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Smáauglý

Þráinn Bertelsson kynntist afskaplega góðri fiskisúpu
í Frakklandi fyrir margt löngu.„Ég hlakka alltaf til þess milli jóla og nýárs að hvíla mig á

reykta kjötinu sem borðað er ótæpilega af á þessum árs-

tíma,“ segir Þráinn Bertelsson kvikmyndagerðarmaður. 

„Þá fæ ég mér fiskisúpuna.“Þráinn segist fyrst hafa fengið súpuna góðu bouilla-

baisse í Suður-Frakklandi fyrir langa löngu. Súpan er að

sögn Þráins ættuð frá Marseille eins og franski þjóðsöngur-

inn og greifinn af Monte Cristo.Þráinn hafði þó engar væntingar til súpunnar í fyrsta 

skipti sem hann fékk hana. „Ég hafði aldrei fengið öðruvísi

fiskisúpu en íslenska lúðusúpu sem búin er til úr hveiti,

ediki og lárviðarlaufum og var því ekki bjartsýnn á að borða

fiskisúpu. Það var hins vegar mikil upplifun að bragða

alvöru fiskisúpu í fyrsta skipti á ævinni og síðan hefur þetta

verið einn af mínum uppáhaldsréttum,“ segir Þráinn og 

fannst mikil upplifun að uppgötva að aðrar þjóðir gætu búið 

til öðruvísi fiskisúpu en tíðkaðist hér á landi, úr lúðu, laxi 

eða silungi.
Þráinn gefur lesendum uppskriftina að súpunni góðu.

Hana fékk Þráinn frá vini sínum og nágranna Gerard Lem-

arquis. Hann segir hins vegar fráleitt að gefa nákvæmar

mælieiningar yfir magn hvítvíns, kryddjurta og annarra

hluta uppskriftarinnar, hlutföllin fari alfarið eftir persónu-

legum smekk og sálarástandi kokksins hverju sinni.
Uppskrift Þráins má finna á síðu 3.

Hvílir sig á reykta 
kjötinu
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 Ekki er búist við 
meiriháttar röskun á flugi eftir 
áramót þegar Flugstoðir ohf. taka 
við stjórn flugumferðar af Flug-
málastjórn, en flugrekendur fund-
uðu í gær með Flugmálastjórn.

Samkvæmt upplýsingum frá 
Flugstoðum verða tveir meginferl-
ar flugs til og frá Evrópu, en einn 
ferill til og frá Bandaríkjunum. Á 
hverjum ferli verða tvær flughæð-
ir. Afkastageta flugumferðar-
stjórnar verður þannig minnst 
sextán vélar á klukkustund. Þor-
geir Pálsson flugmálastjóri segir 
þetta miðað við þá þörf sem fyrir 
hendi sé á þessum árstíma.

Hjá Icelandair verður engum 
flugáætlunum breytt að svo 
stöddu. „Það verður auðvitað að 
sjá hvernig þetta þróast, en eins 
og er reiknum við með að þetta 
verði allt í góðu, fyrir utan minni 
háttar raskanir. Það er búið að 
segja okkur að allt verði gert til 
að halda áætlun eins lengi og unnt 
er og við trúum bara og treystum 
á að svo verði,“ segir Jón Karl 
Ólafsson, forstjóri Icelandair.

Jón Karl dregur hins vegar 
ekki dul á að þetta sé síst óska-
staða flugrekenda. „Við verðum 
að reikna með því að þetta kosti 
einhverja peninga, því ekki verð-

ur hægt að hagræða leiðum eftir 
veðri og vindum. En ef svona 
heldur áfram mun stjórn  flugum-
ferðarsvæðisins bara færast í 
burtu frá Íslandi, erlendir aðilar 
munu ekki líða röskun til lengri 
tíma, því miður.“

Flugmálastjórn sendi frá sér 
yfirlýsingu í gærkvöldi til að 
árétta að viðbúnaðaráætlunin um 
flug eftir áramót miðist við fullt 
og óskert flugöryggi. Engar við-
ræður eru milli Flugstoða og flug-
umferðarstjóra, sem ekki vilja 
ráða sig til starfa hjá fyrirtækinu 
að óbreyttu.

Flugið raskast lítið
Flugmálastjórn fullvissaði flugrekendur í gær um að þeir geti haldið áætlunum 
sínum óbreyttum eftir áramót, þrátt fyrir að tæplega sextíu flugumferðarstjór-
ar hafi enn ekki ráðist til starfa hjá hinu nýja fyrirtæki, Flugstoðum ohf.

Hæstaréttardómar í 
fíkniefnamálum hafa mildast 
töluvert á allra síðustu árum. Það 
er í fyrsta sinn sem það hefur 
gerst frá því að löggjöf um 
áfengis- og fíkniefnabrot tók 
gildi. Á níunda áratugnum höfðu 
dómarnir þyngst gífurlega vegna 
komu e-töflunnar á íslenskan 
fíkniefnamarkað.

Helgi Gunnlaugsson, prófessor 
í félagsfræði, segir áherslur í 
fíkniefnamálum þó vera rangar 
þar sem refsistefna uppræti ekki 
neyslu efnanna. Vandinn falli 
fyrst og fremst undir félags-, 
menningar- og heilbrigðismál og 
að yfirvöld leysi hann ekki með 
því að fara í stríð við borgara sína.

Dómar mildari 
á síðustu árum

 Í skriflegu svari 
Guðmundar Jónssonar og Jóns A. 
Einarssonar við sjö spurningum 
Magnúsar Stefánssonar félags-
málaráðherra um málefni 
Byrgisins kemur fram að 
Guðmundur og læknarnir Ólafur 
Ólafsson og Magnús Skúlason beri 
faglega ábyrgð á starfi Byrgisins.

Fréttablaðið hefur spurning-
arnar og svörin undir höndum. 

Guðmundur og Jón svöruðu 
spurningunum fyrir hönd stjórnar 
Byrgisins en Leifur A. Ísaksson 
sagði sig úr stjórninni í kjölfar 
umræðu í fjölmiðlum um Byrgið 
og ásakanir á hendur Guðmundi 
Jónssyni.

Guðmundur og 
læknar ábyrgir



Tveir menn sættu 
yfirheyrslum hjá lögreglunni í 
Reykjavík í gær, eftir að þeir 
höfðu veist að tveimur lögreglu-
þjónum við skyldustörf og veitt 
öðrum þeirra högg á barkakýlið. 
Mönnunum var sleppt síðdegis í 
gær eftir yfirheyrslurnar.

Það var um fimmleytið í fyrri-
nótt sem lögreglan var kvödd að 
húsi í vesturbænum í Reykjavík 
vegna hávaða sem stafaði af flug-
eldaskotum. Einn íbúanna í 
umræddu húsi var þá með ógn-
andi tilburði við aðra íbúa, senni-
lega þá sem hann taldi að hringt 
hefðu á lögreglu. Lögreglumenn-
irnir hófu að skakka leikinn, en 

þá bar að annan mann sem gekk í 
lið með hinum fyrrnefnda. Annar 
þeirra sló til lögreglumannanna 
og kom í framhaldinu til átaka 
sem leiddu til þess að annar lög-
reglumannanna fékk högg beint á 
barkann og meiddist nokkuð. 
Þrátt fyrir það tókst að færa 
mennina í fangaklefa, þar sem 
þeir voru látnir dúsa yfir nóttina. 
Lögreglumennirnir fóru á slysa-
deild til skoðunar, en hvorugur 
mun vera frá starfi þrátt fyrir 
atburðinn.

Ófriðarseggirnir tveir hafa 
ekki komið við sögu lögreglu 
áður, en Bakkus var með þeim í 
för.

Ekki verður boðað til 
sérstaks fundar í samgöngu-
nefnd Alþingis vegna þeirrar 
stöðu sem nú er uppi í flugsam-
göngum, en Jón Bjarnason, 
þingmaður Vinstri grænna, hafði 
óskað eftir því. 

Guðmundur Hallvarðsson, 
formaður samgöngunefndar og 
varaformaðurinn, Hjálmar 
Árnason, telja að ekki sé ástæða 
til að grípa til aðgerða. „Það var 
búið að ákveða að vera með fund í 
annarri viku janúar og við 
höldum okkur við það. Málið er 
afgreitt frá þinginu og við 
blöndum okkur ekkert inn í það,“ 
sagði Guðmundur í gær. 

Enginn fundur í 
samgöngunefnd

Póst- og fjarskiptastofn-
un hefur auglýst eftir fyrirtækj-
um sem reka vilja hér á landi 
þriðju kynslóðar farsímakerfi, en 
þau byggja á svonefndum UMTS-
staðli. Stofnunin gerir ráð fyrir að 
úthluta tíðnisviðum fyrir netin í 
byrjun apríl til allt að fjögurra 
bjóðenda.

Í UMTS-farsímakerfi er sendi-
hraði stóraukinn og því möguleg 
margvísleg ný þjónusta svo sem 
sjónvarpssendingar í síma, eða 
annað gagnastreymi. Nýja tæknin 
er önnur en GSM-staðallinn sem 
fólk þekkir í dag og kallar á nýjan 
farsímakost.

Fyrirtæki sem sækjast eftir 
tíðnisviðum verða að uppfylla 
ákveðin skilyrði, svo sem að eiga 
að minnsta kosti 400 milljónir 
króna í eigið fé. Að auki fylgir 
kvöð um útbreiðslu þjónustunnar 
á landsvísu. 

„Útboðið er byggt á lögum um 
þriðju kynslóð farsíma þar sem 
fegurðarsamkeppnisformið var 
sett upp,“ segir Hrafnkell V. Gísla-
son, forstjóri Póst- og fjarskipta-
stofnunarinnar. Í lögunum eru 
einnig ákvæði um lágmarksþjón-
ustu en útbreiðsla verður að ná til 
að minnsta kosti 60 prósenta á höf-
uðborgarsvæðinu og svo á vestur-, 
norður-, og suðurhluta landsins. 
„Þetta er nokkuð stíf krafa en við 
settum það upp á nokkru árabili 
þannig að þetta gerist ekki allt í 
einni svipan,“ bætir hann við. Fjar-
skiptafyrirtækin hafa þannig, í 
fjórum skrefum, fimm og hálft ár 
til að vinna sig upp í fulla þjón-
ustu.

Vitað er um þrjú fyrirtæki sem 

lýst hafa opinberlega áhuga á 
rekstri þriðju kynslóðar farsíma-
þjónustu, fjarskiptafélag Novators 
í eigu Björgólfs Thors Björgólfs-
sonar, Símann og svo Vodafone. 
Novator hefur eitt fengið svokallað 
tilraunaleyfi til reksturs þriðju 

kynslóðar nets. Tilraunaleyfi er 
hins vegar ekki forsenda úthlutun-
ar. „Þau eru bara aðferð stofnunar-
innar til að koma til móts við mark-
aðsaðila sem prófa vilja einhverja 
tækni,“ segir Hrafnkell og bætir 
við að þau séu nánast alltaf veitt.

Berist fleiri en fjögur tilboð 
getur verið að úthlutun tíðnisvið-
anna taki aðeins lengri tíma en 
stefnt er að því þá þarf að raða til-
boðunum upp í goggunarröð eftir 
nánari samanburð. Að öðrum kosti 
nægir að bjóðendur uppfylli 
grunnskilyrðin sem sett eru um 
rekstur þriðjukynslóðar netsins.

Samkeppni hafin um 
þriðju kynslóð farsíma
Tíðnisviðum þriðju kynslóðar farsímakerfa verður úthlutað í vor. Stóraukinn 
hraði og ný þjónusta við farsímanotendur eru á næsta leiti. Að minnsta kosti 
þrír stefna á uppbyggingu þriðju kynslóðar nets. Fjögur leyfi eru í boði.

 Ungi Íslendingurinn 
sem féll um 12 metra niður af 
svölum íbúðar sinnar í Árósum í 
Danmörku er enn í lífshættu, að 
sögn föður hans.

Atvikið átti sér stað sunnudag-
inn 17. desember, en tildrög þess 
eru óljós. Ungi maðurinn féll um 
12 metra niður af svölunum og 
lenti á steyptri stétt.  Að sögn 
föður hans nýtur hann einstakrar 
umönnunar á sjúkrahúsinu í 
Árósum. Maðurinn er kominnn til 
meðvitundar, en þarf enn að vera 
í öndunarvél af og til. Faðir hans 
segir að líðan hans sé slæm, en 
heldur horfi þó til betri vegar.

Enn í lífshættu

Lokið var við að dæla olíu úr síðu-
tönkunum á flutningaskipinu Wilson Muuga í 
Hvalsnesfjöru í Sandgerði síðdegis í gær. Olía er 
enn eftir í lestum skipsins. Kristján Geirsson, 
fagstjóri hjá Umhverfisstofnun, segir að bráða-
hættan sé að mestu frá. Lestirnar verði tæmdar á 
nýju ári. 

„Eftir í skipinu situr olía í lestinni sem var 
pumpað úr botntönkunum. Við þurfum annan 
mannskap og annan búnað til að ná henni. Nú 
verður mannskapurinn og búnaðurinn fluttur í land 
og aðeins pústað,“ segir Kristján.

Átta menn voru um borð í Wilson Muuga í 
rúmlega tvo sólarhringa við að dæla úr skipinu og 
tókst að dæla áttatíu til áttatíu og fimm tonnum af 
svartolíu á land. Hátt í fimmtíu tonn af svartolíu úr 
botntönkunum og dísilolíu virðast hafa farið í 
sjóinn. Kristján segir að sest verði yfir reikningana 
þegar mennirnir um borð hafi hvílst.

„Við teljum að bráðahættan sé að mestu frá og 
það stafi ekki mikil hætta af því sem eftir er. Þetta 
er þunnt lag af olíu ofan á í lestinni en lestin er 
traust og við teljum enga hættu aðsteðjandi þar. 

Mesta málið var að tæma stóru tankana,“ segir 
hann. „Við notum næstu daga í að undirbúa okkur 
því við teljum ekki þörf á sama asa og áður. Það er 
hægt að flytja afganginn í land í minni tönkum með 
þyrlu.“

Útboðið er byggt á lög-
um um þriðju kynslóð 

farsíma þar sem fegurðarsam-
keppnisformið var sett upp.“

 Nýlátinn fyrrver-
andi forseti Bandaríkjanna, 
Gerald R. Ford, efaðist mjög um 
réttmæti ákvörðunar George W. 
Bush, núverandi forseta Banda-
ríkjanna, um innrásina í Írak.

Þetta kom fram í leynilegu 
viðtali sem blaðamaður Washing-
ton Post tók við Ford með því 
skilyrði að viðtalið yrði ekki birt 
fyrr en eftir fráfall Fords. 
Viðtalið, sem tekið var í júlí 2004, 
var birt í gær, en Ford lést á 
þriðjudaginn.

Ford sagðist vera afar 
mótfallinn stefnu Bush í Íraks-
málum.

„Ég held ekki að ég hefði farið 
í stríð,“ sagði Ford og bætti við að 
betra hefði verið að leita friðsam-
legra lausna á málunum þar.

Efaðist um rétt-
mæti innrásar

Dagblaðið-Vísir 
útgáfufélag ehf. hefur keypt 
útgáfu DV samkvæmt kaupsamn-
ingi við 365 miðla hf. DV mun 
koma út í óbreyttri mynd fyrst um 
sinn, en útgáfudögum verður fjölg-
að á næsta ári. 

Hjálmur ehf., sem er í eigu 
Baugs Group hf., á 49 prósenta 
hlut í útgáfufélaginu, 365 miðlar 
hf. eiga 40 prósenta hlut og 
Sigurjón M. Egilsson og Janus 
Sigurjónsson eiga 11 prósenta hlut.  

Sigurjón M. Egilsson hefur 
verið ráðinn ritstjóri DV og verður 
engum starfsmönnum sagt upp 
vegna eigendaskiptanna. 

Frekari breytingar eru 
fyrirhugaðar á prentútgáfu hjá 365 
miðlum í þeim tilgangi að skerpa 
áherslur og auka arðsemi í rekstri 
fyrirtækisins. 365 ætlar að 
einbeita sér að útgáfu Fréttablaðs-
ins og þeim ritum sem fylgja því. 
Fyrirtækið hefur selt tímaritin 
Hér & nú og Veggfóður til 
útgáfufélagsins Fögrudyra ehf.

Sigurjón verður 
ritstjóri DV

 Tölvubúnaði var 
stolið úr tveimur heimahúsum og 
einu fyrirtæki í Reykjavík í 
fyrradag. Eldhústækjum var 
stolið úr nýbyggingu og þá fór 
þjófur inn á veitingastað í 
austurbænum og komst undan 
með nokkuð af peningum.
Brotist var inn í tvær geymslur, 
sumardekk tekin úr annarri en 
kjötvörum stolið úr frystikistu í 
hinni. Þá var hljómflutningstækj-
um stolið úr bíl.

Þrjár matvöruverslanir urðu 
líka fyrir barðinu á þjófum en 
þeir höfðu lítið upp úr krafsinu. 
Einnig var tilkynnt um bensínþjóf 
til lögreglu.

Þjófar þreytast 
ekki um jólin

Björgvin, ertu að fara í mútur 
fyrst núna?



Árni K. Jónsson,
vi›skiptastjóri, starfar
nú hjá Kaupflingi.
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 Faglega ábyrgð á starf-
semi meðferðarheimilisins Byrg-
isins bera Guðmundur Jónsson og 
læknarnir Ólafur Ólafsson og 
Magnús Skúlason. 

Þetta kemur fram í skriflegu 
svari Guðmundar Jónssonar og 
Jóns A. Einarssonar, fyrir hönd 
stjórnar sjálfseignarstofnunar 
Byrgisins, við sjö spurningum 
Magnúsar Stefánssonar félags-
málaráðherra sem lagðar voru 
fyrir stjórnina 19. desember. 
Fréttablaðið hefur spurningarnar 
og svörin undir höndum.

Svörin voru 
meðal þess sem 
rætt var um á 
fundi í félags-
málaráðuneyt-
inu í gær er full-
trúar frá 
ráðuneytinu,
Reykjavíkur-
borg, lögregl-
unni í Reykjavík, 
embætti land-
læknis og Fast-
eignum ríkis-

sjóðs sátu fundinn.
Ráðherra spurði sérstaklega að 

því hver væri ástæða þess að yfir-
lýsing um greiðslu á styrk frá 
félagsmálaráðuneytinu til Byrgis-
ins, dagsett 21. október 2003, væri 
„ekki undirrituð af hálfu styrk-
þega?“ Stjórnin svarar því til að 
samninganefnd félagsmálaráðu-
neytisins hafi ákveðið einhliða 
hvernig samningur, um hversu 
marga skjólstæðinga Byrgið 
skyldi veita húsaskjól, myndi 
hljóða. Á þeim forsendum hefði 
verið óþarft að undirrita samning-
inn.

Ráðherra spyr einnig að því 
hvernig stjórn Byrgisins svari  
„þeim ásökunum sem fram hafa 
komið í fjölmiðlum varðandi starf-
semi Byrgisins og til hvaða 
aðgerða“ hún hyggist grípa af því 
tilefni. Guðmundur og Jón mót-
mæla því að Byrgið hafi í óleyfi 
rekið afeitrunardeild en nefna þó 
að fólk sem kemur í meðferð í 
Byrgið dvelji á „aðhlynningar-
deild“ í 10 daga áður en hefðbund-
in meðferð hefst. Tóku þeir ekki 
frekari afstöðu til annarra álita-
efna en greindu frá að Guðmund-
ur hefði verið kærður til lögreglu 
og það mál væri til rannsóknar. 
Guðmundur hefur tímabundið 
hætt störfum sem forstöðumaður 

en Jón gegnir nú stöðu forstöðu-
manns.

Í svari Guðmundar og Jóns 
fyrir hönd stjórnarinnar kemur 
fram að Leifur A. Ísaksson hafi 
sagt sig úr stjórn Byrgisins 21. 
desember eftir að umfjöllun um 
Guðmund og kynferðislegt sam-
band hans við skjólstæðinga  
Byrgisins komst í hámæli eftir 
umfjöllun í fréttaskýringaþættin-
um Kompási á Stöð 2.

Ráðherra spyr einnig hver sé 
„mælanlegur árangur af starf-
semi Byrgisins“ frá 1. janúar 2004 
til desember 2006. „Árangurs-
skýrsla vegna framangreinds tíma 
hefur ekki verið gerð,“ segir í 
svari Guðmundar og Jóns.

Þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir 
Fréttablaðsins hefur ekki náðst í 
Guðmund Jónsson undanfarna 
daga. Hilmar Baldursson, lögmað-
ur hans, hefur ekki getað haft 
milligöngu um að Guðmundur tjái 
sig um málefni Byrgisins við 
Fréttablaðið eins og óskað hefur 
verið eftir. 

Guðmundur, Ólafur og 
Magnús bera faglega ábyrgð
Stjórn Byrgisins telur ótvírætt að ríkisendurskoðun og félagsmálaráðuneytið hafi átt að hafa eftirlit með 
starfsemi Byrgisins. Forstöðumaður og læknar bera ábyrgð á faglegu starfi samkvæmt svari til ráðuneytis.

Suður-kóreska 
ríkisstjórnin hefur boðið körlum 
fé, lofi þeir í staðinn að kaupa 
ekki þjónustu vændiskvenna eftir 
árslokaveislur fyrirtækja.

Ákvörðunin er liður í tilraun 
stjórnvalda til að breyta veislu-
hefðum landsmanna, en ötullega 
er nú barist gegn vændi og 
mansali.

Um 1.300 fyrirtæki tóku þátt í 
aðgerðinni og fengu karlkyns 
starfsmenn til að skrifa nafn sitt 
á lista, þar sem þeir lofa ofan-
greindu. Það fyrirtæki sem hefur 
flesta þátttakendur hlýtur sem 
svarar 360.000 íslenskum krónum 
í verðlaun.

Fé fyrir að forð-
ast kaup á blíðu

Rússneskur karl-
maður tilkynnti starfsfólki 
flugvélar sem hann var farþegi í 
að hann væri með sprengju og 
neyddi flugstjórann til að lenda á 
Ruzyne-flugvellinum í Prag í 
gærmorgun.

Vélin var á leið frá Moskvu til 
Genfar þegar atvikið varð, en 
maðurinn heimtaði að vélinni yrði 
flogið til Afríku.

Starfsfólki vélarinnar tókst að 
róa manninn niður um borð í 
vélinni. Hann særðist lítillega í 
átökunum, en lögregla gaf ekki 
upp hver meiðsl hans voru.

Tékknesk stjórnvöld sögðu að 
þau teldu ekki að um hryðju-
verkamann hefði verið að ræða. 
Ekki lá ljóst fyrir hvort maðurinn 
hefði verið drukkinn þegar hann 
reyndi flugránið.

Misheppnað 
flugrán yfir 
Tékklandi

Vopnað rán var fram-
ið í verslun 11-11 í Gilsbúð í Garða-
bæ í fyrrakvöld. Maðurinn, sem var 
með hulið andlit, í kuldagalla og 
með lambhúshettu, réðst inn í versl-
unina um klukkan ellefu. Starfs-
maður verslunarinnar tilkynnti lög-
reglu um  málið og sagði hann 
dökkklæddan mann hafa komið 
hlaupandi að honum og slegið hann 
í andlitið þannig að hann datt í gólf-
ið. Maðurinn var vopnaður járn-
stöng sem hann ógnaði tveimur 
starfsmönnum með en beitti ekki að 
öðru leyti. Hann hrifsaði til sín pen-
inga úr peningakassanum, kvöldsöl-
una sem nam tugum þúsunda, og 
hvarf svo út í myrkrið.

Enginn viðskiptavinur var í 
versluninni og ræninginn, sem var 
einn á ferð, vann starfsfólkinu ekki 
mein að öðru leyti.

Lögreglan í Hafnarfirði handtók 

fjóra menn, sem eru átján og nítján 
ára, í tengslum við rannsókn máls-
ins síðdegis í gær. 

Lögreglan yfirheyrði mennina 
til skiptis í gærdag og fram á kvöld. 
Mennirnir voru ekki samvinnuþýð-
ir og vildu lítið segja við lögregl-
una.

Ekki var kominn botn í málið á 
níunda tímanum í gær en lögreglan 
bjóst við því að mennirnir myndu 
tjá sig um málið fyrr en síðar. 

Að sögn lögreglunnar hafa allir 
mennirnir komið við sögu lögregl-
unnar áður, en þó aldrei fyrir jafn 
gróf brot. Lögreglan segir að einn 
mannanna sé á sakaskrá fyrir fíkni-
efnabrot.





Strengir þú áramótaheit?

Fylgist þú með stjórnmálum?

BSRB segir stjórnend-
ur MATÍS hunsa stéttarfélög þar 
sem þeir neiti að ganga til 
samninga fyrir áramót þegar 
Rannsóknastofnun fiskiðnaðar-
ins, Matvælarannsóknir Keldna-
holti og Rannsóknarstofa 
Umhverfisstofnunar sameinast í 
MATÍS sem verður opinbert 
hlutafélag í eigu ríkisins.

Í tilkynningu frá SFR, aðildar-
félagi BSRB, segir að ríkisvaldið 
verði að gæta þess að réttinda-
umhverfi starfsmanna sé tryggt 
við hlutafélagavæðingu ríkis-
stofnana og að engin sátt verði 
um annað. 

MATÍS hunsi 
stéttarfélög

Ný stjórn Landsvirkjun-
ar var skipuð í gær í samræmi 
við lög um Landsvirkjun. Úr 
stjórninni gengu Álfheiður 
Ingadóttir, Illugi Gunnarsson, 
Kristján Þór Júlíusson, Steinunn 
Valdís Óskarsdóttir og Vilhjálmur 
Þ. Vilhjálmsson. 

Ný stjórn er skipuð Jóhannesi 
Geir Sigurgeirssyni, sem 
jafnframt er stjórnarformaður, 
Ágústi Einarssyni prófessor, 
Margréti Sanders endurskoðanda, 
Vali Valssyni, fyrrverandi 
bankastjóra, og Jónu Jónsdóttur 
viðskiptafræðingi.

Um áramótin tekur ríkið yfir 
eignarhlut Reykjavíkurborgar og 
Akureyrarbæjar í Landsvirkjun í 
samræmi við samning sem 
undirritaður hefur verið. 
Samkvæmt lögum sem samþykkt 
hafa verið flyst forræði ríkisins 
frá iðnaðar- og viðskiptaráðuneyt-
inu til fjármálaráðuneytisins.

Tekur til starfa 
um áramót

Hæstaréttardómar í fíkni-
efnamálum hafa mildast umtals-
vert á undanförnum árum. Frá 
árinu 2002 hefur meðaltal þeirra 
lækkað úr því að vera rúmlega 40 
mánaða fangelsisvist í  27 og hálf-
an mánuð, eða um 30 prósent. Þetta 
er mikil breyting á þeirri þróun 
sem verið hefur hér á landi frá því 
að löggjöf um ávana- og fíkniefni 
var sett árið 1974 og tók þar við af 
hinum svokölluðu ópíumlögum sem 
gilt höfðu frá árinu 1923, en alla tíð 
síðan hafa dómarnir þyngst. 

Páll E. Winkel skrifaði fyrir 
nokkrum árum kandídatsrigerð 
um þróun fíkniefnadóma á Íslandi 
frá 1972 til ársins 1998 og skipti 
dómunum niður í tímabil líkt og 
sést í meðfylgjandi töflu. Niður-
stöður hans sýndu að meðallengd 
dóma á tímabilinu 1972 til 1980 
voru rúmir tveir mánuðir. Næstu 
árin þyngdust refsingarnar síðan 
hægt og bítandi. Á síðasta tímabil-
inu sem Páll skoðaði, frá 1996 til 
1998, var meðaltal fallinna dóma á 
fjórða ár. Þar vógu mest nokkrir 
mjög þungir dómar vegna inn-
flutnings á e-töflum, meðal annars 
6 ára fangelsisdómur yfir manni 
sem flutti til landsins 964 e-töflur 
og 88 grömm af kókaíni. 

Vegna þess hversu vel nýttur 
refsiramminn var orðinn í fíkni-
efnamálum um aldamótin síð-
ustu var hann hækkaður úr tíu 
árum í tólf árið 2001. Á þeim tíma 
féll dómur vegna mesta magns 
e-taflna sem fluttar höfðu verið 
inn, 14.292 töflur, sem fundust á 
manni er millilenti hér á landi á 
leið sinni til Bandaríkjanna. Hann 

var dæmdur í níu ára fangelsi. 
Árið eftir að hinn víðari refsiram-
mi tók gildi var Austurríkismað-
ur gripinn með hátt í 70.000 e-töfl-
ur auk fjölda annarra fíkniefna. 
Hann var dæmdur í tólf ára fang-
elsi, eða hámarksrefsingu, í hér-
aði en sá dómur styttur í níu ár í 
Hæstarétti.

Ástæðuna fyrir mildari dómum 
á síðustu árum er líklega fyrst og 
fremst að leita í því að færri mál 
tengd e-töflum hafa komið upp. Á 
tímabilinu 1998 til 2002 féllu þrett-
án dómar vegna þeirra efna. Á 
þeim fjórum árum sem liðið hafa 
síðan eru dómar í Hæstarétti 
vegna e-töflumála einungis tveir, 
og féllu báðir í upphafi þessa árs. 
Þó virðist sem Hæstiréttur fari 
mildari höndum um brotamenn í 
slíkum málum en áður, því þyngri 
dómurinn sem féll á árinu hljóðaði 
upp á tveggja ára fangelsi. Sá sem 
hann hlaut var sakfelldur fyrir 
innflutning á nánast sama magni 
af e-töflum og kókaíni og sá sem 
fékk sex ára dóminn á síðasta ára-
tug.

Dómar í fíkniefna-
málum hafa styst 
Hæstaréttardómar í fíkniefnamálum hafa styst á undanförnum árum. Fram að 
því höfðu fíkniefnadómar lengst jafnt og þétt frá því fíkniefnalöggjöfin var sett 
árið 1974. Dómar þyngdust mikið á níunda áratugnum.

Helgi Gunnlaugsson, prófessor í 
félagsfræði, segir að það sem 
komið hafi þyngingu dóma af 
stað um miðbik síðustu aldar hafi 
verið tilkoma e-töflunnar. „Þegar 
e-taflan kom fyrst á markað á 
Íslandi kom fram vitnisburður 
um að þetta væri einhvers konar 
dauðatafla. Menn virtust taka 
þann vitnisburð og notfæra sér 
til að nýta refsirammann. En 
fyrstu e-töflumálin snerust um 
innflutning á tugum eða hundr-
uðum taflna. Þegar menn fóru 
svo að koma hingað með þúsund-
ir taflna var þegar búið að nýta 
efri mörkin. Réttarkerfið málaði 
sig því út í horn með þessum 
fyrstu dómum. Þegar enn stærri 

mál komu upp þá varð bakkað.“
Helgi segir að fækkun á 

málum tengdum innflutningi á e-
töflum sé vafalítið ein helsta 
ástæða þess að dómar hafi mild-
ast frá 2002. Hann telur að 
áherslur í baráttunni gegn fíkni-
efnum séu rangar  hér á landi og 
víðar. „Við erum með refsistefnu 
sem virðist bíða skipbrot þegar 
kemur að því að uppræta neyslu 
fíkinefna því þau eru alltaf til á 
markaðnum. Það þarf að endur-
skoða þetta hérna og raunar víð-
ast hvar í Vestur-Evrópu. Fíkni-
efnin eru fyrst og fremst félags-, 
menningar- og heilbrigðismál. 
Við megum ekki hafa of mikla 
trú á refsivendinum því þá eru 

stjórnvöld komin í stríð við borg-
arana. Þeir fela sig í skúmaskot-
um með efnin og úr verður frum-
skógur. 

Yfirvöld eiga ekki að fara í 
stríð við borgarana heldur vinna 
með þeim að úrlausn þessara 
mála.

 Einnota fíkniefnapróf 
eru til sölu í verslunum 10-11, 
Hagkaupum og apótekum. Prófin 
eru til í nokkrum útgáfum og 
kanna hvort viðkomandi hafi neytt 
kannabisefna, amfetamíns, E-
taflna eða kókaíns. Þvagsýni er 
notað, ekki ósvipað hefðbundnum 
þungunarprófum.

Olgeir Olgeirsson, fram-
kvæmdastjóri hjá Portfarma, sem 
framleiðir prófin, segir markhóp-
inn vera foreldra, skóla og stofn-
anir sem vilji geta lagt slík próf 
fyrir á ódýran og þægilegan hátt. 
„Prófin fóru fyrst í dreifingu hjá 
okkur í nóvember og desember, 
þau eru til sölu í apótekum og 

ýmsum matvöruverslunum. Auk 
fíkniefnaprófanna er svo alkóhól-
próf.“

Olgeir segir áhugann hafa verið 
mikinn en enn eigi eftir að koma í 
ljós hver framgangurinn verði.
Áreiðanleiki prófanna er mismun-
andi eftir því hvaða efni er verið 
að prófa og hversu langt er síðan 
það var innbyrt. Ef prófað er innan 
tímamarka hvers efnis fyrir sig er 
áreiðanleikinn á bilinu 85 til 100 
prósent.

„Þetta hefur selst vel hjá okkur, 
betur en við áttum von á,“ segir 
Andrea Eygló Sigurðardóttir, 
vaktstjóri í 10-11 versluninni í 
Lágmúla.

Foreldrar helsti markhópurinn

 Bæði Íslendingar 
og Kýpverjar munu rannsaka 
strand flutningaskipsins Wilson 
Muuga í Hvalsnesfjöru fyrir jól. 
Menn á vegum rannsóknarnefnd-
ar sjóslysa á Kýpur komu hingað 
til lands fyrir jólin til að rannsaka 
strandið en skipið er skráð á 
Kýpur. 

Rannsóknarnefnd sjóslysa hér 
á landi mun einnig taka strandið 
fyrir á næstu vikum og gefa út 
skýrslu um málið. Hjá nefndinni 
fengust þær upplýsingar í gær að 
ekki væri hægt að segja hvenær 
málið yrði tekið fyrir.  

Sjóréttur var haldinn í 
Héraðsdómi Reykjaness fyrir jól.

Rannsakar 
strand Wilson 
Muuga

 Meðlimir samtakanna 
Sól í Straumi, þverpólitísks hóps 
áhugafólks um stækkun álversins 
í Straumsvík, hittu forsvarsmenn 
fyrirtækisins Alcan, sem rekur 
álverið í Straumsvík, í gær og 
skilaði þeim sautján mynd- og 
geisladiskum með Björgvin 
Halldórssyni sem fyrirtækið 
sendi inn á hvert heimili í 
Hafnarfirði í fyrradag, auk þess 
að færa þeim innrammað plagg 
með tíu rökum gegn stækkuninni. 
Kosið verður um stækkunina á 
næstu mánuðum. 

Hrannar Pétursson, upplýs-
ingafulltrúi Alcan, segir að 
fyrirtækið beri fulla virðingu 
fyrir sjónarmiðum Sólar í 
Straumi og það að einungis 
sautján diskum sé skilað af 
rúmlega 7.000 sem voru sendir út 
segi sína sögu.

Skiluðu diskin-
um með Bjögga

Hermenn Sómalíu-
stjórnar og hermenn frá Eþíópíu 
héldu í gær inn í höfuðborgina 

Mogadishu,
sem íslamskir 
uppreisnar-
menn höfðu 
haft á valdi 
sínu síðan í 
júní. Stjórnar-
herinn mætti 
þar engri 
mótspyrnu, en 
síðustu daga 
hafði hann 
hrakið

uppreisnarmenn frá helstu 
borgum í nágrenni höfuðborgar-
innar.

Uppreisnarmennirnir sögðu 
undanhald sitt stafa af breyttum 
áherslum í stríðinu, en byssuskot 
heyrðust þó víða í borginni og 
nokkrir menn létust. 

Uppreisnarher 
á undanhaldi

Lögreglan í Keflavík 
handtók fjórmenninga á þrítugs-
aldri í fyrrinótt sem grunaðir 
voru um innbrot í tvö íbúðarhús í 
bænum. Fjórmenningarnir voru 
yfirheyrðir hjá lögreglunni í gær. 

Við yfirheyrslur kom í ljós að 
þrír af mönnunum könnuðust ekki 
við að hafa átt þátt í innbrotunum. 

Einn þeirra viðurkenndi að hafa 
brotist inn í hús og stolið i-pod og 
farsíma sem lögreglan fann við 
leit á honum. Lögreglan fann einn-
ig hass á manninum og tól til 
neyslu. Að sögn lögreglunnar 
braust maðurinn inn til að ná sér í 
hluti til að eiga pening fyrir næsta 
skammti af dópi.

Stal til að eiga 
fyrir dópi





 Rússneskir saksóknarar hafa nafn-
greint fyrrverandi forstjóra olíurisans Yukos, 
Leonid Nevzlin, sem einn þeirra sem liggja undir 
grun í tengslum við morðið á fyrrverandi KGB 
njósnara, Alexander Litvinenko. Litvinenko lést úr 
pólón-210 geislaeitrun í Bretlandi í nóvember.

Að sögn skrifstofu ríkissaksóknara eru Nevzlin 
og aðrir eigendur Yukos grunaðir um að hafa 
fyrirskipað morðið, sem og að eitra fyrir öðrum 
fyrrum rússneskum leyniþjónustumanni, Dímítrí 
Kovtun.

Nevzlin flúði Rússland árið 2003 eftir gjaldþrot 
Yukos í kjölfar herferðar stjórnvalda gegn fyrirtæk-
inu. Hann fór til Ísraels þar sem hann nú býr í 
útlegð.

Í síðasta mánuði sagði Nevzlin blaðamönnum AP-
fréttastofunnar að Litvinenko hefði látið sig hafa 
skjal tengt Yukos og sagðist telja að morðið væri 

tengt rannsókn hans á gjaldþroti fyrirtækisins.
Ættingjar og félagar Litvinenkos segja grun 

saksóknaranna á engu byggðan, því þeir telja að 
rússnesk yfirvöld standi að baki morðinu. Á 
dánarbeði sínum sakaði Litvinenko sjálfur Vladimír 
Pútín Rússlandsforseta um að bera ábyrgð á 
veikindum sínum.

Forstjóri Yukos undir grun

 Hvaða þingmaður brenndist 
illa nú fyrir jólin?

 Hvaða fyrrum forseti Banda-
ríkjanna lést nú í vikunni?

 Hvað heitir íslenska kvik-
myndin sem verður frumsýnd 
í dag?

Haraldur Hannes 
Guðmundsson, ljósmyndarinn sem 
varð fyrir fólskulegri líkamsárás í 
Bethnal Green-hverfi Lundúna 19. 
nóvember, er kominn heim til 
Íslands og ætlar í endurhæfingu á 
Grensásdeildinni eftir áramót. 
Helga Þórðardóttir, móðir Haralds, 
líkir batanum við kraftaverk: 
„Þetta hefur gengið eins vel og 
hugsast gat.“

Haraldur er lamaður vinstra 
megin og með litla sjón. Hann er þó 
með fullan skilning á umhverfinu, 
að sögn Helgu. „Við áttum ekki 
einu sinni von á að hann myndi 
þekkja okkur, en hann getur enn 
talað sín fjögur tungumál.“

Fer í endurhæf-
ingu á nýju ári
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Fleiri vísbendingar
um glæsilegustu

konu landsins

 „Ég hef þá trú að það 
sé almennur skilningur á að það 
verði að gera vel við starfsfólk og 
það fer illa á því hjá stjórnarand-
stöðunni að segja að það verði að 
manna leikskólana og frístunda-
heimilin með hæfu fólki en halda 
því svo fram að gjaldskráin þurfi 
ekki að fylgja verðlagi. Það er 
afskaplega ódýr málflutingur.“

Þetta segir Björn Ingi Hrafns-
son, formaður borgarráðs, um 
gagnrýni Samfylkingarinnar á 
gjaldskrárhækkanir borgarinnar.

Við afgreiðslu fjárhagsáætlun-
ar borgarinnar í síðustu viku var 
samþykkt 8,8 prósenta meðaltals-
hækkun gjaldskráa og gagnrýnir 
Dagur B. Eggertsson, Samfylking-
unni, að hækkunin sé umfram 
verðbólgu.

Björn Ingi segir að þótt verð-
bólga hafi mælst sjö prósent síð-
asta árið þurfi að hækka gjaldskrár 
umfram það því spá um verðbólgu 
síðasta árs hafi verið mun lægri en 
raunin varð. „Í þessu felst því leið-
rétting. Þetta kemur líka til vegna 
samninga sem hafa verið gerðir og 
í tilfelli leikskólanna gerum við ráð 
fyrir samningshækkunum upp á 
16-20 prósent.“

Björn Ingi segir gjaldskrárnar 
ekki það eina sem hækki, sama 
eigi til dæmis við um fjárhagsað-
stoð Félagsþjónustunnar. 

Leikskólagjöld voru lækkuð 
um 25 prósent 1. október en hækka 
nú um 8,8 prósent. Björn Ingi 
segir niðurstöðuna umtalsverða 
kjarabót fyrir foreldra. Sama gildi 
um stórauknar niðurgreiðslur til 
dagforeldra.

Stök heimsókn á sundstaði 
borgarinnar hækkar um 25 pró-
sent og kostar eftir breytingar 350 
krónur. „Meðaltalshækkunin er 
8,8 prósent en við látum þá sem 
koma oft og kaupa árskort njóta 
þess en hækkum meira hjá þeim 
sem koma endrum og sinnum. 
Starfsfólk sundstaðanna hefur oft 
haft á orði við okkur að útlending-
ar sem koma í sund segja að það sé 
fáránlega ódýrt í sund á Íslandi. 
Og þegar allt kemur til alls þá er 
ótrúlega ódýrt í sund á Íslandi og 
við eigum auðvitað að vera þakk-
lát fyrir það.“

Spurður hvort núverandi meiri-
hlutaflokkar hafi minnst á fyrir-
hugaðar gjaldskrárhækkanir í 
kosningabaráttunni í vor svarar 
Björn Ingi því til að svo hafi ekki 
verið. „Við lofuðum aðallega að 
bæta þjónustuna og erum að því á 
öllum sviðum. Ef menn skoða þetta 
af sanngirni og í samhengi þá 
kemur í ljós að við erum að lækka 
álögur á eldri borgara og barnafólk 
en vissulega snýst þetta um for-
gangsröðun. Við höfum líka einsett 
okkur að reka borgarsjóð skynsam-
lega og réttum megin við strikið og 
það kostar líka.“

Það kostar að gera 
vel við starfsfólkið 
Formaður borgarráðs segir gjaldskrár borgarinnar hækka svo unnt sé að gera 
vel við starfsfólk. Hækkanirnar fylgi verðlagi. Álögur á eldri borgara og barna-
fólk lækki. Hann segir að útlendingum finnist fáránlega ódýrt í sund á Íslandi.  

 Sífellt fleiri konur selja 
blíðu sína á götum Stokkhólms. Á 
Malmskillnadsgatan og nærliggj-
andi götum selja sig rúmlega 225 
konur og nokkrir karlar á degi 
hverjum, segir í frétt Dagens 
Nyheter.

Flestar kvennanna eru erlendir 
ríkisborgarar, sem fjölmargar hafa 
verið neyddar til starfans með 
loforðum óprúttinna náunga um 
lögleg störf í Svíþjóð, sem síðan 
taka meginhluta tekna þeirra og 
misnota þær á annan hátt.

Kaup á blíðu eru ólögleg í 
Svíþjóð og liggja sektir eða allt að 
sex mánaða fangelsi við slíku 
broti.

Götuvændi 
eykst til muna

 Banaslysum og öðrum 
alvarlegum slysum fyrstu tíu 
mánuði ársins fjölgaði um tæp 30 
prósent í samanburði við sama 
tímabil í fyrra. Þetta kemur fram í 
samantekt slysaskráningar 
Umferðarstofu. Athygli vekur að 
sé októbermánuði sleppt og ein-
ungis bornir saman fyrstu níu 
mánuðir ársins er munurinn öllu 
meiri, eða 43,6 prósent.

131 banaslys og önnur alvarleg 
slys urðu á fyrstu tíu mánuðum 
ársins og í þeim létust eða slösuð-
ust 154. Júlí og ágúst voru verstu 
mánuðirnir, en í þeim urðu sam-
tals 50 alvarleg slys og 62 slösuð-
ust eða létust. Algengast var að 
alvarleg slys yrðu þegar fólk féll 
af vélhjólum eða þegar ökutæki 
fóru út af vegum.

Alvarlegu slysin urðu nokkuð 
jafnt í dreifbýli og þéttbýli, 65 í 
dreifbýli og 69 í þéttbýli. Slys með 
minniháttar meiðslum voru tals-

vert fleiri í þéttbýli en í dreifbýli, 
eða 426 á móti 206. Ef litið er til 
óhappa þar sem eingöngu hlýst 
eignatjón af varð yfirgnæfandi 
meirihluti þeirra í þéttbýli, 5.203 
gegn 895.

Það sem af er ári hafa 30 látist í 
27 banaslysum. Algengast var að 
þau yrðu þegar ökutæki lentu 
hvort framan á annað eða þegar 
ökutæki fór út af vegi. 

 Aðalskoðun gerði 
nýlega athugasemd við það að 
bílar á vegum Bechtel væru með 
bakkflautur sem eru hluti af 
ströngum öryggisráðstöfunum 
Bechtel. Björn S. Lárusson, 
samskiptastjóri hjá Bechtel, segir 
að athugasemdin hafi komið á 
óvart. Bechtel muni leggja til að 
slökkvarar verði settir í bílana 
þannig að slökkt verði á bakk-
flautunum þegar bílunum er ekið 
út af svæðinu. „Okkur þykir 
miður að þurfa að slá af öryggis-
kröfunum og setja slökkvara í 
bílana því að menn gleyma gjarna 
að kveikja á þeim aftur,“ segir 
Björn.

Agnar Bogason, fulltrúi 
Aðalskoðunar á Reyðarfirði, segir 
að samkvæmt reglugerð sé 
óheimilt að vera með bakkflautur 
í fólksbílum en hugsanlega sé 
hægt að setja slökkvara í bíla 
fyrir vinnusvæði.

Athugasemd 
við bakkflautur
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Með samstilltu átaki Sparisjóðsins, viðskiptavina hans og landsmanna safnaðist vegleg upphæð sem kemur í góðar þarfir. 

Frábærar viðtökur sýna að fólk lætur geðheilbrigðismál sig máli skipta, sem gefur von um batnandi geðheilsu þjóðarinnar.

Sparisjóðurinn óskar viðskiptavinum sínum og landsmönnum öllum farsældar á nýju ári með þökk fyrir ánægjuleg samskipti 

á árinu sem er að líða.

Sérstakar þakkir fá þeir sem gáfu sinn styrk – þetta var geðveikt góð söfnun!

Vel heppnaðri söfnun lokið

Við erum geðveikt ánægð 
með 21.433.000 krónur



 Starfsmenn 
hverfastöðva framkvæmdasviðs 
Reykjavíkurborgar eru nú við 
móttöku og uppröðun á bálköstum 
þar sem brennur verða haldnar. 
Hætt verður að taka á móti efni 
þegar kestirnir eru orðnir hæfi-
lega stórir eða í síðasta lagi kl. 12 
á gamlársdag.

Líkt og í fyrra verða 11 ára-
mótabrennur í Reykjavík, þar af 
fjórar stórar sem verða við Ægi-
síðu, á Geirsnefi, í Gufunesi við 
gömlu öskuhaugana og við Rauða-
vatn.

Þá verða minni brennur við 
Suðurhlíðar neðan Fossvogs-
kirkjugarðs, við Suðurfell, við 

Leirubakka, á Klébergi á Kjalar-
nesi, í Skerjafirði, vestan Laugar-
ásvegar og við Úlfarsfell. Kveikt 
verður í brennunum klukkan 20.30 
á gamlárskvöld.

Einn til tveir starfsmenn 
Reykjavíkurborgar verða á vakt 
við brennurnar og eftir klukkan 
tvö á miðnætti er gert ráð fyrir að 
fjórir vatnsbílar hefji slökkvi-
starf.

Samkvæmt breytingum á reglu-
gerð þarf ekki leyfi heilbrigðis-
nefndar fyrir brennum sem standa 
skemur en í tvær klukkustundir en 
ávallt þarf að fá samþykki slökkvi-
liðsins fyrir brennunum svo fremi 
sem þær eru á borgarlandi. 

Veðurútlit er almennt gott fyrir 
gamlárskvöld og gert er ráð fyrir 
hæglætisveðri og 1-4 stiga hita. 
Rignt gæti við strendur sunnan-
lands, vestan og norðan.

Vel ætti að viðra á brennum

Sigfríði Þor-
steinsdóttur hefur verið sagt upp 
störfum sem sveitarstjóra í Gríms-
nes- og Grafningshreppi. Unnið er 
að starfslokasamningi við Sigfríði 
en óvíst er hvernig samningurinn 
verður og hvenær viðræðum milli 
hreppsnefndar og Sigfríðar lýkur.

Gunnar Þorgeirsson, sem sæti á 
í sveitarstjórn hreppsins fyrir 
hönd minnihlutans, segir starfsað-
ferðir meirihluta K-listans slæmar 
og ekki til þess fallnar að bæta 
ímynd hreppsins. „Mér heyrist það 
vera almennt viðhorf forsvars-
manna meirihlutans að það sé best 
að leysa úr öllum ágreiningsmál-
um með því að siga lögfræðingum 
á fólkið sem er að reyna að greiða 
úr ágreiningi með umræðum við 
sveitarstjórnina. Þá vitna ég til 
samskipta forsvarsmanna sveitar-
félagsins við íbúa þess. Ég tel einn-

ig aðferðina við uppsögnina á sveit-
arstjóranum sérkennilega því hún 
fékk engar viðvaranir áður en 
henni var sagt upp störfum.“

Sigfríður var ráðinn sveitar-
stjóri 28. júní á þessu ári en í samn-
ingnum er ákvæði um þriggja mán-
aða gagnkvæman uppsagnarfrest 
fyrstu sex mánuði samingstímans. 
Uppsögnin tekur gildi 31. desem-
ber.

Hvorki Sigfríður né Ingvar G. 
Ingvarsson, oddviti meirihlutans í 
sveitarstjórn, vildu tjá sig um 
starfslokin eða viðræðurnar um 
starfslok sem nú eru í gangi.

Sigfríður lét bóka á fundi 
hreppsnefndar 21. desember, er 
starfslok hennar voru til umræðu, 
að henni þætti umhugsunarefni 
hvernig staðið væri að stjórnsýslu-
málum í sveitarfélaginu. „Þar sem 
mikil sárindi eru í sveitarfélaginu 

eftir sveitarstjórnarkosningarnar í 
vor tel ég að gæta verði vel að því 
hvernig stjórnsýslan tekur á 
málum. Mikilvægt er við þær 
aðstæður að gæta meðalhófs og að 
jafnræði ríki við meðferð mála. 
Þar sem dagskipun K-listans sem 

myndar meirihluta í hreppsnefnd 
er að sýna hörku í samskiptum við 
íbúana sé ég mér ekki annað fært 
en bóka þetta við þessi tímamót,“ 
segir í bókun Sigfríðar þegar 
starfslok hennar voru til umræðu. 

Sveitarstjóranum í Grímsnesi sagt upp

 Lögreglan í Reykja-
vík stöðvaði allmarga ökumenn 
fyrir hraðakstur í fyrradag. Einum 
þurfti að veita eftirför vegna þess 
að hann sinnti ekki stöðvunar-
merki lögreglu. 

Hann nam loks staðar við eina 
af áfengisverslunum borgarinnar 
og bar ökumaðurinn því við að 
hann hefði nauðsynlega þurft að 
ná þangað fyrir lokun. 

Við leit í bíl mannsins fundu 
lögreglumenn nokkurt magn fíkni-
efna. Við nánari skoðun kom svo í 
ljós að ökumaðurinn reyndist vera 
ökuréttindalaus en hann var svipt-
ur réttindum fyrir nokkru. 

Var að verða of 
seinn í Ríkið

 Sjö kvenráðherrar verða 
í næstu ríkisstjórn Ekvadors, af 
sautján ráðherrum alls. Varnar-
málaráðherra verður frú Gua-
dalupe Larriva, en hún er forseti 
Jafnaðarmannaflokksins. Þetta er 
í fyrsta skipti í sögu landsins sem 
sterkara kynið fer með varnar-
málin, en hernaðarsérfræðingur-
inn Luis Hernandez fagnar 
tilbreytingunni og segir að 
ekvadorskir hermenn geti vel 
hlýtt skipunum frá konu.

Vill sjö konur í 
ríkisstjórnina
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 Í gær var fyrsti dagur-
inn í árlegri pílagrímagöngu mús-
líma til Mekka, sem stendur fram 
á mánudag. Pílagrímarnir gengu í 
gær, eins og gert er á hverju ári, 
þrettán kílómetra leið í gegnum 
eyðimerkurdal frá Mekka til Mína, 
allir íklæddir hvítum kyrtlum til 
þess að minna á að allir menn eru 
jafnir fyrir guði.

Búist er við að nærri þrjár 
milljónir múslíma leggi leið sína 
þangað í ár, þar af er tæpur helm-
ingur frá Sádi-Arabíu en aðrir eru 
aðkomumenn víðs vegar að úr 
heiminum.

Fjöldinn er svo gífurlegur að 
oft stafar stórhætta af. Fyrir ári 
létust meira en 260 manns í troðn-
ingnum og hafa stjórnvöld í Sádi-
Arabíu árum saman verið sökuð 
um að gæta ekki nógu vel að 
öryggi pílagrímanna.

Nú í ár hafa þau hins vegar 
varið miklu fé til þess að bæta alla 
aðstöðu við hina helgu staði til 
þess að umferð hinna gangandi 
pílagríma gangi greiðar fyrir sig. 
Þá hafa meira en 30 þúsund lög-
reglumenn verið sendir á vett-
vang og ferðalangarnir eru sér-
staklega beðnir um að hafa engan 
farangur með sér í gönguna, þar 
sem troðningurinn á síðasta ári 
hófst með því að nokkrir ferða-
menn hrösuðu um farangur í 
mannfjöldanum.

Pílagrímaferð til Mekka er ein 

af fimm frumskyldum múslíma. 
Þeim ber að fara í slíka ferð að 
minnsta kosti einu sinni á ævinni, 
svo framarlega sem þeir hafa 
heilsu til þess og efni á því.

Pílagrímarnir dvelja í Mekka 
og nágrenni í nokkra daga og 
fylgja þar hefðum sem eru í mjög 
föstum skorðum. Í gær gengu þeir 
í kringum Kaaba, svarta kassa-
laga steinbyggingu sem er helg-
asti staður íslams. Gengið er sjö 
sinnum rangsælis í kringum 
Kaaba, þrisvar hratt og síðan fjór-
um sinnum á eðlilegum göngu-
hraða.

Í dag halda þeir frá Mekka til 
Mína þar sem þeir dveljast í stór-
um tjaldbúðum yfir nótt, og þaðan 
liggur leiðin síðan til fjallsins 
Arafat þar sem farið er með 
bænir.

Mesta hættan fyrir pílagrím-
ana hefur orðið undir lok ferðar-
innar þegar þeir safnast saman 
við þrjár steinsúlur í Mina til þess 
að kasta í þær grjóti og eru þá 
með táknrænum hætti að grýta 
djöfulinn.

Nú í ár er andrúmsloftið mark-
að af áhyggjum múslíma af átök-
um í Írak, fyrir botni Miðjarðar-
hafs og nú síðast í Sómalíu. Spenna 
milli súnní-múslíma og sjía er 
mikil, einkum þó í Írak, en báðar 
þessar meginfylkingar sameinast 
í pílagrímaförinni.

Pílagrímar 
streyma 
til Mekka
Stjórnvöld í Sádi-Arabíu hafa á árinu bæði hert ör-
yggisgæslu og bætt mjög aðstöðu pílagríma í Mekka 
til að koma í veg fyrir að fólk troðist undir.

Afmæli TM TRYGGINGAMIÐSTÖÐIN /  Sími 515 2000 /  tm@tryggingamidstodin.is /  www.tryggingamidstodin.is

Skemmtun á Ingólfstorgi í dag
Í jólamánuðinum hafa fjölmargir landsmenn tekið snúning á skautasvelli TM 
á Ingólfstorgi, en í dag, 29. desember, er síðasti dagurinn sem opið er á svellið.

Af því tilefni bjóðum við hjá TM upp á veglega skemmtidagskrá á Ingólfstorgi
í dag frá kl. 17:00 - 20:00.

Fjölbreytt skemmtiatriði, m.a.:
Jazzhljómsveitin „Johnny and the rest“, Baggalútur, Skoppa og Skrítla, Ídýfurnar o.fl.

Heitt Swiss Miss kakó og piparkökur í boði.

Góða skemmtun.
TM – sterkir á svellinu!
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Katrín Edda Svansdóttir
- sölumaður í þjónustuveri RVR
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Skrifstofuvörur
á janúartilboði

Bréfabindi A4, 
5cm og 8cm kjölur.

148kr.

Mopak ljósritunarpappír,
5x500 blöð í ks.

1.240kr. ks.

Á tilboði
í janúar 2007

Bréfabindi, ljósritunar-pappír, merkipennar,
töflutússar og

veggklukka

Merkipennar,

898kr. pk.

bláir, svartir, rauðir 
og grænir, 12 stk í pk.

Við minnum ríkisstofnanir og sveitarfélög á eftirtalda rammasamninga: 
RK 02.15: Ritföng og skrifstofuvörur. RK 02.01: Ljósritunarpappír.

„Það hrygg-
ir mig ef Kínverjar breyta 
reglum sínum á þann veg 
að einhleypir geti ekki 
lengur ættleidd börn 
þaðan,“ segir Þórunn 
Sveinbjarnardóttir,  
alþingismaður og móðir 
ættleiddrar stúlku. Hún 
segir þetta ekki síst 
hryggilegt vegna barn-
anna sem þurfa á betri 
aðbúnaði að halda. 

Samkvæmt heimildum breska 

ríkisútvarpsins munu 
Kínverjar herða reglur 
um skilyrði til ættleiðing-
ar á næsta ári og útiloka 
einhleypa frá ættleiðing-
um þarlendra barna.

Þórunn segir að hún 
hafi beðið í 2-3 ár eftir að 
fá dóttur sína en nú er 
biðtími einhleypra orðinn 
sjö ár og hefur því lengst 
um 4-5 ár á nokkrum 
árum.

Segir að biðtími 
einhleypra lengist









fréttir og fróðleikur

F
í

t
o

n
/

S
Í

A

Upplýsingum safnað með yfirheyrslum

Brennuvargurinn, eða 
-vargarnir, í Vestmannaeyj-
um ganga enn lausir. Eins 
og fram kom í Fréttablaðinu 
í gær hefur ellefu sinnum 
verið kveikt í húsum eða 
mannvirkjum í Vestmanna-
eyjum á síðastliðnum sex 
árum. Lögreglan í Eyjum 
hefur engan handtekið og 
liggur enginn undir grun.

„Þetta eru ótrúlega erfið mál að 
eiga við,“ segir Tryggvi Kr. Ólafs-
son, rannsóknarlögreglumaður í 
Vestmannaeyjum, um íkveikjur. 
„Brennuvargur sem er einn á ferð 
og segir engum frá gjörðum sínum 
er gríðarlega erfitt að góma. Þetta 
getur verið hver sem er, einn eða 
fleiri.“

Hann telur það ekki áfellisdóm 
yfir lögreglunni í Eyjum að eng-
inn hafi verið handtekinn enn. 
„Við erum að gera okkar allra 
besta til að leysa þessi mál. Okkur 
hefur borist aðstoð frá Reykjavík 
og munum halda áfram að vinna í 
þessum málum.“

Hrina íkveiknanna hófst þegar 
frystihús Ísfélagsins brann til 
kaldra kola 9. desember árið 2000. 
Tjónið var metið á þriðja milljarð 
króna og ríkti óvissa um störf 150 
manns þar til ráðist var í endur-
byggingu hússins. Mildi þótti að 
enginn skyldi hafa slasast. Rann-
sókn leiddi í ljós að orsök brunans 
var íkveikja, en enginn sökudólg-
ur fannst.

Næst var kveikt í kaffistofu 
Lifrarsamlagsins í lok árs 2002, 
hinum megin við götuna þar sem 
frystihúsið brann tveimur árum 
áður. Skemmdir voru verulegar en 
enginn slasaðist. Eldur í þessari 
sömu kaffistofu átti eftir að verða 
nánast árlegur viðburður, en 
brennuvargurinn kveikti í henni 

fjórum sinnum í viðbót á árunum 
2002-2006, alltaf í lok árs.

Hinn 28. september árið 2005 var 
kveikt í á tveimur stöðum í bænum 
nánast samtímis. Annar eldurinn 
var við ruslagáma við kirkjugarð 
bæjarins, hinn var í geymslugám-
um við malarvöll ungmennafé-
lagsins Óðins við Löngulág. 
Skemmdir vegna eldsins í kirkju-
garðinum voru litlar en við íþrótta-
völlinn var mikill eldur og 
skemmdist talsvert af íþróttabún-
aði félagsins.

Næst var lagður eldur að þró 
við fiskimjölsverksmiðju Ísfé-

lagsins við Strandveg hinn 16. 
desember síðastliðinn. Eldurinn 
var mikill og mildi að hann breidd-
ist ekki meira út. Á sama tíma var 
eldur borinn að húsnæði Fiskiðj-
unnar um hundrað metrum frá 
fiskimjölsverksmiðjunni, en hann 
var slökktur áður en hann náði að 
breiðast út. Þar hafði nokkrum  
vörubrettum verið staflað og 
kveikt í þeim.

Síðasta íkveikjan var á mið-
vikudag, þegar kveikt var í 
geymslugámi við skipalyftuna inn 
við Eiðið. Allt í gámnum var ónýtt. 
Sem fyrr hefur enginn náðst né 
verið yfirheyrður með stöðu grun-
aðs manns.

Hvers konar fólk kveikir í húsum 
sér til skemmtunar?

„Íkveikjuæði er vandamál þar 
sem einstaklingar upplifa mikla 
löngun til að horfa á eld og kveikja 
í.  Þessu vandamáli svipar mjög til 
spilafíknar og stelsýki,“ segir 
Björn Harðarson sálfræðingur, en 
hann starfar á því sviði sálfræði 
sem íkveikjuæði tilheyrir.

„Þessir einstaklingar hafa gíf-
urlegan áhuga á öllu sem tengist 
eldi, eins og til dæmis eldsvoðum, 
slökkvistöðvum og slökkviliðsbíl-
um. Þeir reyna gjarnan að fylgjast 
með eldsvoðum og upplifa mikla 
löngun til að kveikja í.“

Hann segir fólk með íkveikju-
æði oft ekki finna fyrir samvisku-
biti vegna þess skaða sem íkveikj-
an veldur. „Flestir sem þjást af 
íkveikjuæði eru karlmenn á ungl-
ingsaldri eða ungir menn. Margir 
hverjir hafa lélega félagshæfni og 
eru því oft einangraðir.“

En getur fólk losnað við þetta 
vandamál og náð bata? 

„Ef menn nást og þiggja með-
ferð, eða leita sér aðstoðar sjálfir, 
þá eru töluverðar líkur á að við-
komandi nái bata og kveiki ekki í 
aftur, eða um sjötíu prósent,“ segir 
Björn.

Vargur laus í Vestmannaeyjum

Jákvæð fjár-
hagsleg áhrif
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Góður matur á nn þinn!

MÓA VEISLUFUGL 
MEÐ FYLLINGU kr.

kg719

LAMBALÆRI
FYLLT OG ÚRBEINAÐ

GRÍSABÓGUR
HRINGSKORINN

KALKÚNABRINGUR
MEÐ FYLLINGU

kr.
kg2.248

Verð frá:

GRÍSALUNDIR
FERSKAR ÚR KJÖTBORÐI kr.

kg1.798kr.
kg2.398kr.

kg598

Veisluostar í úrvali

Humar í úrvali

Reyktur og grafi nn lax

Eðalfi skur

40%
afsláttur

heill eða í bitum

yyyeyVVV úúúí
ruru orur rarargraragraafirrarrg

30%
afsláttur

20%
afsláttur

Föstudagurinn 29. des opið frá 09.00 -  21.00
Laugardagurinn 30. des opið opið frá 09.00 - 21.00
Sunnudagurinn 31. des opið frá 09.00 - 15.00 



SVÍNAHRYGGUR
MEÐ PÖRU kr.

kg998

Ferskur kalkúnn

Allt fyrir áramótin!

Ferskt
Grænmeti

Ber
í eftirréttinn

998 kr.
kg

KRÓNHJARTAR FILLET
kr.
kg3.998

Argentínu 
kalkúnafylling  989kr.

pk

Hráskinka
498Verð frá kr.

pk

20%
afsláttur

Verði ykkur að góðu!
í desember

Kryddjurtir í úrvali !



[Hlutabréf]

Mikil söluaukning var á matvör-
um og sérvörum í verslunum 
Haga, stærsta smásalans á 
íslenskum verslunarmarkaði, 
fyrir jólin. Metdagur var í Bónus-
verslunum á Þorláksmessu og 
eins var sölumet á einum degi 
slegið í hinni tíu þúsund fermetra 
verslun Hagkaupa í Smáralind.

Þá var söluaukning bæði í sér-
vöruverslunum í Kringlu og 
Smáralind þar sem Hagar eiga 
fjölda verslana. Karen Millen 
opnaði nýja verslun í Smáralind 
fyrir jólin sem hlaut góðar við-
tökur.

„Það sem kemur okkur þægi-
lega á óvart er að verslun er að 

styrkjast þrátt fyrir aukin ferða-
lög til útlanda,“ segir Finnur 
Árnason, forstjóri Haga. Tölu-
verð aukning var á jólaverslun í 
fyrra samanborið við 2004. Finn-
ur segir að jólaverslunin í ár sé 
meiri en í fyrra þótt hann nefni 
engar tölur í þeim efnum.

Finnur segir að Hagkaup í 
Smáralind velti á Þorláksmessu  
upphæð sem nemi ársveltu 
margra verslana í húsinu. Hann 
nefnir einnig að föstudagurinn 22. 
desember hafi komið sterkur út í 
verslunum fyrirtækisins. Hagar 
veltu 22,2 milljörðum króna á 
fyrstu sex mánuðum rekstrarárs-
ins sem hófst í mars.

Sölumet féllu hjá 
Högum fyrir jólin

Samgöngumálaráðuneyti Banda-
ríkjanna hefur ákveðið að veita 
lággjaldaflugfélaginu Virgin 
America ekki flugrekstrarleyfi í 
landinu. Flugfélagið er eitt af dótt-
urfélögum bresku samstæðunnar 
Virgin Group, sem er í eigu breska 
auðkýfingsins Richards Branson. 
Undirbúningur fyrir starfsemi 
flugfélagsins hefur staðið yfir síð-
astliðin tvö ár. 

Ástæðan fyrir neituninni er sú 
að bandarísk lög um starfsemi 
flugfélaga kveða á um að eignar-
hlutur erlendra aðila í flugfélög-
um á innanlandsmarkaði einskorð-
ast við fjórðungshlut og mega 
Bandaríkjamenn ekki eiga minna 
en 75 prósent í þeim. Þetta er 
þvert á vonir forsvarsmanna Virg-
in Group, sem á 49 prósenta hlut í 
Virgin America. Þá kveða reglurn-
ar sömuleiðis skýrt á um svipað 
hlutfall erlendra aðila í stjórnum 
flugfélaga.

Til stóð að Virgin America hæfi 
starfsemi snemma á næsta ári. 
Óljóst er hvort af því verði en for-
svarsmenn Virgin Group ætla að 
svara flugmálayfirvöldum í 
Bandaríkjunum í næsta mánuði. 

Virgin Group á meirihluta í 
fjölda flugfélaga víða um heim. 
Svo sem í Evrópu, Ástralíu og í 
Nígeríu. Á meðal þeirra er Virgin 
Atlantic, sem sinnir flugi til áfanga-
staða víða um heim, svo sem á milli 
Bretlands, Bandaríkjanna, til Aust-
urlanda og Afríku.

Virgin America fær 
ekki flugrekstrarleyfi

Seðlabanki Íslands varaði Straum-
Burðarás við því að nýta sér heim-
ild ársreikningaskrár til að færa 
bókhald og semja ársreikning sinn 
í evrum. Þetta kom fram í svarbréfi 
Seðlabanka Íslands til Fréttablaðs-
ins við fyrirspurn um samskipti 
Straums-Burðaráss og Seðlabank-
ans í tengslum við breytingar þess 
fyrrnefnda. Á blaðamannafundi 
í Seðlabankanum í síðustu viku, 
þegar tilkynnt var um 25 punkta 
stýrivaxtahækkun bankans, vís-
aði Davíð Oddsson seðlabanka-
stjóri í bréf frá Straumi-Burðarási 
til Seðlabankans þar sem fram 
komi að í Svíþjóð megi fjármála-
fyrirtæki gera upp í evrum. Sam-
kvæmt heimildum Fréttablaðsins 
var hvergi vísað til sænskra laga í 
bréfinu og staðfesti Seðlabankinn 
það með svarbréfi sínu. 

Í svarbréfinu kemur fram að 
í umsókn Straums-Burðaráss til 
Seðlabankans, um að hafa sér-
stakan jákvæðan gjaldeyrisjöfn-
uð til varnar gengisáhrifum á eig-
infjárhlutfall, standi að bankinn 
hefði óskað eftir heimild ársreikn-
ingaskrár til að færa bókhald og 
semja ársreikning sinn í evrum. 

Seðlabankinn hafi veitt heimildina 
um jákvæðan gjaldeyrisjöfnuð en 
um leið varað við því að Straum-
ur-Burðarás nýtti sér heimild árs-
reikningaskrár. 

Seðlabankinn er ekki fylgjandi 
því að helstu fjármálafyrirtæki 
landsins geri reikninga sína upp í 
erlendum gjaldmiðli, samkvæmt 
bréfinu. Slík umskipti gætu dregið 
úr virkni innlendra fjármálamark-
aða og þar með úr áhrifamætti 
peningastefnu Seðlabankans. Við-
skipti fjármálafyrirtækja við 
Seðlabanka Íslands séu í íslenskum 
krónum og ekki sé fyrirsjáanleg 
nein breyting á því. Þau viðskipti 
varði meðal annars greiðslumiðl-
un í landinu, reglubundna útvegun 
lauss fjár og úrræði við lausafjár-
vanda.

Bæði Landsbankinn og Glitnir 
hafa upplýst að ekki séu sérstök 
áform uppi um að fara sömu leið 
og Straumur-Burðarás þótt málið 
sé stöðugt til skoðunar. Kaupþing 
hefur hins vegar ekki viljað gefa 
upp fyrirætlanir sínar í þessum 
efnum. Talsmenn Straums-Burðar-
áss vildu ekki tjá sig sérstaklega 
um málið.

Seðlabanki Íslands segir evruuppgjör fjármálafyr-
irtækja geta dregið úr virkni innlendra fjármála-
markaða og áhrifamætti peningastefnu bankans. 

Peningaskápurinn ...

Heildarnafnverð DB 06 2 er 380.000.000 kr.
Heildarnafnverð DB 06 3 er 850.000.000 kr.

Skuldabréfaflokkur að fjárhæð 380.000.000 kr.  var gefinn út þann 1. ágúst 
sl. Auðkenni flokksins í Kauphöll Íslands er DB 06 2 og verða bréfin skráð þar 
þann 29. desember 2006. Skuldabréfin eru verðtryggð með grunnviðmiðun í 
vísitölu neysluverðs í ágúst 2006, 263,1 stig. Skuldabréfin skulu bera 6,5%
flata vexti og skulu endurgreiðast á 10 gjalddögum vaxta, á sex mánaða 
fresti, í fyrsta sinn þann 1. febrúar 2007 og síðast 1. ágúst 2011. Höfuðstóll
skuldabréfanna skal greiðast allur í einu lagi þann 1. ágúst 2011.

Skuldabréfaflokkur að fjárhæð 850.000.000 kr. var gefinn út þann 1. ágúst sl. 
Auðkenni flokksins er DB 06 3 og verða bréfin skráð þar þann 29. desember 
2006. Skuldabréfin eru óverðtryggð. Skuldabréfin skulu bera 6 mánaða 
Reibor vexti að viðbættu álagi sem er 200 punktar og skal endurgreiðast á 3 
gjalddögum vaxta, þann 1. febrúar 2007, 1. ágúst 2007 og síðast 1. febrúar 
2008. Höfuðstóll skuldabréfanna skal greiðast allur í einu lagi þann 1. 
febrúar 2008.

Kauphöll Íslands mun taka bréfin á skrá þann 29. desember 2006.

Lýsingar er hægt að nálgast hjá útgefanda, Teymi hf., Skútuvogi 2, 104
Reykjavík, á vefsíðu útgefanda, Teymis hf., www.teymi.is og á vefsíðu 
Kauphallarinnar www.icex.is. Umsjónaraðili skráningarinnar í Kauphöll
Íslands hf. er fyrirtækjaráðgjöf Landsbankans.

29. desember 2006
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Skráning skuldabréfa í Kauphöll Íslands

Teymi hf.
380.000.000 – DB 06 2
850.000.000 – DB 06 3

Tískuverslunarkeðjan Mosaic 
Fashions skilaði um 1,4 millj-
óna punda tapi, eða 195 milljón-
um króna á þriðja ársfjórðungi 
reikningsársins. Þessi niður-
staða er langt undir væntingum 
greiningardeilda bankanna sem 
reiknuðu með þó nokkrum 
hagnaði hjá félaginu. Meðal-
talsspá þeirra hljóðaði upp á 
rúmlega 7,8 milljóna punda 
hagnað, jafnvirði 1,1 milljarði 
króna.

Erfiðar markaðsaðstæður í 
Bretlandi setja svip sinn á upp-
gjörið enda hefur hlýtt veður-
far komið niður á sölu einkum 
hjá Oasis. Þá jókst dreifingar-, 
stjórnunar- og fjármunakostn-
aður til muna á milli ára. 

Hins vegar liggur megin-
vöxtur fyrirtækisins á alþjóð-
legum mörkuðum en velta keðj-
unnar jókst um 27 prósent á 
milli ára. Tískumerkin Karen 
Millen og Whistles fara fremst 
þar fremst í flokki. 

Uppgjör Mosa-
ic í jólalitunum





U
m daginn komst ég 
að því mér til mik-
illar furðu að einn 
úr vinahópi sonar 
míns talar reiprenn-
andi kínversku. 

Hann er ekki nema níu ára gamall 
og ber ekki með sér meiri snill-
ingseinkenni en hver annar í vina-
hópnum. Hann er reyndar frábær 
píanóleikari. Yfirleitt leika félag-
arnir sér í fótbolta eða Playstat-
ion, lesa Andrés Önd eða sitja uppi 
í herbergi og kubba. Þegar fleiri 
koma saman hlusta þeir stundum 
á Queen eða Pink Floyd og hrópa: 
„Hey teacher leave us kids 
alone“.

Þegar ég heyrði hann tala reip-
rennandi kínversku undraðist ég 
að ekki skyldi fjallað um þetta í 
blöðunum, því hann er mun færari 
en þeir sem hafa lagt á sig ára-

langt tungumálanám í háskóla. 
Þegar ég hitti foreldra hans skildi 
ég þetta betur. Þeir eru báðir frá 
Kína. Þessi strákur er reyndar 
ekki einsdæmi, annar kunningi 
sonar míns talar reiprennandi 
ungversku, enn einn er altalandi á 
þýsku, sá þriðji talar finnsku eins 
og innfæddur. Hér er semsagt að 
alast upp kynslóð af undrabörn-
um.

Ég er með aðstöðu á arkitekta-
stofu í Glaðheimum og þar var á 
tímabili, Ítali, hálfþýskur Dani, 
tvær íslenskar konur og Græn-
lendingur. Hefðu þessar upplýs-
ingar verið settar upp á forsíðu á 
dagblaði: „80% starfsmanna á 
arkitektastofu í Glaðheimum af 
erlendu bergi brotnir. 50% vina-
hópsins eiga foreldri með erlent 
ríkisfang.“ Þá gætu ýmsir hrokkið 
í kút. Tölfræðin er vissulega 
ískyggileg. Þegar 20% starfs-
manna eru Grænlendingar, þá er 
eðlilegt að spurt sé: „Hvar endar 
þetta eiginlega?“ 

Tölfræðin byggir á fjarlægð. Í 
tölfræðinni mælast vandamál sem 
eru ekki vandamál og hún vísar 
illa á raunveruleg vandamál. „10% 
barna í leikskóla eru af erlendum 
uppruna.“ Hvaða máli skiptir 

Innrás jarðarbúa
Umræða um innflytjendur á Íslandi tók nokkrum stakkaskiptum á árinu og munaði þar um breyttar áherslur innan Frjálslynda 
flokksins, en eftir að þær komu til umræðu fimmfaldaðist fylgi flokksins í skoðanakönnunum. Fjöldi erlendra ríkisborgara sem 
flust hafa til Íslands hefur margfaldast á undanförnum árum. Andri Snær Magnason rithöfundur veltir fyrir sér fjölmenningunni. 



þessi tala? Í prósentum virðast 
margir hræðast fjölda útlendinga 
en þegar kemur að persónum þá 
geta menn ekki beinlínis bent á 
neinn sem hefði frekar átt að halda 
sig „heima“. Ef menn geta bent á 
einhvern er það ekki vegna þess 
að hann er útlendingur heldur 
almenn vandræðamanneskja. 

Menn horfa á tölfræðina og 
segja: „Ef svo fer fram sem horfir 
verðum „við“ í minnihluta eftir x 
ár.“ En hver er þessi „við“? Er einn 
besti vinur sonar míns ekki „við“ 
af því hann talar reiprennandi kín-
versku? „Við“ höfum ýtt frá okkur 
fjölda flóttamanna en það má rétt 
ímynda sér hvernig Ísland hefði 
orðið ef við hefðum hundskast til 
að taka á móti fleiri gyðingum í 
seinni heimsstyrjöldinni. Ísland
hefði eflaust orðið Sviss norðurs-
ins árið 1960. Mannúð í gróðaskyni 
er reyndar hræsnisleg afstaða. 
Sagan sýnir samt að mannúð borg-
ar sig. Hefðu Íslendingar ekki 
menntað fátækustu og verst 
stöddu börnin sín á síðustu öld 
væri samfélagið langt á eftir 
öðrum þjóðum efnahagslega. 

Fjölmenningarumræðan er stund-
um of háleit og jafnvel loftkennd. 
Framsetningin verður oft þannig 
að það er engu líkara en útlending-
ar séu flestir virkir meðlimir í sínu 
þjóðdansafélagi. Þótt vinur sonar 
míns kunni kínversku þá er varla 
hægt að kenna vinahópinn við fjöl-
menningu. Fótbolti, Playstation og 
Bach sem hann spilaði á skóla-
skemmtun er einfaldlega vestræn 
borgarmenning eða al-menning 
þeirra jarðarbúa sem búa við 
sæmileg lífskjör. Menningarmun-
ur er ekki meiri en gerist og geng-
ur milli barna. 

Sérkennin eru helst táknræn og 
koma í ljós á stórhátíðum. Kín-
verska áramótaskrúðgangan var 
spennandi og skemmtileg innsýn í 
aðra stemningu. Fjölmenningin 
snýr einkum að honum sjálfum, að 

eiga ömmu í Kína og fjölskyldu og 
tengingar inn í hversdagslíf sem 
við teljum framandi. 

Það er athyglisvert að velta fyrir 
sér íslenskri umræðu um samheit-
ið „útlendingur“. Íslendingar eru 
svo fáir að þeir eru innan skekkju-
marka í mannfjöldatölum heims-
ins. Hvaða samheiti er þetta eigin-
lega: „útlendingar“? Væri ekki 
nær að kalla þá einfaldlega jarðar-
búa? Allir í heiminum nema við 
eru útlendingar? 

Menn leita að hreinni og tærri 
aðferðarfræði til að taka á móti 
útlendingum. En er hægt að tala 
um jarðarbúa sem eina heild? 
Hvað vilja jarðarbúar? Hverjar 
eru óskir þeirra? Hver er mennt-
un, sjálfsmynd og bakgrunnur 
jarðarbúa? Hver eru trúarbrögð 
þeirra? Það er ljóst að ef Íslend-
ingum tekst að leiða þessa umræðu 
til lykta munu þeir leysa öll vanda-
mál jarðarbúa á sama tíma. 

Vilja útlendingar fá að kallast 
Íslendingar? Ég átti heima úti í 
Ameríku sem barn og tók aldrei í 
mál að vera kallaður Ameríkani og 
trúði á 13 jólasveina. Vilja Víet-
namar kallast Íslendingar? 15 ára 
stelpa frá Víetnam sagði í viðtali 
að hún teldi sig vera Víetnama. 
Hún var í tvöföldu námi, lærði allt 
víetnamska efnið samhliða því 
íslenska og stefnir á lögfræði í 
framtíðinni. Hún segist vera Víet-
nami en gæti þess vegna orðið 
mesti Íslendingurinn í hópi Víet-
nama, eins og Gerard Lemarquis 
og Baltasar Samper eða Kristinn 
R. Ólafsson í Madríd verða ofur-
þjóðlegir á báðum stöðum. Sumir 
munu vilja vera Íslendingar, aðrir 
ekki. Einhver niðurstaða? 

Vinur sonar míns fæddist hér á 
landi. Hefði hann komið sem ungl-
ingur væri málið flóknara og erf-
iðara og þar liggur stærsta áskor-
unin í innflytjendamálum. Ef hann 

viðheldur sinni kínversku er hann 
með forgjöf sem er á við heilt 
háskólanám Íslendings. Mætti 
eflaust mæla það í mörgum millj-
ónum og þjóð sem eyðir mikilli 
orku í að troða dönsku ofan í óvilj-
ug börn ætti að kunna að meta 
barn sem kann tvö tungumál áður 
en það byrjar í skóla, að öðrum 
kosti ætti Actavis eða Össur að 
ráða hann strax og kosta kín-
versku-námið. Ef Íslendingar eign-
ast 1.000 eða 2.000 börn sem eru 
tvítyngd á þennan hátt verða til 
meiri möguleikar en okkur órar 
fyrir í viðskiptum og menningu. 
En aftur spyr maður. Er nauðsyn-
legt að réttlæta menntun með 
gagnsemi eða gróða?

Einhverjir vilja setja strangari lög 
og reglur. Í maí árið 2004 breyttu 
íslenskir stjórnmálamenn reglum 
um innflytjendur á þann veg að 
aðilar sem sækja um fjölskyldu-
sameiningu verða í raun að vera 
25 ára. 

Á Íslandi gildir þessi regla um 
umsækjendur sem vilja flytja til 
maka síns sem hefur fengið búsetu 
á Íslandi, þetta eru strangari regl-
ur en í Danmörku. Reglan var sett 
á þrátt fyrir að félag kvenna af 
erlendum uppruna hafi haldið mál-
þing og staðið fyrir mjög málefna-
legri umræðu. Þær vissu eflaust 
ekki að í íslensku lýðræði hefur 
ákvörðun í raun verið tekin áður 
en umræða hefst og málþing, 
greinaskrif eða umræðuþættir 
breyttu engu þar um. 

En hvað hafði reglan í för með 
sér? Ungur íslenskur strákur varð 
ástfanginn í námi úti í Bandaríkj-
unum og giftist stúlku frá Vermont. 
Þau fluttu heim og ætluðu að 
stofna heimili en skömmu eftir 
heimkomuna fengu þau bréf þar 
sem henni var vísað úr landi á 
grundvelli 25 ára reglunnar. Þau 
voru ekki nema 23 ára og skilaboð-
in til hennar voru mjög skýr: Óvel-
komin til landsins! Málið fór aldrei 
hátt í fjölmiðlum, þau stóðu í löngu 

stappi og fluttu að lokum aftur til 
Bandaríkjanna þar sem þau búa 
núna.

Það má velta fyrir sér hvaða 
gagn hún gerir þessi 25 ára regla 
og hvern hún verndar. Það er ein-
ræðislegt að henda 23 ára hjónum 
úr landi og fráleitt að ríkið skipti 
sér á þennan hátt af fullorðnu fólki 
en þetta er ekki einsdæmi. Svona 
fór fyrir öðrum manni sem bjó 
hérna og átti konu og barn. Honum 
var vísað úr landi á sama hátt. Ein-
hverra hluta vegna virðast svona 
mál ekki hafa verið leidd til lykta í 
fjölmiðlum. Ef herða þarf reglur 
um útlendinga, hvernig á að herða 
þær? 27 ára giftingarregla? 

Orðið fjölmenningarsamfélag 
dregur athyglina frá þeirri stað-
reynd að það er miklu fleira sem 
sameinar fólk heldur en sundrar 
því og menning og gildismat jarð-
arbúa eru í rauninni fremur eins-
leit. Það er fyrst og fremst tungu-
málið og menntun sem aðskilur og 
skapar hinn raunverulega mun. 

Þegar ég bjó í Bandaríkjunum 
sem barn skammaðist ég mín fyrir 
hreim foreldra minna, það var 
vandræðalegt að heyra þau tala. 
Það væri hægt að skylda fólk til að 
læra íslensku en það er ekki hægt 
að skylda menn til að geta lært 
hana. Allir þekkja þýskar, fær-
eyskar eða danskar ömmur sem 
tala með sínum hætti eftir að hafa 
búið hér í 60 ár.

Kosturinn við Ísland er sá að 
landið er og verður fámenningar-
samfélag og menn hverfa ekkert 
allt of vel inn í mannhafið. Þeir 
sem eiga sterkan eða framandi 
bakgrunn neyðast til að taka að sér 
hlutverk sem þeir hefðu aldrei 
þurft að taka á sig í öðru landi. 
Menn þurfa að verða opinberir 
fulltrúar eða boðberar sinnar 
menningar og verða virkir þáttak-
endur í samfélaginu og samfélags-
umræðunni en ekki tölfræðilegur 
massi. Árekstrar virðast sjaldgæf-
ir þar sem hlutfall útlendinga 

hefur mælst hæst í fámennum 
samfélögum kringum landið.

Á þessari gullöld gröfunnar hefur 
viðkvæmt jafnvægi raskast. 
Íslenskir stjórnmálamenn virðast 
vera með „atvinnulosta“. Fram-
kvæmdir eru kynntar með orðun-
um: „Skapar 1000 störf“ þótt í raun 
sé skortur á vinnuafli. Starfs-
mannaleigur flytja inn einnota 
verkafólk sem dvelur á fjöllum á 
lágmarkslaunum, jafnvel án trygg-
ingar og fer örkumla heim. Enginn 
veltir fyrir sér hvernig þessu fólki 
reiðir af. 

Þegar 700 pólskir karlar fljúga 
heim í jólamatinn er auðvitað hægt 
að nota orðið „flóðbylgja“. 
Klondike norðursins er orðinn 
hluti af alþjóðlegum markaði far-
andverkamanna og fjöldi karlkyns 
iðnaðarmanna breytir annars fjöl-
breyttum og tilviljanakenndum 
hópi fólks sem áður barst til lands-
ins.

Mesta hættan er líklega sú að 
„við“ förum að líta á okkur sem 
eins konar herraþjóð sem telur 
eðlilegt að okkur tilheyri ákveð-
inn standard en ekki öðrum, að 
sumir eigi ekki að njóta þjónustu 
sem „við“ höfum aðgang að. Hætt-
an er sú að launamunur verði svo 
mikill að samfélagið fari að 
kvarnast í stéttaskipt hverfi, jafn-
vel slömm og þar verði einkum 
láglaunafólk sem vinnur of mikið 
til að geta sinnt börnum sínum, 
kennt þeim móðurmál sitt eða lært 
íslensku sjálft. Þá myndast rof 
milli kynslóða, foreldrar sem 
skilja ekki tungumál barna sinna 
og þá verða auðvitað vandamál. 
Nákvæmlega sömu vandamál og 
fylgja stéttaskiptingu, fátækt eða 
almennu valda- og virðingarleysi 
alls staðar.

Andri Snær 
Magnason

rithöfundur



M
annkynið stend-
ur nú frammi 
fyrir vanda-
samasta verk-
efni sögunnar. 
Þær öru breyt-

ingar sem eru að verða á loftslagi 
jarðar munu svipta okkur því nota-
lega umhverfi sem við eigum að 
venjast.

Breytingar eru eðilegur þáttur 
jarðsögunnar. Síðustu stórbreyt-
ingar áttu sér stað þegar ísöldinni 
lauk og við tók núverandi hlý-
skeið.

Það sem hins vegar er frábrugð-
ið við þær breytingar sem við horf-
um fram á er að þær eru af okkar 
eigin völdum. Og ekkert jafnalvar-
legt hefur gerst síðan langa hlý-
skeiðið hófst í byrjun eocene-tíma-
bilsins, fyrir 55 milljónum ára, 
þegar breytingarnar voru meiri en 
milli ísaldarinnar og 20. aldar og 
stóðu í 200 þúsund ár.

Þegar jörðin gengur gegnum hlý-
skeið eins og nú stendur yfir er 
hún föst í hringiðu jákvæðrar svör-
unar og það er einmtt hún sem 
gerir hlýnun andrúmsloftsins svo 
alvarlega. Viðbótarhiti magnast 
upp og hefur margfeldisáhrif, 
hvaðan svo sem hann kemur, hvort 
sem það er frá gróðurhúsaloftteg-
undum, vegna bráðnunar heims-
skautaíssins, breytinga á kerfi haf-
strauma eða vegna eyðingar 
regnskóga.

Þetta er líkast því að við kveikt-
um eld til að orna okkur við og 
tækjum ekki eftir því þegar við 
bættum á eldinn að hann léki laus-
um hala og húsgögnin skíðloguðu. 
Þegar slíkt gerist er lítill tími til 
stefnu til að slökkva eldinn áður en 
allt húsið verður honum að bráð.

Á þeim tveimur áratugum sem 
liðnir eru frá því fyrstu viðvörun-
arorðin heyrðust markar árið í ár 
tímamót viðurkenningar. Hlýnun 
andrúmsloftsins er hvorki getgát-
ur né hræðsluáróður, heldur blá-
kaldur veruleiki. Bókin og kvik-
myndin „An Inconvenient Truth“ 
sem er nú sýnd um allan heim, 
hefur opnað augu okkar fyrir 
þessu. Myndir af drukknandi 
ísbjörnum í Norður-Íshafinu vegna 
þess að svo langt er milli ísjaka að 
þeir ná ekki að synda á milli, eða af 
snjóbráðnun á Kilimanjaro í Afr-
íku, hafa vakið fólk til umhugsun-
ar. Og fjölmargar rannsóknir á 
lofti, láði og legi, sem kynntar hafa 
verið á árinu styrkja kenningar 
um hlýnun.

En hvers vegna höfum við verið 
svo sein að bregðast við þessari 
miklu ógn sem að okkur steðjar? 
Og þetta á sérstaklega við um 

bandarísk stjórnvöld. Hvað kemur 
í veg fyrir að við áttum okkur á því 
að hlýnun jarðar er staðreynd og 
það banvæn staðreynd, sem gæti 
auk þess verið komin á það stig að 
hvorki við né jörðin sjálf fáum 
neitt við ráðið?

Ég er nógu gamall til að sjá 
samsvörun í viðbrögðum fólks 
fyrir meira en 60 árum þegar stríð 
var í uppsiglingu og þess sem nú 
er að gerast með hlýnun jarðar. 
Við höfum flest á tilfinningunni að 
eitthvað slæmt sé í aðsigi, en erum 
jafnóviss núna og fólk var 1938 um 
hvaða stefnu málin taka og hvern-
ig við eigum að bregðast við. Við-
brögð okkar nú eru á svipuðum 
nótum og fyrir síðari heimsstyrj-
öldina; við afneitum því sem við 
sjáum.

Kyoto-samningurinn var 
skuggalega líkur friðarsamningn-
um í München á sínum tíma, þar 
sem stjórnmálamenn voru áfjáðir 
að láta í veðri vaka að þeir vildu 
taka á málunum en voru í raun ein-
ungis að reyna að tefja tímann. 
Sökum þess að við erum hjarðdýr, 
bregst hjörðin ekki við sem heild 
fyrr en hættan vofir yfir. Það hefur 
ekki gerst enn þá. Afleiðingin er 
sú að við bregðumst við hvert á 
sinn hátt meðan náttúruöflin safna 
liði gegn okkur.

Útlitið er dökkt og þrátt fyrir að 
við gerum nauðsynlegar úrbætur, 
bíða okkar eins og í hverju öðru 
stríði, erfiðir tímar sem munu 
reyna verulega á okkur. Við erum 
seig og það þarf meira til en þær 
hamfarir sem spáð er að hlýnunin 
hafi í för með sér til að þurrka 
mannlíf út á jörðinni. Það er hins 
vegar siðmenningin sem er í 
hættu.

Sem einstök dýrategund erum 
við ekki svo sérstök og að sumu 
leyti er mannskepnan eins og hver 
önnur plága á jörðinni. Siðmenn-
ing okkar breytir hins vegar öllu 
og gegnum hana höfum við orðið 
jörðinni að liði. Það er veik von til 
þess að efasemdarfólk hafi á réttu 
að standa, eða þá að óvæntir 
atburðir komi okkur til bjargar, 
svo sem röð öflugra eldgosa sem 
gætu myndað hlíf fyrir geislum 
sólar og kælt þannig jörðina. En 
það eru einungis þeir sem hafa 
engu að tapa sem veðja á líkur sem 
þessar. 

Hvort sem menn hafa einhverjar 
efasemdir um loftslagsbreytingar 
í framtíðinni, leikur enginn vafi á 
því að bæði eykst magn gróður-
húsalofttegunda og hitastig hækk-
ar. 

Spár um loftslagsbreytingar 
byggjast ekki einungis á tölvu-
gerðum spálíkönum. Margs konar 
rannsóknargögn sem aflað er víða 
um heim liggja þar að baki. Stöð-
ugar mælingar eru gerðar á hita-
stigi sjávar og lofts og sömuleiðis 
á lofttegundum í andrúmsloftinu, 
skýjafari, ísmagni sjávar, jöklum 
og almennu ástandi lífríkis lands 
og sjávar.

Gervihnettir á sporbaug um 
jörðina skrá nákvæmlega síbreyti-
lega ásýnd jarðar. Tækjabúnaður 

um borð í þessum geimförum 
mælir breytilegt hitastig loft-
hjúpsins og magn mismunandi 
lofttegunda í honum. 

Langtímarannsóknir á náttúru-
fari jarðar eru sömuleiðis góð vís-
bending um loftslagsbreytingar. 
Við höfum öðlast mikla þekkingu á 
veðurfarssögu jarðar með rann-
sóknum á borkjörnum úr jöklum 
Grænlands og Suðurskautslands-
ins.

Árið 2004 tilkynntu Jonathan 
Gregory og félagar hans við 
háskólann í Reading, að ef hitastig 
jarðar hækkaði um 2,7 gráður á 
Celsíus, myndi það hafa mikil áhrif 
á jökulhettuna á Grænlandi. Hún 
myndi bráðna og halda áfram að 
bráðna þar til hún væri að mestu 
horfin, jafnvel þótt hitastig lækk-
aði niður fyrir viðmiðunarmörk.

Sökum þess að náið samband 
virðist vera milli hitastigs og kol-
tvísýringsmagns í andrúmsloftinu 
er hægt að miða mörkin út frá 
báðum þessum þáttum. Vísinda-
mennirnir Richard Betts og Peter 
Cox við Hadley-loftslagsmiðstöð-
ina hafa komist að þeirri niður-
stöðu að hækki hitastig jarðar um 
fjórar gráður muni það riðla regn-
skógum jarðar og að örlög þeirra 
verða hin sömu og Grænlandsjök-
uls, þeir hverfa og eftir stendur 
eyðimörk.

Ef þetta gerist hverfur enn einn 
hluti kælikerfis jarðar og afleið-
ingin verður enn frekari hækkun 
hitastigs.

Ísmassinn kringum norður-
skaut jarðar þekur álíka stórt 
svæði og Bandaríkjunum nemur, 
og þar lifa ísbirnir og önnur heim-
skautadýr. Aukinheldur virkar 
ísinn sem endurvarpi fyrir sólar-
geisla sumartímans á norðurhjara 
og hjálpar þannig til við að kæla 
jörðina.

Þegar þessi ísmassi bráðnar 
eins og margt bendir til, verður 
vissulega hægt að sigla skipum á 

norðurpólinn, en um leið höfum 
við misst loftkælingu heimsskauta-
íssins. Sjávardjúpin á þessum slóð-
um munu gleypa í sig geisla sólar, 
hitna og herða þannig enn á bráðn-
un Grænlandsjökuls.

Ef við gefum okkur að til séu við-
miðunarmörk og við förum yfir 
þau, gætu þjóðir heims takmarkað 
skaðann með því að stöðva losun 
koltvísýrings og metans.

Það myndi hægja á hlýnuninni 
og sömuleiðis á hækkun yfirborðs 
sjávar og það tæki lengri tíma að 
ná hámarkshita en það gerði ef við 
héldum okkar striki eins og ekkert 
hefði í skorist. Engu að síður væri 
skaðinn þegar orðinn mikill.

Þótt ég aðhyllist grænan hugs-
unarhátt og teljist til hóps græn-
ingja, er ég fyrst og síðast vísinda-
maður. Þess vegna hvet ég vini 
mína í röðum græningja til að end-
urskoða saklausa trú sína á sjálf-
bæra þróun og endurnýtanlega 
orkugjafa og það mat þeirra að 
þetta tvennt ásamt orkusparnaði 
sé allt sem til þurfi.

En það sem mest er um vert er 
að græningjar láti af þvermóðsku-
fullri andúð sinni á kjarnorku. 
Jafnvel þótt þeir hefðu rétt fyrir 
sér að öllu leyti um hættur henni 
samfara – sem þeir hafa ekki – er 
notkun hennar sem orkugjafa lítil 
ógn í samanburði við þá hrikalegu 
hættu sem hitabylgjur og hækkun 
yfirborðs sjávar hafa í för með sér 
fyrir sjávarbyggðir heimsins.

Með þessu er ég ekki að mæla 
með kjarnorku sem allra meina 
bót fyrir heiminn til lengri tíma 
litið né heldur sem lausn á öllum 
vanda okkar. Ég sé hana einvörð-
ungu sem eina markverða úrræð-
ið sem við höfum nú um stundir. 
Við verðum hins vegar að gera 
miklum mun meira en að snúa 
okkur í auknum mæli að kjarn-
orku ef okkur á að takast að koma 
í veg fyrir að miðaldamyrkur 

leggist á ný yfir jörðina síðar á 
þessari öld. 

Við verðum að spara orku hvar 
sem færi gefst en mig grunar að 
það sé hægara sagt en gert líkt og 
gerist með að fara í megrun. Mark-
mið okkar á að vera að hætta notk-
un jarðefnaeldsneytis eins fljótt 
og auðið er og við verðum að hætta 
að ganga endalaust á auðlindir 
náttúrunnar.

Nú þegar er búið að brjóta 
meira land til ræktunar en jörðin 
þolir og ef við reynum að rækta 
hvern skika jarðar til að fæða íbúa 
hennar, fer fyrir okkur eins og sjó-
mönnum sem brenna rá og reiða 
skips síns til að halda á sér hita. 
Okkur ber ekki að líta einungis á 
lífríki jarðar sem ræktunarland, 
það hefur mikilvægu hlutverki að 
gegna fyrir andrúmsloftið og nátt-
úrufar jarðar sem heild.

Geimfarar sem séð hafa jörðina 
utan úr geimnum hafa séð hversu 
stórkostlega falleg plánetan okkar 
er og þeir tala iðulega um að fara 
heim til jarðar. Ég bið einfaldlega 
um að við leggjum nú til hliðar 
deilumál þjóða og einstaklinga í 
milli, og sýnum þann kjark að við-
urkenna að hin raunverulega ógn 
sem að okkur steðjar stafar af 
framferði okkar gegn jörðinni,
sem við tilheyrum og er svo sann-
arlega heimili okkar.

Of lítið of seint? Hlýnun and-
rúmsloftsins er staðreynd
Líkt og með sjálfa hlýnun andrúmsloftsins hefur meðvitund okkar um hugsanlegar náttúruhamfarir af þessum völdum aukist 
verulega. Vísindamenn hafa varað við þessari þróun í tvo áratugi en stjórnmálamenn hafa ávallt kvartað undan skorti á sönn-
unargögnum. Frumsýning Davids Guggenheim á heimildarmyndinni „An Inconvenient Truth“, 24. maí síðastliðinn þar sem Al 
Gore, fyrrverandi varaforseti Bandaríkjanna, fer með aðalhlutverkið, markaði tímamót í skoðanamyndun almennings í þessum 
efnum, ásamt því sem nýjar og afar sannfærandi rannsóknarniðurstöður birtust um líkt leyti. Það er kannski kaldhæðni ör-
laganna að breski vísindamaðurinn James Lovelock, höfundur Gaia-kenningarinnar sem gengur út á að jörðin sé sjálfstillandi 
lifandi efnisheild, telur að þessi viðurkenning á vandanum komi of seint. Hann hvetur okkur engu að síður til að endurmeta 
stöðuna og hugleiða bráðabirgðaaðgerðir sem gætu hægt á hlýnun jarðar.



ÓDÝRT FYRIR ALLA!

ÓDÝRT FYRIR ALLA! Fiskislóð  /  Lynghálsi  /  Skútuvogi  /  Dalvegi, Kópavogi  /  Austurvegi, Selfossi 

699
• 10 stk í pk

MARS / TWIX / SNICKERS

299
• 200 gr

TOBLERONE MINI

299
• 3 saman

HANDKYNDLAR

99
• 200 gr - 3 gerðir

PRINGLES

FRÁ199
• H: 20 cm, kr 199
• H: 24 cm, kr 269
• H: 28 cm, kr 299

GLERKERTASTJAKI

99
• 2 í pk

KERTI Á LEIÐI

99
• 200 gr

SNAKK - TORTILLA

299
ÚTIKERTI - STÓRT

10 í pk.

8 í pk.

8 í pk.

40 í pk.
10 í pk.

10 í pk.

299
• 6 metrar, margir litir

PAPPÍRSDÚKUR

199
• Hvítvínsglös - 8 í pk, kr 199

RAUÐVÍNSGLÖS - EINNOTA

299
• 28 cm

PAPPADISKAR

299
• 3 litir

SERVÍETTUR - 40x40 CM

129
• 20 í pk. - Margir litir

SERVÍETTUR

99
• 350 gr

SALTHNETUR - LUXUS

99
• 120 gr

OSTAPOPP - LUXUS

99
• Luxus

ÖRBYLGJUPOPP - 3 Í PK

199
KAMPAVÍNSGLÖS - EINNOTA

199
SNAPSGLÖS - EINNOTA

99
• 0,65 ltr

SÍDER - EPLA / PERU

99
• 120 gr

SNAKK - LUXUS

99
• 250 gr

SALTSTANGIR
350

gr.

199
MAARUD SNAKK

• 350 gr

199
• Hvít

SPRITTKERTI - 100 Í PK

pr. pk

pr. pk

pr. pk

pr. pk

pr. pk

99
• 200 gr

KARTÖFLUFLÖGUR

pr. pk

pr. pk

49
• 33 cltr

COKE / SPRITE

pr. stk



greinar@frettabladid.is

Ekkert blað?

550 5600

Fyrst þú ert að lesa þetta þá hefurðu 

fengið Fréttablaðið. En til vonar 

og vara skaltu klippa þetta símanúmer 

út og  hringja ef blaðið berst ekki.

- mest lesið

Þegar jólin nálgast, fara 
jólasveinarnir á kreik. Þegar 

kosningar nálgast, birtast þeir 
Stefán Ólafsson og Þorvaldur 
Gylfason. Fyrir þingkosningarnar 
2003 héldu þeir því fram, að 
fátækt hefði aukist á Íslandi. Í 
ljós kom, að þeir áttu við hlut-
deild tekjulægsta hópsins í 
heildartekjum, og þrátt fyrir 
hærri tekjur þessa hóps hafði 
þessi hlutdeild minnkað eitthvað, 
af því að heildartekjur höfðu 
aukist stórkostlega vegna fleiri 
tekjuhárra manna. „Fátækt“ í 
skilningi þeirra Stefáns og 
Þorvalds hafði aukist, af því að 
Björgólfur Guðmundsson og 
Jóhannes í Bónus voru orðnir 
miklu ríkari, þótt enginn hefði 
orðið fátækari í venjulegum 
skilningi orðsins, heldur allir 
orðið ríkari.

Rökréttasta ráðið gegn slíkri 
„fátækt“ var auðvitað að hrekja 
ríka menn af landinu, svo að 
tekjuskipting yrði jafnari, jafnvel 
þótt allir yrðu fátækari fyrir 
vikið. Stefán kynnti líka fyrir 
síðustu kosningar skýrslu, sem 
Harpa Njálsdóttir hafði gert á 
fátækt. Ingibjörg Sólrún Gísla-
dóttir, forsætisráðherraefni 
Samfylkingarinnar og fyrrver-
andi borgarstjóri í Reykjavík, 
vitnaði síðan óspart í þau Stefán 
og Hörpu. En snarlega var hætt 
að tala um málið, þegar á það var 
bent, að Ingibjörg Sólrún hafði í 
borgarstjóratíð sinni skert 
stórlega kjör tekjulægsta hóps 
borgarbúa.

Nú halda þeir Stefán og 
Þorvaldur því fram, að ójöfnuður 
hafi aukist á Íslandi. Þeir eiga við 
hið sama og fyrir fjórum árum, 
að hlutdeild tekjulægsta hópsins í 
heildartekjum hafi minnkað (þótt 
ráðstöfunartekjur þessa tekju-
lægsta hóps hafi raunar aukist 
síðustu ár um 30%). En þeir þegja 
um ástæðuna. Hún er, að heildar-

tekjurnar hafa hækkað mikið, 
vegna þess að fjármagnstekjur 
hafa myndast við hliðina á 
venjulegum launatekjum. Dr. 
Benedikt Jóhannesson stærð-
fræðingur hefur reiknað út, að 
tekjuskipting á Íslandi sé 
tiltölulega jöfn og svipuð því, sem 
gerist á Norðurlöndum, sé ekki 
tekið tillit til fjármagnstekna. 

Með öðrum orðum hefði 
áhyggjuefni þeirra Stefáns og 
Þorvalds ekki orðið til, hefðu 
fjármagnstekjur ekki myndast. 
Þá hefðu þeir ekki getað talað í 
hneykslunartón um ójöfnuð. En 
fjármagnstekjur eru hér nýtt 
fyrirbrigði. Áður var slíkt 
fjármagn annaðhvort ekki til eða 
í höndum ríkisins. Engar tekjur 
eru af fjármagni, sem er ekki til, 
og tekjur af fjármagni í höndum 
ríkisins voru litlar og stundum 
minni en engar. Allir muna, þegar 
varð að leggja ríkisbönkunum til 
stórar fjárhæðir úr ríkissjóði.

Fjármagn í höndum ríkisins 
var uppspretta feikilegs ójafnað-
ar, því að aðgangur að því fór 
eftir stjórnmálaítökum. Menn 
skiptust í flokksgæðinga og 
venjulegt fólk, sem þurfti að bíða 
fyrir utan bankana í löngum 
röðum frá því snemma á morgn-
ana eftir því einu að fá nei frá 
bankastjórum. Með því að færa 
fjármagnið úr höndum ríkisins 
tókst að stórauka jöfnuð á Íslandi. 

Nú skammta vextir lán, ekki 
fulltrúar stjórnmálaflokka.

Fjármagn, sem var áður 
hálfdautt og engum til gagns, er 
nú sprelllifandi og ber mikinn 
ávöxt. Bankar greiða á þessu ári 
12 milljarða í tekjuskatt. Fjár-
magnstekjur nema á þessu ári að 
minnsta kosti 18 milljörðum. 
Hefðu þeir Stefán og Þorvaldur 
unnið það til að missa af þessum 
tekjum í ríkissjóð, svo að tölur 
Efnahagssamvinnu- og þróunar-
stofnunarinnar í París um 
tekjuskiptingu á Íslandi hefðu 
litið betur út frá sjónarmiði 
jafnaðarmanna?

Jöfnuður hefur aukist hér á 
fleiri sviðum. Hér er ekkert 
atvinnuleysi, en það er mikið úti í 
Evrópu. Þar er mikill ójöfnuður 
milli launþega og atvinnuleys-
ingja, og beita launþegar óspart 
ríki og verkalýðsfélögum til að 
koma í veg fyrir sveigjanlegri 
vinnumarkað, sem væri atvinnu-
leysingjunum í hag. Aukinn 
jöfnuður á Íslandi hlýst líka af 
því, að ríkið hefur greitt upp 
skuldir sínar. Annars hefði verið 
hér ójöfnuður milli núlifandi 
kynslóðar og komandi kynslóða. 
Óhófleg skuldasöfnun ríkisins 
merkir, að skattgreiðendur hér og 
nú taka til láns af skattgreiðend-
um síðari tíma án samþykkis 
þeirra.

Síðast, en ekki síst, hefur 
jöfnuður aukist vegna þess, að 
fleiri greiða nú tekjuskatt en 
áður, en skiptast ekki í skattleys-
ingja og skattgreiðendur, 
þiggjendur og veitendur. Margir 
úr tekjulægsta hópnum höfðu 
áður svo lágar tekjur, að þeir 
greiddu ekki skatta. Nú hafa 
tekjur þeirra hækkað nóg til þess, 
að þeir greiða skatta. Þetta kalla 
þeir Stefán og Þorvaldur, að 
skattbyrði þeirra hafi þyngst. 
Þetta kalla ég, að þeir séu orðnir 
aflögufærir. 

Einkavæðing hefur sjaldnast gengið 
áfallalaust. Þó er misjafnt hve klaufsk 

yfirvöldin eru við markaðsvæðingu opin-
berrar starfsemi. Nýjasta dæmið er fyrir-
tækið Matís ohf. Það er stofnað upp úr 
Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins, Mat-
vælarannsóknum á Keldnaholti og rann-
sóknarstofu Umhverfisstofnunar. Hluta-
bréf er eitt eins og fyrri daginn enda 
hlutaféð allt í eigu ríkisins og starfsmenn 
því strangt til tekið eftir sem áður í þjónustu ríkis-
ins. Það eina sem kemur til með að breytast eru 
réttindi starfsmanna þegar til lengri tíma er litið.

Við sambærilegar aðstæður hafa stéttarfélögin 
reynt að lágmarka skaðann og iðulega hefur tekist 
að ná rammasamkomulagi um ýmsa grunnþætti. Í 
því sambandi má nefna Flugstöð Leifs Eiríkssonar 
og í burðarliðnum er samkomulag SFR við hlutafé-
lagavætt RARIK. Eitt hefur reyndar alltaf staðið út 
af en það eru lífeyrismál starfsmanna því fram til 
þessa hafa hlutafélagavæddar stofnanir neitað ný-
ráðnum starfsmönnum um aðild að A-deild Lífeyr-
issjóðs starfsmanna ríkisins enda þótt félagsmönn-
um í BSRB, BHM og KÍ sé heimill aðgangur að 
deildinni lögum og reglum samkvæmt. 

Enda þótt óskiljanleg kergja sé í flest-
um stjórnum hlutafélagavæddra fyrir-
tækja gagnvart starfsmönnum og stétt-
arfélögum virðist stjórn Matís ohf. ætla 
að slá flest fyrri met. Félagið neitar 
nefnilega að gera rammasamkomulag 
sem vísar inn í framtíðina við stéttarfé-
lög hins nýja fyrirtækis. Friðrik Friðriks-
son, formaður stjórnar Matís ohf., lýsti 
því yfir á fundi með starfsmönnum 
skömmu fyrir hátíðar að ekki stæði til að 
leggjast yfir kjarasamningagerð með 
stéttarfélögum. Þess í stað hafa starfs-
menn verið króaðir af einn og einn þar 

sem þeim hefur verið boðið að skrifa undir ráðning-
arsamninga sem forsvarsmenn stéttarfélaganna 
segja vera afar loðna. Friðrik Friðriksson getur 
státað af því að vera fyrsti formaður Frjálshyggju-
félagsins. Það félag varð til á níunda áratug síðustu 
aldar og var eitt helsta áhugamál félagsmanna að 
grafa undan verkalýðshreyfingunni. Getur verið að 
Friðrik Friðriksson hafi nú loksins komist í aðstöðu 
til að láta hugsjónir sínar rætast? Hvað segir hand-
hafi hlutabréfsins í Matís ohf., Einar K. Guðfinns-
son sjávarútvegsráðherra? Varla er hann án ábyrgð-
ar í þessu máli? 

Höfundur er formaður BSRB.       

Andstaða við stéttarfélög

Jöfnuður hefur aukist!
E

nn á ný er flugstjórnarmálum á Íslandi stefnt í óefni af 
völdum flugumferðarstjóra. Þeir hafa oft á undanförn-
um árum haft uppi miklar kjarakröfur, og virðist hafa 
orðið töluvert ágengt í krafti stöðu sinnar við að sinna 
mikilvægum störfum við flugumferðarstjórn á mjög 

stóru svæði á hafinu í kringum Ísland. 
Það eru reyndar ekki aðeins flugumferðarstjórar hér á landi 

sem hafa sett flug á ákveðnum svæðum í uppnám, því kollegar 
þeirra hafa oft á tíðum valdið miklum truflunum á flugumferð 
með aðgerðum sínum víða um heim. Þetta virðist fylgja flugum-
ferðarstjórum hverrar þjóðar sem þeir eru.

Grunnorsökin að uppnámi flugumferðarstjóra að þessu sinni 
er breytt rekstrarfyrirkomulag flugstjórnarmála hér á landi. 
Stofnað var fyrr á árinu sérstakt félag um flugumferðarþjón-
ustuna hér, eins og dæmi um annars staðar. Þetta félag á að 
taka formlega til starfa á nýársdag, en það blæs ekki byrlega 
fyrir um rekstur þess á fyrstu starfsdögum. Fyrirsjáanlegt er 
að truflanir verða á flugstjórn á íslenska flugstjórnarsvæðinu, 
en vonandi hefur sú truflun ekki alvarlega atburði í för með sér.  
Langstærstur hluti starfsmanna Flugmálastjórnar hefur ákveð-
ið að færa sig yfir til hins nýja félags, sem verður svokallað 
opinbert hlutafélag líkt og stefnt er að með Ríkisútvarpið. Það 
er eðlilegt að starfsmenn, sem lengi hafa verið opinberir starfs-
menn, beri ugg í brjósti þegar rekstrarfyrirkomulagi stofnana 
þeirra er breytt, og á það ekki síst við um eldri starfsmenn og 
ekki síst hvað varðar lífeyrissjóðsmál allra starfsmanna þess-
ara stofnana. Samkvæmt yfirlýsingum ráðamanna, hefur líf-
eyrisréttur flugumferðarstjóra verið tryggður, þannig að þeir 
eiga ekki að tapa neinu á því sviði. Þeir einir meðal starfsmanna 
Flugmálastjórnar hafa hins vegar notað tækifærið til að knýja á 
um breytt og betri kjör, þrátt fyrir að þeir séu með gildan kjara-
samning sem ekki rennur út fyrr en árið 2008. 

Flugmálayfirvöld máttu vita að flugumferðarstjórar yrðu 
ekkert lamb að leika sér við þegar kæmi að breyttu rekstrarfyr-
irkomulagi, og því hefðu þau átt að vera við því búin að þurfa 
að fara samningaleiðina í þessu máli. Stífni á þeim vængnum í 
samskiptum við óbilgjarna flugumferðarstjóra gæti orðið okkur 
dýrkeypt.

Forvígismenn í flugi hér á landi unnu kraftaverk með því að 
byggja upp íslenska flugstjórnarsvæðið, en nú eru blikur á lofti 
varðandi það. Það er mjög slæmt afspurnar fyrir okkur að þessi 
deila sé nú komin í mikinn hnút. Hætta er á að aðrar þjóðir taki 
nú yfir hluta af stjórn á svæðinu með nýju ári, og það gæti því 
orðið erfitt að heimta þann hlut aftur. Flugfélög sem  stunda flug 
milli meginlands Evrópu og Ameríku verða fljót að láta í sér 
heyra, ef þau geta ekki notað hagkvæmustu leiðir yfir hafið, og 
flugumferðarstjóradeilan á Íslandi fer að hafa áhrif á eldsneyt-
iskostnað og flugtímann á milli mikilvægra áfangastaða þeirra. 
Það er því mikið í húfi fyrir okkur að geta haldið uppi eðlilegri 
starfsemi á íslenska flugstjórnarsvæðinu, en það virðist hins 
vegar stefna í minni og lakari þjónustu vegna þess að flugum-
ferðarstjórar ætla sér að ná verulegum kjarabótum út á breyt-
ingar á rekstri flugumferðarþjónustunnar hér. 

Flugstjórnarmál 
enn í uppnámi







Smáauglýsingasími
550 5000

Auglýsingasími Allt
550 5880

Þú getur pantað 
smáauglýsingar á visir.is

Þráinn Bertelsson kynntist afskaplega góðri fiskisúpu 
í Frakklandi fyrir margt löngu.

„Ég hlakka alltaf til þess milli jóla og nýárs að hvíla mig á 
reykta kjötinu sem borðað er ótæpilega af á þessum árs-
tíma,“ segir Þráinn Bertelsson kvikmyndagerðarmaður. 
„Þá fæ ég mér fiskisúpuna.“

Þráinn segist fyrst hafa fengið súpuna góðu bouilla-
baisse í Suður-Frakklandi fyrir langa löngu. Súpan er að 
sögn Þráins ættuð frá Marseille eins og franski þjóðsöngur-
inn og greifinn af Monte Cristo. 

Þráinn hafði þó engar væntingar til súpunnar í fyrsta 
skipti sem hann fékk hana. „Ég hafði aldrei fengið öðruvísi 
fiskisúpu en íslenska lúðusúpu sem búin er til úr hveiti, 
ediki og lárviðarlaufum og var því ekki bjartsýnn á að borða 
fiskisúpu. Það var hins vegar mikil upplifun að bragða 
alvöru fiskisúpu í fyrsta skipti á ævinni og síðan hefur þetta 
verið einn af mínum uppáhaldsréttum,“ segir Þráinn og 
fannst mikil upplifun að uppgötva að aðrar þjóðir gætu búið 
til öðruvísi fiskisúpu en tíðkaðist hér á landi, úr lúðu, laxi 
eða silungi.

Þráinn gefur lesendum uppskriftina að súpunni góðu. 
Hana fékk Þráinn frá vini sínum og nágranna Gerard Lem-
arquis. Hann segir hins vegar fráleitt að gefa nákvæmar 
mælieiningar yfir magn hvítvíns, kryddjurta og annarra 
hluta uppskriftarinnar, hlutföllin fari alfarið eftir persónu-
legum smekk og sálarástandi kokksins hverju sinni.

Uppskrift Þráins má finna á síðu 3.

Hvílir sig á 
reykta kjötinu

Fjörður •  • 565 7100

Þar sem draumar rætast ...
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Neysla á kalkún hefur aukist 
undanfarin ár en fyrsta kalk-
únabúið var stofnað á landinu 
fyrir tæpum sextíu árum.

Reykjabúið er fjölskyldufyrirtæki 
sem var stofnað í Mosfellsbæ, 
skömmu eftir seinna stríð. Sá sem 
rekur búið í dag er Jón Magnús 
Jónsson, en hann tók við fyrirtæk-
inu af fjölskyldunni á síðasta ári 
og hafði þá starfað þar síðan 1989. 
Reykjabúið, sem sérhæfir sig í 
framleiðslu á kalkún, hefur lengst 
af verið ráðandi á íslenskum mark-
aði með þessa afurð. 

„Við byrjuðum með kalkúna-
rækt hér á Íslandi laust eftir 1950, 
en neysla á kalkún fór ekki að auk-
ast að ráði fyrr en upp úr 1980. 
Smátt og smátt hefur þetta svo 
farið í það horf sem það er í núna,“ 
segir Jón og bætir því við að sjald-
an hafi Íslendingar verið jafn 
hrifnir af kalkún og síðustu ár.

„Í dag borðar fólk meiri kalkún 
en nokkru sinni fyrr. Undanfarin 
ár hefur hann alltaf verið til í 
verslunum í kringum hátíðarnar 
og það má með sanni segja að það 
sé vel tekið á móti þessari vöru. 
Um jól og áramót 1994 borðuðu 23 
prósent landsmanna kalkún ein-
hvern tíma um hátíðarnar en um 
síðustu jól var hlutfallið orðið 42 
prósent.“

Kalkúnn er sannkallaður 
hátíðamatur því yfirleitt er erfitt 
að nálgast þessa afurð á öðrum 
tíma enum jólin. Eflaust væri 
kalkúnn þó kærkomin viðbót í 
kjötborð verslana þar sem vitund-
arvakning hefur átt sér stað í sam-
bandi við heilsusamlegt mataræði. 
Kalkúnn er með hollara kjötmeti 
sem hægt er að fá, því hann er 
afar próteinríkur og mjög fitulít-

ill. Jón Magnús segist búast við 
því að fljótlega eigi eftir að verða 
auðveldara að nálgast kalkún í 
verslunum á öðrum tíma en í 
kringum hátíðir. 

„Vinsældir kalkúns eru alltaf 
að aukast. Þetta má merkja á því 
að það fer sífellt meira af kjöti frá 

mér í vinnslu og salan á því stígur 
meira en salan á heilum fugli. Ég 
þarf þó að fylgja straumnum í 
þessum málum því það er dýrt 
fyrir mig að koma með vöru á 
markaðinn sem ekki selst,“ segir 
Jón en bætir því jafnframt við að 
hann hafi ekki miklar áhyggjur af 
því að sala kalkúnakjöts eigi ekki 
eftir að aukast. „Þetta er magrara 
kjöt en kjúklingakjöt og þar af 
leiðandi mjög heilsusamlegur 
matur. Ætli hann eigi ekki eftir að 
slá í gegn eins og skyrið? Kalkúnn 
er jú einstaklega próteinrík og 
fitulaus afurð og fólk sækist alltaf 
meira og meira eftir því í matar-
æði sínu.“

Hvað varðar hollráð í sambandi 
við matreiðslu kalkúnakjöts segir 
Jón það afar mikilvægt að hafa 
hitann ekki of hátt stilltan.

„Þetta er fitulaust kjöt og þar 
af leiðandi er það algert skilyrði 
að vera með lágan hita og langan 
tíma. Kalkúnn er ólíkur lamba-
kjöti að því leyti að maður hefur 
enga fitu til að vinna með. Ef hit-
inn er hafður of hár þegar kalkúnn 
er eldaður þá er hætt við að kjötið 
verði þurrt, en ef farið er eftir 
þessu ráði − lágur hiti, langur tími, 
þá er matreiðslan gulltryggð og 
útkoman safaríkur og góður kalk-
únn.“

Á vefsíðu Holdakalkúns er að 
finna margar góðar uppskriftir og 
hollráð í sambandi við mat-
reiðsluna en síðan er á slóðinni 
www.kalkunn.is.

Hollur hátíðamatur
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Uppskrift Þráins }

Yngstu fjölskyldumeðlimirnir 
þurfa líka að fá eitthvað hollt 
og gott að borða um áramótin.

Frá sex mánaða aldri mega börn 
borða ýmiss konar ávexti og græn-
meti. Í grænmetis- og ávaxtaborð-
inu svigna allar hillur undan hvers 
kyns nýmeti og sá sem á blandara 
eða töfrasprota getur hæglega 
útbúið talsvert magn af hverri 
tegund og fryst í litlum skömmt-
um sem er auðvelt að þíða, til 
dæmis í klakaboxum og þá er allt-
af hægt að velja á milli nokkurra 
fæðutegunda. Með þessu móti má 
prófa sig áfram með bragð- og 
fæðutegundir, til dæmis með því 
að mauka saman nokkrar tegundir 
af ávöxtum eða grænmeti, kjöti, 

fiski, pasta eða hrísgrjónum, allt 
eftir því hvað barnið er farið að 
borða, og bæta út í mjólk, ólífu-
olíu, smjöri eða öðru slíku til að 
mýkja og bragðbæta. 

Allt hráefnið á að vera ferskt 
og ómeðhöndlað þegar það er 
eldað og sem nýjast. Athugið að 
hnetur eða möndlur á aldrei að 
gefa ungbarni. Ef einhver vafi 
kemur upp um það hvað óhætt er 
að gefa barninu að borða er til 
dæmis hægt að leita upplýsinga 
hjá ungbarnaeftirlitinu á heilsu-
gæslustöðinni.

Kjötréttur kornabarnsins



Á gamlárskvöld og nýársnótt 
er nauðsynlegt að eiga eitthvað 
gott að grípa til bæði handa 
heimafólki og gestum. Guðni 
Samúelsson á Tapasbarnum 
á Vesturgötu 3 í Reykjavík er 
meistari í smáréttum og miðlar 
hér nokkrum ómótstæðilegum 
uppskriftum.

„Þetta eru týpískir spænskir og 
ítalskir smáréttir sem gjarnan eru 
notaðir sem forréttir eða anti-
pasta. Ég bregð þeim oft fyrir mig 
þegar ég á von á gestum og það 
getur gilt um áramót eins og aðra 
daga,“ segir Guðni og stingur upp 
á afar einföldum rétti sem er 
ávaxtabiti vafinn inn í parma-
skinku. Hann kveðst líka oft 
mauka saman gott hráefni í bollur. 
„Það kemur sér alltaf vel að eiga 
góðan mixer,“ segir hann og minn-
ir á grunnkryddin, saltið og pipar-
inn, sem hann segir alltaf sígild út 
á hvað sem er.

Lystugir smáréttir til að 
leggja á borð um áramót 

Sætukartöflukrókettur

Marineraðir 
nautastrimlar 
í teryaki-sósu

Stæsta bloggsamfélagið á Íslandi

Tjáðu þig! Bloggaðu með
símanum!

Hvar sem er og 
hvenær sem er!

Viltu sýn’eikkað?
Ný útlit · Myndaalbúm · Símablogg



Beikon-risahörpu-
skel og döðlur

Krabbasalat á baguet-brauði

2.tbl. 2006, verð 950 kr. m. vsk.

Hátíðablaðið

Sælkerasteikur á stórhátíð & Ný jól, gamlar hefðir 

Kíkt á kokkinn & Smáréttir í partíið & Jólarjúpan hamflett

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

Uppskriftin að góðum jólum

Villibráð á hátíðaborðið
Grænmetisjól með Valentínu

Þorri velur hátíðavínin

Við framlengjum
áskriftartilboðið til

 19. desember 2006!

Áskrift á www.bistro.is
eða í síma: 550 5060
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Hátíðablað Bístró er komið út!

NÝTT TÍMARIT UM MAT OG VÍN!
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Fyrsta blaðið frítt og
tappatogari fylgir með!

650 KR. Á MÁNUÐI*



Nú stendur yfir útsala í Deben-
hams í Smáralind.

Nú er veittur þrjátíu til sjötíu pró-
senta afsláttur af völdum vörum í 
Debenhams, aðallega af fatnaði og 
heimilisvörum. Útsalan hófst í 
gær og stendur fram í febrúar-
byrjun. Hægt er að kynna sér 
útsöluna betur með því að hafa 
samband í síma 522-8000 eða koma 
við í versluninni. Debenhams er 
opin á milli 11 og 19 alla virka 
daga, 11-18 á laugardögum og 13-
18 á sunnudögum. 

Jólavarningur á borð við skraut 
og seríur er á sextíu prósenta 
afslætti í Húsasmiðjunni. 

Nú er tækifæri til að birgja sig 
upp af seríum, jólaskrauti og 
pappír fyrir næstu jól því verðið 
hefur hrapað um meira en helm-
ing í Húsasmiðjunni. Það sem fólk 
lét ekki eftir sér að kaupa fyrir 
jólin er því á mjög viðráðanlegu 
verði nú og kemur að góðum 
notum næst. Þetta á við um úti-
ljósaseríur, jólatrésskraut, stytt-
ur, jólapappír og hvaðeina sem 
telst til hefðbundinna jólavara. 

Jólavara á spottprís

Laugarásbíó er með tilboð á 
sýningar klukkan 14 nú milli 
jóla og nýárs. 

Fjögur hundruð og fimmtíu krón-
ur kostar hver bíómiði í Laugarás-
bíói á þær myndir sem sýndar eru 
klukkan tvö á daginn. Þar má 
nefna ævintýramyndirnar Eragon 
og Arthúr sem báðar höfða sterkt 
til unga fólksins. Arthúr er bæði 
sýnd með íslensku og ensku tali. 
Tilboðið gildir í dag og á morgun, 
29. og 30. desember.

Boðið upp á ódýrar 
bíósýningar

Útsala í Debenhams

Mikið úrval 
af fallegum 
sparifatnaði

fyrir áramótin

Vertu þú sjálf - vertu Belladonna

Þökkum frábærar viðtökur á árinu



Guðsmenn gera líka mistök í 
fjármálunum. Því fékk Guðni 
Már Harðarson prestur að 
kynnast er hann fjárfesti í 
hlutabréfum í Stoke.

Þegar Íslendingar keyptu Stoke 
greip um sig knattspyrnuæði á 
Íslandi. Enska deildin fylltist af 
Íslendingum og við eignuðumst 
fyrsta þjálfarann okkar. Guðni 
var einn af þeim sem heilluðust 
og lét 100.000 krónur í hlutabréf í 
Stoke. „Stuttu eftir að ég keypti 
hlutinn var ég í mat hjá tengda-
foreldrum mínum. Tengdafaðir 
minn, sem er mikill fjármálamóg-
úll og klár í þeim efnum, heyrði 
frétt í útvarpinu um Stoke og 
sagði að kaup í klúbbnum væru 
eins og fleygja peningum út um 
glugga,“ segir Guðni, sem þorði 
ekki fyrir neina muni að segja frá 
kaupunum. „Ég þagði í marga 
mánuði þangað til ég loksins þorði 
að segja frá. Tengdapabbi reynd-
ist sannspár en gengi bréfanna 
hefur lækkað um 60 prósent. Það 
var ekki lítið sem mér var strítt á 
þessu.“

Hlutabréfin í Stoke eru ekki 
einu slæmu kaupin sem Guðni 
hefur gert. „Ég var á bókamark-
aði í Perlunni og sá þar Fjögur 
fræknu bækurnar. Fortíðarþráin 
kviknaði og ég keypti mér allar 
bækurnar á einhvern átta þúsund 
kall,“ segir Guðni. „Konan mín 
sagði við mig að þetta væri bara 
nostalgíukast og ég ætti aldrei 
eftir að lesa þær. Ég var nú á öðru 
máli og fór glaður heim með bæk-
urnar. Ég held ég hafi lesið fjórar 
blaðsíður og svo ekki nennt að 
lesa meira.“

Hvar bækurnar eru núna er 
einfalt mál. Þær eru ekki hillu-
stáss og ekki einu sinni í geymslu. 
Þær eru í sumarbústað foreldra 
Guðna þar sem hann er enn ólík-

legri til að lesa þær. „Sumt er 
bara betra í minningunni og á að 
fá að lifa þar,“ segir Guðni hlæj-
andi.

Bestu kaup Guðna eru í formi 
farmiða sem skilaði honum til Taí-
lands. „Það var ótrúleg ferð sem 
víkkaði sjóndeildarhringinn mikið 

og gerði mann mun víðsýnni,“ 
segir Guðni. „Miðinn var kannski 
dýr en þarna var ég í einn og hálf-
an mánuð og eyddi svipuðu og á 
einni viku í London. Ég mæli með 
því að fólk skoði þennan kost 
þegar það ætlar að ferðast.“

Keypti hlutafé í Stoke

Útsala er á jólaskreytingum í 
Blómavali.

Blómaval, stórmarkaður með allt 
fyrir blóma- og garðáhugafólk, 
boðar nú sextíu prósenta afslátt af 
allri jólavöru. Nú er því rétti tíminn 
til að gera góð kaup fyrir næstu 
jólavertíð.

Þá eru túlipanar á tilboði í Blóma-
vali þessa dagana en tíu stykki 
kosta 990 krónur. Getur verið fal-
legt að skreyta hús sín með lifandi 
blómum á myrkasta tíma ársins.

Blómaval er með verslanir í 
Skútuvogi, Grafarholti, Kringlu, 
Smáralind, Akureyri, Selfossi og 
Keflavík.

Jólavaran á slikk

Útsalan er hafin í Tekk Comp-
any. Veittur verður allt að sex-
tíu prósenta afsláttur af verði.

Sófar, borð, stólar og skápar eru 
meðal þess sem finna má á veru-
legum afslætti í Tekk Company, en 
útsalan hófst þar í gær. Allt að 
sextíu prósenta afsláttur verður 
veittur af sófum, fimmtíu prósent 
af hægindastólum og fjörutíu pró-
sent af borðum og stólum.

Þá verður öll jólavara seld með 
fimmtíu prósenta afslætti og 
fjörutíu prósentum verður slegið 
af verði annarrar smávöru á borð 
við handklæði og rúmteppi. Tíu 
prósenta afsláttur verður veittur 
af vöru í versluninni sem ekki fer 
á útsölu. 

Opið verður frá tíu til sex á 
laugardag og níu til tólf á gamlárs-
dag.

Útsalan hafin í 
Tekk Company



Siðir um áramót geta verið skondnir og 
skemmtilegir.

Í Cornwall á Englandi er siður að setja kol 
og silfurpeninga fyrir framan útidyrnar á 
nýársnótt. Það á að tryggja íbúum hússins 
yl og næga peninga út árið.

Í Þýskalandi nota menn lauka til að spá fyrir 
um veðrið á nýja árinu. Sex laukar eru skorn-
ir í tvennt og salti dreift í sárin. Hver helm-
ingur stendur fyrir einn mánuð ársins. Eftir 
nokkrar klukkustundir eru laukarnir skoð-
aðir. Ef saltið hefur horfið inn í laukinn þýðir 
það vætusama mánuði. Ef saltið er enn utan 
á lauknum þýðir það hita og þurrviðri.  

Í Hollandi brennir fólk jólatrén á 
brennum og skýtur upp flugeldum 
til að reka anda síðasta árs í 
burtu.

Á nýársdag í Grikklandi er borin á 
borð sérstök kaka sem heitir Vassil-
opitta. Inni í kökunni er silfur- eða gull-
peningur. Kökunni er dreift eftir strangri 
röð og sá sem finnur peninginn mun eiga 
gæfuríkt ár.

Á Spáni er siður að borða tólf vínber á mið-
nætti á gamlárskvöld, eitt í hvert skipti sem 
klukkan slær. Fæstum tekst að koma niður 
tólf vínberjum á tólf klukkuslögum, en sið-
urinn vekur kátínu þar sem fólk óskar hvert 
öðru gleðilegs árs með fullan munn af vín-
berjum.

Í Austurríki borða menn svínakjöt á nýárs-
kvöld, vegna þess að svín eru svo dugleg að 
róta sér áfram. Sælgæti er líka borið fram í 
formi grísa og svína. Humar er ekki borðað-
ur á gamlárskvöld, en neysla hans boðar 
afturför á árinu.

Í Brasilíu er því trúað að linsubaunajurtin 
tákni ríkidæmi og linsubaunasúpa er borð-
uð á nýársdag eða linsubaunir og hrísgrjón. 

Á Filippseyjum hoppa börnin tíu sinn-
um meðan klukkan slær tólf, en 
það þýðir að þau muni stækka 
meira á nýja árinu.

Í Rúmeníu trúa menn að 
dýrin fái mál um mið-
nætti, en sömuleiðs að 
það boði ógæfu að heyra 
þau tala.

Á nýársdag í Egyptalandi 
mega allir klæðast skærum 
fötum, jafnvel stúlkurnar sem 
klæðast yfirleitt svörtu. Börnum 
er einnig gefið nammi en strák-
arnir fá nammi í laginu eins og 
strákur á hestbaki en stelpur fá 

nammi í laginu eins og stelpa í 
kjól.

Í Japan standa nýárshátíðahöld í þrjá daga. 
Fólk klæðist nýjum fötum og hús eru skreytt 
með greni sem boðar æskuljóma og styrk, 
bambus sem boðar heppni og  plómur sem 

boða visku og kjark. Á gamlárskvöld fá allir 
tækifæri til að hringja bjöllu í búddamu-
sterinu þangað til hringt hefur verið 108 
sinnum. Þeir sem ná að hringja verða ham-
ingjusamir á árinu. Þá hafa Japanar fyrir 
sið að hlæja þegar klukkan slær tólf því það 
boðar mikla heppni.

Á Srí Lanka er haldið upp á nýja árið 13. eða 
14. apríl því þar er notað Hindú-dagatal. Á 
gamlárskvöld er enginn matur eldaður né 
kveikt á ljósum, flugeldum eða brennum 
heldur notar fólk tímann í að heimsækja 
vini og ættingja.

Á gamlársdag í Víetnam er planta, eins og 
bambus-plantan, gróðursett í garði fjöl-
skyldna. Fjölskyldur skreyta síðan plönt-
una með bjöllum, blómum og rauðum borð-

um. Skreytingarnar eru ekki fyrir augað 
heldur til að vernda fjölskylduna gegn illum 
öndum.

Í Ástralíu er nýársdagur dagur til að gera 
eitthvað skemmtilegt úti eins og fara í laut-
arferð eða útilegu á ströndinni eða fara á 
brimbretti.

Í Mexíkó eru konur í rauðum nærfötum á 
áramótum, en það eykur líkurnar á að þær 
finni ástina á nýju ári.

Í Venesúela notar fólk hins vegar gul nær-
för á gamlárskvöld en það boðar gæfu á 
nýja árinu.

Á Ítalíu er mistilteinn hengdur á útidyrnar, 
en það boðar gæfu á nýju ári.

Vínberjaát, laukar 
og rauð nærföt
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BASSHUNTERINN SNÝR AFTUR

KOMINN MEÐ ÍSLENSKA
KÆRUSTU [12]

CURVER OG KIKI OW

Brjálað 90 ś 
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LEIKARABARN Á LEIÐINNI
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GAMLÁRSKAKA Á SIRKUS

Fjögurra tíma 
bein útsending
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SIRKUS 

1. Þú ætlar ekki að 
drekka matarolíu til þess 

að undirbúa magann.

2. Það er enginn matur á 
gamlárskvöld, bara sérrí.

3. Þú ert bara með Rúv+.

4. Þú fékkst kassa af rauðvíni í jólagjöf.

5. Þú læsist inni á lagernum hjá 
ÁTVR.

6. Þú dettur í það í fyrsta skiptið 
á gamlárs.

ATRIÐI SEM BENDA TIL ÞESS AÐ...

...þú verðir dauður fyrir Skaup

„Ég hlakka ótrúlega til að koma aftur til 
Íslands,“ sagði Jonas Basshunter þegar 
Sirkus spjallaði við hann í vikunni en hann 

kemur til Íslands í dag, verður fram yfir 
áramót og heldur fimm tónleika víðs 
vegar um landið.
Jonas segist himinlifandi yfir 

viðtökunum sem hann fékk þegar 
hann hélt tónleika hér á landi fyrir 
skömmu og ætlar að endur-
gjalda aðdáendum sínum 
stuðninginn með óvæntum 
glaðningi á tónleikunum. Jonas 
vill ekki gefa upp hver glaðn-
ingurinn sé en gefur í skyn að 
um nýjan danssmell sé að 
ræða. Þegar á Jonas fyrir tvo 
smelli sem gert hafa allt 
vitlaust á árinu. Í bæði 
jákvæðri og neikvæðri 
merkingu þess orðs. Því 
annað hvort elskar fólk 
Basshunter og lögin hans 
eða hatar. Boten Anna er til 

dæmis líklega það lag sem flestir hafa fengið 
á heilann á árinu 2006.
Það þurfti ekki beinlínis að pína Jonas til að 
koma aftur hingað til lands því ónefnd íslensk 
stúlka hefur fangað hug hans. Það er ekki 
laust við það að kallinn æsist allur upp þegar 
hann er spurður út í viðskipti sín við þessa 
huldukonu.
„Ég kynntist stelpu hérna á Íslandi þegar ég 
var á landinu. Við höfum verið í töluverðu 
sambandi síðan og ég ætla að hitta hana 
þegar ég kem. Ég ætla ekki að segja hvað 
hún heitir en segi þó að mér finnst hún 
frábær.“
Jonas er að vinna í því að fá fjölskyldu sína 
með til landsins og gera tónleikaferðina að 
eins konar fjölskylduferð. 
„Mig langar til að fara með þeim í hvalaskoð-
un. Ég hef aldrei séð hval og það yrði frábær 
upplifun. Ég vona að mér gefist tækifæri til 
að gera þetta á meðan ég dvel á Íslandi.“
Þeim sem hafa áhuga á að sjá Basshunter á 
tónleikum er bent á flass.is en þar verður 
hægt að kaupa miða á herlegheitin.

BASSHUNTERINN SNÝR AFTUR OG ÆTLAR NÚ Í HVALASKOÐUN

Á íslenska kærustu

Basshunterinn
Mættur aftur og er nú kominn með 
íslenska kærustu.

Flestir nota jólahátíð-
ina til þess að 
slappa af og lesa 
kannski eins og 
eina góða bók. 
Aðrir líta á þetta 
sem fínan vettvang til 
skemmtana. Þeir sem á 
skólabekk sitja sleppa sér eftir 
langan próflestur um jólin. 
Þessa jóladaga sáust einhverjir 
frægir á djamminu. Endurkoma 

Eiðs Smára frá Barcelona er það sem stendur upp úr 
en hann sást á Oliver. Þar sáust einnig Ásgeir 
Kolbeins, Árni Þór Vigfússon og Jóhann Guðlaugsson 

fyrrverandi Svarta kortsmaður. Handboltamenn-
irnir Vignir Svavarsson og Haraldur Þorvarðar-
son, markahæsti línumaðurinn í deildinni, 
voru elstu mennirnir inni á Hverfisbarnum. 
Ottó Tynes var skítblankur á Ölstofunni á 
meðan Dóri DNA og rappvinir hans rúlluðu á 

milli Thorvaldsen og Priksins. Thelma Þormars-
dóttir ofurmódel var með 

vinkonum sínum á Sirkus. Einn 
besti plötusnúður bæjarins 
Ghozt sást ásamt Brunhein 
félaga sínum á Pravda í góðum 
fíling. Ljósmyndarinn Nína Björk 
sást einnig á Vegamótum um 
jólin.

Á rið 2006 var ágætt ár. Ég heyrði 
af endurskoðanda í Reykjavík 
sem 

fékk tannpínu á 
árinu. Var hann 
að drepast og 
hringdi í 
tannlækninn 
sinn. Sá var 
frekar upptek-
inn og sagðist 
ekki eiga tíma í 
bráð en bað 
hann að harka 
þetta af sér. 
Næsta dag hringir tannsi í hádeginu og 
spyr endurskoðandann hvort hann geti 
ekki komið um þrjúleytið.

Með píku-
hár á milli 
tannanna

R ambaði endurskoðandinn út í bíl 
klukkutíma fyrir tímann en þurfti 
þá að keyra heim til sín í Grafar-

voginn til þess að skipta um föt. Þetta var 
jú nokkur aðgerð. Þegar heim er komið 
var eiginkonan að baka smákökur inni í 
eldhúsi. Á meðan endurskoðandinn skiptir 
um föt í snatri segist konan vilja fá 
eitthvað frá manninum. Hann hafði ekkert 
fengið síðust þrjá mánuði og varð frekar 
pirraður. „Ekki akkúrat núna, ég er á 
hraðferð.”

I nnan skamms er hann byrjaður að 
sleikja frúna uppi á eldhúsborði því 
hún hótaði frosti næstu þrjá mánuði 

ef ekkert gerðist. Endurskoðandinn dreif 
þetta af og kláraði svo að klæða sig í 
jogginggallann. Á ljósunum uppi á 
Höfðabakkabrúnni er honum svo litið í 
spegilinn og sér þar píkuhár á milli 
tannanna. Hann reynir að taka það í burtu 
en það kemur grænt ljós og hárið verður 
eftir á milli tannanna.

Ð e lónlí blú bojs hljómuðu á 
tannlæknastofunni þegar 
endurskoðandinn hlammaði sér í 

stólinn. Hann opnar munninn og þá 
springa tannlæknirinn og klinkan úr hlátri. 
Strákurinn er fljótur að átta sig á aðstæð-
um og spyr hvort það sé píkuhárið á milli 
tannanna sem kætir. Tannlæknirinn verður 
hissa á svipinni en svarar: „Nei, þú ert 
bara með kúk á hökunni.“ Gleðilegt ár og 
hafið það gott um áramótin.

Breki Logason
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Hljómsveitin Á móti sól, sem kallar sig nú: Magni og Á 
móti sól, kemur fram á morgun á stórdansleik á 
Broadway. Í auglýsingum fyrir dansleikinn er auglýst að 
með sveitinni komi fram sérstakur Rock Star-gestur. 
Sirkus er bæði ljúft og skylt að upplýsa að þessi sérstaki 
gestur er náttúrulega engin önnur en hin suðurafríska 
Dilana. Þetta verður í þriðja skiptið sem Dilana kemur 
hingað til lands á skömmum tíma en í viðtali við Sirkus 
fyrir skömmu sagðist hún ástfangin af landi og þjóð. Hún 
lýsti sérstakri hrifningu sinni á íslensku skyri sem hún 
sagði allra meina bót. 
„Mig langar að baða mig í því,“ sagði hún meðal annars í 
viðtalinu.
Flutningur Dilönu á Police-laginu um vændiskonuna Roxanne hefur náð talsverð-
um vinsældum hér á landi en ekki fer neinum sögum af frekari landvinningum í 
Bandaríkjunum eftir að sýningum á Rock Star-þáttunum lauk.
Miðinn á tónleikana kostar 2.500 krónur og forsala stendur yfir á broadway.is.

ÁSTFANGIN AF ÍSLANDI

Dilana á Broadway
Leikaraparið Unnur Ösp Stefánsdóttir og Björn 
Thors eiga von á sínu fyrsta barni. Fréttir þess 
efnis berast nú um leikarastéttina eins og eldur 
um sinu. Þetta eru að sjálfsögðu gleðitíðindi 
enda Björn og Unnur fallegt og hæfileikaríkt fólk 
og því efnilegur frumburður á leiðinni. 
Skötuhjúin héldu gleðileg jól í Sviss 
þetta árið ásamt foreldrum Björns og 
herma heimildir að þar skemmti þau sér á 
skíðum.
Þegar þeirri ferð er lokið tekur leiklistin 
aftur við en Björn og Unnur vinna nú að 
uppsetningu leikritsins Killer Joe. Það mun 
verða faðir Unnar, Þjóðleikhússtjórinn 
fyrrverandi Stefán Baldursson, sem 
leikstýrir verkinu og verður það sýnt í 
Loftkastalanum snemma á nýja árinu.

HÉLDU JÓL Í SVISS

Unnur ólétt

Að nýja gellan í Kast-
ljósinu Erla 
Tryggvadóttir sé 
að deita 
pródúsent á 
sjónvarpinu
sem heitir 
Helgi.

Að lögfræðingurinn ungi Villi Vill sé kominn 
á nýjan fimm milljóna króna Bens.

Að Eiður Smári hafi tekið árlegan jólabolta 
með félögum sínum úr 

Breiðholtinu í vikunni.

Að enginn hafi 
þorað að tækla 
hann nema 
Sveppi.

 Að Ragga á Bylgj-
unni sé orðin 

einhleyp.

 Að Ásgeir Friðgeirsson 
sé að flytja til Lund-
úna þar sem hann 
mun sjá um ýmis 
verkefni fyrir 
Björgólfsfeðga
og Eggert 
Magnússon.

Að Eyrún Magnús-
dóttir, sem var í 
Kastljósinu, muni taka við af honum hér 
heima.

Að Hannes Smárason sé búinn að bóka öll 
herbergin á hótelinu á Flúðum fyrir partí 
sem hann ætlar að halda á gamlárskvöld.

Að fyrirmyndin að hinum kostulega karakter 
Frímanni Gunnarssyni sé enginn annar en 
faðir Gunnars Hanssonar, Hans Kristján 
Árnason.

Að hin fyrirmyndin 
sé Jón Óttar 
Ragnarsson.

Að Ingó Idol og 
hljómsveitin
hans, Veðurguð-

irnir, hiti upp fyrir 
Basshunter hér á 

landi.

Að Flex.is verði með klúbbakvöld hjá Atla 
skemmtanalöggu á Yello í Keflavík í kvöld. 

„Þetta er sko áramótakaka en ekki terta, 
það er mun skemmtilegra enda geta flestir 
búið til köku,“ segir Ásgeir Kolbeinsson um 
áramótaþátt Sirkuss. Ásgeir mun stjórna 
þættinum ásamt Hálfdáni Steinþórssyni og 
verða þeir félagar í fjögurra tíma beinni 
útsendingu á milli 14 og 18 á gamlársdag. 
„Þetta er eina beina útsendingin á 
gamlársdag held ég og pælingin er að hafa 
þetta létt og skemmtilegt.“
Strákarnir ætla að skoða það helsta frá árinu 
auk þess sem hljómsveitir kíkja í heimsókn. 

„Einnig verða þarna galdrakallar með 
kanínur og fleira skemmtilegt. Það má segja 
að landsliðið í skemmtilegheitum mæti til 
okkar. Einnig getur fólk úti í bæ tekið þátt í 
útsendingunni í gegnum netið og síma. 
Beðið um óskalög og annað,“ segir Ásgeir 
sem er spenntur fyrir þættinum.
Ásgeir hefur mikla trú á Hálfdáni félaga 
sínum sem hann segir skemmtilegan strák 
sem sé ekki of alvarlegur eða formfastur. 
„Það er akkúrat það sem svona þáttur þarf 
á að halda.“ Þetta er ekki í fyrsta skipti sem 

Ásgeir er í beinni útsendingu en strákurinn 
er alvanur frá árum sínum á Popptíví.
Þeir ætla að blanda saman ólíku fólki sem 
ræðir alls konar málefni. „Einnig munum við 
skoða mistök í sjónvarpi og útvarpi og svo 
ætlar Gassi að gera símaat í beinni. 
Baggalútur mun kíkja á okkur sem og 
Magni og strákarnir úr Á móti sól.“
Ásgeir hvetur fólk til þess að stilla á 
áramótakökuna á meðan verið er að 
ryksuga eða gera flugeldana klára á 
gamlársdag á milli 14 og 16.

ÁSGEIR KOLBEINSSON OG HÁLFDÁN STEINÞÓRSSON 
TAKA HÖNDUM SAMAN Á GAMLÁRSDAG

Fjögurra tíma áramótakaka 
í beinni á Sirkus

FLOTTIR Ásgeir og Hálfdán verða í 
miklu stuði á gamlársdag.
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Maður ársins
„Það er Eiður Smári Guðjohnsen fyrir ótrúleg afrek og 

hefur endanlega tryggt sér stöðuna sem besti leikmaður 
sem Ísland hefur átt.“

„Magni Ásgeirsson setti þjóðfélagið á hvolf og afhjúpaði 
um leið inngróinn plebbismann. Íslendingum þykir ekkert 
eins merkilegt og það að komast á kortið í amerískum 

raunveruleikaþætti. Velta sér upp úr lágmenn-
ingunni.“

„Guðmundur í Byrginu. Fyrsta íslenska 
ofurhetjan. Venjulegur meðferðarfulltrúi á 

daginn en á kvöldin breytist hann í 
ofurhetjuna Ironmaster með svipu og 
læknandi sæði.“

„Ég verð að segja Róbert Marshall. 
Fyrir eftirminnilega fljótfærni og 
eftirminnilega brottrekstrarsök.“

Skúrkur ársins
„Það er Guðmundur í Byrginu. Fyrir að hrista á sér Lille 

manninn með kúrekahattinn, það hittir ekki í mark en samt 
pínu.“

„Geir Ólafsson skeit náttúrulega á sig í Eurovisonfor-
keppninni. Hann ætlaði að vinna en komst ekki einu sinni í 
þriggja manna úrslit í fyrsta þætti forkeppninnar. Og Eyþór 
Arnalds fyrir að keyra fullur, það var svo hallærislegt að ég 
gæti ælt.“

„Gunnari Smára Egilssyni tókst næstum að keyra 
365 veldið í gjaldþrot með einstakri sýn sinni 
á fjölmiðlamarkaðinn. Sem fólst meðal 
annars í því að setja fólk eins og Ingva Hrafn 
og Sigurð G Tómasson í sjónvarpið. Ljótt fólk 
á að vinna á blöðum eða í útvarpi.“

„Gaui litli fyrir hafa farið í enn eina misheppn-
uðu megrunina.“

Uppákoma ársins
„Ég held að staurakstur Eyþórs Arnalds sé atburður 

ársins. Hefði getað verið skúrkur ef hann hefði ekki endað 
árið með svona fínni Todmobile plötu.“

„Ari Edwald kynnir endalok NFS í beinni útsendingu. 
Sjálfshátíð kókaín-barónanna á NFS breytist í jarðarför.“

„Það er kellingin sem fæddi barnið á klósettinu um 
daginn. Hver vill ekki fæðast í micro laxeringu. 

Svo var barnið svo fallega tannað eftir þetta.“
„DV-fárið. Afskaplega upplýsandi um hversu 

lýðurinn er heimskur og gleyminn og upplýsandi 
um lýðskrum og hentistefnu ýmissa stjórnmála-
manna og heilu sjónvarpsstöðvanna – sem 
reyndar urðu ekki langlífar.“

Flopp ársins
„Dagskrá Stöðvar 2 er flopp ársins, það þarf að reka 

einhverja menn þarna.“
„Er það ekki ökuferðin heim hjá Eyþór Arnalds, það var 

algjört flopp.“
„Nylon og hvalveiðarnar. 1000 Bretar mættu á Sykurm-

olatónleika. 1000 Bretar mættu á Airwaves. 100 þús. 
Bretar keyptu lag úr Latabæ en höfnuðu Nylon vegna 
hvalveiða íslendinga. Þvílíkt bull.“

„Þó að NFS hafi verið sett á laggirnar í fyrra þá floppaði 
það í ár. Ég veit ekki hvað menn voru að 
reykja þegar þetta var ákveðið 
en ég vil ekki prófa það.“

„Silvía Nótt Eurovision. Var 
með allt lóðrétt niðrum sig 
í Aþenu.“

Óvæntast á árinu
„Magni maður, það hafði enginn trú á honum en hann 

kom ótrúlega sterkur inn og vann hug og hjörtu okkar allra, 
þvílík hetja.“

„Gummi Gonzales er ekki hommi.“
„Brotthvarf NFS, þetta virkaði sem svo skotheld hugmynd 

á mann. Kom virkilega á óvart.“
„Ætli það hafi ekki verið að Gillzenegger 

hafi getað skrifaði heila bók og fengið 
hana útgefna.“

„Maður átti ekki von á því að 
einhver úr Framsóknar- eða 
Sjálfstæðisflokki myndi segja að 

Íraksstríðið hefði verið mistök....en 
hvað gera menn ekki fyrir atkvæði.“

Fyndnast á árinu
„Innrás Steingríms Njálssonar inn á ritstjórnarskrifstofur 

DV, það var langfyndnast.“
„Fyndnast er að Hjálmar Árnason upplýsti 

þjóðina svo ekki verður um villst, og það þarf 
bókstaflega að tyggja staðreyndirnar ofan í 
hana, um foringjahollustu sína og flokks-
manna almennt – þá í tengslum við það 
þegar Jónki Sig., nýr foringi, sagði að 
Írak væri mistök.“

„Það er bara vídeóið með Guðmundi í 
Byrginu ef ég er alveg hreinskilinn. Líka 
fyndið þegar Þorsteinn Guðmundsson 
fór í fýlu þegar hann var skammaður 
fyrir að gera grín að Eþíópíubörnum.“

„Þegar Unnur Birna datt á hausinn í 
beinni útsendingu.“

Besta sjónvarpsatvikið
„Þegar Ron Manager stóð og talaði við refsarann í 

Gegndrepa. „Ég ætla ekki að standa hérna og rifast við 
fertugan karlmann með vatnsbyssu…“

„Er það ekki þegar hnakkarnir Arnar Grautur og Appels-
ínuguli Turninn fóru að reyna að vera eðlilegir og allt varð 
kreisí?“

„Ásgeir Kolbeins eldar með Kalla Lú í Sirkus 
RVK. Tveir mongó-ar í sleik er ekki fyndið.“

„Þessi ofuræfði brandari Bubba og 
Hrafnhildar á Eddunni setti ný viðmið í 
vandræðaleika í sjónvarpi.“

„Þegar Geir Ólafsson tók dúkkuna í þáttun-
um Köllunum á Sirkus. Það er besta sjónvarps-
atriði allra tíma.“

Besta Spaugstofuatriðið
„Það var Árni Bondsen sem hafði License to steal og 

From Byko with love....þá hló ég.“
„Æi Common ég horfi ekki einu sinni á Spaugstofuna.“
„Árna Johnsen-grínið. Þegar Spaugstofan hættir að spá í 

það hversu lítilþæg og hneyksl-
unargjörn þjóðarsálin er, og 
reyna að þóknast öllum, þá 
er hún helvíti fín.“

„Það er nú ekki úr 
miklu að velja. Ætli 
það sé ekki bara 
þegar Karl Ágúst 
túlkaði hinn ódæla 
en snoppufríða Óla 
Geir fyrrum herra Ísland.“

Besta sem gerðist á árinu
„Mér fannst mótmælin hans Ómars æðislega mögnuð og 

það yljaði mér um hjartarætur.“
„Strákarnir í Í svörtum fötum tilkynntu okkur að þeir væru 

að hætta.“
„Er það ekki bara það að Bubbi hafi fundið ástina á ný. 

Maður bjóst ekki við því að hægt væri að elska svona sterkt 
aftur.“

„Það að Framsóknarflokkurinn, þessi meinsemd í 
íslenskum stjórnmálum, sé nú loks 
við að geispa golunni.“

„Þegar gaurinn rúnkaði sér í 
Kaupmannahöfn. Eigum við ekki að 
segja að hann hafi heilsað 
hershöfðingjanum fyrir 
framan Konungshöllina.“

Versta auglýsingin
„Versta auglýsing allra tíma er Linda Pé þarna 
þegar hún segir öllum líður illa...stundum .....meira 
að segja mjög illa....fyrir Rauða Krosinn eða 
eitthvað.“

„Það er Glitnir-námsmannaauglýsingin með 
Himma og Jóa Alfreð. Tveir gæjar sem eru alveg 

ágætlega fyndnir léku þarna í ófyndnustu 
auglýsingu sem gerð hefur verið. Jafnvel 
Maarud-auglýsingin fyrir Idolið var fyndnari.“

„KFC-auglýsingarnar. Valli og Siggi Hlö 
eru enn einu sinni með allt lárétt.“

„Egils lite, ég er ekki að sjá hvað rassgat 
hefur með bjór að gera. Markaðsstjórinn hjá 
Ölgerðinni er augljóslega hommi.“

Verst í sjónvarpi
„Ég verð að gefa Þóru Tómasdóttur í Kastljósinu 

mitt atkvæði. Fyrir að tala ensku við forsetafrúna 
þegar hún var kosin kona ársins. Meira að segja 
Þórhallur roðnaði í framan.“

„Ég held ég verði að segja Splash viðbjóð-
urinn á Sirkus. Þegar ég heyrði að það væri á 
teikniborðinu að gefa þetta út á DVD þá gerði 
ég í fyrsta skipti jólalista með gjöfum sem ég vil 
ekki fá.“

„Það versta af öllu vondu var hádegisþáttur 
NFS með bleikum bakgrunni, man ekkert hvað 
hann hét. Fyrir hádegi á laugardögum endurtek-
inn endalaust og sá hann oft. Algjör viðbjóður.“

Par ársins
„Jói og Gugga. Ógæfufólkið sem sýndi að ástin 

sigrar allt.“
„Skakkamanage-hjónin Berglind og Svavar eru tvímæla-

laust par ársins. Þau elska að syngja saman, það gerist 
ekki fallegra en það.“

„Jói og Gugga sem eru Svanhildur og Logi undirheim-
anna.“

„Logi og Svanhildur eignuðust frumburðinn allavega í 
þessu hjónabandinu. Þeirra samband bar góðan ávöxt og 
þau geisla sem endranær.“

„Gillzenegger og Pála Marie eru par ársins. Þau eru 
stórglæsileg saman.“

„Georg Lárusson og Vala Oddsdóttir, systir Davíðs, það 
var allavega mjög óvænt.“

Blað ársins
„Hér & nú fyrir að vera svo einlægt og opinskátt.“
„Mér finnst bara Fréttablaðið langbest. Það er það sem 

ég les mest og er fjölbreytt og fræðandi. Það mætti samt 
koma oftar inn um lúguna.“

„Það er Hér & nú 
fyrir öll opinskáu 
viðtölin. Loksins 
fékk maður opinská 
viðtöl.“

„DV hlýtur að 
teljast blað ársins. 
Að fá linsing mob 
með logandi kyndla 
og heykvíslar upp að 
dyrunum fyrir að segja 
sannleikann hlýtur að 
teljast einn af hápunkt-
um ársins. Og rifjar upp 
hrollvekjandi atriði úr 
mannkynssögunni – ekkert 
hefur breyst.“

Sirkus-akademíann

Sólmundur Hólm Sólmundarson, fyrrum ritstjóri Sirkuss
Hjörvar Hafliðason, fyrrum blaðamaður Sirkus
Jakob Bjarnar Grétarsson, blaðamaður á Fréttablaðinu
Hanna Eiríksdóttir, blaðakona á DV og krútt
Brynja Björk Garðarsdóttir, blaðakona á Séð og heyrt
Þorkell Máni Pétursson, útvarpsmaður á X-inu 977

ÁRSUPPGJÖR SIRKUSS ÁRIÐ 2006
ÁRIÐ 2006 VAR FRÁBÆRT ÁR. SIRKUS-AKADEMÍAN LÉT SITT EKKI EFTIR LIGGJA OG FÓR YFIR ÁRIÐ Í ÞESSUM HELSTU FLOKK-
UM. MISJAFNAR SKOÐANIR ÁLITSGJAFA ENDURSPEGLA EKKI VIÐHORF SIRKUS-BLAÐSINS. EN ÞETTA ER SKEMMTILEGT. ÁRIÐ!
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JÓHANNA OG GEIR EIGA VON 

Á BARNI NÆSTA SUMAR

„Gæfi allt til að fá 

drenginn minn aftur“

Plakat 
fylgir 
blaðinu

Eiður Smári Guðjohnsen
Eiður Sm

ári Guð
johnsen

SPORT
Föstudagur 8. desember 2006 Sími: 550 5085 og 550 5088 dvsport@dv.is
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DRAP
LÖGREGLAN

JÓN HELGASON? Tveir létust
í bílslysi um 

helgina

FYRIR GUÐNÝJU LÁRU

ÓLÉTTÓLÉTT
KASTLJÓSDROTTNINGIN

Jón Helgason trylltist í slagsmálum við sjö löggur og dó í lögreglubíl á 

leiðinni upp á stöð. Félagar Jóns mótmæltu ofbeldi fyrir framan höf-

uðstöðvar lögreglunnar við Hverfisgötu á miðvikudagskvöld. Jón sem 

verður jarðsettur í dag, föstudag, lætur eftir sig sambýliskonu og tvær 

ungar dætur. 

TOBY RAND FÉLL

Fimmtudagur 16. nóvember 2006 – 45. tbl. – 2. árgangur. Verð: 395 krónur

FITUSOGVARANLEGT VOPN

LÝTALÆKNIRINN ÓLAFUR

Í BARÁTTUNNI VIÐ KÍLÓIN

SÖNGKONAN GUÐRÚN  ÁRNÝ 

FÆDDI MINNSTA
BARN ÍSLANDS
ÁST & SPENNA Í X-FACTOR
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SEXÍ FALLEGUSTU STRÁKARNIR VÖLDU INGU LIND KYNÞOKKAFYLLSTU KONU LANDSINS

MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI

Sími: 550 5000

FIMMTUDAGUR
7. desember 2006 — 328. tölublað — 6. árgangur

Birta saumar nánast öll sín föt sjálf og stundum tekur 

hún ástfóstri við einstaka flík. 

Birta Björnsdóttir fatahönnuður segist ekki lengur hafa 

mikinn áhuga á að kaupa sér „second hand“ föt. Hún saum-

ar flest sín föt sjálf og ef vel tekst til þá klæðist hún stund-

um sömu flíkinni dögum saman. 

„Uppáhaldsflíkin mín í dag er þessi rauða peysa sem ég 

saumaði mér. Eftir að ég gerði hana hef ég hreinlega ekki 

farið úr henni og ég held að þetta séu að verða tveir mánuð-

ir núna,“ segir Birta og skellir upp úr, en hún á það til að 

taka slíku ástfóstri við föt. Peysan, sem fæst í Júniform á 

Hverfisgötu 39, er einnig til í gráum og svörtum lit og 

hanskarnir fást í verslunni KVK á Laugavegi – en hvoru-

tveggja er alíslensk hönnun. 

„Hún Íris í KVK gerir þessar grifflur og núna á ég marg-

ar tegundir af þeim, bæði háar og lágar. Mér þykir mjög 

flott að vera í svona háum hönskum við kvarterma peysur 

en almennt er hægt að nota svona hanska við alls konar 

samsetningar.“

Sem fatahönnuður er Birta alltaf á höttunum eftir falleg-

um efnum en þessa dagana kaupir hún mikið af efnum á 

eBay. 
„Ég var að komast í alveg guðdómlega falleg gamaldags 

kimono-efni fyrir stuttu. Þetta ætla ég svo að nota í föt sem 

koma í búðina eftir áramót,“ segir Birta að lokum og það 

hljóta að teljast gleðifréttir fyrir fagurkera, því kimono-

efni eru með því kvenlegasta sem til er og Birta er sérlega 

fær í að hanna kvenlegar og rómantískar flíkur. 

Meira um hönnun Birtu má sjá á vefsíðunni www.juni-

form.net

Rauð og róm-

antísk peysa

VEÐRIÐ Í DAG

ÍSLENSK JÓL

Þjóðlegt og flott 

jólaskraut

Sérblað um íslenskt jólahald

FYLGIR FRÉTTABLAÐINU Í DAG

Íslensk jól
VELTANDI GLÖS

Skemmtileg hönnun Kristínar 

Sigfríðar Garðarsdóttur SJÁ BLS. 2

ÞJÓÐLEGT OG TÖFF

Íslenskt jólaskraut SJÁ BLS. 8

EFNISYFIRLIT

ÍSLENSKAR JÓLAGJAFIR

Stórar og smáar BLS. 2

SULTA OG UPPLESTUR

Persónulegar gjafir BLS. 2

HOLLARI SMÁKÖKUR

Uppskriftir frá Sollu BLS. 4

ÓRJÚFANLEGUR HLUTI

JÓLANNA

Konfektið frá Nóa Siríus  
BLS. 10

JÓLAKÖTTURINN FER Á 

KREIK

Hvaðan kemur hann? B

[ SÉRBLAÐ UM ÍSLENSKT JÓLAHALD  – FIMMTUDAGUR 7. DESEMBER 2006 ]

BIRTA BJÖRNSDÓTTIR

Saumar nánast 

öll sín föt

Tíska Heimili Heilsa Jólin koma

Í MIÐJU BLAÐSINS

Skáldsagan og skop-

skynið

Guðbergur Bergsson 

rithöfundur ræðir 

um nýjasta verk sitt, 

Eina og hálfa bók 

– hryllilega sögu.

BÆKUR 56

Laumar sér í sóknina

Dóra Stefánsdóttir 

framlengir á næstu 

dögum samning sinn 

við Malmö. Hún er 

í ítarlegu viðtali við 

Fréttablaðið í dag.

ÍÞRÓTTIR 82

EKKI VERA FYRIR Krakkarnir í Ísa
ksskóla í Reykjavík kunna að nýta sér aðstæður, en klakinn á skólaplaninu reyndist þeim hin 

besta rennibraut í gær. Hvort þessi skemmtilega skólabraut hefur áhrif á hvað þau taka sér fyrir hendur í framtíðinni skal ósagt 

látið, en greinilegt er að þau eru óhrædd við það sem fram undan er. 

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

  BT bæklingur fylgir 

   Fréttablaðinu í dag
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www.glitnir.is

KEIMLÍKT VEÐUR - Í dag verður 

norðaustan 5-13 m/s, stífa
st suð-

austan til. Snjókoma eða slydda á 

landinu norðan og austanverðu en 

bjartviðri á Suður- og Suðvestur-

landi. Hiti um eða rétt yfir frost-

marki með ströndum. VEÐUR 4

�
�

�

�
�

BANDARÍKIN, AP Nýjar rannsóknir 

á ljósmyndum, sem teknar voru 

af yfirborði reikistjörnunnar 

Mars, þykja benda til þess að 

vatn hafi runnið þar fyrir 

fáeinum árum. Þessar niðurstöð-

ur renna jafnframt stoðum undir 

þá kenningu að lifandi verur geti 

þrifist á Mars.

Myndirnar voru teknar úr 

geimfari á braut um reikistjörn-

una. Ekkert vatn sést beinlínis á 

myndunum, en þar sjást nýlegar 

breytingar á yfirborði plánetunn-

ar. Frekari rannsókna er þörf til 

að skera úr um hvort rákirnar á 

yfirborðinu hafa myndast vegna 

rennandi vatns eða hvort 

einungis sandur eða duft hefur 

runnið þar. 

- gb

Rannsóknir á ljósmyndum:

Ummerki vatns 

greinast á Mars

UMMERKI VATNS Á þessari mynd telja 

vísindamenn sig greina merki þess að 

vatn hafi runnið. 
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

West Ham-lagið tilbúið

Hlynur Áskelsson hefur 

samið lag um West Ham-

ævintýri Eggerts Magn-

ússonar og Björgólfs 

Guðmundssonar.
FÓLK 68

MENNING Lovísa Elísabet Sigrún-

ardóttir, L
ay Low, fær fjórar 

tilnefningar til Íslensku tónlistar-

verðlaunanna þetta árið. Annar 

nýliði, Pétur Ben, fær þrjár 

tilnefningar. Bubbi, Björgvin 

Halldórsson og Baggalútur eru 

auk þess áberandi. 

Í flokki djasstónlistar fær Jóel 

Pálsson tvær tilnefningar. Í flokki 

sígildrar og samtímatónlistar eru 

Áskell Másson, Hugi Guðmunds-

son og Karólína Eiríksdóttir 

tilnefnd fyrir tónverk ársins. 

Íslensku tónlistarverðlaunin 

verða afhent 31. janúar næstkom-

andi. 

 - hdm / sjá síðu 72 

Íslensku tónlistarverðlaunin:

Lay Low er til-

nefnd til fernra 

verðlauna

SAMGÖNGUR Flýta á gerð jarðganga 

milli Ísafjarðar og Bolungarvíkur 

sem allra mest og verður skýrsla 

starfshóps, sem unnið hefur að 

hugmyndum um samgönguúrbæt-

ur á Vestfjörðum, kynnt fyrir sam-

gönguráðherra á næstu dögum. 

Þetta staðfesti Sturla Böðvarsson 

samgönguráðherra við Fréttablað-

ið í gærkvöld.

Sturla segist vonast til þ
ess að 

hægt verði að taka málið til 

umræðu innan ríkisstjórnarinnar 

fyrir áramót. „Skýrslan um sam-

gönguúrbætur milli Ísafjarðar og 

Bolungarvíkur verður kynnt fyrir 

mér á næstu dögum en samkvæmt 

því sem þar kemur fram verður 

eindregið mælt með því að ráðist 

verði í gerð jarðganga sem fyrst, 

enda öryggisaðstæður við veginn 

um Óshlíð óviðunandi,“ segir 

Sturla en í skýrslunni verða lagðar 

til útfærslur sem metnar verða í 

samvinnu við heimamenn. 

„Hingað til hefur verið rætt 

sérstaklega um svokallaða tveggja 

leggja lausn sem kallar á viðbótar-

aðgerðir á vegaköflunum inn fyrir 

Hnífsdal og eins við Bolungarvík. 

Aðrar lausnir koma einnig til 

greina en ég mun kynna hugmynd-

irnar fyrst fyrir heimamönnum og 

vonandi verður hægt að koma mál-

inu á rekspöl fyrir áramót.“

Önundur Jónsson, varðstjóri 

lögreglunnar á Ísafirði, segir 

mikla hættu hafa skapast á vegin-

um við Óshlíð í ár. 

„Það hefur verið nokkur vætu-

tíð á þessu ári og þá skapast mikil 

hætta. Við höfum ítrekað þurft að 

hafa afskipti af því þegar hrunið 

hefur niður á veginn. Hinn 17. nóv-

ember þurftu lögreglumenn á Bol-

ungarvík að taka til fótanna vegna 

skriðufalla en þeir voru þá nýbún-

ir að stoppa okkur af er við vorum 

á leið til Bolungarvíkur. Staðreynd-

in er sú að fólk er óttaslegið þegar 

það keyrir um þennan veg, enda 

þarf ekki að spyrja að því hvað 

gerist ef skriða fellur á þann sem á 

leið um Óshlíð.“ 

 - mh

Ráðherra ætlar að 

flýta gerð jarðganga

Flýta á gerð jarðganga á milli Ísa
fjarðar og Bolungarvíkur sem mest, segir 

Sturla Böðvarsson samgönguráðherra. Skýrsla um samgönguúrbætur vegna 

ástands vegarins um Óshlíð verður kynnt fyrir ráðherra á næstu dögum.

STJÓRNMÁL Guðjón Arnar Kristjánsson, formaður 

Frjálslynda flokksins, og Magnús Þór Hafsteinsson 

varaformaður réðu saman ráðum sínum í gærkvöldi 

ásamt fleiri flokksmönnum til að ræða stefnumál sín á 

komandi miðstjórnarfundi Frjálslynda flokksins, sem 

verður haldinn miðvikudaginn 13. desember. 

Niðurstaða fundarins var sú að ráðlegast væri að 

boða til sáttafundar með Margréti Sverrisdóttur, fram-

kvæmdastjóra flokksins, áður en að miðstjórnarfundi 

kæmi, eða eins fljótt og mögulegt væri. „Við verðum að 

leysa þetta mál. Við getum ekki dinglað með þetta 

svona endalaust,“ sagði Magnús Þór Hafsteinsson. 

Hann sagði að erfitt væri að bakka með þá sannfær-

ingu sína að Margrét ætti að láta af embætti fram-

kvæmdastjóra, færi hún í þingframboð. „Hins vegar 

þarf að skoða málið frá öllum hliðum og reyna að finna 

lendingu í þessu máli. Ég er alls ekki svartsýnn á að 

það takist,“ sagði Magnús eftir fundinn í gær. 

Þeir miðstjórnarmenn Frjálslynda flokksins sem 

Fréttablaðið náði tali af í gær vissu ekki hvaða mál 

yrðu tekin upp á miðstjórnarfundinum. Ljóst má þó 

vera að ef ekki nást sættir með þingflokki og Margréti 

fyrir fundinn verði framtíðarstaða Margrétar innan 

flokksins gerð að aðalatriði þar.

Ekki náðist í Margréti Sverrisdóttur vegna þessa 

útspils þingflokksins í gærkvöldi. 
 - kóþ /sjá síðu 26

Ágreiningur milli lykil
manna innan Frjálslynda flokksins:

Þingflokkurinn hyggst boða 

til sáttafundar með Margréti

Með nærri tóman tank

Góð og gætileg hagstjórn útheimt-

ir, að gjaldeyrisforði Seðlabankans 

aukist í góðæri, svo að stjórnvöld 

hafi þá svigrúm til að ganga á 

forðann í hallæri, segir Þorvaldur 

Gylfason. Í DAG 38
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8 viðtalið

Þegar farið er yfir árið 2006 er margt sem 
stendur upp úr. Að mati Sirkuss voru það þó 
félagarnir Björgólfur Guðmundsson og 
Eggert Magnússon sem hljóta nafnbótina 
menn ársins. Báðir hafa mikið látið að sér 
kveða og toppuðu svo allt saman með 
kaupum sínum á einu fornfrægasta knatt-
spyrnuliði Englands. Þeir kynntust fyrir 40 
árum og hafa brallað margt saman. Þessi jól 
sá Björgólfur um Waldorfsalatið á sínu heimili 
á meðan Eggert sá um fótboltaliðið sem þeir 
keyptu saman. Þeir bera mikla virðingu hvor 
fyrir öðrum og ætla sér á toppinn með West 
Ham. Þegar Sirkus ræddi við félagana var 
Eggert nokkuð upptekinn við hrókeringar á 
leikmannamarkaðnum en Björgólfur var hins 
vegar brattur og sagðist hafa borðað og lesið 
mikið yfir jólin.

„Ég hef haft það svo gott að ég er bara 
stressaður yfir því að þurfa að fara aftur í 
vinnuna,“ sagði Björgólfur þegar Sirkus náði 
af honum tali. „Ég borðaði kalkún og mjög 
góða deserta sem ég hef verið að klára. Ég 
læt alltaf búa til nokkra skammta þannig að 
hægt sé að grípa í þetta þegar sulturinn er 
alveg að drepa mann.“
Björgólfur viðurkennir án þess að hika að 
hann sé ekki mikið í eldhúsinu sjálfur. Konan 
sé betri og hann þori ekki í þá samkeppni. 
„Ég fer aldrei í samkeppni nema ég sé 
öruggur um að vinna. Reyndar sá ég um 
Waldorfsalatið og fékk bara mikið hrós fyrir. 
Held samt að það hafi aðallega verið þegar 
fólk vissi að ég hefði gert það,“ segir 
Björgólfur og hlær.

Björgólfur segir alla fjölskylduna hittast á 
jólunum og eyða nokkrum tíma saman. En 
hefur hann strengt einhver áramótaheit?
„Ég er nú eiginlega alveg hættur því enda 
hefur þetta gefist illa. Maður er samt aðeins 
að reyna að bæta sig. Ég reyki fullmikið af 
vindlum og þyrfti að hætta því en mig langar 
bara ekkert til þess. Það eru aðrir í kringum 
mig sem leggja svolítið hart að mér en maður 
á aldrei að strengja áramótaheit sem maður 
hefur ekki trú á sjálfur.“

Björgólfur er ánægður með árið 2006 og 
segir það hafa gefist vel bæði í viðskiptum og 
í fótboltanum. „Það er alltaf eitthvað að 
bætast við og nú er maður farinn að vinna 18 
tíma á sólarhring sem er bara gott. Ég næ 
allavega utan um þetta.“
Hann er einnig bjartsýnn á næsta ár. „Mér 
finnst ég bara vera ungur maður á uppleið og 
það leggst sérstaklega vel í mig.“

Björgólfur hefur verið duglegur við að láta 
drauma sína rætast en er eitthvað sem hann 
á eftir að gera sem er á döfinni?
„Ég mun bara efla það sem ég hef verið að 
gera. Ég hef haft það tækifæri að styðja 
menningu og listir. Ég tel knattspyrnu til 
menningar og lista og við höfum verið iðnir 
við að styrkja það. Þetta gefur manni mikið og 
skilar okkur sem erum í viðskiptum miklu. Það 
þarf líka að tryggja það að West Ham verði 
Englandsmeistari sem er þó fullmikið á einu 
ári en það er stefnan. Svo er ég búinn að 
ganga frá því að KR verði meistari á næsta 
ári. Þá þarf maður ekki að hafa áhyggjur í 
tveimur löndum og það er mikill léttir,“ segir 
Björgólfur og hlær.

En hvað myndi Björgólfur gera ef KR myndi 
mæta West Ham í Evrópukeppninni?
„Þetta er rosaleg spurning og vandræðamál. 
En ætli ég myndi ekki veðja á þann sem ég 
treysti að kæmist lengra. Síðan myndi ég ekki 
hafa mig mikið í frammi á leiknum og vera 
rólegur eins og ég héldi með báðum liðum, 
voðalega diplómatískur.“

Fengu barnabörnin öll West Ham-treyjur?
„Já, ég verð nú að játa það að sumir fengu 

svoleiðis. Það var samt eitthvað kvartað yfir því 
að ég væri búinn að gefa KR-búninga. En það 
er sumar og vetur og svo þarf að þvo búning-
ana öðru hvoru og þá er hægt að skipta.“

Björgólfur segist aldrei hafa átt neitt uppá-
haldslið í ensku knattspyrnunni fram að 
þessu. „Við KR-ingar höfum alltaf verið miklir 
Liverpoolmenn og Newcastle líka en ég hef 
ekki verið alræmdur með neinu liði og verið 
afslappaður þar til ég fann minn tón.“

Björgólfur lítur á West Ham sem skemmtilegt 
fótboltaævintýri sem gaman er að byggja upp 
og taka þátt í. „Það er svo margt í þessu fyrir 
utan fótboltann og þetta er mikill rekstur. 
Eigum við ekki bara að segja að þetta sé allur 
pakkinn.“

Eggert var staddur í London þegar Sirkus 
náði af honum tali. Þar var hann um jólin. 
Hvernig líkaði þér það?
„Ja, lífið er bara fótbolti núna, það er ekkert 
annað. Nú er hávertíð knattspyrnunnar og 
maður verður að vera þar. Og ég sé ekkert 
eftir því.“

Eru erfiðir tímar fram undan?
„Það eru mikilvægir leikir núna. Við erum í 
erfiðleikum því við erum í stöðu í deildinni 
sem við viljum ekki vera í. Svo þegar markað-
urinn verður opnaður í janúar verðum við að 
reyna að gera eitthvað.“

Hvernig er enska pressan að fara með þig?
„Enska pressan er í fínu lagi. Hún er agressív 
en sýnir okkur mikinn áhuga og það skiptir 
knattspyrnuna miklu máli. Allur þessi 
fjölmiðlaáhugi þarna úti skiptir máli fyrir 
vinsældir íþróttarinnar. Maður tekur þeim því 
bara eins og þeir eru og vinnur með þeim.“

Stjórnarformenn ensku liðanna eru stórstjörn-
ur á Englandi og má segja að Eggert hafi 

orðið frægur á einni nóttu og hefur mikið verið 
skrifað um Eggert í pressunni.
„Já, þeir hafa kallað mig The Biscuit Baron og 
The Eggman. Það er búið að vera mikið 
fjölmiðlaævintýri um mig og minn bakgrunn á 
síðustu mánuðum en maður tekur því bara 
eins og öðru.“

Er þetta besta starf sem þú gætir óskað þér?
„Já, lífið er svo mikið ævintýri. Lífið er bara 
þannig að það bjóðast stundum tækifæri og 
ef maður er svo heppinn að geta gripið þau 
og gert eitthvað úr þeim þá eru ævintýrin 
stöðugt að gerast. Þetta er algjört ævintýri 
fyrir fótboltakarl eins og mig. Að lifa og 
hrærast í þessum bolta hér úti eru bara 
forréttindi,“ segir Eggert.

En hvernig metur hann viðbrögð stuðnings-
manna West Ham við kaupum Íslending-
anna? „Ég finn mikið traust í garð okkar 
Björgólfs. Þeir voru náttúrulega bara heppnir 
að fá okkur. Ég fer ekkert undan því að segja 
það. Það sem stóð þeim til boða á undan 
okkur var að mínu mati ekki gæfulegt fyrir 
þennan klúbb. Þeir fá í staðinn fótboltamenn 
sem vilja gera veg þessa klúbbs sem mestan. 
Á hinn bóginn var um að ræða umboðsmenn 
sem voru að mínu mati að hugsa um eigin 
hag. Mér finnst líka mikilvægt að stuðnings-
menn West Ham viti að samband okkar 
Björgólfs byggir á fullkomnum vinskap og 
trúnaði.
Það er mikið um þessa umboðsmenn í boltan-
um. Allt of mikið að mínu mati. Þetta eru 
afætur á fótboltann að mínu mati og taka allt 
of mikinn pening úr íþróttinni.“

Hvað gerist núna á næstu dögum?
„Við erum á fullu að leita að leikmönnum til að 
styrkja okkur. Við ætlum okkur að bæta stöðu 
West Ham því það kemur ekki til greina að 
falla. Það er eitthvað sem er ekki í plönunum 
hjá okkur.“

WEST HAM-KÓNGARNIR BJÖRGÓLFUR GUÐMUNDSSON OG EGGERT MAGNÚSSON

Bestu vinir og ætla ekki að falla

Björgólfur um Eggert
„Við erum búnir að vera vinir í yfir 40 ár og 
starfað saman í ýmsum félagasamtökum. 
Meðal annars vorum við saman í fyrstu 
stjórn SÁÁ og stofnendur þar. Ég hefði 
aldrei farið út í þetta West Ham dæmi ef 
Eggert hefði ekki verið með mér í þessu. 
Ég tel að hann hafi alla þá hæfileika sem 
þarf til að gegna þessu starfi og það er 
enginn sem ég þekki sem hefur eins mikil 
sambönd í knattspyrnuheiminum. Við 
höfum bæði verið grallarar saman og svo 
líka ákveðið að vera ekki grallarar. Hann er 
einbeittur og skjótur að taka ákvarðanir og 
lætur hlutina ekkert vefjast fyrir sér heldur 
keyrir á hlutina. Sumum finnst hann 
kannski dálítið einráður en í því starfi sem 
hann er í núna tel ég það vera kost.“

Eggert um Björgólf
„Björgólfur er eins og ég, búinn að vera 
fótboltakall allt sitt líf. Og hefur stutt 
rækilega við bakið á íslenskri knattspyrnu 
um langa hríð. Hann var formaður í KR og 
ég í Val. Það eru náttúrulega höfuðfjendur 
í fótboltanum heima. En við erum búnir að 
vera vinir í langan langan tíma. Og þegar 
þetta tækifæri kom upp gat ég ekki fundið 
betri „partner“ í þetta. Bæði fótboltaáhug-
inn og félagsskapurinn eru þar til staðar. 
Það verður að vera ákveðinn trúnaður í 
gangi í svona fyrirtækjum.
Því þó að þetta sé að sjálfsögðu stórfyrir-
tæki þá er þetta að sjálfsögðu líka 
tilfinningafyritæki. Þetta snýst um tilfinning-
ar. Og það er það sem gerir þetta líka oft á 
tíðum flókið.
Við tölum saman á hverjum degi eins og 
við höfum lengi gert. Og þannig mun það 
verða. Það gefur mér púst að fá skoðanir 
hans og líka að geta komið frá mér því 
sem á mér liggur.”
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Það hefur sýnt sig þennan veturinn að það er allra 
veðra von. Ég mæli því með því að ef þú átt ekki góða 
úlpu skaltu fjárfesta í einni slíkri. Þegar kalt er þarftu 
ekki að klæðast fimm peysum, ullarbrók og lambhús-
hettu ef þú átt góða úlpu. Vertu í skvísugallanum og 
skelltu þér í úlpuna góðu, þá ertu fín og flott í öllum 
veðrum.

Allra veðra von

Skartgripir eru að verða ómissandi hluti af heildar-
myndinni. Hringir, hálsfestar, eyrnalokkar og armbönd 
eru orðin ódýr og í lagi að þetta séu ekki ekta 
demantar sem endast heilu áratugina. Allt er leyfilegt 
og best er að blanda öllu saman, kúlum, gulli, silfri, 
perlum, efni, fjöðrum og bara því sem þér dettur í 
hug. Ekki skemmir það fyrir að við eigum íslenskan 
„heimsfrægan“ skartgripahönnuð, Hendrikku Waage. 

Nýtt skart

Árið 2006 breyttist allt í svarthvíta mynd. 
Bæði fatnaður og heimili fólks urði svart hvít. 
Meira að segja tók nýi flatskjárinn minn upp 
á því að sýna svarthvíta mynd frá fyrsta degi 
og enginn gat fundið út hvað var að!! 
Svarthvít tíska er mjög þægileg, eiginlega of 
þægileg og ég verð að segja alveg 
leiðinlega einhæf. Ég mæli því með á nýju 
ári að fólk taki Borat sér til fyrirmyndar og 
noti sem flesta liti. Út með svarthvíta tísku 
og húsgögn og ég tala nú ekki um nýja 
svarthvíta flatskjáinn.

Engir litir!

Árið sem há mitti og blöðrupils ruddust yfir píparar-
assa og mínipils. Há mitti og blöðrupils eru komin til 
að vera, ekki vera hrædd við þessar skemmtilegu 
breytingar því þær verða ennþá eldheitar á árinu 
2007.

Ný form
Margar nýjar verslanir opnuðu á árinu. Ekki bara nýjar heldur spennandi verslanir með hátískuvörum sem ekki hafa sést hér á landi
áður. Þar má nefna lífsstílsbúðina 3 hæðir á Laugavegi og nýja verslun Nonna og Hrafnhildar, Liborius á Nýlendugötu.

Nýjar verslanir

HELGU ÓLAFSDÓTTUR

tískumolar
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be sure to check me out á www.dd-unit.blogspot.com

GLÓ
SUR

LÆRÐU LINGÓIÐ
My buds the celebbs

Vinir mínir

Sjónvarpsviðtalið við Matt Lauer
Hún mætti í örstuttu gallapilsi, 
bleikum hlýrabol með tyggjó, falskt 
augnhár hangandi út á kinn hálft 
viðtalið og hafði einmitt rekið 
talsmanninn sinn og stílista áður… 
gott hjá stelpunni sem leit út eins 

og hundsrass.

Síendurtekið flass á láfu
Að nást á mynd án nærbuxna

Antí-semíti
Að vera andsnúinn gyðingum

Shiiiiiiiiii
jesús minn góður

Highlights
Það helsta

MEDIA STUNT ÁRSINS
Fjölmiðlauppákoma ársins

Catagoría
Flokkur

Here goes
Hérna kemur það

Her has-been-ass
Að vera búin að vera, ekki hipp 
lengur

Santa-Angelina og Heilagur Pitt
Þau eru alltaf að gera eitthvað svo 
ótrúlega gott og hjálpa þeim sem 
minna mega sín og ættleiða börn 
héðan og hvaðan

Gott múf
Sterkt útspil hjá þeim

Singelton
Á lausu

Hot as hell
Fuðrandi heit

Árið gert upp...
DD-Unit STYLE!

KÚKUR ÁRSINS
Það verður víst bara að vera hún Brit

Brit! Já það er víst ekki um að villast en 
fraukan hefur svoleiðis kúkað upp á bak 

svo gott sem í hverjum mánuði á árinu sem 
er að líða! Hvort sem við erum að tala um 
white trash óléttuna, sjónvarpsviðtalið við Matt 
Lauer*, skilnaðurinn við K-Fed, síendurtekið 
flass á láfu*, fyllerí og djamm með Paris Hilton 
ég get haldið áfram endalaust og hún er svo 
gott sem sjálfkjörin stelpan!

Góðir kandidatar í KÚK ÁRSINS:
Mel Gibson fyrir frábæra frammistöðu sem 
fylliraftur sem er ósáttur við gyðinga

Kanye West fyrir að tapa sér í mikilmennsku-
brjálæðinu á evrópsku MTV-verðlaununum 
vegna þess hann vann ekki fyrir besta vídeó

Maginn á Töru Reid eftir glataða svuntuaðgerð

Ahh já þá er það uppgjör −  hvað er það sem hefur staðið upp 
úr hjá my buds the celebbs? Tja mar veit ekki alveg hvar ég 
ætti að byrja en ég verð bara með nokkra flokka og ég held ég 
byrji á uppáhaldinu mínu:

Ljóti 
mallakútur-

inn hennar Töru 
Reid, skammastu 

þín!

Mel
„antí-

semíti“*
Gibson

SKILNAÐUR ÁRSINS
Þrátt fyrir að Brit Brit og K-Fed hafi 

verið nálægt því þá verð ég að segja að 
skilnaður ársins sé einfaldlega Sir Paul og 
Heather Mills — úff sjaldan hefur skilnaður 
farið jafn-hressilega út í skurð og þessi 
shiiiiiiiiii*. Til að gera langa sögu stutta þá 
eru þetta helstu highlights*: Vera með 
upptökur af Lindu heitinni McCartney að tala 
um að Paul hafi lamið sig, Paul læsti Heather 
úti og hótaði öryggisvörðum sínum að 
fjarlægja hana, hún fór í blöðin með væl og 
sakaði hann um ógeð við sig og Beatrice 
dóttur þeirra, klámmyndir af henni dúkkuðu 
upp og allt ljótt sem hægt er að segja um 
maka sinn lét hún flakka reglulega!

Góðir kandídatar í SKILNAÐ ÁRSINS:
Kate Hudson og whatshisface
Ryan Phillippe og Reese Witherspoon
Kid og Pammie ahhh ææ
Brit Brit og K-Fed

MEDIA STUNT ÁRSINS
Úff þessi catagoría* er að fara með 

mig. Ég get varla gert upp á milli tveggja 
hluta — TomKat brúðkaupsins eða það að 

flassa láfu? Ég veit það ekki alveg og verð 
eiginlega að láta tíkall ráða þessu og bíðið 
aðeins.. jupp það er sem sagt hið seinna sem 
verður valið Media stunt ársins = að flassa 
kjötgluggatjöldunum án tilheyrandi hlífðar-
fatnaðar*!

Góðir kandidatar fyrir 
MEDIA STUNT ÁRSINS
Lindsay Lohan fyrir síendurteknar steiktar 
bréfaskriftir eftir að hafa innbyrt aðeins of mikið 
af áfengi og pillum og guð má vita hverju

Anna Nicole Smith og barnsburðurinn hennar 
sem var víst og er fréttaefni fyrir Insider ennþá í 
dag og það eru 3 mánuðir síðan hún gaut

Eddie Murphy fyrir að stinga Mel B í óléttu-
bumbuna og afneita her has-been-ass*!

 TÖFF ÁRSINS
Þar sem DD-UNIT er vön því að gefa skít er svoldið erfitt að koma með eitthvað sem 

var manni að skapi en here goes*! Það eru nokkrir hlutir sem celebbarnir gerðu rétt í ár 
og má þar helst nefna Santa-Angelina og Heilagur Pitt* en þau neita að gifta sig og í stað 
þess að segja eitthvað sem hefur ekki áhrif nota þau hvert færi til að spila á fjölmiðlafiðl-
una sín lög – já þau sögðust ætla að gifta sig þegar allir í Ameríku gætu það sem sagt 
samkynhneigt fólk ahhh næssss gott múf*!

Góðir kandídatar yfir TÖFF ÁRSINS:
MKO og Ashley Olsen en þær segja aldrei neitt sama hvað verið er að bulla um þær í blöðum 
– No comment – fíla það!!

Madonna fyrir að ættleiða David frá Malaví þrátt fyrir að alþjóðasamningar um ættleiðingar þar 
séu ekki fyrir hendi.

Pamela Anderson fyrir að stimpla sig inn sem singelton*, korteri eftir hún skildi við Kid með því 
að sitja fyrir í Playboy hot as hell*

Brang-
elína eyddu 
jólunum í 

Kólumbíu að 
hjálpa 

Með svartabeltið
í Hollywood
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Farðu á þetta ...Farðu á þessa...

um helgina

MÁNI MÆLIR MEÐ

„Við byrjuðum með þetta í sumar og það hefur alltaf verið 
troðfullt hjá okkur og rosalega gaman. Okkur hefur líka 
fundist vanta skemmtilegt áramótapartí og þetta verður 
þrusugaman,“ segir Curver Thoroddsen sem stendur fyrir 
90´s áramótapartíi með Kiki Ow, vinkonu sinni. „Það er mikill 
húmor í þessum lögum og þau eru hallærislega skemmtileg. 
Það kemur mikill nostalgíufílingur í mann þegar maður heyrir 
þetta og ekki skemmir fyrir að dressa sig aðeins upp.“
Curver segir að fyrir um tíu árum hafi 80´s bylgjan komið 
aftur en nú sé það 90´s sem hætt er að vera hallærislegt og 
er komið hringinn. „Í sumar hefur þessi tónlist verið áberandi 
í auglýsingum og teiknimyndum. Ég hef meira að segja heyrt 
No Limit á handboltaleikjum. Það geta allir verið sammála um 
að þessi tónlist er skemmtileg,“ segir Curver sem vonast til 
að sjá ólíka hópa á NASA á gamlárskvöld. „Við höfum verið 
að fá til okkar nýbylgjufólk og pönkara. Pælingin er að 
sameina listaspírutreflana og hitt fólkið á einu kvöldi.“
Curver segir að þessi 90´s bylgja sé ekki bara á Íslandi 
heldur séu haldin mörg þúsund manna partí í Bretlandi og 
Þýskalandi.
Forsalan er byrjuð á www.nasa.is og hvetur Curver fólk til 
þess að næla sér í miða sem fyrst. „Við munum telja í 
fljótlega eftir miðnætti og svo verður bara brjálað stuð. Það 
má líka alveg segja frá því að þetta er í boði Campari og 
Thule.“

BRJÁLAÐ 90´S GAMLÁRSPARTÍ CURVER OG KIKI OW Á NASA

Það hefur vantað 
alvöru gamlárspartí

90´S HLJÓMSVEITIR SEM HEYRAST Á NASA
2 Unlimited

Prodigy

Dr Albarn

Haddaway

Scatman John

Underworld

Vanilla Ice

House of Pain

Bubbleflies

Bong

Pís of Keik

Happy Feet 
er krúttleg-
asta mynd í 
heimi.
Myndin
fjallar um 
mörgæsina
Mumble.
Mumble
kann ekki að 
syngja og 
verður það 
honum til 
mikils ama, 
enda finna 
mörgæsir
sér lífstíð-
armaka með söng. Útskúfun og einsemd bíða 
því Mumble sem reynir hvað hann getur að 
bjarga sér fyrir horn með einstökum danshæfi-
leikum. Elijah Wood, Robin Williams og 
Gwyneth Paltrow fara með aðalhlutverkin. 
Pottþétt jólamynd.

90´S Curver og Kiki Ow verða 
með brjálað gamlárspartí á NASA.

Jólaleikrit Þjóðleikhússins í ár er Bakkynjur eftir 
Evrípedes, einn þekktasti harmleikur grísku 
gull-aldarinnar. Allir alvöru kúltúr-snobbarar 
munu flykkjast á þessa uppfærslu sem er sögð 
afar tilkomumikil. Af öllum grísku guðunum er 
Díónýsos án efa sá hressasti. Í leikritinu kíkir 
hann í heimsókn til borgarinnar Þebu til að 
tékka á því hvort allir séu ekki örugglega að 
stunda brjálaðan ólifnað, sukk og aðra vitleysu. 
Þeir sem treysta sér ekki geta bókað sig fyrst 
á námskeið í Þjóðleikhúsinu sem kennir gríska 
harmleiki. Sniðugt.

Dagskráin á gamlárskvöld

Þegar mér áskotnaðist boðsmiði á frumsýningu Flags of 
Our Fathers vissi ég satt að segja ekki mikið um myndina, 
annað en að hún var að einhverjum hluta tekin upp á Íslandi 
og Clint Eastwood hefði leikstýrt henni. Ég gerði mér því 
smávæntingar þar sem hann fékk nú einu sinni Óskarinn 
fyrir síðustu mynd sína Million Dollar Baby. 
Myndin fjallar um sex hermenn sem reisa fánastöng á fjalli 
sem þeir hafa verið að berjast um í einhverja daga. Þeir 
slysast á ljósmynd þegar þeir eru að því og í kjölfarið kemst 
þessi mynd í blöðin. Þeir þrír sem lifðu af eru fengnir heim 
til Bandaríkjanna í einhvers konar auglýsingaherferð og 
titlaðir sem hetjur.
Myndin fer fram og aftur í tíma en það virkaði engan veginn 
hjá Clint og eftir því sem leið á myndina fannst mér eins og 
ég væri að sjá sömu atriðin aftur og aftur. Það er nánast 

enginn söguþráður í myndinni og ég fann enga samúð með 
persónunum. Um miðbik myndarinnar var ég byrjaður að 
dotta en þá var ég líka orðinn þreyttur á þessu: „I‘m not a 
god damn hero!“  tali í fánareisurunum, sérstaklega í Ira 
Hayes (Adam Beach) sem tókst að lifa af stríðið en dó 
síðan vegna of mikillar áfengisneyslu. Bandaríski kjánahroll-
urinn lét á sér kræla á nokkrum stöðum og ég var hálffeginn 
þegar myndinni lauk.
Þetta er vissulega flott og vönduð mynd en hreyfir bara ekk-
ert við manni. Ég vona að japanska útgáfan, Letters from 
Iwo Jima, verði betri. 
Ég gef myndinni eina stjörnu sem ég ætla að tileinka öllum 
íslensku statistunum sem komu að myndinni og fengu 
lúsarlaun fyrir.

Freyr Arnaldsson

Kvikmyndagagnrýni Sirkuss

Fábrotnir fánareisarar

STORM LARGE
LADYLIKE
„Þetta lag er 
eiginlega lag 
sem ég kolféll 
fyrir þegar 
þættirnir voru í gangi á 
sínum tíma, hún er 
náttúrulega alveg að 
bræða mann með þessum 
„slutty“ klæðnaði og 
frábærri rödd og attitjúti.“

JAMES MORRISON
THE PIECES DONT FIT 
ANYMORE
„Þessi kappi 
kemur verulega á 
óvart með sinni 
fyrstu sólóplötu, 
hann er búinn að henda út 
þremur lögum á skömm-
um tíma núna, og þetta 
lag er langbesta lagið... án 
nokkurs vafa.“

KILLERS
WHEN YOU WERE YOUNG
„Ég eiginlega féll 
fyrir þessu lagi 
þegar ég skellti 
mér til Ameríku um 
daginn, þá var þetta lag 
úti um allt, sem og reyndar 
Killers yfir höfuð. Lagið er 
náttúrulega bara alveg 
ÓGEÐSLEGA GOTT.“

BRYNJAR MÁR
MÆLIR MEÐ

BARINN Það verður elektrópartí 
á Barnum. DJ Skeletor verður í 
transi fram á morgun. Mættu 
snemma svo þú þurfir ekki að bíða í 
röð í tvo tíma.

PRAVDA Hallli og 
Ingvar verða með 
pose.is partí á Pravda. 
Frítt vín fyrir þá sem 
kaupa sig inn. VIP 
herbergi á efri 
hæðinni. Áki Pain 
spilar.

ÓLIVER
Opnar klukkan 
korter fyrir eitt. 
Hægt að panta 
borð á 
cafeoliver.is.
Fjöldinn allur af 
skemmtiatriðum
og plötusnúðum.

PRIKIÐ Það verður rappfest á 
Prikinu. Danni Deluxe, Dóri DNA og 
Bent halda uppi stuðinu. Fullt af 
röppurum og kampavín á tilboði.

BROADWAY Sálin spilar á stóra 
sviðinu og tekur alla slagarana. Í 
hliðarherbergjum verða plötusnúð-
arnir DJ Víkingur, Addi Exos, Grétar 
G og DJ Björn Þór.

SIRKUS29.12.06

Albert Hammond
101
„Eiturhress og skemmti-
legur gæi sem er ekki á 
eiturlyfjum.“

Mastadon
The Wolf Is Loose
„Úlfurinn er algjörlega laus 
í þessu lagi, engin 
spurning.“

Wolfmother
The White Unicorn
„Þeir eru það besta sem 
komið hefur frá Ástralíu 
síðan Mark Viduka kom 
fyrst fram.“



90% heimila ná Sirkus TV á ADSL kerfinu, Breiðbandinu, Digital Ísland en einnig er hægt að ná Sirkus TV með venjulegu UHF loftneti

VANISHED
heldur áfram 14.janúar



550 5000
AUGLÝSINGASÍMI

stelpubögg með
Siggu Dögg

Ágamlársdag þá ligg ég yfir 
Kryddsíldinni og dunda mér við 

listagerð, einn listi er fyrir hlutina sem 
ég hef áorkað á liðnu ári og annar fyrir 
markmið nýs árs. Ég strengi tvö til þrjú 
áramótaheit sem flest snúast um hluti 
eins og að taka fleiri myndir og nota 
tannþráð hverju kvöldi. Raunhæft, 
einfalt og auðframkvæmanlegt.

Gamlársdagur snýst um að kveðja 
fortíðina og leggja drögin að 

framtíðinni. 

Þessi dagur er eins konar 
jafnvægispunktur á vegasalti. 

Gamla árið er ekki alveg búið og það 
nýja ekki enn komið. Þetta er því minn 
uppgjörsdagur. Ég geri einn leynilegan 
lista til viðbótar. Ég fer yfir hluti sem 
hefðu mátt fara betur og gjörðir og orð 
sem gætu hafa sært. Ég fer með litla 
afsökunarbeiðni í hjartanu og lofa sjálfri 
mér að segja það við viðkomandi næst 
þegar ég hitti hann. Þetta er því hálfgert 
karma-uppgjör. 

Það sem ég hef áorkað fer í debet 
og leynilistinn fer í kredit. 

Ég athuga hvort bókhaldið stemmi 
ekki örugglega því þá get ég farið 

með góðri samvisku út að skemmta 
mér um kvöldið. Það hefur þó komið 
fyrir að ég skuldi. Í slíkum tilfellum þá 
hef ég haldið í þá trú að með nýársdegi 
þá þurrkist bókhaldið út og ég fái að 
byrja á nýju óskrifuðu blaði. Engin skuld 
og engin inneign.

Karma-uppgjör er því á ársgrund-
velli, engin sjö ára ógæfa fyrir 

brotinn spegil, allt endurnýjast á 
miðnætti á gamlárskvöld.

V inur minn sagði einu sinni við 
mig: „Þú verður að kyssa 

einhvern á gamlárs, annars verður þú 
ekki ástfangin næsta árið“. Þessu trúi 
ég bókstaflega svo til að byrja að safna 
í debetdálkinn minn þá set ég mér það 
markmið 31. desember að fara í sleik.  
Þrátt fyrir miklar umræður um ofmetin 
teiti þá get ég samt ekki bara sprengt 
flugeldana með fjölskyldunni og farið 
svo heim að sofa. Þessi setning vinar 
míns hangir yfir mér líkt og hræðileg 
örlög eða dómur um einmanaleika. Mér 
finnst ég skulda karmanu mínu að fara 
út að skemmta mér og leita að 
sleiknum. Það skiptir ekki máli við 
hvern, strákurinn er ekki aðalatriðið hér 
heldur sjálfur kossinn. 

Þetta er ekki ólíkt eplinu hennar 
Öskubusku, óþægindi í hálsinum 

og hjartanu sem aðeins koss getur 
læknað.

B iblían og karma eru sammála um 
að það sé sælla að gefa en að 

þiggja. Það er einnig oftast þannig að 
sá sem gefur fær eitthvað í staðinn. 

Þú daðrar og einhver daðrar til 
baka. Ég kyssi hann og hann... 

Þetta er leikur með bjúgverpil, þú færð 
til baka það sem þú sendir frá þér. 
Langmikilvægasta áramótaspakmælið 
er því án efa: „Þú uppskerð eins og þú 
sáir“. 

Byrjum nýja árið á því að senda 
góða strauma út í heiminn og 

færa inn í debetdálkinn....

G leðilegt nýtt ár.

Gamlárs-
sleikur...



Áramótin eru uppáhaldstími 
margra. Ekki má þó gleyma 
dýrum og börnum sem vita 
ekki hvað er að gerast og verða 
því gjarnan óttaslegin.

Foreldrar ungra barna verða að 
gæta sín á því að gleyma sér ekki 
alveg í sprengingunum og huga að 
líðan barnanna sem geta verið 
mjög hrædd við hávaðann og ljós-
in.

Hér eru nokkur ráð sem gott er 
að fylgja verði börnin hrædd.

1. Skiljið barnið ekki eftir eitt í 
augnablik heldur verið með það 

í fanginu allan tímann sem 
sprengingarnar eru.

2. Verið innandyra þar sem hávað-
inn er minni og talið sefandi við 
barnið.

3. Reynið að fara með barnið að 
glugga svo það skilji samhengið 
á milli sprenginga og ljósa en 
verið svo bara inni í herbergi 
undir sæng ef því líður best þar.

4. Sé barn á brjósti, er gott að 
leggja það á brjóstið á meðan 
helstu lætin eru, því það veitir 
barninu öryggiskennd.

Dregið úr ótta barna 
á áramótunum

áramótasöngur }















Aftur á æskuslóðir







Íútvarpinu á dögunum var rætt 
við kaupmann á landsbyggðinni 

um veðrið. Tilefni viðtalsins var 
að veðrið var hagstætt fyrir versl-
un. Í íþróttafréttum er West Ham 
orðið áhugavert vegna þess að 
íslenskir kaupsýslumenn hafa 
keypt félagið. Útrás íslenskra 
banka og annarra stórfyrirtækja 
hefur orðið til þess að nýjar þjóð-
hetjur hafa orðið til hér heima, 
mennirnir sem kaupa upp fyrir-
tæki í útlöndum. Ísland samtím-
ans er orðið gegnsýrt hugmynda-
fræði um mælanlega skilvirkni og 
árangur og þá er um leið gerð 
krafa um einfaldan og auðskilinn 
tölulegan mælikvarða. Í þessu 
virðumst við elta ítrustu útgáfur 
vestrænnar markaðshyggju, 
þannig að lítið jafnvægi er í gildis-
mati og viðhorfum. Hin samfé-
lagslega athygli og áhersla er á 
samanburð og samkeppni frekar 
en félagslega ábyrgð og uppeldi. 
Gildin sem eru í forgrunni eru 
peningar, tíska og útlit. Ekkert 
virðist marktækt lengur nema 
hægt sé að festa við það prósentu- 
eða krónutölu. Eiður Smári Guð-
johnsen er ekki fremstur íslenskra 
knattspyrnumanna vegna þrot-
lausra æfinga, hæfileika og skiln-
ings á leiknum, heldur vegna þess 
að hann er dýrastur og spilar í 
deild þar sem miklir peningar eru 
í húfi. Stórfyrirtæki og milljóna-
mæringar eru merkilegir og 
áhugaverðir vegna þess að þeir 
eiga svo mikla peninga. Fréttastof-
ur telja sig ekki geta sleppt því að 
segja okkur hvernig þróunin er í 
Kauphöllinni í öllum almennum 
fréttatímum jafnvel þótt ekkert sé 
þar að gerast, en þróun grunnskól-
ans eða leikskólans er þá og því 
aðeins fréttaefni að mannekla eða 
verkföll séu í þann veginn að trufla 
daglega rútínu foreldra.

Jafnvel bráðsnjöll og uppbyggi-
leg hugmynd eins og Íþróttaálfur-
inn í Latabæ, sem stuðla á að hreyf-
ingu og hollum lífsháttum er nú 
gengin í björg markaðsvæðingar. 
Íþróttaálfurinn er orðinn mikil-
virkur aðgöngumiði banka og stór-
fyrirtækja að nýjum markaðshópi 
– litlum börnum. Börnum sem sitja 
límd og hreyfingarlítil fyrir fram-
an skjáinn. Hefði verið fráleitt að 
hugsa sér Álfinn sem talsmann 
jákvæðrar uppbyggingar aðstöðu 
fyrir íþróttir og hreyfingu? 

Ástæða er til að velta fyrir sér 
hvort þetta séu í raun þau gildi og 
það lífsviðhorf sem við viljum ala 
börn okkar upp við. Firring mark-
aðsvæðingarinnar, sem gerir alla 
hluti að varningi með einhvers 
konar verðmiða, er gengin lengra 
en margur heldur. Fegurð og útlit 
er nú markaðsett með svipuðum 

hætti og gert var áður en vakning 
varð í kvenréttindamálum á seinni 
hluta síðustu aldar. Veruleikaþætt-
ir og tónlistarmyndbönd yfirkeyra 
neikvæðar staðalímyndir telpna og 
drengja þannig að útlitsleg saman-
burðarfræði er orðin allsráðandi. 
Hugmyndir um að útlitið skipti 
ekki öllu virðast álíka úreltar og 
trúbadúrinn Gylfi Ægisson, sem 
samdi á sínum tíma Minningu um 
mann, þar sem „fegurðin að innan 
þykir best“.

Efnahagsleg velgengni er vissu-
lega þakkarverð, en ástæða er til 
að minnast Mídasar konungs. Hann 
áttaði sig ekki fyrr en of seint á 
dekkri hliðum þeirrar efnahags-
legu velgengni sem fólst í þakkar-
gjöf Díonysosar. Væri það ekki 
skelfileg tilhugsun ef snerting 
okkar breytti börnum okkar í skyn-
lausar gullstyttur líkt og þegar 
Mídas snerti dóttur sína?

En spyrja má: Á hvað á þá að 
leggja áherslu og hvaða gildi eiga 
að vera í brennidepli? Engin ástæða 
er til að fylgja fordæmi Mídasar 
konungs og gerast algerlega frá-
hverf veraldlegum gæðum. Hins 
vegar er þetta spurning um jafn-
vægi og að við köstum ekki grund-
vallargildum um virðingu og til-
litssemi fyrir róða. Við þurfum að 
bera virðingu fyrir okkur sjálfum 
og hvert fyrir öðru, en ekki síst að 
reyna að miðla þeirri virðingu og 
þeirri tillitssemi til barna okkar. 
Foreldrar og heimili eru í lykilhlut-
verki við að efla þroska barnsins og 
því er ekki hægt að framselja þá 
ábyrgð alfarið til skólans eða upp-
eldisstofnana að rækta þau gildi 
sem efla félagsþroska. Það er mik-
ilvægt að byrja þetta ræktunar-
starf strax í leikskóla og halda því 
áfram upp grunnskólann – í sam-
starfi heimila og skóla – með upp-
byggingu jákvæðs umhverfis að 
leiðarljósi. Það er gríðarlega mikil-
vægt fyrir framtíðarvelferð og vel-
sæld landsmanna, að byggja upp 
jákvætt hugarfar virðingar, vináttu 
og tillitssemi hjá æskunni. Skamm-
sýnn dans í kringum gullkálfa og/
eða gullálfa mun hins vegar engu 
skila nema vandræðum.

Hermundur Sigmundsson er
prófessor í sálfræði við Háskól-

ann á Akureyri og Birgir Guð-
mundsson er lektor í fjölmiðla-

fræði við sama skóla.

Dansað kringum 
gullálfinn

8.500,-

4.200,-

2.500,-

3.500,-
3.000,-

5.000,-

5.000,-

6.500,-

NÚ VERÐA LÆTI!

FJÖLSKYLDUPAKKAR

GOS

DRAUGAKÖKUR

risakökur og ísskápar

Sölustaður
KR-heimilið við Frostaskjól

Afgreiðslutími
28.12.  kl. 13–22
29.12.  kl. 10–22

30.12.  kl. 10–22
31.12.  kl. 9–16

200,-400,-

200,-

1.300,-

800,-

350,-

6.000,-

KR-flugeldar bjóða að vanda magnaða

flugelda í ótrúlegu úrvali og á frábæru verði.

Þú tryggir pottþétt áramót með heimsókn til okkar.

KR-flugeldar bjóða að vanda magnaða

flugelda í ótrúlegu úrvali og á frábæru verði.

Þú tryggir pottþétt áramót með heimsókn til okkar.







Tómas Becket ráðinn af dögum 

Það var alltaf mikið af kökum hjá 
mömmu og hún gætti þess vandlega að 
afmælisdagurinn týndist ekki og gerði 

daginn sérstakan. Síðan hefur konan 
mín séð vel um mig á þessum degi. 

Jóhann Elí Guðjónsson er einn tveggja 
viðtakenda árlegra verðlauna banda-
rísku húðsjúkdómafræðisamtakanna, 
American Academy of Dermatology. 
Verðlaunin, sem á frummálinu kallast 
Young Investigator Award, eru mjög 
virt og hafa verið veitt í áraraðir. „Ég 
veit ekki um neinn útlending sem 
hefur hlotið þessi verðlaun, að minnsta 
kosti ekki undanfarin ár,“ sagði Jóhann, 
sem er fyrstur Íslendinga til að hljóta 
viðurkenninguna. „Háskóladeildir 
innan Bandaríkjanna og Kanada til-
nefna einstaklinga sem eru í húðlækn-
inganámi eða hafa lokið námi á síðustu 
tveimur árum. Tilnefningarnar fara 
fyrir dómnefnd þessara samtaka, sem 
velur tvo einstaklinga. Þar er litið til 
rannsóknavinnu og hversu efnilegir 
þeir þykja vera í sambandi við áfram-
haldandi starf,“ útskýrði hann, en 
verðlaunin verða veitt á ráðstefnu 
samtakanna í febrúar.

Jóhann stundar nú nám í húðlækn-
ingum við University of Michigan í 
Bandaríkjunum, en hann lauk dokt-
orsnámi við Háskóla Íslands árið 2003. 
„Hér rannsakaði ég ónæmisfræði og 
erfðafræði psoriasis undir handleiðslu 
Helga Valdimarssonar prófessors, í 
samstarfi við Íslenska erfðagrein-
ingu. Úti hef ég haldið rannsóknum á 
psoriasis áfram í erfðafræði, ónæmis-
fræði og sameindalíffræði,“ sagði 
Jóhann.

Jóhann segir psoriasis vera spenn-
andi og flókinn sjúkdóm. „Við vitum 
að þetta er arfgengur sjúkdómur, en 
hann er líka sjálfsofnæmissjúkdómur 
þar sem ónæmiskerfið ræðst gegn 
eigin líkama. Við erum að reyna að 
finna út hvernig þetta spilar saman,“ 
sagði hann. Jóhann segir merkilega 
lítið vitað um sjúkdóminn, miðað við 
hversu margir þjáist af honum. „Á 
Íslandi eru um 2-3 prósent þjóðarinn-

ar með þennan sjúkdóm á einhverju 
stigi. Það sama á við um Bandaríkin 
og Evrópu. Þó að það hafi orðið tölu-
verðar framfarir síðustu áratugi er 
ennþá mikið eftir svo hægt sé að sjá 
hvernig sjúkdómurinn fer af stað og 
hvernig má stoppa hann,“ sagði 
Jóhann.

Námi Jóhanns lýkur árið 2008, en 
hann stefnir á að dvelja áfram í Banda-
ríkjunum. „Mér var boðin staða sem 
aðstoðarprófessor við deildina. Þó ég 
vildi gjarnan koma heim, þar sem ég á 
tvo unga syni hér heima, get ég ekki 
hugsað mér að vinna á Landspítalan-
um. Starfsfólkið þar er frábært og 
framúrskarandi á sínu sviði, en vinnu-
umhverfið finnst mér algjörlega 
óásættanlegt,“ sagði Jóhann, sem 
hefur setið í læknaráði og verið for-
maður og varaformaður Félags ungra 
lækna.

Innilegar þakkir til ættingja, vina og allra
þeirra sem sýndu okkur ómetanlega hlýju
og samúð í gegnum veikindi, andlát og
útför elskulegrar eiginkonu minnar, móður,
tengdamóður, ömmu og langömmu,  

Önnu Sigurðardóttur
Strange

Sérstakar þakkir viljum við færa starfsfólki á líknardeild  
Landspítalans í Kópavogi svo og starfsfólki deildar 11
E á Landspítalanum við Hringbraut fyrir alúð og góða
umönnun.

Egill Ólafur Strange
Greta Strange   George Hunter Young
Sæunn Strange   Brian Docherty
Victor Strange   Anna Berglind Arnardóttir
Egill Strange   Sveinbjörg Bergsdóttir
Ómar Strange
María Strange
ömmubörn og langömmubörn.

Bróðir okkar,

Gísli Ágústsson
frá Brúnastöðum, Dælengi 20, Selfossi,

lést þann 23. desember. Jarðsungið verður frá
Selfosskirkju föstudaginn 29. desember kl. 11 f.h.

Systkini hins látna.

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar,
tengdamóðir, amma og langamma,

Hrefna Pétursdóttir
Kópavogbraut 1B, áður til heimilis að
Lyngbrekku 4, Kópavogi,

lést á hjartadeild Landspítalans við Hringbraut aðfara-
nótt aðfangadags 24. desember. Útförin fer fram frá
Digraneskirkju fimmtudaginn 4. janúar kl. 13.
Þráinn Þorleifsson
Pétur Berg Þráinsson   Ingibjörg Skúladóttir
Guðlaug Þráinsdóttir
Rúnar Þráinsson
Þórir Þráinsson
Þráinn Pétursson   Sigríður Ásdís Erlingsdóttir
Aron Þór, Hrefna Berg, Ragnar Ingi, Helga Bríet,
Ylfa Karitas og aðir aðstandendur.

Auðunn Gestsson
frá Kálfhóli, Skeiðum,

lést á Kumbaravogi, Stokkseyri, þriðjudaginn
26. desember. Útförin fer fram frá Selfosskirkju
laugardaginn 6. janúar kl. 11.00.

Valgerður Auðunsdóttir Guðjón Vigfússon
Gestur Ólafur Auðunsson Anastasia Auðunsson
Guðrún Auðunsdóttir   Jón Sigurpáll Salvarsson
Ingileif Auðunsdóttir   Sigmundur Stefánsson
Guðleif Selma Egilsdóttir
barnabörn, barnabarnabörn og aðrir aðstandendur.

Gullbrúðkaup
Í dag 29. desember 2006 eiga hjónin 

Jensína Guðmundsdóttir
og Hjörtur Hjartarson

50 ára brúðkaupsafmæli. 
Ætting jar og vinir óska þeim 

til haming ju með daginn.

Elskulegur faðir minn, tengdafaðir, afi
okkar og vinur

Kristján Kristjánsson
frá Miðkoti, Dalvík,

verður jarðsunginn frá Dalvíkurkirkju laugardaginn
30. desember kl. 13.30. Jarðsett verður að Upsum.

María Kristjánsdóttir  Jón Benediktsson
Björg Jónsdóttir  Ísleifur Kristinsson
Kristján Ingi Jónsson
Benedikt Hrólfur Jónsson
Hafsteinn Pálsson og Filipía Jónsdóttir.

AFMÆLI





Árið 2006 er alveg að 
verða búið og nán-
ast ekkert eftir 
nema að kaupa 
nokkra flugelda 
og halda upp á að 
árið 2007 sé að 
ganga í garð.

Áramót hafa 
alltaf verið sveipuð 

ákveðinni dulúð og einhvern veg-
inn finnst manni þá allt geta gerst. 
Enda er það oft þannig að vænting-
ar fólks eru frekar miklar um ára-
mót.

Um áramótin eiga partí að vera 
svo skemmtileg að annað eins hefur 
ekki gerst, útlitið á að vera óaðfinn-
anlegt, allt á að ganga upp og ef ein-
hver er skotinn í einhverjum öðrum 

er hann yfirleitt viss um að hann 
nái í viðkomandi um áramótin.

Því miður er það oft þannig að 
þegar væntingarnar eru miklar 
verða vonbrigðin ennþá meiri. Af 
hverju ætti líka allt sem ekki hefur 
ennþá gengið upp að vera að gera 
sig þetta eina kvöld frekar en önnur 
eins og fyrir einhverja töfra? 

Staðreyndin er sú að góðir hlutir 
gerast hægt og yfirleitt þarf maður 
sjálfur að koma jákvæðum breyt-
ingum af stað. Ekki þýðir að treysta 
á að eitthvað utanaðkomandi eins 
og að það skuli vera áramót breyti 
öllu.

Þess vegna má ekki gleyma því 
að það frábærasta við áramótin eru 
ekki partíin, flugeldarnir eða ára-
mótaskaupin. Það frábærasta við 

áramótin er það að þau boða komu 
nýs árs og nýju ári fylgja ný tæki-
færi.

Í upphafi nýs árs fá allir tæki-
færi til þess að lofa bót og betrun 
og gera sitt besta til þess að standa 
sig betur en á síðasta ári. Sumir 
setja sér háleit markmið sem þeir 
gefast fljótt upp á en aðrir önnur 
raunhæfari sem breyta lífi þeirra 
varanlega til hins betra. Mikilvæg-
ast er að markmiðin snúi að ein-
hverju sem skiptir mann raunveru-
lega máli og þrátt fyrir að maður 
nái þeim kannski ekki fullkomlega 
geta þau alltaf haft einhver jákvæð 
áhrif.

Gleðilegt nýtt ár, takk fyrir það 
gamla og gangi ykkur vel með ára-
mótaheitin.

ÞAR SEM ALLT SNÝST
UM FÓTBOLTA!

NÝTT Á GRAS.IS

Fréttir og Íþróttir Leikir Skemmtun

NÚ FÆRÐU GRAS.IS
FÉTTIR Í SÍMANN!



Í kvöld mun hiphop-hljómsveitin 
Forgotten Lores halda upp á 
útgáfu annarrar plötu sinnar, Frá 
heimsenda, með útgáfutónleikum 
í Þjóðleikhúskjallaranum. Gleð-
skapurinn byrjar kl. 22.00 og 
munu Earmax og DJ Magic sjá um 
að koma mannskapnum í stuð, 
áður en kónarnir í Forgotten Lores 
stíga á svið. Glöggir minnast þess 
jafnvel að undanfarin tvö ár hafa 
FL-liðar efnt til jóla- og nýárstón-
leika í Þjóðleikhúskjallaranum, 
við góðar undirtektir þeirra
sem mætt hafa. Plata 
Forgotten Lores, Frá 
heimsenda, hefur hlot-
ið einróma lof gagn-
rýnenda en platan 

fékk fimm stjörnur hjá gagnrýn-
anda Fréttablaðsins sem og Morg-
unblaðsins. Síðasta plata sveitar-
innar, Týndi hlekkurinn, kom út 
árið 2003 en síðan þá hefur sveitin 
getið sér góðs orðs fyrir líflega 
framkomu á tónleikum. Miða er 
hægt að nálgast á www.midi.is, í 
verslunum Skífunnar á kr. 900 og 
einnig verða miðar seldir við inn-
ganginn á þúsund krónur stykkið. 

Fimm stjörnu 
útgáfutónleikar

Líkurnar á að skáldsagnapersónan 
Harry Potter lifi af í nýjustu bók-
inni eru hverfandi að mati veð-
mangara. Talið er nær öruggt að 
Potter láti lífið í Dauðaköllunum 
og er illmennið Voldemort talinn 
líklegasti morðinginn. Margir 
hafa einnig veðjað á að Harry 
verði sjálfum sér að bana í því 
skyni að tortíma Voldemort.

Höfundur bókanna um Potter, 
J.K. Rowling, hefur gefið það 
sterklega í skyn að aðalpersónan 
láti lífið í þessari síðustu bók serí-
unnar. Snape, Draco Malfoy og 
Ron Weasley eru einnig nefndir 
sem líklegir banamenn Harrys.

Veðmangarar hafa áður boðið 
upp á veðmál af þessu tagi, en ráð-
gátan um hver skaut JR Ewing í 
sjónvarpsþáttunum vinsælu, Dall-
as, varð tilefni þess að miklum 
upphæðum var eytt í veðmál á átt-
unda áratugnum.

Harry Potter feigur

„Ég var bara í einu atriði, svona 
grínatriði,“ segir Pétur Jóhann 
Sigfússon leikari, en mikil leynd 
hvílir yfir efnistökum og innihaldi 
Áramótaskaups Ríkissjónvarps-
ins. „Þetta er ekkert leggjast-í-
gólfið fyndið atriði, en ég hef ekki 
séð nein önnur svo að ég veit ekk-
ert. Ég bara mætti þarna klukkan 
tíu um morguninn og við Ilmur 
Kristjánsdóttir lékum hjón.“

Pétur segir atriðið ekki hafa 
fjallað um einstakan atburð í þjóð-
lífi ársins. „Þetta er vísun í eitt-
hvað sem áhorfendur skaupsins 
kannast við að einhverju leyti,“ 
segir Pétur og hlær. „Ég gef ekki 
mikið upp en samt hefur örugg-
lega enginn annar tjáð sig jafn 
mikið um Skaupið og ég.“

„Við megum bara ekkert segja, 
það er í samningnum að þetta er 
hernaðarleyndarmál,“ segir Ari 
Eldjárn, einn handritshöfunda. 
„Ég er nú ekki búinn að sjá endan-
lega útkomu, en það var lögð 
áhersla á það við okkur frá byrjun 
að þetta væri algjört leyndar-
mál.“

Ari vildi heldur ekkert tjá sig um 
hvort skaupið yrði fyndið í ár eður 
ei.

Dulir um efnistök 
Skaupsins

Nánari upplýsingar um afgreiðslutíma vínbúða er að finna á vinbud.is

11:00 - 20:00

LOKAÐ
Lau. 30. des

Sun. 31. des

Reykjavík og nágrenni

Opnunartími vínbúða helst óbreyttur nema ofangreinda daga.



Borgarnes nautahelgarsteik
1.949 kr/kg.

allt í matinn á einum stað
Birt með fyrirvara um prentvillur
Tilboðin gilda 29. desember til 31. desember eða á meðan birgðir endast
www.netto.is
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Kalkúnn

Þú sparar 946 kr/kg

Borgarnes lambafile m/fitu
2.838 kr/kg.

Goði grísalundir Vacum
2.128 kr/kg.

25%
afsláttur

25%
afsláttur

25%
afsláttur

Lambahryggur - léttreyktur

Bragðgóður kalkúnn í nettó

40%
afsláttur



Akureyri  - Grindavík - Mjódd Reykjavík - Salahverfi Kópavogi

Camembert ostur

Casa Fiesta snakk
95 kr/pk

Ómissandi um áramót

áramótaosturinn

Pepsi 2 ltr.
59 kr/stk.

Ótrúleg verðlækkun



!

Úthlutun úr Minningar-
sjóði Karls J. Sighvatsson-
ar tónlistarmanns var á 
miðvikudag og féll styrk-
ur sjóðsins í ár til ungs 
organista eins og í þau 
fjórtán skipti sem styrk-
urinn hefur verið veittur. 
Að þessu sinni var það 
Sigrún Magna Þórsteins-
dóttir sem hlaut styrkinn. 

Minningarsjóðurinn
var stofnaður árið 1991 
skömmu eftir að Karl fórst í 
hörmulegu slysi á Hellisheiði. Er 
stofn sjóðsins aflafé af tónsmíðum 
Karls, auk þess sem félagar hans 
úr tónlistarbransanum hafa í tví-
gang efnt til tónleikahalds sjóðn-
um til styrktar.

Sigrún Magna er stúdent frá 
Menntaskólanum á Akureyri og 
stundaði nám við Tónlistarskólann 
á Akureyri og síðar hjá Herði 
Áskelssyni í Tónskóla Þjóðkirkj-

unnar. Hún starfaði sem 
organisti í Breiðholts-
kirkju og Bessastaða-
kirkju og stundar nám 
við Konunglega tónlist-
arskólann í Kaupmanna-
höfn.

Það var bróðir Karls, 
Sigurjón Sighvatsson, 
sem afhenti styrkinn og 
gat þess í ræðu sinni að 
Minningarsjóðurinn
yrði efldur á næstu 

misserum og að styrkveitingar 
hans muni í framtíðinni ná til fleiri 
sviða, en sjóðurinn hefur til þessa 
einskorðað sig við styrkveitingar 
til einstaklinga, framlög til kaupa 
og viðgerða á kirkjuorgelum auk 
þess að kosta útgáfu á kennsluefni 
í organleik.

Formaður úthlutunarnefndar 
sjóðsins er Haukur Guðlaugsson, 
organisti og fyrrum söngmála-
stjóri Þjóðkirkjunnar.  

Úthlutað úr sjóði Karls

Kl. 16.30.
Gjörningaklúbburinn Einhleypingur 
mun flytja verk sitt „sí sí“ á Lækjar-
torgi í dag. Ár er síðan Einhleyping-
ur sýndi gjörning sinn hér á landi en 
meðlimir hópsins hafa starfað á víð 
og dreif um allan heim síðastliðið ár. 

Í kvöld verður fyrsti flutn-
ingur á Landnámssetrinu 
í Borgarnesi á dagskrá 
– söngatriði með spjalli 
eða eintali með innskotum 
og tónlist – þar sem KK og 
Einar Kárason rifja upp 
feril þess fyrrnefnda. Þar 
byggja þeir á samstarfi 
sínu fyrir nokkrum misser-
um þegar Einar skráði sögu 
KK, Þangað sem vindurinn 
blæs.

Landnámssetrið varð til 
í Borgarnesi að frum-
kvæði Kjartans Ragn-
arssonar, leikstjóra og 
leikritaskálds, og Sig-
ríðar Margrétar Guð-
mundsdóttur, leikstjóra 
og fréttakonu. Þar 
hafa þegar verið 
settar upp 
nokkrar sýn-
ingar, en til-
gangurinn
með setrinu 
er að segja 
sögu land-
náms hér 
á landi 
með sýn-
ingahaldi
og lifandi 
sagna-
hefð
íslenskra
fornbók-
mennta.
Saga KK er 
með viss-
um hætti 
ný Íslend-
ingasaga:
Einar seg-

ist hafa dregið fjölskyldusögu 
hans og þeirra systkina aðallega 
upp úr bróður hans og hún sé 
miklu lengri í bókinni en hún 
verður þennan klukkutíma sem 
Einar stendur fyrir í Setrinu. Um 
annan klukkutíma til sér KK, en 
þar bætir í sögu Einars að nú 
heyra menn tóndæmi, lög og stef 
úr þroskasögu KK. Sagan hefst 
þegar foreldra KK taka sig upp 
og flytja til Ameríku 1956 og 
henni lýkur tveimur áratugum 
síðar þegar KK snýr heim. Þeir 
sem kunnugir eru hinni maka-

lausu skráningu Einars á þess-
ari örlagasögu þurfa ekki að 

lesa meir, hinir sem ekki 
þekkja söguna geta 
kynnt sér hana af 
verki þeirra félaga, 
Þangað sem vind-
urinn blæs, eða 

skundað í 
Borgarnes

og heyrt stuttu gerðina í flutningi 
þeirra félaga. 

Landnámssetrið er í tveimur 
samtengdum gömlum húsum í 
Borgarnesi, Pakkhúsinu sem er 
frá aldamótunum 1900 sem var 
geymsla fyrir verslun Jóns á 
Akri, og Búðarkletti sem var 
verslunarhús Jóns. Þar eru veit-
ingasalir. Í tengslum við veitinga-
reksturinn og sýningarsali um 
landnám Skallagríms er aðstaða 
til minni leiksýninga: þar sýndi 
Benedikt Erlingsson Egils sögu 
sína fyrir fullu húsi fram eftir 
hausti og er væntanlegur aftur að 

vori, en þangað til munu 
sagnamenn af guðs 

náð, KK og Einar 
Kárason, verma 
beð og hjörtu með 
list sinni.

Ein þekktasta hljómsveit ‘68 kynslóðarinnar ásamt Eiríki Haukssyni leikur alla helstu  „sixties“ smellina 

á nýársfagnaði í Súlnasal Hótel Sögu á nýárskvöld. Einnig koma fram Óperuídívurnar og Bítl.

Húsið opnar kl. 19 fyrir matargesti, 
matur borinn fram kl. 20. 

Fyrir gesti á dansleik opnar húsið kl. 24.

Verð: Matur og skemmtun, 12.900 kr.
Verð á dansleik 3.800 kr.

Pantanir og upplýsingar í síma 525 9950 
og á hotelsaga@hotelsaga.is

POPS og Eiríki Haukssyni
Nýársfagnaður með

Í Súlnasal Hótel Sögu nýárskvöld
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Pantaðu miða núna!
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Undanfarið hafa borist af því 
fréttir að sala á tónlist gegnum 
iTunes sé langt undir væntingum 
og að flestir hlustendur kjósi enn 
geisladiska fram yfir niðurhal af 
netinu. Þetta eru athyglisverð 
tíðindi og verður fróðlegt að sjá 
hvernig málin þróast næstu 
misserin. Það hefur nefnilega 
komið í ljós að iTunes-markaðurinn 
er um margt einstakur. Nýlegar 
kannanir sýna t.d. að ungt fólk 
notar netið í ríkum mæli til að 
sækja sér klassíska tónlist. Í 
geisladiskaverslunum er klassísk 
tónlist ekki nema 3-4 prósent af heildarsölu, en hlutfallið er 12 prósent 
á iTunes. Þá sýna kannanir að þeir sem kaupa klassíska tónlist gegnum 
iTunes eru flestir tiltölulega ungir og vita ekki mikið um tónskáld og 
flytjendur. Þeir eru hins vegar forvitnir og nota tækifærið til að kynna 
sér, fyrir lágt verð, tónlist sem þeir myndu ekki kaupa á geisladiski að 
svo komnu máli.

Eftir súrrealísk uppgangsár frá því að geisladiskurinn kom til 
sögunnar hafa klassísku útgáfufyrirtækin barist í bökkum um nokkurt 
skeið. Markaðurinn var orðinn mettaður, sögðu menn; engan langar í 
fleiri geisladiska með sömu gömlu verkunum. En eftir að iTunes kom á 
markaðinn hafa ótrúlegustu hlutir gerst. Í fyrra gaf útgáfufyrirtækið 
Decca út Árstíðir Vivaldis með hollenska fiðluleikaranum Janine 
Jansen og dreifði upptökunum einnig á iTunes. Og viti menn: Árstíðirn-
ar fóru í 19. sæti bandaríska iTunes-listans og yfir 80 prósent af 
heildarsölunni hafa farið fram gegnum niðurhal. Í breskum blöðum 
hlaut Jansen viðurnefnið „Queen of the Download“ eða Drottning 
niðurhalsins, og nú bendir allt til þess að þessi 27 ára gamli fiðlari 
verði næsta stórstjarna klassíska tónlistarheimsins.

Það eru ekki bara stúdíóupptökur sem hafa slegið í gegn á netinu. 
Hljómsveitin Fílharmónía var ein fyrsta sinfóníuhljómsveitin til að 
bjóða upp á svonefnt „podcast“ þar sem tónleikar sveitarinnar voru 
aðgengilegir til niðurhals á netinu. Á innan við ári höfðu tónleikarnir 
verið sóttir 600.000 sinnum, og forsvarsmaður hljómsveitarinnar 
fullyrti að netið myndi í framtíðinni gegna grundvallarhlutverki þegar 
kæmi að því að ala upp framtíðarhlustendur klassískrar tónlistar.

Það leið heldur ekki á löngu þar til útgáfurisinn Deutsche 
Grammophon sá sér leik á borði og stofnaði DG Concerts með samn-
ingi við tvær fremstu hljómsveitir Bandaríkjanna: Fílharmóníuhljóm-
sveitirnar í New York og Los Angeles. Á hverju ári eru hljóðritaðir 
fernir tónleikar með hvorri hljómsveit og þeim dreift á iTunes. 
Viðtökurnar hafa farið fram úr björtustu vonum enda er úr frábæru 
efni að velja, m.a. bandarískri nútímatónlist undir stjórn hins þrótt-
mikla finnska stjórnanda Esa-Pekka Salonen, og síðustu sinfóníum 
Mozarts undir stjórn Lorin Maazel (www.deutschegrammophon.com). 
Decca hóf nýverið samskonar röð með fjórum fremstu hljómsveitum 
Evrópu. Fyrstu „podcast“-tónleikarnir þar á bæ voru helgaðir Robert 
Schumann í tilefni þess að 150 ár voru frá andláti hans, og einleikarinn 
var argentínska píanógyðjan Martha Argerich (www.decca.com).

Það virðist semsagt ástæða til bjartsýni. Ungt fólk hefur aldrei átt 
jafngreiðan aðgang að klassískri tónlist og nú. Stóra spurningin er 
samt hvort það tekst að nýta 
tækifærið til að vekja áhuga ungu 
kynslóðarinnar á því að sækja 
klassíska tónleika. Sumir vilja 
meina að það gildi einu hvort 
maður hlustar á tónlist í geislaspil-
ara eða í tónleikasal, og mun ég 
fjalla nánar um það mál allt í næsta 
pistli. Það hlýtur samt að vera 
hverjum manni ljóst að það lifir 
engin hljómsveit, einleikari eða 
listahátíð á geisladiskaupptökum, 
útvarpsútsendingum eða niðurhali. Tónleikahald er spurning um 
lífsafkomu fjölmargra hljómsveita og einleikara um allan heim.

Með það fyrir augum að nota iTunes-æðið til að hvetja ungt fólk til 
að sækja tónleika er Carnegie Hall farið að senda út á netinu dagskrá 
þar sem skærustu stjörnur klassískrar tónlistar leika í hinu sögu-
fræga tónleikahúsi, en tjá sig einnig um listsköpun sína, verkin sem 
flutt eru og margt fleira (www.carnegiehall.org). Með iTunes hefur 
skapast einstakt tækifæri til að brjóta niður múra og kynna klassíska 
tónlist fyrir gríðarlegum fjölda fólks. Hvernig væri að Ríkisútvarpið 
sýndi frumkvæði á tæknisviðinu og færi að „podcasta“ tónleikum 
Sinfóníunnar? Varla getur það verið svo flókið mál að semja um 
réttindi ef þess þarf með. Myndu ekki allir hlutaðeigandi græða á því 
ef hundruð eða þúsundir íslenskra unglinga – svo ekki sé nú talað um 
alla hina iPod notendurna um allan heim – færu að ganga um með 
Melabandið í vasanum?

iTunes og klassíkin



Leikfélag Reykjavíkur 
frumsýnir í kvöld leikinn 
Ófagra veröld eftir skoska 
leikskáldið Antony Neilson 
en hann hefur á undanförn-
um misserum átt nokkrum 
vinsældum að fagna meðal 
leikhúsfólks. Heiti leiksins 
er raunar tvöfalt í roðinu: 
á frummálinu er heitið 
Wonderful World of Dissoc-
ia – þýðandinn Þórarinn 
Eldjárn kallaði það Lísu í 
Sundralandi. Ófagra veröld 
er sótt í orð Míröndu í Of-
viðrinu eftir Shakespeare: 
„Brave new World – sem 
Helgi Hálfdanarson þýddi: 
Ó, fagra veröld.

Hér á landi hafa einungis tvö af 
verkum Neilsons litið dagsins ljós 
þar til í kvöld: Listaleikhús hinna 
ungu setti á svið Penetrator í 
Hampiðjunni og seinna leit dags-
ins ljós Sensorinn, bæði smáverk 
miðað við þá heima sem Ófagra
veröld geymir. Það var frumsýnt 
2004 í september í Tron-leikhús-
inu í Edinborg og fór þaðan í Kon-
unglegu leikhúsin í Edinborg og 
Plymouth. Neilson leikstýrði 
frumgerð verksins, smíðaði það 
raunar á æfingatímanum. 

Eftir áramótin verður frumgerð 
verksins tekin upp á ný í Skot-
landi – Neilson eyðir því þessum 
dögum í að sviðsetja verkið, rétt 
eins og Benedikt Erlingsson hefur 
gert á Stóra sviði Borgarleikhúss-
ins. Þar í húsi hefjast innan 
skamms æfingar á fjórða verki 
Neilsons sem hér kemur á svið 
Líki í óskilum sem Steinunn 
Knútsdóttir setur upp á Nýja 
sviðinu.

Eins og margir breskir höf-
undar af yngri kynslóðinni hóf 
Nelson störf á jaðrinum. Hann er 
löngum talinn í hópi Blast-kyn-
slóðarinnar með Söru Kane og 
Mark Ravenhill. Raunar stýrði 

Neilson fyrsta flutningi á Shopp-
ing and fucking einu og hálfu ári 
áður en það fór á svið.

 Sjálfur leit hann fyrsta verk sitt 
á sviði í Traverse-leikhúsinu í 
Skotlandi sem hét Welfare my lov-
ely en Traverse hefur fóstrað 
mörg ung bresk leikskáld. Annað 
sviðsverk hans, Normal, var 
frumsýnt á Edinborgarhátíðinni 
en síðan flutt á Finborough Arms. 
Penetrator leit dagsins ljós 1993 á 
Edinborgarhátíðinni. Líkt og er 
oft með verk smærri hópa fóru 
verkin fyrst á svið í Edinborg í 
tengslum við hátíðina þar en voru 
svo flutt um set í smærri jaðar-
leikhús. Penetrator endaði á 
Royal Court og þar með var Neil-
son kominn í innsta hring breskra 
leikhúsa.

Sjálfur segist hann helst vilja 
semja fyrir svarta kassa: leikhús 
hins fágaða borgaraskapar eru 
ekki hans: þó vill hann fyrir alla 
muni ná til áhorfenda sem gerist 
ekki nema í stærri og virtari 
húsum. Heredity var leikið á 
Royal Court og White Trash á 
National Theatre Studio. Hann 
segist forðast leikhús og leiksýn-
ingar á verkum annarra. Drauma-
miðill hans er kvikmyndin: Hann 
hefur skrifað fyrir sjónvarp, átti 
handrit að áætlaðri mynd fyrir 
bíó sem byggði á Cracker og 
annað handrit að hugsanlegri 
kvikmynd eftir Prime Suspect, en 
hvorugt varð að veruleika. Hann 
samdi handrit og leikstýrði mynd-
inni Dept Collector 1999. 

Síðustu fjögur árin hefur Neil-
son jöfnum höndum leikstýrt og 
samið verk: Edward Gant’s Amaz-
ing Feats of Loneliness og Stit-
ching urðu bæði til með þeim 
hætti, nánast samin um leið og þau 
voru æfð. Á einu og sama árinu 
komu þau ásamt The Lying Kind
fyrir almenningssjónir. Hann 
vinnur nú að handritum fyrir kvik-
myndir og sjónvarp.

Sundraland var skáldinu umhugs-
unarefni um langan tíma áður en 

það varð til í æfingum haustið 
2004: fimmtungur þess var til 
þegar þær hófust. Verkið fjallar 
um tvo aðskilda heima geðsýki og 
heilbrigðis. Það er tilraunakennt í 
formi og því nokkur raun leik-
stjóra: Benedikt Erlingsson segir 
vandann við sviðsetningu á Stóra 
sviðinu vera þann að þar þurfi að 
ákveða flesta hluti í undirbún-
ingsvinnu. Þar njóti leikstjórar 
ekki sama frelsis og smærri svið 
veiti.

Neilson gengst fúslega við að 
verkið byggi á eigin reynslu: geð-
sýki þekkist í hans fjölskyldu eins 
og margra annarra. Andlega 
kvilla eigi menn ekki að forðast 
heldur kynna sér með samtali við 
þá sjúku. Hann viðurkennir að 
verkið hafi orðið til á skeiði í hans 
eigin lífi þegar hann var fokkað-
ur, takandi spítt í of miklu magni 
og í sambúð við einstakling sem 
gekk ekki heill til skógar. Hann 
hafi verið læstur í hringekju. 
Verkið beri saman heima brjál-
seminnar með sinni fullvissu, 
angist og stórum tilfinningum og 
hinn heiminn þar sem allt sé með 
skikk og skipan: „Fólk hættir að 
taka lyfin vegna þess að heimur 
geðveikinnar er lifandi og fagurt 
land, fullt af fögnuði, en byggir á 
lögum sem eru kripplandi og 
hræðileg.“ 

Í sviðsetningu kvöldsins er Bene-
dikt enn í samstarfi við Gretar 
Reynisson en saman unnu þeir 
Draumleik með miklum ágætum 
á sama sviði. Leikhópurinn telur 
átta: Ilmi Kristjánsdóttur, Berg 
Þór Ingólfsson, Björn Inga Hilm-
arsson, Charlotte Böving, Guð-
mund Ólafsson, Margréti Helgu 
Jóhannsdóttur, Þór Tulinius og 
Þórhall Sigurðsson – Ladda. Auk 
þeirra Gretars koma eftirtaldir 
að sýningunni: hljóð annast Ólaf-
ur Örn Thoroddsen, lýsingu Hall-
dór Örn Óskarsson, leikgervi 
gerir Sigríður Rósa Bjarnadóttir, 
búninga Helga I. Stefánsdóttir 
og tónlist Pétur Þór Benedikts-
son.

    

Afgreiðsla er opin kl. 12:30 – 18:00 mán. – þri. Aðra daga kl. 12:30 – 20:00.

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 nokkur sæti laus, fös. 12/1 kl. 16:30 nokkur sæti laus, lau. 13/1 örfá 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.

STÓRFENGLEG! eftir Peter Quilter
Lau. 6/1, lau. 13/1 nokkur sæti laus, 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 Evrípídes
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.

Stóra sviðið kl. 20:00



Jólatónleikar Lúðrasveitar 
Hafnarfjarðar eru í kvöld í 
Hafnarfjarðarkirkju og 
hefjast kl. 20. Málmblás-
arakór og kvintett úr sveit-
inni leika verk eftir Brück-
ner, Gabrieli og Händel í 
bland við jólasálma. 

Stjórnandi lúðrasveitar-
innar er Þorleikur Jóhann-
esson.

Lúðrar í 
Firðinum

Í dag og á morgun er víða komið 
að sýningarlokum í mörgum sýn-
ingarsala landsins. Það er því enn 
tækifæri til að sjá ýmislegt af því 
sem kom upp á fyrstu vikum vetr-
arins og nú þegar dauður tími er í 
lífi margra er fínt að líta til þess 
sem er að gerast í myndlistinni. 

Stór lokadagur er á morgun í 
Hafnarborg í Hafnarfirðinum: 1. 
desember opnaði Rúna, Sigrún 
Guðjónsdóttir, sýningu í Sverris-
sal og Apóteki. Á sýningunni eru 
steinleirsmyndir og verk unnin á 
pappír með akrýl, olíukrít, pastel-
litum og bleki. Rúna hefur unnið 
mikið með japanskan pappír, sem 
er efnismikill og gljúpur, og því 
allt annað efni að vinna á en stein-
leirinn sem hún hefur haldið 
tryggð við. Rúna var kjörin fyrsti 
bæjarlistamaður Hafnarfjarðar 
2005.

Í aðalsal Hafnarborgar er að ljúka 
Locations: Ljósmyndarinn Spessi 
kannar umhverfið. Verkin á sýn-
ingunni eru úr bókinni Locations 
sem kom út fyrir jólin. Sýningin í 
Hafnarborg ber sömu yfirskrift. 
Þarna er fyrst og fremst um að 
ræða myndir af stöðum sem bera 
ummerki mannfólksins, staði þar 
sem fólk hefur komið sér fyrir, 
hvort sem er í bæ, sveit eða uppi á 
fjöllum.

Viðfangsefni Spessa koma úr 
öllum áttum en þó er óhætt að 
segja að hann hafi þroskað með 
sér sjónarhorn eða nálgun sem 
gerir myndir hans öðruvísi en 
verk flestra annarra. Spessi nálg-
ast myndefni sitt af varúð og leit-
ast umfram allt við að halda hlut-
leysi gagnvart því, forðast að 
stýra upplifun áhorfandans eða 
blekkja hann. Myndir Spessa eru 
fyrst og fremst afskaplega blátt 
áfram og hreinskilnislegar, lausar 
við alla upphafningu eða ýkjur. 
Þær eru eins fjarri stíl æsifrétta-
ljósmyndanna og hægt er að kom-
ast. Fyrir vikið fær áhorfandinn 

sjálfur að takast á við myndefnið, 
líkt og á eintali, hvort sem um er 
að ræða mynd af manneskju, 
manngerðu umhverfi eða náttúru.

Í kaffistofu Hafnarborgar sýnir 
Guðný Magnúsdóttir SNJÓ – 
rennd og glerjuð steinleirsform, 
Jean Antonine Posocco  sýnir 
myndlýsingar sínar um Grýlu og 
jólasveina hennar sem hann kall-
ar: „Vertö þægör eða ég rassskelle 
þeg“ og Yngvi Guðmundsson sýnir 
„Vinkonur Snæfríðar“ – Fótfrá og 
fim fljóð. Opið er í Hafnarborg kl. 
11–17 í dag og á morgun.

Í Borgarbókasafni í Grófinni 
hefur staðið uppi sýning á verkum 
Önnu Hallin, teikningum og mynd-
bandi, í Artótekinu. Lýkur henni 
nú um mánaðamótin og er hún 
opin á opnunartímum safnsins.

Sigurdís Harpa Arnarsdóttir 
hefur verið með sýningu í Galleríi 
Úlfi á Baldursgötu frá 9. desem-
ber sem lýkur nú á laugardag.

Skammt þar frá á Skólavörðu-
stígnum er sýning Ómars Stefáns-
sonar í Ófeigi Listhúsi. Ómar sýnir 
þar málverk. 

Í Faxafeni á Café Mílanó lýkur 
sýningu Ingvars Þorvaldssonar. 
Hann sýnir þar tíu olíuverk.

Víða sýningarlok

Breski safnarinn og auðkýfingur-
inn Charles Saatchi rekur vef fyrir 
unga myndlistarmenn í tengslum 
við safn sitt í London: www.saat-
chi-gallery.co.uk/stuart. Þangað 
koma nú þrjár milljónir innlita á 
degi hverjum. Á vef safnsins er 
slóð fyrir listamenn, Your Gallery, 
og eru ríflega 25 þúsund listamenn 
með verk sín skráð þar og til sölu. 

Að auki hefur verið opnuð ofan-
greind slóð sérstaklega fyrir ungt 
listafólk – Stuart. Sex þúsund 
skráðra þátttakenda á vefjum 
safnsins eru búsettir í Bretlandi 
og annað eins í Bandaríkjunum. 
Restin dreifist víða um heim.

Charles Saatchi, auglýsinga-
kóngurinn breski, er reyndar 
kunnur af því að gera fátt nema 
hann sjái sér fjárhagslegan ávinn-
ing í því. Vefurinn hefur gerbylt 
aðstöðu myndlistarmanna um allan 
heim til að selja list sína, en þar 
eiga einkum hlut sérbúnir vefir 
fyrir safnara. Vefur Saatchi er að 
því leyti óvenjulegur að þangað 
hlaða listamenn verkum sínum og 

selja beint. Fullyrt er að vefinn 
sæki reglulega um sex milljónir 
manna og hann verði brátt að gríð-
arlegu afli í myndlistarheiminum 
og bylti aðstöðu miðlara. Þar geta 
safnstjórar og sýningarstjórar 
tekið púlsinn dag hvern. Þetta 
þýðir að milliliður gallerí-eigenda 
rýrist.

Hugmyndin varð til þegar safn-
arinn varð að loka sýningarsal 
sínum í County Hall í London í 
fyrra en hann opnar nýjan í Chels-
ea á sumri komanda. Vefsíðan 
hrundi í þriðju viku desember 
undan þunga sex milljóna heim-
sókna að því talið er á einum degi. 
Þá komu fimm hundruð nýir sýn-
ingaraðilar inn daglega. Spjall-
svæði eru í tengslum við síðuna 
þar sem listamenn og listunnendur 
geta rætt málin – verð og gildi 
verkanna.

Gríðarleg hækkun hefur orðið á 
verkum myndlistarmanna á hinum 
stóru mörkuðum og litið er á kaup 
á myndlist sem framtíðarfjárfest-
ingu.

Myndlistin fer á vefinn



Plötuútgefendur voru lengi á 
þeirri skoðun að netið væri versti 
óvinur tónlistarinnar. Miklum 
fjármunum hefur verið mokað í 
baráttu fyrir því að stöðva 
niðurhal á tónlist í gegnum 
svokölluð skráarskiptikerfi (p2p). 
Sú barátta hefur engu skilað. Það 
er hins vegar alltaf að koma betur 
og betur í ljós hvað netið er 
frábær vettvangur fyrir kynningu 
á tónlist. Það hefur opnað ótal 
nýja möguleika bæði fyrir 
tónlistarmenn og tónlistaráhuga-
menn.

Í dag gegnir netið mikilvægu 
hlutverki fyrir þá sem fylgjast 
með tónlist. Tónlist er mjög 
áberandi á MySpace (150 milljón 
skráðir notendur) og Youtube (7 
milljón vídeó í boði) og netmiðlar 
eins og Pitchforkmedia og 
Drowned in Sound hafa mikil 
áhrif á heimsvísu. Tónlistarblogg-
síðum hefur fjölgað mikið. Þar er 
mikið um ötula einyrkja eins og til dæmis Egil Harðar, en líka stórar 
síður eins og Fluxblog og The Hype Machine þar sem maður getur 
fundið allt það sem hugurinn girnist – nýtt dót, tónleikaupptökur og 
fágætt efni. Og tónlistarbloggarar eru fljótir að taka við sér ef eitthvað 
markvert gerist. Nú keppast til dæmis allir við að setja inn lög með 
James Brown í minningu meistarans... Það er óhætt að mæla með 
síðunni gorillavsbear.blogspot.com sem er sambland af öflugri 
tónlistarbloggsíðu og netmiðli með glás af flottum tenglum og bedazz-
led.com sem hefur að geyma safn af sjaldgæfum tónlistarmyndbönd-
um.

Netið er ómissandi fyrir þá sem vilja uppgötva nýja tónlist, en það 
er líka öflugur bandamaður þeirra sem vilja grúska í fortíðinni. Ég 
nefni tvö dæmi: hyped2death.com sem sérhæfir sig í pönki frá árunum 
1977–1984 og wolfgangsvault.com sem býður upp á nokkur hundruð 
tónleika í fullri lengd með listamönnum eins og David Bowie, The 
Clash, The Who, Blondie, Neil Young og 10cc svo örfáir séu nefndir. Þú 
getur hlustað á alla þessa tónleika án þess að borga krónu og að auki 
skoðað lagalistann og lesið ýmsa fróðleiksmola. Ekki galið …

Er netið besti vinur 
tónlistarinnar?

Árið er liðið í aldanna 
skaut eins og gömul klisja 
segir. Nýtt tónlistarár fer 
því brátt að hefjast og 
þess vegna fór Steinþór 
Helgi Arnsteinsson á stúf-
ana og athugaði komandi 
útgáfur.

Árið 2006 var því miður ár með-
almennskunnar, tónlistarlega 
séð. Einum of mikið af fínum 
plötum en sárvantaði allar frá-
bærar plötur. Komandi tónlist-
arár lítur hins vegar mun betur 
út á pappírunum. Mikið af stór-
um útgáfum og heill haugur af 
sveitum stefna á útgáfu sem 
spennandi verður að fylgjast 
með. Strax í janúar er von á 
nokkrum áhugaverðum plötum, 
til dæmis með Clap Your Hands 
Say Yeah, Deerhoof, The Shins, 
Noruh Jones og nýjustu sveit 
Damons Albarn, The Good, the 
Bad and the Queen. Einnig er 
ekki langt í að ný breiðskífa frá 
Modest Mouse, We Were Dead 
Before The Ship Even Sank, líti 
dagsins ljós en hún átti upphaf-
lega að koma út í byrjun desem-
ber.

Stóru nöfnin í bransanum huga 
að útgáfu á árinu eins og 
áður. Bæði Metallica, Vel-
vet Revolver og Green 
Day hafa sagt í nýlegum 
viðtölum að sveitirnar 
væru á leið í upptöku-
verið og ekki minni 
nöfn en Avril Lavigne, 
REM, Black Eyed 
Peas, 50 Cent, Queens 
of the Stone Age og 
Maroon 5 eru víst 
öll með plötu uppi í 
erminni. Plötu frá 
Radiohead hefur 
verið beðið í einum 
of langan tíma en 
hún er loksins 
væntanleg.

Gamlar stjörn-
ur ætla líka að rísa 
úr dvala árið 
2007. The Stoo-
ges ætla að 
gefa út The 
Weirdness í 
lok mars, 
Guns N’ 
Roses koma von-
andi loksins plöt-
unni Chinese Dem-
ocracy út í sama 
mánuði, Roxy Music 
stefna á endurkomu, einn-
ig Smashing Pumpkins 
sem og Portishead og The 
B-52’s og eru það stórtíð-
indi. Svo má líka minnast á 
plötu Yoko Ono, Yes, I’m a 
Witch, sem kemur út í febrú-
ar og hinn stórskrýtni 
Michael Jackson hefur 
lengi hótað nýrri 
plötu.

Megin-
straumur-

inn er langt frá því 
sá eini sem ætlar 
sér stóra hluti á 
árinu. Fjölmargar 
hljómsveitir sem 
hafa nær einokað 
árslista tónlistar-

rýna undanfarin ár 
ætla sér að gera slíkt hið 
sama með nýjustu skífum 
sínum. Má þar til dæmis 
nefna ekki minni spá-
menn en Wolf Parade, 

Arcade Fire, The Go! 
Team, Interpol, Archit-
ecture in Helsinki, 
Wilco, Blonde Redhead, 
Kings of Leon, The Bra-

very, Spoon, Animal Coll-
ective, Shellac og Black 
Rebel Motorcycle Club. Listi 

sem gæti litið vel út í árs-
uppgjörinu.

Ekki má heldur gleyma 
Bretunum en þar ætla 

Bloc Party, Kaiser Chi-
efs, Travis og Art Brut 
að halda uppi heiðri 
bresks rokks. Nú 

reyndar nýlega bár-
ust einnig þær 
fregnir að Cold-
play ætlaði að 

hætta við fyrirhug-
að frí og ný plata gæti 

dottið í hús í lok árs.

Mun erfiðara er hins vegar að 
spá fyrir um íslenska útgáfu þar 
sem langflestar plöturnar koma 
út rétt fyrir jól og eru því í 
vinnslu á bilinu ágúst til október. 
Nokkur lykilnöfn hafa heyrst 
nefnd í þessu samhengi: Mugi-
son, Jakobínarína, Mínus, Appar-
at Organ Quartet, Ghostigtal og 
Reykjavík! en frumburður þeirra 
þótti sá besti á árinu að mati ráð-
gjafa Fréttablaðsins. Barði 
Jóhannsson hefur einnig lofað 
tveimur plötum á árinu. Síðan 
verður forvitnilegt að fylgjast 
með hvort eitthvað verður úr 
íslensku elektróbylgjunni sem 
var svo áberandi á síðustu Air-
waves. Plötur sveita á borð við 
Sprengjuhöllina og Amiina gætu 
líka slegið í gegn og miðað við 
frammistöðu sína á plötu Skúla 
Sverrissonar, Seríu, gæti frum-
burður Ólafar Arnalds verið 
meira en lítið áhugaverður. 
Önnur stúlka sem gefur góð fyr-
irheit er Hrund Ósk Árnadóttir 
sem stelur senunni á jólaplötu 
Mannakorna sem kom út fyrir 
þessi jól.

Ofangreind umfjöllun er að 
sjálfsögðu ekki tæmandi upptaln-
ing og auðvitað má heldur ekki 
gleyma öllum nýliðunum sem 
gætu slegið í gegn. Áhugasömum 
er þó bent á heimasíðurnar met-
acritic.com og insound.com en 
þar má finna lista yfir væntan-
legar plötuútgáfur.

Kanadíska hljómsveitin The Arcade Fire 
hlóð vitlausu lagi inn á iTunes á annan í 
jólum. Áætlað hafði verið að lagið 
Intervention yrði sett í sölu á 
síðunni 28. desember og átti 
ágóðinn að renna til góðgerða-
mála. Í staðinn gátu aðdá-
endur sveitarinnar nælt 
sér í lagið Black Wave/
Bad Vibrations. Bæði 
lögin verða á annarri 
breiðskífu Arcade Fire 
sem gefin verður út í 
lok mars eða byrjun 
apríl.

Win Butler, aðal-
sprauta Arcade Fire, 
skrifar um þetta á 
heimasíðu sinni og 
segir að ekki sé um 

alvarleg mistök að ræða. Hann 
segir enn fremur að lög af breið-
skífunni, sem kallast Neon Bible, 
hafi þegar lekið út á Netið og 
muni halda áfram að leka. Þau 

muni þó ekki heita réttum nöfn-
um þar. „Það er ekki hægt að 
koma í veg fyrir að lögin leki út 
einhvern tímann. Þess vegna 
settum við sjálf um hundrað lög á 
Myspace undir mismunandi 
nöfnum, völdum þau sem voru 
vinsælust og gerðum plötuna 
Neon Bible!“

Settu vitlaust lag á iTunes
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Stjörnurnar úti í heimi héldu slúðurblöðunum vel við efnið á árinu sem er að líða enda þrífast þær á umtali, hvort sem 
það er gott eða slæmt. Fréttablaðið rifjaði upp 10 eftirminnilegustu fréttamálin. 

Leikarinn Josh Hartnett sást 
kyssa brasilísku ofurfyrirsætuna 
Gisele Bündchen á veitingastað í 
New York fyrir skömmu. 

Um það bil viku áður hafði sést 
til hans kyssa leikkonuna Scarlett 
Johansson en þau hafa verið 
saman og sundur að undanförnu. 
Áttu þau í erfiðleikum í samband-
inu vegna þessu hversu litlum 
tíma þau eyddu saman er Harnett 
var við tökur á myndinni 30 Days 
of Night á Nýja-Sjálandi. Þá sást 
til hans láta vel að mótleikkonu 
sinni í myndinni, Amber Sains-
bury.

Kyssti Gisele
Kate Moss hafði verið 
ljósmynduð að taka 
kókaín í upptökuveri og 
var útskúfað úr tísku-
heiminum. Sjö mánuð-
um síðar var Moss 
komin aftur á 
stjá, öflugri en 
nokkru sinni 
áður og hafði 
endurheimt
stððu sína sem 
eftirsóttasta fyrir-
sæta heims. 

Madonna hélt til 
Malawi þar sem 
poppdrottningin
ættleiddi strák-
inn David. Málið 
rataði á forsíður 
blaðanna þegar 
söngkonan var 
sökuð um að hafa 
brotið lög og 
reglur um ættleiðingar en óveðrinu slotaði 
fljótlega þegar hæstiréttur Malawi úrskurð-
aði ættleiðinguna löglega.

Brjóstabomban Pamela Anderson og eilífð-
arrokkarinn Kid Rock gengu í það heilaga 
fjórum sinnum á jafnmörgum stöðum. Eftir 
aðeins fjóra mánuði ákvað Pamela að segja 
þetta gott og sótti um skilnað frá Rock. And-
erson bar fyrir sig að hún hefði verið í svo 
góðu skapi þetta sumarið en það varði 
greinilega ekki að eilífu.

Eitt merkilegasta par síðari ára er án nokk-
urs vafa Sienna Miller og Jude Law. Þau 
byrjuðu saman eftir að hafa leikið í kvik-
myndinni Alfie og skildi Law þá við eigin-
konu sína Sadie Frost. Nokkru síðar viður-
kenndi Law að hafa haldið framhjá Miller 
með barnfóstru barna sinna og flutti Miller 
út. Leikkonan hafði hins vegar 
ekki verið barnanna best 
enda hafði hún sofið 
hjá besta vini Law, 
James Bond leikar-
anum Daniel Craig. 
Parið tók því aftur 
saman enda stað-
an jöfn hvað 
framhjáhald
varðar. Þau 
ákváðu síðan 
fyrr á þessu ári 
að segja þetta 
gott eftir að hafa 
verið sundur og 
saman í meira 
heilt ár.

Í lok árs fór að hitna í kolunum hjá Eddie 
Murphy og fyrrum kryddpíunni Mel B. Parið 
átti von á barni og hugðist ganga í það heil-
aga. Murphy varpaði öllum að óvörum þó 
stórri sprengju í hollenskum spjallþætti 
þegar hann tilkynnti að þau væru hætt saman 

og síðar krafðist hann DNA-
prófs vegna barnsins sem 
Mel gekk með undir belti. 
Málið mun að öllum 
líkindum fara 

fyrir dómstóla 
í Bandaríkj-
unum á 
næsta ári.

Shilou Nouvel 
Pitt Jolie hlýt-
ur þennan titil 
enda lögðu ljós-
myndarar líf 
sitt í hættu við 
að ná myndir 
af því. Shilou 
er dóttir leik-
aranna Brad 
Pitt og Angel-
inu Jolie sem 
eru daglegur 
fjölmiðlamatur
og forsíðuefni. 
Hjónin ákváðu 
að eignast 
stúlkuna í Namibíu og fór landið á hvolf 
sökum ágangs fjölmiðla.
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Þegar Paul McCartney og Heather Mills tilkynntu um skilnað sinn í 
maí kenndu þau fjölmiðlum um sambandsslitin. Þegar leið á árið kom 
í ljós að ekki var allt sem sýndist. Skilnaðarskjölunum var lekið í fjöl-
miðla og Mills sakaði rómantíska bítilinn um heimilisofbeldi og 
drykkjuskap. Paul sneri vörn í sókn og sagði fyrirsætuna vera kol-
brjálaða.

Britney Spears var fyrirferðarmikil á síðum 
götublaðanna þetta árið. Fjölmiðlar spáðu því að 
hjónaband hennar og Kevin Federline myndi vart 
halda út árið og höfðu rétt fyrir sér. Í nóvember 
sendi söngkonan manni sínum textaboð um að 

þau væru skilin. Spears þótti 
síðan hegða sér full frjáls-
lega á skemmtistöðunun-

um ásamt sinni nýju 
vinkonu, Paris Hilton 
en baðst afsökunar á 

framferði sínu eftir að 
hún var mynduð 

nærbuxna-
laus á leið 
sinni á dans-
stað.

Mel Gibson komst í 
heimsfréttirnar þegar 
hann var handtekinn í 
Malibu, grunaður um 
ölvunarakstur. Þegar 
lögreglumaður bað 
leikarann um að stíga 
út úr bifreið sinni ákvað 
Gibson að láta gyðinga 
heyra það óþvegið og 
vakti málið mikla 
athygli enda gyðingar 
valdamikill hópur í 
Bandaríkjunum. Var 
talað um að ferill Gibson í kvikmyndaborginni 
væri í mikilli hættu en hann baðst afsökunar á 
þessu öllu saman og fór í meðferð. 

Tom Cruise og Katie Holmes gengu í það heilaga þann 
17. nóvember í smábænum Bracciano á Ítalíu. Ekki 
vantaði neitt upp á glæsileikann og fjöldi fyrirmenna úr 
kvikmyndaheiminum létu sig ekki vanta en parið hafði 
í apríl fagnað fæðingu dóttur sinnar Suri.



!óíbí.rk054
Gildir á allar sýningar í

Regnboganum merktar með rauðu

!óíbí.rk054
Gildir á allar sýningar í

Borgarbíó merktar með rauðu

Frábær ævintýramynd 
fyrir alla fjölskylduna!MEÐ ÍSLENSKU TALIMEÐ ÍSLENSKU TALI

Stórkostleg ævintýramynd 

byggð á magnaðri metsölubók

Þegar myrkrið skellur á...

hefst ævintýrið!

Klikkuð grínmynd þar 
sem Jack Black og 

Kyle Gass fara á 
kostum í leit að 
Örlaganöglinni. 

Stútfull af frábærri 
tónlist.

Klikkuð grínmynd þar 
sem Jack Black og 

Kyle Gass fara á 
kostum í leit að 
Örlaganöglinni. 

Stútfull af frábærri 
tónlist.
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KÖLD SLÓÐ     kl. 3.40, 5.50, 8.20 og 10.30 B.I. 12 ÁRA
ERAGON      kl. 3, 6, 8.20 og 10.40 B.I. 10 ÁRA
ARTÚR OG MÍNIMÓARNIR ÍSL. TAL kl. 3 og 6
TENACIOUS D       kl. 5.50, 8 og 10.10 B.I. 12 ÁRA
CASINO ROYALE     kl. 10.20 B.I. 14 ÁRA
MÝRIN W.ENGLISH SUBTITLES     kl. 8 B.I. 12 ÁRA
SKÓGARSTRÍÐ ÍSL. TAL       kl. 3

KÖLD SLÓÐ    kl. 3.30, 5.45, 8 og 10.15 B.I. 12 ÁRA
SÝND Í LÚXUS      kl. 5.45, 8 og 10.15
ARTÚR OG MÍNIMÓARNIR ÍSL. TAL kl. 1.30, 3.40 og 5.50
ERAGON     kl. 1, 3.20, 5.40, 8 og 10.20 B.I. 10 ÁRA
SÝND Í LÚXUS      kl. 1 og 3.20
CASINO ROYALE    kl. 8 og 10.50 B.I. 14 ÁRA
HNOTUBRJÓTSPRINSINN ÍSL. TAL kl. 1.30
HÁTÍÐ Í BÆ    kl. 1.30, 3.40 og 5.50
BORAT     kl. 10.20 B.I. 12 ÁRA
MÝRIN     kl. 8 B.I. 12 ÁRA

KÖLD SLÓÐ        kl. 6, 8 og 10 B.I. 12 ÁRA
ARTÚR OG MÍNIMÓARNIR ÍSL. TAL kl. 4 og 6
TENACIOUS D        kl. 8 og 10
ERAGON         kl. 3.50 B.I. 10 ÁRA

20% afsláttur fyrir
alla viðskiptavini Kaupþings ef 

greitt er með korti frá Kaupþingi

SPENNUMYND EFTIR BJÖRN B. BJÖRNSSONSPENNUMYND EFTIR BJÖRN B. BJÖRNSSON

ÞAÐ ER HÆTTULEGT AÐ LEITA SANNLEIKANS 
-  ÞÚ GÆTIR FUNDIÐ HANN...

ÞAÐ ER HÆTTULEGT AÐ LEITA SANNLEIKANS 
-  ÞÚ GÆTIR FUNDIÐ HANN...

Sveitin með eitt lengsta nafn rokk-
sögunnar, … And You Will Know Us 
By the Trail of Dead (hér eftir ein-
göngu kölluð Trail of Dead), hefur 
undanfarin ár sent frá nokkrar af 
ferskustu plötum sem bandarískt 
rokk hefur boðið upp á. Sérstaklega 
var platan Source Tags & Codes 
ánægjuleg og hlaut hún einróma lof. 
Sömu sögu er ekki að segja um síð-
ustu breiðskífu kappanna, Worlds 
Apart, sem leit dagsins ljós árið 
2005. Sú plata var nokkuð stórt stökk 
frá Source Tags & Codes (fram eða 
aftur, um það er deilt. Ég kýs að 
kalla þetta hliðarstökk): hávaðinn 
minni, lagasmíðarnar flóknari og öll 
umgjörð í fimmta veldi. Svolítið 
brogað hliðarstökk. Seldist illa og 
fékk falleinkunn víðast hvar sem að 
mínu mati var ósanngjarnt.

Á nýjustu plötu sinni halda Trail 
of Dead-liðar áfram að feta sömu 
braut og á Worlds Apart. Hljómur-
inn er íburðarmikill en ekki 
ofskreyttur. Takturinn er yfirleitt 
gríðarlega vel sleginn og dynjandi 
gítarriffin ná oft fljúgandi hæðum. 
Oft reyndar skil ég ekki hvers 
vegna Trail of Dead er ekki frægari 
en hún er. Tónar sveitarinnar eru 
mun frambærilegri en þekktra 
háskólarokksveita en hún rúmast 
samt vel innan allra poppmarkaðs-
skilgreininga. Textar einkennast til 
dæmis af tilvistarkreppu og ein-
hvers konar sjálfhverfu, afar egó-
sentrískir. Inn á milli má síðan 
heyra fallegar kassagítarsballöður 

sem ættu að fá hvaða bandaríska 
tattóveraðan háskólagaur sem er til 
þess sýna á sér mjúku hliðarnar.

Trail of Dead vantar samt sem 
áður ískyggilega mikið almennileg-
an slagara. Ekki að það sé slæmt að 
pæla í heildinni, þvert á móti, en þá 
er alltaf gaman og í raun nauðsyn-
legt þegar ákveðin lög standa upp 
úr á breiðskífum. Sú er ekki raunin 
á So Divided sem er þó prýðisgrip-
ur.

Háskólarokk fyrir 
lengra komna

Leikstjórinn Gus Van Sant sem 
þekktastur er fyrir kvikmyndina 
Good Will Hunting var tekinn af 
lögreglunni rétt fyrir jól. Gus var 
drukkinn undir stýri og hafði 
hvorki kveikt á framljósum bílsins 
né heldur virti hann stöðvunar-
skyldu. „Augu hans voru rauð og 
þrútin, hann var þvoglumæltur og 
lyktaði alveg hræðilega,“ sagði 
talsmaður lögreglunnar í Oregon, 
þar sem Van Sant var handtekinn. 
Í kjölfar handtökunnar var leik-
stjórinn sendur í blóðprufu sem 
sýndi að hann hefði keyrt ölvaður. 
Búið er að ákæra Van Sant og þarf 
hann að mæta fyrir rétt 17. janúar. 
Gus Van Sant er ekki eini leikstjór-
inn í Hollywood sem hefur verið 
tekinn ölvaður undir stýri upp á 

síðkastið, en þeir Oliver Stone og 
Mel Gibson hafa einnig gerst brot-
legir.

Stútur við stýrið

Ísleifur B. Þórhallsson hef-
ur ákveðið að setja aukinn 
kraft í dreifingarfyrirtæki 
sitt Græna ljósið, sem sér-
hæfir sig í óháðum kvik-
myndum. Á nýju ári stefnir 
hann á að sýna eina til tvær 
slíkar myndir í hverjum 
mánuði.  

Ísleifur hefur rekið Græna ljósið, 
sem sérhæfir sig í óháðum mynd-
um hvaðanæva úr heiminum, í 
nokkur ár en hyggst nú setja meiri 
kraft í starfsemina og bjóða upp á 
reglulegar sýningar allan ársins 
hring. „Það er kannski of snemmt 
að kalla þetta klúbb en markmiðið 
er vissulega að búa til vettvang, 
eins konar samfélag kvikmynda-
áhugamanna, og fá fólk sem er hætt 
að fara í bíó aftur í kvikmyndahús-
in,“ segir Ísleifur.

Hann segir að á heildina litið sé 
úrvalið í kvikmyndahúsum hér á 
landi gott. „Hinu gagnstæða er oft 
haldið fram en ég er ósammála því, 
í ár og í fyrra voru til dæmis marg-
ar óháðar myndir sýndar hér á 
landi. Málið er að þessar myndir 
eru sýndar í törnum á kvikmynda-
hátíðum og þar fram eftir götunum, 
en það er bara aðferð sem er notuð 
til að koma þessum myndum út. Inn 
á milli koma hins vegar tímabil þar 
sem úrvalið er einsleitara og því vil 
ég  breyta með því að sjá til þess að 
það sé ein eða tvær óháðar myndir í 
bíó í hverjum mánuði.“ 

Ísleifur mun ekki aðeins leitast 
við að flytja inn gæðamyndir heldur 
vill hann að bíóferðin sem slík verði 
hin ánægjulegasta í alla staði og 
hefur því samið hinar þrjár gullnu 
reglur Græna ljóssins. „Í fyrsta lagi 
verður ekkert hlé á sýningum 
Græna ljóssins. Þá verða færri aug-
lýsingar þannig að myndin byrjar 
fyrr og eftir að sýning hefst verður 
ekki hægt að kaupa miða inn þannig 
að þeir sem eru í salnum verða fyrir 
sem minnstri truflun.“ Hann segir 
að vissulega verði fyrirtækið af 
tekjum vegna þessa en ætlar ekki 
að bæta það upp með hærra miða-
verði. „Við viljum höfða til áhorf-
enda sem leggja mikið upp úr 
gæðum og viljum að þeir geti treyst 

því að þær myndir sem sýndar eru á 
vegum Græna ljóssins höfði til 
þeirra og séu þess virði að sjá.“ 

Hinn 5. janúar verður hin róm-
aða Little Miss Sunshine sýnd á 
vegum Græna ljóssins, sem markar 
hið nýja upphaf fyrirtækisins. Höf-
uðstaður Græna ljóssins verður í 
Regnboganum en myndirnar verða 
einnig sýndar í öðrum kvikmynda-
húsum þegar svo ber undir. Af 
öðrum myndum sem Ísleifur hefur 
tryggt sér réttinn á má nefna Inland 
Empire eftir David Lynch, Notes on 
a Scandal með Judi Dench og Cate 
Blanchett í aðalhlutverkum og hina 
kínversku Bölvun hins gullna blóms 
eftir leikstjórann Yimou Zhang.



FLAGS OF OUR FATHERS kl. 8 - 10:30 B.i. 16

FRÁIR FÆTUR M/- Ísl tal kl. 3 - 5:30 Leyfð

kl. 3 - 5:30 - 8 B.i. 12

kl. 10:10 B.i. 12

/ ÁLFABAKKA / KRINGLUNNI / KEFLAVÍK / AKUREYRI

Háskólabíó

THE DEPARTED kl. 8 B.i. 16

DOA kl. 6 B.i.12

SAW 3 kl. 10:50 B.i.16

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl tal kl. 1:20 - 3:30 Leyfð

SANTA CLAUSE 3 kl. 1:20 - 3:30 Leyfð

JÓNAS M/- Ísl tal. kl. 2 Leyfð

BÆJARHLAÐIÐ M/- Ísl tal kl. 4 Leyfð

Mynd eftir Óskarsverðlaunahafann Clint Eastwood.

SV. MBLÞ.J. -FBL LIB TOPP5.IS

Sannkallað meistaraverk sem kvik-

myndað var að mestum hluta á Íslandi.

Framleidd 
af Steven 
Spielberg

MÖRGÆSAÆÐIÐ
ER HAFIÐ!

SÝND MEÐ
ÍSLENSKU OG 
ENSKU TALI

Ein besta teiknimynd ársins sem enginn má missa af er 
komin. Frábært grin og skemmtun fyrir alla fjölskylduna. 
Tilnefnd til Golden Globe sem besta teiknimynd ársins.

ekki missa af 

mest slÁandi 
og einni

Áhrifamestu
kvikmynd Ársins.

DENZEL WASHINGTON  VAL KILMER

KVIKMYNDIR.IS

H.J. -MBL

LIB TOPP5.IS

FLAGS OF OUR FATHERS kl. 2 - 5 - 8 - 10:50 B.i.16

FLAGS OF OUR FATHERS  VIP kl. 8 - 10:50

THE CHILDREN OF MEN kl. 5:40 - 8 - 10:20 B.i.16

FRÁIR FÆTUR M/- Ísl tal. kl.1 - 3:20 - 5:40 Leyfð

FRÁIR FÆTUR VIP kl. 1 - 3:20 - 5:40 

HAPPY FEET M/-Ensk tal kl. 5:40 - 8 - 10:20 Leyfð

DÉJÁ VU kl. 8 - 10:50 B.i.12

THE CHILDREN OF MEN kl. 8:10 - 10:30 B.i.16

FRÁIR FÆTUR M/- Ísl tal kl. 1:20 - 3:40 - 5:30 - 6 Leyfð

HAPPY FEET M/-Ensk tal kl. 3:20 - 5:30 Leyfð

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl tal kl. 1:30 - 3:40 Leyfð

DÉJÁ VU kl. 8 - 10:30 B.i.12

THE HOLIDAY kl. 8 - 10:40 B.i. 7

BÆJARHLAÐIÐ M/- Ísl tal kl. 2 Leyfð Gleðileg bíójól

FLAGS OF OUR FATHERS kl. 8 - 10:30 B.i. 16

HAPPY FEET M/-Ensk tal. kl. 4 - 6 Leyfð

FRÁIR FÆTUR M/- Ísl tal kl. 4 - 6 Leyfð

DÉJÁ VU kl. 8 - 10:30

NATIVITY STORY kl. 5:50 B.i.7

SANTA CLAUSE 3 kl. 3:40 Leyfð

BOSS OF IT ALL kl. 8 B.i.7

SKOLAÐ Í BU... Ísl tal kl. 2:30 Leyfð

KÖLD SLÓÐ kl. 3:40 - 5:50 - 8 - 10:10 B.i. 12

THE CHILDREN OF MEN kl. 3:30 - 5:40 - 8 - 10:30 B.i.16

FLAGS OF OUR FATHERS kl. 4:30 - 7:30 - 9 - 10:30 B.i. 16

FRÁIR FÆTUR M/- Ísl tal. kl. 2:30 - 4:45 Leyfð

DÉJÁ VU kl. 10:30 B.i. 12
Sýnd í SAMbíóunum Kringlunni

SÝND Í HÁSKÓLABÍÓI

ÞAÐ ER HÆTTULEGT AÐ LEITA SANNLEIKANS - ÞÚ GÆTIR FUNDIÐ HANN...

20% afsláttur fyrir alla viðskiptavini Kaupþings 
ef greitt er með korti frá Kaupþingi

Eldur kom upp í trommusetti rokk-
sveitarinnar Guns N´Roses á tón-
leikum í Los Angeles í síðustu viku. 
Eldurinn kvikn-
aði í laginu 
November Rain.

Talið er að 
neisti hafi komist 
í settið en auð-
veldlega tókst að 
slökkva eldinn og 
engum varð 
meint af. „Ég hef 
aldrei lent í því 
áður að það kvikni 
í trommunum,“ 
sagði söngvarinn 
Axl Rose við áhorfendur. „Það var 
gaman af þessu. Kannski gerum við 
eins og með trommarann í Spinal 
Tap, sprengjum hann í loft upp.“

Næsta plata Guns N´Roses, Chin-
ese Democracy, er væntanleg næsta 
vor.

Eldur í 
trommum

Í útvarpsþættinum Blautt malbik í 
kvöld verða valin bestu hiphoplög 
ársins. Rappárið hefur verið ansi 
vænt og eiga margir réttlátt tilkall 
til efstu sætanna. Það er plötusnúð-
urinn Daníel Deluxe sem mun sjá 
um að spila lögin af sinni alkunnu 
snilld. Einnig munu koma fram í 
þættinum þeir íslensku rapparar 
sem látið hafa hvað mest í sér heyra 
á árinu og verður eitthvað rabbað 
við þá. Þátturinn er á dagskrá X-ins 
977, frá 22 til miðnættis en líklegt 
er að þátturinn standi eitthvað leng-
ur fram á nótt, enda 30 bestu rapp-
lög ársins á boðstólum.

Hiphop-árið 
gert upp

Kæru bandarísks hermanns gegn 
heimildarmyndaleikstjóranum 
Michael Moore hefur verið vísað á 
bug af banda-
rískum dóm-
stólum.

Maðurinn, 
sem missti 
báðar hendur í 
Írak, segir að 
Moore hafi 
notað án leyfis 
viðtal sem hann 
gaf sjónvarps-
stöðinni NBC, í 
heimildarmynd 
sína vinsælu 
Fahrenheit 
9/11.

Sagði maðurinn að Moore hafi 
ranglega látið líta út fyrir að hann 
væri andvígur stefnu Bush Banda-
ríkjaforseta í Íraksmálinu.

Kæru vísað 
á bug

Sjónvarpskokkurinn frægi Jamie 
Oliver er líka mikill brandarakarl 
að eigin sögn og nýtir jólagjafirnar 
til að ganga fram af fólki. Á síðustu 
jólum gaf hann ömmu sinni Viagra, 
eða því sem næst. Hann keypti 
viagra í apóteki en skipti bláu pill-
unum út fyrir Smarties. Að sögn 
Olivers varð amma hans svo frek-
ar vonsvikin þegar hún áttaði sig á 
því að þar var um að ræða sælgæti. 
Oliver hefur jafnframt gefið pabba 
sínum, sem er sköllóttur, krem til 
að örva hárvöxt og læðir yfirleitt 
dónabröndurum með í pakkann til 
tengdamóður sinnar, sem að hans 
sögn er nokkur tepra.

Gaf ömmu 
sinni viagra

Rapparinn P. Diddy hefur á síðast-
liðnum árum verið atkvæðamikill 
í tískubransanum. Hann á sitt 
eigið fatamerki sem heitir Sean 
John og nýtur það mikilla vin-
sælda í Bandaríkjunum. Merkið 
framleiðir flott föt og leggur mikið 
upp úr glamúr fyrir bæði karl-
menn og konur. Fyrir stuttu setti 
Diddy á markað pelsa fyrir bæði 
kynin í því skyni að loðfeldurinn 
væri ekki ekta, heldur svo vönduð 
eftirlíkin að varla sæist neinn 
munur. Dýraverndunarsamtök í 
Bandaríkjunum tóku sig til og létu 
athuga feldinn í pelsunum eftir að 
vangaveltur kviknuðu um upp-
runa hans. Kom þá í ljós að feldur-
inn var af sérstakri tegund hunda, 
ættuðum frá Kína. P. Diddy hefur 

verið harðlega gagnrýndur fyrir 
að setja þessa vöru á markað og 
eru dýraverndunarsamtök æf. 
Ýmsir söluaðilar til dæmis, Mac-
y‘s hafa hætt að selja pelsana og 
nú hefur Diddy beðist formlega 
afsökunar. Hann segist ekki hafa 
haft hugmynd um að pelsarnir 
væru gerður úr alvöru feldi, hvað 
þá feldi af hundum. Hann biður 
dýraverndunarsamtök afsökunar 
og að það hafi aldrei verið ætlun 
hans að standa í svona viðskiptum. 
„Ég hef fyrirskipað að allri fram-
leiðslu á vörum sem innihalda 
þessa feldi verði hætt samstund-
is,“ segir P. Diddy í fréttayfirlýs-
ingu um málið, en hann á eflaust 
von á leiðinlegum eftirmálum í 
kjölfar hundapelsanna.

Selur pelsa úr hundafeldi

Tónleikarnir Hreinn Jóla-
Sveinn fara fram í Stúd-
entakjallaranum í kvöld. 
Þar verður bassaleikarinn 
Sveinn Helgi Halldórsson 
í nokkru aðalhlutverki því 
hann leikur með öllum fjór-
um hljómsveitunum sem 
fram koma.

Sveinn er bassaleikari ekki 
óþekktari sveita en Ælu, Jan 
Mayen, Rými og Tokyo Megaplex. 
Hann verður því nokkuð fastur á 
sviðinu allt kvöldið. „Ætli við þurf-
um ekki að taka einhverjar pásur 
til að stilla upp, en annars verð ég 
eiginlega samfleytt á sviðinu,“ 
sagði hann. Hugmyndin er ekki 
runnin undan rifjum Sveins, held-
ur félaga hans. „Þeir voru að mana 
mig út í þetta og ég hugsaði bara 

af hverju ekki? Þetta er bara 
gaman,“ sagði hann. Tónleikarnir 
áttu upphaflega að bera heitið 
Hreinn Sveinn, en fyrst þá bar 
upp á jólahátíðina var nafninu 
breytt í skyndi og stefnir Sveinn á 
að skarta jólasveinabúningi á svið-
inu. Hann átti reyndar enn þá eftir 
að útvega búninginn þegar Frétta-
blaðið náði tali af honum í gær en 
kvaðst vona að það hefðist.

„Þetta verður svona eins og 
Bubbatónleikarnir, þarna eru 
hljómsveitir sem hafa verið hætt-
ar eða í pásu,“ sagði Sveinn, en 

Æla og Jan Mayen hafa þó verið 
virkar undanfarin ár eins og flest-
ir vita. „Hjálmar voru líka að 
hætta svo Tokyo ætti að geta hald-
ið áfram,“ sagði Sveinn. Hann 
sagði tónleikana vera hálfgert 
sveitaball. „Það eru flestir úr 
Keflavík, en svo er Jan Mayen 
þarna líka, þeir eru algjör borgar-
börn,“ sagði hann sposkur, og 
mælti með tónleikunum fyrir þá 
Reykvíkinga sem vilja prófa kefl-
vískt rokksveitaball. Tónleikarnir 
hefjast klukkan tíu í kvöld og kost-
ar fimm hundruð krónur inn.



 Samkvæmt dönskum fjöl-
miðlum er líklegt að Kári Árnason 
gangi til liðs við danska úrvals-
deildarliðið AGF í Árósum þegar 
félagaskiptaglugginn opnar í jan-
úar. Sjálfur staðfesti hann við 
Fréttablaðið í gær að hann ætti í 
samningaviðræðum við ákveðið 
félag en vildi ekki segja hvaða. 

Hann æfði með enska úrvals-
deildarliðinu Charlton fyrir nokkr-
um dögum en býst ekki við að neitt 
komi úr því.

„Ég hef ekkert heyrt í þeim. 
Charlton er því væntanlega ekki 
inni í myndinni eins og er,“ sagði 
Kári. „Eins og er á ég í viðræðum 
við eitt ákveðið lið en önnur lið eru 
svo sem enn í myndinni.“

Fyrr í haust skoðaði Árni 
aðstæður norska úrvalsdeildar-

liðsins Álasunds en hefur þegar 
hafnað því að ganga til liðs við 
það.

Extra Bladet í Danmörku 
greindi frá því á dögunum að AaB 
hafi gert Kára tilboð sem hafi 
verið hafnað. Þess í stað sé talið 
líklegt að hann gangi til liðs við 
AGF. 

Guðlaugur Tómasson, umboðs-
maður Kára, sagði í samtali við 
blaðið að hann teldi sjálfur mikla 
möguleika á því að hann kæmi til 
með að spila í Danmörku.

„Hann er hrifinn af danska 
leikstílnum og ef hann heldur 
áfram að spila á Norðurlöndunum 
verður það í Danmörku,“ er haft 
eftir Guðlaugi.

Samkvæmt Extra Bladet er til-
boð á borðinu frá AGF sem hljóðar 

upp á tíu milljónir króna í árslaun. 
Kári mun vera að skoða það til-
boð.

Hann er þó enn samningsbund-
inn sænska úrvalsdeildarliðinu 
Djurgården og verður það til árs-
ins 2008. Hann segir margar 
ástæður fyrir því að hann vilji 
fara frá liðinu, bæði persónulegar 
og hvað varðar fótboltann sjálfan. 
Sigurður Jónsson tók nýverið við 
þjálfun liðsins en hann þjálfaði 
Kára áður hjá Víkingi.

„Auðvitað togar það í mig að 
spila aftur fyrir Sigga en ég var 
búinn að ákveða að fara áður en 
hann var ráðinn.“

Það er einnig talið skipta máli í 
með ákvörðun Kára að kærasta 
hans mun vera í námi í Árósum.

Kári á leið til AGF í Danmörku?

Erlendur mun vera með báðum liðum

Keith Vassell hefur 
gengið til liðs við ÍR sem leikur í 
Iceland Express-deild karla. Þetta 
staðfesti Jón Arnar Ingvarsson, 
þjálfari liðsins, við Fréttablaðið í 
gær. Hann verður löglegur með 
liðinu 18. janúar næstkomandi en 
er þessa stundina staddur 
erlendis í jólafríi.

Vassell tók við þjálfun Fjölnis 
í haust en hætti skömmu eftir að 
Bárður Eyþórsson hætti með ÍR. 
Bárður fór að þjálfa Fjölni í hans 
stað og nú er Vassell kominn til 
ÍR.

Þá mun Haukum berast 
liðstyrkur á nýju ári en Kevin 
Smith hefur verið látinn fara frá 
félaginu. Í hans stað kemur 
Wayne Arnold og þá mun Predrag 
Novakovic frá Serbíu einnig fara 
til Hauka.

Vassell til ÍR

Garðar Jóhannsson mun 
halda til Noregs 3. janúar 
næstkomandi og væntanlega 
skrifa undir samning við úrvals-
deildarliðið Fredrikstad. Þetta 
staðfesti hann í samtali við 
Fréttablaðið í gær.

Upphaflega fór hann til liðsins 
í ágúst en þá hljóp snurða á 
þráðinn er í ljós kom að félaga-
skiptin voru ólögleg. En nú hefur 
það allt verið leyst.

„Ég er fyrst og fremst feginn 
að þessu öllu sé lokið. Þetta hefur 
verið langur og erfiður tími,“ 
sagði Garðar.

Félagi hans í Valsliðinu, Birkir 
Már Sævarsson, mun að öllum 
líkindum verða samferða Garðari 
til Fredrikstad og æfa með liðinu 
í vikutíma eða svo.

Garðar semur 
við Fredrikstad

 Keflvíkingar eiga von 
á nýjum Bandaríkjamanni til liðs 
við sig á nýju ári, en í fyrradag 
sendu þeir Tim Ellis til síns 
heima. Nýi leikmaðurinn heitir 
Ismael Mohammad, 23 ára gamall 
og lék áður með Georgia Tech- 
háskólanum í Bandaríkjunum.

„Hann er ágætur framherji. 
Ég hef séð leiki með honum og 
mér líst ágætlega á hann. Það er 
bara vonandi að hann henti liðinu. 
Ég hef trú á því, hann er svona 
liðsspilari,“ sagði Sigurður 
Ingimundarson, þjálfari Keflavík-
ur.

Nýr kani á leið 
til Keflavíkur

 Í gærkvöldi 
var kjöri íþróttamanns ársins lýst 
á Grand Hotel og varð handknatt-
leiksmaðurinn Guðjón Valur Sig-
urðsson fyrir valinu í ár. Hann 
hlaut 405 stig af 460 mögulegum 
og var 72 stigum á undan næsta 
manni, Eiði Smára Guðjohnsen 
knattspyrnumanni. Eiður var kjör-
inn íþróttamaður ársins síðustu 
tvö ár. 

Sá sem var handhafi sæmdar-
heitisins síðustu tvö ár á undan 
Eiði, Ólafur Stefánsson handknatt-
leiksmaður, lenti í þriðja sæti 
kjörsins.

Guðjón Valur var að vonum 
ánægður með tilnefninguna. „Ég 
er að alveg rosalega ánægður og 
gríðarlega stoltur að hafa fengið 
þessa viðurkenningu. Það er alltaf 
gaman þegar verk manns eru við-
urkennd og eftir manni er tekið. 
Þetta breytir engu sérstöku hjá 
mér, ekki æfingunum eða hand-
boltanum úti, en það eru fyrst og 
fremst forréttindi að fá að tilheyra 
svona glæsilegum tíu manna hópi 
og hvað þá að fá að vinna þetta,“ 
sagði Guðjón Valur og sagði að 
þetta að hafi komið sér í opna 
skjöldu.

„Ég verð að segja alveg eins og 
að viðurkenna að þetta kom mér 
gríðarlega á óvart. Það eru frá-
bærir íþróttamenn í þessum hóp. 
Ég þarf auðvitað ekki að nefna 
alla en t.d. Eiður, Ólafur, Auðunn 
og Ásthildur, þetta eru einfaldlega 
frábærir íþróttamenn.“

Guðjón Valur var ekki viss 
hvort hægt væri að toppa þetta ár. 
„Það yrði erfitt en við skulum 
vona það. Þessi titill er ekkert sem 
hægt er að stefna að, þetta er ein-
faldlega gríðarlegur heiður. Árið 
er að vísu ekki búið, ég flýg út á 
morgun til að spila síðasta leikinn 
á laugardaginn og það er bara von-
andi að maður nái að enda þetta ár 
með sigri.“

Árið hefur verið viðburðaríkt 
hjá Guðjóni en hann var ekki vafa 
á því hvaða atburður hafi staðið 
uppúr. „Sigrarnir gegn Svíum 
voru alveg einstök upplifun. Ég 
hef aldrei upplifað það með lands-
liðinu áður að það hafi verið troð-
full Laugardalshöll og svona rosa-
lega stemmning. Þetta er það sem 
við óskum okkur alltaf og þetta 
var held ég toppurinn á árinu hjá 
mér.“

Hverju þakkar Guðjón Valur 
þann árangur sem hann hefur náði 
í handboltanum? “Ég kem frá 
mjög góðu og heilbrigðu heimili 
þar sem mér voru tamdar lífsregl-
urnar snemma. Ég hef líka verið 
mjög heppinn með félög. Ég byrj-
aði hjá Gróttu og var með mjög 
færa þjálfara sem lögðu mikla 
vinnu í mig og nenntu að hlusta á 
bullið í manni. Ég hef líka verið að 
spila með liðum þar sem er mjög 
skemmtilegur mórall og einnig 
spilað með mjög góðum leikmönn-
um sem bæta mann sjálfan. Það 
held ég að skipti miklu máli því í 
hópíþróttum þá nær maður engum 
árangri svona einn og yfirgefinn,” 
sagði Guðjón Valur.

Heimsmeistarakeppnin í hand-
bolta hefst í næsta mánuði og Guð-
jón Valur sagði að óneitanlega 
væru leikmenn farnir að huga að 

þeirri keppni.
“Maður er farinn að huga 

aðeins að því en það fyrsta hjá 
mér að klára núna síðasta leikinn 
á laugardaginn og komast heill frá 
honum. En mér líkar aldrei við að 
giska á sæti. Við þurfum einfald-
lega að setja stefnina á að vinna 
þann leik sem við erum að spila og 
sjá hvar við endum.”

Guðjón Valur fékk að gjöf 500 
þúsund krónur við verðlauna 
afhendinguna í gær og hann sagð-
ist ætla að gefa þá peninga til 
Styrktarsjóð Umhyggju, sem er 

sjóður þar sem foreldrar lang-
veikra barna geta leitað sér aðstoð-
ar. Frábært framtak hjá frábær-
um íþróttamanni.

Guðjón Valur tók við nýrri 
styttu sem fylgir sæmdarheitinu 
en sú gamla var afhent í síðasta 
skipti í fyrra og hefur nú verið 
falin Þjóðminjasafni Íslands til 
varðveislu. Það eru Samtök 
íþróttafréttamanna sem standa að 
kjörinu og nýttu allir 23 meðlimir 
samtakanna kjörrétt sinn að þessu 
sinni. SÍ fagnaði 50 ára afmæli á 
árinu sem er að líða.

Guðjón Valur Sigurðsson, handknattleiksmaður með Gummersbach í Þýskalandi, var í gær kjörinn íþrótta-
maður ársins af Samtökum íþróttafréttamanna. Eiður Smári Guðjohnsen varð annar í kjörinu.
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Meira hefur verið rifist undanfar-
in misseri um skegg Loga Berg-
manns Eiðssonar sjónvarpsmanns 
en keisarans skegg. Nú hefur Logi 
tekið sig til og rakað af sér skegg-
ið, einmitt þegar sjónvarpsáhorf-
endur voru farnir að venjast því.

„Ég held nú að áhorfendum sé 
nokkuð sama um skeggið,“ segir 
fréttamaðurinn góðkunni. „Ég 
rakaði mig á jóladag og það var 
bara eitt og annað sem olli því. 
Meðal annars bein tilmæli frá 
tengdó og fleirum.“

Logi lét sér upphaflega vaxa 
skegg í sumar þegar hann var í 
fæðingarorlofi, við mikla undrun 
landsmanna. „Allt á sinn tíma, 
þannig að ég held að þetta sé nú 
bara fínt. Svavar Örn hárgreiðslu-
maður var orðinn þreyttur á þessu 
og sagði að þetta væri eins og 
fréttastöð í Mið-Austurlöndum. 
Hann sagði að raksturinn væri 
besta jólagjöfin,“ segir Logi.

Fréttamaðurinn skegglausi er 

þó greinilega tvísaga í þessu máli, 
enda hefur hann ítrekað lýst því 
yfir við fjölmiðla að hann væri 
ánægður með skeggið.

„Ég hef mér nú ekkert til máls-
bóta annað en að ég nennti ekki að 
halda þessu við,“ segir Logi. „Þetta 
var bara tilraun, byrjaði óvart og 

endaði eiginlega bara óvart líka.“
Logi telur að raksturinn marki 

endalok skeggsins fræga. „Það er 
ekki eins og þetta hafi verið stór-
kostlegur atburður. Ég efast um 
að ég láti það vaxa aftur. Allir sem 
skipta mig máli eru nú bara sáttir 
við þetta,“ segir Logi. 

Tengdó neyddi Loga í rakstur

„Já, við erum að klára öll 
samningsatriði núna, en 
við stefnum á að fara út 
til hans í mars,“ segir 
kraftajötunninn, kerfis-
fræðingurinn og heimild-
armyndagerðarmaðurinn
Hjalti Úrsus Árna-
son. Hjalti hefur 
nú ákveðið að ráð-
ast í annað kvik-
myndaverkefni
og gera heim-
ildarmynd um 
bandaríska
kraftakarlinn
Bill Kazmaier. 
Bill þessi var 
lengi helsti 
keppinautur

Jóns Páls og er talinn frumkvöð-
ull á sviði aflrauna. „Hann var 

fyrstur allra til þess að lyfta 
1100 kílóum árið 1980, langt á 
undan sínum samtímamönn-
um. Svo var hann líka fyrstur 

til þess að taka 300 kg í 
bekkpressu án þess 

að vera í bekk-
pressubol,“ segir 

Hjalti um Bill 
sem hefur 
margt annað 
afrekað. Þar á 
meðal hefur 
hann spilað 
amerískan
ruðning með lið-
inu Greenbay 
Packers og 

stundað fjölbragðaglímu. 
„Skemmtilegasta metið hans er 
heimsmet hans í gúbbífiskaáti, en 
hann át um 500 stykki en sá sem 
lenti í öðru sæti át um 30,“ segir 
Hjalti og hlær. Heimildarmynd 
Hjalta, Ekkert mál, um Jón Pál 
Sigmarsson er fyrsta heimildar-
myndin sem hann gerir en hún 
vann Edduverðlaunin fyrr í vetur. 
„Þetta eru sömu tengiliðirnir sem 
við notumst við og við búum því 
vel eftir að hafa gert myndina um 
Jón.“

Ekkert mál hefur nú selst í yfir 
fimm þúsund eintökum á DVD. 
Hjalti ítrekar að myndin sé enn 
bara í startholunum og því ekkert 
ákveðið um frumsýningardag eða 
slíkt. Myndin er þó fyrst og fremst 

ætluð á alþjóðamarkað og verður 
því á ensku. „Auðvitað verður svo 
gerð útgáfa á íslensku, en Íslend-
ingar hafa bæði áhuga og ástríðu 
fyrir svona löguðu.“ 

Gerir aðra heimildarmynd um kraftajötunn

… fær rapparinn Poetrix, 
Sævar Daníel Kolandavelu, 
sem fékk Bubba Morthens til 
að syngja í einu lagi á vænt-
anlegri plötu sinni og heillaði 
kónginn upp úr skónum með 
hæfileikum sínum.

„Ætli ég sé ekki enn þá barn innra 
með mér, hef bara ekki náð þroska 
á þessu sviði,“ segir Einar Ólafs-
son, sprengjukóngur og flugelda-
sali. Einar er einn þeirra fjöl-
mörgu fullfrísku karlmanna sem 
breytast í smástráka með flugelda 
þegar síðasti dagur ársins rennur 
upp. „Ég hef haft gaman af þessu 
frá unga aldri og sá áhugi hefur 
ekkert dvínað,“ bætir hann við. 

Flugeldasalar opnuðu í gær og 
má reikna með mik- illi
aðsókn Íslendinga í flug-
elda þetta árið enda er 
sprengjuæðið sem 
rennur á þjóðina 
fyrir löngu orðið 
heimsþekkt fyrir-
bæri. Samkvæmt 
síðustu tölum er 
talið að Íslendingar 
sprengi í kringum 
550 þúsund flugelda 
en þegar hafa verið 
flutt inn 990 tonn af 
hvers kyns sprengi-
efni.

Einar tekur virkan 
þátt í þessari hefð, 
rekur flugeldasölu á 
Suðurlandsbrautinni
auk þess sem hann er 
með pústþjónustu í 
Kópavogi. Einar ætti 
einnig að vera lands-
mönnum að góðu kunn-
ur fyrir framkomu sína 
á yngri árum en hann 
söng lagið Ég vil ganga 
minn veg sem sló eftir-
minnilega í gegn fyrir 

nokkrum áratugum. Einar var 
staddur í flugeldaverslun sinni á 
Suðurlandsbraut þegar Frétta-
blaðið náði tali af honum og ekki 
var annað að heyra á flugeldasal-
anum en að hann væri spenntur 
fyrir gamlárskvöldinu. 

„Ég hef verið að dunda mér við 
það að læra að setja saman flug-
eldasýningar og hef undanfarin ár 
stjórnað svokallaði Stjörnumessu-
sýningu sem er haldin fyrstu helg-
ina í desember,“ segir Einar sem 
jafnframt hefur gaman af að 
sprengja flugelda fyrir sjálfan 
sig. „Það fer þó allt eftir því 

hversu þreyttur ég er eftir allan 
erilinn,“ útskýrir hann og segist 
ekki hafa hugmynd um hvað það 
kostar sem hann sprengir upp. 
„Ég hef enga tölu á því enda hef ég 
bara óskaplega gaman af þessu.“

Einar er hvergi nærri hættur 
að syngja þótt ekki hafi mikið fyrir 
honum farið á opinberum vett-
vangi. Hann er ásamt bróður 
sínum meðlimur í hljómsveitinni 
Gigg sem spilar reglulega í lof-
gjörðinni hjá Krossinum í Kópa-
vogi. „Þar sprengjum við sannkall-
aða tónlistarflugelda,“ segir Einar 
Ólafsson.

Upplýsingar,
viðburðir,
afþreying og fréttir





Nú er að renna upp sá tími árs-
ins þegar að minnugasta stétt 

þjóðarinnar, og jafnframt sú lang-
ræknasta, segir okkur frá því sem 
var markverðast á árinu sem er að 
líða, hver var stjarna ársins og 
hver var skussinn og hvað muni 
einkenna árið sem er í vændum.

fylgja upp-
gjör sem allir fréttafíklar kunna 
að meta. Ég ber óttablandna virð-
ingu fyrir álitsgjöfum sem geta 
hikstalaust rifjað upp smáskand-
ala sem gerðust í febrúar og hald-
ið til haga löngu gleymdum bömm-
erum. Sennilega stafar þessi 
aðdáun af því að ég man lítið sem 
ekkert og er ánægð ef ég finn bíl-
inn minn á morgnana. 

hluta vegna er mik-
ilvægt að láta segja sér af því 
hvers ber að minnast þegar nýtt 
upphaf er í vændum. 

eru sérstök í huga 
margra en sjálft gamlárskvöld er 
þó með leiðinlegri kvöldum. Minn-
ingar af gamlárskvöldi tengjast 
því helst að hafa staðið kenndur í 
snjóskafli að bíða eftir leigubíl. 
Það virðist nefnilega vera álitin 
skylda ungs fólks að inna það hlut-
verk af hendi þessa nótt. Annað 
skylduprógramm samfara upp-
gjörinu er auðvitað Áramótaskaup 
allra landsmanna. Það er senni-
lega ekkert grín að búa til sjón-
varpsefni sem á að fanga huga 
fimm ára barna og líka afa þeirra 
og ömmu. Enda verður niðurstað-
an sú að ákveðnir aðilar í hverri 
fjölskyldu fá það hlutverk að 
útskýra brandarana fyrir öðrum 
sem ekki þekkja þá sem fjallað er 
um eða skilja ekki brandarana. Og 
greining á gríni er auðvitað ein-
hver öruggasta leiðin til að eyði-
leggja það. 

sem fylgir ára-
mótunum felst ekki síst í þessari 
upprifjun á árinu og hefðunum í 
kringum uppgjörið. Þjóðin situr 
um land allt og borðar sama mat-
inn og hún borðaði á sama tíma í 
fyrra, horfir öll á fréttaannál og 
síðan Skaupið – og pirrast jafnvel 
yfir bjánunum sem eru þá þegar 
byrjaðir að skjóta upp flugeldum. 
Og kemst svo öll að þeirri niður-
stöðu að skaupið hafi verið mun 
betra í fyrra. 

sinni á ári fer fram tiltekt 
hjá þjóðinni þegar árið er gert 
upp. Öll viljum við líta til baka og 
greina hvað var gott og hvað var 
slæmt á árinu sem er að kveðja. 
Og þá er gott að hafa stétt hinna 
stálminnugu sér til halds og 
trausts.

Uppgjör

FYRSTUR MEÐ
FRÉTTIRNAR
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