nóa konfekt - 800gr.

Ómissandi
með kaffinu

Daim jólaískrans
499 kr/stk.

Nettó vanilluís - 3 ltr.
399 kr/stk.

Machintos - 2,5 kg

Frábært verð!

Frábært verð!

Verðlækkkun

Nettó ísinn!



nær og fjær

„ORÐRÉTT“ Býr til jólagraut með konunni
Ekki nóg að vera í 
góðri trú

Álið ekki málið

Hugleiðum 
hvert stefnir

Ef til vill er það draumur margra 
að losna við jólaundirbúninginn og 
bruna beint inn í jólin sjálf. Á 
heimasíðunni jolasveinn.is er 
boðið upp á einmitt það. Er þar 
auglýst alhliða jólaþjónusta fyrir 
fyrirtæki og félagasamtök sem 
felst meðal annars í að senda jóla-
tré og jólaskraut heim og pakka 
inn gjafakörfum og koma þeim á 
áfangastað. Einnig er hægt að fá 
jólasveina til ýmissa nota.

„Þetta byrjaði árið 1984 þegar 
ég og félagi minn fengum ekki 
vinnu fyrir jólin í Miklagarði, svo 
eitthvað urðum við að gera,“ segir 
Ólafur Magnússon sem nú rekur 
fyrirtækið Mjólku. „Þetta varð 
brátt eins og jólasveinaverkstæði 
og þegar mest var vorum við með 
yfir 30 manns í vinnu. Það urðu 
svo til fastir liðir eins og heim-
sóknir á Landspítalann og barna-
spítala Hringsins, sem gáfu þessu 
gildi, og svo erum við búnir að 
vera að skemmta í Kringlunni frá 

upphafi. Margir leikarar sem nú 
eru að hasla sér völl byrjuðu þarna 
að skemmta sem jólasveinar. Einn 
sem nú er að ljúka leiklistarnámi í 
Danmörku hefur verið að skemmta 
sem jólasveinn síðan hann var tólf 
ára.“

En hefur aldrei verið boðið upp 
á þjónustuna fyrir einstaklinga 
sem vilja komast undan jólastress-
inu?

„Einstaklingar hafa haft sam-
band við okkur og við höfum 
þjónustað þá. Það hefur komið 
fyrir að við höfum aðstoðað fólk 
endurgjaldslaust ef við vitum til 
þess að það eigi í erfiðleikum.

Örlygur Atli Guðmundsson 
organisti hefur nú tekið við rekstr-
inum og eru þetta fyrstu jólin 
hans. „Hann er rífandi skemmti-
legur,“ segir Ólafur um eftirmann 
sinn.

Fá jólin í heimsendingu

Þeir sem vakna um hádegi 
á aðfangadag og komast 
að því að þeir hafi gleymt 
að kaupa jólagjafir handa 
nánustu vinum og ættingj-
um þurfa ekki að örvænta, 
að minnsta kosti ekki strax. 
Bæði Kringlan og Smára-
lind hafa opið frá 10 til 13 
og svo til allar búðir þar 
ku vera opnar á þeim tíma. 
Það sama gildir um flest-
ar búðir í miðbænum, svo 
sem Mál og menningu og 
Eymundsson. 

Allt þetta er gott og blessað en sé 
klukkan hins vegar orðin meira en 
eitt eru enn nokkrir kostir í boði. 

Select Shellstöðvarnar eru 
opnar til klukkan 15 og er sú 
stærsta á Vesturlandsvegi. Þar er 
hægt að fá kaffi frá Te og kaffi, 
mynddiska, jólastyttur eða reipi 
og bensínbrúsa fyrir jeppakarl-
inn.

Sé klukkan komin yfir 
þrjú fer valið að vandast. 
Ekki er þó öll von úti enn, 
því opið er í verslunum 
Lyfju í Lágmúla og 
Smáratorgi alveg 
þangað til jólunum 
er hringt inn klukk-
an 18. Þar er hægt 
að fá Lamaze leik-
föng fyrir börnin, 
sléttujárn með fjöl-
breyttum stilling-
um eða snyrtivöru-
gjafakassa fyrir 
hana og hár og skegg-
snyrti eða herrailm 
fyrir hann. Einnig lífs-
stíls- eða tónlistardiska, 
að ógleymdum Microlife 
blóðþrýstingsmæli eða 

jurtapúða fyrir þá sem eldri 
eru.

Það að aðfangadagur skuli 
lenda á sunnudegi virðist 

skipta litlu máli fyrir 
flesta verslunarmenn 
varðandi opnunartíma. 

Ein búð er það þó 
sem heldur sunnudag-
inn heilagan, en það 
er Vínbúðin. Allir 
sölustaðir ÁTVR 
verða lokaðir á 
aðfangadag. Þeir 
sem ætla sér að eiga 
gleðileg jól verða 
því að gera sín inn-
kaup á Þorláks-

messu, en þá verður 
opið til tíu um kvöldið.

Óþarfi að örvænta þótt sofið 
sé til hádegis á aðfangadag

Morgunverður frá
kl. 9:00 - 11:00

195,-195,-
2 rúnstykki, 1 egg, skinka, ostur,
smjör, sulta og heitur drykkur

Þú átt allt gott skilið!

mánudaga - laugardaga





fréttir og fróðleikur

Leiðbeina flugvélum á landi og lofti

Eins og svo margir aðrir 
fylgdist Helga Björk Magn-
úsdóttir Grétudóttir Suz-
uki-einsöngskennari með 
umræðum um nýja skýrslu 
forsætisráðherra um fátækt 
barna. Helga hefur kynnst 
því sjálf hvernig áföll geta 
fyrirvaralaust knúið dyra 
og kippt afkomugrund-
vellinum undan fólki. Hún 
gagnrýnir að kerfið skuli 
ekki bregðast betur við og 
leggur fram hugmyndir til 
úrbóta.

Lífið gekk lengst af sinn vanagang 
í bárujárnsklæddu timburhúsi í 
Vesturbænum þar sem Helga 
Björk bjó með manni sínum og 
tveimur sonum. Þau hjónin stund-
uðu sína vinnu og drengirnir 
gengu í skólann. 

En skyndilega veiktist eigin-
maðurinn og háði í framhaldinu 
erfiða glímu við almættið upp á líf 
og dauða. Hann hafði á endanum 
betur en ekkert var sem fyrr. Allt 
var breytt. 

Sjálf örmagnaðist Helga ári 
eftir að veikindin komu upp og gat 
varla sinnt sjálfri sér, hvað þá 
veikum eiginmanninum, sonunum 
eða heimilinu. Og ekki gat hún 
unnið þegar ástandið var sem 
verst.

„Fólk getur hreinlega lamast 
þegar áföll verða í fjölskyldunni,“ 

segir Helga sem talar svo sannar-
lega af eigin reynlsu. „Ég gat ekki 
einu sinni ryksugað gólfin hjá 
mér.“ 

Helga dregur í efa að rétt sé að 
tala um að á Íslandi sé eitthvað 
sérstakt velferðarkerfi. Sjálf 
kannast hún allavega ekki við að 
velferð sé höfð í fyrirrúmi þegar 
áföll dynja yfir. „Mér var ekki 
boðin nein aðstoð að fyrrabragði 
og það þrátt fyrir að mörgum væri 
vel kunnugt um þær aðstæður 
sem við bjuggum við. Ég legg til 
að kerfið veiti áfallaaðstoð inn á 
heimilin. Heimilislæknar ættu að 
hafa forgöngu um þetta enda vita 
þeir oft vel hvernig ástandið er. 
Þeir ættu að tilkynna það til 
Félagsþjónustunnar og félagsráð-
gjafar ættu svo að skipuleggja og 
bjóða fram aðstoð áður en fólk 
örmagnast.“

Helga segir kerfið reikna með 
að einhver í fjölskyldunni komi til 
bjargar þegar eitthvað bjátar á en 
meinið sé að ekki eigi allir ætt-

ingja eða vini sem geta veitt 
aðstoð. Auk þess sé það óraunhæft 
að skyldmenni geti hjálpað að 
gagni þar sem aðstoðin sem þurfi 
sé ekki bara við að ryksuga heldur 
miklu heldur til fjárhagslegra 
úrræða og andlegs stuðnings og 
slíkt þurfi að vera í höndum fag-
fólks.

Þó fólk líði ekki skort fyrir, 
geta minnstu áföll sett allan fjár-
hag úr lagi. Helga segir því mikil-
vægt að fólki sé veitt fjárhagsað-
stoð áður en allt er komið í óefni. 
„Fólk á ekki að þurfa að selja ofan 
af sér þó tímabundnir erfiðleikar 
steðji að vegna sjúkdóma eða ann-
ars. Það brotnar nógu margt hjá 
fólki án þess að svona nokkuð 
þurfi að bætast við. Það þarf að 
kaupa dýr lyf og annað sem fylgir 
veikindum og á meðan getur fólk 
ekki unnið.“ Hún segir að aðstæð-
ur hvers og eins séu einstakar og 
taka þurfi tillit til þess með sér-
tækum úrlausnum. 

Og Helgu verður líka hugsað til 

þeirra sem glíma við langvarandi 
fjárhagserfiðleika og hafa opin-
berar bætur einar til framfærslu. 
Fólk sem svo er ástatt um ráði 
ekki við að greiða fyrir læknisað-
stoð, til dæmis hjá tann- og augn-
læknum.

Þau eru oftar en ekki þung 
sporin inn á opinbera kontóra í leit 
eftir aðstoð í þrengingum. Helga 
segir að það sé því lágmarkskrafa 
að fólki sé vel tekið og að úrlausn 
vandamála fari fram á einum stað. 
„Allir benda á einhverja aðra og 
fólk er sent á milli Heródesar og 
Pílatusar,“ segir hún. 

Það var skýrslan um fátækt 
barna sem varð kveikjan að því að 
Helga Björk leiddi hugann sér-
staklega að þessum málum nú. 
Hún hefur fylgst grannt með litl-
um dreng sem samkvæmt opin-
berum mælikvörðum telst alast 
upp í fátækt. Fyrir vikið bíða hans 
ekki sömu tækifæri í framtíðinni 
og jafnaldra hans sem alast upp 
við aðrar aðstæður. Helga segir 
það lykilatriði í velferð barna að 
þau fái að alast upp hjá foreldrum 
sínum. „Börn þurfa að vera hjá 
foreldrum og þess vegna þarf að 
styðja þá foreldra sem þurfa til að 
þeir geti verið með börnin. Slíkt 
myndi skila sér margfalt til baka 
með ýmsum hætti.“ 

Jafnvel traustustu stoðir geta brostið
Lögin gengið 

vonum framar
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Jólagjafir í 90 ár

Alvöru hljóðvershátal-

arar frá YAMAHA.

 Frá 35.900kr

Hljóðnemar frá4.450kr

Hljómborð frá Yamaha
 Frá 26.900kr

MBox upptökutæki
með ProTools.

 Frá 29.900kr

Hljóðritaðu

jólaplötuna

með
Pro Tools

Öll

þekktustu

merkin á

einum stað!

Trommusett
 Frá 39.900kr

Bassa og gítarmagnarar

frá Fender.

 Frá 9.900kr

Ótúrlegt úrval effecta.Brian May ogJimi Hendrix

Fender gítarpakkar
Gítar, magnari o.fl.

 Frá 26.900kr

Skemmtileg og
þroskandi ásláttar-
leikföng frá Remo!

Taktmælar og stillitæki

 Frá 2.750kr

Mikið úrval af töskum, kennslubókum, tónlistarforritum,
statífum og öðrum aukahlutum!

Einnmeð öllusem þarf!

Kassagítarpakki

frá Fender.

 Frá 15.900kr







Endurlífgun svonefnds 
stjórnarskrársáttmála, 
öryggismál og viðskipti eru 
meðal áherzlumála for-
mennskumisseris Þjóðverja 
í Evrópusambandinu, sem 
hefst nú um áramótin. Þar 
sem Þjóðverjar gegna einn-
ig formennsku í G-8-hópi 
ríku iðnveldanna í ár hafa 
þeir mikil áhrif á það hvaða 
stefnu evrópskt og vestrænt 
samstarf tekur í ár.

Undir lok þýzka formennskumiss-
erisins í ESB fyrri helming ársins 
2007 stefnir þýzki kanzlarinn 
Angela Merkel að því að leggja 
fram áætlun um það hvernig fara 
megi að því að endurlífga stjórn-
arskrársáttmálann svonefnda, en 
fullgilding hans strandaði er 
meirihluti kjósenda í Frakklandi 
og Hollandi hafnaði honum í þjóð-
aratkvæðagreiðslum snemmsum-
ars í fyrra. Hún væntir þess þó 
ekki að takast muni að finna lausn 
á málinu sem öll aðildarríkin 27 –  
þeim fjölgar úr 25 í 27 nú um ára-
mótin við inngöngu Rúmeníu og 
Búlgaríu – geti fallizt á fyrr en á 
árinu 2008, þegar ESB-formennsk-
an verður í höndum Frakka. 

„Við treystum á að geta lagt 
fram skýrslu við lok formennsku-
misserisins, þar sem við útlistum 
áætlunina,“ sagði Merkel í Kaup-
mannahöfn á þriðjudag, þar sem 
hún átti stutt stopp á leið sinni á 
fund finnskra ráðamanna í Hels-
inki í Finnlandi, en Þjóðverjar 
taka við kefli ESB-formennskunn-
ar af Finnum nú um áramótin. „Á 
árinu 2008, þegar Frakkar gegna 
formennskunni, vonumst við til að 
sjá niðurstöður,“ hefur AP-frétta-
stofan eftir kanzlaranum. 

Þýski utanríkisráðherrann Frank-
Walter Steinmeier sagði í heim-
sókn í höfuðstöðvar ESB í Brussel 
á þriðjudag, að hann hefði beðið 
ríkisstjórnir allra ESB-landanna 
25 auk Rúmeníu og Búlgaríu, sem 
verða 26. og 27. aðildarríkið þann 
1. janúar, að tilnefna fulltrúa í sér-
staka samninganefnd sem fara á 
yfir möguleikana á endurlífgun 
stjórnarskrársáttmálans.

Steinmeier sagði að í sérstakri 

hátíðaryfirlýsingu sem kenna á 
við Berlín og undirrituð verður í 
tilefni af 50 ára afmæli undirrit-
unar Rómarsáttmálans, stofnsátt-
mála ESB, um miðjan marz, yrði 
að finna ákvæði þar sem getið er 
„hinna undirliggjandi grunnraka“ 
fyrir Evrópusamrunanum og 
framtíðarstefnu hans. 

„Það er brýn þörf á að við 
komum stofnanaendurbótum í 
framkvæmd til að forða Evr-
ópu[sambandinu] frá lömun,“ 
sagði Steinmeier. 

Endurlífgun hins umdeilda 200 
síðna skjals, sem til stóð að yrði 
nýjasta uppfærsla stofnsáttmála 
sambandsins og var eftir á að 
hyggja eflaust misráðið að kenna 
við stjórnarskrá, er hægara sagt 
en gert. Með sáttmálanum stóð til 

að uppfæra stofnana- og ákvarð-
anakerfi sambandsins þannig að 
skilvirkni þess og starfshæfni 
héldist þótt aðildarríkjunum fjölg-
aði enn frekar. Þetta átti að tryggja 
meðal annars með fækkun þeirra 
málefnasviða þar sem samhljóða 
samþykki allra aðildarríkjanna 
þarf við er ákvarðanir eru teknar, 
og með stofnun nýs embættis 
„utanríkisráðherra“ ESB sem átti 
að tryggja betur að hið stækkaða 
samband kæmi sameinað fram á 
alþjóðasviðinu.

Í Frakklandi og Hollandi eru ráða-
menn tortryggnir á aðgerðir til 
„björgunar“ sáttmálanum af ótta 
við að þær færu illa í kjósendur 
þeirra, þar sem meirihluti þeirra 
hafnaði honum í þjóðaratkvæði. 
Leiðtogar Lúxemborgar og Spán-
ar ýttu við þessari umræðu er þeir 
mæltust til þess, við lok leiðtoga-
fundar sambandsins í liðinni viku, 
að fulltrúar þeirra átján landa sem 
þegar hafa fullgilt stjórnarskrár-
sáttmálann fyrir sitt leyti kæmu 
saman til ráðstefnu um leiðir til að 
koma honum af strandstað. Jan 
Peter Balkenende, forsætisráð-
herra Hollands, brást strax illa við 
þessari ráðstefnuboðun; hún gerði 
lítið úr vilja hollenzkra og franskra 
kjósenda.

Ráðamenn í Berlín vilja að á 
þýzka formennskumisserinu verði 
ákveðin tímaáætlun um stofnana-
uppfærslu sambandsins, þar á 
meðal um það hvaða þáttum 
stjórnarskrársáttmálans sé unnt 
að bjarga. Þess er þó ekki vænzt 
að hreyfing komist á það mál fyrr 
en að afloknum forsetakosningun-
um í Frakklandi á vori komanda. 
Aðalkeppinautarnir um embættið 
hafa gefið misvísandi yfirlýsingar 
um afstöðu sína til þess hvað skuli 
gera í þessu. 

Nicolas Sarkozy, innanríkisráð-
herra frönsku ríkisstjórnarinnar, 

sem gerir sér vonir um að verða 
forsetaefni gaullista, hefur mælt 
fyrir því að viss minna umdeild 
atriði úr stjórnarskrársáttmálan-
um verði sameinuð í nýjum 
„örsáttmála“ sem ekki þurfi að 
bera undir þjóðaratkvæði. Keppi-
nautur hans á vinstri vængnum, 
Segolene Royal, hefur heldur ekki 
viljað segja neitt ákveðið um hvort 
hún vilji halda nýja þjóðarat-
kvæðagreiðslu.

Svo virðist þó að almenningsálitið 
bæði í Frakklandi og Hollandi, og 
einnig í hinum aðildarríkjunum, 
sé að snúast aftur til fylgis við 
stjórnarskrársáttmálann. Í niður-
stöðum hálfsárslegru viðhorfs-
könnunarinnar Eurobarometer, 
sem birtar voru í byrjun vikunnar, 
kemur fram að stuðningur við 
hann færi vaxandi í þeim löndum 
sem ekki hafa fullgilt hann enn. 

Meðalstuðningur við sáttmál-
ann í þessum níu löndum óx úr 47 
prósentum á fyrri helmingi þessa 

árs í 53 prósent nú. Almennt er 
viðurkennt að nauðsynlegt sé að 
uppfæra stofnana- og ákvarðana-
kerfi sambandsins áður en af frek-
ari fjölgun aðildarríkja verður. 

Athyglisvert er að í könnuninni 
kemur einnig fram, að stuðningur 
við aðild fátæku umsóknarríkj-
anna í Suðaustur-Evrópu og við 
Svartahaf fer minnkandi, en stuðn-
ingur við aðild EFTA-ríkjanna 
Íslands, Noregs og Sviss fer vax-
andi. Að meðaltali vilja 69 prósent 
ESB-aðildarþjóðanna að Ísland 
bætist í raðir sambandsins og 78 
prósent að Noregur og Sviss geri 
það. Stuðningur við aðild Tyrk-
lands er aftur á móti kominn niður 
í 28 prósent að meðaltali. Afstaðan 
til inngöngu Rúmeníu og Búlgar-
íu, sem þó er frágengin, er líka 
neikvæð.

Vilja endurlífga stjórnarskrársáttmála

© GRAPHIC NEWS

Rúmenía

Búlgaría

1
2
3
4
5
6
7

8
9

10

Tyrkland
Úkraína
Georgía
Moldóva
Serbía
Króatía
Bosnía -
Herzegovína
Svartfjallaland
Albanía
Makedónía

Stækkun: Hlé gert á frekari fjölgun aðildarríkja
eftir inngöngu Rúmeníu og 
Búlgaríu um áramótin

Öryggi: Aðildarríkin og borgarar
þeirra verða að taka höndum saman
um að berjast gegn hryðjuverkum,
öfgahyggju og glæpastarfsemi

Efnahagsmál: ESB og framkvæmda-
stjórn þess ættu að gera meira til að efla
innri markaðinn og skapa ný störf

Stjórnarskrársáttmáli: Merkel hefur 
svarið að endurlífga stjórnarskrársáttmál-
an strandaða. Hún vill sáttmála sem skilg-
greinir betur valdmörk ESB og þjóðríkjanna

Loftslagsbreytingar: ESB á að beita sér
fyrir djörfum aðgerðum til að hamla gegn
losun gróðurhúsalofttegunda

Miðausturlönd: Koma friðarviðræðum
milli Ísraela og Palestínum. aftur í gang

Hnattvæðing: ESB á að beita sér fyrir
auknu frelsi í alþjóðaviðskiptum. Þróun í
Afríkulöndum forgangsmál

Stofnanaumbætur: Berlínaryfirlýsing í 
Marz til að endurlífga umbótaumræðu - 
forgangsmál að vinna traust borgara ESB

Sameiginleg gildi: Áherzla á félagsleg
réttindi en ekki aðeins beinharðan hag-
vöxt.

Sækjast eftir aðild



Meiri upplausn 10 Megapixlar

Rykvörn á myndflögu

Stærri skjár og betra notendaviðmót

Hin geysivinsæla Canon EOS 400D
Arftaki vinsælustu SLR myndavélar í heiminum er 
komin í BT
Í pakkanum:
1GB minniskort
18-55mm Canon linsa
55-200mm Canon linsa
Lóðrétt grip (batterígrip)
og ótrúlega fjölhæfur prentari fra Canon

155.988
Staðgreitt

12.999
Vaxtalaust 12 mán.

-Canon Pixma 160
 prentar-skannar-ljósritar
-1GB minniskort

21. 988

12.999

25350950507941
FENDER gítarpakki sem inniheldur gítar, 
strengi, gítarstilli, gítaról og tvö kennslu-
myndbönd.

Aðeins fáanlegur svartur!Kennsludiskur fyrir byrjendur

Gítarstillir

Gítaról

Strengir
12.999

99916.

PC tengi

Skerpa 1:1200

HD ready

3D comb Filter

8ms svartími

Stafrænt HDMI

99.999
Staðgreitt

3.727
**Tölvu- og tækjalán 36 mán.

8.333
Vaxtalaust 12 mán.

149.988
Staðgreitt

5.669
**Tölvu- og tækjalán 36 mán.

12.499
Vaxtalaust 12 mán.

99.999

VAXTALAUST

Veldu þér heimabíó með 5.000 kr. afslætti með sjónvarpi
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[Hlutabréf]

Festa - lífeyrissjóður er stærsti 
einstaki stofnfjáreigandinn í Spari-
sjóðnum í Keflavík með tíu pró-
senta hlut samkvæmt útboðslýs-
ingu sem sparisjóðurinn birtir í 

tilefni stofnfjárútboðs. Lífeyris-
sjóðurinn átti fimmtán prósent 
hinn 12. desember en hefur selt 
fimm prósent til SPV eins og 
Fréttablaðið greindi frá í gær.

Sex aðrir stofnfjáreigendur 
fara með fimm prósent eða meira 
af stofnfé í SpKef, en hámarksat-
kvæðisréttur í sparisjóðum miðast 
við fimm prósenta eignarhlut. Þeir 
eru: Kaupfélag Suðurnesja, Kaup-
þing Luxembourg, Kaupþing banki, 
Hitaveita Suðurnesja, Frjálsi fjár-
festingabankinn og SPV. Saman-
lagður hlutur Kaupþings og Kaup-
þings Luxembourg er rúm fjórtán 
prósent. Óvíst er hvort sá hlutur 
sem er skráður á nafni Kaupþings 
Luxembourg sé í eigu bankans. 

Átján stærstu stofnfjáreigend-
urnir áttu rúmlega 65 prósent 
stofnfjár. 

Festa stærst í SpKef

Svokallaðir Exista-sparisjóðir, hafa 
stofnað fjárfestingafélagið Kistuna 
utan um fjórðungshluta af bréfum 
sínum í Existu. Kista kaupir jafn-
framt fjórðung af þeim bréfum sem 
Icebank átti í Existu. Heildarverð-
mæti viðskiptanna nam 6,4 milljörð-
um króna. SPRON, sem tekur stærst-
an hlut í nýja félaginu, eða 41,56 
prósent,  leggur ekki inn hlutabréf 
sín í Existu heldur peninga.

Guðmundur Hauksson, spari-
sjóðsstjóri SPRON, segir að spari-
sjóðirnir hafi átt farsælt samstarf í 
Existu og áður í Kaupþingi. Hugsun-

in sé sú að sjóðirnir vinni áfram 
saman þótt eignarhlutföll meðal 
þeirra í Existu kunni að breytast. 

Skráning Existu á markað í haust 
hefur haft mikil áhrif á afkomu 
þeirra sparisjóða sem að Kistu 
koma. Hins vegar taka verðmætari 
eignarhlutir í við útreikninga eigin-
fjárhlutfalla (CAD) sparisjóðanna 
sem dregur þar með úr slagkrafti 
þeirra, einkum hjá þeim minni. Með 
því að stofna hlutdeildarfélag utan 
um hluta bréfanna í Existu ættu eig-
infjárútreikningar hjá sumum spari-
sjóðanna að verða auðveldari.

Sparisjóðir stofna Kistu

Glitnir hefur gengið frá ramma-
samningi um útgáfu svokallaðra 
sérvarinna skuldabréfa sem tengd 
eru húsnæðislánasafni bankans. 
Heildarupphæð samningsins 
nemur 100 milljörðum króna. Upp-
setning rammasamningsins var í 
höndum Deutsche Bank. Útgáfan 
fær hæstu möguleiku lánshæfis-
einkunn, Aaa, frá lánshæfismats-
fyrirtækinu Moody’s.

Þá hefur bankinn gengið frá 
samningi þar sem Citigroup skuld-
bindur sig næstu fimm árin til 
þess að kaupa sérvarin skuldabréf 
Glitnis fyrir fjárhæð sem jafn-
gildir allt að 550 milljónum evra, 
eða yfir 50 milljörðum króna.

Ingvar H. Ragnarsson, for-
stöðumaður alþjóðlegar fjármögn-
unar Glitnis, segir samningana 
hluta af stefnu bankans að fjölga 
fjármögnunarleiðum og styrkja 
lausafjárstöðu hans. „Þessi 
rammasamningur um skulda-

bréfaútgáfu veitir Glitni þann 
sveigjanleika að geta gefið út sér-
varin skuldabréf hvenær sem hag-
stæð tækifæri bjóðast og þar sem 
samningurinn við Citigroup felur 
ekki í sér skuldbindingu af hálfu 
Glitnis til að selja þeim skulda-
bréf þá dregur sá samningur ekki 
úr þeim sveigjanleika sem fjár-
mögnunarramminn býður upp á,“ 
segir Ingvar.

Kjörin í samningunum við 
Citigroup eru trúnaðarmál, en 
Ingvar segir þau hagstæðari en 
bankinn hafi notið að undanförnu 
vegna tengingarinnar við húsnæð-
islánasafn bankans.

Ingvar segir fjármögnun Glitn-
is hafa gengið vel á árinu, en hún 
nemur fimm milljörðum evra það 
sem af er ári. „Við höfum á árinu 
lagt áherslu á að greina frá mjög 
sterkri lausafjárstöðu bankans, en 
í lausum sjóðum eigum við fjár-
hæðir sem nema meiru en endur-

fjármögnun næsta árs,“ segir 
hann og bætir við að með ramma-
samningunum nýju sé svo hægt að 
sýna fram á að bankinn hafi marg-
ar leiðir færar í fjármögnun og 
hafi svigrúm til að leita bestu 
kjara hverju sinni.

Glitnir semur um sérvarin skulda-
bréf upp á 100 milljarða króna
Útgáfan fær toppeinkunn. Samningur við Citigroup tryggir bankanum 50 milljarða.

Peningaskápurinn...

Verðbólguhorfur til lengri tíma 
hafa ekki batnað umfram það sem 
spáð var í byrjun nóvember, þrátt 
fyrir að verðbólga hafi verulega 
hjaðnað frá þeim tíma. Þótt úr 
verðbólgu dragi talsvert á kom-
andi mánuðum eru enn horfur á að 
hún verði yfir markmiði Seðla-
bankans næstu tvö árin, ekki síst 
ef horft er fram hjá beinum áhrif-
um fyrirhugaðrar lækkunar 
neysluskatta á fyrri hluta árs. 

Þetta sagði Davíð Oddsson 
seðlabankastjóri í gær þegar 
ákvörðun Seðlabankans um að 
hækka stýrivexti um 25 punkta 
upp í 14,25 prósent var rökstudd. 

Í nóvember tók bankastjórn 
Seðlabankans ákvörðun um að 
halda stýrivöxtum óbreyttum í 
ljósi þess að stýrivextir væru 
orðnir töluvert háir og að verð-
bólguhorfur hefðu batnað veru-
lega frá því um miðbik ársins. Í 
staðinn var aukavaxtaákvörðunar-
dagurinn í gær settur á.

Davíð sagði bankastjórnina 
ekki geta útilokað frekari vaxta-
hækkanir. Þó sagðist hann vonast 
til þess að ekki beri frekari nauð-
syn til að hækka vexti umfram það 
sem nú hefur verið gert. 

Greiningardeildir Kaupþings 
og Landsbankans gagnrýndu 
ákvörðun bankans í gær. Bentu 
þær meðal annars á að skýrar vís-
bendingar séu nú um að verulega 
sé að draga saman í hagkerfinu. 
Hækkunin skapi því hættu á mjög 
erfiðri aðlögun í hagkerfinu, enda 
komi áhrif vaxtahækkana ávallt 
fram með töf.

Gengi krónunnar lækkaði um 
nærri 1,4 prósent í gær þrátt fyrir 
vaxtahækkun bankans.

Seðlabankinn tilkynnti í gær að stýrivextir yrðu hækkaðir um 25 punkta, upp í 
14,25 prósent. Greiningardeildir Kaupþings og Landsbankans telja hækkunina 
skapa hættu á erfiðri aðlögun hagkerfisins eftir væntan samdrátt.





Greiningardeild Landsbankans 
reiknar með því að vísitala neyslu-
verðs muni standa í stað í janúar-
mælingu Hagstofunnar. Gangi það 
eftir mun tólf mánaða hækkun 
verðbólgunnar fara úr sjö pró-
sentum í 6,6 prósent. 

Helstu þættirnir sem greining-
ardeildin nefnir til hækkunar vísi-
tölunnar eru gjaldskrárbreyting-
ar sveitarfélaga um áramótin. 
Einnig er gert ráð fyrir hækkun-
um á matvöru og þjónustu. Til 
lækkunar teljast útsöluáhrif á 
fatnaði og skóm. 

Frá byrjun árs hefur þróun 
eldsneytisverðs haft mikil áhrif á 
verðbólguna, bæði til hækkunar 
og lækkunar, og þar að auki hefur 
fasteignaverð hækkað töluvert. Í 
spánni er ekki gert ráð fyrir verð-
breytingum á eldsneyti og fast-
eignum.

Greiningardeildin telur að áhrif-

in af lækkun virðisaukaskatts á 
matvæli komi fram í mars og apríl 
á næsta ári. Þá fari tólf mánaða 
verðbólga að öllum líkindum niður 
fyrir verðbólgumarkmið Seðla-
bankans sem er 2,5 prósent.

Spá 6,6 prósent 
verðbólgu í janúar

Samson Properties, fasteignaþró-
unarfélag í eigu Björgólfs Thors 
Björgólfssonar og Björgólfs Guð-
mundssonar, leiðir hóp fjárfesta 
sem keypt hafa fasteignir í Finn-
landi fyrir 35 milljarða króna. 

Um er að ræða 22 fasteignir í 
Helsinki, Espoo og Vantaa og 
nemur fermetrafjöldinn alls 154 
þúsundum. Félagið sem kaupir 
fasteignirnar heitir Bronda Prop-
erties er í meirihlutaeigu Samson. 
Samson Properties á stóran hlut í 
fasteignafélaginu Sjælsjö grupp-
en, auk þess sem félagið hefur 
fjárfest í fasteignaverkefnum í 
Búlgaríu, Króatíu og á Spáni.

Með Samson í Finnlandsverk-
efninu eru Royal Bank of Scotland 
og finnska félagið Ajanta Oy. 

Stefna Samson Properties er að 
leiða verkefni í náinni samvinnu 
við heimamenn og alþjóðlega fag-
aðila og byggja upp með þeim 
öflug fasteignafélög. Í tilkynningu 
sem send var finnsku Kauphöll-
inni í gær er haft eftir Sveini 
Björnssyni, forstjóra Samson 

Properties, að kaupin skapi áhuga-
verð tækifæri og séu stökkpallur 
inn á finnskan fasteignamarkað. 
Hann segir að þekking finnskra 
samstarfsaðila muni nýtast í þróun 
verkefna félagsins í Finnlandi 
sem og annars staðar í Evrópu.        

Fasteignir fyrir 35 milljarða

Flugfélögin Singapore 
Airlines og Thai Airways 
ætla að panta yfir 20 
A380 risafarþegaþotur 
frá Airbus. Pantanirnar 
eru gleðiefni fyrir móð-
urfélag Airbus en tafir 
á afhendingu vélanna 
hefur verið móðurfélag-
inu dýrkeypt.
Singapore Airlines ætlar að kaupa 
níu þotur frá Airbus, en það er 
viðbót við þær tíu sem flugfélag-
ið hefur þegar pantað. Þá hefur 
komið til tals að félagið panti allt 
að sex vélar til viðbótar. Singa-
pore Airlines er fyrsta flugfélag-

ið sem fær afhentar risaþotur frá 
Airbus seint á næsta ári, en 
afhending þeirra er tveimur 
árum á eftir áætlun.

Því fer fjarri að þetta séu einu 
kaup Singapore Airlines hjá Air-
bus því flugfélagið er sagt ætla 
að kaupa 20 millistórar A320 far-
þegaþotur til að sinna innanlands-
flugi auk þess sem félagið mun 
leigja allt að 19 A330 flugvélar 
frá Airbus. Kaupvirði þotnanna 
20 nemur rúmum 92 milljörðum 
íslenskra króna. 

Ríkisflugfélagið Thai Airways 
er sagt vera að íhuga kaup á sex 
risaþotum, þó með ákveðnum fyr-
irvörum. Apinan Sumanaseni, 
forstjóri félagsins, segir stjórn-
endur Airbus hafa boðið flugfé-
laginu afslátt af kaupunum í sára-
bætur vegna seinkunar á 
afhendingu vélanna. Falli afslátt-

urinn niður verður hins vegar 
hætt við kaupin.

Kaup Singapore Airlines eru 
fagnaðarefni fyrir stjórnendur 
flugvélaverksmiðjunnar Airbus 
en fyrirtækið hefur lent í umtals-
verðum kröggum vegna seinkun-
ar á afhendingu vélanna. Heildar-
kostnaður við þróun risaþotunnar 
nemur 12 milljörðum evra eða 
1.100 milljörðum íslenskra króna. 
Þar af nemur kostnaður EADS 
vegna tafa á afhendingu risaþot-
unnar einum milljarði evra eða 
um 92 milljörðum króna.

Þetta eru hins vegar ekki einu 
gleðifréttirnar fyrir Airbus því 
flugvélaframleiðandinn fékk flug-
hæfisskírteini frá flugmálayfir-
völdum í Bandaríkjunum og Evr-
ópu fyrir risaþotuna í síðustu viku 
sem þýðir að mikilvægur áfangi 
fyrir Airbus sé að baki.

Taílenski hlutabréfamarkaðurinn 
tók vel við sér í gær eftir að ríkis-
stjórn landsins ákvað að aflétta 
gjaldeyrishömlum, sem boðaðar 
höfðu verið daginn áður. Gengi 
hlutabréfa hækkaði um níu pró-
sent.
 Seðlabanki Taílands boðaði á 
mánudag að ákveðnar hömlur yrðu 
settar á hlutabréfakaup erlendra 
fjárfesta í Taílandi með það fyrir 
augum að sporna við hækkun á 
bahtinu, gjaldeyri landsins. Gengi 
þess hefur hækkað mikið síðustu 
misserin og hefur ekki verið hærra 
gagnvart Bandaríkjadal í níu ár, 
sem hefur komið illa niður á taí-
lenskum útflutningi. 

Alþjóðlegir fjárfestar brugðust 
við með því að losa um eign sína í 
taílenskum hlutabréfum með þeim 

afleiðingum að gengi taílensku 
hlutabréfavísitölunnar hrundi 
niður um tæp 15 prósent. Gengið 
hefur ekki lækkað jafn mikið í 16 
ár og stóð um tíma í svipuðu gildi 
og fyrir tveimur árum. 

Á tímabili var óttast að fall 
hlutabréfavísitölunnar í Taílandi 
myndi hafa áhrif víðar í Asíu líkt 
og þegar fjármálakreppa gekk yfir 
álfuna fyrir tæpum áratug. Áhrif-
in voru hins vegar minni en óttast 
var í fyrstu en hlutabréfavísitöl-
urnar í Hong Kong, Indónesíu og í 
Malasíu lækkuðu lítillega í kjölfar-
ið.

Gjaldeyrishömlum aflétt í Taílandi

Stjórn bandarísku spilavítasam-
stæðunnar Harrah‘s, sem er ein sú 
stærsta í heimi, hefur samþykkt 
yfirtökutilboð bandarísku fjárfest-
ingasjóðanna Apollo Management 
og Texas Pacific Group. Kaupverð 
nemur 17 milljörðum Bandaríkja-
dala eða tæpum 1.200 milljörðum 
íslenskra króna.

Viðræður hafa staðið yfir í rúma 
tvo mánuði en lokatilboðið er 35 
prósentum yfir lokagengi samtæð-
unnar þegar viðræður hófust, að 
sögn breska ríkisútvarpsins.

Harrah‘s rekur nokkur spilavíti 
í Las Vegas í Bandaríkjunum og 
hefur í bígerð að kaupa tvö til við-
bótar. 

Harrah‘s 
selur 
spilavítin

Evrópusambandið hefur 
hafið rannsókn á því hvort 
hugsanlegur samruni írsku 
flugfélaganna Ryanair og 
Aer Lingus brjóti í bága 
við samkeppnislög og sé til 
ama fyrir þá sem fljúga 
með flugfélögunum. Þá 
óttast ESB að fargjöld 
getið hækkað verði af sam-
runa flugfélaganna.

Aer Lingus, sem var að mestu í 
eigu írska ríkisins, var einkavætt í 
septemberlok. Ryanair, sem hefur 
tryggt sér fjórðungshlut í félaginu 
eftir almennt hlutafjárútboð, gerði 
yfirtökutilboð í alla útistandandi 
hluti í félaginu í byrjun október. 
Tilboðið hljóðar upp á 1,48 millj-
arða evrur eða um 136 milljarða 
íslenskra króna. 

Stjórn Aer Lingus og 
hluthafar flugfélagsins 
segja tilboðið hins vegar 
ekki endurspegla raun-
verulegt verðmat á félag-
inu. Til marks um það 
samþykkti einungis 1 
prósent hluthafa tilboðið 
á fundi Aer Lingus í upp-
hafi mánaðar.

Michael O‘Leary, for-
stjóri Ryanair, sagði í gær að hann 
sé þess fullviss að tilboðið nái að 
ganga í gegn á endanum þrátt 
fyrir andstöðu meirihluta hluthafa 
í Aer Lingus og vísaði á bug ótta 
ESB að fargjöld muni hækka. 
Hann útilokar ekki að flugfélagið 
muni hækka yfirtökutilboð sitt. Af 
því getur hins vegar ekki orðið 
fyrr en að ári.

ESB rannsakar yfir-
tökutilboð Ryanair

Ástralska flugfélagið Qantas hefur 
tekið endurbættu yfirtökutilboði 
ástralska fjárfestingabankans 
Macquarie, bandaríska sjóðsins 
Texas Pacific og annarra fjárfesta 
og mælt með því að hluthafar flug-
félagsins taki tilboðinu. Tilboðið 
hljóðar upp á 11,1 milljarð Banda-
ríkjadala eða ríflega 771 milljarð 
íslenskra króna. Þetta eru stærstu 
fyrirtækjakaup í flugheiminum.

Yfirtökutilboðið hefur allt frá 
því að það var upphaflega lagt 
fram snert streng í brjóstum Ástr-
ala sem hafa gert kröfu um að flug-
félagið verði áfram í meirihluta-
eigu landsmanna og biðluðu þeir til 
Johns Howard, forsætisráðherra 
Ástralíu, að hann beitti sér gegn 

sölunni. Samkvæmt áströlskum 
fyrirtækjareglum mega erlendir 
fjárfestar ekki eiga meira en 49 
prósent í Qantas.Af þessum ástæð-
um hafði stjórn flugfélagsins hafn-
að tilboðinu fyrr í vikunni. 

Fjármálayfirvöld í Ástralíu eiga 
enn sem komið er eftir að gefa 
samþykki sitt fyrir kaupunum. Ef 
af verður mun ástralski fjárfest-
ingasjóðurinn Allco fara með 49 
prósenta hlut í félaginu en aðrir 
fjárfestar um 9 til 15 prósent.

Quantas í sölu-
ferli í Ástralíu 
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! Vefverslun Hans Petersen er á 
www.hanspetersen.is/verslun

!

24
mán

12
mán Verð miðast við greiðslusamning Visa eða Euro til 12 eða 24 mánaða

Með öllum myndavélum hjá Hans Petersen fylgir 100 fríar 10x15 myndir í framköllun
Frítt 2ja klst námskeið þar sem kennt er á myndavélarnar

Jólinkoma
Fulltaf frábærum gjöfum

Kr. 24.980,-kr. 29.980,-

Kr.  4.900,-kr. 5.900,-

4.000AFSLÁTTUR

5M milljón pixla
Kodak myndgæði
16MB innra minni
5X stafrænn aðdráttur
Einföld og þægileg í notkun
Snögg að taka myndir
Innbyggt flass
1.5” LCD skjár
Ljósnæmni ISO 100-400
Auðvelt að færa myndir yfir á tölvu

Kodak ljósmyndaprentari
Margverðlaunuð Kodak myndgæði. 
Myndir sem endast áratugum saman.
Pappir skemmist ekki af fingraförum.
Pappír þolir vatn og hægt að 
þerra bleytu án skemmda.
Kodak XTRALIFE húðaður pappír.
Prentun með eða án tölvu.
Einfalt - Ýtt á einn takka til yfirfæra að 
myndir á tölvu.

HEITASTA VÉLIN

EOS 400D
með 18-55mm linsu
og Soligor DG-340DZ flass

Kr. 109.900,-

Kr. 139.900,-Kr. 149.900,-

10,1 milljón pixla
EOS integrated cleaning system (rykhreinsibúnaður) 
Dregur úr rykmyndum og hreinsar nemann (sensor)
2,5" skjár
Níu punkta fókus
Digic II örgjörvi
3 rammar á sek. allt að 27 rammar í burst
Picture style – mismunandi litir og áhrif
Hugbúnaður til RAW vinnslu í tölvu
Video out
Vegur aðeins 510 grömm
Val á yfir 60 linsum við vél

EOS 400D með 55-200mm linsu
og Soligor DG-340DZ flass

10,1 milljón pixla
EOS integrated cleaning system (rykhreinsibúnaður) 
Dregur úr rykmyndum og hreinsar nemann (sensor)
2,5" skjár
Níu punkta fókus
Digic II örgjörvi
3 rammar á sek. allt að 27 rammar í burst
Picture style – mismunandi litir og áhrif
Hugbúnaður til RAW vinnslu í tölvu
Video out
Vegur aðeins 510 grömm
Val á yfir 60 linsum við vél

20% afsláttur
af minniskortum

512 MB minnikort
fylgir með

og ljósmyndaprentari
C530

Takmarkað magn

Takmarkað magn

24
mán

Kr. 7.183,-

24
mánKr. 5.675,-

24
mánKr. 7.683,-

10.000AFSLÁTTUR

Kr.  99.900,-kr. 109.900,- Kr.  3.990,-

Aðeins til í Kringlunni og Smáralind
Mótordrifinn Makstutov-Cassegrain sjónauki, 
tölvustýrður,með "stjörnu elti"
RVO(real voice output) leiðbeinir notanda að
stjörnum og uppfræðir um stjörnuna
Innbyggt minni á 20.000 stjörnum og plánetum

                Northstar 1550x127mm 
stjörnusjónauki

10x aðdráttur 
25mm linsa 
Vatnsheldur

Vasaljós og rafhlöður fylgja í kaupbæti 

10x25 sjónauki

D80 m/18-135mm linsu

DIGIMAX L70 DIGIMAX NV10

Kr. 15.990,-

Kr. 3.596,- 12
mán

Kr. 36.980,-

Kr. 2.920,- 12
mán

Kr. 29.980,-

Kr. 3.845,- 12
mán

Kr. 39.980,-

DIGIMAX i6 PMP

6 M.pixlar
3 x optískur aðdráttur 
Mp 3 spilari 
Hristivörn
2,5" skjár 
Tekur video 
Mikið af séreiginleikum 
Frábær hönnun 

MP3 spilari - H10
MV 930i

Myndflaga: 1/6” CCD
Pixlar: 800.000k
Zoom: 25x (optical) 
           800x (digital)
2,7” breiðtjaldsskjár 16:9
Rafhlaða: 4½ klst
Fullkomin hristivörn

Kr. 3.475,- 12
mán

Kr. 35.980,-kr. 48.900,-

12.920AFSLÁTTUR

7.2 Megapixlar
2.5" Hágæða LCD skjár
37.5-112.5mm linsa
Ljósop f/2.7 - f/5.2
Ljósnæmni ISO 100-800
ASR hristivörn - Algorythmi
15 cm nærmyndataka (Macro)
Hljóðupptaka (Diktafónn)
MPEG 4 vídeóupptaka
Notar SD kort
Hleðsla með USB snúru
11 Forstillingar

10.1 Megapixlar
2.5" Hágæða LCD skjár
35-105mm Schneider linsa
Ljósop f/2.8 - f/5.1
Ljósnæmni ISO 100 - 1000
4 cm nærmyndataka (Macro)
Hraðval með snertitökkum
Sterkt aluminum efni í vél
Hljóðupptaka (diktafónn)
Hleðsla með USB snúru
Notar SD kort
MPEG 4 vídeóupptaka (30 fps)

Stylus DX4000

Prentgæði
5760x1440 punkta upplausn
Litahylki :4
Svartur texti 23 bls á min 
Lita texti 12 bls á min 

Prentari
og skanni

BEST
PRODUCT
2006-2007

Kr. 2.472,- 12
mán

Kr. 24.990,-

6 GB
Allt að 3000 lög
Hægt að skoða og vista JPEG myndir
Allt að 12 tímar á endingu rafhlöðu
1.5" hágæða 260.000 pixla litaskjár
Útvarp
Diktafónn
Fæst í silfur og rauðum lit

10,2 Megapixla myndflaga
2.5" LCD skjár
11 punkta fókus
i-TTL ljósmælikæerfi
Ljósnæmni ISO 100-1600
Tekur 3 ramma á sek
100 JPEG í lotu (medium)
6 RAW myndir í lotu
Notar allar Nikon autofocuslinur
Notar SD minniskort
Innbyggt flass
Festing fyrir aukaflass
Þyngd 585 gr.

Soligor DG-340DZfylgir með kaupum áCanon EOS 400Dkr. 13.900,-



greinar@frettabladid.is

Daginn er að lengja. Myrkrið 
hörfar undan, og jólin 

nálgast, þegar ljós eru tendruð í 
öllum húsum. Það er ekki úr vegi 
að minna á, að þessi ljós urðu 
ekki til fyrir tilviljun, heldur 
vegna þess að íslenskir verk-
fræðingar beisluðu hin stríðu 
straumvötn og leiddu rafmagn í 
hús. Annað afrek þeirra er að 
hafa úthýst kuldanum, en sá 
óvelkomni gestur hímdi í þúsund 
ár inni í húsum Íslendinga um 
þetta leyti árs. Sumt, sem við 
teljum nú sjálfsagt, er afleiðing 
langrar baráttu, ekki aðeins við 
náttúruöflin, heldur líka um 
markmið og leiðir. Hvernig 
stendur til dæmis á því, að við 
höfum efni á að eyða stórfé um 
jólin?

Einhverjir eyða eflaust um 
efni fram fyrir þessi jól. Það 
breytir því ekki, að Íslendingar 
eru í röð ríkustu þjóða heims. En 
það er ekki sjálfsagt fremur en 
ljós og ylur innan dyra. Í lok 
nítjándu aldar voru Íslendingar 
fátækasta þjóð Vestur-Evrópu. 
Þriðjungur landsmanna hafði 
hrakist vestur um haf. Fyrri 
hluta tuttugustu aldar vorum við 
aðeins hálfdrættingar í tekjum á 
við Dani. Við hernámið 1940 
komumst við hins vegar upp fyrir 
þá í tekjum og nutum síðan 
stríðsgróða í heitu stríði og 
köldu, en einnig þess, að við 
rákum í fjórum þorskastríðum 
útlendinga af hinum gjöfulu 
Íslandsmiðum og jusum þar upp 
fiski. Í lok níunda áratugar, þegar 
við gátum ekki lengur treyst 
ýmist á stríðsgróða eða rányrkju, 
spáðu sumir hagfræðingar því, 
að við ættum aftur eftir að verða 
fátækasta þjóð Vestur-Evrópu.

Þær spár voru ekki fráleitar, 
eins og stjórnarstefnan var á 
þeirri tíð. Biðstofa forsætisráð-
herra var troðfull af fólki, sem 

var að útvega sér fé úr opinber-
um sjóðum til að reka misheppn-
uð fyrirtæki. Verkföll voru tíð, en 
undantekningarlaust samið um 
miklu hærra kaup en atvinnulífið 
gat staðið undir og verðbólga 
látin jafna metin. Þrálátur halli 
var á fjárlögum, og hið opinbera 
safnaði skuldum. Ríkið rak fjölda 
atvinnufyrirtækja, og um þau 
gilti hið sama og kampavínið: 
Þegar vel gekk, áttu þau skilið 
meiri fjárframlög, og þegar illa 
gekk, sem var miklu oftar, þurftu 
þau sárlega meiri fjárframlög.

Vorið 1991 var skipt um stefnu 
með það fyrir augum að opna 
hagkerfið og auka atvinnufrelsi. 
Biðstofa forsætisráðherra 
tæmdist snögglega, því að 
sjóðirnir, sem hann hafði áður 
skammtað úr, voru ýmist lagðir 
niður eða settar um þá strangar 
reglur. Með aðhaldi í peningamál-
um hjaðnaði verðbólga niður í 
það, sem hún er í grannríkjunum. 

Halli á fjárlögum breyttist í 
tekjuafgang, sem notaður var til 
að greiða niður skuldir ríkisins. 
Afnotaréttur útgerðarfyrirtækja 
af fiskimiðum var staðfestur í 
lögum, svo að þau gátu einbeitt 
sér að arðbærum rekstri. 
Lífeyrissjóðir voru treystir, en 
hefðu ella tæmst. Þunglamaleg 
ríkisfyrirtæki voru seld og tóku 
óðar fjörkipp, sneru tapi í gróða. 
Skattar voru lækkaðir, jafnt á 
fyrirtækjum og almenningi. 
Íslendingar réttu úr sér og héldu 
í víking erlendis, þótt þeir 
veifuðu að þessu sinni verði 
frekar en sverði.

Þessi fimmtán ár hefur 
kaupmáttur ráðstöfunartekna 
aukist um nær helming. Eflaust 
er þeim kjarabótum eitthvað 
misskipt, en aðalatriðið er það, að 
allir búa við bættan hag. Íslend-
ingar hafa því ekki aðeins efni á 
jólunum, heldur líka á því að búa 
vel að þeim, sem eiga undir högg 
að sækja. Ég skal aðeins nefna 
hér tvær tölur í því sambandi. 
Skattgreiðslur bankanna nema á 
þessu ári um 12 milljörðum 
króna. Áður greiddu bankar 
sáralítil opinber gjöld. Skatttekj-
ur ríkisins af fjármagnstekju-
skatti nema á þessu ári um 18 
milljörðum króna (eða jafnvel 
meira). Áður bar fjármagn á 
Íslandi lítinn sem engan ávöxt. 
Samtals eru þessar nýju tekjur 
ríkissjóðs, sem skapast hafa 
vegna aukins atvinnufrelsis, um 
30 milljarðar króna. 

Setjum svo, að 5% landsmanna 
geti ekki bjargað sér sjálfir, til 
dæmis vegna elli, örorku eða 
erfiðra sjúkdóma. Þetta eru þá 15 
þúsund manns. Sé þessum 30 
milljörðum króna deilt beint á 
þetta fólk, þá fær hver maður 
tvær milljónir í sinn hlut. Þetta 
er hinn áþreifanlegi ávinningur 
af frelsinu. 

Jólin eru ekki ókeypis

Eflaust er þeim kjarabótum 
eitthvað misskipt, en aðalat-
riðið er það, að allir búa við 
bættan hag. Íslendingar hafa 
því ekki aðeins efni á jólunum, 
heldur líka á því að búa vel að 
þeim, sem eiga undir högg að 
sækja.

S
lysavarnafélagið Landsbjörg er stærstu sjálfboðaliða-
samtök á Íslandi. Undir samtökunum starfa yfir hund-
rað björgunarsveitir og enn fleiri félagsdeildir. Flestir 
félagar í sveitunum sinna þjálfun í frístundum og eru 
ávallt tilbúnir þegar kallið kemur. Skiptir þá ekki máli 

hvenær sólarhringsins það er eða hvort viðkomandi er heima eða 
í vinnu. Fólk er í viðbragðsstöðu alla daga allan ársins hring.

Þessi hluti björgunarstarfs er sjálfsprottinn að stórum hluta á 
Íslandi. Erlendis þekkist víða að sérhæfðar björgunarsveitir séu 
hluti af opinberum stofnunum eins og her eða lögreglu. En ekki 
á Íslandi. Hér eru það borgararnir sjálfir sem mynda hópa af 
fólki sem er tilbúið að takast á við miserfiðar aðstæður. Skiptir 
ekki máli hvort bjarga þurfi fólki á sjó, í rústum, á fjöllum eða 
eftir alvarlegt slys. Björgunarsveitirnar búa yfir sérhæfingu 
og nauðsynlegum tækjakosti. Og ekki má gleyma dýrmætu for-
varnarstarfi sem samtökin sinna.

Slysavarnafélagið Landsbjörg varð til árið 1999 þegar Slysa-
varnafélag Íslands og Landsbjörg sameinuðust. Slysavarnafélag 
Íslands var stofnað árið 1928 en Landsbjörg varð til við sam-
runa Landssambands Hjálparsveita skáta og Landssambands 
flugbjörgunarsveita. Bæði þessi landssambönd voru stofnuð í 
upphafi áttunda áratugar síðustu aldar. Það býr því löng reynsla 
og hefð innan þessara samtaka, sem sífellt er verið að miðla til 
næstu kynslóða.

Það má halda því fram að þetta fyrirkomulag hafi orðið til 
þess að styrkja borgaralegt björgunarstarf á Íslandi. Samtökin 
hafa ekki verið undir pilsfaldi ríkisins og háð náðarvaldi fjár-
veitingavaldsins. Þau hafa byggt upp starf sitt á sjálfboðaliðum, 
fjáröflunum og frjálsum framlögum. Auðvitað fer mikil vinna 
í tekjuöflun, sem virkar þó um leið sem drifkraftur og knýr 
starfsmennina áfram. Sá kraftur hefði ekki verið virkjaður 
væru félagsmenn ríkisstarfsmenn. Því er mikilvægt að björg-
unarsveitir haldi sjálfstæði sínu og séu ekki innvinklaðar um of 
í opinbert stjórnkerfi.

Landsbjörg starfar náið með Landhelgisgæslunni, lögreglu 
og slökkviliði. Dóms- og kirkjumálaráðuneytið varð ráðu-
neyti björgunarmála hinn 1. janúar 2004. Undir forystu Björns 
Bjarnasonar dómsmálaráðherra hefur starf þessara aðila verið 
samhæft og stofnuð sérstök björgunarmiðstöð í Skógarhlíð. Þar 
eru nú höfuðstöðvar Landsbjargar, slökkviliðs, Neyðarlínunn-
ar, fjarskiptamiðstöðvar Ríkislögreglustjóra og stjórnstöðvar 
Landhelgisgæslunnar. Þá hefur ráðherra áréttað hlutverk björg-
unarsveita sem hjálpar- og varaliðs eftir að varnarliðið hvarf af 
landi brott.

Efling Landhelgisgæslunnar og samstarf þessara aðila tryggir 
áframhaldandi uppbyggingu björgunarstarfs á Íslandi. Það þarf 
ekki veðurofsa, skipsskaða eða stórslys til að Íslendingar átti sig 
á mikilvægi björgunarsveita. Þær hafa löngum sannað gildi sitt. 
En það er brýnt að við styðjum af fúsum og frjálsum vilja við 
bakið á fólki, sem er ávallt tilbúið að hjálpa öðrum. Mikilvægt er 
að Slysavarnafélagið Landsbjörg viðhaldi sjálfstæði sínu svo að 
það verði áfram stærstu sjálfboðaliðasamtök á Íslandi.

Mikilvægir 
sjálfboðaliðar

Oft heyrist sagt að bókaflóðið íslenska 
með öllum sínum fylgifiskum sé alger-

lega sérstætt fyrirbæri og oft hefur vísi-
fingurinn verið reiddur á loft til að benda 
útgefendum og smásölum á að fjölmiðla-
ærusta og afsláttargnýr sé andlegri spekt 
þjóðarinnar síst til framdráttar. Þar 
gleymist að í fleiri löndum er hart barist á 
bókamarkaði á aðventu. 

Bækur eru fyrirferðarmiklar í jóla-
verslun allra Norðurlanda og gríðarhart 
verðstríð breskra vöruhúsa og bóksölu-
keðja undangengnar jólavertíðir hefur 
skekið veröld breskrar útgáfu og bóksölu. Það 
gleymist líka að Íslendingar kaupa sífellt fleiri 
bækur á öðrum árstímum, en það breytir því þó 
ekki að aldrei eru bækur og höfundar þjóðinni jafn 
mikið áhugaefni og í þeirri miklu útgáfuhátíð sem 
stendur yfir frá miðjum október og fram til jóla. 
Þrátt fyrir hvernig allt hefur veltst hafa bækur 
haldið sínu sem ein vinsælasta gjafavaran á jóla-
markaði.

Árleg könnun bókaútgefenda á fjölda keyptra 
bóka og stöðunni á jólamarkaði sýnir þetta 
glögglega. En í könnuninni kemur líka fram að 

þrátt fyrir vinsældir bóka gefa um 40% 
Íslendinga ekki bækur í jólagjöf. Það 
er einlægur vilji okkar sem störfum að 
bókaútgáfu að fá sem flesta úr þeim 
hópi til að velja þó að ekki væri nema 
eina bók í jólapakkann. Við bendum á 
að ekki aðeins er þarna um að ræða 
margbrotna skemmtun og fræðslu 
(sem ekki þarf heldur að stinga í sam-
band), heldur er lestur langmikilvæg-
asta þjálfunarleiðin til að taka þátt í 
nútímasamfélagi.

Áður fyrr heyrði það til undantekn-
inga að „venjulegt fólk“ þyrfti að koma 
fram og „selja hugmyndir sínar“ eða 
stinga niður penna, hvað þá setjast 
síendurtekið á skólabekk ævina á enda. 

Sú mennta- og skriftarbylting sem átt hefur sér stað 
á aðeins fáeinum árum gerir miklar kröfur til færni 
í móðurmálinu og sú færni er ekki lengur bundin við 
fámennan hóp, heldur varðar alla þegna samfélags-
ins. Hver einasti menntafrömuður getur skrifað 
undir að lestur er kjarninn í því að öðlast tök á máli 
og stíl þannig að hægt sé að ná tökum á hugsunum 
sínum í riti og geta flutt mál sitt í ræðu. Ein lítil 
bókagjöf hefur því meiri áhrif en flesta grunar.

Höfundur er formaður 
Félags íslenskra bókaútgefenda.

Vatnamælingar í bókaflóði



veidihornid.is
Hafnarstræti 5 - Sími 551 6760 • Síðumúli 8 - Sími 568 8410

Fyrir veiðimanninn í fjölskyldunni þinni
veidihornid.is

Simms Classic Guide
Gore-tex jakki.

Vatnsheldur jakki með góðri
útöndun. Merkið tryggir
gæðin. Jólatilboð
aðeins 26.995.

Sage FLi fluguveiðipakki.
9 feta, 4ra hluta stöng með lífstíðarábyrgð.

Sage hjól með góðri diskabremsu.
Vönduð flotlína ásamt baklínu. Hólkur fylgir.

Pakkaverð aðeins 39.900.-

Sage Launch fluguveiðipakki.
9 feta, 4ra hluta stöng með lífstíðarábyrgð.

Sage hjól með góðri diskabremsu.
Vönduð flotlína ásamt baklínu. Hólkur fylgir.

Pakkaverð aðeins 29.900.-

Scierra Avalanche fluguveiðipakki.
9 feta, 3ja hluta stöng. Scierra fluguhjól með
góðri diskabremsu. Vönduð flotlína ásamt

baklínu fylgir ásamt kastkennslu á DVD diski.
Mest keypti fluguveiðipakkinn í Veiðihorninu.

Veiðikortið 2007, veiðileyfi í 29
vatnasvæði fylgir ókeypis með”
Jólatilboð aðeins 21.900.-

Scierra Avalanche
fluguveiðipakki. 12,6 eða 14 feta
tvíhenda. Öflugt Scierra tvíhenduhjól
með góðri bremsu. Scierra skotlína

og kastkennsla á DVD með
Henrik Mortensen. Vinsælasti
tvíhendupakkinn á markaðnum.
Jólatilboð aðeins 37.900.-

Ron Thompson Travel Force
4ra hluta flugustöng í hólk ásamt
Scierra IC3 fluguhjóli með góðri
diskabremsu. Hjólinu fylgja 3
aukaspólur og hjólataska.

Jólatilboð aðeins 12.995.-

Scierra Norðurá jakki.
Vatnsheldur jakki með
góðri útöndun. Áralöng
frábær reynsla á Íslandi.
Jólatilboð 22.995.-

Scierra Aquatex jakki.
Vatnsheldur jakki með

góðri útöndun.
Jólatilboð 15.995.-

DAM veiðijakki.
Vatnsheldur jakki
með útöndun.

Jólatilboð 12.995.-

Danvise.
Vinsælasta öngulheldan
á Íslandi árum saman.

Jólatilboð aðeins 5.895.-
(plata á mynd er aukabúnaður)

Stonefly hnýtingatöskur.
Vinsælar og vel útfærðar töskur
fyrir fluguhnýtara þar sem gert
er ráð fyrir öllu hnýtingaefni og

verkfærum á einum stað.
Verð aðeins 16.995.-

Ron Thompson reykofnar.
Vinsælir reykofnar.

Veislumáltíð á fáum mínútum.
Verð aðeins frá 5.995.-
Einnig reyksag á 595.

Ron Thompson nestis/bak-
poki. Þessi hefur notið mikilla
vinsælda í veiðitúrinn, tjaldvagn-
inn eða útileguna. Diskar, glös
og hnífapör ásamt fylgihlutum
fyrir 4. Einangrað hólf með mat-
arílátum á baki pokans. Frá-

bært verð eða aðeins 4.995.-

Dr. Slick verkfærasett.
Vönduð bandarísk verkfærasett

í handhægu boxi.
Verð aðeins frá 4.495.-

Ron Thompson vöðlutask-
an vinsæla. Vatnsheldur
botn. Lok sem loftar. Burðar-
handfang og axlaról. Motta til
að standa á þegar farið er í og
úr. Verð aðeins 3.995.-

Scierra hjólataska.
Vandaðar og vinsælar töskur.

Verð frá 3.995.-

Scierra Explorer veiðitaska.
Einhver vinsælasta taskan í

Veiðihorninu. Sterk taska með
vatnsheldum botni.

Burðarhandföng, axlaról.
Verð frá 6.995.-

Erfitt að velja?
Gefðu gjafabréf í stærstu veiðiverslun landsins. Þar er úrvalið

Þú sérð jólatilboðin líka á veidihornid.is
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ÍFréttablaðinu, hinn 1. desem-
ber sl., fer Hannes Hólmsteinn 

Gissurarson mikinn yfir ráð-
stefnu sem haldin var í Háskóla 
Íslands hinn 11. nóvember um 
tímabil Mao Zedong í Kína. Hann-
es spyr, augljóslega hneykslaður, 
„hvað hefði verið sagt, ef svipuð 
ráðstefna hefði verið haldin um 
Adolf Hitler?“. Í því sambandi 
vísar hann til Heimsmetabókar 
Guinness og nýlega útkominnar 
ævisögu Maos eftir Jung Chang 
og Jon Halliday, en samkvæmt 
þessum heimildum er Mao heims-
meistari í fjöldamorðum.

Málflutningur Hannesar ein-
kennist því miður af fáfræði og 
þröngsýni og er því rétt að upp-
lýsa hann um nokkur grundvall-
aratriði sem ráðstefnunni tengj-
ast.

Fyrst ber að nefna að Hannes 
vísar ranglega til skipuleggjenda 
ráðstefnunnar. Þeir nefnast ekki 
„vinir Kínverska alþýðulýðveld-
isins“ heldur Kínversk-íslenska 
menningarfélagið og stóð félagið 
að ráðstefnunni í samvinnu við 
Asíuver Íslands sem er miðstöð 
asískra fræða við Háskólann á 
Akureyri og Háskóla Íslands. 
Fyrirlesarar hennar voru sér-
fræðingar um málefni Kína sem 
komu frá virtum evrópskum og 
bandarískum menntastofnunum.

Í öðru lagi er augljóst að 
Hannes hefur látið hjá liggja að 
kynna sér efni ráðstefnunnar. 
Allt sem hann segir um hana 
tekur hann beint og orðrétt upp 
af bloggsíðu Guðmundar Magn-
ússonar sagnfræðings (sem aug-
ljóslega hefur ekki kynnt sér 
hana heldur). Hannes veit því 
augljóslega ekki að ráðstefnan 
fjallaði um tímabil Mao Zedong í 
Kína, þ.e. frá stofnun Alþýðulýð-
veldisins árið 1949 til dauða 
Maos árið 1976. Þetta kom skýrt 
fram í öllum auglýsingum og 
kynningum á ráðstefnunni. Hún 
er þar með innlegg í þá miklu 
umræðu sem á undanförnum 
árum hefur farið fram um þetta 
afdrifaríka tímabil í sögu Kína 
og þátt Maos í því. Það er hrein-
lega rangt hjá Hannesi að áhugi 
á atburðum þessa tímabils sé lít-
ill. Mikill fjöldi ráðstefna, erinda 
og greinar- og bókaskrifa um þá, 
jafnt á Vesturlöndum sem í Asíu, 
sýnir að áhuginn er verulegur og 
fer einmitt vaxandi.

Hafa „svipaðar“ ráðstefnur 
um Adolf Hitler ekki verið haldn-
ar á akademískum vettvangi? 
Hefur tímabilið 1933-45, þ.e. 
stjórnartíð Hitlers og nasismans, 
ekki einmitt verið á meðal tíð-
ræddari viðfangsefna nútíma 
sagnfræði? Það væri þá fyrst 
ástæða til að láta í sér heyra ef 
ekki mætti halda slíkar ráðstefn-
ur.

Í þriðja lagi ber að athuga að 
þótt ævisaga Maos eftir Jung 
Chang og Jon Halliday sé  á 
margan hátt merkilegt rit, eink-
um vegna hinnar miklu heimilda-
vinnu sem henni liggur að baki, 
er hún langt frá því að teljast 
áreiðanlegasta heimildin um 
Mao. Fræðimenn eru langflestir 
á einu máli um það að ritið sé svo 
hlutdrægt í efnistökum sínum að 
varast beri að taka of mikið mark 
á því. Höfundar keppast með hálf 
kjánalegum hætti við að innræta 
Mao einhvers konar „illt eðli“ og 
sýna fram á að allt frá barnæsku 
hafi útsmogin sjálfhverf mark-
mið búið að baki hverri einustu 
athöfn hans. Úr verður mann-
skrímsli sem samræmist illa 
þeirri staðreynd að Mao naut í 
raun vinsælda og virðingar á 
meðal fjölmargra náinna sam-
starfsmanna um langt skeið. Nú 
þegar jafnvel Hitler er leyft að 
tjá mannlega eiginleika (t.d. í 
nýlegri þýskri kvikmynd um 
hann og í nýlegum niðurstöðum 
varalesturs á gömlum þöglum 
upptökum frá stjórnartíð hans) 
er hér ríghaldið í barnalega „ljó-
takallsímynd“ af Mao. Hvernig á 
slík ofureinfölduð einvíddar-
mynd að gera okkur kleift að öðl-
ast skilning á þessum marg-
brotna persónuleika og hinu 
flókna hlutverki sem hann lék í 
stofnun og framvindu Kína á 20. 
öld? Það er heldur betur miðalda-
bragur á því að rekja örlög kín-
versku þjóðarinnar á öldinni til 
þess eins að Mao hafi verið hald-
inn illum anda.

Þekking á stjórnartíð Mao og 
á manninum sjálfum er einmitt 
einn lykillinn að skilningi á þróun 
Kína á nýliðinni öld og umbylt-
ingu yfir í gjörbreytt samfélags- 
og hagkerfi. Og það hlýtur að 
vera hlutverk fræðafólks að 
kynna sér þetta tímabil með 
opnum en gagnrýnum huga. 
Þegar Hannes vitnar til orða 
Arnþórs Helgasonar eru þau því 
algerlega rifin úr samhengi. Arn-
þór segir hlutlæga umræðu nauð-
synlega og á að sjálfsögðu við að 

fordómar mega einmitt ekki loka 
á gagnrýna umræðu – ráðstefnu 
sem þessa ber að halda óháð því 
hvaða persónulega eða pólitíska 
álit við kunnum að hafa á Mao 
Zedong, kommúnisma eða Kína 
yfirhöfuð.

Og í fjórða lagi fór ráðstefnan 
að sjálfsögðu ekki varhluta af 
gagnrýninni umræðu frekar en 
lagt var upp með. Einn af aðal-
fyrirlesurum ráðstefnunnar var 
Michael Schoenhals, dósent í kín-
verskum fræðum við Háskólann 
í Lundi, og einn af óvægustu 
gagnrýnendum kínversku menn-
ingarbyltingarinnar og, á stund-
um, kínverskra stjórnvalda. 
Hinir erlendu fyrirlesararnir, 
ekki síst hinn heimsþekkti 
Richard Baum frá Ríkisháskóla 
Kaliforníu í Los Angeles, hafa 
sömuleiðis allir látið til sín taka í 
gagnrýninni umfjöllun um Kín-
verska alþýðulýðveldið. En sam-
tímis hafa þeir einnig fagnað 
þeim framförum sem þar hafa 
átt sér stað á undanförnum ald-
arfjórðungi.

Í fimmta lagi er það einmitt til 
marks um þessar framfarir að 
kínverska sendiráðið stóð fyrir 
lokahófi ráðstefnunnar. „Veislu-
glaumurinn“ þar kæfði engar 
gagnrýnisraddir. Því er öðru 
nær. Kínverska sendiráðið fagn-
aði fræðilegri umræðu um þetta 
tímabil og lét sérfræðingunum 
einum eftir að deila rannsóknum 
sínum hver með öðrum og með 
ráðstefnugestum. Hannes kvart-
ar yfir því að miðað við umfjöll-
un um nasisma Þriðja ríkisins 
hafi „ekkert sambærilegt upp-
gjör ... farið fram um kommún-
isma“. Um leið hneykslast hann 
yfir því að þessi ráðstefna – sem 
var einmitt hógvært framlag til 
slíks uppgjörs – sé haldin. Þetta 
er merkileg mótsögn.

Loks ber að nefna að á Íslandi 
hefur lengi skort fræðilega 
umræðu um málefni og samfélög 
Asíu, bæði vegna þess að hér á 
landi eru fáir sérfræðingar á 
þeim sviðum en einnig vegna 
þess að fordómar á borð við þá 
sem Hannes tjáir í grein sinni 
stuðla að því að útiloka slíka 
umræðu. Á tíma hnattvæðingar 
og aukinna alþjóðasamskipta 
verður varla of mikið gert úr 
gildi þess að Íslendingar auki 
skilning sinn á álfunni, söguleg-
um og menningarlegum forsend-
um hennar og samfélagsháttum. 
Með alþjóðlegri ráðstefnu um  
tímabil Mao Zedong í Kína tóku 
Kínversk-íslenska menningarfé-
lagið og Asíuver Íslands fyrsta 
skrefið í þá átt að breyta þessu. 
Fleiri skref eru í vændum, enda 
sýna m.a. skrif Hannesar Hólm-
steins Gissurarsonar að ekki er 
vanþörf á.

Höfundur er forstöðumaður 
Asíuvers Íslands og lektor við 

Háskólann á Akureyri.

Fordómar hugmyndafræðinga 
og skilningsleit fræðimanna 

Nú eru alveg að koma jól. Þá 
fara flestir á taugum, rjúka 

út í búðir til að kaupa auglýsing-
arvörur á uppsprengdu verði af 
hálf biluðum fyrirtækjum. Allir 
hamast við að skreyta meira en 
Jón í næsta húsi og baka betri 
smákökur en Jóna frænka. 

Bilunin og æsingurinn í kring-
um jólin er orðinn svo mikill að 
allir eru löngu búnir að gleyma 
því hvað jólin snúast um þegar 
þau loksins koma. Loksins koma? 
Það er bara hjá börnunum sem 
jólin „loksins“ koma. Þau bíða 
spennt eftir jólunum, njóta hvers 
augnabliks af spennunni og 
hlakka þessi ósköp til. Þau leika 
sér í snjónum, syngja jólalög, 
dást að skreytingunum og borða 
kökurnar. 

Á meðan börnin njóta jólanna 
dragnast foreldrarnir um með 
hálftómt veskið, hausverk, 
áhyggjur og við það að fá hjarta-
slag. Foreldrarnir eiga ósköp erf-

itt með að njóta jólanna. Þegar 
þeir horfa á snjóinn sjá þeir fram 
á að þurfa að þurrka blaut föt, 
sitja fastir í snjóskafli tímunum 
saman eða að þurfa að hita kakó 
handa 100 manns. Við lifum á 
tímum þar sem allt geysist áfram 
á fleygiferð, stoppar aldrei og 
fylgir þess vegna straumnum 
umhugsunarlaust og gerilsneitt 
alls tilgangs. Fólk fer á taugum 
þegar minnst er á frí, jól, afmæli, 
hátíðir og ekki síst gleði. Flestir 
hlakka bara til þess að leggjast 
upp í rúm og fara að sofa. 

Ef við myndum öll stoppa og 
hugsa okkur um væri þá sam-
róma niðurstaða þjóðarinnar að 
það er bara alger vitleysa að gera 
það sem fólk fyrir 50 árum hlakk-
aði til að gera að einhverju til að 
kvíða fyrir? Það er bara spurn-
ing.

Höfundur er grunnskólanemi.

Meiri snjó, meiri snjó, meiri snjó

Opið í dag: 10:00-22:00
á morgun 10:00-20:00



Smáauglýsingasími
550 5000

Auglýsingasími Allt
550 5880

Þú getur pantað 
smáauglýsingar á visir.is

Kristrún Jónsdóttir, eða Ditta, lærði að matreiða úr 
grænmeti fyrir þrjátíu árum.

Ditta var aðeins sautján ára þegar áhuginn fór að þokast í 
átt til hollustu og heilbrigðs mataræðis, en þá voru þær 
nokkrar vinkonur sem smituðust af þessu áhugamáli. og 
sumar þeirra reka grænmetisveitingastaði í dag, eða hafa 
gert um árin.

„Ég byrjaði að elda mat úr grænmeti um svipað leyti og 
ég fór að búa, einhvern tíma í kringum 1973-74. Þá var ég 
sautján ára og barnshafandi, en fyrsta barnið mitt er ein-
mitt lífrænt ræktað,“ segir Ditta kankvís og bætir því við 
að áhugi hennar á matargerð komi úr sömu átt og áhugi 
fyrir annarri sköpun „Sköpun gengur út á svo margt. Til 
dæmis að mála myndir, sauma flíkur eða búa til börn. Þetta 
er bara þörf sem þarf að fá útrás,“ segir hún og hlær inni-
lega.

Fyrst um sinn notaði Ditta mikið matreiðslubók sem var 
gefin út af Náttúrulækningafélagi Íslands, en þegar hún 
öðlaðist meiri reynslu fór hún að þreifa sig áfram og búa til 
uppskriftir. Síðar tók hún aftur kjöt og fisk inn í mataræðið 
en segist alltaf búa að grænmetisárunum. 

„Mér þótti frekar erfitt að ala börnin upp á grænmetis-
fæði eingöngu, svo ég bætti inn kjöti og fiski. Ég nota samt 
grænmeti á hverjum degi með öðrum mat og gæti aldrei án 
þess verið. Fyrir vikið taka börnin mín öllu grænmetisfæði 
sem öðrum mat og líta alls ekki á hann sem neitt framandi 
og skrítið,“ segir Ditta að lokum og þetta hlýtur að teljast 
ótvíræður kostur því allir hafa gott af meira grænmeti.

Fyrsta barnið 
lífrænt ræktað

Brautryðjandi og 
læknir af Guðs náð

Minningabrot Hjalta Þórarinssonar læknis

Athyglisverðar
frásagnir

af einstökum 
læknisverkum

Spaugsemi
og leiftrandi 

hagmælska

  Dreifing: 
Sími 663 1224



Nú styttist í að jólasteikin fari 
í ofninn og Ómar Grétarsson 
í Galleríi kjöti var beðinn um 
heilræði í meðhöndlun hennar. 
En fyrst þetta: 

– Ómar, hvaða kjöt virðist þér 
verða á flestum jólaborðum í ár?

Koníakslegni hamborgarhrygg-
urinn er vinsæll og svo er það 
villibráðin. Það er búið að vera 
mikil sala í gæs. Ég mundi giska á 
að við hefðum selt 30% meira af 
henni í ár en í fyrra.“ 

– Stafar það af rjúpnaskorti?
„Já, ég held það. Það var sterk 

hefð hjá mörgum að borða rjúpur 
en rjúpnalausu árin hafa skapað 
nýjar venjur. Hreindýrið er vin-

sælt, enda mjög góður matur. Við 
göngum þannig frá því að við 
hreinsum það allt þannig að fólk 
fær hreina vöðva. Svo erum við 
með soð þannig að ekkert mál er 
að búa til sósuna þótt steikin sé 
ekki með beini. Hamborgarhrygg-
urinn stendur alltaf fyrir sínu en 
þeir sem eru að flauta rjúpurnar 
út af borðinu fara helst í hreindýr-
ið eða gæsirnar. Líka hérann. Ég 
hef ekki smakkað hérakjötið en 
það lítur svakalega vel út.“ 

– Þarf ekki steikingartíminn að 
vera voða nákvæmur á svona fínu 
kjöti?

„Jú, þeir sem hafa það ekki í 
puttunum hversu lengi á að steikja 
ættu hiklaust að splæsa í kjöthita-
mæli. Eldunin skiptir svo miklu 
máli og það munar um hverja 
gráðu. Til dæmis þegar hreindýrið 
er eldað upp í kannski 65-70 gráð-
ur er það bara orðið þurrt og vont. 
Allt þetta rauða kjöt á að elda eins 
og nautakjöt, brúna það á pönnu og 
baka á eftir við vægan hita. Svo er 
mikilvægt að láta það standa eftir 

að það er tekið út úr ofninum. Það 
myndast svo mikill þrýstingur 
þegar það hitnar að innan að það 
þarf að kólna aðeins til að safinn 
bara spýtist ekki úr því þegar það 
er skorið. Ég mundi láta nautalund 
eða álíka sveran vöðva standa í 10 
mínútur og nautainnralæri í 20.“ 

– En hversu lengi sýður þú 
hamborgarhrygg?

„Það er minna salt í hryggnum 
okkar en flestum öðrum og þess  
vegna þarf ekki að sjóða hann 
heldur er nóg að setja hann í ofn-
inn. Ég mundi baka hann á 130 
gráðum í klukkutíma, hækka þá 
hitann og gljá hann aðeins.“ 

– Nú er oft verið með kalt kjöt 
um jóladagana. Einhver heilræði í 
sambandi við það? 

„Í fyrsta lagi að pakka því inn í 
filmu og geyma í ísskáp. Ef fólk er 
að sjóða eitthvað til að borða það 
kalt er þýðingarmikið að kæla það 
nógu hratt niður. Svo má alls ekki 
láta til dæmis kalkún standa á eld-
húsborðinu frá aðfangadagskvöldi 
fram á jóladag.“ 

Mikilvægt að láta kjötið 
standa eftir steikingu

Kryddin frá Pottagöldrum eru ómissandi í matreiðsluna



Áfengi er ekki stór hluti af 
jólahaldi hér á landi en víða 
um heim gengur fólk að áfeng-
isneyslu vísri yfir hátíðirnar. 
Nokkrir drykkir eru þar ofar-
lega á blaði. 

Kampavín er jóladrykkur margra 
og er áætlað að margar milljónir 
flaska séu seldar um hver jól. Vís-
indamenn hafa reiknað út að það 
séu fjörutíu og níu milljón loftból-
ur í einni flösku svo það er ekki að 
undra að það séu svona margir 
glaðir um jólin.

Jólabjór er bruggaður fyrir 
jólin víða um heim. Jólabjórinn er 

yfirleitt dökkur og sætur og 
óvenju sterkur, bæði á bragð og 
prómíl. Hann hentar vel til að 
dreypa á í miklum kulda. 

Jólaglöggið er vel þekkt í 
Skandinavíu en ýmsar útfærslur 
af því má finna víða um Evrópu. 
Uppistaðan er rauðvín, þurrkaðir 
ávextir, negull og kanill og það er 
selt á götum úti í eins ólíkum lönd-
um og Austurríki og Englandi. 

Svo má ekki gleyma kaffi- og 
kakódrykkjum sem eru bættir 
með áfengi til að fá hlýju í kropp-
inn á þessum kalda árstíma.

Jóladrykkir um veröld víða

Hin víðfræga skötuveisla á Þorláksmessu

Opið 11.30 - 22.00 – Brautarholt 22 – 105 Reykjavík – Sími 551 1690 – www.potturinnogpannan.is

POTTURINN
OG PANNAN

Borðapantanir í síma 551 1690
UPPÁHALDSBJÓR MARGRA KYNSLÓÐA
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Riz à la mande í staupi Á flestum íslenskum heimilum er jólagrauturinn hefð sem mörg-
um þykir vænt um. Sérstaklega vegna möndlugjafarinnar sem 
alltaf er gaman að fá. 

Jólagrauturinn er danskur siður sem talinn er hafa borist til landsins á 
18. öld. Síðan þá hefur hann bæði verið gerður úr byggi og hrísgrjónum 
soðnum í mjólk. Borinn fram saltaður með rúsínum og kanel. Sætur 
með smjöri og sírópi. Sveipaður rjóma eða berjasaft. Tignarlegur sem 
frómas eða ís, undir nafninu riz à la mande sem þýðir hrísgrjón með 
möndlu. Grauturinn er á sumum heimilum borinn fram á hádegi 
aðfangadags en einnig sem forréttur eða eftirréttur að kvöldi aðfanga-
dags. Styrmir Karlsson, yfirmatreiðslumaður á Hótel Holti, hefur 
ósjaldan heillað gesti sína með riz à la mande um jólin. Á hverju ári 
galdrar hann fram nýja útgáfu af þessum sígilda jólarétti, sem eflaust 
á eftir að vera í góðum félagsskap á jólamatseðli landsmanna þetta árið 
sem endranær. Styrmir gefur okkur uppskrift að sígildum Riz à la 
mande en grautinn má ekki síður nota í spennandi eftirrétti við allra 
hæfi.

Girnilegur riz à la 
hvers manns disk

Sígilt riz à la mande

Fyrir langflesta Íslendinga 
eru engin jól án þess að hafa 
blandað malt og appelsín á 
borðum. Þessi kostablanda 
kom fyrst fram á sjónarsviðið 
fyrir rúmum 60 árum og þá fyr-
ir algjöra tilviljun þegar efna-
minni Íslendingar vildu drýgja 
maltið með gosdrykkjum.

Ölgerð Egils Skallagrímssonar 
var stofnuð árið 1913 og fyrsta 
varan sem þar var framleidd var 
Maltextrakt. Maltið hefur síðan 
haldist óbreytt allar götur síðan. 
Maltið varð fljótlega eftir-
sóttur drykkur sem gjarnan 
var hafður á borðum um jól. 
Áfengisbann hafði gengið í 
gildi árið 1908 á Íslandi og 
maltið því gjarnan stað-
gengill jólaölsins á borðum 
heldri manna. 

„Maltið var 
mjög dýrt og 
þegar efna-
minni Íslend-
ingar reyndu 
að drýgja það 
með gos-
drykkjum varð 
til vísir að því 
sem við þekkj-
um í dag sem 
jóladrykk allra 
landsmanna,“ 
segir Guð-
mundur Mar 

Magnússon, ölgerðameistari hjá 
Agli Skallagrímssyni. Egils app-
elsín kom síðan á markaðinn árið 
1955 og upp úr 1960 var blandan 
malt og appelsín orðinn nokkuð 
almennur siður um jól. Maltið er 
framleitt að mestu leyti eins og 
bjór úr möltuðu byggi, vatni og 
humlum en telst samt ekki vera 
áfengi. „Alkóhólmagnið í malti 
er mjög lágt eða um það bil 1% af 
rúmmáli sem er helmingi minna 
en alkóhólmagnið í pilsner,“ segir 
Guðmundur. Maltið er framleitt 
allt árið. Framleiðsluferlið tekur 
um það bil eina viku og eins og 
lög gera ráð fyrir er mest fram-
leiðsla á haustin. „Í desember 
selst um það bil hálf miljón lítra 

af malti sem er um 
30% af árssölunni,“ 
segir Guðmundur.  
Fyrir þremur árum 
komu síðan tilbúnar 
blöndur á markaðinn 
og hefur það mælst 
vel fyrir að sögn Guð-
mundar. „Við erum 
að selja um 450 þús-

und lítra af tilbúnu 
blöndunni á ári. En 
þó aðallega í nóv-
ember og fyrri 
hluta desember. 
Langlestir vilja 
blanda sjálfir um 
jól og hafa ákveðn-
ar skoðanir á þeim 
fræðum,“ segir 
Guðmundur.  

Uppáhaldsblandan
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Kælið matvæli fljótt eftir suðu.
Hitastig í kæli á að vera 0-4°C.

Þvoið hendur oft og vel.
Borð, ílát, áhöld og skurðarbretti
eiga að vera hrein.

Krossmengun verður ef bakteríur
berast frá hráum matvælum yfir í
tilbúin matvæli. Haldið hráum og til-
búnum matvælum aðskildum.

Gegnsteikið eða gegnsjóðið kjöt.
Heit matvæli á hlaðborði eiga að
vera við amk 60°C.
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Njótið jólamatarins!

Gleðileg jól og farsælt komandi ár



Kanil-pannacotta 

mande á 

- leggur heiminn
að vörum þér
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Hátíðakaffi okkar 2006 er jólaandinn á grænni grein, enda
er það ræktað á ljúfustu kaffitrjám sem til eru.

Kaffi sem vex með hverjum sopa.

HÁTÍDAKAFFI
2006



Þorláksmessa er hinum megin 
við hornið. Þá er betra að 
kunna skil á skötueldamennsk-
unni og hefðum kringum hana. 
Sá sem hér leiðbeinir okkur 
er sægreifinn sjálfur, Kjartan 
Halldórsson.

„Ég set skötuna í kalt vatn og læt 
hana malla í svona átta mínútur 
eftir að suðan er komin upp,“ segir 
Kjartan og á tóninum má heyra að 
honum finnst þetta nú varla vera 
nokkuð til að tala um. Hann kveðst 
bera fram kartöflur, rófur, rúg-
brauð og smjör með skötunni. Líka 
bræddan hnoðmör og hamsatólg. Í 
eftirrétt er síðan hrísgrjónagraut-
ur með rúsínum. „Hann var nú 
kallaður Steingrímur eða Denni á 
tímabili, sá grautur, eftir gamla 
forsætisráðherranum okkar,“ 
segir hann grallaralegur og rifjar 
upp gamla daga. „Þegar ég var 
kokkur á sjó hafði ég saltfisk og 
skötu á laugardögum og svo var 
Steingrímur í eftirrétt, með rúsín-
um jafnvel og rjóma. Ég mæli með 
því.“

En nú viljum við vita aðeins 
meira um skötuna og mismunandi 
afbrigði af henni. „Skatan er bæði 
til söltuð og kæst. Sumir hafa 
verið með þurrkaða skötu en ég 
kann ekkert á hana. Síðan hef ég 
verið með tindabikkjuna eða lóð-
skötuna eins og hún heitir. Munur-
inn á henni og venjulegri skötu er 
að tindabikkjan er fínni fiskur. 

Hún er líka þrælgóður matfiskur 
fersk, bæði pönnusteikt og djúp-
steikt. Betri en margt annað. Svo 
er hún rosalega góð kæst. Tekur 
svo vel bragð og verður alveg 

þrælmögnuð og sterk. Það verður 
bara að passa sig að súpa ekki 
hveljur yfir henni því maður gæti 
lent í því að ná ekki andanum fyrr 
en eftir áramót!

Skata að hætti greifans



Perurnar flysjaðar en stöng-
ullinn skilinn eftir á perunni. 
Soðið í einn og hálfan klukku-
tíma. Potturinn tekinn af og 
perurnar látnar kólna í pottin-
um.

Þegar perurnar eru orðnar 
kaldar eru þær settar á bök-
unarpappír og látið renna af 
þeim. Súkkulaðið brætt yfir 
vatnsbaði, möndlurnar létt 
ristaðar í ofni og svo er súkk-
ulaðið sett með matskeið ofan 
á hverja peru fyrir sig, möndl-
unum er stráð yfir og svo er 
beðið eftir því að súkkulaðið 
harðni.

Borið fram með þeyttum 
rjóma eða vanilluís. Njótið!

Þessa uppskrift er einnig 
hægt að framreiða með því að 
sjóða perurnar í rauðvíni, en 
fyrir sex persónur hentar að 
nota hálfa rauðvínsflösku og 
þrjár matskeiðar af hunangi. 

Ofninn er settur á 150, per-
urnar skrældar og stöngull-
inn látinn halda sér. Vínið sett 
í pott með hunanginu og hitað 
þar til hunangið bráðnar. Þá 
eru perurnar lagðar upprétt-
ar í eldfast mót, vín og hun-
angsblöndunni hellt yfir og 
svo er þetta hulið vel með 
álpappír. 

Látið standa í ofninum í 
fjóran og hálfan til fimm 
klukkutíma. Perurnar látnar 
kólna og svo er þetta borið 
fram með þeyttum rjóma og 
skreytt á sama hátt og í hinni 
uppskriftinni.

uppskrift Dittu }

Krydd og ávextir ásamt in-
dælum mat fylla heimilin af 
jólaangan.

Rauð epli og mandarínur eru 
ávextirnir sem umfram aðra 
minna okkur á jólin. Í hugum 
margra er ilmur þeirra nátengdur 
þeirri miklu hátíð. Eldra fólkið 
man þá tíma er epli voru einungis 
fáanleg fyrir jólin og sköpuðu 
jólastemninguna öðru fremur. Í 
seinni tíð hefur gildi þeirra sem 
jólaávaxta minnkað en lyktin af 
þeim er ómissandi enn. Kanill og 
negull eru líka þær kryddtegundir 
sem einkum framkalla hinn lokk-
andi og ljúffenga hátíðarilm sem 
við sækjumst eftir. Lykt af negul-

nöglum sem stung-
ið er í appelsínu eða 
mandarínu er alltaf 
jólaleg. Vanillu-
stöngin gefur mjólk-
urgrautnum einstak-
lega góðan keim og 
hún ber líka með sér 
ljúfan ilm í eldhúsið. Fleiri 

tegundir matarilms 
koma okkur vissulega í 
jólaskap og meðal 
þeirra er lyktin sem 
berst um húsið þegar 

rauðkálið er soðið með 
sykri og ediki. Þegar hún 

fyllir vitin er von á góðri 
máltíð.

Jólailmurinn berst um bæinn

Skötuveislan

Ævint‡ralegar fiskbú›ir

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

er byrju› hjá okkur. Komdu og sko›a›u
fiskbor›i› okkar fullt af ilmandi
tindabykkju og skötubör›um, hno›mör,
hamsatólg og flrumara me›.

fiskisaga.is



Hátækni er með 
rausnarleg jólatilboð 
núna síðustu dagana 
fyrir jól.

Verslunin Hátækni í 
Ármúla er svo sannar-
lega í jólaskapi. Á sér-
stöku jólatilboði eru 
meðal annars nokkrar 
stærðir af flatskjám 
með 20 til 100 þúsund 
króna afslætti. Verð fyrir 32 
tommu Hitachi LCD sjónvarpi 
er 239.995 krónur og 55 tommu 
plasmasjónvarp frá Hitachi er 
á 399.995 krónur svo fátt eitt sé 
nefnt.

Einnig býður Hátækni upp á 
sérstaka jólapakka á tilboðs-
verði. Jólapakki eitt inniheldur 
til dæmis 32 tommu Palladine 
LCD sjónvarp, Yamaha heima-
bíósett og veggfesting fyrir 
sjónvarp á 159.995 krónur en 
pakkinn kostaði áður 192.985 
krónur. Jólapakki 3 inniheldur 

55 tommu Hitachi plasmasjón-
varp, Yamaha heimabíómagn-
ara og KEF heimabíósett. Þessi 
pakki ætti að kosta 929.985 en 
er á jólatilboði á 749.995 krón-
ur. Jólapakkarnir eru alls sex 
og mismunandi samsettir.

Takmarkað magn er á öllum 
tilboðsvörum. Vefsíða verslun-
arinnar er www.hataekni.is.

Jólapakkar og til-
boð á risatækjum

4thfloorhotel
Laugarvegur 101 • 4thfloorhotel.is
Vetrartilboð
1. nóvember - 1. maí

Útvegum miða á leiksýningar og jólahlaðborð

1 manns herbergi
2ja manna herbergi
Hópar 10+
Helgarferð

kr. 5.900
kr. 7.900
kr. 5.000 á mann
kr. 14.000 2 nætur í hjónaherbergi



Parket og gólf eru með sérstakt 
jólatilboð á eikarparketi.

Kannski eru ekki margir sem eru 
að hugsa um nýtt gólfefni á þess-
um tíma ársins. Hugleiðingar um 
endurbætur á heimilinu eru vænt-
anlega látnar bíða þar til eftir ára-
mót þegar betra næði gefst til 
skipulagningar. 

Hins vegar geta þeir sem hafa 
hug á að skipta um gólfefni litið 
við í versluninni Parket og gólf í 
Ármúla. Þar er Upfloor eikarpark-
et á sérstöku jólatilboði. Fermetr-
inn kostar 2.500 krónur. Fermetr-
inn af Upfloor eikarparketi með 
listum og undirlagi kostar 3.000 
krónur fermetrinn. 

Tilboðið gildir meðan birgðir 
endast og því gildir reglan um að 
sá fær sem fyrstur nær.

Tilboð á gólfefni



Flestir Íslendingar hafa alist upp 
við að borða Ora grænar baunir 
með jólahangikjötinu og finnst þær 
ómissandi.

Þegar gluggað er í jólaminningar fólks 
sem fætt er upp úr miðri síðustu öld 
koma Ora-baunir ósjaldan við sögu. Þær 
virðast hafa tilheyrt jólahaldi til sjávar 
og sveita og sömuleiðis hjá Íslendingum 
erlendis, hvort sem þeir hafa dvalið þar 
lengi eða bara skroppið til Kanarí í jóla-
frí. Því fannst Fréttablaðinu við hæfi að 
forvitnast um uppruna grænu Orabaun-
anna og fylgjast með vegferð þeirra 
gegnum vinnsluna í niðursuðuverk-
smiðjunni Ora. Magnús Magnússon, 
markaðsstjóri hjá Ora, býður fyrst í 
stofu og miðlar fróðleik.

„Fyrirtækið er stofnað 1950 en nið-
ursuðan sem slík hófst 1952 og þá kom 
Ora-nafnið líka til sögunnar. Ora er 
komið úr latínu og merkir strönd enda 
hefur fyrirtækið alla tíð verið hér við 
sjóinn í Kópavogi. Grænu baunirnar 
eru stór þáttur af sögu fyrirtækisins. 
Þær voru með því fyrsta sem framleitt 
var og nokkru síðar komu gulræturnar 
og grænu baunirnar sem notað hefur 
verið í ítalska salatið með hangikjöt-
inu.“

Nú viljum við vita hvaðan baunirnar 
koma og Eiríkur Magnússon fram-
kvæmdastjóri verður fyrir svörum. 
„Þær koma af ökrum í Evrópu og Amer-
íku, mest frá Ameríku. Við veljum baun-
ir í framleiðsluna. Þær eru teknar hér 
inn og hreinsaðar og svo pakkaðar og 
soðnar niður eftir séruppskrift Ora sem 
hefur verið óbreytt alveg frá byrjun.“ 
Eiríkur segir algengt að Íslendingar úti 
um heim vilji Ora-baunir um jólin og 
kveðst hafa heyrt margar sögur tengd-
ar þeim. Meira að segja hafi hann séð 
þeirra getið í minningargrein nýlega. 

Ora baunir eru borðaðar 
víða um heim á jólum

Blómálfurinn
Vesturgötu 4 sími 562 2707
Íslandsmeistari í blómaskreytingum
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SIRKUS GEFUR ÚT BORÐSPIL • Enn eitt jólaspilið [6]

MEÐ SVARTA 
BELTIÐ Í 
HOLLYWOOD [12]

EINAR ÁGÚST VÍÐISSON

Aftur upp á vagn 
edrúmennskunnar

Í SVÖRTUM FÖTUM ÁTTA ÁRA

Hætta eftir 
áramót

GULLHÚÐAÐUR DANNI DELUXE

Stelpur og „chill“ 
með Dóra DNA

Með mömmu 
á Mývatni 
um jólin

EINA ÍSLENSKA HOLLYWOOD-
STJARNAN, ANITA BRIEM
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„Við ætlum að taka þessa 
einu tónleika og sjá hvernig 
þetta leggst í okkur,“ segir 
söngvarinn góðkunni Einar 
Ágúst Víðisson sem í kvöld 
mun stíga á svið með nýrri 
súpergrúppu sem ber 
nafnið Fönix. Tónleikarnir 
verða á skemmtistaðnum 
Domo í Þingholtsstræti og 
hefjast klukkan 22.00.
Auk Einars skipa sveitina 
þeir Vignir Snær Írafárung-
ur, Júlíus Jóhannsson, 
Benedikt Brynleifsson og 
Birgir Kárason. Allir eru þeir 
reynsluboltar úr íslensku 
tónlistarlífi og því mikil 
eftirvænting eftir því hvað 
þeir munu bera á borð á 
tónleikunum í kvöld. 
Sjálfur er Einar Ágúst 
hógvær þegar hann er 
spurður um framhaldið. 
„Ég er nú ekki þekktur fyrir 
að vera neitt sérstaklega 
yfirlýsingaglaður svo ég læt 
það vera að hafa uppi stór 
orð um framtíðaráætlanir 
okkar. En ég er himinlifandi 
að fá að vera í hljómsveit 
með þessum drengjum. 
Það er draumi líkast. Við 
erum allir með verkefni til 
hliðar við þetta þannig að 
við ætlum svona að máta 
okkur saman á tónleikunum 

í kvöld og sjá svo til með 
framhaldið.“ 
Lítið hefur farið fyrir Einari 
Ágústi eftir að hann skildi 
við félaga sína í Skítamóral 
fyrir fáeinum árum. 
„Jú, það er nú þannig að ég 
féll af vagni edrúmennsk-
unnar og flaug ansi hátt 
eins og fuglinn Fönix 
forðum. Ég er blessunar-
lega lentur aftur til jarðar, 
heill á húfi, og risinn aftur úr 
öskustónni, sterkari en 
nokkru sinni fyrr,“ segir 
Einar og útskýrir að nafn 
hljómsveitarinnar sé tilvísun 
í þessa reynslu. 
Talsvert hefur verið fjallað í 
fjömiðlum um feilspor 
Einars en augljóst er að 
hann lætur það ekki á sig 
fá. 
„Satt að segja hélt ég að 
það myndi taka lengra tíma 
að fá menn í þessum 
bransa til að treysta mér 
eftir þetta. En ég er fullur 
auðmýktar og þakklátur fyrir 
að fá aftur tækifæri.

EINAR ÁGÚST ER KOMINN AFTUR EFTIR ERFIÐA TÍMA

Aftur á vagn edrúmennskunnar

Einar Ágúst Víðisson 
Segist risinn aftur úr öskustónni 

sterkari en nokkru sinni.
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Kvikmynd

Bók

Tónlist

Hurðaskellir mælir með ...

„Ég horfi nú mjög lítið á kvikmyndir og fer 
örsjaldan í bíó. Það kemur þó fyrir. Síðasta 
kvikmynd sem ég sá í bíó var Bridges of 
Madison County. Alveg frábær mynd þar sem 
Clinton fer gjörsamlega á kostum. Við 
bræðurnir leigjum okkur líka stundum DVD og 
kom Þvörusleikir með eina góða nú í sumar. 
Það var kvikmyndin Íkíngút sem er að 
einhverjum hluta til íslensk. Flottar senur í 
henni og var ég mjög hrifinn af kvikmyndatökunni. Annars er Oli-
ver Stone meistarverkið um The Doors alltaf í uppáhaldi hjá mér.“

„Hún heitir Draumalandið. Farið út í búð og kaupið hana. Ég er mjög 
hlynntur skoðunum Andra Snæs enda mjög brýnt að vernda hálendið. Ég 
þekki það af eigin raun. Það vill enginn láta virkja í bakgarðinum hjá sér. 
Þess vegna skil ég íbúa Áslandshverfis í Hafnarfirði mjög vel þessa 
dagana. Svo les ég náttúrlega alltaf Hér & nú, það er í miklu uppáhaldi 
hjá mér, finnst það orðið betra eftir að Ellý tók við þessu.

„Ég er mikill tónlistarunnandi og syng nánast 
á hverjum degi. Maður þekkir líka alla flóruna 
og er alltaf með það nýjasta á hreinu. 
Krakkarnir vilja alltaf einhverja tónlist í skóinn. 
Nú er ég mikið að hlusta á 50 Cent og 
Steed Lord. Þrusu bönd. Knockin on 
Heavens door er samt mitt uppáhalds lag og 
eiginlega bara allt með The Doors. Ég hef 
meira að segja safnað skeggi til þess að 
líkjast Jim Morrison sem mest, hann var 
langflottastur undir það síðasta.“

Kompás hefur átt 
undir högg að 
sækja. Þeir sem að 

þættinum koma hafa eflaust 
átt von á sterkum viðbrögð-
um við áhrifaríkum þætti 
sunnudagskvöldsins
síðasta. En líklega bjuggust 
þeir við að það yrði Guð-
mundur í Byrginu en ekki Kompás sem þyrfti 
að eyða vikunni í nauðvörn.

Og afhverju er það þannig? Einhver 
sagði í vikunni að það væri einkamál 
Guðmundar í Byrginu hvað hann 

gerði í svefnherberginu. Það er einfaldlega 
rangt. Ekki ef einstaklingurinn sem er með 
honum í þessu svefnherbergi er vistmaður á 
ríkisstyrktu meðferðarheimili. Þangað kominn 
til að ná bata eftir erfiða eiturlyfjaneyslu en 
ekki til að láta lemja sig með svipu. Það er 
bara ekkert einkamál. Það er lögreglumál. Og 
getur varðað allt að fjögurra ára fangelsi.

Margir hafa bent á að framsetning 
þeirra gagna sem Kompás aflaði 
sér hafi verið glannaleg. Nefna í því 

sambandi myndskeiðið af litla vini Guðmund-
ar. En það er að sjálfsögðu ekki framsetning-
in sem er glannaleg. Heldur háttsemi 
Guðmundar gagnvart skjólstæðingum sínum. 

Pétur og Páll hafa enn og aftur kosið 
að skjóta sendiboðann í stað þess að 
bregðast við þeim upplýsingum sem 

dregnar voru fram í Kompási. Og um leið og 
það gerðist breyttist umræðan um málið í 
farsa. Svoldið eins og fárið sem Sigmundur 
Ernir og hans fólk á NFS keyrði gegn DV fyrir 
tæpu ári. 

Ákaflega var það til dæmis pínlegt að 
heyra Guðmund í Byrginu saka 
Sigmund Erni um að hafa falsað 

myndskeið sem sent var úr síma hans til 
skjólstæðings. OG engu skárra var það 
þegar lygni geðlæknirinn, sem Kompás fletti 
ofan af fyrir skemmstu, var teymdur í Kastljós-
ið til að staðfesta nauðvörn Guðmundar þess 
efnis að viðmælendum Kompás hefði verið 
gefið contalgin. Ótrúverðugara vitni var ekki 
hægt að finna. Og slappt af Sigmari og 
Helga að taka þátt í vitleysunni. 

Svosem skiljanleg nauðvörn hjá 
Guðmundi, enda með allt niðrum sig. 
Þið afsakið orðalagið. En skynsamt 

fólk á að vita betur en að taka mark á svona 
bulli. Kompás á hrós skilið fyrir að leiða fram í 
dagsljósið ámælisverð vinnubrögð í Byrginu. 
Guðmundur Jónsson forstöðumaður á að 
finna sér eitthvað annað að gera en að hjálpa 
ungum stúlkum að verða edrú. Det stannar 
nu! Andri Ólafsson

Með allt 
niðrum sig

„Er það ekki bara eðli allra góðra hluta að þeir taki 
einhvern tíma enda? Við ákváðum allavega að nú væri 
ágætis tímapunktur að kíkja á aðra hluti,“ segir 
Hrafnkell Pálmason betur þekktur sem Keli Í svörtum 
fötum. Hljómsveitin er semsagt hætt eftir átta ára 
samstarf en fyrsta ballið þeirra var 1. janúar 1999. 
„Þetta er nú allt gert í góðu og ekki vegna einhverra 
vinslita,“ segir Hrafnkell sem sjálfur er í tónsmíðanámi í 
Listaháskólanum. „Ég er því að gera eitt og annað og 
mun held ég aldrei hætta að semja tónlist.“
Hljómsveitin verður með tónleikaröð á síðustu metrun-
um. Annan í jólum ætla þeir að vera í Sjallanum og svo 

á Players 29.desember. „Lokaslúttið verður svo á Nasa 
hinn þrítugasta. Það er samt eitthvað sem við erum 
bókaðir í á næsta ári og munum auðvitað klára það.“

Í SVÖRTUM FÖTUM Á TÍMAMÓTUM EFTIR ÁTTA ÁR SAMSTARF

Hætta eftir áramót

HÆTTIR Í svörtum fötum eru 
hættir eftir átta ára samstarf.
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Ég var að heyra …

4

6 ATRIÐI SEM BENDA TIL ÞESS AÐ ...

jólin séu að koma

ÞAÐ ER 22. DESEMBER1.
2.

Á morgun er 
Þorláksmessa

6. FORSÍÐUMYNDIN Á SIRKUS ER AF
STELPU MEÐ JÓLASVEINAHÚFU

Síðan kemur 
aðfangadagur

5
Svo annar 

í jólum

3.

4. Svo er það 
jóladagur

Það var margt um manninn í bænum þegar Sirkus
fór á stjá með myndvélina sína. VIð kíktum meðal 
annars í Smirnoff-partí sem haldið var á Barnum.
Þar var DJ Jerry að spila og dansþyrstir skemmtu 
sér vel. Þá byrja jólin aldrei fyrir alvöru fyrr en hinir 
árlegu Xmas tónleikar eru haldnir og að sjálf-
sögðu vorum við á staðnum. Þar voru líka Brain
Police, Dr. Spock, Skakkamanage, Reykjavík!,
Toggi, Lay Low, Pétur Ben, Sprengjuhöllin, Dikta,
Future Future, Noise, Ultra Mega Teknóbandið 
Stefán og Wulfgang. 
Sirkus er að sjálfsögðu alltaf á gestalista þegar 
bestu tónleikarnir eru annars vegar en lét sig þó 
ekki muna um að punga út miðaverðinu, sem var 
977 kr., í þetta skiptið enda rann hver einasta 
króna til Bugl, Barna- og unglingageðdeildar 
Landspítalans. Frábært framtak hjá Frosta og 
Mána á X-inu og frábærir tónleikar.

SIRKUS MEÐ MYNDAVÉLINA Á LOFTI Í MIÐBÆNUM

X-mas hringir inn jólinAð fréttamaðurinn knái, Gissur 
Sigurðsson, hefði farið í 
skemmtistaðasleik á 
Sálarballinu um síðustu 
helgi / Að pabbi hans 
Basshunter ætli ekki að 
koma með honum til 
landsins / Að Björgvin
Halldórsson hafi aldrei verið 
heitari. Hefur strákurinn selt 17.000 eintök af 
geisla- og DVD-diski sínum með Sinfóníunni / 

Að Gaukurinn loki endanlega 
á Þorláksmessu. Þar 

verður opnuð minjagripa-
verslun á árinu 2007 / 
Að völva Hér & nú segir 
Loga Bergmann hætta á 

Stöð 2 á árinu /

Vinkonur Fengu sér Smirnoff á 
Barnum.

Gaman Þessar skvísur brostu fyrir 
ljósmyndaran.

Skál! Þorbjörn Kjærbo og Ragnar
Bragason voru hressir.

Heitir Johnny English er þarna lengst 
til hægri ásamt félögum sínum.

Dikta Haukur Heiðar og Skúli Frændi 
voru í jólaskapi.

Blikk Platan hans Péturs Ben, Wine 
For My Weakness hefur slegið í gegn.

Toggi Pop Mætti með drengjakór úr 
Breiðholtinu.

Kósý Gott er að slaka á í miðju 
jólastressinu.

Gott málefni Allt þetta fólk styrkti 
BUGL með aðgangseyri sínum.

Jólatilboð!

DUX 1001 með Duxiesta yfirdýnu
og fótum 90x200cm

Fullt verð kr. 174.500 · Tilboð kr 150.000

Duxiana Royal Gæsadúnssæng 140x200cm kr 34.980
Duxiana Royal koddi 50x70cm að vermæti kr 11.800
fylgir frítt með hverri sæng.

Borðlampi kr 59.000
Gólflampi kr 79.000

Hágæða sængurfatnaður frá GANT
Egypsk bómull · 15%afsl

Ármúla 10 • Sími: 5689950

Koddi

fylgir frí
tt 

með
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stelpubögg með
Siggu Dögg

S enn líður að jólum. Þeim 
yndislega tíma árs þar sem 

gleðin yfir að gefa breytist í andhverfu 
sína. Jólagjöfin hefur ákveðið gildi sem 
oft er metið út frá hugsuninni sem var 
lögð í hana og hjá sumum, krónufjöld-
anum. Ég eyði mörgum andvöku-
stundum í að spá og spöglera hvað ég 
geti föndrað persónulegt frá hjartanu. 
Mér finnst hugurinn bak við gjöfina 
númer eitt, tvö og þrjú en alls ekki 
hversu dýr hún var. 

Ef hún er ekki „ekta ég“ þá getur þú 
alveg eins sleppt þessu. 
Mér finnst fólk oft tapa sér í jólagjafa-
innkaupum. Það æðir um verslanirnar 
á Þorláksmessu með „verðmiða-
blindu“ og kaupir það sem hendi er 
næst, „æ, hún verður örugglega 
ánægð með þetta, annars skiptir hún 
því bara“. 
Fallegustu gjafirnar eru þær sem lýsa 
einlægar en ekki þær sem kostuðu 
flestar krónurnar. 
Ég var nýverið í Bandaríkjunum þar 
sem ég varð vitni að þessari 
„verðmiðablindu“ í troðnum verslana-
klasanum þar sem fólk var ókurteist 
og fýlt. Ekki beint stemningin sem ég 
var í. Það virtust allir keppast við að 
rumpa þessu af. 
Rumpa af þessari hátíð ljóss og friðar, 
fjölskyldustundar, frídegi frá vinnu og 
dóli frameftir í náttfötunum að borða 
góðan mat. Hér þarf að verða 
hugarfarsbreyting.
Jólin eru eini tími ársins þar sem það 
er fullkomlega réttlætanlegt að vera 
sykursætur og væminn. Þetta er sá 
tími þar sem játningar líkt og „mér 
finnst þú æði“ mega flakka og fyrir 
vikið hljóma aðeins sætar en á 
nokkrum öðrum tíma. Við erum meyr 
fyrir svo þetta er kjörið tækifæri fyrir 
hvers kyns kærleikstjáningar og 
tilburði. 
Ég er með róttæka nýja hugmynd sem 
gæti gert jólin ögn ánægjulegri og 
einlægari. Auk þess að létta 
þrýstinginn á pyngjunni og hugar-
angrinu sem fylgir því að standa í röð í 
verslun.
Gefðu gjöf frá hjartanu. 
Brenndu geisladisk með lögunum 
„ykkar“. Þetta passar einnig fyrir 
foreldra, systkini og ömmu og afa, þú 
getur t.d. notað lögin sem voru vinsæl 
þegar þau voru upp á sitt besta. 
Ódýrt, skemmtilegt og einfalt. Það 
hlusta líka allir á tónlist.
Keyptu þér fallegan pappír og 
skrifaðu eitthvað einlægt líkt og 
„Þú ert einstök, takk fyrir að vera 
til“. Ef hver einasta manneskja í 
þessum heimi vissi að hún væri metin 
að verðleikum þá væri heimurinn 
eflaust annar. 
Bakaðu smákökur eða lagaðu 
frægu sósuna þína og útbúðu körfu 
með tilheyrandi.
Láttu framkalla mynd af ykkur 
saman og settu hana í ramma. 
Búðu til I.O.U. (ég skulda þér) 
inneignarmiða þar sem þú telur upp 
nokkur atriði líkt og ferð í bíó/sund/
keilu og ísbíltúr, viðkomandi á þessar 
stundir svo inni hjá þér.
Í öllu gjafaflóðinu þá eru það 
„einföldustu“ gjafirnir sem standa upp 
úr og virkilega segja „mér þykir vænt 
um þig“.
Gleðileg jól …

Gefðu ást í 
jólagjöf …

Sirkus býður lesendum sínum upp á heimasmíðað spil. Þetta er dæmigert ten-

ingaspil, líkt og hið sígilda slönguspil. Það eina sem þarf er teningur og einhvern 

smáhlut sem gefur til kynna hvar hver og einn er staddur. Leikmenn eru í hlut-

verki helgarpabba í 101 Reykjavík og lenda í ýmsum hremmingum sem árstíðinni 

fylgja. Markmiðið er að lifa af það amstur sem fylgir jólum og áramótum. Þetta 

er eitt fárra spila sem menn geta lesið sér til ánægju. Góða skemmtun!

Enn eitt jólaspilið

Þú ert kallaður á 
húsfund af því að þú ert 

sá eini sem ert ekki með rauðar 
perur á svölunum. Þú stendur á 
rétti þínum til að hafa bláar perur og þegar 

nágranni þinn býðst til að borga nýjar perur 

handa þér sakar þú hann um jólaperufasisma. 

Um leið og þú rýkur á dyr heyrirðu að konan á 

móti segir: „Hann er búinn að eyðileggja 

blokkina þessi jólin.“ Situr hjá í eina umferð.

22.
DES

Annar í jólum er yfirleitt bara 
gott djamm hjá þér. Þú 

hringir í Capone bræður sem eru 
með jólaþátt og færð miða á ball 
með Magna um kvöldið. Hringir í 
gamlan drykkjufélaga og þið 
mætið eldhressir á Nasa. Áttið 
ykkur þó fljótt á því að Í 
Svörtum Fötum eru á sviðinu. 
Þú ferð upp á svið og tekur 
lagið „Það er ekkert mál“ við 
mikla hrifningu stelpnanna. Fram 
um einn reit.

26.
DES

Þér er boðið í árlegt jólapartí til Gísla 
Marteins. Húsið er orðið 
fullt og þú festist í 

fatahenginu því Ólafur Teitur 
heilsar þér með virktum, en réttir 
þér svo frakkann þinn og hinir 
gestirnir fylgja fordæmi hans. Þú 
kemst við illan leik inn í eldhús þar 
sem þú slærð í gegn meðal 
kvennanna með því að vera sá 
eini sem er búinn að lesa 
Margréti Frímanns 
og Ein til frásagn-
ar. Færist fram um 
þrjá reiti.

27.
DES

Eina platan sem þú fékkst í jólagjöf var 

sólóplatan hans Bigga í Maus. Þú 
ákveður því að fara niður í Skífu til 
þess að skipta henni. Strákurinn í 
búðinni neitar þó að taka við plötunni 
þar sem það er ekki lengur pláss fyrir 
Biggaplötur í rekkanum. Þú sleppur 
þó með að taka aðra Biggaplötu í 
staðinn. Nærð að snúa upp á 
strákinn með því að taka plötu með 
Bigga Ármanns, eitthvað flipp sem 
hann gerði fyrir kosningarnar. Ferð 
samt aftur um tvo reiti.

28.
DES

Þú varst búinn að lofa að 
fara í kirkju með mömmu 
þinni og svo vill til að 
séra Hjálmar er að messa í 
Dómkirkjunni í kvöld. Þú bítur á 
jaxlinn og telur þig geta þolað við 
í klukkutíma. Vakan dregst hins 
vegar á langinn því séra 
Hjálmar syngur eins og 
engill og er sífellt klappað-
ur upp. Þú missir úr eina 
umferð.

29.
DES

Blaðamaður frá DV hringir í þig og 
biður þig að minnast þess markverð-
asta á árinu. Þú færist allur í aukana, 
talar eitthvað um frið fyrir botni 
Miðjarðarhafs og vanmátt Sameinuðu 

þjóðanna. Blaðamaður spyr þig þá hvort þú sért 

ekki örugglega Krummi í Mínus? Viðvarandi 

misskilngur því þú heitir Krummi og konurnar í 

bankanum kalla þig alltaf Krumma í Mínus. Þú 

lýsir skoðunum þínum á DV og óvandvirkni 

blaðamanna. Bíddu eina umferð.

30.
DES

Áramótaboðið fer allt til fjandans eftir skaupið. 

Móðursystir þín var ekki alveg að fíla húmorinn hjá 

Hugleiki og Þorsteini Guðmunds. Strákurinn 

neitar líka að skjóta upp rándýra fjölskyldupakk-

anum sem þú keyptir og vill frekar horfa á 

Palla Magg. „Hann var svo fyndinn í 
Strákunum.“ Vonbrigði. Þú klárar viskíflösk-

una og drepst uppi í rúmi hjá móður þinni. 

Aftur um tvo reiti.

31.
DES

Þegar þú sérð mynd af þér í 
Mogganum við grein um 

áramótaskaupið undir fyrirsöginni: 
„Hvað er fyndni?“ sérðu strax eftir því að 

hafa skrifað hana. Hún lítur út einsog 
umsókn um skaupið að ári. Það er 
hringt í þig frá þremur útvarpsstöðvum 

og þú beðinn um að segja betri 
brandara en voru í skaupinu. Á eftir er ljóst 

að þú verður ekki ráðinn. Farðu aftur um 

einn reit.

1.
JAN

Jóladagur er ömurlegasti 
dagur ársins hjá piparsvein-
um í 101. Þú gerir þó alltaf 
góðverk á jóladag fyrir félaga 

þinn Guðmund Jónsson í Byrginu. 
Hangikjötið frá vinnunni fer yfirleitt til fyrrverandi 

fíkla. Þegar þú mætir á svæðið er fótbrotinn 

Guðmundur að láta stúlkur hjúkra sér svo hann 

komist á lappir. Þú lætur hann fá hangikjötið og 

færð að kíkja aðeins á internetið í staðinn. 

Stenst ekki mátið og sendir nokkra tölvupósta. 

Áfram um tvo reiti. 

25.
DES

Það er Þorlákur sem þýðir skata á Óðinsvé í 

hádeginu. Fljótlega eftir hádegið færist smá 

brennivínsskjálfti í kallinn og ákavítið er drukkið 

grimmt. Strákurinn hringir í þig og rukkar þig 

um jólatré sem þú lofaðir að kaupa. Þú ferð í 

Blómaval en örfá tré eru eftir. Fljótlega sérðu 

fallegt tré en það er einhver fljótari að grípa 

það. Þú kannast við kauða og spyrð hvort 

þar fari ekki örugglega Siggi stormur. Að 
sjálfsögðu
segistu ver 
mikill áhuga-
maður um 
krakkaveðrið og ljós-
myndasamkeppni
NFS. Hann brosir 
og gefur þér tréð. 
Áfram um einn 
reit.

23.
DES

Aðfangadagur og þú átt eftir að kaupa gjöf handa 

barnsmóður þinni. Þú ferð í Mál og menningu 

fyrir hádegi og kaupir Ævisögu Hannesar 

Hólmsteins eftir Óttar Martin Norðfjörð. 

Einnig grípurðu nokkra reyfara eftir MacLean 
og Bagley. Þá rekstu á skólasystur 
þína sem þú varst skotinn í og fór í 
bókmenntafræði, losar þig 
snöggt við reyfarana og kaupir íslenska 

stílfræði og Tvílýsi eftir Thor Vilhjálmsson í 

staðinn. Hleypur síðan niður í Eymunds-

son, skiptir bókunum aftur í reyfara og 
tefst eina umferð.

24.
DES





SIRKUS22.12.06

8 viðtalið

Krúttleg stelpa með hafsjó 
af hæfileikum og fallegt 
bros. Gæti verið góð lýsing 
á leikkonunni Anitu Briem.
Þótt hún sé aðeins tuttugu 
og fjögurra ára hefur hún 
afrekað margt. Byrjaði í 
barnaleikritunum en fór svo 
til útlanda til þess að læra 
fagið. Nú býr hún í Holly-
wood og leikur í stórmynd-
um með frægum stjörnum. 
Hana langaði þó að reyna 
sig á móðurmálinu og er í 
einu af burðarhlutverkunum 
í Kaldri slóð sem frumsýnd 
verður 29. desember. Hvað 
fékk hana til þess að þiggja 
hlutverkið?

„Ég hef ekki unnið á Íslandi í um sjö 
ár og langaði til að eyða nokkrum 
dögum í að vinna á móðurmálinu 
með íslenskum leikurum. Sagt er að 
Þröstur sé snillingur, það gæti hafa 
verið kynningarfulltrúi Kaldrar slóðar 
en ég er nokkuð viss um að það sé 
sannleikur í þessu. Ég taldi alla vega 
nokkuð víst að hann gæti látið mig 
líta vel út,“ segir Anita og á þar við 
Þröst Leó Gunnarsson sem leikur 
aðalhlutverkið í myndinni. 

Hvernig er þessi stelpa sem þú 
leikur?
„Ég leik Elínu, blaðamann, kollega 
og nánasta vin Baldurs, persónu 
Þrastar Leós. Ég kem mest fyrir í 
byrjun myndarinnar þegar áhorfend-
ur eru að kynnast Baldri, hetjunni 
sinni, áður en hann hverfur í fang 
óvissunnar, leyndardóma og 
hávaxinnar dömu.“

Okkur leikur forvitni á að vita muninn 
á íslenska bransanum og þeim sem 
allir vilja taka þátt í í Hollywood.
„Ég hef takmarkaða reynslu á 
Íslandi. Stéttarfélag leikara stjórnar 
öllu með harðri hendi í Ameríku 
þannig að aðstaða og vinnutími 
listamannanna fer eftir ströngum 
reglum. Tökulið og leikarar vinna oft 
undir erfiðum kringumstæðum hér á 
landi og fannst mér þeir einkennast 

af einstökum dugnaði. Mikill munur 
fyrir leikara er umboðsfólkið. Ég er 
með „managera“ og umboðsmenn í 
Ameríku og London. Þeir koma upp 
öllum fundum og ég kem aldrei að 
beinum samningaviðræðum. Þarf 
aldrei sjálf að standa í slíkum 
formsatriðum sem eru nauðsynleg 
hér á landi þó ég þykist vita að 
margir íslenskir leikarar yrðu afar 
glaðir að þurfa ekki að semja um 
launamál sjálfir.“ 

Anita hefur nýverið leikið í Hollywood-
stórmyndinni um leyndardóma 
Snæfellsjökuls, Journey to the center 
of the earth með stjörnunni Brendan 
Fraiser. En hvað er hún að bralla 
núna?
„Ég er ýmislegt að malla. Ekkert 
sem hægt er að tala um. Það þarf 
að hræra grautinn varlega og með 
ástúð. Ekki of mikið salt og ekki of 
lítið. Svo er best að tala ekki mikið á 
meðan, nauðsynleg athygli og 
hugarskerpa þarf að vera inni í 
kollinum, ekki í munninum,“ segir 
Anita ákveðin og bætir við: „Ha, já, 

já,“ þegar hún er spurð nánar út í 
næsta verkefni.

Hvað fékkstu mikið fyrir Brendan 
Fraser-myndina?
„Um leið og mér dettur í hug að þér 
komi það við skal ég hafa sam-
band,“ segir Anita og hlær. Nú hefur 
hún unnið bæði við sjónvarp og 
kvikmyndir. Hvort heillar hana 

meira? „Ég hef verið nógu heppin 
að fá að upplifa hvort tveggja og 
þetta eru tveir ólíkir miðlar. Núna 
liggur áhuginn í átt að kvikmyndum. 
Mig langar að þróa mína getu, 
vittneskju og tækni í þeim miðli. Ég 
horfi öðruvísi á kvikmyndir og skil 
betur myndrammana, hvernig þeir 
koma til, hreyfingar, ferðalög, liti, 
form og munstur, hvernig þeir passa 
saman og koma saman til að segja 
sögu sem snertir og skiptir máli.

Hvernig býrðu til ævintýramynd eða 
spennumynd og nýtir þér það sem 
form til að segja eitthvað sem skiptir 
þig máli?
Ég horfði á Poltergeist um daginn 
og missti andann í smá stund. Innan 
fyrstu mínútunnar er búið að kynna 
þig, áhorfandann, fyrir öllum 
höfuðpersónunum og staðsetja öll 
svæði inni í húsinu þar sem myndin 

á sér stað án þess að þú vitir það, 
þá er ekki enn búið að segja orð. 
Svo horfði ég aftur á The Shining …
ég gæti bæði röflað og horft á 
Kubrick fram í rauðan dauðann.“

Eitthvað var slúðrað um að Anita og 
Brendan Fraser væru að stinga 
saman nefjum þegar tökum á 
myndinni stóð. Eitthvað til í því?  „Ég 
tel við hæfi að kalla það slúður. 
Bölvað bull.“

Ertu einhleyp? 
„Síðast þegar ég gáði. Ég lifi núna 
óútreiknanlegu lífi sem felur í sér 
mikil ferðalög og undarlegan 
vinnutíma. Ég er hrein og bein við 
sjálfa mig og þá sem eru mér næstir 
og geri greinarmun á fólki sem mér 
þykir áhugavert og þeim sem ég vil 
hafa nálægt. Ég tók þessa hluti 
saman og sætti mig við það að 
þetta gæti tekið smá tíma. En þegar 
það gerist …“ 

Komin með blaðafulltrúa? 
„Það fer í gang nokkrum mánuðum 
áður en næsta verkefni kemur út.“ 

En er Anita ekki búin að kynnast 
ógeðslega mikið af frægu fólki? Hver 
er frægasti vinur þinn í Hollywood?
 „Marlon Brando kemur til mín í 
draumum mínum. Við erum vinir. Við 
erum náin. Hann stendur í hurðinni 
með blik í auga og smjör í vinstri 
hendi. Ég hristi hausinn og reyni að 
fela litla brosið sem langar að 
brjótast út.“ 

Það dreymir marga um að búa í L.A 
og starfa í bransanum, fara í partí 
með fræga fólkinu og lesa um sig í 
slúðurblöðunum. Margir segja samt 
að Hollywood sé falskur bær. Er það 
rétt?
„Los Angeles er eins og stórt 
úthverfi, mjög útbreidd. Það býður 
þér tækifæri til að púsla saman því 
lífi sem þú kýst þér. Þú sérð sjaldan 
gangandi mann, allir ferðast um á 
bílunum sínum, það var einmitt 
hugmyndafræðin á bak við kvik-
myndina Crash. Bransinn getur 
verið eins andstyggilegur eins og 
hann er súrefnisgefandi.
Listamannabransinn úti um allan 
heim er þannig. Andstyggilegt fólk 
er alls staðar. Ég hef fengið tækifæri 
að funda með og kynnast einstak-
lega hæfileikaríku fólki þarna. Ég 
minni mig mikið á hvað er mér 
mikilvægt, hvað ég vil segja og læra. 
Maður hefur lítið upp úr því að taka 
sig of alvarlega.
Borgin byrjaði að lifna við fyrir mér 
þegar ég hitti hóp af afar góðu fólki. 
Borgin er full af fjársjóðum en þetta 
eru ekki staðir sem ég hef rambað á 
sjálf heldur þarf þér eiginlega að 
vera boðið, þá er ég ekki að tala um 
gestalista og rauða kalla. Enda get 
ég sagt ykkur að gestalistar og 
rauðir kallar eru frekar óspennandi 
með óspennandi fólki. 
Mér finnst lítið vit í að flytja til 
borgarinnar og blóta henni svo í 
sand og ösku eins og margir gera. 
Ef maður byrjar á því á maður 
kannski að hugsa sér til hreyfings 
eða skoða þann möguleika að 
maður sé orðinn bitur til frambúðar.“

Móðir Anitu býr á Mývatni og kemur 
hún af og til þangað til þess að 
slappa af. Ætlar hún að vera hjá 
mömmu um jólin?
 „Ég verð heima yfir jólin og 
áramótin. Ég á svo góða fjölskyldu, 
sjáðu til. Ég valdi vel. Þau gefa mér 
kraft og ást. Ég tek þeim ekki sem 
sjálfsögðum hlut.“

LJÓSMYNDIR: Arnaldur Halldórsson, pix.is
TEXTI: Andri Ólafss. og Breki Logason

HOLLYWOODSTJARNAN ANITA BRIEM LEIKUR EITT AF AÐALHLUTVERKUNUM Í KALDRI SLÓÐ

Hjá mömmu yfir jólin

„Ég lifi núna óútreiknanlegu lífi sem felur í 
sér mikil ferðalög og undarlegan vinnutíma.“

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

NÝJAR OG SPENNANDI 
VÖRUR FYRIR JÓLIN.
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„Draumagjöfin í ár myndi henta afar vel því ég 
er alltaf að týna lyklum, kortum og öðrum 
nauðsynjum. Ég held ég gæti týnt sjálfum mér 
ef ég legði mig fram. Þetta er tæki sem heitir 
Loc8tor og hjálpar manni að finna einmitt 
þessa hluti sem maður er alltaf að týna. Time 
Magazine valdi þetta eina af uppfinningum 
ársins 2006, en ég týndi auðvitað blaðinu og 
þurfti að finna þetta á netinu.
Þessu tæki fylgja litlir sendar sem settir eru á 
þá hluti sem ekki er hægt að lifa án: lykla, bíla, 
börn og þegar þeir finnast ekki, þá segirðu 
tækinu einfaldlega hverju þú týndir og það 
leiðbeinir þér í áttina að því.
Byrjendapakkinn kostar um 8.000 
krónur en ég hugsa að ég yrði 
ánægðari með bónuspakkann. 
Hann kostar rúmar 13.000 krónur 
og honum fylgja fleiri sendar. 
Ég óttast samt mest að ég myndi 
týna þessu tæki. Þá veit ég ekki 
hvernig ég fyndi það - né nokkuð 
annað.“
Heimasíða tækisins er: http://
www.loc8tor.co.uk/index.asp

BENEDIKT BJARNASON, verkefnastjóri markaðsdeildar Skjásins

SIRKUS

„Jólagjöfin sem allar konur ættu að 
fá í ár er La Mer Moisturizing 
cream. Ég hef lengi leitað að hinu 
fullkomna rakakremi og hef aldrei 
fundið neitt nógu gott. Húðin 
breytist líka eftir árstíðunum og í 
ljósi kulda og versnandi veðurs 
seinustu vikurnar hefur húðin á mér 
skroppið saman af þurrki, nefið 
flagnað og húðin er mislit af roða. 
Mér leið hreinlega illa í húðinni og 
fannst ég ekki vera upp á mitt 
besta og líta illa út. Ég fór á 
stúfana og ákvað að prófa La Mer. 
Og ég hef aldrei prófað annað eins 
rakakrem! Eftir aðeins þrjá daga 
voru þurrkublettirnir á nefinu farnir, 
húðin endurheimti gljáann aftur og 
ég hreinlega fann húðina fyllast af 
raka. Innan við viku fór ég að fá 
komment um hvað ég liti vel út og 
spurningar um hvað ég væri 
eiginlega að gera. Farði leggst 
mun betur á húðina og útkoman er 
meiri háttar. Þegar húðin verður 
svona full af raka, verða allar línur 

mun minni og húðin mýkri 
viðkomu. Ég get ekki annað 
en mælt með þessum 
fjársjóði sem mér finnst 
þetta vera og það er efst á 
mínum óskalista fyrir jólin svo 
ég verði nú fín og fersk langt 
fram á næsta ár!“

„Ég get ekki valið neitt eitt sem er efst á óskalistanum mínum, mig 
langar samt sem áður í ýmsa hluti. Til dæmis langar mig í skartgripi og 
eitthvað fallegt í nýju íbúðina mína. Besta jólagjöfin mín er nú þegar á 
leiðinni og verður ekki í pakka. Pabbi minn er að koma frá Los Angeles 
þar sem hann býr til að verja jólunum með okkur fjölskyldunni. Hann 
hefur ekki verið á Íslandi um jól í mörg, mörg ár. Ég get ekki beðið eftir 
að fá hann heim.“

Jólagjöfin í ár
Smá spenningur myndast innra með manni 

þegar jólin nálgast. Flestir hafa einhverja hluti á 
óskalistanum sínum og bíða og vona að þeirra 
uppáhald verði undir trénu. Suma langar í föt, 
aðra í tæki og stelpurnar langar flestar í skart-

gripi. Sirkus kannaði hvað væri á 
óskalistanum hjá þremur stelpum og 

einum karlmanni fyrir þessi jól.

GUÐBJÖRG HULDÍS förðunarfræðingur

SUNNA BJÖRNSDÓTTIR, Galleri Sautján

„Í jólagjöf langar mig 
mest í skartgripi eftir 
frænku mína 
Hendrikku Waage. 
Ætli það væri ekki 
hringur sem væri 
efstur á óskalistan-
um mínum. Mér 
finnst hringarnir úr 
Esju-línunni hennar 
æðislegir, ég ætti 
reyndar erfitt með að 
velja lit þeir eru til í 
svo mörgum flottum 
litum. Mér finnst 
Esju-hringarnir vera 
svo flottir af því að 
það er hægt að nota 
þá við öll tækifæri 
hvort sem er í 
skólann eða ef ég er 
að fara eitthvað fínt.“

SIGRÚN ANNA WAAGE,
nemi í Verslunarskóla Íslands
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be sure to check me out á www.dd-unit.blogspot.com

GLÓ
SUR LÆRÐU LINGÓIÐ

FUG-STILES!*
Hérna er nú Íslandsvinkona okkar 

hún Julia Stiles sem lék í hinu epíska 
stórvirki A little trip to Heaven - en að 

það standi Stiles í nafniu hennar  er mér 
óskiljanlegt  þar sem hún virðist vera 
verulegas skert á tískusviðinu. Ég meina, 
hefði það drepið hana að smella á sig 
smá meik-öppi* á frumsýningunni á The 
Children of Men hérna????!

5

ELDVARPAN

Sko ég dýrka Kelis og Nas er einn af mínum all time favorite hip hop artist* en ... ég á 
soldið bágt með átfittin* þeirra hérna en þau eru í svart/hvíta útgáfupartýinu á plötunni 

hans “Hip hop is dead”. 
Reyndar er ég að venjast 
hárinu á henni en það er 
svo lengi sem hún passar 
upp á að hafa það hvítt en 
ekki gult - það er alveg 
bannað og gerir engum 
greiða að trítla um með 
golden shower-hár*! Nas 
er svo í einhverjum oriental* 
satín blóma jakkafötum 
iiiieewww shii homie you 
crazy? Eina sem er samt í 
lagi er Destiny dóttir hans 
sem stendur í plein svörtum 
kjól á milli þeirra!

BÓLGIN BRIT BRIT
Mér er þetta gjörsamlega 

óskiljanlegt hvernig Brit Brit* fer frá 
því að vera temmilega aðlaðandi í það 

að líta út eins og 
blöðruselur á 
meltunni! Skvísan 
ákvað að sleppa 
út einu djamm-
kvöldi og skella 
sér á NBA-leik 
þessi elska! En 
sjáiði hún er alveg 
hammer-time* í 
framan og bólgin 

og ég veit ekki hvað og hvað. Stelpan er 
kannski aðeins að reyna að leggja inn 
góða hegðun áður en þau skella sér í 
réttarsalinn og rífast um kristal-snakk-
skálarnar sínar og derhúfu-haldarana!

2 KONAN SEM BRÆDDI KLAKANN!
Mmmmmmmmmm..... þetta er konan hans Ice-T hún Coco. Hún er skínandi dæmi um 

náttúrulega fegurð eins og hægt er að sjá á þessum overly-photoshopped* myndum af 
henni.  Coco var að skeggræða hjónalíf þeirra en þau hafa verið lengi gift á Hollywood-
mælikvarða* eða 5 ár úfff það er aldeilis - og gefur í skyn að það sé til erótískt video af þeim. 

Við verðum bara að bíða spennt 
eftir því - umm ó guð ég datt 
næstum því af stólunum 
mínum af undrun, eða þannig, 
hún er nú enginn nýgræðingur 

bak við myndavélina fatalaus 
blessunin! En hún Coco er sko 
með munninn fyrir ofan brjóllurnar 
og sagði að ef það myndi leka út 

þá gætu þau huggað sig við að 
þau litu vel út á því!

Mikið er ég fegin að við getum öll andað léttar 
því Sharon Stone og Christian Slater hafa loks 
ákveðið að staðfesta samband sitt fyrir okkur 
almenningnum. Ég verð að segja fyrir mitt leyti 
að núna get ég barasta sofið á kvöldin - vegna 
þess að óvissan var að fara með mig! En já 
ég verð að segja að þetta verður að teljast 
með skrítnari blöndum sem ég hef séð í 
celebb-samböndum lengi - jafnvel síðan 
Heather Locklear og David Spade!

Sá sem verður steiktur á 
teini þessa vikuna er 
engin önnur en Nicole 
Scherzinger eða 
aðalsöng-skækjan í 
Pussy Cat Dolls.. uss 
sem er nú yfirleitt afar 
sæt og ææ ok ég 
hef sjaldan séð 
hana smart en ok 
hún er voða hott - 
en shiii eins og 
vinir mínir í 
Aerosmith sögðu í 
gamla daga „dude 
looks like a lady“* og 
þá í þessu tilviki lady 
look like a dude*! 
Guðanna bænum, 
farðu nú úr tranny-
átfittinu og í 
eitthvað fallegt 
stelpa það er 
hryllingur að 
horfa svona 
upp á þig! Og 
hvað er með 
hárið og 
svipinn !!!!

ELDVARPA
VIKUNNAR

Hottnett
Josh Hartnett og 

Scarlett Johansen
Nadiu Auermann
Var mjög frægt þýskt 
módel og á það til að 
módelast enn þá - litaði 
síða hárið á sér alhvítt og 
varð megastjarna fyrir 
vikið.
MKO
Mary Kate Olsen
Celebb-heiminum
Stjörnu veröldinni

Holly-hós
Hollywood glyðrurnar

Blohan og co
Lindsay Lohan og 
(ó)vinkonur hennar

Hollywood-mælikvarða
Hjónabönd hafa því miður 
ekki lifað lengi í flestum 
tilvikum

Overly-photoshopped
Ofsalega mikið unnar 
myndir í Photoshop-
myndvinnslu forritinu

Ass-man
Sumir vilja meina að 
menn skiptist í rass eða 
brjóstkalla… að þeir fíli 
annaðhvort betur
Fug-Stiles
Ljótalína Stiles - það að 
vera ekki sætur er fug 
sem er stytting á fuckin 
ugly
fug
Brit Brit
Britney Spears

Hammer-time
Slæmu ásigkomulagi, að 
vera sjúskaður
All time favorite hip hop artist
Uppáhalds hip hop 
listamaðurinn minn
Átfittin
Útganginn á þeim, 
fatnaður
Golden shower-hár
Pissugult hár
iiiieewww shii homie 
you crazy
ojjjjj ertu alveg galinn vinur

Oriental
Asískum jakka
Plein
Látlausum
“dude looks like a lady”
gaurinn lítur út fyrir að 
vera gella, gamalt og gott 
lag með Aerosmith
Lady look like a dude
Gellan lítur út eins og 
gaur
Tranny-átfittinu
Klæðskiptingafatnaður

SIRKUS22.12.06

1994 KOMIÐ AFTUR
Ja hérna, Mary Kate Olsen er búin að lita á sér hárið og ég er að digga það ... hún er að 

taka netta Nadiu Auermann* á þetta - en MKO* er jú ein af allra smörtustu konunum í 
celebb-heiminum*. Olsen-tvibbarnir mega eiga það fram yfir 

hinar Holly-hós* að þær 
eru ekkert að hafa sig í 
frammi með einhver 9.
bekkjar-dramatík eins og 
Blohan og co* og ég fíla þær! 
Þær eru bara að fara í meðferð fyrir 
anórexíu og chilla í NY og fara á 
Paris fashion week og svona, ekki 

á fyllirí að rífast við hótelerf-
ingja!

1

LJÓSKUR SKEMMTA SÉR 
BETUR EN ... AÐRIR!

Nadia 
Auermann á 
sýningu fyrir 
Versace árið 

1994...

12

Ice-T er sem sagt 
það sem kallast ass-man*...

SAY IT AINT SATIN DUDE!

FRÉTTIRWHO 

CARES

Með svartabeltið
í Hollywood

Hottnett* 
er ekki 

hætt saman 
veiii!
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STEINÞÓR
 MÆLIR MEÐ

DEERHOOF - +81
Deerhoof átti eina af plötum 
ársins 2005 og væntanleg 
skífa, Friend 
Opportunity, 
gæti orðið ein 
af plötum 
ársins 2007. 
Fyrsta tóndæmið ýjar að 
minnsta kosti ískyggilega 
mikið að því.

CLAP YOUR HANDS SAY
YEAH - Underwater (You 
and Me)
Höldum okkur 
við lög af 
spennandi 
plötum sem 
koma út á 
næsta ári en CYHSY ætla að 
gefa út plötuna Some Loud 
Thunder. Lag með hressandi 
bjöllum og kraumandi stuði.

MENOMENA - 
Wet and Rusting
Meira pre-2007, af plötunni 
Friend and Foe. Skrýtið lag en 
skemmtilegt og fer með mann 
um víðan völl.

Best of Tekinn Halla Vilhjálmsdóttir, Hörður Magnússon, Bubbi Morthens og Björgvin 
Halldórsson eiga öll að minnsta kosti eitt sameiginlegt. Auðunn Blöndal 
hefur tekið þau öll. Sirkus ákvað að taka saman bestu setningarnar úr 
þáttunum í vetur. Fylgist svo spennt með á nýju ári.

TEKINN ÞAÐ HAFA MARGIR VERIÐ TEKNIR AF AUDDA

SIRKUS22.12.06
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Vertu þarna ...Hlustaðu á þetta ...

HEIÐAR
MÆLIR MEÐ

um helgina

Nasa við Austurvöll. 16. desember 2006. 
„Við vorum hættir. En þá kom Gísli Galdur og 
sagði það algjöra vitleysu. Þess vegna erum 
við hér,“ sagði Ragnar Kjartansson, söngvari í 
Trabant, rétt áður en hann skvetti kampavíni 
yfir mannskapinn. Takk Gísli. FM BELFAST 
og STEED LORD sáu um upphitun og stóðu 
sig prýðilega. Múnderingin á þeirri síðar-
nefndu kannski „too much“ fyrir minn smekk 

en músíkin var flott. Marga tónleikana hefur 
maður farið á og mörg böndin séð í sjónvarp-
inu. En það er nú bara einu sinni þannig að 
Trabant er tónleikaband á heimsmælikvarða. 
Skemmtunin margfaldast við það eitt að sjá 
hálfnakta, sveitta, glimmmerborna karlmenn 
syngja um ástina við elektróskotið stemning-
arundirspil. Það eru ekki mörg bönd á landinu 
sem fylla Nasa. En það gerði Trabant þetta 
kvöld. Nýtt efni var leikið sem lofar góðu og 
er bara vonandi að þeir haldi fleiri svona 
tónleika á næstunni. Innistæðan er að 
minnsta kosti til staðar. Stórfenglegur 
performans hjá bandinu og næstbestu 
tónleikar sem undirritaður hefur séð. Þeir 
bestu voru á sama stað, með sama bandi, 
fyrir ári síðan. Trabantinn er svo langt frá því 
að vera orðinn eitthvað ryðgaður. Hann er í 
toppstandi og bíður eftir að láta keyra sig 
hring eftir hring eftir hring.

Breki Logason

Óryðgaður Trabant í toppstandi 

Út er komin platan FRÁ HEIMSENDA
með hljómsveitinni Forgotten Lores. 

Margir hafa beðið lengi eftir þessari 
frábæru plötu rappsnillinganna. Þeir 
verða eldhressir á því milli jóla og nýárs 
og halda útgáfutónleika 29. desember í 
Þjóðleikhúskjallaranum. Allir að tékka á 
plötunni og tónleikunum ef þið eruð í 
stuði. midi.is. Tjékk itt!

Allir dansþyrstir í jólaskapi ættu ekki að láta 
Pravda framhjá sér fara í kvöld. Þar kemur 

Sean Danke (Grétar G) fram ásamt Ghozt og 
Brunhein á Flex Music kvöldi. Grétar stoppar 
stutt á Íslandi yfir jólin og ætlar að taka vel á því. 
Það er ekki oft sem sá möguleiki er til staðar að 
upplifa guðföður danstónlistar á Íslandi í eigin 
persónu þessa stundina þar sem kappinn býr 
erlendis. Ekki missa af þessu!

Tónleikagagnrýni í Sirkus

„Ertu ekki að 
grínast?“

„Ekki...vera að 
ýta við mér“

„Þú ert bara lítill 
tappi...krumpaður

að innan“ „Hvaða plata 
er þetta?“

„Þetta er besta 
platan í dag“

Daníel Deluxe er einn 
heitasti plötusnúður 
bæjarins. Og stendur fyrir 
Gullgleði Danna Deluxe 
annan í jólum á Thorvald-
sen bar. „Ég spila 
aðallega hiphop en bæti 
alls konar fönki, diskói og 
almennri stemningu inn í 
þetta,“ segir Danni um 
Gullgleðina sem haldin er 
í fyrsta skipti nú í ár. „Við 
hvetjum fólk til þess að 
mæta með eins mikið af 
gulli og það getur. Svo er 
það bara Havana Club 
og allir í stuði.“
Danni var einnig að gefa 
út plötu með rappkóngin-
um Dóra DNA. Strákarnir 
lýsa þessu sem mixtape-i 
en þar er margt sniðugt 

að finna. „Þetta er 
skíturinn með stóru S-i 
og litlu í-i. Við vildum 
koma þessu frá okkur 
fyrir árslok, þá erum við 
bara með hreint blað á 
nýju ári,“ segir Dóri en 
þeir drengir hafa ekki 
gefið neitt út lengi. „Nei 
við höfum bara kannski 
ekki verið nógu einbeittir 
enda nóg annað að gera. 
Ég er til dæmis á fullu í 
prófum í háskólanum 
núna,“ segir Danni en 
það er margt annað en 
tónlist að finna á mixtape-
inu. Meðal annars 
símaviðtal við Dóra vegna 
Gullkindarinnar, Morfís-
ræðu og ljóð. „Þarna er 
nóg af gúmmelaði eins 

og við kjósum að kalla 
það. Við erum sérstak-
lega ánægðir með hvað 
textarnir eru „current“. 
Þarna er lag um Aron 
Pálma heim og svona 
málefni dagsins í dag, við 
nennum ekki einhverju 
væli.“ 
Strákarnir verða með 
partí á Prikinu á gamlárs-
kvöld og svo er það bara 
Gullgleðin og eitthvað 

veglegt á nýju ári. Þeir 
eru báðir úr Mosfellsbæ 
en á plötunni er að finna 
lagið Mosó. Eru ekki bara 
kjúklingar í Mosfellsbæ? 
„Þetta er bara uppvöxtur 
okkar í hnotskurn og það 
eru bara kjúklingar og 
pitsur í Mosfellsbæ. Þetta 
eru samt mannýgir 
kjúklingar,“ segir Dóri 
DNA góður á því að 
lokum.

DANNI DELUXE OG DÓRI DNA ERU MANNÝGIR KJÚKLINGAR ÚR MOSFELLSBÆ

Nennum ekki einhverju væli
JAMES MORRISON 
The pieces can´t fit anymore

Enn einn 
smellurinn af 
plötunni 
„Undiscovered” 
frá meistara 
James Morrison. Hugljúft og 
þægilegt lag. Flott plata frá 
flottum söngvara. 

AKON FEAT SNOOP DOGG 
I wanna love you

Þessi tappi á eina mest seldu 
plötuna í Bandaríkjunum um 
þessar mundir en gripurinn 
heitir „Konvicted”. Hér fær 
Akon engan annan en Snoop 
Dogg til liðs 
við sig og 
útkoman er 
vægast sagt 
frábær.  

AVRIL LAVIGNE 

Keep holding on

Það hefur borið lítið á Avril 
Lavigne síðustu 
misserin en hér 
kemur hún sterk 
inn með titillag 
myndarinnar 
„Eragon”. Frekar 
týpískt Avril 
Lavigne lag en samt formúla 
sem gengur klárlega upp.  

Danni Deluxe Skýtur leirdúfur í frístundum en er aðallega að þeyta 
skífum á bærum bæjarins.

Dóri DNA Segir nægt gúmmelaði á dísknum Stelpur og Chill.



Sálin hans Jóns míns
Addi Exos
Grétar G
DJ Víkingur
DJ Björn Þór

Sérstök forsala til 28. desember á www.broadway.is 
Verð í sérstakri forsölu krónur 2.500,-
Almennt verð krónur 3.500,-
20 ára aldurstakmark
Húsið opnar á miðnætti

Það einfaldlega gerist ekki betra!





Ingu Eydal finnst hver jól 
sérstök.

„Góðar endurminningar og fal-
leg jólatónlist er það sem helst 
kemur mér í jólaskapið,“ segir 
Inga Eydal söngkona en hún er 
nýlega flutt á  Selfoss og heldur 
sín fyrstu jól þar í ár.

Inga vill prófa eitthvað nýtt 
um hver jól, hvort sem það er í 
mat eða skreytingum. „Hefðir 
eru fínar svo lengi sem þær 
trufla mann ekki. Ég er svo hepp-
in að búa með fólki sem er tilbúið 
að prófa nýja hluti og við breyt-
um reglulega til.“

Inga er komin af miklu tón-

listarfólki og hefur sjálf sungið 
lengi, fyrst með Ingimar Eydal, 
föður sínum, og núna undanfarið 
hefur hún sungið með Ingimari 
syni sínum.

„Jólin voru eini tíminn í minni 
barnæsku sem við sungum öll 
saman inni á heimilinu. Pabbi 
spilaði alltaf á píanóið um jólin 
og við sungum öll saman jólalög. 
Ég á margar fallegar minningar 
frá jólum þegar ég var yngri. Afi 
minn var mikið jólabarn og 
fyrsta desember fórum við alltaf 
til hans og ömmu og skreyttum 
allt húsið. Sjálf skreyti ég tölu-
vert en er dugleg að breyta til.“

Prófar eitthvað nýtt 
á hverjum jólum

Jólaskraut þarf alls ekki allt 
að vera til punts.

Það vill oft brenna við að jóla-
skraut er viðkvæmt og brot-
hætt. Þá þarf að forða fallegu 
glerkúlunum úr greipum lítilla 
grallara sem heillast af falleg-
um litum og styttum sem end-
urkasta ljósinu úr ljósaseríum. 

Til að ekki þurfi stöðugt að 
vera að skammast í börnunum 
að passa sig í kringum dýrmætt 
jólaskrautið er sniðugt að fjár-
festa í skrauti sem börnin geta 
leikið sér með og komið við án 
þess að hætta sé á að það 
skemmist. Slíkt skraut fæst til 
dæmis í Accessor-
ize í Kringlunni 
þar sem þessar 
skemmtilegu fíg-
úrur búa.

Barnvænt 
og fjörlegt

Stórhöfða 25 • 110 Reykjavík • sími 569 3100 • www.eirberg.is

Góðan dag!
Við gerum okkur grein fyrir því að góður svefn er ein mikilvægasta for-

senda vellíðunar og góðrar heilsu. Þess vegna höfum við nú ákveðið að

bjóða til sölu Winx 300 heilsurúm frá Lattoflex í Þýskalandi. Lattoflex

hefur verið í fararbroddi í þróun heilsurúma í hálfa öld og eiga Winx 300

rúmin sér enga hliðstæðu.

Winx 300 heilsurúmin sóma sér vel í
fallegum og vönduðum svefnherbergis-
húsgögnum frá Zack.

• Þau bæta blóðflæði með vöðva-
slakandi örhreyfingum. Winx virkjar
eðlilegar hreyfingar í svefni og skilar
hreyfiorkunni mjúklega til líkamans
ólíkt mörgum öðrum rúmum sem draga
í sig orkuna.

• Axla- og mjaðmasvæði eru mýkri til
að halda bakinu beinu og losa spennu.
Þrískipt fjöðrunarkerfi stuðlar að endur-
nærandi svefni. Að auki veitir næmni
sérhannaðra vængja líkamanum breyti-
legan stuðning óháð þyngd.

• Álagspunktar eru hverfandi vegna
vængjanna sem Lattoflex hefur þróað
ásamt Evo dýnunum sem eru hannaðar
með tilliti til lögunar líkamans.

• Rúmin eru að auki stillanleg undir
baki og öxlum eftir breytilegum þörfum
hvers og eins, og þau fást einnig með
slakandi nuddkerfi.

Winx heilsurúmin uppfylla fjögur skilyrði sem eru forsenda rétts stuðnings við bak og þess að vakna endurnærð og úthvíld að morgni:

Fjárfestu í betri líðan!
Skoðaðu vefsetur okkar www.eirberg.is til að fá nánari upplýsingar um Winx 300 heilsurúmin
eða komdu í verslun Eirbergs að Stórhöfða 25 (gulu húsin). Í desember er verslunin opin
á laugardögum kl. 11:00 - 16:00 og á virkum dögum kl. 9:00 - 18:00.



Í fornmunaverslunum má finna 
gamalt jólaskraut sem minnir 
á fyrri tíma.

Jólin snúast að miklu leyti um 
nostalgíu og hefðir. Gamalt jóla-
skraut getur orðið til þess að vekja 
upp gamlar og ljúfar minningar, 
auk þess sem það er stofuprýði.

Ekki er til mikið af antik-
skrauti, enda fólk gjarnt á að halda 

í þá muni sem því þykir vænt um. 
Eitthvað má þó finna af því og er 
tilvalið að safna í eina hillu sem er 
þá eins konar minningarhilla.

Fyrir þá áfjáðu má alltaf fara á 
eBay, og aðrar sambærilegar síður, 
og þefa uppi jólaskraut úr öðrum 
heimshornum frá ýmsum tímum, 
jafnvel frá tímum þegar Íslend-
ingar héldu upp á jólin með einu 
kerti í glugga í dimmum torfbæ.

Jólaskraut 
sem vekur upp 
fortíðarþrá

2495-2495-
GÓLFLAMPI

Litir: Gylltur og kopar

VIÐ FELLSMÚLA

GÓLFLAMPAR

3995-3995-
GÓLFLAMPI, TVÖFALDUR
Litir: Kopar, gylltur og stál

Borgartúni 36   588 9747Borgartúni 36   588 9747

Alvöru hjól
sem fer alla leið
Alvöru hjól
sem fer alla leið

*Hjólin koma götuskráð

LINHAI

þjarkur 4x4



Á Þorláksmessukvöldi standa 
KFS og KSS fyrir samkomu í 
Friðrikskapellu á Hlíðarenda. 
Þar getur fólk komið og átt 
rólega stund.

Miðbærinn er lifandi staður á Þor-
láksmessu. Fólk þeytist um og 
margir kaupa síðustu jólagjafirnar 
í stresskasti. KFS og KSS, kristileg 
samtök menntaskóla- og háskóla-
nema, standa fyrir samkomu klukk-
an 23.30 í Friðrikskapellu að kvöldi 
Þorláksmessu. Tilefnið er að gefa 
fólki kost á að eiga rólega stund 
fyrir jólin. „Við viljum leyfa fólki 
að hvíla sig, slappa af eftir jólainn-
kaupin og fá jólastemninguna beint 
í æð svona rétt fyrir jólin,“ segir 
Þóra Jenný Benónýsdóttir, einn af 
skipuleggjendum samkomunnar.

Allir eru velkomnir í Kapelluna. 
„Við munum syngja jólasálma, 
hlusta á hugvekju frá Höllu Jóns-
dóttur, kennara við Kennaraháskóla 
Íslands, og systurnar Rannveig og 
Erla Káradætur syngja,“ segir Þóra. 
„Svo endum við að sjálfsögðu á því 
að syngja Heims um ból og fá okkur 
heitt súkkulaði og piparkökur.“

Síðustu ár hafa á bilinu 100 til 
200 manns lagt leið sína í kapelluna 
á Þorláksmessukvöldi enda er kap-
ellan í leiðinni fyrir þá sem eru á 
leið heim frá miðbænum. „Ég hvet 
bara alla til að mæta og eiga með 
okkur rólega og góða stund,“ segir 
Þóra. „Stund sem er alveg í anda 
jólanna.“ 

Kyrrð eftir innkaupjólaskrautið }

Óskalisti }

Bylgjan - snyrtivörur
Suðurveri • 105 Reykjavík  

Hamraborg 14a  • 200 Kópavogi
S. 414 4200 • ghost@ghost.is • www.ghost.is 

Kr. 10.900
Vildarverð Kr. 9.265

Kr. 10.900
Vildarverð Kr. 9.265

Kr. 10.900
Vildarverð Kr. 7.630

Kr. 8.900
Vildarverð Kr. 7.565

Kr. 10.900
Vildarverð Kr. 9.265

Kr. 9.900
Vildarverð Kr. 8.415

Í desembermánuði erum við með glæsileg tilboð 
í  tilefni opnunar á nýrri  verslun í Suðurveri.

Komdu í nýju verslunina í Suðurveri 

eða í Hamra borg og skráðu þig 

sem Vildarvin  Bylgjunnar og nýttu 

þér frábær tilboð til áramóta.

Kr. 9.900
Vildarverð Kr. 8.415

INNGÖNGU TILBOÐ

Allir sem gerast Vildar-
korthafar í desember 
fá 15% afslátt af öllum 
vörum*

Sem Vildarkorthafi hlýtur þú:

• 10% fastur afslátt

• Sértilboð

• Afslátt af gjafakortum

• Afslátt af snyrtistofu

Hamraborg

Suðurver

Opnunartími í desember
fimmtudagur 21 desember kl. 10-22
föstudagur 22 desember kl. 10-22
laugardagur 23 desember kl. 10-23
sunnudagur 24 desember kl. 10-14
mánudagur 25 desember lokað
þriðjudagur 26 desember lokað
miðvikudagur 27 desember kl. 10-18
fimmtudagur 28 desember kl. 10-18
föstudagur 29 desember kl. 10-19
laugardagur 30 desember kl. 10-14
sunnudagur 31 desember kl. 10-14 

TVÆR GLÆSILEGAR VERSLANIR















Dóttirin farin að tala



Henrik Thorarensen hefur 
farið mikinn í fjölmiðlum 

undanfarið. Haft er eftir honum 
að ég vaði yfir hann á skítugum 
skónum og misbeiti valdi mínu 
sem forseti bæjarstjórnar Álfta-
ness. Henrik Thorarensen hefur 
aðgang að fjölmiðlavaldi og hefur 
valið að leggja málstað sinn sem 
almennur borgari fyrir dómstól 
götunnar. Fyrir þeim dómi vitnar 
hann um að ég sé skrýtinn, siðlaus 
maður sem taki ekki rökum og sé 
í persónulegri pílagrímsför. Hann 
segir að ég  hafi með forkastan-
legum hætti; misnotað vald mitt, 
stundað yfirhylmingar vegna per-
sónulegra hagsmunamála, reynt 
að ýta bæjarfélaginu út í dýrkeypt 
skaðbótamál, slegið eign minni á 
lóð sína, beitt lygi, frekju og yfir-
gangi, byggt sundlaug, haldið 
grillveislur, lætur að því liggja að 
ég hafi kveikt í húsum, grafið 
skurði, staðið fyrir aðförum, hót-
unum og málaferlum vegna lóðar-
innar, lokað aðkomunni með bílum 
og svifflugum og sé í broddi þeirr-
ar stjórnsýslufylkingar sem brjóti 
á hinum almenna borgara. 

Staðreyndin er að Henrik Thor-
arensen, sem ólmur virðist vilja 
verða granni minn, hef ég aldrei 
hitt prívat og persónulega eða átt 
nokkurn orðastað við. Hugmyndir 
hans um mig sem persónu hljóta 
því að vera byggðar á afspurn og 
ég hef velt því fyrir mér hvaðan 
hann hefur sínar heimildir. Henrik 
Thorarensen bíður eftir úrlausn 
frá sveitarfélaginu Álftanesi 
vegna lóðar sem hann festi kaup á 
þrátt fyrir að byggingarleyfi lægi 

ekki fyrir.  Það er staðreynd að 
meirihluti Sjálfstæðismanna,  
sem hélt um stjórnartaumana á 
Álftanesi þangað til sl. vor, 
afgreiddi ekki byggingaleyfi 
vegna Miðskóga 8 fyrir kosning-
ar. Hvers vegna ekki?  Henrik 
Thorarensen fullyrðir að ég sé 
valdamikill og stjórni öllu hér. 
Hann hefur þó ekki sýnt fram á 
með haldbærum rökum eða gögn-
um að ég hafi með óeðlilegum 
hætti beitt valdi mínu sem forseti 
bæjarstjórnar Álftaness, enda hef 
ég ekki gert það. 

Einhverra hluta vegna velur 
Henrik Thorarensen að vega að 
heiðri mínum með aðferð sem 
bendir fyrst og fremst til þess að 
hans málstaður sé á sandi byggð-
ur. Vissulega svíður undan slíkum 
svívirðingum, ekki síst þegar 
maður leggur sig fram um að 
sinna störfum sínum á heiðarleg-
an hátt. Eftirfarandi ummæli 
Henriks Thorarensen eru ekki 
sannleikanum samkvæm eða á 
rökum reist. 

Skógtjörnin er sérstæð nátt-
úruperla þar sem gætir sjávar-
falla því tjörnin er opin til hafs 
um ós. Vegna skipulagsmistaka á 

8. áratugnum var 
teiknuð lóð út í tjörn-
ina. Á þeim tíma fóru 
menn frjálslega með 
skipulagsavinnu,
gerðu drög og skoðuðu 
hverja lóð og stað-
hætti fyrir sig. Því 
voru skipulagsdrögin 
sem unnið var eftir 
aldrei kláruð né stað-
fest í sveitarstjórn eða 
Skipulagsstofnun.
Menn höfðu á þeim 
tíma ekki áhyggjur af lóðinni Mið-
skógum 8,  því þar stóðu útihús 
sem náðu einnig inn á  lóðina Mið-
skóga 6. Þegar útihúsin voru rifin 
sáu menn að þarna var tæpast 
pláss fyrir hús þó ekkert væri 

aðhafst.  Lóðin fór með 
óvæntum hætti úr eign 
fjölskyldunnar og 
hefur gengið kaupum 
og sölum síðastliðið 
ár. 

Sá er þetta ritar 
hefur gert athuga-
semdir við að umrætt 
svæði geti talist bygg-
ingarhæft eða boðlegt 
fyrir íbúðarhús.  Telur 
að hús byggt þarna 
verði umhverfisslys. 

Byggingin skemmi strandlínu 
Skógtjarnar, breyti ásýnd byggð-
arinnar við tjörnina, skemmi fjör-
una og hafi áhrif á dýralíf.  Sama 
sjónarmið hefur komið fram hjá 
fólki sem einnig býr við Skógt-

jörnina. Metnaðarfull stefna 
sveitarfélagsins um að vernda 
fjörurnar er óumdeild. Þó D-list-
inn þykist í orði sammála þessari 
stefnu, þá leggur hann fram til-
lögur og bókanir á borð bæjar-
stjórnar sem sanna að þeirra hug-
myndir um umhverfisstefnu gilda 
ná ekki til svæðisins sunnan við 
heimili mitt og fjölskyldu minnar. 
Þetta kemur mér reyndar ekki á 
óvart eftir áralanga reynslu af 
samskiptum við forvígismenn 
sjálfstæðismanna hér á Álftanesi. 
Fulltrúar D-listans gáfu fyrir um 
tveimur árum vilyrði fyrir að 
byggja á þessari lóð sem nú er 
orðin fræg að endemum og lögðu 
drög að því að hún yrði staðfest á 
skipulagi.  Vegna þessara aðgerða 

sjálfstæðismanna í bæjarstjórn 
er sveitarfélagið nú hugsanlega 
orðið skaðabótaskylt. Ég tek ekki 
ábyrgð á þessum verkum fráfar-
ins meirihluta. 

Ég læt lesendum eftir að svara 
þeirri spurningu hvort núverandi 
meirihluti bæjarstjórnar, Á-list-
inn,  eigi að leggja blessun sína 
yfir mislukkað handverk D-list-
ans og heimila byggingu á lóðinni 
Miðskógum 8 eða standa við 
umhverfisstefnu sveitarfélagsins 
og hafna því að valda svæðinu 
óafturkræfum og stórfelldum 
skaða. Viljum við viðhalda náttúr-
legum strandlengjum á Álftanesi 
eða ekki?

Höfundur er íbúi við Skógtjörn.

Náttúruperlan Skógtjörn og „sjávarlóðin“ á Álftanesi

Sá er þetta ritar hefur gert 
athugasemdir við að umrætt 
svæði geti talist byggingarhæft 
eða boðlegt fyrir íbúðarhús.  
Telur að hús byggt þarna 
verði umhverfisslys. Byggingin 
skemmi strandlínu Skógtjarn-
ar, breyti ásýnd byggðarinnar 
við tjörnina, skemmi fjöruna 
og hafi áhrif á dýralíf. 







Á
rla morguns 22. 
febrúar sprengdu 
írakskir uppreisn-
armenn upp Askar-
iya-helgidóminn í 
Samarra. Þar voru 

án efa á ferðinni súnníar tengdir 
al-Kaída. Síðan þá hafa hermdar-
verkin og ringulreiðin í Írak óve-
fengjanlega orðið að borgara-
stríði.

Sjíar trúa því að Mahdi, tólfti 
og síðasti trúarleiðtoginn, hafi 
horfið í helli undir helgidómnum 
árið 878 en muni snúa aftur og 
boða tíma friðar og réttlætis. Sjíar 
líta svo á að með falli stjórnar 
Saddams Husseins og kosninga-
sigurs þeirra í íröksku þingkosn-
ingunum 2005, hafi löngu tíma-
bært réttlæti hins kúgaða 
meirihluta sigrað.

Bókstafstrúarmenn súnnía sem 
eyðilögðu Askariya-helgidóminn 
gáfu með því ótvírætt til kynna að 
þeir myndu ekki sætta sig við nýtt 
stjórnskipulag Íraks. 

Að kvöldi þessa dags komu leið-
togar Íraks saman til fundar í höf-
uðstöðvum Kúrdaleiðtogans Mass-
oud Barzani í Bagdad, þar sem ég 
var gestkomandi. Þrátt fyrir 
hvatningarorð um þjóðareiningu, 
fóru þeir ekki í grafgötur um hvað 
var í uppsiglingu: borgarastyrj-
öld. Og þeir vissu jafnframt að 
ekkert sem í þeirra valdi stæði 
gæti komið í veg fyrir hana.

Engu að síður er ekkert borg-
arastríð í Írak, ef marka má orð 
George W. Bush Bandaríkjafor-
seta og manna hans. Ríkisstjórn 
Bush neitar að horfast í augu við 
raunveruleikann og það á hvað 
stærstan þátt í vanmætti Banda-
ríkjamanna til að takast á við það 
hörmungarástand sem nú ríkir í 
Írak.

Sú alda ofbeldis sem reis við 
sprenginguna þann 22. febrúar 
hefur nú náð áður óþekktum 
hæðum. Vígamenn og hryðju-
verkasveitir myrða daglega að 
meðaltali milli 100 og 200 súnnía 
og sjía. Höfuðborg Íraks þar sem 
súnníar og sjíar bjuggu eitt sinn í 
sátt og samlyndi ásamt hópum 
Kúrda og kristinna manna, er nú 
að mestu skipt milli sjía í austri og 
súnnía í vestri. 

Kúrdarnir og minnihlutahópar 
sem ekki aðhyllast múhameðstrú, 
leita í æ ríkari mæli skjóls í norð-

urhluta Íraks þar sem fólk býr við 
sæmilegt öryggi, ellegar forða sér 
úr landi. Þær milljónir fólks sem 
eftir verða búa við stöðugt ófrelsi 
og ótta. 

Í austurhluta Bagdad þar sem 
sjíar ráða ríkjum, er öryggi, lögum 
og reglu haldið uppi af mahdi-her-
sveitum sjía, sem tengjast hinum 
róttæka klerki Muqtada al-Sadr. Í 
vesturhluta borgarinnar, þar sem 
meirihluti íbúanna eru súnníar ráða 
liðsmenn al-Kaída, fylgismenn 
þeirra og liðsmenn Baath-flokksins 
lögum og lofum víðast hvar.

Ríkisstjórn Íraks og stofnanir 
hennar eru hreinn farsi. Hin marg-
rómaða ríkisstjórn þjóðareiningar 
undir forystu Nouri al-Maliki for-
sætisráðherra er að falli komin, 
öldungis ófær um að koma sér 
saman um nokkra stefnumótun, 
auk þess sem þeir súnníar sem í 
henni sitja hóta sífellt að slíta sam-
starfinu.

Írakski herinn samanstendur 
að stærstum hluta af hersveitum 
skipuðum sjíum, súnníum og Kúr-
dum. Þær hunsa iðulega skipanir 
lögformlegra yfirvalda ef þær 
ganga í berhögg við óskir þjóðar- 
eða trúarleiðtoga viðkomandi 
sveitar. Það kemur því ekki á óvart 
að fæstir Írakar treysta lögreglu 
og her landsins.

Talsmenn ríkisstjórnar Bush hafa 
löngum haldið því fram að staðan í 
Írak sé miklu betri en fréttir 
herma, og benda á í því sambandi 
að öryggi fólks sé sæmilega tryggt 
í 14 af 18 héruðum landsins. 
George Casey, æðsti yfirmaður 
Bandaríkjamanna í Írak, hefur til 
að mynda teygt sig svo langt í rök-
semdafærslunni að staðhæfa að 
ekkert borgarastríð geisi í Írak 
því friðsamlegt sé að mestu leyti í 
stærstum hluta landsins. 

Með góðum vilja má segja að 
sæmilegt öryggi ríki í níu héruð-
um í Írak. Þar af eru þrjú á land-
svæði Kúrda sem stjórnarskrár-
lega og í raun eru sjálfstæð 
gagnvart öðrum héruðum lands-
ins. Hin héruðin sex eru á svæði 
sjía í suðurhluta landsins og þeim 
er sömuleiðis stjórnað sérstak-
lega, óháð stjórnvöldum í Bagdad. 
Þar framfylgja hersveitir sjía 
lögum Kóransins svipað og gerist 
í Íran, án þess að taka minnsta til-
lit til þess frelsis sem fólki í Írak á 
að vera tryggt samkvæmt nýrri 
stjórnarskrá landsins.

Í landi þar sem borgarastyrjöld 
geisar er tilgangslítið að fylgja 
stefnu sem miðar að því að mynda 
ríkisstjórn á grunni þjóðareining-
ar og efla stofnanir á borð við her 
og lögreglu. Ekki einungis er hver 
höndin uppi á móti annarri í þess-
ari ríkisstjórn þjóðareiningar, 
heldur hefur hún ekki stjórn á 
neinu og allra síst Bagdad. Lög-
regla og her eru ekki hlutlausir 
verðir almannaöryggis, heldur 
beinir þátttakendur í borgara-
stríði. Aukin þjálfun þessara hópa 
gerir þá einungis enn hættulegri.

Nefnd um málefni Íraks undir for-
ystu James Baker, fyrrverandi 
utanríkisráðherra Bandaríkjanna, 
og Lee Hamilton, fyrrverandi 
þingmanns demókrata, leggur til 
að her Bandaríkjamanna verði 
fluttur brott frá Írak í áföngum á 
næstu tveimur árum. Þær liðs-
sveitir sem eftir verða eigi fyrst 
og fremst að sinna þjálfun íröksku 
lögreglunnar og hersins og vera 
til stuðnings. Með þessu virðist 
vera gefið í skyn að lögregla og 
her séu, eða geti orðið, hlutlausir 
varðmenn almannaöryggis. Stað-
reyndin er hins vegar sú að þetta 
eru sjíar og súnníar sem eru bein-
ir þátttakendur í borgarastríði.

Nefndin leggur jafnframt til að 
teknar verði upp opinberar við-

ræður um lausn mála við stjórnir 
Írans og Sýrlands. Og þar sem rík-
isstjórn Bush virðist hvorki hafa 
úrræði til að takast á við kjarn-
orkuvæðingu Írana né getu til að 
koma á friði milli Ísraela og araba, 
sýnist skynsamlegt að ræða við 
Írana og Sýrlendinga. 

Hins vegar er hvorugt þessara 
landa tilbúið eins og staðan er til 
að leggja eitthvað til málanna um 
lausn Íraksdeilunnar, jafnvel þó 
þau telji sig geta það. Borgara-
styrjöldin í Írak er sjálfbær og 
hvorugt landanna hefur nokkurn 
áhuga á að aðstoða Bandaríkja-
menn við að koma sér úr klúðrinu 
í Írak.

Viðurkenning á þeirri staðreynd 
að borgarastyrjöld geisi í Írak 
myndi skýra þá kosti sem Banda-
ríkjamenn standa frammi fyrir. 
Annars vegar geta þeir reynt að 
sameina ríki sem aldrei hefur í 
raun verið sameinað, og sem þorri 
landsmanna er andvígur. Hins 
vegar geta þeir viðurkennt að 
ríkið hefur liðast sundur og reynt 
að komast að samkomulagi við 
sjía, súnnía og Kúrda í Írak hverja 
í sínu lagi. 

Fyrri kosturinn þýddi að Banda-
ríkjamenn yrðu að taka að sér 
hlutverk friðargæslumanna milli 
sjía og súnnía. Slíkt verkefni 
krefðist enn fleiri hermanna, gæti 
dregist árum saman og hefði án 
efa enn frekara mannfall í för með 
sér. Síðari kosturinn gæfi Banda-
ríkjamönnum möguleika á 
útgönguleið.

Ef til skiptingu Íraks kæmi, 
yrði hún að öllum líkindum á þann 
veg að Kúrdistan yrði í norðri, 
svæði sjía myndað úr héruðunum 
níu í suðurhluta Íraks og svæði 
súnnía sem næði yfir héruðin þrjú 
þar sem átökin eru hvað mest.

Áform eru um að höfuðborgin 
Bagdad verði sérstakt hérað sem 
tilheyri landinu öllu, en hugsan-
lega verður að skipta borginni upp 
í samræmi við þá skiptingu sem 
þegar hefur átt sér stað í svæði 
súnnía í vestri og sjía í austri. 

Þess verður eflaust ekki langt að 
bíða að Kúrdistan verði sjálfstætt 
ríki. Bæði súnníar og sjíar í Írak 
aðhyllast hins vegar írakska þjóð-
ernisstefnu sem gæti auðveldað 
þessum hópum að viðhalda ein-
hvers konar tengslum innan landa-
mæra eins ríkis.

Meðal íbúa Íraks eru súnníar 
einir um að leggjast gegn skipt-
ingu landsins. Ástæðan er í sumum 
tilvikum þrá eftir fornri frægð 
þegar súnníar stjórnuðu landinu, í 
öðrum tilvikum hafna þeir öllu 
sem gerst hefur eftir að Saddam 
Hussein var hrakinn frá völdum. 
En þar sem Kúrdistan er þegar 
orðin staðreynd og írakska þingið 
hefur samþykkt lög um sérstakt 
svæði sjía, standa súnníar í raun 
frammi fyrir því að stofna eigið 
svæði eða verða einskismanns-
land milli Kúrdistan í norðri og 
svæðis sjía í suðri.

Súnníar geta hins vegar haft 
mikinn hag af skiptingu Íraks. 
Uppreisn þeirra er rekin áfram af 
hatri á Bandaríkjamönnum og rík-
isstjórn Íraks undir forystu sjía. Á 
eigin landsvæði gætu súnníar haft 
eigin her og haldið uppi lögum og 
reglu sjálfir. 

Það sem margir súnníar óttast 
er að missa olíusvæðin í Norður- 
og Suður-Írak. En til að liðka til 
fyrir skiptingu landsins hafa 
Kúrdar og sjíar samþykkt að 
tryggja súnníum hlutfallslegan 
skerf í olíuauði Íraks, aukinheldur 
sem enn á eftir að leita olíu víða í 
héruðum súnnía.

Borgarastríðið sem stendur 
yfir í Írak er á góðri leið með að 
leysa upp ríki sem búið var til af 
utanaðkomandi öflum og hefur 
gert lítið annað í 80 ára sögu sinni 
en að leiða hörmungar yfir þorra 
þjóðarinnar. Staðfesting á skipt-
ingu landsins er íröksk lausn á 
íröksku vandamáli.

Það verður sársaukafull aðgerð 
en ekkert bendir til að formleg 
skipting landsins myndi skipa 
málum á verri veg. Þvert á móti, 
gæti hún orðið til þess að draga úr 
ofbeldinu.

Eyðilegging Askariya-helgidómsins í Samarra 22. febrúar síðastliðinn, eins af helgustu stöðum sjía-múslima, afhjúpaði með ótví-
ræðum hætti þá sorglegu staðreynd að borgarastríð var skollið á í Írak. Landi sem verið hefur samsafn margra þjóðarbrota frá 
því það varð til árið 1920. Í þessari grein veltir Peter W. Galbraith fyrir sér afleiðingum borgarastríðsins og færir rök fyrir því að 
skipting Íraks sé bæði óumflýjanleg og jafnvel til hagsbóta.

Handbók með ítarlegum upplýsingum, kortum o.fl. fylgir!
Fæst á ESSO, í veiðivöruverslunum og á www.veidikortid.is
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32”

Upplausn: 1366x768 HD ready • Contrast: 1200:1 • Birta cd/m2: 450
3D Comb Filter • BBE ViVa HD3D hljómtækni • SRS Trusurround 

XT hljómtækni • Borðstandur fylgir

BESTA
VERÐIÐ!

119.950,-
Staðgreitt

9.995,-
á mán. í 12 mán. með

Visa/Euro raðgreiðslum

Kauptu

Sony hjá
Sony!

Gleðileg Sony jól

32”

40” og 46”

449.950,-Staðgreitt

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

W2000 40”

599.950,-
Staðgreitt

49.995,-
á mán. í 12 mán. með

Visa/Euro raðgreiðslum

W2000 46”

Besta sjónvarp
í heimi!

Innbyggt heimabíóog DVD spilari ografdrifnum framhliðsem lokar tækinu þegarþað ekki er í notkun!

ESPRIT 1

499.950,-
Staðgreitt

41.662,-
á mán. í 12 mán. með

Visa/Euro raðgreiðslum

KDL32U2000

Alpha 100

99.950,-
Staðgreitt

8.330,-
á mán. í 12 mán. með

Visa/Euro raðgreiðslum

Sony D-SLR myndavél • 10 megapixlar
Hristivörn á myndflögu

BRAVIA Engine með Live Color Creation • Upplausn: 1920x1080 Full HD 1080
3D Comb Filter • BBE ViVa HD3D hljóðtækni  • SRS Trusurround XT hljómtæknii 

 Borstandur fylgir • Contrast: 1:1800 (Dynamiskur 1:8000) • Birta cd/m2: 450

HD-ready upplausn 1366 x 768
Innbyggður DVD/CD/SA-CD spilari

DivX og MP3 afspilun • 200W 
S-Master magnari  • Innbyggður 
bassahátalari • Tengi fyrir tölvu 

Skiptanleg framhlið margir litir í boði



Stórvirki eru ekki sprottin 
af hvatvísi, þau eru klasi 

minni afreka sem eru leidd 
saman í eitt.  

Dostoévskí leiddur fyrir aftökusveit

Starfsmenn Blómavals í Skútuvogi 
hafa verið önnum kafnir, eins og fyrir 
öll jól, að selja fólki jólatré. Sala fyrir-
tækisins á jólatrjám er ein sú rótgrón-
asta á höfuðborgarsvæðinu og hafa 
fjölmargir Íslendingar nýtt sér þjón-
ustu þeirra um árin.

Að sögn Bjarna Ásgeirssonar, 
skrúðgarðyrkjumeistara hjá verslun-
inni í Skútuvogi sem var opnuð á síð-
asta ári, hefur jólatrjáasalan staðið 
yfir hjá fyrirtækinu í 35 ár. Sjálfur 
hefur hann selt jólatré hjá Blómavali í 
tíu til fimmtán ár. 

Hann segir það alltaf vera jafn líf-
legt að selja jólatré. „Það er mikið líf 
og fjör. Fólkið er skemmtilegt og það 
er bara mikið líf og fjör í kringum 
þetta,“ segir Bjarni og bætir því við að 
kaup á jólatré sé fyrst og fremst mikil 
fjölskylduathöfn. Það sé mikilvægur 
hluti af jólaundirbúningnum að koma 
saman til að kaupa sér jólatré.

Bjarni játar að töluvert sé um að 
fólk komi á síðustu stundu til að redda 
sér jólatré. „Eru ekki Íslendingar 
þekktir fyrir það?,“ segir hann og 
hlær. „Það er alltaf ákveðinn fjöldi 
sem kemur á Þorláksmessu og sem 
betur fer höfum við oftast átt tré þann 
daginn. Það hefur samt stundum 
komið fyrir að fólk hefur gripið í 
tómt.“

Bjarni segir að um átta til tíu þús-
und jólatré seljist fyrir hver jól í 
Blómavali. Danskur þinur selst lang-
mest en einnig hefur íslensk stafafura 
og íslenskt rauðgreni selst tölvert.

„Þetta hefur verið að stækka 
jafnt og þétt frá því við 
byrjuðum árið 1993,“ segir 
Sigríður Dóra Sverrisdóttir, 
menningarfrömuður á 
Vopnafirði. Sigríður stend-
ur fyrir skemmtilegum upp-
lestrarkvöldum fyrir jólin 
og hafa fleiri Austfirðir 
bæst í hópinn í gegnum árin. 
Upplestrarkvöldin hafa 
verið haldin á Neskaups-
stað, Seyðfirðingar hafa 
verið með frá 1995 og íbúar 
á Skriðuklaustri síðustu 
þrjú ár. Í ár var fyrsta kvöld-
ið haldið á Þórshöfn þar sem 
Einar Kárason og Þórunn 
Valdimarsdóttir riðu á 
vaðið.

En það eru líka ákveðnar 
ástæður fyrir þessum mikla 
vexti. „Það er önnur hugsun 
í þessu hérna hjá okkur en 
höfundar frá Reykjavík eiga 
að venjast. Alla jafna þurfa 
þeir að lesa við ólíkustu og á 
stundum erfiðustu aðstæð-
ur alveg yfir í það að sitja 
og lesja í glymjandanum í 
verslunarmiðstöðvum. En 
hérna lítum við á þetta sem 
spennandi menningar-
uppákomu og rukkum því 
smá upphæð í aðgangseyri. 
Í staðinn fær fólk kaffi, kon-
fekt og smákökur og svo 

auðvitað frábæra lestra úr 
góðum bókum. Hér situr 
fólk og hlustar og höfund-
arnir njóta þess að lesa.“ 
Sigríður Dóra bendir líka á 
að fyrir vikið hafi þessar 
ferðir austur spurst vel út 
meðal höfunda. Nú hafa á 
bilinu 45 til 48 höfundar 
komið og margir oftar en 
einu sinni. „Höfundarnir fá 
líka heilmikið út úr þessu, 
sannkallaðan „grand tour“. 
Þeir ferðast um Austurland, 
hitta fólk, borða góðan mat 
og fá góða hvíld fyrir jólin,“ 
segir Sigríður Dóra.

Vinsæl upplestrar-
kvöld fyrir austan

Hjartans  þakkir til ykkar allra sem sýnd-
uð okkur samúð og hlýju vegna andláts
og útfarar  okkar elskulega eiginmanns,
föður, tengdaföður, afa og  langafa,

Stefáns V. Þorsteinssonar
Herjólfsgötu 40, Hafnarfirði.

Guð gefi ykkur gleðilega jólahátíð.

Erla Guðmundsdóttir
Inga Þóra Stefánsdóttir
Helga Björg Stefánsdóttir     Rögnvaldur Guðmundsson    
Elfa Stefánsdóttir                    Haraldur J. Baldursson
Víðir Stefánsson                      Elín R. Sigurðardóttir
Magnús Hjörleifsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur eiginmaður minn og faðir
okkar,

Einar Sigurðsson
Frostafold 12 (áður Grýtubakka 4),

andaðist fimmtudaginn 7. desember. Jarðarförin hefur
farið fram í kyrrþey frá Grafarvogskirkju. Innilegar
þakkir fyrir auðsýnda samúð og vinarhug. Sérstakar
þakkir til starfsfólks á deild 11-E og hjúkrunarþjón-
ustu Karitas fyrir kærleiksríka og líknandi umönnun.

Helga Lára Jónsdóttir
Alexandra Einarsdóttir, Jón Þór Einarsson
Guðbjörg Einarsdóttir og Hjörtur Einarsson
tengdabörn, barnabörn og langafabarn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir,
tengdafaðir og afi

Gísli Haraldsson
fyrrv. kaupfélagsstjóri, Kleppsvegi 140,
Reykjavík,

lést að heimili sínu 14. desember. Útförin fer fram frá
Fríkirkjunni i Hafnarfirði, fimmtudaginn 28. esember
kl. 15.00.

Fanney Vilbergsdóttir     
Steinunn Gísladóttir     Friðrik Pétursson
Kristín Gísladóttir      Sigurbjörn Aðalsteinsson
Eva Dís Gísladóttir      Samuel Tholozan
Pétur Hrafn og Áróra

Elskuleg móðir mín,

Bergþóra Guðlaugsdóttir
hjúkrunarheimilinu Garðvangi, Garði,
áður Skólavegi 8, Keflavík,

avíkurkirkju
föstudaginn 22. des. kl. 14.00.

Fyrir hönd fjölskyldunnar,
Jóhanna Sigurbjörg Óladóttir

Þökkum auðsýnda samúð vegna fráfalls
ástkærrar móður minnar, fósturmóður,
tengdamóður og systur,

Ingileifar Ágústu
Jóhannesdóttur
Austurbyggð 17, Akureyri,

Sérstakar þakkir til starfsstúlkna Asparhlíðar og
starfsfólks lyfjadeildar 1 fyrir frábæra umönnun.
Guð blessi ykkur öll.

Guðrún Hjaltadóttir    Friðrik Vestmann
Hjalti Hjaltason            Vilhelmína Norðfjörð Sigurðardóttir
Rósa Hjaltadóttir          Hugi Kristinsson
Anna Friðriksdóttir
Guðlaug Pétursdóttir
Sverrir Valdimarsson
Vilborg Jóhannesdóttir
Sigurður Jóhannesson
og fjölskyldur

70 ára
Auðunn Hafnfjörð

Jónsson
matsveinn, Seilugranda 8, Reykjavík
verður 70 ára 24. desember,

 á aðfangadag.
Heitt á könnunni milli kl. 10-15 á 
afmælisdaginn. Einnig á Auðunn 

55 ára matsveinsafmæli.



Gleðileg jól
íBT

CARS

Montni kappakstursbíllinn 
Leiftur McQueen lifir 
spennandi lífi þar til hann 
þarf að taka óvæntan 
krók á leiðinni í mikil-
vægasta kappaksturs 
lífs síns.

2.299
                      DVD

NEED FOR SPEED

Þvottabjörninn Rúni 
(Bruce Willis) reynir að 
stela ruslmat og nammi 
frá birninum Víglundi 
en tekst ekki betur til 
en svo að maturinn 
glatast og Víglundur 
gómar hann. Þá verður 
Rúni að lofa nokkru 
ómögulegu, að 
útvega allan matinn á 
einni viku.

CARBON

6.499
                     Xbox360

5.999
                  PS2, Xbox

4.999
                  PC, PSP, GBA

GSM SÍMI

Samsung SGH-X160
Nettur samlokusími 
frá Samsung

8.999

PSP TILBOÐ 3 litir
Vélin stök

23.999
Action

Fjölskylduleikir

Bílaleikir

Íþróttaleikir

Vélin með leik

24.999

VELDU 1
leik

ÓTRÚLEGT
úrval

TRIVIAL PURSUIT
GENUS 2006

 3.999



G

SÚPUR
CAMPBELLS kr.

STK169
RIFSBERJAHLAUP
DGF kr.

STK199

Jólaís í úrvali!Ostar og meðlæti

Húsavíkur
hangikjöt

Eigðu örugg jól með kjöti frá Nóatúni!

Opnunartími verslana Nóatúns
22 des. 9-22, 23 des 9–23, 24 des 9-14



ferskt grænmeti
og ávextir

  Besti
hamborgarhryggurinn!*

*Samkvæmt gæðakönnun sem birtist í DV 15. desember 2006
Gerðu jólin auðveld

og kræktu í uppskriftabækling
í Nóatúni! 

Allt í veisluna!
Gleðileg jól!



Ég hef ákveðið að árið 
í ár verður ár bílsins 
hjá mér, framvegis 

keyrum við allt.
Elsa mín, 
við eigum 
ekki bíl.

Ég kaupi bara 
einhvern góðan 

þjóðverja! Þú ert 
ekki með 
bílpróf.

Bílpróf? Ekki hélstu að 
þú gætir bara 

keypt þér bíl og 
dempt þér úti í 

umfrerðina?

Ekki hélstu 
það væna?

Nei, nei, 
auðvitað

ekki.

Hvað erum 
við með í 
matinn?

Plokkfisk.
Ohhh, mamma þú 
veist að ég þoli ekki 

plokkfisk!

Þú ættir að opna vefsíðu 
þar sem ég get farið og séð 

matseðil vikunnar.

Þá gæti ég lika emailað 
þér tillögum og jafnvel 

bara samið nýtt 
matarplan fyrir 

þig.

Hmmm, ég 
skal hugsa 

málið!

Ég er bara 
að reyna að 
einfalda þér 

lífið.

Þannig er ég 
bara.

Í gær var 
Valentínusardagurinn!

Lóa!! Hvað 
meinarðu
taka okkur 

pásu og hitta 
annað fólk?!

Þú lýgur!

Það sendi mér 
enginn rósir!

Heyrðir þú hvað ég 
sagði, ég er ólétt aftur!

Já, það var 
nákvæmlega
það sem mér 
heyrðist þú 

segja!

Gerðu þér ferð til Reykjanesbæjar

og skoðaðu Ljósahús 2006.

Upplýsingar um verðlaunahús og

tilnefningar í leiknum er að finna í

Upplýsingamiðstöð Reykjaness, 

næstu bensínstöð og á upplýsingavef

Reykjanesbæjar.

Öll hús eru merkt inn á kort.

reykjanesbaer.is

Gerðu þér ferð til Reykjanesbæjar

og skoðaðu Ljósahús 2006.

Upplýsingar um verðlaunahús og

tilnefningar í leiknum er að finna í

Upplýsingamiðstöð Reykjaness, 

næstu bensínstöð og á upplýsingavef

Reykjanesbæjar.

Öll hús eru merkt inn á kort.

reykjanesbaer.is

Má bjóða þér
á ljósarúnt?
Má bjóða þér
á ljósarúnt?

Jól í ReykjanesbæJól í Reykjanesbæ

Ég á marga vini sem 
mig langar að gleðja 
um jólin. Ég gæti sent 
þeim jólakort. 
Föndrað lítil og per-

sónuleg kort með hrein-
dýrum og jólasveinum, 
sagt svo gleðileg jól og 

þú ert frábær. En ég hitti 
allt þetta fólk fyrir jólin og segi 
þeim að þau séu frábær augliti til 
auglitis. Svo er ég líka ömurlegur 
föndrari, límdi einu sinni vísifing-
urinn við augnlokið á mér og vil 
helst ekki gera það aftur.

Ég gæti líka gefið vinum mínum 
jólagjafir. Þá þyrfti ég að voga mér 
inn í musteri Mammons, Kringluna, 
og þá vil ég heldur líma puttana á 
mér við augnlokin. Fréttablaðið 

borgar heldur engin forstjóralaun, 
nema auðvitað forstjóranum, svo 
ég yrði að velja hverjum ég gæfi 
pakka og hverjum ekki. Ég gæti 
líka farið þá leið sem flestir fara: 
Ég gæti gefið ódýrt drasl.

Við, ég og þú lesandi góður, 
erum partur af þeim fimm pró-
sentum sem eru ríkasta fólk í 
heimi og höfum minna en ekkert 
að gera við drasl úr Tiger eða 
Rúmfatalagernum. Við eigum allt 
sem við þurfum og þurfum ekki 
meira.

Það er hins vegar til fólk í heim-
inum sem vantar ýmislegt. Á 
meðan við fimm prósentin kýlum 
út vömbina til heiðurs Jesús Kristi 
þá svelta hin 95 prósentin. Mér 
finnst það ekki jólalegt og langar 

að breyta því, svo langt sem mín 
aumu áhrif ná. Þess vegna ætla ég 
ekki að gefa nema móður minni og 
föður, systur og bróður, jólagjöf og 
láta alla hina peningana, sem hefðu 
farið í gjafir, renna til Hjálpar-
starfs kirkjunnar. Ég ætla að láta 
þá búa til brunn fyrir peninginn 
fyrir fólk í Úganda, Mósambík eða 
Malaví. Ég ætla að leyfa þeim að 
ráða.

Þá getur fólk fengið sér ferskt 
vatn að drekka næstu jól, vinir 
mínir eru sáttir, samviska mín 
sömuleiðis, og ef Jesús myndi hitta 
mig myndi hann örugglega rétta 
mér spaðann og segja: „Rosalega 
var fyndið þegar þú límdir puttann 
á þér við augnlokið. Ég vissi ekki 
hver pabbi ætlaði.“





Kl. 20.00
Balzamerhljómsveitin Bardukha 
heldur útgáfutónleika á Súfistanum 
í Reykjavík. Sveitin leikur tónlist 
sem einkennist af sterkum þjóðleg-
um áhrifum, auk spuna í ríkulegu 
magni. Ekki er óalgengt að þeim 
hlaupi kapp í kinn sem getur leitt 
tónlistina á óvæntar brautir og á 
stundum eiga þeir til að bresta í 
söng á erlendum þjóðtungum af 
slíku listfengi að eftir er tekið.

Hinn sanni andi jólanna

Jólatónleikar sönghópsins VoxFox 
verða haldnir í Fríkirkjunni í 
Reykjavík í kvöld kl. 20. Tónleik-
arnir bera yfirskriftina  „Hin 
fyrstu jól“ og mun hópurinn flytja 
jólalög úr mörgum áttum og skapa 
huggulega stemningu við kerta-
ljós. Á efnisdagskránni eru bæði 
innlendar og erlendar jólaperlur 
sem allir þekkja.

VoxFox er sex manna sönghóp-
ur sem sérhæfir sig í flutningi 
verka a cappella, eða án undirleiks 
en hópurinn hefur víða troðið upp 
á undanförnum árum, t.d. í brúð-
kaupum og á Listahátíð. Hópurinn 
leggur mikið upp úr vönduðum og 
krefjandi útsetningum. Efnisdag-
skrá kvöldsins er afar fjölbreytt, 
popp, rokk, djass og klassík tónlist 
í bland. 

Tónleikarnir eru öllum opnir og 
allir hjartanlega velkomnir.

Hin fyrstu jól

Í tilefni af vetrarsólstöðum 21. 
desember verður hátíð haldin í 
Tónlistarþróunarmiðstöðinni við 
Hólmaslóð í kvöld. Þetta er í sjö-
unda sinn sem þessi árlega hátíð 
groddalegu grasrótartónlistarinn-
ar er haldin og er búist við fjöl-
menni þar sem hlutur metal-
tónlistar fer mjög vaxandi. 
Sólstöðuhátíðin í ár hefur á sínum 
snærum fulltrúa allra geira innan 
metaltónlistar – dauðarokk, black-
metal, thrash, grindcore, metal-
core og dark ambient. 

Í ár verður leikið á tveimur 
sviðum innan miðstöðvarinnar og 
tekur ein sveit við af annarri svo 
að tónlistin þagnar aldrei. Meðal 
þátttakenda verða sveitirnar 
Changer, Forgarður Helvítis, Den-
ver, Gjöll og Sólstafir. Fyrsta 
hljómsveit byrjar kl. 19 og verður 
spilað stanslaust til klukkan 23. 
Aðgangseyrir er 700 kr. en Tónlistar-
þróunarmiðstöðin er til húsa við 
Hólmaslóð 2, úti á Granda. 

Sólstöðurokk

Það bætist við ljósadýrðina 
á Laugaveginum í dag en 
þá opnar sýning í gallerí-
inu Kling & bang. Fjórir 
listamenn sýna þar undir 
yfirskriftinni „Ljósaskipti 
– Jólasýning Kling og 
Bang“ enda eru vetrarsól-
stöður í dag.  

Myndlistarmennirnir Hekla Dögg 
Jónsdóttir, Daníel Björnsson, 
Sirra Sigrún Sigurðardóttir og 
Ásdís Sif Gunnarsdóttir lýsa upp 
galleríið sem hefur staðið fyrir 
margs konar sýningarhaldi og 
uppákomum á þessum árstíma. 
„Þetta er hugmynd sem kom upp 
fyrir löngu síðan að við fjögur 
myndum sýna saman því við 
höfum öll notað ljós sem virkan 
þátt í okkar verkum en öll á 

mismunandi hátt,“ útskýrir Sigrún 
Sirra. Listamennirnir hrífast af 
verkum hvert annars af því að 
þau tengjast í sameiginlegu sjón-
rænu tungumáli, skærum litum 
og dularfullum atburðarásum í 
daglegu lífi. Þau hrífast af við-
kvæmum efnum, sjá gersemar og 
galdur í hlutum sem öðrum er oft 
ekki sýnilegt. „Okkur fannst vera 
ákveðin harmonía milli verkanna 
okkar og þá fæddist þessi hug-
mynd að gera sýningu á myrkasta 
tíma ársins.“ Sýningunni er líkt 
við aldingarð sem fylltur er hand-
verki byggðu á vísindakerfi, gos-
brunnum, varðeldi, sykri, blikk-
andi ljósum, rjómtertum, frosti, 
hvirfilbyl og sólkerfi.

Verk Sirru er að hennar sögn 
unnið í beinu framhaldi af verki 
sem hún sýndi á sýningunni Pakk-
hús postulanna í Hafnarhúsinu í 
haust. „Þá sýndi ég einmitt í sama 
rými og Ásdís Sif en þetta verk er 

dálítill viðsnúningur. Þá var ég 
með tjald sem áhorfendur komust 
ekki inn í en þar var sýnd kvik-
mynd og ákveðið ljósaflökt. Nú 
verða áhorfendur inni í tjaldinu 
og birtan kemur utan frá.“
Hekla Dögg Jónsdóttir kveðst 
einnig á kunnuglegum slóðum í 
sínum verkum en hún sýnir tvö 
vídeóverk sem varpað verður í 
sýningarrýminu. „Þetta eru nokk-
urs konar glansmyndir þar sem 
stjörnur myndast í vatni, svo er 
þarna svanur líka svo þetta verð-
ur dálítið ævintýralegt.“ Hún seg-
ist vinna dálítið með brellur sem 
gera hið efnislega andlegt. „Þetta 
eru svona áhugamanna-tækni-
brellur sem maður beitir til þess 
að gera hlutina huglæga. Ef eitt-
hvað lítur út fyrir að vera ofboðs-
lega sætt, til dæmis glansmyndir,  
þá getur það samt verið ekta stað-
ur eða hlutur og ekkert sérstakt í 
gangi.“

Listafólkið þekkist vel og ekki 
síst í gegnum galleríið en Sirra 
útskýrir að algjör tilviljun hafi 
ráðið því að sýningunni var valinn 
staður þar. „Við höfðum annað 
sýningarrými í huga en svo bauðst 
okkur þetta tækifæri á þessum 
árstíma og því gátum við ekki 
neitað,“ segir Sirra.

Verkin á sýningunni eru öll ný 
af nálinni og á sýningartímanum 
verður einnig skipulagður gjörn-
ingur í tengslum við hana og munu 
Daníel Björnsson, Hildur Björg 
Yeoman, Valdimar Jóhannsson, 
Ásdís Sif og listamaðurinn Aux-
pan þá framkvæma „Turbulence 
Chamber“. 

Sýningin stendur til 28. janúar 
og verður galleríið opið fimmtu-
daga til sunnudaga milli kl. 14-18 
nema að lokað verður á gamlárs-
dag.

!



BUBBI
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S K Í F A N  Í  3 0  Á RTRYGGÐU ÞÉR EINTAK!

TVÆR GULLPLÖTUR!

TIL HAMINGJU

Þann 16. október sl. komu út afmælistónleikar Bubba, 
06.06.06 bæði á tvöfaldri geislaplötu og á DVD mynddiski. 

Bubbi hefur nú náð þeim einstaka árangri að selja báðar 
útgáfurnar í gull en samtals hafa rúmlega 17.500 eintök selst af 

þessum glæsilegu útgáfum og er DVD mynddiskurinn orðinn
söluhæsti íslenski tónlistarmynddiskurinn frá upphafi. 

Skífan óskar Bubba innilega til hamingju 
með þennan frábæra árangur.

Flytjandi ársins
Söngvari ársins

Bubbi áritar
og tekur á móti gullplötum

í Skífunni Smáralind

kl. 21 í kvöld

99kr.2.9
99kr.2.4

2.199kr.

2xCD

2.499kr.

DVD







Lesandi veitir að sjálfsögðu 
athygli yfsíloninu í titli, Endur-
skyn. Þar gefur höfundur strax 
hnitmiðaðan tóninn: nánast hver 
einasti stafur valinn af kostgæfni, 
sérhvert orð dýrt. Ráðningu ljóð-
anna engin takmörk sett innan 
flugvíddar lesandans. Vísanir 
flóknar, lærðar og margræðar; 
þrengja ljóðið og víkka í senn. 
Frjóvgun efnis og forms eingetin. 
Fullþroska skáldskapur, krefjandi 
og fagur. 

Skáldið ann orðum og unir sér 
(eins og munkur á heitri bæn) við 
að ljá þeim ljóðrænan dýrleika 
sem í senn stríkkar erindi þeirra, 
skírskotun og skáldskapargildi. 
Hefur ást á sjálfri skáldlistinni og 
streymi hennar gegnum manns-
andann. Laugar sig í þeim straumi 
og gjálpar goðsvörum að lesanda 
sínum. Ann orðagaldri og þeirri 
tvíræðu ögrun að magna meint 
aukreitismál í ljóði með erkidjúpri 
vísun og ýta þannig lesanda sínum 
fram á gínandi hengiflug uns hann 
annaðhvort svífur eða grípur 
dauðahaldi í Guðmund og leistinn 
og glímir til úrslita við skáldið. 
Svipult líf, sígilt orð: sama aska, 
sama jörð. 

Skáldið yrkir um raunveruleik-
ann núna og hérna en speglar hann 
hvenær sem er í súrrealísku (ofur-
raunsæju) skyni í sjálfum sér – 
m.a. með umsnúningi tíða/tíma. 
Það er persónuleg upplifun 
efasemdarmanns sem hlýtt hefur 
áminningu hinsta kalls og leitar 
sátta við jarðneska tilveru ofar 
raunveruleika fremur en handan 
– og helgar sig orðinu um leið, veg-
vísi þess sem vantreystir goðum 
mannanna. Skáldið er þó nærri 
lesanda sínum og samtíma, ber 
ugg í brjósti: eldur fer um landið, 
stórskuldug duld haugast upp í 
skugga fjallkonunnar: lokalínu 
Kraftaverkanna hefði hins vegar 
að ósekju mátt sleppa, slævir 
broddinn.

Skáldið yrkir mjög persónu-
lega reynslu (?) inn í höfuðskepn-
ur, goðsögur og náttúru, og mátar 
feigð sína – feigð mannsins – í 
þeim spegli. Það er eðalskáldskap-
ur sem unun er að rýna í og máta 
við eigin feigð. Ég nefni sérstak-
lega: 0rð mitt (12) Undirdjúpin 
(13) Endursýn (16) Synir Satúrnus-
ar (17) Sá litli (25) Föstudagur 30. 
júní (30) Svar (31) og Ástin og 
brauðið (33). Ljóðasmíði af sjald-

gæfum
þroska.

Görótt íslensk tunga og 
súrrealísk skynskekking draga 
upp myndir í brotabrotum, hring-
snúa lesandanum í iðu margvís-
andi orða, birta honum útgöngu 
um furður frá upphafi tímans: 
umsteypu kaos í kosmos þar sem 
himinn, mar & undirheimur (synir 
Satúrnusar) gullbleikan skára 
teiginn enn í dag. Blóðugir með 
ljáinn – enda réð skaparinn/
kanníbalinn faðir þeirra hverju 
menn stinga upp í sig (18). Bölbæn 
með öfugum formerkjum. 

Sem minnir á (dulvituð jóla-
kveðja skáldsins): Satúrnus, hinn 
rómverski Krónos, var guð sáðn-
ingar og uppskeru, úrhellis 
laugardagur alls jarðargróðurs. 
Honum til dýrðar var haldin mikil 
svallhátíð 17. desember ár hvert 
og stóð í viku sleitulaus: tilbeiðsla 
upprisu ljóssins í myrkrinu, for-
fari kristinna jóla. Náttúrulegir 
hátíðisdagar lífsins á jörðinni eru 
tveir, vetrar- og sumarsólstöður: 
afmælisdagar lífsandans. Því er 
það engin tilviljun að skírarinn og 
frelsarinn skuli eiga þessa sömu 
afmælisdaga, bókstaflega sprottnir 
upp úr skauti náttúrunnar, fengu 
jólin að gjöf frá sólinni og Jóns-
messu í ábæti. Sigruðu náttúruna 
með eins konar sjálfsmarki; van-
treyst af ýmsum fyrir vikið. 
Afsakið: þetta er ekki ljóðagrein-
ing, dómarinn fleygði sér bara 
fram af hengiflugi skáldsins í 
tilefni dagsins.

Endurskyn stendur undir nafni: 
bók sem krefur lesandann um 

endurlestur á sérhverju orði, 
endurskynjun eigin feigðar.  

Svipult líf, sígild orð
Ranglega var farið með tíma-
setningu tónleika Kammer-
hópsins Camerarctica í Frétta-
blaðinu í gær. Hópurinn stendur 
um þessar mundir fyrir árleg-
um kertaljósa-tónleikum 
sínum og lýkur tónleikaröð 
þeirra í kvöld þegar hópurinn 
leikur í dómkirkjunni í Reykja-
vík kl. 21.

Á efnisskránni er eitt fræg-
asta kammerverk Mozarts, 
kvartett fyrir flautu og strengi 
í D-dúr, adagio fyrir klarinett 
og strengi og tríó fyrir strengi, 
einnig eftir Mozart. Einnig 
verður leikinn kvartett fyrir 
klarinett og strengi eftir 
samtímamann Mozarts, Karl 
Stamitz.

Eru lesendur blaðsins beðnir 
velvirðingar á þessum mis-
skilningi.

Leiðrétting vegna tónleika

Brandarinn um höfund stafrófsins 
var góður en skelfing lúinn núna, 
haltur og staflaus. Þess vegna 
missir grunnhugmynd bókarinnar 
marks, varla einu sinni fyndin. 

Málverk sem málari málar sem 
getur ekki hætt að mála fyrr en 
allir litirnir eru búnir (og á ekkert 
nema liti) verður á endanum ein-
litt: brúnt, málarinn málar sig í 
flag. Eins fer fyrir rithöfundi sem 
getur ekki hætt að skrifa fyrr en 
allir stafirnir eru búnir (og á ekk-
ert nema stafi): hann skrifar sig í 
flag.

Aðferð bókarinnar er einföld: 
sérhvert ljóð er sérhver stafur 
stafrófsins þar sem undir er raðað 
í stafrófsröð skyldum og óskyld-
um orðum sem eiga ekki annað 
sameiginlegt en að byrja á þeim 
tiltekna staf og ná því aldrei að 
mynda merkingu nema í besta 
falli setningu og setningu í senn. 
Stafurinn sjálfur – ljóðið – því 
undantekningarlaust merkingar-
laust. Nema það sé boðskapurinn? 

Hið eina sem lesandinn getur 
dundað sér við er að velta fyrir 
sér hvers vegna í veröldinni höf-
undur velur tiltekin orð en ekki 
önnur og lesa heimsmynd skálds-
ins út úr þeim sparðatýningi: 

Í gamni vitaskuld: (a) bókin er 
afrakstur af samstarfi Odda og 
Nýhils um framsækna bókagerð ( 
bls 2): höfundur er undir áhrifum 
kápuhönnunarinnar – sem er 
framsækin og til fyrirmyndar – 
sér tilvistina í litlum mislitum 
köflóttum reitum sem raðast 
saman eftir skyni augans fremur 
en markhæfu viti, (b) bóndinn 
(karlinn) er germyndin, búadóttirin 
(konan) andlagið, bændum fylgir 
þó bévíti og blöff: tilvistarkreppa 
tittlingsins tímaeyðsla (48), (c) 
heimurinn er skipulagt digitalkaos, 
eða (d) dramatískur dragbítur 
(13), (e) endurlausn mannsins felst 
í því að öskra öskureiður (58). Með 
þeim háværu orðum kveður skáld-
ið lesanda sinn, litlu nær. Allt í 
gríni.

Ljóðin eru hvert öðru lík: sjálf-
um finnst mér Y (bls 54) bera af. 

Framsækin 
innpökkun

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 nokkur sæti laus.

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
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.

Bakkynjur, frumsýning 26. desember.

GRANDAGARÐI 101 - SÍMI 552 9094
Opið mán. til laug. 06.00 til 18.00

SKÖTU-
VEISLA

í dag og á 
Þorláksmessu



Rauðhærðar og ákveðnar stúlkur 
hafa löngum verið vinsælt efni í 
barnabækur. Sú allra frægasta er 
auðvitað hin eina sanna Lína 
langsokkur en fyrir jólin núna 
koma svo út tvær bækur þar sem 
litlar rauðhærðar og vægast sagt 
skoðanafastar stúlkur eru í aðal-
hlutverki.

Bína bálreiða er dúkka sem er 
afar óþekk við dúkkumömmuna 
Guðrúnu Svövu sem er dóttir 
höfundarins, Ásthildar Bj. 
Snorradóttur og til í alvörunni. 
Bína er alltaf reið af því að hún 
getur ekki gert ýmsa hluti eins 
og að sitja kyrr og skiptast á svo 
Guðrún Svava þarf að kenna 
henni það. Og það gerir hún með 
nokkrum einföldum kennslu-
aðferðum sem virka svo vel að 
von bráðar er Bína alveg hætt að 
vera reið og er eftirleiðis kölluð 
Bína brosmilda. Höfundurinn er 
talmeinafræðingur og vinnur við 
að styrkja boðskiptafærni og efla 
málþroska hjá ungum börnum og 
þetta er frábær bók til að kenna 
börnum alls konar grunnatriði í 
samskiptum og mannasiðum. 
Kennsluaðferðirnar eru svo vel 
útlistaðar að foreldrarnir eiga 
örugglega eftir að geta notað þær 

á hvað eina sem þarf að kenna 
barninu að gera. 

Sagan af undurfögru prinsess-
unni og hugrakka prinsinum 
hennar er meinfyndin verðlauna-
saga þar sem textinn og mynd-
irnar segja mjög ólíka sögu sem 
kitlar hláturtaugarnar hjá bæði 
lesendum og áheyrendum. Litla 
rauðhærða prinsessan í þeirri 
sögu er vægast sagt ákveðin og 
ekkert lamb að leika sér við enda 
fáir prinsar sem ráða við hana og 
myndirnar tala sínu máli þó að 
textinn sé greinilega ritskoðaður 
af siðameistara hirðarinnar. 
Myndirnar eru frábærar og fá 
vel að njóta sín, einkum þar sem 
sagan er ekki í aðalhlutverki 
heldur styður við myndirnar með 
því að vera í algjörri andstöðu 
við þær. 

Kímnigáfa barna er oft van-
metin og oft þroskaðri en foreldr-
ar gera sér grein fyrir. Þessar 
bækur ættu að geta fengið flest 
börn á aldrinum 3-7 ára til að 
skella upp úr.

Fyndnir rauðhausar
Stór fyrirtæki ráðast stundum í 
að setja saman sögubækur um 
tilurð sína og þróun. Oftast gerist 
þetta á tímamótum. Slíkt reynast 
oft merkilegar heimildir, höfund-
um er veittur aðgangur að eldri 
starfsmönnum, sögulegum skjöl-
um, myndasafni ef til er og lykil-
mönnum fyrirtækisins. Oft þarf 
að sigla milli skers og báru, höf-
undar verða skyndilega trúnaðar-
menn um innri átök, persónuleg-
an fjandskap, það innra drama 
sem flest fyrirtæki búa yfir. Eins 
verða þeir á skömmum tíma að 
setja sig inn í flókin viðfangsefni, 
gjarna tæknilegs eðlis sem eru 
ekki nema á færi þeirra sem hafa 
staðið pliktina árum saman og 
sinnt af köllun hagsmunum 
eigenda.

Seinni árin hafa slík komið út í 
nokkrum mæli: upp í hugann 
koma Eimskipafélagsbók Guð-
mundar Magnússonar, Þeir létu 
dæluna ganga eftir Hall Halls-
son. Og nú hafa þær Helga Guð-
rún Johnson og Sigurveig Jóns-
dóttir sett saman stóra bók og 
merkilega um sögu Símans þar 
sem rakin eru flókin viðfangs-
efni Símans frá upphafi, tækni-
nýjungar sem starfsmenn hans 
með tilstuðlan stjórnvalda 
komu fram. Bókin verður til í 
þann mund sem Síminn er orð-
inn einkafyrirtæki og síma-
þjónusta hér á landi telur 
öldina.

Þetta er merkilegt rit um 
margt. Þar er rakin á auðskil-
inn og frekar fjörlegan 
máta tækniþróun svo 
lesandi hrífst með: 
aragrúi manna kemur 
við sögu en nafna-
runan tekur aldrei 
yfir og í gegnum 
tímans rás verður 
lesandinn kunnugur 
helstu forkólfum í 
því merkilega 
starfi, afreki sem 

Síminn og símamenn unnu. Þetta 
er ekki síst fyrir þá sök að 
höfundarnir ræða jafnharðan við 
marga sem taka þátt í því ævin-
týri sem uppbygging símakerfis 
var hér í landi, hér voru háir og 
lágir að störfum og raddir margra 
hljóma i verkinu.

Þessi alþýðlegi frásagnarhátt-
ur er spunninn úr blaðamennsku-
ferli þeirra beggja, Sigurveigar 
og Helgu, þeirri þraut sem 
sjónvarpsfréttamenn verða að 
temja sér, að koma flóknu efni til 
skila á áhugaverðan, innilegan og 
greinargóðan máta, gera flókin 
mál einföld og auðskilin. Bókin 
sem er í stóru broti er í sautján 
köflum sem stundum skarast 
lítillega í efni því Síminn vann á 
mörgum vígstöðvum og ókunnan 
rekur raunar í rogastans hversu 
víðfeðm starfsemin hefur verið. 

Það kemur sem sagt í ljós að 
verkefnin sem ríkisfyrirtækinu 
voru falin voru margbreytileg og 
tröllaukin, svo nánast er borin 
von að einkaaðilum hefði reynst 
það mögulegt að væða landið fjar-
skiptum á svo breytilegan hátt 
sem raun varð á. Þannig kom það 

þessum lesanda á óvart að 

Ríkisútvarpið óx upp nánast í 
króknum hjá Símanum sem skýr-
ir það að langt fram eftir síðustu 
öld litu verkfræðingar Símans 
nánast á dreifingu sjónvarps um 
landið sem mál sitt og Ríkis-
útvarpsins. Það skýrir líka hversu 
vanmáttugir ráðherrar voru lengi 
vel að búa svo um hnútana að hér 
væri byggt upp eitt dreifikerfi og 
urðu á endanum of seinir.

Bókin er glæsilega mynd-
skreytt og hinn eigulegasti grip-
ur. Hún hefur aftur farið lágt í 
flóði síðustu daga, rétt eins og 

fyrri ritin tvö fóru á sínum 
tíma. Sem er furðulegt: 
vitaskuld eiga stór-
fyrirtæki á borð við 
Símann að koma svo 
yfirgripsmiklu verki 
á framfæri við 
almenning: öðru 
eins eyða menn þar 
á bæ í auglýsingar.

Glóandi símalínur
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Nú líður að áramótum og fjölmiðlar þegar farnir að horfa til baka og 
skoða árið 2006 og meta. Tónlistarmiðlarnir eru komnir á fullt með 
ársuppgjörin og mest fer fyrir vali á plötum ársins. Þetta verður að 
teljast nokkuð merkilegt í ljósi þess að það eru komin nokkur ár síðan 
spekingar spáðu endalokum plötunnar. Yfirlýsingar um að ný tækni, 
netið og niðurhal gerðu þessa hefðbundnu „stóru plötu“ úrelta mátti 
lesa úti um allt: „Nú velja menn bara þau lög sem þeir vilja og þurfa 
ekki að kaupa heilu plöturnar.“

Þessar spár hafa ekki 
gengið eftir. Sala á 
geisladiskum hefur að vísu 
eitthvað dregist saman, en 
alls ekki jafn mikið og 
spáð var og platan er enn 
þá sá mælikvarði sem er 
notaður til að meta gæði 
og frammistöðu einstaka 
tónlistarmanna. Einn eða 
tveir smellir geta vakið 
mikla athygli, en til að 
sanna sig og öðlast 
virðingu þarftu ennþá að 
búa til heila plötu sem 
eitthvað er varið í. Það 
eina sem hefur breyst er 
að nú hala menn niður 
stökum lögum í staðinn 
fyrir að kaupa smáskífur.

Fréttablaðið birtir á 
næstunni niðurstöður úr 
vali hóps gagnrýnenda og 
tónlistarpælara á plötum 
ársins. Ég ætla þ.a.l. ekki 
að fjalla um þær hér. Mig langar hins vegar að tala aðeins um lög 
ársins. Hvaða lög standa upp úr þegar maður skoðar árið 2006? Til að 
vera gjaldgengt þarf lagið helst að límast á heilann og það þarf einhver 
að hafa heyrt það. Þessi lög koma strax upp í hugann: 

Crazy með Gnarls Barkley (heilinn á nákvæmlega engan möguleika 
á því að komast undan), Young Folks með Peter, Björn og John (flautið 
í því lagi mun hljóma í hausnum á mér að eilífu), Over and Over með 
Hot Chip (grúvið jafnast á við grúvið í Billie Jean!), LDN með Lily 
Allen (ennþá flottara en Smile), Sexy Back með Justin Timberlake 
(skrokkurinn fer að hreyfast í takt, jafnvel án vitundar og samþykkis 
heilans).

Og íslenska deildin: Freðinn fáviti með Fræ (þeir nota heilajötun-
grip), Love Your Bum með Eberg (grípandi og tilraunakennt, fullkomin 
blanda), Not Clean með Ghostigital (Mark E. Smith, Einar Örn og 
Curver í klikkuðu stuði), 7913 með Reykjavík! (spilist hátt, mjög hátt!), 
Barfly með Jeff Who? (Ennþá fast á heilanum eftir meira en ár!). 

Þar hafiði það!

Lög ársins

Þessir piltar heimsækja okkur í 
mars næstkomandi. Þeir risu upp 
úr númetal-senunni á sínum tíma, 
en í dag er ekki hægt að kalla tón-
list þeirra neinu öðru nafni en 
popprokk.

Þeir eru mun skildari sveitum á 
borð við Red Hot Chili Peppers í 
dag en Korn. Þeir eru ungir að 
árum, flestir ennþá undir þrítugu, 
en hafa þó náð að punga út fimm 
breiðskífum á undan þessari frá 
árinu 1995.

Incubus hefur alltaf verið sér-
staklega vönduð sveit, og verður 
melódískari með hverri útgáfu. 
Þetta er alvöru sveit, sem við höfum 
fengið að sjá þroskast úr lostafullu 
greddurokki yfir í sveit sem leggur 
nú aðaláherslu á aðgengilegar og 
ljúfar poppsmíðar. 

Þannig er titill Light Grenades 
vel lýsandi fyrir innihaldið. Platan 
er full af léttum lögum, sem 

springa annað slagið út í létt rokk. 
Lagið Earth to Bella er gott dæmi 
um þetta. Það er ekki ein sekúnda á 
þessari plötu það beitt að hún skeri 
í eyru viðkvæmari rokkunnenda. 
Incubus hafa aldrei verið smeykir 
við slagarasmíðar og hér er að 
finna nokkra slíka. Helst þá lagið 
Dig sem hefur alla burði til þess að 
verða einn stærsti smellur sveitar-
innar frá upphafi. Hetjulag sem 
myndi sóma sér vel í lokin á 
hádramatískri bandarískri mynd. 
Paper Shoes er annað sterkt lag. 
Flott kassagítarspil og afbragðs 
hrynjandi grípa eyrað strax.

Light Grenades er virkilega 
heilsteypt og vönduð plata. Miðað 
við hversu vel hlaðinn slagara-
lager Incubus er orðinn með þeim 
sex plötum sem komnar eru, ætti 
að vera óhætt að mæla með tón-
leikum sveitarinnar.

Léttar bombur

Tónlistarkonan Lovísa Elísabet Sigrúnar-
dóttir, betur þekkt sem Lay Low, fékk 
afhenta gullplötu á miðvikudag, en plata 
hennar „Please don‘t hate me“ hefur selst í 
fimm þúsund eintökum. 

„Ég bjóst nú engan veginn við þessu, 
þetta kom mjög mikið á óvart. Ég bjóst alls 
ekki við svona góðum viðtökum,“ segir 
Lovísa, en hún mun fara í tónleikaferðalag 
til útlanda eftir áramót. 

„Það er fínt að komast í smá frí núna 
áður en það byrjar, ég næ að slappa af yfir 
jólin.“

Helgi Pjetur Jóhannsson, útgáfustjóri 
hjá COD, afhenti Lovísu og upptökustjóran-
um, Magnúsi Árna Öder Kristjánssyni, ein-
tak af gullplötunni kl. 17 í Skífunni í gær. 
Lay Low er ein af þeim fjölmörgu tónlistar-
mönnum sem fram komu á X-mas styrktar-
tónleikunum í fyrrakvöld.

Komin í gull og tekur sér frí

Nýlega kom út heimildar-
mynd og plata til heiðurs 
einni sérkennilegustu 
hljómsveit rokksögunnar, 
The Monks. Steinþór Helgi 
Arnsteinsson kannaði sögu 
Munkanna betur.

The Monks var stofnuð af fimm 
bandarískum hermönnum, stað-
settum í Þýskalandi, árið 1964, 
þeim Gary Burger, Larry Clark, 
Dave Day, Eddie Shaw og Roger 
Johnston. Í fyrstu kölluðu þeir sig 
reyndar The Torquays en breyttu 
fljótlega um tónlistarstíl, klipp-
ingu, fatastíl og nafn. Hermenn-
irnir rökuðu á sér munkaskalla, 
byrjuðu að klæðast eingöngu 
svörtu og það sem kannski mestu 
máli skiptir, framkvæmdu tilraun-
ir með tónlist.

The Monks hófu að þróa sinn eigin 
hljóm enda komnir með leið á 
Chuck Berry eftirhermum. „Það 
tók okkur líklega ár til þess að 
finna rétta hljóminn. Við vorum 
alltaf að gera mikið af tilraunum. 
Sumar tilraunirnar mistókust 
herfilega og nokkur laganna voru 
hræðileg. En þau sem við héldum 
voru virkilega sérstök,“ útskýrir 
Gary Burger, aðalsöngvari og 
gítarleikari sveitarinnar. Meðlimir 
sveitarinnar hafa líka ítrekað sagt 
að aðaláhersla sveitarinnar væri á 
ryþma en ekki melódíur. Lög 
sveitarinnar voru afar taktföst og 
fylgdu sjaldnast venjulegum 
popplagaformúlum.

Hljóðheimur The Monks var 

einnig afar frumlegur og fram-
andi. Hljómsveitin var ein sú 
fyrsta til þess að vinna með hljóð 
endurvarp (audio feedback) og 
vann auk þess nokkuð með hljóð-
bjögun. Eitt af aðaleinkennum The 
Monks var líka hrár banjóhljómur 
en Dave Day, gítarleikari sveitar-
innar, spilaði iðulega á sex strengja 
banjó með hefðbundnum gítar-
gripum.

Eina almennilega breiðskífa 
sveitarinnar, Black Monk Time, 
kom út árið 1966 og vakti kannski 
ekki mikla athygli þá enda á skjön 
við allt annað á þeim tíma. Eftir 
því sem árin liðu hafa tónlistar-
spekúlantar hins vegar gert sér 
meira og meira grein fyrir mikil-
vægi þessarar mögnuðu sveitar. 
Hljómsveitin hefur oft verið 
flokkuð með garage-böndum sjö-
unda áratugarins og má meðal 
annars finna lög með sveitinni á 
hinum stórfenglegu Nuggets 
safnplötum. Hafa einnig margir 
viljað meina að The Monks hafi 
haft jafnmikil áhrif á pönkið og 
til dæmis The Velvet Under-
ground. Í þessu samhengi má 
reyndar benda á myndbandsupp-
töku, sem er meðal annars hægt 
að sjá á youtube.com, sem sýnir 
frá tónleikum sveitarinnar í 

þýsku sjónvarpi. Þar sést vel og 
heyrist hversu hrikalega hrá 
hljómsveitin var og því ekki að 
undrast að einhverjir hafi upp-
veðrast af hljómnum.

Nú á dögunum kom út sérstök 
hljómplata tileinkuð þessari 
mögnuðu sveit. Platan heitir 
Silver Monk Time og þar kennir 
ýmissa grasa. Meðal flytjenda má 
til dæmis nefna Silver Apples/
Alan Vega, The Raincoats, Jon 
Spencer og Solex, The Gossip, 
The 5.6.7.8’s, Alexander Hacke úr 
Einsturzende Neubauten, Mouse 
on Mars, Psychic TV og The Fall 
sem hafa reyndar nokkrum sinn-
um áður sent frá sér sínar útgáf-
ur af lögum The Monks. Ekki má 
heldur gleyma framlagi íslensku 
sveitarinnar Singapore Sling sem 
á eitt af 29 lögum plötunnar.

Að lokum má líka minnast á 
heimildamyndina The Transatl-
antic Feedback eftir Lucíu Palac-
ios og Dietmar Post. Myndin kom 
einnig út á þessu ári og hefur 
meðal annars fengið frábæra 
dóma hjá Mojo, The Hollywood 
Reporter og Die Zeit. Myndin 
gefur góða sýn á stuttan feril þess-
arar mögnuðu sveitar sem hefur 
reyndar komið nokkrum sinnum 
saman á undanförnum árum. 
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The Beatles
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Sálin
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Please Don’t Hate Me
Lay Low

The Concept of Calzamer Music

Bardukha
Björgvin ásamt S.Í. 

CD+DVD



„Jenna og ég kynntumst á 
Myspace, hún óskaði eftir mér 
sem „vini“ á vefnum og þannig 
hófst þetta allt,“ segir bardaga-
íþróttakappinn Tito Ortiz um 
hvernig hann og kærastan hans, 
Jenna Jameson, kynntust. Jenna 
er ein frægasta klámmynda-
stjarna í heiminum og samkvæmt 
könnunum sem gerðar 
hafa verið í Bandaríkj-
unum er hún drauma-
prinsessa margra karl-
manna þar í landi. Jenna 
hefur nú sest í helgan 
stein og vill heldur freista 
gæfunnar annars staðar 
en í klámmyndum, en 
hefur ekki ákveðið sig 
hvert skal haldið. Ævi-
saga hennar, How to 
make love like a porn-
star, seldist í bílförmum í 
Bandaríkjunum. Eftir útgáfu 
hennar breyttu margir skoðun-
um sínum á Jennu, en í bókinni 
kemur fram hvernig hún hrakt-

ist í klámiðnaðinn, þar sem hún 
skapaði sér stórveldi úr nánast 
engu. Tito, kærasti Jennu, er einn-
ig afar þekkt persóna í Bandaríkj-
unum, fyrir að berjast í blönduð-
um bardagalistum. Hefur hann 
komið fram í þáttum á borð við 
Jay Leno, Conan O‘Brian og vilja 
margir meina að hann sé einn 
litríkasti íþróttamaður Bandaríkj-
anna síðan Mike Tyson trónaði á 
toppi hnefaleikaheimsins. Kemur 
það því mörgum á óvart að þau 
hafi kynnst á netinu, hvað þá 
heimasíðunni Myspace. „Við send-
um svo hvort öðru skilaboð sem 
seinna urðu að tölvupóstum þar til 
við fórum svo loks á stefnumót og 
síðan þá hefur ekki slitnað slefið á 
milli okkar,“ segir Tito sem kveðst 
vera ástfanginn af Jennu og skeyt-
ir engu um fortíð hennar. „Hún er 
gáfuð, með sterkt viðskiptavit og 
góðan húmor,“ segir Tito um ást-
konu sína, en hún hefur verið við-
stödd alla bardaga hans síðan þau 
fóru að vera saman. 

Desertar og dónatal 

Kynntist kærastanum á Myspace

Victoria Beckham segir í nýlegu 
viðtali að hún hafi klippt á sér 
hárið til þess að geta stundað 
meira kynlíf með eiginmanni 
sínum, fótboltamanninum David 
Beckham. „David vill heldur að ég 
sé með stutt hár, en hárlengingar 
geta flogið út um allt í miðjum 
ástarleik,“ segir Victoria. Kynlíf 
þeirra hjóna er greinilega í góðum 
gír en nýlega sást David kaupa 
kynæsandi undirföt og á Victoria 
því greinilega von á góðum glaðn-
ingi um jólin.

Klippti sig 
fyrir kynlífið

Súludans virðist eiga betur við 
leikkonuna Kate Hudson en við 
Lindsay Lohan. Lohan kvartaði 
nýlega undan því að hún væri illi-
lega lemstruð eftir æfingar í súlu-
dansi, og sagðist vera blá og marin 
á báðum lærum. Hudson hvetur 
hins vegar konur til þess að reyna 
fyrir sér í dansinum og segir alla 
geta náð tökum á listinni. Hudson 
segist jafnframt aldrei hafa verið 
sterkari en eftir að hún fór að 
leggja stund á súludans, og stærir 
sig af því að geta nú klifið súlu án 
þess að nota tærnar.

Hrifin af 
súludansi

Árlegir styrktartónleikar X-ins 
977, X-mas 2006, fóru fram í 
níunda sinn á Nasa við Austur-
völl á miðvikudagskvöld. Þetta 
árið rann allur aðgangseyrir til 
BUGL, Barna- og unglinga-
geðdeildar Landspítalans.   

Fram komu: Brain Police, Dr. 
Spock, Skakkamannage, Reykja-
vík!, Toggi, Lay Low, Pétur Ben, 
Sprengjuhöllin, Dikta, Future 
Future, Noise, Ultra Mega Teknó-
bandið Stefán og Wulfgang. 

Eins og venjan er spiluðu 
nokkrar hljómsveitir frumsamin 
jólalög, þar á meðal Skakka-
manage og Sprengjuhöllin. 
Undirtektirnar voru góðar og 
ljóst að áhorfendur voru komnir 
í gott jólaskap að tónleikunum 
loknum.

Ekkert varð af endurkomu dúetts-
ins Wham! á tónleikum George 
Michael á Wembley á dögunum. 
Ástæðan var sú að Andrew Ridgel-
ey, hinn meðlimur Wham!, hafði 
ekki taugar í að koma fram á nýjan 
leik.

Andrew ætlaði að syngja nokkur 
Wham!-lög með Michael á tónleik-
unum en hætti við á síðustu stundu. 

Wham! sló í gegn á níunda ára-
tugnum með lögum á borð við I´m 
Your Man og Club Tropicana. Dúett-
inn hætti störfum árið 1986 á 
kveðjutónleikum á Wembley. Síðan 
þá hefur lítið farið fyrir Ridgeley á 
meðan George Michael hefur gefið 
út fjölda sólóplatna. Ridgley er nú 
kvæntur Keren Woodward, fyrrum 
söngvara Bananarama.

Ridgeley 
hætti við

Óskarsverðlaunaleikkonan Halle 
Berry hefur nýlokið við upptökur 
á sinni fyrstu plötu. Berry hefur 
sungið töluvert lengi en gengið 
svo langt að búa til plötu.

Nýja platan, sem mun bera 
nafn leikkonunnar, verður gefin út 
einhvern tímann á næsta ári. „Ég 
hef alltaf haft gaman af því að 
syngja. Þessi plata mun sýna að ég 
get gert fleira en að leika,“ sagði 
Berry.

Upptökum á 
plötu lokið



Hleðslukastarar
55 w 1.000.000 Candle 
Power kr. 1430,- stgr.
25 w 500.000 Candle 
Power kr. 1450,- stgr.
75w  2.000.000 Candle 
Power kr. 1580,- stgr.

Lofthöggvélar
850w 5125,- stgr.
850w í tösku 6750,- stgr.
1500w í tösku 12.250,- 

Hleðsluborvél 18v
1 klst. Hleðsla kr. 8250,- stgr.
Verð frá kr. 2135,- stgr.

Taska kr. 2520,- stgr. Taska kr. 4695,- stgr.Plastkassi 45 x 26 x 29 cm kr. 4720,- stgr.
57 x 26 x 26 cm kr. 5310,- stgr.

Hleðsluskrúfjárn
4,8 v / 2oo rpm / 5h
kr. 1725,- stgr.

Klaufhamrar
Tréskaft frá kr. 195,- stgr.
Fíberskaft frá kr. 245,- stgr.
Stálskaft frá kr. 265,- stgr.

Strigar frá kr. 85,- stgr.

Taska kr. 9590,- stgr.

Viðgerðarstóll
kr. 5520,- stgr.

Blað 210mm laser – Hjólsög 1600w
kr. 9760,- stgr.
Blað 185mm laser – Hjólsög 1400w m/ aukablaði
kr. 6750,-
Blað 185mm laser – Hjólsög 1400w m/ aukablaði
kr. 8995,-
Ø 140 Hjólsög 750w kr. 3625,-
Hjólsög Metal og Wood 1650w kr. 3625,-
Ø 185 24T / Ø 185 48T
Hjólsagir frá kr. 3.625,- stgr

Flísasagir 450 w kr. 7625,- stgr.
Minna land 450 w verð frá kr. 6120,-stgr.

Tifsög kr. 8260,- stgr.

Fræsarar
9540,- verð frá kr. 7795,- stgr.

Þurrgeymir m/ starti kr. 
13.347,- stgr.

Verð frá kr. 3860,- stgr.

Transarar
160 AMP kr. 12.995,-
100 AMP kr. 9720,-

Bensín / 2300 w / 5.5 HP kr. 44.750,- stgr.
Bensín / 950w / 2.4 HP kr. 34999,- stgr.
Blönduð / 2 HP 17995,- stgr.

Þurrpressa / 7 bör / 8 l tankur kr. 13995,- stgr.
Þurrpressa / 8 bör / 25 l tankur / 1100w kr. 15900,- stgr.
Olíu / 8 bör / 25 l tankur / 1500w kr. 14995,- stgr.

Hjólatjakkar (2 tonna) frá 
kr. 3260,- stgr. Stigar frá kr. 13.995,- stgr.

Stigi 4785,- stgr.
Stigar frá 2997,-
stgr.

Föndursett
160w / 15000 – 35000 rpm
kr. 3750,- stgr.

Bílaþvottakústar
kr. 1865,- stgr.

LED Höfuðljós
3 Stillingar 2/4/8 LED
kr. 1885,-

Bílaviðgerðarbretti
kr. 6999,- Verð frá kr. 4855,- stgr.

Lástöng
kr. 1365,- 
verð frá kr. 450,- stgr.

Tangir
Verð frá kr. 175,- stgr.

1650w / 390 l/h kr. 7315,- stgr.
1600w / 390 l/h á hjólum kr. 8250,- stgr.
1500w / 360 l/h sjálfvirkt start/stopp
kr. 10750,- stgr.
1800w 360 l/h kr. 16250 stgr.

Skrúfjárn 6 stk.
kr. 1050,- stgr.
Verkfærakassi
kr. 3995,- stgr.

Trönur frá 
kr. 2650,- stgr.
Borðtrönur frá 
kr. 785,- stgr.

kr. 1495,-stgr.
Trésagir frá kr. 
940,- stgr.

¼ “ Topplyklasett
33 stk kr. 4995,- 
stgr.

Verkfæralagerinn ehf.
Skeifan 8
108 Reykjavík
Sími 5886090. - Fax 5885040
vl@simnet.is

 Opið 21 Des 09,00-22,00
         22   “     09,00-22,00
         23   “     09,00-22,00
         24   “     10,00-13,00
         25   “     Lokað
         26   “     Lokað

         27   “     10,00-18,00
         28   “     09,00-18,00
         29   “     09,00-19,00
         30   “     10,00-16,00
         31   “     Lokað

Rafstöðvar

Háþrýstiþvottatæki

Hleðslutæki

Penslar frá 
kr. 245,- stgr.



Góð jól er fyrsta plata hljóm-
sveitarinnar Brooklyn Fæv, sem 
sló fyrst í gegn árið 1998 þegar 
hún vann Söngvakeppni framhalds-
skólanna með því að syngja án 
undirleiks.

Sama ár kom út jólalagið Sleða-
söngurinn og fyrir tveimur árum 
kom síðan út annað jólalag, Ein-
mana á jólanótt. Bæði þessi lög 
eru á plötunni auk níu laga til við-
bótar, þar á meðal Góða ósk um 
gleðilega hátíð. Er það íslensk 
útgáfa af laginu Have Yourself a 
Merry Little Christmas og er eng-
inn annar en Raggi Bjarna gesta-
söngvari.

Það er skemmst frá því að 
segja að Góð jól er bæði vönduð 
og hátíðleg jólaplata þar sem fal-
legar raddanir eru í fyrirrúmi. 
Lagið með Ragga Bjarna er eitt 
það eftirminnilegasta og hefði 
hann alveg mátt koma oftar við 
sögu á plötunni, svo vel stendur 
hann sig. Íslenskir textar hafa 
verið gerðir við nokkur af eldri 
lögunum og stendur Bragi Valdi-
mar Skúlason úr Baggalúti sig 
með prýði í þeirri aðlögun.

Það er greinilegt að Brooklyn 

Fæv hafa lagt mikið í gerð þessar-
ar plötu og unnið sína vinnu afar 
vel. Þetta er tvímælalaust plata 
sem hægt er að skella á fóninn til 
að komast í jólaskap.

Vönduð og hátíðleg

Breska hljómsveitin Keane spilar 
sína útgáfu af lagi rokksveitarinnar 
The Cult, She Sells Sanctuary, á 
næstu smáskífu sinni sem kemur 
út 22. janúar. 

Aðallag smáskífunnar, A Bad 
Dream, er að finna á nýjustu plötu 
Keane, Under the Iron Sea, sem 
kom út fyrr á þessu ári. 

The Cult átti blómatíma sinn á 
níunda áratugnum og gerði m.a. 
fræg lögin Sweet Soul Sister, Lil 
Devil, Fire Woman og Wild Flower. 
Keane sló í gegn með sinni fyrstu 
plötu, Hopes and Fears, sem kom 
út fyrir tveimur árum. Hafði hún 
að geyma lög á borð við Some-
where Only We Know og Every-
body´s Changing. 

Í fótspor 
The Cult

Söngkonan Madonna ætlar að feta 
í fótspor eiginmanns síns Guy 
Ritchie og leikstýra sinni fyrstu 
kvikmynd. Myndin nefnist Blade 
to the Heart og er byggð á ævi 
boxaranna Emilie Griffith og 
Benny „Kid“ Paret. Lést Paret árið 
1962 eftir bardaga við Griffith.

Fyrirtæki Madonnu, Maverick 
Entertainment, mun framleiða 
myndina og er talið að Madonna 
muni bæði leikstýra og leika í 
myndinni.

Madonna 
leikstýrir

Noel Gallagher, aðallagahöfundur 
Oasis, hefur gagnrýnt bandarísku 
rokksveitina Green Day fyrir að 
hafa notað hljóma úr einu fræg-
asta lagi Oasis, Wonderwall, í 
lagið Boulevard of Broken 
Dreams.

Noel kippir sér samt ekki 
mikið upp við þetta og amast aðal-
lega við tímasetningunni. „Þeir 
hefðu átt að sjá sóma sinn í því að 
bíða þangað til ég myndi deyja,“ 
sagði hann. „Ég sýni fólkinu sem 
ég stel frá alla vega þá virðingu.“

Gagnrýnir 
Green Day

Leikkonan Lara Flynn Boyle kom 
aðdáendum sínum á óvart þegar 
hún giftist Donald Ray Thomas í 
Texas á dögunum. Boyle, sem er 36 
ára, hefur leikið í myndum á borð 
við Wayne´s World, Men in Black, 
auk þess sem hún lék í sjónvarps-
þáttunum Twin Peaks. Hún fékk 
jafnframt tilnefningu til Emmy-
verðlaunanna fyrir hlutverk sitt 
sem Helen Gamble í The Practice. 

Á meðal kærastanna sem hin 
grannvaxna Boyle hefur átt í gegn-
um tíðina eru Jack Nicholson og 
David Spade.

Gengin út

Hljómsveitin Benni Hemm Hemm 
hélt útgáfutónleika í Tjarnarbíói 
síðastliðið föstudagskvöld. Fagn-
aði sveitin þá útgáfu annarrar plötu 
sinnar, Kajak, sem hefur fengið 
mjög góðar viðtökur. Var hún m.a. 
tilnefnd til Íslensku tónlistarverð-

launanna sem besta poppplatan.
Ásamt Benna Hemm Hemm 

komu fram á tónleikunum hljóm-
sveitirnar Skakkamanage, Retro 
Stefson og Hjaltalín. Kynnir 
kvöldsins var myndasöguhöfund-
urinn Hugleikur Dagsson.

Kajak siglt í höfn

„Það er vægast sagt brjálað að 
gera en það er líka bara alveg 
rosalega skemmtilegt,“ segir 
Ragna Fróða fatahönnuður. Auk 
þess að sinna eigin hönnun, Path 
of Love, og verslun við Laugaveg-
inn er hún að undirbúa flutning 
starfseminnar í nýtt húsnæði og 
stefnir að því að opna þar um ára-
mótin.

„Ég er alveg rosalega ánægð 
með nýja húsnæðið. Það er á horni 
Frakkastígs og Kárastígs en snýr í 
raun út að Frakkastígnum en ég 
spái því að það sé hinn nýi Lauga-
vegur í verslunarumhverfi Reyk-
víkinga. Ég held að síðasta mjólk-
urbúðin í Reykjavík hafi haft 
aðsetur í þessu húsi og svo hefur 
verið þarna hver verslunin á fætur 
annarri í gegnum tíðina. Þetta hús 
býr yfir réttu stemningunni, það 
verður svona minni og þéttari 
verslun og verkstæði sem hentar 
okkur, svo þetta á örugglega eftir 
að ganga vel.“ 

Ragna lætur ekki staðar numið 
við flutningana og er með enn 
fleiri spennandi hluti í bígerð á 
næstunni sem tengjast Path of 
Love. „Um helmingurinn af því 

sem við erum að selja eru sérpant-
anir þar sem konur koma og velja 
út úr línunni og fá sérsaumað eftir 
máli. Þetta hentar okkur vel þar 
sem við erum með þessa vinnu-
stofu og verslunina á sama stað 
auk þess eru efnin sérunnin af 
okkur og/eða sérpöntuð að utan. 
Nú er ég með í bígerð að fá sér-
unnin efni frá verksmiðju á 
Indlandi svo það er alveg heilmikið 
að gerast.“ 

Ragna Fróða flytur

John Lennon vildi ekki 
bindast neinum samtökum 
sem voru á móti Bandaríkj-
unum en þetta kemur fram 
á síðustu tíu blaðsíðunum í 
skýrslu sem Alríkislögreglan 
gerði um hinn friðelskandi 
bítil.

Síðustu blaðsíðurnar í eftirlits-
skýrslu FBI, Alríkislögreglu 
Bandaríkjanna, um John Lennon 
koma loks fyrir augu almennings 
eftir aldarfjórðungs baráttu sagn-
fræðingsins Jon Wiener. Alríkis-
lögreglan hefur hingað til neitað 
að láta þessar síðustu síður af 
hendi og borið fyrir sér að þær 
gætu hugsanlega ógnað stjórn-
málasambandi Bandaríkjanna við 
önnur lönd.

Talið er að mótmæla-
seta Johns Lennon og 
Yoko Ono í rúmi þeirra 
hjóna í New York árið 
1972 hafi gefið banda-
rískum yfirvöldum 
næga ástæðu til að 
fylgjast grannt með 
hinum friðsama 
bítli. Reyndar hefur 
áður komið fram að 
Alríkislögreglan
hafi haft augun á 

Lennon á árunum 1971 til 1972 en 
mótmælasetan gaf henni tilefni til 
að fylgjast enn betur með Lennon 
enda vakti athæfið heimsathygli.

Alríkislögreglan kom upp hler-
unarbúnaði og fylgdist með 

Lennon í daglegu lífi og sýna 
skýrslurnar að John átti 
nokkra fundi við hinn vinstri-
sinnaða Red Mole sem studdi 

skæruliða í Kambódíu 
gegn Bandaríkjunum. 

Hins vegar kemur einn-
ig skýrt fram að Lennon 
hafi aldrei gefið nein-
um færi á sér og vildi 
alls ekki láta tengja sig 
við einn eða neinn hóp.

Jon Wiener ákvað að 

krefjast skýrslnanna eftir að hann 
skrifaði ævisögu bítilsins skömmu 
eftir andlát hans árið 1981. Wiener 
fékk aðgang að einhverjum hluta 
skjalanna en öðrum var haldið 
leyndum vegna „þjóðaröryggis“. 
Árið 1997 fékk Wiener síðan stór-
an hluta þeirra gagna sem Alríkis-
lögreglan hafði um John Lennon 
en sem fyrr neitaði stofnunin að 
afhenda honum síðustu tíu síðurn-
ar þar til fyrir skömmu. Alríkis-
lögreglan hefur alltaf borið fyrir 
sig að síðustu blaðsíðurnar gætu 
ollið milliríkjadeilum en Wiener 
hló að slíkum fyrirslætti. „Ég held 
að Tony Blair ætli ekki að ráðast 
inn í Bandaríkin vegna þeirra,“ 
sagði sagnfræðingurinn.





Meðalaldur íslenskra veitingahúsa er ekki hár. Til dæmis tók veitingastað-
urinn Hornið í Hafnarstræti til starfa árið 1979 og er nú meðal elstu 
veitingahúsa í höfuðborginni þótt aldurinn sé innan við þrjátíu ár. 

Veitingarekstur hefur að sjálfsögðu verið stundaður á Íslandi um 
aldir (samanber fræga bændagistingu á Öxl í Breiðuvík um miðja 16. öld) 
þótt ekkert veitingahús á landinu eigi meira en um hálfrar aldar samfellda 
sögu.

Ef maður svipast um í evrópskum borgum þykja þrjátíu ár ekki hár 
aldur. Péturskjallari (Peterskeller) í Salzburg tók til starfa árið 803. Þar 
hafa margir gestir notið veitinga og frægastir allra eru þeir Fást og Kölski 
sem mæltu sér þar mót endur fyrir löngu til að ræða viðskipti.

 Norður-Evrópa 
státar ekki af 
svona gömlum 
vertshúsum. Rules 
í Covent Garden í 
Lundúnum opnaði 
ekki fyrr en árið 
1798. Þá hafði Le 
Procope í París 
verið starfandi frá 
árinu 1686. Þar 
voru Voltaire, 
Rousseau og 
Diterot fastagest-
ir. Þar snæddu 
byltingarforingj-
arnir Danton, 

Marat og Robespierre og þar skrifaði Benjamín Franklin hjá sér punkta 
sem seinna voru notaðir í sjálfstæðisyfirlýsingu Bandaríkjanna.

  Hinn gyllti friður (Den gyldene freden) er aldursforseti norrænna 
veitingahúsa og hefur státað af góðum veitingum síðan 1722. 

 Næstelsta veitingahúsið á Norðurlöndum segja menn að sé Restaurant 
Allegade 10 í Kaupmannahöfn frá 1780 og í Osló hefur Gamla ráðhúsið 
verið starfrækt sem matsölustaður í 150 ár en Kasaniemi mun vera elsti 
veitingastaðurinn í Helsinki, frá 1836.

 Hvað sem því líður þá hefur Hornið í Hafnarstræti 15 notið vinsælda í 
langan tíma á íslenskan mælikvarða – og væri sjálfsagt elsta veitingahús 
veraldar ef miðað væri við höfðatölu. Hinar stöðugu vinsældir byggjast á 
því að staðurinn er rekinn af myndarskap og boðið upp á veitingar og þjón-
ustu sem henta bæði ferðamönnum og heimamönnum. Aðaláhersla er á 
pítsur og pasta, en auk þess eru á matseðlinum fisk- og kjötréttir svo að 
allir ættu að geta fundið eitthvað við sitt hæfi. Afgreiðslan gengur fljótt og 
rösklega fyrir sig, hráefnið er gott og kokkarnir kunna til verka.

 Maturinn á Horninu er ágætur, stemningin er frjálsleg og notaleg og 
þernurnar snarar í snúningum. Þar er ekki lögð áhersla á að nema ný lönd 
í matargerðarlist, en það er líka kúnst út af fyrir sig að gera stórum og 
fjölbreyttum viðskiptamannahópi til hæfis daginn út og inn í næstum 
þrjátíu ár án þess að hægt sé að greina stöðnun eða þreytumerki.

Hornið heimilislega

Söknuður hefur að geyma nýjar 
upptökur af sextán þekktum 
lögum eftir Jóhann Helgason. 
Jóhann á ógrynni laga sem hafa 
náð miklum vinsældum ýmist í 
flutningi hans sjálfs og þeirra 
hljómsveita sem hann hefur verið 
meðlimur í eða í flutningi annarra. 
Hér syngur Jóhann lögin öll sjálf-
ur við undirleik Jóns Ólafssonar 
píanóleikara, Guðmundar Péturs-
sonar gítarleikara, Friðriks Sturlu-
sonar bassaleikara og Jóhanns 
Hjörleifssonar trommuleikara. 
Útsetningar eru eftir Jón Ólafs-
son.

Það orkar oft tvímælis þegar 
tónlistarmenn gera heilar plötur 
með nýjum útgáfum af gömlum 
smellum. Oftar en ekki vantar 
neistann í nýju upptökurnar jafn-
vel þó að öll vinna í kringum þær 
sé til fyrirmyndar og maður skilur 
ekki af hverju gömlu sígildu upp-
tökunum var ekki frekar bara 
safnað saman til útgáfu. Söknuður 
fellur ekki í þennan flokk „óþarfa“ 
endurvinnsluplatna bæði vegna 
þess að hér eru nýjar útsetningar 
á ferðinni og vegna þess að mörg 
þessara laga hafa ekki komið út 
með Jóhanni sjálfum áður.

Jóhann Helgason er einn af 
okkar fremstu lagasmiðum eins og 
heyrist glöggt þegar hlustað er á 
þessa plötu. Hún er stútfull af flott-
um lagasmíðum. Á meðal laga eru 
Yaketty Yak Smacketty Smack, 
Poker, She’s Done It Again, Sail on, 
Ástin og lífið, Í Reykjavíkurborg, 
Ástin mín ein, Karen Karen og titil-
lagið Söknuður. Allt frábær lög sem 
við þekkjum í flutningi jafn ólíkra 

flytjenda og Þú og ég, Vilhjálms 
Vilhjálmssonar, Björgvins Halldórs-
sonar og Magnúsar og Jóhanns. 

Útsetningar Jóns Ólafssonar eru 
hættulega nálægt því að vera 
karakterlaust „easy-listening“ 
miðjumoð, en söngur Jóhanns lyftir 
þeim á hærra plan. Það er hrein 
unun að hlusta á þessa mjúku og 
viðkvæmnislegu en á sama tíma 
töffaralegu söngrödd og það verður 
að segjast Jóni til hróss að söngur-
inn nýtur sín til fulls í þessum 
útsetningum.

Blíður töffari

Ferðamálafrömuðir á heimasíð-
unni travelbites.co.uk hvetja nú 
fólk til þess að heimsækja Ísland í 
ljósi þess að sjálfir Clint East-
wood og Steven Spielberg hafi 
valið landið sem tökustað í kvik-
myndinni Flags of Our Fathers. 

Bretarnir segja að náttúru-
fegurð Reykjanesskagans sé slík 
að stórmenni Hollywood eigi ekki 
aukatekið orð og að drengjaband-
ið Take That hafi hreinlega orðið 
að nota sömu staðsetningu í mynd-
bandi þeirra við lagið Patience. Á 
síðunni er enn fremur ritað um 
Reykjanesið: „Aðeins klukku-
stund frá Reykjavík má finna 
Reykjanes, en fáir staðir eru jafn 
kjörnir til þess að með-
taka grófa en stór-
brotna náttúru lands-
ins.“

Ísland hefur 
fengið mikla athygli 
í alls kyns miðlum undanfarið vegna Flags of Our 

Fathers en varla líður dagur 
án þess að viðtal birtist 

við Eastwood þar 
sem hann 

lofar landið 
í hástert. Í 
fæstum 

viðtölum kemur þó fram að landið 
hafi einungis verið staðgengill 
Iwo Jima, en Clint fékk ekki leyfi 
til þess að mynda þar, enda friðaðar 
og sögufrægar slóðir. Þess vegna 
þurfti hann að leita á Reykjanes, 
en svarti sandurinn er afar vand-
fundinn.

Íslandið hans Eastwood

Ricky Gervais segist ekki 
lengur vera fyndnasti 
maður Bretlands en hann 
hefur verið ókrýndur 
konungur grínsins í heim-
inum um nokkurt skeið. 
Arftakinn kemur hins vegar 
fáum á óvart.

Gervais lýsti því yfir í viðtali við 
The Sun að Sascha Baron Cohen 
hlyti að bera þennan titil en þessa 
„þungu“ kórónu hefur Gervais 
mátt burðast með um nokkurt 
skeið. „Það er auðvelt að fá fólk til 
að hlæja en Cohen færir það upp á 
annað svið,“ sagði Gervais við The 
Sun. Cohen var nýverið tilefndur 
til tveggja Golden Globe verð-
launa fyrir kvikmynd sína um 
blaðamanninn Borat og gladdist 
Gervais mikið yfir því en sjálfur á 
hann tvo gullhnetti fyrir Office-
þáttaröðina. „Hann er mjög hug-
rakkur og ég gæti aldrei gert það 
sem hann er að gera því ég myndi 
aldrei þola þessar morðhótanir 
sem hann hefur fengið,“ sagði 
Gervais við The Sun.

Gamanleikarinn studdi líka við 
bakið á góðum vini sínum Jonathan 
Ross sem nýverið gerði risasamn-
ing við BBC og hefur verið gagn-
rýndur harðlega af öðrum bresk-
um gamanleikurum fyrir að selja 
sálu sína. „Ross er þyngdar sinnar 
virði í gulli. Ef fólki finnst hann 
ekki fyndinn getur það bara skipt 
um stöð,“ sagði Gervais.

Ricky er einn fárra breskra 
gamanleikara sem tekist hefur að 
rjúfa múrinn milli Bretlands og 
Bandaríkjanna enda hefur þáttur 
hans Extra slegið í gegn hjá elít-
unni í Hollywood. Í vikunni er 
síðan komið að stóru stundinni hjá 
hinum knáa Gervais en þá verður 
stórmyndin Night at the Museum 
frumsýnd en hún skartar meðal 
annars Ben Stiller og Owen Wilson 
í aðalhlutverkum auk þess 
sem Stefán Karl Stefáns-
son talar fyrir kolbrjál-
aðan víking. Gervais 
viðurkenndi að hann 
hefði aldrei dreymt 
um að þetta yrði hans 
næsta skref, að leika í 
stórri Hollywood-
mynd. „Ég fékk tölvu-
póst frá Ben Stiller 
þar sem hann bað 
mig um að leika í 
myndinni. Ég var 
bara að endurgjalda 
honum greiðann fyrir 
að hafa leikið í
Extras,“ útskýrði Gervais. „Ég var 
ekki viss um að þetta væri hið 
rétta fyrir mig en eftir því sem ég 
sagði oftar nei því meir átti ég að 

fá borgað,“ bætti gamanleikarinn 
við.

Gervais taldi að breskir leikar-
ar væru of fljótir á sér þegar gylli-
boðin frá kvikmyndaborginni 
kæmu. Þeir fengju einn góðan 
dóm heima fyrir og væru síðan 
roknir vestur um haf. „Síðan mis-

tekst þeim þar, koma heim 
og leika í kvikmynd sem fer 
beint á DVD,“ útskýrði Gerv-

ais sem viðurkenndi að 
loksins hefði hann smit-
ast af leiklistarbakterí-
unni eftir þátttöku sína í 
Night at the Museum. 
„Þegar ég lék í síðasta 
atriðinu mínu leið mér 
eins og alvöru leikara,“ 
sagði Gervais og lýsti því 
yfir að aðdáendur hans 
mættu eiga von á fleira 
slíku frá honum. „Þetta 
er lífið handa mér.“



Nú færðu allar Bond myndirnar í stórglæsilegri skjalatösku merkta
ofurnjósnaranum sjáfum 007.
Allar myndirnar hafa verið endurbættar fyrir stafræn gæði, bæði
hljóð og mynd. Þetta er jólagjöf Bond aðdáandans!

 33.588
Staðgreitt

 2.799
Vaxtalaust 12 mán.

Aðeins í

40 DVDDISKAR

ALLAR

007 MYNDIRNAR

James Bond
Safnið

2.799



!óíbí.rk054
Gildir á allar sýningar í

Regnboganum merktar með rauðu

SÍMI 564 0000 SÍMI 551 9000 SÍMI 462 3500

ERAGON      kl. 6, 8.20 og 10.40 B.I. 10 ÁRA
CASINO ROYALE     kl. 6 og 9 B.I. 14 ÁRA
HNOTUBRJÓTSPRINSINN ÍSL. TAL kl. 6
HÁTÍÐ Í BÆ     kl. 5.50
MÝRIN W.ENGLISH SUBTITLES     kl. 8 og 10.10 B.I. 12 ÁRA
BORAT      kl. 8 og 10

ERAGON     kl. 3.20, 5.40, 8 og 10.20 B.I. 10 ÁRA
SÝND Í LÚXUS      kl. 3.20, 5.40, 8 og 10.20
THE HOLIDAY    kl. 8 og 10.45
CASINO ROYALE    kl. 5, 8 og 10.50 B.I. 14 ÁRA
HNOTUBRJÓTSPRINSINN ÍSL. TAL kl. 3.20
HÁTÍÐ Í BÆ    kl. 3.40, 5.50 og 8
SKÓGARSTRÍÐ ÍSL. TAL    kl. 3.40
BORAT     kl. 10.10 B.I. 12 ÁRA
MÝRIN     kl. 5.40 B.I. 12 ÁRA

ERAGON  kl. 5.50, 8 og 10.10 B.I. 10 ÁRA

THE HOLIDAY kl. 5.40, 8 og 10.30
SAW III   kl. 10.30 B.I. 16 ÁRA

HÁTÍÐ Í BÆ kl. 1.40
CASINO ROYALE kl. 3

!óíbí.rk054
Gildir á allar sýningar í

Borgarbíó merktar með rauðu

MIÐASALA Í SMÁRABÍÓ OG REGNBOGANN Á

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

MEÐ ÍSLENSKU TALIMEÐ ÍSLENSKU TALI

Þegar myrkrið skellur á...
hefst ævintýrið!

Stórkostleg ævintýramynd 
byggð á magnaðri metsölubók

Hljómsveitirnar Skakkamanage 
og FM-Belfast halda tónleika á 
efri hæðinni á Barnum í kvöld.
Skakkamanage hefur vakið mikla 
athygli með lagi sínu Costa Del Jól 
og mun hljómsveitin vafalítið 
spila það. Einnig spilar sveitin 
væntanlega lög af fyrstu plötu 
sinni Lab of Love.

Tónleikarnir hefjast um tíu 
leytið og er frítt inn. Eru allir þeir 
sem hafa lokið jólagjafainnkaup-
um sínum þann daginn hvattir til 
að líta við.

Jólalegir 
tónleikar

Platan Lifandi í Laugardalshöll 
með Sálinni hans Jóns míns og 
Gospelkór Reykjavíkur hefur 
selst í átta þúsund eintökum fyrir 
þessi jól.

Platan hefur verið uppseld 
síðustu daga en nýtt upplag er 
komið í verslanir. Platan hefur að 
geyma mynd- og hljóðupptökur 
frá tónleikum Sálarinnar og 
Gospelkórsins sem fóru fram í 
haust fyrir fullu húsi. Þann 30. 
desember verða aðrir tónleikar 
haldnir vegna mikillar eftirspurn-
ar. Fáir miðar eru eftir og fer 
miðasala fram á midi.is.

Sálin í átta 
þúsund



JÓLAMYNDIN Í ÁR

JÓLAMYNDIN Í ÁR

Frá framleiðendum og

GÓÐA SKEMMTUN! GLEÐILEG JÓL

V.J.V. TOPP5.IS S.V. -MBL

ENDURUPPLIFUNIN

KVIKMYNDIR.IS

H.J. -MBL

KVIKMYND EFTIR BALTASAR KORMÁK

/ ÁLFABAKKA / KRINGLUNNI / KEFLAVÍK / AKUREYRI

Frá framleiðendum og

BARÁTTAN 
UM

JÓLIN
ER

HAFIN.

www.haskolabio.is

HAGATORGI • S. 530 1919

Hér er á ferðinni frumlegasti
spennuhasar ársins

Tim Allen Martin Short

DENZEL WASHINGTON  VAL KILMER

Frá  Jerry Bruckheimer “Pirates of the 
Caribbean” Frá leikstjóra “Crimson Tide”

( (HINIR

RÁFÖLLNUF

V.J.V. TOPP5.ISS.V. -MBL

Mynd eftir Óskarsverðlaunahafann Clint Eastwood.

Sannkallað meistaraverk sem kvik-

myndað var að mestum hluta á Íslandi.

Framleidd af Steven Spielberg

FÁNAR FEÐRANNA

ENDURUPPLIFUNIN

FORSÝND Í KVÖLD

-H.J. MBL
„SNJÖLL OG BRÁÐFYNDIN“ FORSTJÓRI HEILA KLABBSINS

FLUSHED AWAY M/-Ensk tal kl. 5:50 - 8 - 10:10 Leyfð

SANTA CLAUSE 3 kl. 3:40 - 5:50 - 8 Leyfð

THE GRUDGE 2 kl. 10:10 B.i. 16

BÆJARHLAÐIÐ M/- Ísl tal. kl. 3:40 Leyfð

DÉJÁ VU kl. 5:20 - 8 - 10:40 B.i.12

DÉJÁ VU VIP kl. 5:20 - 8 - 10:40

DEAD OR ALIVE kl. 4 - 6 - 8 - 10:10 B.i.12

SAW 3 kl. 8:15 - 10:40 B.i.16

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl tal kl. 3:40 - 5:50 Leyfð

DÉJÁ VU kl. 5:30 - 8 - 10:40 B.i.12

THE HOLIDAY kl. 5:30 - 8 - 10:40 B.i.7

DEAD OR ALIVE kl. 10:20 B.i.12

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl tal. kl. 3:30 Leyfð

FLUSHED AWAY M/-Ensk tal kl. 8:10 Leyfð

BÆJARHLAÐIÐ M/- Ísl tal kl. 3:30 Leyfð

DÉJÁ VU kl  8 - 10:20 B.i.12

DEAD OR ALIVE kl. 6 - 8 - 10 B.i.12

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl tal.  kl. 6 Leyfð

ERAGON kl.  5:50 - 8 B.i. 12

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl tal. kl. 6 Leyfð

DÉJÁVU kl. 8 B.i. 12

DÉJÁ VU kl. 6:15 - 9 - 10:30 B.i.12

FLAGS OG OUR FA.. kl. 8 B.i.16

BOSS OF IT ALL kl. 5:50 - 8 - 10:10 B.i.12

THE US VS. J.. kl. 5:50 (ótextuð) B.i.12

SANTA CLAUSE 3 kl. 5:50 Leyfð

NATIVITY STORY kl. 5:50 - 8 B.i.7

MÝRIN kl. 8 - 10:10 B.i. 12

THE DEPARTED kl. 10:10 B.i. 16

Frá  Jerry Bruckheimer “Pirates of the Caribbean”
Frá leikstjóra “Crimson Tide”

DENZEL WASHINGTON  VAL KILMER

Hér er á ferðinni frumlegasti
spennuhasar ársins

BÆJARHLAÐIÐ M/- Ísl tal kl. 13:00 Leyfð

SKOLAÐ Í BURTU  M/- Ísl tal kl. 14:40 Leyfð

ÁSTRÍKUR OG KLEÓPATRA Ísl tal kl. 16:15 Leyfð

BÆJARHLAÐIÐ  M/- Ísl tal kl. 18:10 Leyfð

550 KR MEÐ 

POPPI OG SVALA

S.V. -MBL

M.M.J. - KVIKMYNDIR.COM

HANDHAFAR SVARTA KORTSISNS FÁ 20% AFSLÁTT AF 
ALMENNU MIÐAVERÐI EF GREITT ER MEÐ KORTINU

GILDIR EKKI MEÐ ÖÐRUM TILBOÐUM Í VIP SAL EÐA Á ÍSLENSKAR MYNDIR

LEIÐIN TIL BETLEHEM

JÓLASVEININN 3ÞRJÁR Á TOPPNUM

Þriðja leiðin er fyrsta plata söng-
konunnar Elísabetar Eyþórsdóttur. 
Þetta er samt alls ekki sólóplata, 
heldur samstarfsverkefni Elísa-
betar sem syngur, Einars Más 
Guðmundssonar sem semur text-
ana og Barkar Hrafns Birgissonar 
sem semur lögin og útsetur þau 
auk þess að spila á gítar.

Tónlistin á Þriðju leiðinni er 
djassað popp. Lagasmíðarnar 
falla vel að skemmtilegum textum 
Einars Más. Hljóðfæraleikurinn 
er í höndum Barkar Hrafns, Scott 
McLemore trommuleikara, Valdi-
mars Kolbeins Sigurjónssonar 
kontrabassaleikara og Eyþórs 
Gunnarssonar sem spilar á píanó 
og hammond orgel. Hann er fyrsta 
flokks. Útsetningarnar eru smekk-
legar og lögin eru skreytt með 
snyrtilegum og vel spiluðum sóló-
um.

Elísabet, sem er ekki nema 
tvítug, hefur mjög sæta og góða 
söngrödd sem minnir mann á 
móður hennar, Ellen Kristjáns-
dóttur, sem syngur á móti henni í 
laginu Gestaþáttur og 
syngur eitt lag á plöt-
unni ein, lagið Úr 
tómleikans gjá. 

Svona djasspopp 
er ekki mjög fersk 
eða spennandi tón-
list í sjálfu sér. 
Hér er ekkert sem 
brýtur blað eða ýtir 
við manni. Lögin 
eru samt mörg fín, 
t.d. Páskaliljan 
mín, Dagar 
ganga í barn-
dóm, Öll þessi 
ef, Gestaþátt-
ur, Úr tóm-

leikans gjá og lokalagið Ástar-
birta, en í því fer hljómsveitin á 
flug, nokkuð sem mætti gerast 

oftar á plötunni.
Það sem dregur þessa plötu 

niður er að þrátt fyrir öll þessi 
vönduðu vinnubrögð þá vantar 
meira líf í hana. Þetta er of 
snyrtilegt. Hljómar stundum 
einum of mikið eins og knáir 
atvinnuspilarar hafi tekið að 
sér verkefni sem þurfti að 

klára. Það er enginn að 
sleppa fram af sér beisl-
inu. Elísabet er samt 
mjög efnileg söngkona 
og á framtíðina fyrir 
sér. 

Efnileg söngkona
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 Alfreð Gíslason valdi í 
fyrradag landsliðshópinn sem 
keppir fyrir Íslands hönd á heims-
meistaramótinu í Þýskalandi í 
næsta mánuði. Alfreð valdi nítján 
manna hóp en alls fara sextán leik-
menn til Þýskalands. Einn þeirra 
sem Alfreð valdi er leikstjórnand-
inn knái í Íslandsmeistaraliði 
Fram, Sigfús Páll Sigfússon. Hann 
var valinn í landsliðið sem fór til 
Ungverjalands í æfingaferð fyrir 
skemmstu og átti hann ekki von á 
því að vera valinn nú.

„Nei, ég bjóst reyndar ekki við 
því að vera valinn,“ sagði Sigfús. 
„Ég hef oft staðið mig betur en í 
Ungverjalandi en fékk kannski 
ekki mörg tækifæri með liðinu 
þar. En það er gaman að vita að 
Alfreð hefur trú á mér. Ég var 
reyndar farinn að skipuleggja frí 
nú um áramótin og átti pantað flug 
til Flórída nú á jóladag þar sem ég 
ætlaði að vera með mínum félög-
um. En ég sé alls ekki eftir því að 
missa af þeirri ferð,“ sagði 
Sigfús.

Eins og flestir ungir handbolta-
kappar hefur Sigfús stefnt að því 
að komast í íslenska landsliðið. 
„Ég var nú að stefna á að komast í 
liðið í kringum 22-23 ára aldur-
inn,“ sagði Sigfús sem er tvítugur. 
„En það er ljóst að þátttaka Fram í 
Meistaradeildinni hefur gert góða 
hluti fyrir mig. Þar spiluðum við á 
móti þeim bestu og fengum dýr-
mæta reynslu. Ég væri til í að fara 
í það verkefni aftur en það verður 
erfitt, til þess þurfum við Framarar 
að hysja upp um okkur buxurn-
ar.“

Sigfús er 1,74 metrar á hæð og 
hefur oft verið rætt um að það 
gæti háð honum í handboltanum. 
Hann gefur þó lítið fyrir það og 
reynir að svara gagnrýninni inni á 
vellinum. „Sumir eru stórir og 

aðrir minni, þannig er það bara.“
Sem fyrr segir fékk hann að 

spreyta sig gegn mörgum af bestu 
handboltamönnum Evrópu í 
Meistaradeildinni og kom honum 
á óvart að getumurinn var ekki 
meiri. „Ég er enn nokkuð frá þeim 
bestu en ég hélt að bilið væri 
miklu meira. Ég reyni frekar að 
nýta mér snerpuna. Þar að auki 
eru ekki margir litlir leikmenn í 
Þýskalandi og það voru kannski 
viðbrigði fyrir þá að mæta mér.“

Þrír leikmenn fara ekki til 
Þýskalands og segir Sigfús ætla 
að gera allt sem í sínu valdi stend-

ur til að halda sínu sæti. „Ég ætla 
að sýna mig og gera mitt besta. Ef 
Alfreð hefur trú á mér get ég leyft 
mér að fara óhræddur í þetta verk-
efni. Það er mikill heiður fyrir mig 
að vera hluti af þessu liði og tel ég 
að það geti náð mjög langt. Mótið í 
Þýskalandi verður án efa risastórt 
og mikil upplifun fyrir leikmenn.“

Íslenska landsliðið hefur undir-
búning sinn á æfingamóti í Dan-
mörku og mætir svo Tékkum tví-
vegis dagana 13. og 14. janúar. 
Þann 18. janúar heldur liðið til 
Þýskalands.

Sigfús Páll Sigfússon var í fyrradag valinn í íslenska landsliðshópinn sem tekur 
þátt í heimsmeistaramótinu í Þýskalandi. Sigfús segist ekki hafa búist við kall-
inu frá Alfreð Gíslasyni landsliðsþjálfara og ætlar að berjast fyrir sínu sæti.

Vill komast í Championship-deildina

 Varnarmaðurinn 
Elínbergur Sveinsson sem var 
fyrirliði Víkings Ólafsvíkur í 
sumar er kominn í herbúðir 
Leiknis úr Breiðholti. Elínbergur 
er 24 ára og er honum ætlað að 
fylla skarð Hauks Gunnarssonar í 
vörn Breiðhyltinga en Haukur 
var fyrirliði Leiknisliðsins. Bæði 
Víkingur Ólafsvík og Leiknir 
leika í 1. deildinni en í viðtali við 
heimasíðu síðarnefnda liðsins 
sagði Elínbergur að tvö úrvals-
deildarlið og þrjú önnur lið úr 1. 
deildinni hefðu sýnt honum 
áhuga.

Elínbergur 
skiptir í Leikni

Víkingar hafa bætt við 
leikmanni í sinn hóp en Jón 
Björgvin Hermannsson er 
genginn í raðir félagsins frá 
Fylki. Jón Björgvin er mjög 
fjölhæfur leikmaður sem getur 
spilað nánast alls staðar á 
vellinum en samkvæmt vefsíð-
unni Víkingur.net er hann 
hugsaður sem miðjumaður. Hann 
er uppalinn hjá Fylkismönnum en 
þekkir ágætlega til Víkings þar 
sem hann lék sjö leiki með liðinu í 
1. deildinni 2003 þegar það 
hafnaði í öðru sæti og komst upp í 
Landsbankadeildina.

Jón Björgvin 
aftur í Víkina

Fram sem endurheimti 
sæti sitt í Landsbankadeildinni í 
sumar hefur fengið til sín nýjan 
leikmann. Það er markvörðurinn 
Gunnar Líndal Sigurðsson sem 
kemur úr herbúðum Þórs á 
Akureyri. Honum er ætlað að 
keppa um markmannsstöðuna við 
Hannes Þór Halldórsson sem 
samdi við félagið fyrir skömmu 
en hann kemur úr herbúðum 
Stjörnunnar og var í U21 
landsliðinu.

Annar mark-
vörður í Fram

 Hvorki gengur né 
rekur hjá Philadelphila 76ers sem 
tapaði tólfta leiknum í röð í NBA-
körfuboltadeildinni í fyrrinótt. 
Liðið beið þá lægri hlut á 
heimavelli fyrir Indiana Pacers 
93-101. Jermaine O’Neal var 
stigahæstur í liði gestanna með 
34 stig og auk þess tók hann 
ellefu fráköst.

New York Knicks lætur 
leikbönn ekkert stöðva sig og 
liðið vann annan leikinn í röð með 
sigurkörfu undir blálokin. David 
Lee skoraði sigurkörfuna 111-109 
í þann mund sem lokaflautið gall. 
Utah Jazz vann sigur á Atlanta 
112-106 þrátt fyrir að hafa verið 
21 stigi undir fyrir fjórða og 
síðasta leikhlutann. Utah vann 
fjórða leikhlutann 40-13.

Philadelphia 
tapar og tapar

 Stöðuvatn hefur myndast á 
æfingasvæðinu við KA-heimilið á 
Akureyri eftir rigningu og hlýindi 
síðustu daga. Gunnar Jónsson 
segir völlinn vitanlega líta mjög 
illa út enda séu engin niðurföll 
þar. „Við eigum því ekki mögu-
leika að ræsta svæðið. Þetta er að 
hluta tilkomið vegna þess að 
snjór sem er mokað frá Lunda-
skóla er settur á svæðið. Þetta er 
í lagi undir venjulegu árferði á 
vorin en ég býst nú við að 
völlurinn jafni sig á þessum 
vatnselg fljótlega,“ sagði Gunnar.

„Það er kannski tímabært að 
stofna sundknattleiksdeild hér í 
félaginu,“ bætti hann við í léttum 
dúr.

Stöðuvatn á 
æfingasvæðinu





 Fólk í íþróttaheiminum í 
Írak lifir í stöðugum ótta þar sem 
það færist sífellt í vöxt að því sé 
rænt og jafnvel myrt. Ástæðan er 
oftar en ekki hefndaraðgerðir á 
vegum sjía og súnnía. Nýjasta 
dæmið er þjálfari ólympíuliðsins í 
hjólreiðum sem var rænt og síðan 
myrtur á mánudag.

Þjálfaranum var rænt þrem 
dögum eftir að liðið kom heim af 
Asíuleikunum þar sem liðið vann 
ekki til neinna verðlauna. Lík hans 
fannst síðan tveim dögum síðar.

„Við töpuðum enn einum mann-
inum úr okkar röðum. Hann er 
ekki stjórnmálamaður og er ekki 
tengdur neinum stjórnmála-
samtökum. Þetta er óskiljanlegt 
og ljóst að enginn er óhultur,“ 
sagði framkvæmdastjóri íþrótta-
og ólympíusambands Íraks.

Í síðasta mánuði fannst formað-
ur eins stærsta knattspyrnufélags 

Íraks látinn úti á götu en hann var 
myrtur á leið sinni til vinnu. 

Snemma í nóvember var blindum 
íröskum íþróttamanni og þjálfara 

hans rænt en þeim var sleppt að 
lokum eftir að í ljós kom að 
hvorugur var tengdur súnníum.

Nýlega var íröskum alþjóða-
dómara rænt er hann yfirgaf 
skrifstofur knattspyrnusambands-
ins. Mannræningjarnir fóru fram 
á fjórtán milljónir króna í lausnar-
fé. Fyrrverandi landsliðsmaður 
Íraks í blaki var skotinn til bana 
í verslun sinni fyrr á árinu og 
einum vinsælasta knattspyrnu-
manni landsins var rænt í 
september.

Í júlí sagði þjálfari íraska knatt-
spyrnulandsliðsins, Akram Ahmed 
Salman, upp störfum þar sem 
hann hafði fengið líflátshótanir. 
Uppsögn hans kom í kjölfar þess 
að formanni íþrótta- og ólympíu-
sambandsins hafði verið rænt 
ásamt þrjátíu öðrum starfsmönn-
um sambandsins. Það fólk er enn í 
haldi mannræningjanna.

Íþróttatengt fólk í Írak undir stöðugum árásum

 Allen Iverson er 
byrjaður að pakka eftir að Phila-
delphia skipti honum til Denver 
Nuggets og áður en hann yfirgefur 
svæðið ætlar hann að ná einni 
deilu í viðbót við félagið. Iverson 
segist nefnilega aldrei hafa farið 
fram á að vera skipt til annars 
félags en það er þvert á yfirlýs-
ingar forráðamanna 76ers.

„Ég fór aldrei og bað um að 
vera skipt til annars félags. Ég fór 
á fund og lýsti yfir óánægju minni 
með þann körfubolta sem liðið 
væri að spila. Við vorum ekki að 

spila sigurkörfubolta. Ég sagði að 
ef liðið ætlaði að spila svona áfram 
og tapa leikjum þá vildi ég ekki 
taka þátt í því,“ sagði Iverson við 
Ap-fréttastofuna. „Ég sagði síðan 
það sama við liðsfélaga mína.“

Það þarf vart að taka fram að 
forráðamenn Philadelphia hafa 
vísað ummælum Iversons til föður-
húsanna. Iverson lék sinn síðasta 
leik fyrir Philadelphia 6. desem-
ber gegn Chicago en Sixers er 
búið að tapa tólf leikjum í röð. 
Liðið hefur ekki tapað svona mörg-
um leikjum í röð í tíu ár.

Bað ekki um að vera 
skipt til annars félags

 Argentínumennirnir 
Javier Mascherano og Carlos 
Tevez hafa legið undir ámæli 
undanfarið en þeir eru sterklega 
orðaðir við sölu í félagaskipta-
glugganum í janúar. Mascherano 
ætlar sér aftur á móti ekkert að 
fara en blæs þess í stað í herlúðra 
og vonast til að sýna sig og sanna 
fyrir hinum nýja stjóra West Ham, 
Alan Curbishley.

„Ég veit ekkert um nýja þjálf-
arann, Curbishley, en ég vona að 
hann byrji frá grunni með alla 
leikmennina og að hver og einn fái 
tækifæri til að spila og sanna sig. 
Ég er búinn að heyra mjög góða 
hluti um nýja stjórann en mitt 
helsta áhyggjuefni er núna að 
sýna fram á að ég sé ekki slæmur 
leikmaður eins og margir kannski 
halda,“ sagði Mascherano sem 
hefur engan veginn náð að sanna 
sig fyrir stuðningsmönnum West 
Ham sem þó sáu hann í frábæru 
formi með Argentínu á HM í 
sumar.

„Ég hef engu að tapa þar sem 
enginn er fremri öðrum hérna. 
Allir segja að hann sé reyndur 
þjálfari og ég býst við því að hann 
muni kynnast hverjum okkar með 
tímanum, sérstaklega á æfingun-
um nú til að byrja með. 

Síðan ákveður hann hverjir 
spila. Pardew var mjög hrifinn af 
því þegar Tevez og ég komum 
hingað en fljótlega fór að grafa 
undan trausti hans til okkar og við 
vorum ekki notaðir í leikjum. Það 
var mjög pirrandi fyrir mig að fá 
ekki tækifæri í byrjunarliðinu, en 
sem atvinnumaður þarf maður að 
taka því og halda áfram að leggja 
hart að sér á hverjum degi og spila 
vel með varaliðinu. 

Þetta er ekki sanngjarnt að 

mínu mati, ég var að vonast eftir 
fleiri tækifærum og þetta særði 
mig.“

Mascherano hefur verið hvað 
sterklegast orðaður við Juventus 
en hann er staðráðinn í að sýna og 
sanna ágæti sitt í ensku úrvals-
deildinni. „Það hefur aldrei 
hvarflað að mér að fara þrátt fyrir 
að festa mig ekki í sessi hérna. En 
ef ég er ekki að spila, yrði það auð-

vitað flóknara. Liðsfélagar okkar 
hafa tekið vel á móti okkur, sér-
staklega með tungumálavanda-
málið, og ég get alls ekki kvartað. 
Ég kom í úrvalsdeildina mjög 
spenntur yfir öllu í kringum hana 
og ég vil ólmur ná árangri með 
West Ham. Það var takmarkið mitt 
og er það enn og vonandi fæ ég 
tækifæri til þess núna,“ sagði 
Mascherano.

Argentínumaðurinn Javier Mascherano segist ætla að berjast fyrir tilverurétti 
sínum hjá West Ham og er ákveðinn í að sanna sig fyrir nýja stjóranum.

 Carlo Ancelotti, þjálfari 
AC Milan, var hæstánægður eftir 
að liðið vann Catania á miðviku-
daginn en segir að liðið þurfi þó 
að bæta sig frekar. „Það eru 
aðeins sex stig núna í fjórða sætið 
og á það stefnum við. Auðvitað 
viljum við komast í Meistara-
deildina. Við erum loks á réttri 
leið, hægt og örugglega, en við 
getum þó bætt leik okkar enn 
frekar. Við megum ekki við því að 
tapa mikið fleiri stigum,“ sagði 
Ancelotti en hann hrósaði Kaka 
og Gennaro Gattuso sérstaklega.

„Kaka er ekki búinn að ná sér 
fullkomlega af meiðslum en hann 
er mikilvægur fyrir okkar lið. Þá 
var gott að fá Gattuso aftur til 
baka, hann spilar alltaf af sömu 
ástríðu,“ sagði Ancelotti en Kaka 
hefur verið orðaður við Real 
Madrid að undanförnu. Adriano 
Galliani, varaforseti AC Milan, 
hefur sagt að Kaka sé alls ekki á 
förum. Ítalíumeistarar Inter eru 
með sjö stiga forskot á Roma í 
ítalska boltanum en liðið vann 
sinn tíunda deildarsigur í röð á 
miðvikudag.

AC Milan stefn-
ir á fjórða sætið

 Flugfélagið Northwest 
í Bandaríkjunum hefur innkallað 
öll desember-hefti blaðs flug-
félagsins þar sem Carmelo 
Antony, leikmaður Denver 
Nuggets, er á forsíðunni. Anthony 
var fyrir nokkrum dögum 
dæmdur í fimmtán leikja bann í 
NBA-deildinni fyrir þátt sinn í 
slagsmálum Nuggets og New 
York Knicks.

„Northwest vill ekki að kúnnar 
fyrirtækisins fái það á tilfinninguna 
að við styðjum slíka hegðun. Þess 
vegna innkölluðum við heftið. 
Þess í stað fá kúnnar okkar 
janúarheftið í hendur snemma,“ 
sagði í yfirlýsingu frá Northwest.

Vill ekki Carm-
elo á forsíðu

Ástralski krikketleikar-
inn Shane Warne tilkynnti í gær 
að hann hygðist hætta með 
landsliði Ástrala að lokinni keppn-
inni við Englendinga um hinn 
svokallaða Öskubikar, The Ashes, 
sem nú stendur yfir í Ástralíu. 
Heimamenn hafa þegar tryggt 
sér sigur í seríunni með því að 
vinna fyrstu þrjár viðureignirnar 
en tvær eru enn eftir.

„Ég vil hætta á toppnum og á 
eigin forsendum. Ég held að ég 
hafi unnið mér inn þann rétt,“ 
sagði Warne sem er án efa einn 
besti krikketleikari sögunnar sem 
og einn sá vinsælasti.

Goðsögn hættir 
í krikketi

 Terrell Owens og DeAngelo 
Hall eru orðnir vinir á ný en hinn 
síðarnefndi sagðist ekkert vilja 
hafa með Owens að gera eftir að 
hann hrækti framan í hann í leik 
Atlanta Falcons og Dallas 
Cowboys.

Það var gamla stjarnan Deion 
Sanders sem sannfærði Hall um 
að ræða við Owens í þriggja 
manna símtali en Owens hafði 
mikið reynt að ná í Hall án 
árangurs áður en Sanders skipti 
sér af málum.

„Mamma mín hefði ekki fengið 
mig til að ræða við hann en ég er 
feginn að hafa hlustað á Deion,“ 
sagði Hall.

Hafa grafið 
stríðsöxina





Finnski ökuþórinn 
Heikki Kovalainen mun aka 
fyrir Renault-liðið í formúlu 1 á 
næsta keppnistímabili, í stað 
Fernando Alonso sem skipti yfir 
til McLaren. Kovalainen var 
tilraunaökumaður hjá Renault á 
síðasta keppnistímabili en keppti 
þar áður í GP2-mótaröðinni. 
Hann hefur þó verið hjá Renault 
síðan 2002 sem hluti af ökuþóra-
teymi liðsins. 

„Mér finnst eins og Renault 
sé eins og fjölskyldan mín. Ég 
fer oft í verksmiðjuna og þar 
þekki ég alla með fornafni,“ 
sagði Kovalainen. 

„Allt liðið styður mig heils-

hugar og sjálfstraustið er mikið 
hjá okkur. Við teljum okkur geta 
endurtekið afrek síðustu ára.“

Alonso hefur tvö síðustu ár 
unnið heimsmeistaratitil öku-
þóra hjá Renault og voru félaga-
skipti hans afar umtöluð og 
áberandi. Kovalainen mun því 
aka við hlið Ítalans Giancarlo 
Fisichella sem hann lofar í 
hástert.

„Ég hef alltaf litið á hann sem 
minn liðsfélaga. Hann stóð sig 
vel á síðasta tímabili og var 
stundum fljótari en Alonso í 
tímatökunum en Alonso var 
yfirleitt alltaf skrefinu á undan 
í sjálfum keppnunum.“

Spurður hver markmið hans 
væru fyrir næsta tímabil sagði 
hann: „Einfaldlega að komast í 
mark í fyrstu keppninni og ná í 
einhver stig fyrir Renault. Það 
eru allar forsendur til staðar til 
að við getum staðið okkur vel. 
En ég vil ekki byggja upp mikl-
ar væntingar fyrir fyrstu keppn-
ina því það er tilgangslaust. Við 
munum taka eina keppni fyrir í 
einu.“

Renault er mín fjölskylda í formúlu 1

Í DHL-deild karla eru hlutir að 
þróast nokkurn veginn í samræmi 
við spá liðanna sjálfra og eru Vals-
menn, sem spáð var Íslands-
meistaratitlinum, efstir þegar 
deildin er hálfnuð. Valsliðið hefur 
engu að síður ekki verið nægjan-
lega sannfærandi og leikur liðsins 
of sveiflukenndur. Liðið hefur 
verið að missa leiki niður og oft á 
tíðum ekki klárað leiki sem sönn-
um meistaraefnum sæmir. 

HK, sem kemur fast á hæla 
Vals, hefur hins vegar sýnt ágætis 
tilburði og að mörgu leyti komið á 
óvart. Hins vegar ef mannskapur-
inn er skoðaður nánar auk þess 
sem liðið fékk til liðs við sig einn 
efnilegasta þjálfara landsins, 
Gunnar Magnússon, þarf staða 
liðsins ekki að koma svo á óvart. 

Hið sameinaða lið Þórs og KA 
Akureyri kemur í þriðja sæti og 
kemur það mér lítið á óvart. Þar 
eru saman komnir leikmenn með 
mikla reynslu og þyngd (í orðsins 

fyllstu!). Varnarleikur er þeirra 
aðalsmerki en sóknarleikur liðs-
ins hefur ekki verið nægjanlega 
sannfærandi og virkar hann oft á 
tíðum mjög tilviljanakenndur og 
þunglamalegur. Stjarnan sem 
kemur í 4. sæti hefur verið að 
rétta úr kútnum eftir þjálfara-
skipti og verið að mjaka sér 
þangað sem liðið á klárlega 
heima.

Haukar sem eru í fimmta sæti 
hafa valdið vonbrigðum og engan 
veginn staðið undir þeim vænting-
um sem gerðar voru í upphafi. 
Fróðlegt verður hins vegar að sjá 
hvernig þeir koma undan hléinu. 
Þær fréttir hafa borist að Aron 
Kristjánsson sé á heimleið frá 
Danmörku til að taka við Hauk-
um.

Með fullri virðingu fyrir Páli 
Ólafssyni og því góða starfi sem 

hann hefur skilað þá er það hár-
rétt ákvörðun hjá Haukum að 
næla sér í Aron því þar er á ferð-
inni mjög svo áhugaverður þjálf-
ari sem hefur náð sér í fína reynslu 
í Danmörku og á eflaust eftir að 
koma með ferskar áherslur inn í 
íslenskan handbolta. 

Jafnir Haukum að stigum í 
sjötta sæti koma Íslandsmeist-
arar Fram. Fram var spáð 
öðru sæti og er staða liðsins 
því eflaust nokkur vonbrigði. 
Hins vegar virðist þátttaka 
Fram í Meistarakeppninni 
hafa tekið sinn toll og því 
verður fróðlegt að sjá 
hvort þátttaka þjálfara 
liðsins í HM 2007 í janúar 
nk. muni taka sinn toll. Í 
tveimur neðstu sætun-
um koma síðan Fylkir 
og ÍR. Fylkir gerði 
nýlega það sama og 
Stjarnan og skipti 
um þjálfara. 

Er það frekar óvanalegt að tvö 
lið séu búin að skipta um þjálfara 
fyrir jól en þar ræður eflaust 
miklu um að lið eiga það nú á 
hættu að geta fallið um deild. 
Hvort sú skipting hafi verið rétt 
get ég ekkert sagt um en það er 
spurning engu að síður hvort 
Sigurður hefði ekki átt að fá að 
klára leikina fram að áramótum 
því liðið á von á góðum liðsauka. 

Ekki nema þessi skipting hafi á 
einhvern hátt tengst heimkomu 
Heimis Arnar Árnasonar. Staða 

Fylkis er í samræmi við spá 
liðanna en engu að síður 
hefur liðið verið frekar 
óheppið hvað meiðsl leik-

manna varðar auk þess 
sem liðið leigði 

sinn besta 
varnarmann 
fram að ára-
mótum til 

Gummersbach í Þýskalandi. Fylkir 
gat einfaldlega ekki hafnað því 
leigutilboði sem kom í Guðlaug 
enda um dágóða upphæð að ræða 
og var sú upphæð mun hærri en 
Fram fékk frá Gummersbach fyrir 
söluna á Sverre Jakobssyni. Það 
hlýtur að vera súrt fyrir Fram og 
sérstaklega í ljósi þeirra leiðinda 
sem upp komu sl. sumar í kringum 
félagaskipti Sverres. Með tilkomu 
Heimis og endurkomu Guðlaugs 
hefur Fylkir því fína möguleika til 
að gera mun betur. 

Lestina rekur síðan ÍR sem í 
sjálfu sér kemur ekki á óvart. 
Liðið varð fyrir mikilli blóðtöku 
fyrir þetta keppnistímabil en engu 
að síður hefur liðið náð sér í fjög-
ur stig, m.a. með sigri á Haukum, 
auk þess sem liðið hefur verið 
mjög nálægt því að landa fleiri 
stigum. Það verður því fróðlegt að 
fylgjast með eftir áramót því 
spennan á eflaust eftir að haldast 
fram í síðustu umferð.

Haukar og Fram hafa ekki staðið undir væntingum

 Bandaríska íþrótta-
blaðið Sports Illustrated komst á 
dögunum yfir skjöl sem sýna laun 
allra leikmanna í NBA-deildinni. Í 
raun sýna gögnin sem blaðið 
komst yfir laun fram til ársins 
2012. Einnig kemur fram í gögn-
unum hvaða sérákvæði eru í samn-
ingum leikmannanna og hvaða 
laun leikmenn fá frá liðum sem 
þeir hafa yfirgefið. Þar kemur til 
að mynda fram að Dallas greiðir 
Michael Finley fáránleg laun þótt 
hann sé ekki lengur á leikmanna-
skrá félagsins. 

Launin sem um ræðir eru ein-
göngu þau laun sem félögin greiða 
leikmönnunum og auglýsinga-
samningar eða aðrar aukatekjur 
koma ekki fram í þessum tölum.

SI hefur búið til sinn eigin lista 
yfir þá leikmenn sem fá greitt of 
mikið að þeirra mati og leikmenn 
sem fá greitt of lítið miðað við 
getu. Efstir á listanum yfir þá leik-
menn sem fá greitt of mikið að 
mati SI er bakvarðapar New York 
Knicks, Stephon Marbury og Steve 
Francis, en þeir eru samtals með 
rúmar 32 milljónir dollara í laun á 
þessu leiktímabili. Tímabilið hjá 
Marbury er hans versta á ellefu 
ára ferli og Francis hefur einnig 
lítið getað.

Chris Webber er í öðru sæti 
með sínar 20 milljónir dollara en 
hann er nú að skjóta í fyrsta skipti 
undir 40 prósentum. Laun hans 
hækka í rúmar 22 milljónir doll-
ara á næsta ári. Bronsverðlaun SI 
fær síðan Michael Finley en Dall-
as mun greiða honum rúmar 16 
milljónir dollara í ár og 18 milljónir 
dollara á næsta ári á meðan hann 
leikur með San Antonio. Jalen 
Rose er í svipaðri stöðu en NY 
greiðir stærstan hluta launa hans 

þótt hann spili með Phoenix. 
Sá leikmaður sem fær minnst 

greitt miðað við getu að mati SI er 
stórstjarnan LeBron James en 
hann er enn á nýliðalaunum sem 
eru tæpar sex milljónir dollara 
fyrir árið. Hann má ekki fá 

„almennileg“ laun fyrr en á næsta 
tímabili samkvæmt reglum NBA.

Næstur á þessum lista er Monta 
Ellis hjá Golden State en hann er 
næststigahæsti leikmaður liðsins 
og hefur slegið í gegn frekar 
óvænt. Hann þénar ekki nema 

tæplega 700 þúsund dollara fyrir 
árið. Þriðji er síðan DeShawn 
Stevenson hjá Waizards en hann 
er á lágmarkslaunum leikmanna 
sem hafa verið sex ár í deildinni, 
sem er tæp milljón dollara. Hann 
er einn af þremur byrjunarliðs-
mönnum í deildinni á svo lágum 
launum.

New York Knicks er með lang-
hæsta launaliðinn í deildinni en 
Knicks greiðir leikmönnum sínum 
rúmar 117 milljónir dollara í laun 
á árinu. Það er langt í næsta lið 
sem er Dallas en leikmenn 
Mavericks munu kosta félagið 
rúmlega 91 milljón dollara á 
árinu.

Kevin Garnett, leikmaður Minnesota Timberwolves, fær hæst laun allra leikmanna í NBA-deildinni á þess-
ari leiktíð eða 21 milljón dollara sem er tæplega einn og hálfur milljarður íslenskra króna. Hið slaka lið 
New York Knicks er aftur á móti það félag sem er með langmestu launabyrðina eða 117 milljónir dollara.

 Það er líf og fjör í 
kringum José Mourinho, stjóra 
Chelsea, eins og venjulega.

Á miðvikudag bað hann Andy 
Johnson, framherja Everton, 
afsökunar vegna ásakana um að 
hann hefði kastað sér viljandi 
niður í grasið í leik Everton og 
Chelsea á dögunum. Aðeins 
nokkrum klukkutímum síðar 
gekk mikið á þegar Chelsea sótti 
Newcastle heim í enska deildar-
bikarnum.

Chelsea vann 1-0 en Mourinho 
lenti saman við Glenn Roeder, 
stjóra Newcastle, eftir sigur-
markið. Ástæðan var að Mourinho 
sýndi Nicky Butt, leikmanni 
Newcastle, ímyndað gult spjald 
eftir brot hans, sem leiddi til 
marksins.

Roeder gerði lítið úr atvikinu 
eftir leikinn og sagði þá aðeins 
hafa verið að skiptast á skoðunum 
og meira væri ekki um málið að 
segja. Roeder sagðist heldur ekki 
hafa séð handabendingar 
Mourinho til Butt.

„Ég skil ekki af hverju fólk þarf 
alltaf að vita nákvæmlega hvað var 
sagt þegar stjórar skiptast á 
skoðunum á hliðarlínunni,“ sagði 
Roeder frekar fúll en hann var 
einnig óánægður með hvar 
aukaspyrnan var tekin. Roeder 
segir það ekki vera spurningu að 
um aukaspyrnu hafi verið að ræða 
en var pirraður á því hvar 
dómarinn setti boltann niður. Hann 
sagði enn fremur að hans lið hefði 
ekki beint verið óheppið í leiknum 
en hefði skot Obafemi Martins fyrr 
í leiknum farið inn hefði leikurinn 
kannski endað öðruvísi.

„Sýndi“ Butt 
gula spjaldið
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19.900
• Textavarp
• Nicam stereo
• Skart- og AV-tengi
• Silfrað/ svart eða málmlitað / hvítt

21'' SJÓNVARP M/DVD SPILARA

5990
SNJÓSLEÐI

• “Classic Sport”
• GT-sæti og GT-stýri

99
• Perur / ananasskífur / blandaðir ávextir
• Ferskjur, 6 x 425 gr., kr 399

NIÐURSUÐUVÖRUR - 1/1 DÓS

pr. dós

4590
• Lengd: 64 cm
• Rafhlöður og fjarstýring fylgja

FJARSTÝRÐ ÞYRLA

99
• Epla / peru
• 0,65 ltr.

SÍDER 199
• Hvít
• Stór hvít sprittkerti, 10 í pk, kr 269

SPRITTKERTI - 100 Í PK

189
• 4 ltr

RÚÐUVÖKVI

400
gr.

3990
• Mega Rider 2
• L : 29 cm
• Rafhlöður og fjarstýring fylgir

FJARSTÝRÐUR BÍLL

199
• 400 gr

PIPARKÖKUR

19
• H: 30 cm

RAUÐ KERTI

pr. stk.

• Margar gerðir af dúkkum
með fylgihlutum

FRÁ399
BABY BORN
MINIWORLD

5990
• Special Edition
• Dúkka með fylgihlutum

BABY BORN

Opið frá 09:00 til 22:00



Hann verður alltaf Nonni fyrir mér

KÆST SKATA
KÆST TINDASKATA

SALTFISKUR, HÁKARL
SALTAÐAR KINNAR, SIGINN FISKUR.





„Þulirnir eru byrjaðir að lesa þær 
inn á band en jólakveðjurnar hafa 
aldrei verið fleiri,“ segir Lárus 
Guðmundsson sem tekið hefur á 
móti jólakveðjum landsmanna en 
þær verða að venju fluttar á Rás 1 á 
Þorláksmessu. „Ég hef reyndar 
ekki nákvæma tölu en þetta eru í 
kringum fjórtán til fimmtán 
klukkustundir,“ útskýrir Lárus. 
„Gæti giskað á að fjöldi þeirra væri 
á bilinu átta til níu þúsund,“ bætir 
hann við.

Jólakveðjurnar á gömlu gufunni 
eru að margra mati stór hluti af 
jólahaldinu og segir Lárus að starfs-
fólkið í Efstaleitinu finni vel fyrir 
því hversu miklu máli þetta skipti 
fyrir fólk. „Margir panta í gegnum 
netið en þeir eru líka ófáir sem 
koma hingað og skrifa jólakveðj-
una hjá starfsfólkinu hérna,“ segir 
Lárus en lokað var fyrir móttöku á 
miðvikudaginn. „Nokkrir hafa 
hringt með kökkinn í hálsinum eftir 
að við hættum að taka við og grát-

beðið okkur um að taka við kveðju,“ 
segir Lárus og flestir hafa fengið 
ósk sína uppfyllta.

Lárus segist bera mikla virðingu 
fyrir þulunum sem lesa jólakveðj-
urnar og vildi óska þess að hann 
væri gæddur sömu þolinmæði og 
þeir. Landsmenn eiga hins 
vegar örugglega eftir að 
sakna Ragnheiðar Ástu 
Pétursdóttur sem for-
fallast í ár sökum veik-
inda. „Hún hefur lengi 
verið stór hluti af þess-
ari hefð en við vonumst 
til að sjá hana aftur á 
næsta ári,“ segir Lárus 
en meðal þeirra sem 
lesa jólakveðjurnar 
í ár eru þau Gerð-
ur G. Bjarklind 
og Sigvaldi 
Júlíusson. 
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„Þetta var ekki alveg sanngjarnt 
að mínu mati,“ segir Harold Burr, 
fyrrum söngvari hljómsveitarinn-
ar The Platters. Á föstudaginn síð-
asta datt Harold úr sjónvarps-
þættinum X-factor. Einar 
Bárðarson setti hann ekki í hóp 
þeirra sem komust áfram, en Har-
old segir að einhver vafi hafi þó 
blundað í mönnum. „Ég var í hópi 
þeirra tólf sem komust áfram 
fyrst, en svo var ég beðinn um að 
koma og mér sagt að mistök hefðu 
átt sér stað. Eftir það var ég keyrð-
ur þangað sem hinir voru og okkur 
sagt að við hefðum ekki komist 
áfram,“ segir söngvarinn. 

Harold hefur getið sér gott orð 
í Reykjavík sem  hrífandi djass-
söngvari. Undanfarin ár hefur 
hann spilað út um alla borg og 
vekur það mikla lukku þegar hann 
flytur gömul lög frá Platters-árum 
sínum. „Ég hef sungið lengi og 
verið mikið í kringum tónlist 
og aðra söngvara. Ég var 
alveg viss að minn flutningur 
hefði dugað til þess að koma 
mér áfram, því ég heyrði 
marga söngvara sem voru 
síðri,“ segir Harold án þess 
að hljóma hrokafullur. 
En að mörgu þarf að 
huga við gerð 
sjónvarpsþáttar
eins og X-factor 
og segir Har-
old að það hafi 
hugsanlega
verið sinn 
banabiti.
„Þeir vilja 
auðvitað
gera góðan 
sjónvarps-
þátt og þess 
vegna er ekki 

alltaf hægt að leggja 
mestu áhersluna á söng-

inn sjálfan. Því það 
eina sem ég gat séð 

verulega að 
mínum flutn-

ingi var 
sviðsfram-
koman og 
kannski
aldurinn
ef því er 
að
skipta.“

Fyr-
irkomu-
lag X-

factor er 
ólíkt því 

sem við 
þekkjum úr 

Idol. Nú er það 
þannig að fólki er 

skipt í þrjá hópa 
eftir dómurum, og 

var Harold látinn fylgja Einari 
Bárðarsyni eins og aðrir eldri 
keppendur í þættinum. „Harold 
Burr er náttúrlega góður söngv-
ari, eins og allir þarna, það var 
enginn lélegur,“ segir Einar og 
bætir því við að hann hafi látið 
sviðsframkomu keppenda spila 
stóra rullu í vali sínu, vegna þess 
hve leikar voru annars jafnir. „Það 
sem stóð í mér er að Harold horfði 
í gólfið í þau þrjú skipti sem hann 
söng fyrir mig. Ég lagði það saman 
við reynslu hans og tók heldur 
sénsinn á einhverjum öðrum,“ 
segir Einar að lokum.

Harold er ekki af baki dottinn 
og segist ekki bitur eftir reynsl-
una í X-factor, þvert á móti gæti 
hún heldur gert honum gott. Á 
nýju ári stefnir Harold á stórræði 
og hyggst ætla að byrja aftur með 
The Platters-kvöld sín sem vöktu 
mikla lukku hér áður fyrr. 

… fær Garðar Thór Cortes sem 
troðfyllir tónleikasali Englands 
og var nú síðast líkt við 
hetjutenórinn Luciano Pava-
rotti af gagnrýnanda.

Aldrei fleiri jólakveðjur á RÚV

„Þetta er í fyrsta skiptið sem ég fer 
með Bubba, jú það er rétt,“ segir 
Jón Atli Jónasson rithöfundur. Jón 
Atli verður í föruneyti Bubba Mort-
hens þegar hann heimsækir fanga á 
Litla-Hrauni á aðfangadag, 
skemmtir þeim og messar yfir. 
Þetta mun vera í 23. skiptið sem 
Bubbi skemmtir á Litla-Hrauni á 
aðfangadag, einstök hefð og til 
stökustu fyrirmyndar.

Jón Atli segist ekki vera búinn 
að ákveða nákvæmlega hvað hann 
muni lesa fyrir fangana, víst er þó 
að hann muni grípa eitthvað niður í 
Ballöðuna um Bubba Morthens, 
skáldævisögu sína um kónginn 
sjálfan. „Svo er aldrei að vita nema 
ég skrifi jólasögu og lesi, það verð-
ur þá glæpasaga sem gerist á 

jólum,“ segir Jón Atli sem er spennt-
ur fyrir ferðinni. „Já, ég les sjaldan 
upp en þetta verður alveg glæsi-
legt.“

Þetta árið verður föruneyti 
Bubba í yngri kantinum. Auk 
Bubba og Jóns Atla verða í hópn-
um tónlistarkonan Lovísa Elísa-
bet Sigrúnardóttir, Lay Low, og 
tónlistarmaðurinn Toggi. Bæði 
gáfu þau út fyrstu plöt-
ur sínar á þessu ári 
og hafa fengið frá-
bærar viðtökur. 
Þetta er sömuleið-

is í fyrsta skipti sem þau koma á 
Litla-Hraun. „Ég hefði nú ekki 
boðið mig fram ef mér hefði litist 

ekki 

vel á þetta,“ segir Toggi. „Annars 
geri ég bara það sem mér er sagt, 

mæti með gítarinn og jóla-
skapið.“

Ungt föruneyti Bubba á Litla-Hraun í ár
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eru alveg staðfastir á því 
að það sem liggur í augum uppi, geti 
ómögulega verið staðreynd, einfald-
lega vegna þess að hún liggur í 
augum uppi. Umræðan um að á 
öllum málum séu margar hliðar fer 
af stað og þarna hljóti að vera eitt-
hvað annað í gangi. 

er út af þessum sumum sem 
umræða um helstu spillingarmál 
undanfarinna ára hefur alltaf þæfst 
og útvatnast á ótrúlega stuttum tíma. 
Tökum nokkur dæmi. 

náfrændi forsætisráðherra 
var skipaður hæstaréttardómari, 
þótti það vera spilling í fimmtán 
mínútur og svo tók þófið við. „Hvers 
á aumingja maðurinn að gjalda?“ 
„Getur hann aldrei orðið hæsta-
réttardómari vegna þess að hann er 
náfrændi forsætisráðherra?“ „Á 
hann ekki jafnan rétt og aðrir?“.

besti vinur forsætis-
ráðherra var skipaður hæstaréttar-
dómari var það spilling í eina mín-
útu, en þá fór umræðan af stað um að 
sá væri nú bara svo frábær lögmaður 
að það væri bara sjálfsagt.

Árni Johnsen fékk náðun 
frá handhafa forsetavalds, sam-
flokksmanni sínum. Þetta þótti svo 
sjálfsagt að umræðan um að glæpa-
maður, sem hefði í skjóli opinbers 
embættis misnotað almannafé til að 
hagnast ætti hugsanlega að þurfa að 
bíða lengur en ella með að fá náðun, 
fór ekki einu sinni af stað. Nei nei, 
hann tók út sinn dóm og batnandi 
mönnum er best að lifa og allur sá 
pakki.

sonur fyrrum forsætis-
ráðherra og aðstoðarmaður dóms-
málaráðherra verður á næstu dögum 
eða vikum skipaður héraðsdómari, 
þá verður það ekki mikið tiltökumál, 
vegna þess að dómsmálaráðherra 
mun víkja sæti og láta annan um að 
skipa hann. Það mun ekki verða talið 
spilling nema í svona þrjátíu sekúnd-
ur, þá verður málið dautt.

nú þegar trúarleiðtogi er bók-
staflega sýndur með buxurnar 
niðrum sig í sjónvarpinu, þá segja 
sumir að „það geti nú bara ekki 
verið“. „Þarna hljóta að vera ein-
hverjar myndfalsanir í gangi“. 
„Hann segir að þetta sé lygi, og sver 
það við börnin sín og eiginkonu“. 

er lítil eyja, ekki mikið 
stærri en Sikiley og hér þurfa allir 
að búa í sátt og samlyndi. Við kom-
umst ekkert annað. Þess vegna er 
þægilegra að horfa í hina áttina, út á 
hafið og segja við sjálfan sig að 
sannleikurinn liggi nú sjaldnast í 
augum uppi.

Hvað liggur í 
augum uppi?

edda.is

Ólafur
Jóhann
áritar

Ólafur Jóhann Ólafsson

„Ólafur Jóhann skrifar agaðan stíl sem er 
gífurlega áhrifamikill ... 
bók sem er skelfilega heillandi.“
Publishers Weekly

„Maður getur ekki hætt að lesa ... sögurnar tvinna saman
spennu, sorg og tilfinningalífi fólks á meistaralegan máta.“
         Óttar M. Norðfjörð, DV

„Snjallar og vandaðar smásögur.“
Jón Yngvi Jóhannsson, Kastljós

„Sögurnar eru geysilega vel byggðar og nostrið við sögufléttuna 
eitt og sér nánast tryggir ánægjulegan lestur.“
Ágúst Borgþór Sverrisson, vettvangur.net

„Ólafur Jóhann er gjörhugull höfundur með óvenjulegar stílgáfur ...
kemur lesanda sínum í opna skjöldu með snjöllum lausnum.“
Páll Baldvin Baldvinsson, Fbl.

„Aldingarðurinn er óvenjulega þéttofin bók ... efni sagnanna er þrungið
tilfinningum og átökum í mannlegri tilveru ... Þessi bók er með hans 
[Ólafs Jóhanns] betri verkum.“
Skafti Þ. Halldórsson, Mbl.

Ólafur Jóhann áritar bók sína Aldingarðinn í Bónus Kringlunni í dag kl. 18.00. 
Athugið – aðeins þetta eina sinn fyrir jólin!

Tryggið ykkur áritað eintak af Aldingarðinum og komið
með fyrri bækur Ólafs Jóhanns til áritunar.

Vinsælasta
smásagnasafn
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Ný prentun 
komin í 

verslanir

6000
eintök seld


