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Smáauglýsin í

Ólafur Finnbogason, sölumaður fast-eigna, er mikill veiðimaður og leggur hann stund á nær alla sportveiði. Bráðsína notar Ólafur til þess að matreiðamiklar kræsingar.
„Ég er mikill áhugamaður um bveiði og k

Hann viðurkennir fúslega að mikill tími fari
í þetta aðal áhugamál sitt. „Ég er um það bil
60 daga á ári í einhverskonar veiði.“Ólafur er einnig heilmikill matgæðingur
enda nóg af úrvals hráefni í boði þegar
menn eru með jafn óbilandi ihann É

GARÐBÆINGARNIR Í DIKTUSpila á sama stað og U2

SNYRTIPINNINN JÓHANNFyrsti karlkyns snyrtifræðingurinn

SIRKUS5. JANÚAR 2007

BJÖSSI BASTI LEIKSTÝRIR 
AUGLÝSINGUM Í HOLLYWOODHefur séð brjóstin á Angelinu Joli

BRITNEY Í RUGLINU [12]

USTENDAVERÐLAUN FM 957•Hverjir eru tilnefndir? [6]

EINS Á

Leikstýrir auglýsingum
í Hollywood

Starfshópur sem unnið hefur að því á 
vegum fulltrúa bæjarstjórnar Hafnarfjarðar og 
Alcan er langt kominn með að útbúa tillögu að 
nýju deiliskipulagi sem tekur til svæðisins við 
álverið í Straumsvík. Fyrirhugað er að stækka 
álverið þannig að árleg framleiðslugeta þess 
verði 460 þúsund tonn á ári, en í dag er hún 180 
þúsund tonn. Til þess að af stækkun álversins 
verði þurfa íbúar Hafnarfjarðar að samþykkja 
deiliskipulagið sem starfshópurinn vinnur að.  

Lúðvík Geirsson, bæjarstjóri Hafnarfjarðar, 
segist eiga von á því að tillögurnar að nýju og 
breyttu deiliskipulagi verði kynntar núna í jan-
úar. Í kjölfarið munu þær verða lagðar fyrir 
skipulagsráð bæjarins og bæjarstjórn sem mun 
taka þær til meðferðar. 

Eftir að starfshópurinn hefur skilað tillögun-

um munu bæjaryfirvöld í Hafnarfirði ákveða 
hvort þau séu samþykk stækkun álversins á 
þeim forsendum sem koma fram í þeim. Ef svo 
verður þá munu íbúar Hafnarfjarðar ganga til 
kosninga um hið nýja deiliskipulag sem er for-
senda fyrir því að af stækkuninni verði. „Deili-
skipulagið er lykilspurningin um stækkun 
álversins. Ef íbúar Hafnarfjarðar munu sam-
þykkja deiliskipulagið; þá eru þeir með því að 
samþykkja stækkun álversins í Straumsvík,“ 
segir Lúðvík, og bætir því við að ef íbúarnir 
hafni deiliskipulaginu þá séu þeir þar með að 
segja að þeir séu samþykkir núgildandi deili-
skipulagi. 

Bæjarstjórinn segir að kosningin um stækk-
unina verði í síðasta lagi á sama tíma og þing-
kosningarnar í vor. Lúðvík segir að vel geti 

komið til greina að hafa kosningu um stækkun-
ina á sama tíma. Að sögn bæjarstjórans gæti 
kosningin hins vegar alveg orðið fyrr. 

Hrannar Pétursson, upplýsingafulltrúi Alcan, 
segir að ef álverið verði ekki stækkað sé það 
upphafið að endi álversins í Straumsvík. „Það 
getur vel farið svo að álverinu verði lokað ef það 
verður ekki stækkað. Við viljum stækka það til 
að tryggja samkeppnishæfni þess til lengri tíma 
á alþjóðlegum markaði, þannig að álverið geti 
verið hér í að minnsta kosti 40 ár í viðbót,“ segir 
Hrannar. 

Aðspurður segir Hrannar að ekki sé búið að 
sækja um framkvæmdaleyfi fyrir stækkuninni. 
Það verður ekki gert fyrr en það liggur ljóst 
fyrir hvort íbúar Hafnarfjarðar eru hlynntir 
stækkuninni. -

Álverinu í Straumsvík lokað 
ef ekki verður af stækkun
Tillögur að deiliskipulagi líklega tilbúnar í janúar. Kosning Hafnfirðinga verður um deiliskipulag sem 
felur í sér stækkunina. Talsmaður Alcan segir að ef ekki verði af henni sé það upphafið að endi álversins.

BESTI VINURINNEINN LÉTTUR, ÍSKALDUR

Í DAG ER
FÖSTUDAGUR!Veiðir sér til matar

 Árið 2007 stefnir í að 
verða það hlýjasta í heiminum frá 
því mælingar hófust. Þetta til-
kynntu sérfræðingar bresku 
veðurstofunnar í gær. 

Aðalforsendurnar fyrir þessari 
spá eru að gróðurhúsaáhrifin 
vegna losunar koltvísýrings og 
annarra gróðurhúsalofttegunda 
haldi áfram að hita upp lofthjúp 
jarðar, en við það bætist að El Nino-
veðurfyrirbrigðið, sem ýkir 
árstíðabundnar veðursveiflur í 

kringum Kyrrahaf, færist aftur í 
aukana í ár. Hlýjasta árið sem 
mælst hefur til þessa var árið 1998, 
en það ár gætti áhrifa El Nino mjög 
áþreifanlega. Ársmeðaltalshitinn 
var þá 0,52 gráðum yfir langtíma-
meðaltalinu, sem var 14 gráður. 

Að mati sérfræðinga bresku 
veðurstofunnar eru 60 prósent 
líkur á því að árið 2007 verði enn 
hlýrra en metárið 1998. „Þessar 
nýju upplýsingar fela í sér nýja 
viðvörun um að loftslagsbreytingar 

séu að eiga sér stað um allan heim,“ 
segir í tilkynningu frá stofnun-
inni.

Allar tölur fyrir árið 2006 liggja 
ekki enn fyrir en bresku veður-
fræðingarnir segja óhætt að slá því 
föstu að nýliðið ár verði einnig í 
hópi þeirra tíu hlýjustu í sögunni. 

Talsmenn umhverfisverndar-
samtaka segja skýrsluna gefa kröf-
um um frekari aðgerðir gegn losun 
gróðurhúsalofttegunda aukið vægi.

Spá hlýjasta ári sögunnar

 Greiningardeild Citi-
group, stærsta fjármálafyrirtækis 
heims, sendi í gær frá sér ítarlega 
verðmatsskýrslu um Kaupþing.

Citigroup mælir með kaupum á 
hlutabréfum Kaupþings og setur 
markið á gengið þúsund krónur á 
hlut að ári. 

Greiningin er mikilvæg fyrir 
bankann og  fer til tugþúsunda 
viðskiptavina Citigroup víða um 
heim. Fleiri slíkra greininga á 
verðmæti bankans mun vera að 
vænta frá erlendum fjármálafyr-
irtækjum á næstunni.

Bréf bankans hækkuðu um 
2,79 prósent í gær og drógu með 
sér úrvalsvísitöluna sem hækkaði 
um 1,59 prósent í gær og hefur nú 
á tveimur viðskiptadögum frá 
áramótum hækkað um tæplega 
þrjú og hálft prósent. 

Mælir með 
Kaupþingi

 Enn er óljóst hvort 
Eftirlitsstofnun EFTA, ESA, lýkur 
vinnu sinni vegna umfjöllunar um 
breytingar á Ríkisútvarpinu áður 
en kemur til þriðju umræðu 
vegna málsins. 

Íslensk stjórnvöld hafa leitast 
við að fara að athugasemdum 
ESA, eins og fram kemur í 
almennum athugasemdum við 
frumvarpinu, en ekki hefur enn 
verið greitt úr öllum álitaefnum. 
Samkvæmt upplýsingum frá 
Agniesku Montoya, lögfræðingi 
hjá ESA sem hefur málefni RÚV 
til skoðunar hjá stofnuninni, 
standa vonir til þess að ljúka 
umfjölluninni innan skamms tíma. 

RÚV-frumvarp 
til skoðunar



 Bæði rannsókna-
skip Hafrannsóknastofnunar eru 
farin til loðnuleitar og voru stödd 
á miðunum djúpt út af Vestfjörð-
um í gær. Leitað verður næstu 
daga frá Vestfjarðamiðum og að 
miðunum norðaustur af Langa-
nesi. Loðnuleit hefur gengið erfið-
lega nokkur síðustu ár og veiði því 
minnkað verulega frá því sem var 
um miðjan tíunda áratuginn. Þá 
veiddust yfir milljón lestir nokkr-
ar vertíðir í röð. Á síðustu vetrar-
vertíð veiddust aðeins 230 þúsund 
lestir. Ekkert hefur sést til stofns-
ins sem veidd skal úr á þessari 
vertíð, hvorki sem seiði, ungloðnu 
eða fullorðinnar loðnu.

Þorsteinn Sigurðsson, sviðs-
stjóri nytjastofnasviðs Hafrann-
sóknastofnunar, segir að nú verði 
enn á ný gert samstillt átak til að 
finna loðnuna og innan fárra daga 
haldi þrjú loðnuskip til leitar. Þau 
fara líklegast austur fyrir landið 
og koma til móts við rannsókna-
skipin. „Þessi leit er með svipuðu 
sniði og var í rúma viku í desember 
en þá náðist enginn teljandi árang-
ur. Auk þess var Árni Friðriksson 

við leit allan nóvembermánuð og 
fann ekki neitt.“ Þorsteinn segir 
jafnframt að það hafi gengið mjög 
illa að finna loðnu fyrr en í janúar 
allt frá því árið 2000. 

„Vandræðin núna eru þau að 
við höfum aldrei séð neitt til þess 
árgangs sem á að halda uppi 
veiðinni á þessari vertíð“, segir 
Þorsteinn og vísar til árgangsins 
frá 2004 sem sást aldrei í neinum 
mæli sem seiði, aldrei sem árs-
gömul loðna og ekki undanfarna 
mánuði þrátt fyrir mikla leit. „Við 
getum ekki veitt veiðiráðgjöf án 
undangenginna mælinga því við 
höfum enga vitneskju um stærð 
stofnsins. Við verðum að taka 
ábyrga afstöðu í því.“

Helstu skýringarinnar á því að 
svo illa gengur að finna loðnuna 
síðustu ár eru taldar vera hækk-
andi hitastig sjávar við strendur 

landsins. Þorsteinn telur líkleg-
ustu skýringuna vera þá að loðnan 
flýi í kaldari sjó. „Þetta er þó 
aðeins kenning og ekki fyrirséð 
hvort þetta gengur til baka. Það er 
náttúran sem stjórnar því.“

Aðspurður um það hvort loðnu 
hafi verið leitað með aðstoð flug-
véla frá Langhelgisgæslunni sagði 
Þorsteinn að slíkt hefði verið próf-
að í janúar 2006, en án árangurs 
enda þyrfti veður að vera með ein-
dæmum gott til að hægt væri að 
sjá hvalablástra á þessum árs-
tíma. Inntur eftir áhrifum flott-
rollsveiða og áhrifa þeirra á göng-
ur loðnunnar minnir Þorsteinn á 
að aldrei hefur verið veitt úr 
árgangnum frá 2004 sem nú er 
leitað ákaft. Ástæðunnar fyrir 
hvarfi hans verði einstökum 
veiðarfærum ekki um kennt.

Dauðaleit hafin að 
loðnu á miðunum
Tvö rannsóknaskip og þrjú loðnuskip munu leita næstu daga að loðnu úti fyrir 
Norðurlandi og Vestfjörðum. Stofninn sem veiða á úr á þessari vertíð hefur 
aldrei mælst. Veiðiárið 2007 er því í óvissu. Mikil verðmæti gætu tapast.

 Innbyrðis átök 
Palestínumanna hafa færst í vöxt 
síðustu daga. Í gær urðu þrír 
frammámenn Hamas-hreyfingarinn-
ar fyrir árás á Vesturbakkanum. 
Einum var rænt, bíll annars var 
brenndur og skotið var að þeim 
þriðja er hann sté út úr bænhúsi, að 
því er palestínskir lögreglumenn 
greindu frá. 

Þá var liðsmaður vopnaðra 
öryggissveita Hamas skotinn til bana 
í Jabaliya-flóttamannabúðunum á 
Gaza, þar sem hann átti leið um í bíl. 
Fjórir aðrir særðust. Og í Beit 
Lahiya, bæ þar stutt frá, hlutu 
fimmtán manns skotsár í skotbar-
daga milli Fatah- og Hamas-liða. 

Hamas sakar liðsmenn Fatah um 
árásirnar, sem áttu sér stað eftir að 
Hamas-menn drápu fjóra Fatah-liða í 
skotbardögum fyrr um daginn. 

Skærurnar milli hreyfinganna 
tveggja hafa farið síversnandi síðan í 
desember, einkum síðan Fatah-
maðurinn Mahmoud Abbas, forseti 
Palestínumanna, sagðist hafa ákveðið 
að boða til þingkosninga þótt innan 
við ár sé liðið frá þeim síðustu, sem 
Hamas vann. 

Stefán, stendur nokkuð til að 
slátra á haustin?

 Kaupþing er það fyrir-
tæki sem flesta útskriftarnema úr 
viðskipta- og hagfræði langar að 
vinna hjá. Í næstu sætum eru 
Glitnir, Landsbankinn og Straumur 
- Burðarás. 

Þetta er meðal niðurstaðna 
könnunar sem birt er í nýju tölu-
blaði Hags, tímariti Félags við-
skipta- og hagfræðinga. 

Í sömu könnun kemur fram að 
innan hópsins er enginn sem hefur 
áhuga á að vinna hjá stóriðju- eða 
orkufyrirtæki og tveir svarenda 
hafa áhuga á að vinna hjá sjávar-
útvegsfyrirtæki.

Könnunin - sem var gerð í okt-
óber - náði til þeirra rúmlega fimm 
hundruð sem eru á lokaári í við-
skipta- og hagfræði í háskólunum 
fjórum; Háskóla Íslands, Háskól-
anum á Akureyri, Háskólanum á 
Bifröst og Háskólanum í Reykja-
vík. Tæpur helmingur svaraði. 

44 prósent svarenda kváðust 
helst vilja vinna í fjármálafyrir-
tæki að námu loknu. Tólf prósent 
vilja helst vinna við endurskoðun 
og jafn margir nefndu þjónustu-

fyrirtæki eða flokkinn annað. 
Verslun og opinber þjónusta komu 
í næstu sætum en þær greinar 
nefndu fjögur og fimm prósent 
þátttakenda.

Forsvarsmenn
Ríkisútvarpsins neita að gefa upp 
hver heildarkostnaður RÚV hafi 
verið vegna Áramótaskaups 
sjónvarpsins.

Haft var eftir Bjarna Guð-
mundssyni, framkvæmdastjóra 
RÚV, í Fréttablaðinu í gær að 
kostnaður við skaupið yrði ekki 
gefinn upp „enda viðskiptaleynd-
armál og trúnaðarupplýsingar“. 

Páll Magnússon útvarpsstjóri 
sagðist í samtali við Fréttablaðið 
líta svo á að ekki væri hægt að 
gefa upp kostnaðinn þar sem það 
fæli í sér brot á samningi við 
Pegasus, sem framleiddi Skaupið.

Fréttablaðið hefur kært neitun 
forsvarsmanna RÚV til úrskurðar-
nefndar um upplýsingamál.

Neita að gefa 
upp kostnað

 Heildarafli 
íslenskra skipa árið 2006 verður 
1.324 þúsund lestir að mati 
Fiskistofu. Þetta er áætlun út frá 
fyrirliggjandi upplýsingum og er 
minnsti heildarafli síðan 1991 
þegar ársaflinn var 1.044 þúsund 
lestir. Aflinn er 345 þúsund 
lestum minni en árið 2005 þegar 
hann var 1.669 þúsund lestir. 

Áætlað er að botnfisksafli 
aukist um 9 þúsund lestir milli ára 
en afli uppsjávartegunda minnki 
um 345 þúsund lestir. Samdráttur í 
uppsjávarafla er allur í loðnu en 
afli kolmunna og síldar óx nokkuð 
frá fyrra ári. 

Minnsti heildar-
afli í 15 ár

Um hundrað manns 
sátu fund um endurskoðun 
menntastefnu Reykjavíkurborgar 
á skrifstofu Menntasviðs í gær.
Fundurinn var haldinn að 
frumkvæði starfshóps mennta-
ráðs sem falið var að endurskoða 
menntastefnuna.

„Hér er þéttpakkaður salur af 
fólki sem er að koma að fyrstu 
skrefum í mótun nýrrar mennta-
stefnu,“ segir Júlíus Vífill 
Ingvarsson, formaður mennta-
ráðs og formaður starfshópsins.
„Það er mikilvæg byrjun á þessu 
starfi að leita ráða og hugmynda 
hjá þeim sem þekkja þetta best,“ 
segir hann.

Skólamálin 
skeggrædd

 Ekið var á föður og ársgam-
alt barn við verslunarmiðstöðina 
Garðatorg í Garðabæ um sjö 
leytið í gærkvöldi. Faðirinn 
slasaðist á baki og olnboga en 
sonurinn fékk kúlu á höfuðið. 
Báðir voru fluttir á slysadeild.

Að sögn talsmanns lögreglunn-
ar áttu þeir eftir að fara í frekari 
aðgerðir í gærkvöld en meiðsl 
þeirra voru ekki jafn alvarleg og 
talið var í fyrstu. Ekki er ljóst 
hvernig slysið bar að en málið er í 
rannsókn.

Mikið var um umferðaróhöpp 
á höfuðborgarssvæðinu í gær en 
flest voru minniháttar. 

Keyrt á feðga í 
Garðabænum
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Undir n‡ju nafni, Kaupfling líf, bjó›um
vi› eftir sem á›ur upp á sömu hagstæ›u
tryggingarnar.

Hjá Kaupflingi lífi fær›u:
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Val um ‡msar ger›ir vátrygginga eftir flínum flörfum.

fiarfagreiningu og tilbo›.
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540 1400 og óska› eftir rá›gjöf.
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helmingi
léttari!

Sykurskerta Kókómjólkin 
inniheldur helmingi minni 
viðbættan sykur og fitu en
hefðbundin Kókómjólk og 

orkuinnihaldið  er 
fjórðungi lægra.

Yfir 80% af mjólkursykri-
num hafa verið klofin og 

hentar drykkurinn því 
flestum þeim sem hafa

mjólkursykursóþol.

„Það var sagt við mig að 
ég þyrfti að fara í þessa ferð eða 
taka út refsingu,“ sagði Arnar 
Sindri Magnússon, einn fimm-
menninganna sem komu fyrir 
Héraðsdóm Reykjavíkur í gær 
vegna innflutnings á tveimur kíló-
um af kókaíni í ágúst síðastliðnum. 

Auk Arnars eru þau Elísabet 
Arnardóttir, Elva Hlín Hauksdóttir, 
Friðjón Veigar Gunnarsson og Guð-
mundur Andri Ástráðsson ákærð. 
Þau hafa öll viðurkennt aðild sína 
að málinu. Upp komst um málið 
þegar fíkniefnin fundust við leit í 
tösku sem Elva Hlín kom með til 
landsins þann 9. ágúst síðastliðinn. 
Hún er einungis 18 ára gömul. Við 
efnagreiningu kom í ljós að um tvö 
kíló af mjög hreinu kókaíni væri að 
ræða.

Arnar og Elísabet báru bæði 
fyrir dómi að þau hafi verið neydd 
til þátttöku í innflutningnum. Arnar 
átti að fara til Spánar, ná í tösku á 
óþekktum stað og afhenda burðar-
dýri sem Elísabet átti að útvega. 

Arnar vildi ekki nafngreina þá 
sem stóðu að baki innflutningnum 
fyrir dómi af ótta við að hann eða 
hans nánustu yrðu fyrir ofbeldi af 
hendi þeirra sem áttu efnin. Hann 
sagðist áður hafa lent í pyntingum 
og barsmíðum frá sömu aðilum þar 

sem hann var meðal annars brennd-
ur. Hann hefði ekki áhuga á að 
lenda í slíku aftur.

Elísabet sagði að hún hefði verið 
þvinguð til að útvega burðardýr 
með hótunum og ofbeldi. Hún vildi 
ekki nafngreina þá aðila sem stæðu 
að baki innflutningnum af ótta við 
að þeir myndu drepa hana. Guð-
mundur Andri hafi síðan komið 
henni í kynni við Friðjón sem síðar 
hafi fengið Elvu Hlín til verksins. 

Hún átti að fá 500.000 krónur fyrir 
vikið. Elísabet sagðist hafa verið í 
mikilli neyslu á þessum tíma og að 
ákveðnir aðilar, sem hún vildi ekki 
nafngreina, hefðu tak á henni vegna 
óuppgerðrar fíkniefnaskuldar fyrr-
um sambýlismanns hennar, sem nú 
væri látinn. 

Við aðalmeðferð málsins kom 
fram að fólkið þekktist lítið sem 
ekki neitt innbyrðis. Elísabet hafi 
hitt Arnar einu sinni á BSÍ í aðdrag-
anda innflutningsins til að ganga 
frá tilhögun hans. Hún hafi síðan 
þekkt Guðmund Andra sem kom 
henni í kynni við Friðjón einvörð-
ungu í þeim tilgangi að finna burð-
ardýr. Elva Hlín hafi engan annan 
þekkt en Friðjón. 

Lögreglumaður sem vann að 
rannsókn málsins sagði við skýrslu-
töku að Davíð Garðarsson væri 
grunaður um að hafa skipulagt og 
staðið á bak við innflutninginn, en 
Davíð er eftirlýstur af lögreglu 
bæði hér á landi og á alþjóðavett-
vangi. Hann flúði land í desember 
2005 og hefur enn ekki fundist.

Flóttamaður talinn höfupaur
Málflutningur vegna innflutnings á kókaíni hófst í gær. Lögreglumaður segir Davíð Garðarsson grunaðan 
um að hafa skipulagt innflutninginn. Fimm eru ákærðir og tengdust þeir lítið innbyrðis fyrir málið.  

 Davíð Garðarson er eftirlýstur af 
lögreglu hér á landi og af Alþjóðalögreglunni 
Interpol vegna fíkniefnabrota og nauðgunar. Hann 
var dæmdur í tveggja og hálfs árs fangelsi í Hæsta-
rétti 1. desember 2005 fyrir að hafa nauðgað 
fyrrum sambýliskonu sinni á hrottafenginn hátt á 
heimili hennar rúmu ári áður. Hann flúði land 
skömmu síðar og hefur ekki fundist enn. 
Davíð á langan sakaferil að baki og hefur hlotið 13 
refsidóma frá árinu 1985. Samanlögð óskilorðs-
bundin refsing hans á þeim tíma nemur sjö árum. 
Hann er fæddur árið 1969 og er því 37 ára.

Eftirlýstur á alþjóðavettvangi

Vilhjálmur Þ. Vilhjálms-
son borgarstjóri mun ekki líða 
spilasal í verslunarmiðstöðinni í 
Mjódd. Það er megin niðurstaða 
fundar sem hann átti í gær með Páli 
Hreinssyni, formanni stjórnar 
Happdrættis Háskóla Íslands, 
vegna deilu um uppsetningu 
spilasalar sem fyrirhugað er að 
setja þar upp. Borgarstjóri sagði í 
viðtali við Fréttablaðið fyrir 
skemmstu að sér þætti uppsetning 
spilasalar hálfgerður yfirgangur af hálfu Háskólans, 
en Páll vísaði því á bug með þeim rökum að Háskól-
inn ætti ekki spilasalinn og gagnrýni borgarstjóra 
ætti að beinast að fyrirtækinu sem ætlar að setja upp 
spilakassana. 

Niðurstaða fundarins að sögn borgarstjóra er að 

með vitneskju HHÍ verði fundað 
með fyrirtækinu Háspennu þar sem 
hann mun gera forsvarsmönnum 
grein fyrir þeirri afstöðu sinni að 
hann leggist mjög eindregið gegn 
uppsetningu spilasalar. Einnig að 
skýrt sé eftir fundinn að Happdrætti 
Háskólans og þar með Háskólinn 
beri ábyrgð á því hvar spilakassar 
eru settir upp, eins og kemur skýrt 
fram í reglum um happdrættið.

Í fréttatilkynningu frá HHÍ er 
lýst furðu á að borgaryfirvöld séu óánægð með 
staðsetningu salarins og að borgaryfirvöld hafi beint 
spjótum sínum að HHÍ. Farið hafi verið að lögum og 
öll leyfi til staðar. HHÍ telur að með fundi með 
Háspennu sé málið komið í réttan farveg og vonast til 
að lausn finnist sem sátt er um.

Borgarstjóri líður ekki spilasal 

 Hermenn frá Eþíópíu 
börðust í gær með hermönnum 
sómölsku bráðabirgðastjórnar-
innar við um 600 skæruliða 
herskárra múslima syðst í 
landinu, nærri landamærunum að 
Kenía.

Að því er talsmaður stjórnar-
hersins greindi frá hafði hann 
umkringt skæruliðana „úr öllum 
áttum“. Keníaher lokaði landa-
mærunum sín megin frá og 
bandarísk sjóhersveit hindraði að 
skæruliðar gætu flúið til hafs. 

Ráðamenn í Evrópu og 
Bandaríkjunum vonast til að 
fljótt verði hægt að binda enda á 
átökin og senda friðargæslulið á 
vettvang. Borgarastríð hefur 
geisað í Sómalíu í 15 ár. 

Skæruliðar sagð-
ir umkringdir

 Maður slasaðist 
alvarlega í bílveltu á Kjósar-
skarðsvegi, um klukkan tvö í gær. 
Fjórir aðrir voru í bílnum en 
meiðli þeirra eru ekki talinn 
alvarlega. Mennirnir eru allir 
rússneskir ferðamenn og voru á 
bílaleigubíl. Sá sem mest slasaðist 
mest var farþegi í aftursæti en 
fólkið er allt á fertugsaldri. 
Gríðarleg hálka er á veginum en 
Kjósarskarðsvegur er liggur frá 
Þingvallavegi og niður í Hval-
fjörð. Bíllinn var á leið niður í 
Hvalfjörð þegar hann valt rétt 
norðan við bæinn Fellsenda. Á 
síðasta ári létust tveir í bílslysi á 
þessum vegi. 

Einn alvarlega 
slasaður





Myndir þú gangast undir lyfja-
próf hjá þínu fyrirtæki?

Reykir þú?

Bankastjóra vantar.
Umsóknarbréf skulu komin
til landshöfðingja fyrir lok 
ágústmánaðar. Árslaunin 

eru 5000 krónur.

 Demókratar tóku við 
stjórninni í báðum deildum Banda-
ríkjaþings í gær og létu það verða 
sitt fyrsta verk að kjósa Nanci 
Pelosi forseta fulltrúadeildarinnar. 
Hún tekur við þeirri stöðu af 
repúblikananum Dennis Hastert.

„Í dag brjótum við blað í sög-
unni. Í dag breytum við stefnu 
þjóðarinnar,“ sagði Pelosi, sem er 
fyrsta konan í meira en 200 ára 
sögu Bandaríkjaþings sem gegnir 
embætti þingforseta. Konum 
fjölgaði nokkuð á Bandaríkjaþingi 
í gær, þær eru orðnar 90 talsins, 
þar af 74 í fulltrúadeild og 16 í 
öldungadeild.

Pelosi verður í forsvari fyrir 
öruggum meirihluta demókrata í 
fulltrúadeildinni, þar sem demó-
kratar eru 233 á móti 202 repúblik-
önum. Í öldungadeildinni er meiri-
hlutinn hins vegar afar naumur, 
með 51 demókrata á móti 49 
repúblikönum. Demókratinn 
Harry Reid er leiðtogi nýja meiri-
hlutans í öldungadeildinni.

Pelosi ítrekaði í gær fyrri lof-
orð demókrata um að vinna náið 
með Repúblikanaflokknum til að 
koma fram málum sem báðum 
flokkum þykja mikilsverð. Engu 
að síður ætla demókratar að nota 
fyrstu daga þingsins til þess að 
koma í gegn nokkrum málum án 
samráðs við repúblikana, og mátti 
sjá á sumum repúblikananna að 
þeir voru engan veginn sáttir við 
þær ráðagerðir.

Meðal annars ætla demókratar 
að samþykkja lög um hækkun lág-
markslauna, hert tök á ríkisút-
gjöldum og um að torvelda þrýsti-

hópum að hafa áhrif á 
lagasetningar.

„Við skulum taka höndum 
saman á fyrstu hundrað klukku-
stundum þingsins og gera þetta 
þing að því heiðarlegasta og opn-
asta sem þekkst hefur í sögunni,“ 
sagði Pelosi í ræðu sinni á þingi í 
gær.

Sterk staða demókrata breytir 
einnig mjög stöðu George W. Bush 
Bandaríkjaforseta, sem enn á eftir 
tvö ár í embætti. Demókratar 
leggja mikla áherslu á breytta 
stefnu í Írak og krefjast þess að 

bandaríski herinn verði kallaður 
heim þaðan sem allra fyrst, en 
Bush hefur ekki enn skýrt frá því 
hvernig hann hyggst taka á málum 
í Írak.

Nú þegar Bandaríkjaþing er 
komið saman með nýjum meiri-
hluta getur hann þó ekki beðið öllu 
lengur með að taka ákvarðanir.

Í gær skýrðu bandarískir fjöl-
miðlar svo frá því að John 
Negroponte, yfirmaður leyniþjón-
ustu Bandaríkjanna, muni segja af 
sér og verða aðstoðarutanríkis-
ráðherra.

Pelosi segir breytta 
tíma gengna í garð 
Demókratar hafa nú meirihluta í báðum deildum Bandaríkjaþings í fyrsta sinn 
í tólf ár. Nancy Pelosi var fyrst kvenna kosin forseti fulltrúadeildarinnar og seg-
ist ætla að breyta stefnu þjóðarinnar.

 Maðurinn sem leitað 
var að í fyrrinótt og í gærmorgun 
kom í leitirnar um klukkan tíu í 
gær. Björgunarsveitarmenn höfðu 
upp á bíl mannsins fyrir utan hús í 
Hafnarfirði. Hann var heill á húfi, 
nokkuð ölvaður og gat enga skýr-
ingu gefið á hvarfi sínu. 

Maðurinn fór frá heimili sínu í 
Hafnarfirði í gærkvöldi. Þegar 
hann hafði ekki skilað sér aftur í 
nótt var hafin leit að honum. Um 
hundrað björgunarsveitarmenn 
frá sjö björgunarsveitum tóku 
þátt í leitinni með sporhundum. 
Þyrla Landhelgisgæslunnar var 
einnig kölluð út. 

Þótt björgunarsveitarmenn 

gefi sína vinnu má ætla að kostn-
aður vegna vinnu hundrað manns, 
útkalls og þyrlu sé ekki undir 
milljón króna. 

„Þetta kennir okkur bara að 
vinna undirbúningsvinnuna betur 
áður en haldið er af stað,“ segir 
Kristján Maack, formaður Lands-
stjórnar Björgunarsveita. „Það 
skrifast kannski frekar á lögregl-
una en okkur.“

Hann segir ekki koma til greina 
að rukka manninn sem fannst eða 
þann sem hringdi í neyðarlínuna 
fyrir leitina. „Við erum styrkt af 
almenningi og þetta er fyrirfram-
greidd þjónusta.“

Geir Jón Þórisson, yfirlögreglu-

þjónn í Reykjavík, segir alltaf hægt 
að vera vitur eftir á, en þegar sím-
talið hafi borist hafi lögreglan séð 
ástæðu til að hafa hraðann á. Málið 
sé enn í rannsókn. 

Fannst drukkinn í heimahúsi

 „Þetta fer beint í verð-
ið og það munar töluvert um það,“ 
segir Matthías Imsland, fram-
kvæmdastjóri Iceland Express, 
um fyrirhugaðar breytingar á 
verðskrá Flugstoða ohf., sem tóku 
við rekstri flugumferðarstjórnun-
ar um áramótin. 

Flugstoðir hyggjast breyta 
gjaldtöku sinni þannig að allt að 
fjórfalt dýrara verði fyrir íslensk 
flugfélög að fljúga frá Evrópu til 
Bandaríkjanna, samkvæmt frétt-
um RÚV. Hins vegar verður ódýr-
ara fyrir mörg flugfélög í Evrópu 
að fljúga sömu leið.

Áhrif hækkunarinnar hafa ekki 
verið reiknuð út hjá félaginu en 
Matthías segir víst að „þetta eru 
stórar upphæðir, stórir reikningar 
sem eru að koma.“ Hann segist 
vonast til að breytingarnar verði 
ekki að veruleika og telur nær að 
Flugstoðir hagræði í rekstri 
sínum. „Þeir verða bara að reka 

þetta apparat á hagkvæmari hátt. 
Þeir eru aldeilis búnir að sýna það 
á síðustu dögum að það er vel 
hægt,“ segir Matthías. 

Þorgeir Pálsson, forstjóri Flug-
stoða, segir á móti að alltaf komi 
til greina að lækka þjónustustigið 
í samráði við flugfélögin. Þessi 
breyting sé hins vegar svar við til-
lögum frá Alþjóðasambandi flug-

félaga og beiðni Kanadamanna og 
Breta um að taka við flugumferðar-
stjórn á svæði Íslendinga. „Þær 
voru tilefni til þess að fara út í alla 
þætti sem snerta þjónustuna,“ 
segir Þorgeir og bætir við að þetta 
sé einnig réttlætismál, því hingað 
til hafi mörg flugfélög verið að 
greiða fullt verð fyrir þjónustu 
sem þau nýttu sér ekki.

Kálfur nokkur í 
Virginíu í Bandaríkjunum hefur 
vakið mikla athygli, en hann kom 
í heiminn fyrir áramót. Kálfurinn 
er með tvö andlit en annars 
fullkomlega heilbrigður.

Kálfur þessi er með tvö nef og 
tungur tvær, en einungis eina 
augnatóft. Út úr henni stara hins 
vegar tvö augu. „Þetta er það 
geggjaðasta sem ég hef séð,“ 
segir bóndinn, sem í fyrstu hélt 
að kýrin væri tvíkelfd. Dýralækn-
ar kalla svona nokkuð diprosopus 
upp á latínu.

Dýrið varð til með gervi-
frjóvgun til kynbóta.

Kom í heiminn 
með tvö andlit



www.toyota.is

Toyota - stjörnuskoðun

Við fögnum nýju ári með stórsýningu og af því tilefni verða Toyotaumboðin 
um land allt stjörnum prýdd um helgina. 

Frumsýning á nýjum Hilux með öflugri 3ja lítra vél
Frábær tilboð á nýjum bílum 
Tilboð á fjármögnunarleiðum
Á móti sól rokkar upp stemninguna 
á Nýbýlaveginum kl. 13:00 á laugardaginn
Léttar veitingar í boði

Komdu og skoðaðu skærustu stjörnur nýs árs hjá Toyota um helgina.
Opið á Nýbýlaveginum laugardag frá kl. 12-16 og sunnudag frá kl. 13-16.

Toyota Kópavogi 
Nýbýlavegi 4
Kópavogur
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbær
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14 
Selfoss
Sími: 480-8000

Toyota Austurlandi
Miðási 2 
Egilsstaðir
Sími: 470-5070
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fegurðin býr
          í smáatriðunum

 Gríðarlegar fram-
kvæmdir eru við hesthúsahverfið 
Heimsenda í Kópavogi þar sem 
verið er að byggja íþróttaaka-
demíu og blokkir í Kórahverfi. 
Ökumenn á stórvirkum vinnuvél-
um og gröfum stytta sér leið í 
gegnum hestahúsahverfið, reið-
leiðir hafa verið skornar sundur 
og lýsingu vantar. „Hestamönnum 
er ætlað að ríða út í svartamyrkri. 
Það er ekki hugsað út í að lýsa upp 
reiðvegi nema að hluta til,“ segir 
Gunnar Andrés Sigtryggsson 
hestamaður. 

„Reiðleiðirnar skerast í sundur 

í gegnum hverfið og við þurfum 
að fara akvegi til að ná að ríða út. 
Reiðleið, sem hefur verið opin 
daginn áður, er kannski slitin dag-
inn eftir. Svo er kannski komið 
myrkur eða rökkur og fólk fer ríð-
andi út í þeirri trú að þetta sé allt í 
lagi. Það er hættulegt að reiðleiðir 
séu opnar í dag og lokaðar á morg-
un og svo sér fólk ekki í kringum 
sig og veit ekki hvað er tryggt.“

Ástandið í Heimsenda er svo 
slæmt að margir hestamenn telja 
það lífshættulegt. Oddný Ellerts-
dóttir, formaður húseigenda-
félagsins, segir að unnið sé á stór-

virkum vinnuvélum í hverfinu alla 
daga. „Það er mikil slysahætta af 
þessu. Við erum búin að biðja um 
úrbætur og ég á von á því að 
bæjaryfirvöld geri eitthvað sem 
fyrst því að þetta er mjög hættu-
legt. Fólk á erfitt með að ríða út 
við þessar aðstæður,“ segir hún. 

Framkvæmdunum við Heims-
enda hefði átt að vera lokið en 
hafa tafist. Gunnar I. Birgisson, 
bæjarstjóri í Kópavogi, segir að 
verið sé að reyna að lagfæra 
ástandið. Lýsing hafi farið að hluta 
til af göngustíg og rafmagnsveit-
an sé að gera við það. Þá sé unnið 
að vatns- og holræsalögnum. „Það 
er ljóst að það verður alltaf ein-
hver óánægja út af framkvæmd-
um en við erum að reyna að gera 
þetta þannig að hestamenn geti 
riðið sómasamlega út og með til-
komu reiðstígs niður að vatni 
verður það hægt. Við höfum reynt 
að gera eins vel við þetta fólk og 
hægt er.“ 

Þegar Fréttablaðið spjallaði við 
hestamenn í Heimsenda í gær kom 
fram óöryggi þeirra og áhyggjur 
af framtíð hestahverfisins. Gunnar 
Andrés telur að íbúðabyggðin sé að 
færast „ískyggilega“ nálægt hest-
húsabyggðinni og kveðst vera hissa 
á því að byggðin verði svona 
nálægt. „Hesthúsabyggðin er að 
lokast inni í þessari íbúðabyggð og 
maður fer að hugsa um hvort þeir 
ætli að hafa hesthúsin inni í garðin-
um hjá blokkunum hérna.“ Oddný 
sagði svæðið framtíðarsvæði fyrir 
hestamenn í Kópavogi og Garða-
bæ. „Það er brýnt að þetta leysist,“ 
segir hún.

Framkvæmdirnar 
skapa lífshættu
Þungavinnuvélum er ekið um reiðleiðir, reiðleiðir eru sundurgrafnar, lýsingu 
vantar og skurðir við hesthúsin gera hestamönnum erfitt um vik. Ástandið er 
lífshættulegt. Hestamenn hafa áhyggjur af börnum og dýrum í hverfinu. 

 Þremenningarnir 
sem leitað var að vegna mjög alvar-
legrar líkamsárásar í Reykjavík á 
nýársnótt, gáfu sig fram við lög-
reglu í fyrrakvöld. Lögreglan segir 
myndir sem teknar voru á eftirlits-
myndavél, sem staðsett er við Kín-
verska sendiráðið í Garðastræti 
þar sem árásin átti sér stað, hafa 
skipt sköpun við lausn málsins.  

Foreldrar drengjanna þriggja 
þekktu þá í sjón, þótt myndin væri 
óskýr, tóku sig saman og höfðu 
samband við lögreglu. Drengirnir 
hafa játað verknaðinn en þeir réð-
ust á tvo menn, börðu þá niður í 
götuna og héldu áfram að sparka í 
höfuð þeirra þótt þeir hefðu misst 

meðvitund. Annar þeirra sem ráð-
ist var á höfuðkúpubrotnaði við 
árásina en bæði fórnarlömbin hafa 
verið útskrifuð af sjúkrahúsi. 

Lögreglan segir árásina virðast 
hafa verið tilefnislausa með öllu.

Einn árásarpiltanna er aðeins 
sextán ára og hinir tveir eru 
sautján. Barnaverndaryfirvöldum 
verður gert viðvart þó að þeir séu 
allir orðnir sakhæfir.

Drengirnir hafa ekki áður komið 
við sögu lögreglu svo vitað sé. 

Foreldrarnir þekktu drengina
 Fjórtán ára drengur 

frá Englandi, Michael Perham, 
kom til hafnar á eyjunni Antigua 
á Karíbahafi á miðvikudag og 
lauk þar með 5.600 kílómetra 
seglskútusiglingu sinni yfir 
Atlantshafið. Hann er yngstur 
sjófarenda til að ná þessum 
áfanga, svo vitað sé. Ferðin tók 
sex vikur á tæplega níu metra 
seglbáti og var pilturinn að 
vonum feginn að ná landi. „Þetta 
var frábær leiðangur,“ sagði 
Perham sem hvetur alla foreldra 
til að styðja við bakið á ævintýra-
gjörnum börnum, en pabbi hans 
fylgdi honum alla leiðina á sínum 
eigin bát.

Yngstur yfir 
Atlantshafið

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI

 Hver málaði myndirnar 
sem Héraðsdómur dæmdi 
Reykjavíkurborg eiganda að á 
miðvikudag?

 Hvað er talið að áramóta-
skaupið hafi kostað?

 Hvaða handboltamað-
ur kemst ekki á HM vegna 
meiðsla?
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Fangar á Litla-Hrauni 
geta á vordögum tekið þátt í nám-
skeiði í skapandi tónlistarmiðlun 
með tilkomu nýstárlegs sam-
starfsverkefnis Listaháskóla 
Íslands og fangelsisins.

„Þetta námskeið hefur verið 
sett upp í fangelsum erlendis og 
byggir á ákveðnum félagslegum 
markmiðum. Þetta á að kenna 
samvinnu, umburðarlyndi og 
stuðning, auk þess að hafa ein-
staklingsmiðuð markmið eins og 
að efla sjálfstraust og annað 
slíkt,“ segir Valtýr Sigurðsson, 
forstjóri Fangelsismálastofnun-
ar.

Ekki skiptir máli hvort fang-
arnir hafi þekkingu á tónlist eða 
kunnáttu á hljóðfæri, heldur verð-

ur námskeiðið sniðið að þörfum 
hvers og eins. Auk kennara frá 
Listaháskólanum munu nemend-
ur skólans taka þátt í verkefninu 
og vinna að tónlistarsköpun ásamt 
föngunum.

Kveikjan að námskeiðinu eru 
orð Björns Bjarnasonar dóms-
málaráðherra í setningarræðu 
hans á norrænni ráðstefnu um 
menntun í fangelsum, en þar 
hvatti hann til þess að stuðlað 
yrði að listrænu starfi meðal 
fanga.

Valtýr segir að kostnaður við 
námskeiðið verði um 500 þúsund 
krónur, en dómsmálaráðuneytið 
styrkir námskeiðið.

Námið eykur sjálfstraustið
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Vegna miðbæjar-
brunans mikla verður 

lokað næstu daga.

 Gunnar Birgisson, 
bæjarstjóri í Kópavogi, segir við-
bótarlóðina sem stofnuð verður í 
Austurkór á Rjúpnahæð eftir til-
lögu Þorsteins Vilhelmssonar 
muni verða auglýst með hefð-
bundnum hætti þegar þar að 
komi.

„Menn hafa oft komið með hug-
myndir í skipulagsmálum. Þá eiga 
menn að njóta sem koma með hug-
myndina og það gerðum við alltaf 
þegar var ekki svona mikil ásókn í 
lóðir en núna þegar það er svona 
mikil ásókn í lóðir þá gengur það 
því miður ekki. Þessi lóð verður 
auglýst eins og allar aðrar,“ segir 
Gunnar.

Ekki hefur náðst tal af Þor-
steini undanfarna daga. Hann 
hefur dvalist erlendis í leyfi.

Bæjarstjórinn vísar á bug 
gagnrýni Lindu Bentsdóttur sem 

fékk úhlutað endalóðinni í Austur-
kór 159 sem fjölmargir aðrir sóttu 
um, þar á meðal Þorsteinn 
Vihelmsson sem vill að nýja lóðin 
verði við hlið lóðar Lindu. Hún 
telur viðbótarlóðina muni rýra 
verðmæti sinnar lóðar.

„Á kortunum eru ekki teiknaðir 
neinir endar á götur þannig að það 
er engin endalóð neins staðar og 
það er möguleiki að lengja göturn-
ar,“ segir bæjarstjórinn og útskýr-
ir að þótt Austurkór liggi alveg að 
bæjarmörkum Garðabæjar sé 
möguleiki að teygja byggðina 
þangað yfir ef semst um að breyta 
lögsögumörkum.

„Ef það verður ein lóð þarna til 
viðbótar þá hljóta allir að eiga rétt 
á því að sækja um hana,“ segir 
Bjarni Jónsson, sem var meðal 
þeirra sem sóttu um endalóðina 
Austurkór 159 í Rjúpnahæð en 

fengu ekki. Hann segir nýju lóðina 
í raun vera sambærilega þeirri 
endalóð sem hann sótti áður um.

„Ég held að almenna reglan 
ætti að vera sú að menn fylgdu 
hefðbundnum útboðsreglum í 
Kópavogsbæ varðandi þessa auka-
lóð,“ segir Viðar Þorkelsson, sem 
sótti einnig um Austurkór 159.

Guðmundur Ingvarsson, sem 
einnig vildi fá Austurkór 159, 
segir að aðrir en Þorsteinn eigi að 
sjálfsögðu að fá tækifæri til þess 
að sækja um  nýju lóðina.

„Þeir sem sóttu um þessa lóð 
gerðu það út af staðsetningunni í 
jaðrinum. Það gildir því sama um 
þessa nýju lóð og hina lóðina. Mér 
finnst mjög réttlátt að það yrði 
dregið á milli umsækjanda sem 
eru taldir hæfir,“ segir Guðmund-
ur. 

Þorsteinslóð auglýst 
segir bæjarstjórinn
Gunnar I. Birgisson, bæjarstjóri í Kópavogi, segir lóðina sem á að stofna á 
Rjúpnahæð að ósk Þorsteins Vilhelmssonar verða auglýsta. Vegna ásóknar í 
lóðir gangi ekki lengur að menn njóti skipulagshugmynda sem þeir setja fram.

 Að tillögu borgar-
stjóra hefur borgarráð ákveðið að 
hækka tekjuviðmið vegna 
afsláttar elli- og örorkulífeyris-
þega af fasteignaskatti og 
holræsagjaldi. Fyrir vikið njóta 
allt að 4.700 tekjulágir elli- og 
örorkulífeyrisþegar afsláttar eða 
fullrar niðurfellingar af áður-
nefndum gjöldum. 

Niðurfellingar njóta einstakling-
ar með tæpar 1.900 þúsund króna 
árstekjur og hjón með ríflega 2.600 
þúsund króna árstekjur.Helmings 
afsláttur fæst ef árstekjur 
einstaklings eru undir 2.500 þúsund 
krónum og tekjur hjóna undir 3.490 
þúsund krónum.

Fleiri fá afslátt 

Rúmlega tvítugur 
karlmaður var stöðvaður fyrir 
hraðakstur á Reykjanesbraut í 
Kópavogi í gærkvöld. Bíll hans 
mældist á 139 km hraða á 
vegarkafla þar sem hámarks-
hraði er 70 km. Maðurinn hefur 
oft komið við sögu lögreglu 
vegna umferðarlagabrota. 

Skömmu fyrr hafði lögreglan 
stöðvað tvo pilta um tvítugt fyrir 
hraðakstur. Annar þeirra var 
stöðvaður á Kringlumýrarbraut 
á 130 km hraða en hinn á 
Hafnarfjarðarvegi á 120. Á 
báðum stöðum er hámarkshraði 
80 km.

Oft stöðvaður 
af lögreglu



 Kjartan Gunnarsson, 
framkvæmdastjóri Sjálfstæðis-
flokksins í aldarfjórðung, afhenti í 
gær eftirmanni sínum, Andra 
Óttarssyni, lyklana að Valhöll, 
húsakynnum flokksins í Reykja-
vík.

Starfslok Kjartans voru opinber-
uð í byrjun október og var þá jafn-
framt greint frá ráðningu Andra. 
Hafa þeir starfað hlið við hlið þar til 
í gær að formleg framkvæmda-
stjóraskipti urðu á fundi tvímenn-
inganna með formanni og vara-
formanni Sjálfstæðisflokksins, 
þeim Geir H. Haarde forsætisráð-
herra og Þorgerði Katrínu Gunnars-
dóttur menntamálaráðherra. 

Andri tekinn við lyklunum

Sveitarstjórn
Eyjafjarðarsveitar mun leita til 
stjórnar Bjargráðasjóðs um mat á 
tjóni vegna skriðufallanna og 
flóðanna sem áttu sér stað í 
firðinum fyrir jólin. Þetta kemur 
fram í fundargerð sveitarstjórn-
arinnar á heimasíðu Eyjafjarðar-
sveitar. Sveitarstjórnin mun 
bjóða þeim sem urðu fyrir tjóni 
aðstoð við að leita réttar síns og 
mun auk þess leita til umhverfis-
ráðuneytisins um hættumat á 
flóðasvæðinu.

Þann 20. desember urðu mikil 
skriðuföll í Eyjafirði, sér í lagi 
við bæinn Grænuhlíð auk þess 
sem vegurinn við Djúpadalsá 
rofnaði báðum megin brúarinnar.

Tjón vegna 
skriðufalla og 
flóða metið

 Byggja á nýja sundlaug 
á Blönduósi samkvæmt ákvörðun 
bæjarráðs.

Greint er frá þessu á vef 
Blönduóssbæjar. 

Nýja laugin verður þar sem nú 
er bílastæði við íþróttahús 
bæjarins og munu laugargestir 
nýta búningsaðstöðu hússins. 

Í ráði er að laugin verði 16,7 x 
10 metrar og við hana verði einn 
eða tveir heitir pottar, vaðlaug og 
rennibraut.

Framundan er að gera kostnaðar-
áætlun og leita hönnunartilboða. 

Á Blönduósi er nú innisund-
laug sem komin er til ára sinna.

Sundlaug í stað 
bifreiðastæða

Heilbrigðisstarfs-
mönnum á Íslandi hefur fjölgað 
stöðugt í öllum stéttum miðað við 
íbúafjölda frá árinu 1981 að 
sjúkraliðum undanskildum. Þetta 
kemur fram í yfirliti hjá Land-
læknisembættinu.

Í samanburði við hinar Norður-
landaþjóðirnar kemur fram að 
Ísland er vel statt í fjölda lækna og 
sjúkraþjálfara. Hins vegar starfa 
hér hlutfallslega fæstir hjúkrunar-
fræðingar og næstfæstir sjúkralið-
ar. Sá fyrirvari er á samanburðin-
um að Noregur gefur upp fjölda 
þeirra sem hafa leyfi en eru ekki 
starfandi í stéttinni.

Sjúkraliðum 
fækkar stöðugt

Fæðingarorlofs-
sjóður fluttist um síðustu áramót 
frá Tryggingastofnun ríkisins til 
Vinnumálastofnunar og er til 
húsa að Strandgötu 1, Hvamms-
tanga.

Umsækjendur geta skilað inn 
umsóknum sínum til skrifstof-
unnar þar auk þess sem umsækj-
endur af landsbyggðinni geta sent 
skattkort sín þangað ef þeir vilja 
nýta sér þau hjá Fæðingarorlofs-
sjóði.

Umsækjendur af höfuðborgar-
svæðinu eiga hins vegar að skila 
skattkortum sínum til Vinnumála-
stofnunar við Engjateig í 
Reykjavík.

Fluttur til 
Hvammstanga



 Skattabreytingarnar 
sem tóku gildi nú um áramótin 
lækka greiðslur venjulegs launa-
fólks til ríkisins. Skattbyrði þeirra 
sem minnstar tekjur hafa minnk-
aði hlutfallslega mest, en þeir sem 
hærri tekjur hafa lækka þó meira 
í krónum talið.

Þær tvær breytingar sem hvað 
mest áhrif hafa á almenning eru 
annars vegar eins prósentustigs 
lækkun á tekjuskatti, úr 36,72 pró-
sentum í 35,72 prósent, en hins 
vegar hækkun persónuafsláttar 
úr 29.029 krónum í 32.150 krónur á 
mánuði.

Taka má dæmi af einstaklingi 
með 100 þúsund krónur í mánað-
artekjur, rétt yfir skattleysis-
mörkum. Fyrir breytingarnar 
greiddi hann tæplega 7.700 krónur 
í skatta á mánuði, en eftir þær 
aðeins tæplega 3.600 krónur. Í 
hverjum mánuði enda 4.121 krón-
ur í vasa hans sem hefðu farið í 
skatt fyrir áramót. Ef hjón eru 
með 100 þúsund krónur í mánað-
artekjur hvort hafa þau því 8.242 
krónur meira úr að spila eftir 
skattabreytingarnar.

Munurinn er hlutfallslega 
minni hjá þeim sem hafa meiri 

tekjur. Einstaklingur með 300 
þúsund króna mánaðartekjur 
greiddi fyrir áramót rúmar 81 
þúsund krónur í tekjuskatt, en 
greiðir eftir áramót 75 þúsund 
krónur. Hann hefur því 6.121 
krónum meira úr að spila í hverj-
um mánuði. Hjón með 300 þús-
und króna tekjur hvort hafa því 
12.242 krónur úr að spila á mán-

uði sem fyrir áramót hefðu farið 
í skatt.

Dæmið er í raun afskaplega 
einfalt. Eftir fyrstu 100 þúsund 
krónurnar, sem persónuafsláttur-
inn spilar inn í, munar 1.000 krón-
um á mánuði fyrir hverjar 100 
þúsund krónur sem einstaklingur 
er með í tekjur á mánuði.

Orðrómur um að nýtt 
valdarán væri í undirbúningi 
breiddist hratt út í Bangkok í gær-
kvöldi. Þótt talsmenn bráðabirgða-
stjórnarinnar og yfirstjórnar hers-
ins vísuðu á bug að nokkur fótur 
væri fyrir þessum orðrómi var enn 
mikil spenna í lofti í taílensku höf-
uðborginni í kjölfar sprengjutil-
ræða þar á gamlárskvöld sem urðu 
þremur mönnum að bana en enginn 
hefur gengist við.

Íslenski flugstjórinn Sölvi 
Axelsson var meðal þeirra sem 
urðu fyrir meiðslum af völdum 
sprenginganna á gamlárskvöld.

Eftir sprengingarnar hefur 
hermönnum fjölgað sýnilega á 

götum Bangkok, en talsmaður 
þjóðaröryggisráðs hersins, sem 
steypti Thaksin Shinawatra for-
sætisráðherra af stóli í september, 

sagði ekkert hæft í orðrómi um 
nýja valdaránstilraun.

Surayud Chuanont, forsætis-
ráðherra bráðabirgðastjórnarinn-
ar, varaði við því fyrr í gær að 
frekari ofbeldisverk kynnu að 
vera framundan. Hann tilgreindi 
þó ekki nánar hver ógnin væri. 

Síðan sprengjurnar sprungu á 
gamlárskvöld hafa talsmenn hers-
ins látið að því liggja að stuðnings-
menn Thaksins stæðu að baki 
þeim; þeir væru að reyna að skapa 
glundroða með það fyrir augum að 
rýja bráðabirgðastjórnina trausti 
og koma Thaksin aftur til valda. 
Thaksins sjálfur segir þessar 
ásakanir vera rakalausan róg.

Skattabreytingarnar 
skila krónum í vasa
Skattbyrði einstaklinga minnkaði með breytingum á skattalögum um áramót-
in. Skattbyrði tekjulægsta fólksins minnkar hlutfallslega mest. Einstaklingur 
með 300 þúsund króna mánaðartekjur fær um 6.000 krónum meira í vasann.

Útlendingalögreglan í 
Helsinki hefur tilkynnt að hún 
byrji að senda heim þá Afgana 
og jafnvel Norður-Íraka sem 
hafa sótt um hæli í Finnlandi ef 
ástandið í Afganistan og Írak 
helst svipað og nú. Hugsanlegt 
er að þá verði hundruðum 
hælissækjenda vísað brott, að 
sögn finnska dagblaðsins 
Helsingin Sanomat.

Á síðasta ári fengu rúmlega 
hundrað Afganar og tæplega 
áttatíu Írakar tímabundið 
dvalarleyfi í Finnlandi vegna 
þess að þeir gátu ekki snúið til 
heimalands síns. Útlendingalög-
reglan hefur áður borið fyrir sig 
að ekki sé hægt að senda 
flóttamenn til heimalands síns 
vegna skorts á beinum flugsam-
göngum til Finnlands.

Vísar Afgönum 
úr landinu

Ný stólalyfta verður 
tekin í notkun í húsakynnum 
Taflfélags Reykjavíkur næst-
komandi sunnudag. Markmiðið 
með uppsetningu hennar er að 
bæta aðgengi fatlaðra og 
aldraðra að salarkynnum 
félagsins.

Þessum áfanga í sögu 
skákfélagsins verður fagnað 
með sérstakri athöfn. Borgar-
stjórinn í Reykjavík mun flytja 
ávarp, og viðstaddir verða 
formenn Öryrkjabandalagsins 
og Félags eldri borgara ásamt 
forseta Skáksambands Íslands. 
Athöfnin hefst klukkan 13.45. 

Bæta aðgengi 
með nýrri lyftu

Alls sættu 2.169 manns 
ákæru árið 2005 og voru 141 þeirra 
með erlent ríkisfang eða 6,5 pró-
sent. Af þeim voru Danir og Pólverj-
ar fjölmennastir eða 13 manns frá 
hvoru landi. Erlendir ríkisborgarar 
38 landa voru ákærðir og vantaði 
upplýsingar um ríkisfang 43 ein-
staklinga sem einnig voru ákærðir. 

Þetta kemur fram í nýútkom-
inni ársskýrslu ríkissaksóknara 
fyrir árið 2005. Samkvæmt tölum 

Hagstofunnar var hlutfall erlendra 
ríkisborgara af mannfjölda hér 
4,6 prósent árið 2005.

Rúmlega 44 prósent allra sem 
ákærðir voru árið 2005 voru yngri 
en 25 ára. Langflestir hinna 
ákærðu voru á aldursbilinu 20 til 
24 ára eða 26,8 prósent. Yngsti 
aldurshópurinn, 14 til 19 ára, var 
næstfjölmennastur meðal ákærðra 
eða 17,4 prósent.

Þar á eftir eru 16,4 prósent 

ákærðra á aldrinum 25 til 29 ára 
og fer fjöldi ákærðra síðan stig-
lækkandi með hækkandi aldri. 
Rúmlega 80 prósent ákærðra voru 
innan við fertugt.

Karlmenn voru 88,4 prósent 
ákærðra og meðalaldur þeirra 
29,3 ár. Konur voru 11,6 prósent 
ákærðra og meðalaldur þeirra 
32,1 ár. Þrjú fyrirtæki sættu 
ákæru sem er 0,1 prósent ákærðra. 



 Talsmaður fjöl-
þjóðaherliðs Atlantshafsbanda-
lagsins í Afganistan, ISAF, segir 
liðið hafa á síðasta ári banað of 
mörgum óbreyttum borgurum í 
átökum við skæruliða talibana. Sór 
hann að bandalagið hygðist ekki 
láta það endurtaka sig á þessu ári. 

Þessi ummæli lét Richard E. 
Nugee, hershöfðingi og aðaltals-
maður ISAF, falla á miðvikudag, 
degi eftir að Hamid Karzai, for-
seti Afganistans skoraði enn á ný 
á erlenda herliðið í landinu að sýna 
ýtrustu varkárni í hernaðarað-
gerðum sínum svo að lágmarka 

mætti mannfall í röðum óbreyttra 
borgara. Í átökum fyrr í vikunni í 
Suður-Afganistan, sem NATO-her-
menn áttu aðild að, eru tveir 
óbreyttir borgarar sagðir hafa 
látið lífið. ISAF er einnig sakað 
um að hafa drepið tugi óbreyttra 
borgara í loftárásum á meintar 
stöðvar skæruliða á liðnu ári.

Nugee tók fram á blaðamanna-
fundi að NATO-liðið hefði orðið 
miklu færri óbreyttum Afgönum 
að fjörtjóni en skæruliðar tali-
bana. Sprengjutilræði þeirra bitn-
uðu mest á saklausum heima-
mönnum.

NATO-herliðið 
lofar bót og betrun

Kiwanisklúbburinn Hekla 
og styrktarsjóður íslenska Kiwanis-
umdæmisins styrkja SPES-samtök-
in um milljón krónur. Styrkurinn er 
veittur til aðstoðar uppbyggingar-
starfi samtakanna í Tógó í Vestur-
Afríku, einu af fátækustu ríkjum 
heims. Þar reisa þau barnaþorp 
fyrir munaðarlaus börn.

Ríflega sextíu börn eru komin í 
umsjá samtakanna en í barnaþorp-
inu verða alls um hundrað og þrjá-
tíu börn. Við afhendingu styrksins 
sögðu forsvarsmenn Kiwanis fara 
vel á því að styrkja fátæk börn í 
snauðasta ríki veraldar. 

Risa-flugeldasýning við Ægisíðuna

Risa-flugeldasýning
í Vesturbænum

Föstudaginn 5. janúar

 Fjárskortur er ástæða 
þess að sjálfvirk útgáfa afsláttar-
korta vegna heilbrigðisþjónustu 
er ekki að fullu komin í fram-
kvæmd að sögn Karls Steinars 
Guðnasonar, forstjóra Trygginga-
miðstöðvar ríkisins. Karl Steinar 
segir að lengi hafi staðið til að 
bjóða upp á þessa þjónustu og 
markmið stofnunarinnar að allar 
upplýsingar um greiðslur sjúk-
linga berist rafrænt. „Tæknivinn-
an hefur farið af stað eftir því sem 
fjármagn hefur leyft. En þetta er 
spurning um peninga.“

TR kynnti nýja þjónustu um 
áramót þar sem fólk fær afsláttar-
kort af læknis- og heilbrigðisþjón-
ustu sjálfkrafa send heim til sín til 
að auðvelda sjúkratryggðu fólki 
að nálgast rétt sinn um afslátt 
þegar hámarksgreiðslum er náð. 

Áður þurfti að skila inn öllum 
kvittunum.

TR berast upplýsingar frá 
sjálfstætt starfandi sérfræðing-
um sem eru með samning við 
stofnunina um flestar greiðslur 
sjúklinga fyrir þjónustu þeirra. 
TR berast hins vegar ekki upplýs-
ingar frá heimilis- og heilsugæslu-
læknum eða sjúkrahúsum. Fólk 
þarf því áfram að safna kvittunum 
fyrir heilbrigðisþjónustu hjá 
sjúkrahúsum og heimilis- og 
heilsugæslulæknum og skila inn 
til Tryggingastofnunar ríkisins.

Samningaviðræður standa yfir 
milli TR og Landspítalans um að 
fá upplýsingar á rafrænan hátt 
um greiðslur sjúklinga og munu 
heilsugæslustöðvar fylgja í kjöl-
farið að sögn Karls Steinars.

Enn þarf að safna 
kvittunum







nær og fjær

„ORÐRÉTT“
Kurteisin í fyrirrúmi Bjartsýni skiptir öllu

Best borgið hjá borginni

Nýlega var fullt tungl bæði á  
Íslandi og annars staðar og þegar 
slíkt gerist er best að hafa varann 
á. Því eins og allir vita er það sá 
tími mánaðar þegar kjör-
aðstæður myndast fyrir svefn-
leysi, geðveiki (eða tunglveiki), 
vampírur og varúlfa ýmiss konar. 
Gott er því að hafa hvítlaukinn við 
höndina. Samkvæmt hefðinni 
skal hengja hvítlaukinn um háls-
inn, setja hann upp í glugga eða 
maka honum á skorsteina eða 
skráargöt. En það hlýtur að vera 
ekki síður áhrifaríkt að innbyrða 
hann.

The Stinking Rose er elsti 

hvítlauksstaður í heimi, og er 
staðsettur í San Francisco. Þar er 
hægt að fá meðal annars hvítlauks-
kolkrabba eða krabba með 
hvítlauks-ís í eftirrétt og skola 
niður með hvítlauks-hvítvíni. 
Allt á matseðlinum inniheldur 
hvítlauk nema beðið sé um annað, 
og er það þá kallaður vampírukost-
ur. Staðurinn er með útibú í Bever-
ly Hills, en hvítlauksstaði er einn-
ig að finna í Helsinki, Tallinn, 
Gautaborg og Moskvu. Best er 
líklega að njóta þeirra með fólki 
sem maður vill ekki fara heim með 
eða þá þegar sambandið hvílir á 
mjög styrkum stoðum.

Hvítlaukur í öll mál

Á meðan síðasti jólasveinn-
inn heldur aftur til fjalla 
og landsmenn búa sig undir 
að takast á við lífið og 
skuldirnar á ný að hátíðum 
loknum eru aðrir í óða önn 
að undirbúa jólahald. Þeir 
sem tilheyra rétttrúnaðar-
kirkjunni búa svo vel að 
eiga enn jólin í vændum, og 
verða þau haldin hátíðleg 
sunnudaginn 7. desember. 

Ástæðan fyrir þessu misræmi er 
sú að árið 1582 tók nýtt tímatal 
sem kennt er við Gregoríus páfa 
gildi í löndum kaþólskunnar. Lönd-
in austan við páfagarð héldu þó 
enn fast í gamla júlíanska tíma-
talið, og var hið nýja tímatal ekki 
tekið upp í Rússlandi fyrr en eftir 
byltinguna 1917. Rússneska kirkjan 

var hvorki ánægð með þetta né 
annað í stefnu byltingarmanna, og 
miðar því hátíðir sínar enn við 
tímatalið gamla. 

Í tilefni jóla verða tvær guðs-
þjónustur haldnar þann 6. janúar í 
Friðrikskapellunni við Perluna, sú 
fyrri klukkan 10 og sú síðari 
klukkan 23. Mun sú seinni standa 
fram yfir miðnætti og þar með 
ljúka á jóladag. Búist er við rúm-
lega hundrað manns af ýmsu 
þjóðerni.

Prestur Rétttrúnaðarkirkjunnar 
á Íslandi heitir Timur Zolotuskiy. 
Hann er fyrsti rétttrúnaðar-
presturinn á Íslandi í fullu starfi 
og hefur verið hér í um eitt og 
hálft ár. Samkvæmt síðustu tölum 
Hagstofunnar tilheyrðu 144 manns 
rétttrúnaðarkirkjunni á Íslandi, 
en hún heyrir undir patríarkann í 
Moskvu. „Guðsþjónustur okkar 
sækja Rússar en einnig fólk frá 
Póllandi, Búlgaríu, Georgíu, Úkra-
ínu, Slóvakíu og Eystrasalts-

löndunum, og jafnvel orþódox-
trúarfólk frá Bandaríkjunum 
hefur komið við sé það statt 
hérlendis í leyfi,“ segir Timor. 
„Serbarnir heyra undir patríark-
ann í Belgrad, og prestur þeirra í 
Osló kemur hingað tvisvar á ári, á 
Pálmasunnudag og þann 8. sept-
ember þegar hátíð fæðingar Maríu 
Guðsmóður er haldinn. En þar 
sem þeir hafa ekki fastan prest 
hér sækja þeir guðsþjónustur 
patríarkatsins í Moskvu inn á 
milli.“

Timur hefur aðsetur á Sólvalla-
götu 10, þar sem hann heldur guðs-
þjónustur á sunnudögum klukkan 
10, en hann er um þessar mundir 
að leita að lóð undir rétttrúnaðar-
kirkju. Söfnuðurinn var fyrst 
skráður hérlendis þann 12. desem-
ber árið 2001 og fagnaði því fimm 
ára afmæli í fyrra. Heimasíða 
hennar er http://orthodox-iceland.
blogspot.com/, en er einungis á 
rússnesku.

Jólum fagnað í Friðriks-
kapellu um helgina

Snjórinn létti á jólastressinu

GRAND PARMA
ÞURRVERKAÐ GRÍSAKJÖT



UM OMX. OMX er leiðandi aðili í kauphallarstarfsemi. OMX Nordic Exchange veitir aðgang að u.þ.b. 80% af verðbréfamarkaði Norðurlandanna
og Eystrasaltsríkjanna. Nordic Exchange er ekki lögaðili heldur er um að ræða hugtak sem notað er í markaðslegum tilgangi. Hugtakið lýsir sameiginlegri

þjónustu kauphallanna í Helsinki, Kaupmannahöfn og Stokkhólmi, Kauphallar Íslands og kauphallanna í Tallinn, Ríga og Vilníus. Samþætt upplýsingatæknikerfi
OMX á öllu ferli viðskipta stuðla að skilvirkum verðbréfaviðskiptum í yfir 60 kauphöllum í rúmlega 50 löndum. OMX er í fjármálageira og er flokkað með 

stórum félögum í OMX Nordic Exchange (e. Nordic Large Cap). Nánari upplýsingar er að finna á slóðinni www.omxgroup.com.

Kauphöll Íslands er orðin hluti
af OMX Nordic Exchange

omxgroup.com/nordicexchange

Frá og með deginum í dag verður heiti Kauphallarinnar OMX Nordic Exchange á Íslandi. 

Rekstur félagsins verður hluti af rekstri OMX og þjónusta fyrirtækisins mun smám saman 

verða samþætt þjónustu OMX Nordic Exchange í Danmörku, Svíþjóð og Finnlandi.

Helstu breytingar á íslenska markaðnum:
Frá 3. janúar er isec markaðurinn hluti af First North hliðarmarkaði OMX

Íslensk félög verða skráð á samræmdan Nordic kauphallarlista frá 2. apríl 2007 

Hinn 2. apríl 2007 verða íslensk félög tekin inn í vísitölur OMX

Íslenskar markaðsupplýsingar samþættast markaðsupplýsingum OMX þann 2. apríl 2007

Kauphöllin tekur í notkun sameiginlega heimasíðu OMX 2. apríl 2007

Afleiðumarkaður settur á stofn 7. maí 2007

Þessar breytingar marka tímamót í sögu verðbréfaviðskipta á Íslandi. Útgefendur á Íslandi 

munu fá aukinn sýnileika og víðtækari aðgang að fjárfestum. Íslenskir fjárfestar munu hafa 

úr fleiri kostum að velja.



fréttir og fróðleikur

Styrkja má um 300.000 krónur á ári

Eftirlitsstofnun EFTA, 
ESA, hefur fyrirhugaðar 
eignarhaldsbreytingar 
á Ríkisútvarpinu enn til 
umfjöllunar. Þriðja umræða 
um frumvarp menntamála-
ráðherra fer fram seinna í 
mánuðinum. Fréttablaðið 
hefur fengið afhent gögn 
um samskipti ESA við 
íslensk yfirvöld.

Þrátt fyrir að Eftirlitsstofnun EFTA, 
ESA, hafi málefni er tengjast hluta-
félagavæðingu Ríkisútvarpsins enn 
til umfjöllunar, og verði að líkindum 
ekki búin að ljúka störfum sínum 
vegna málsins á næstu vikum, er 
stefnt að því að samþykkja frum-
varp um hlutafélagavæðingu RÚV 
síðar í mánuðinum.

Fréttablaðið óskaði eftir afriti 
af öllum gögnum um samskipti 
íslenskra stjórnvalda og ESA  vegna 
umfjöllunar stofnunarinnar er 
varðaði frumvarpið sem lagt hefur 
verið fram. 

Fjármálaráðuneytið féllst á að 
afhenda hluta gagnanna, sömu 
gögn og fjallað hefur verið um í 
menntamálanefnd, en taldi sig ekki 

geta látið önnur gögn af hendi, „á 
meðan málið er enn til meðferðar 
hjá stofnunni,“ það er ESA, eins og 
orðrétt segir í svarbréfi Ingva Más 
Pálssonar og Þórðar Reynissonar 
fyrir hönd fjármálaráðherra til 
Fréttablaðsins.

Sú niðurstaða ráðuneytisins, að 
afhenda hluta gagnanna en ekki öll 
sem fyrir liggja, hefur verið kærð 
til úrskurðarnefndar um upplýsinga-
mál.

Athugasemdir ESA vegna málefna 
RÚV snúa í meginatriðum að 
ríkisstyrkjareglum og hvaða skil-
yrði frumvarpið þarf að uppfylla til 
þess að standast kröfur ESA. Sér-
staklega hafa komið fram athuga-
semdir um það hvernig þátttöku 
RÚV á auglýsingamarkaði skuli 
háttað. Þar sem RÚV er að öllu leyti 
í eigu íslenska ríkisins telur ESA 
nauðsynlegt að breytingar á lögum 
feli í sér að tillit sé tekið til alþjóð-
legra laga og reglna, og um leið 
uppfylltar þær kröfur sem gerðar 
eru til opinberra fyrirtækja og 
stofnana.

Athugasemdir ESA snúa öðru 
fremur að því hvernig lagalegt 
umhverfi RÚV þarf að vera svo það 
stríði ekki gegn meginstoðum sam-
keppnisreglna og alþjóðlegra laga. 

Eins og greint hefur verið frá í 
Fréttablaðinu hefur Samkeppnis-
eftirlitið lagt fram álit til mennta-
málanefndar þess efnis að frum-
varpið um hlutafélagavæðingu 
RÚV feli í sér samkeppnislega mis-
munun. Tveir kostir eru nefndir í 
álitinu til þess að leiðrétta þá ann-
marka sem Samkeppniseftirlitið 
gerir við frumvarpið í áliti sínu. 
Fyrri kosturinn er sá að RÚV hverfi 
af auglýsingamarkaði, til þess að 
starfsemi RÚV hefti ekki mögu-
leika fyrirtækja sem byggja tekju-
öflun sína á auglýsingum. Seinni 
kosturinn er að ef RÚV fer ekki út 
af auglýsingamarkaði þá fari sú 
starfsemi fram á vegum „sérstakrar 

hljóð- og sjónvarpsstöðvar eða -rása 
sem alfarið verði fjármagnaðar 
með auglýsingatekjum og kostun 
þannig að tryggt sé að [...] 
samkeppnisstarfsemi RÚV verði 
ekki niðurgreidd með skattfé,“ eins 
og orðrétt segir í áliti Samkeppnis-
eftirlitsins.

Agnieska Montoya, lögfræðingur 
hjá ESA og umsjónaraðili umfjöll-
unar ESA um málefni RÚV hjá 
stofnuninni, segir óvíst hvenær 
vinnu ESA vegna málsins lýkur. 
Hún telur ekki nauðsynlegt að 
vinnu ESA ljúki áður en frumvarpið 
verði samþykkt þar sem ESA geti 
komið athugasemdum og sjónar-
miðum á framfæri eftir afgreiðslu 
þess. Agnieska var ekki tilbúin til 
þess að taka afstöðu til þess hvort 
það væri óeðlileg tilhögun að ljúka 
afgreiðslu frumvarpsins áður en 
vinnu ESA vegna þess lýkur. 

Kæra fyrirtækisins Norðurljósa 
frá því snemma árs 2002 er enn til 
meðferðar hjá ESA en samkvæmt 
upplýsingum frá stofnuninni er 
óljóst hvenær meðferð hennar 
lýkur. Ekki fékkst heldur uppgefið 
hvað hefði valdið því að hún hefði 
verið til meðferðar í tæp fimm ár.

Eins og fram kemur skýrlega í 
athugasemdum með frumvarpinu 
um RÚV ohf. taldi ESA frumvarpið 
á fyrri stigum ekki uppfylla kröfuna 
um skýran greinarmun á almanna-

þjónustuhlutverki RÚV og starf-
semi sem væri viðskiptalegs eðlis. 
Þar með talið er krafa um fjárhags-
legan aðskilnað milli þessara 
tveggja rekstrarþátta í starfsemi 
RÚV.

Í svarbréfi fjármálaráðuneytis-
ins til ESA frá 15. ágúst 2005, fyrir 
hönd íslenskra stjórnvalda, kemur 
fram að stjórnvöld myndu leitast 
við að breyta frumvarpinu um 
Ríkisútvarpið, þá sf., á þann veg að 
þrengd yrði skilgreining á almanna-
þjónustuhlutverki RÚV, skýrri 
aðgreiningu milli almannaþjónustu-
skyldna og samkeppnisrekstrar 
yrði komið á og dregið yrði úr ótak-
markaðri ríkisábyrgð með breyt-
ingu á rekstrarformi. 

Í almennum athugasemdum 
frumvarpsins er sérstaklega vikið 
að því að reynt hafi verið að koma til 
móts við þær kröfur sem ESA setti 
fram við gerð frumvarpsins um 
RÚV ohf. Skýr afstaða kemur ekki 
fram í athugasemdum með frum-
varpinu til þess hvort uppfyllt hafi 
verið öll skilyrði sem ESA setti.

Menntamálanefnd, sem skipuð er 
Björgvini G. Sigurðssyni, Dagnýju 
Jónsdóttur, Einari Má Sigurðssyni, 
Kjartani Ólafssyni, Kolbrúnu 
Halldórsdóttur, Merði Árnasyni, 
Sigurrósu Þorgrímsdóttur, Sæunni 
Stefánsdóttur og Sigurði Kára 
Kristjánssyni, fundaði í gær um mál-
efni Ríkisútvarpsins en frumvarpið 
hefur þó verið afgreitt út úr nefnd-
inni. Samkvæmt upplýsingum frá 
Sigurði Kára, sem jafnframt er for-
maður nefndarinnar, miðar vinna 
nefndarinnar nú meðal annars að því 
að fjalla enn frekar um athugasemd-
ir ESA vegna málefna RÚV og 
tryggja að réttindi starfsmanna haldi 
sér við hlutafélagavæðinguna.

Breytingar á RÚV eru enn í 
skoðun hjá Eftirlitsnefnd EFTA Aðstoð foreldra 

mikilvæg

Ekkert mál!
Nú geturðu nálgast

reiðufé allan sólarhringinn 
í hraðbönkum okkar.





Handbært fé frá rekstri ríkissjóðs 
jókst um 52 milljarða krónur á 
fyrstu 11 mánuðum síðasta árs. 
Þetta er 30,1 milljarði hagstæðari 
niðurstaða en ári áður, samkvæmt 
Vefriti fjármálaráðuneytisins. 

Tekjur ríkissjóðs námu 339 
milljörðum króna frá janúar til 
nóvember á síðast ári en það er 22 
milljörðum minna en á sama tíma 
árið áður. Munar þar einna helst 
um 57 milljarða hagnað af sölu 
Símans árið áður. Að sölunni und-
anskilinni jukust tekjurnar um 34 
milljarða á fyrstu 11 mánuðum síð-
asta árs. Gjöld námu 285 milljörð-
um króna á tímabilinu sem er 5 
milljarða hækkun á milli ára. Þetta 
merkir að greiðsluafkoma ríkis-
sjóðs var jákvæð um rúma 23 millj-
arða krónur á fyrstu 11 mánuðum 
ársins samanborið við 11,4 millj-
arða árið áður.

Af einstökum tekjuflokkum 
vekur athygli að tekjuskattur lög-
aðila nam 22,7 milljörðum króna á 

tímabilinu sem er 89,8 prósenta 
aukning á milli ára en hann hefur 
hækkað um tæp 143 prósent frá 
2004.

Innheimta skatta á vöru og þjón-
ustu (svokallaðir veltuskattar) 
námu 160 milljörðum króna á tíma-

bilinu en það er 5,9 prósenta aukn-
ing að raunvirði. Fjármálaráðu-
neytið segir hægt hafa á raunvexti 
tekna af veltusköttum á árinu og 
þannig hafi þeir dregist saman um 
0,8 prósent milli ára miðað við 4 
mánaða hreyfanlegt meðaltal.

Stærsta fjármálafyrir-
tæki heims hefur birt 
greiningu á Kaupþingi 
og mælir með kaupum 
á hlutabréfum bankans. 
Fleiri fjármálafyrirtæki 
vinna að geiningu á 
bankanum  og munu 
þær birtast á næstu dög-
um og vikum.

Greiningardeild Citigroup sendi í 
gær til viðskiptavina sinna nýja og 
ítarlega greiningu á Kaupþingi. 
Niðurstaða Citigroup er að kaup-
tækifæri sé í bréfum bankans og 
er markgengið sett á þúsund krón-
ur á hlut. Í Vegvísi Landsbankans 
segir að miðað við tíu prósenta 
ávöxtunarkröfu sé gengi dagsins, 
samkvæmt verðmatinu, 928. Bréf 
Kaupþings tóku kipp í gær á mark-
aði þegar greiningarskýrslan, sem 
er ríflega 70 síður, spurðist út. 
Gengi bankans hækkaði um 2,79 
prósent og endaði í 883 krónum á 
hlut.

Jónas Sigurgeirsson, fram-
kvæmdastjóri samskiptasviðs 
Kaupþings, segir slíka greiningu 
mikilvæga fyrir bankann. „Þetta 
þýðir að þeir fjárfestar sem við 
kynnum bankann fyrir þekkja til 
greiningarinnar og það auðveldar 
okkur alla kynningu á bankanum 
að hafa í höndunum greiningu á 
bankanum frá svo stóru og virtu 
fjármálafyrirtæki.“

Citigroup telur bankann með 
vel dreift eignasafn milli mark-
aðssvæða og segir bankann ódýr-
ari en norræna banka ekki síst í 
ljósi væntinga til meiri vaxtar í 
nánustu framtíð. Bankinn búi yfir 

stjórnendateymi þar sem frum-
kvöðlaandi ríki. Áhættan er metin 
há þar sem bankinn reiði sig mikið 
á fjármögnun á skuldabréfamark-
aði, hafi hátt hlutfall þóknana-
tekna og tekna af fjárfestingum, 
auk þess sem gengi bankans hafi 
sveiflast í fortíðinni. 

Kaupþing sótti sér nýverið 
hlutafé á markað og var Citigroup 
einn umsjónaraðila útboðsins sem 
fékk góðar viðtökur. Bréfin þá 
voru seld með talsverðum afslætti. 
Fagfjárfestar líta nánast á slík 
útboð sem frumútboð og gera í 
fyrstu atrennu kröfu um afslátt. 

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins munu greiningar fjár-
málafyrirtækjanna Morgan Stan-
ley og Fox-Pitt Kelton vera með 
greiningarskýrslur um Kaupþing í 
vinnslu sem birtast munu á næstu 
dögum og vikum. Að þeim skýrsl-
um birtum munu sex greiningar-
deildir fylgjast með Kaupþingi 

sem er mikilvægt fyrir sókn bank-
ans. Fagfjárfestar leggja slíkar 
greiningar til grundvallar við 
ákvörðun um fjárfestingar og með 
aukinni athygli aukast líkur á frek-
ari fjárfestingar erlendra aðila í 
bankanum.

Sérfræðingar á markaði telja 
þessi tíðindi mikilvæg fyrir inn-
lendan hlutafjármarkað. Kaup-
þing er verðmætasta félagið í 
íslensku kauphöllinni metið á ríf-
lega 650 milljarða og því aðkoma 
erlendra fjárfesta nauðsynleg 
bankanum til frekari vaxtar og 
landvinninga. Kaupþing er þriðja 
félagið sem er verðmetið af erlend-
um greiningardeildum með tilliti 
til hlutafjár, en bæði Actavis og 
Össur hafa verið verðmetin í slík-
um greiningarskýrslum. Greining-
ar á íslensku bönkunum hafa hing-
að til lotið að greiðsluhæfi og 
áhættu en ekki að því að verðmeta 
þá.

[Hlutabréf]

Stjórnendur bresku tískuversl-
anakeðjunnar Next búast við að 
hagnaður félagsins, á reikningsár-
inu sem lýkur í lok janúar, verði 
meiri en afkomuspár markaðsað-
ila gera ráð fyrir og aukist á milli 
ára. Hagnaður fyrir skatta verður 
á bilinu 463-473 milljónir punda 
eða nálægt 65 milljörðum króna. 
Rekstarhagnaður fyrir fjármagns-
liði (EBIT) mun aukast um 5,1-7,2 
prósent á milli ára.

Þetta eru gleðifréttir fyrir hlut-
hafa félagsins í ljósi erfiðra 
aðstæðna í breskri smásöluversl-
un. Hlutabréf í Next hækkuðu lít-
illega við tíðindin.

Velta Next jókst um 2,8 prósent 
á milli ára frá 31. júlí til aðfanga-
dags, en þegar tillit hefur verið 
tekið til nýrra verslana þá dróst 
sala í 308 verslunum saman um 
tæp sjö prósent. Netverslun jókst 
til muna. 

Next gengur vel

Samskip hafa einsett sér að auka 
enn frekar sjóflutninga milli megin-
lands Evrópu og Skandinavíu og 
draga með því úr umferð gámaflutn-
ingabíla á þjóðvegum Norður-Evr-
ópu. Þetta segir Ásbjörn Gíslason, 
forstjóri skipafélagsins, í tengslum 
við að eitt af sex nýjum gámaflutn-
ingaskipum Samskipa í Evrópu, 
Samskip Express, hóf um áramót 
siglingar milli meginlandsins og 
Noregs. 

Tilgangurinn með ferðum Sam-
skipa Express er sagður að  efla enn 
frekar þjónustuna á siglingaleiðinni 
sem er sameiginleg með  norska 
flutningafyrirtækinu DFDS Lys 
Line. „Þetta er líka ákveðinn áfangi í 
sókn okkar inn á Skandinavíumark-
að að hefja siglingar með okkar eigin 
skipi á þessari leið milli Rotterdam 
og hafna við Oslóarfjörðinn,“ segir 
Ásbjörn. 

Með tilkomu Samskip Express, 
sem flutt getur allt að 803 gámaein-

ingar, eykst flutningsgeta félaganna 
til og frá Noregi um 10 prósent. 
„Jafnframt verður hægt að bjóða 
upp á ferðir tvisvar í viku milli 
Rotterdam og Noregs en fram til 
þessa hefur eitt 750 gámaeininga-
skip frá DFDS Lys Line, Lys Point, 
annast þessar siglingar vikulega,“ 
segir í tilkynningu Samskipa. 

Auka sjóflutninga 
og hlífa vegakerfinu

Breska fjármálaeftirlitið hefur 
veitt Straumi-Burðarási fjár-
festingarbanka hf. leyfi til að 
starfrækja útibú í London og 
hófst starfsemin þann 1. janúar 
2007. Starfsemin mun í fyrstu 
snúa að útlánastarfsemi, eink-
um í formi sambankalána, þar 
sem Straumur-Burðarás er 
ýmist þátttakandi eða leiðandi 

lánveitandi, að því er kemur 
fram í tilkynningu. Freyr Þórð-
arson, sem starfað hefur á Lána-
sviði Straums-Burðaráss, mun 
stýra starfsemi Lánasviðs í 
London. Opnun útibúsins er í 
takt við þau yfirlýstu markmið 
bankans um að verða leiðandi 
fjárfestingarbanki í Norður-
Evrópu innan fimm ára.

Fá starfsleyfi í London

Jólasala jókst um 7,3 prósent hjá 
vöruhúsakeðjunni House of Fras-
er að öllu óbreyttu samanborðið 
við desembermánuð í fyrra. 

Þetta eru ánægjuleg tíðindi 
fyrir Baug Group, FL Group og 
aðra meðfjárfesta er stóðu að sjö-
tíu milljarða yfirtöku á HoF í nóv-

ember. Smásöluverslun átti undir 
högg að sækja á haustmánuðum í 
Bretlandi vegna óvenju hlýs veð-
urfars og var almennt búist við 
slæmum tölum eftir að stórversl-
anakeðjan Woolworths gaf út 
afkomuviðvörun sem var á nei-
kvæðum nótum í desmber.

Söluaukning hjá HoF

Peningaskápurinn ...

Betri greiðsluafkoma ríkisins









Þær fréttir sem bárust á dögunum um 
hagtölur í sjávarvegi eru athyglisverð-

ar. Annars vegar sjáum við af tölunum að 
fiskaflinn í tonnum talið er sá minnsti í 15 
ár og dróst saman um fimmtung á milli 
ára. Hins vegar jókst verðmætið um 12 til 
14 prósent frá árinu á undan.

Skýringin á minni afla verður einkum 
rakin til mikils samdráttar í loðnuveið-
um. Aflinn var 680 þúsund tonn árið 2003, 
fór í 525 þúsund tonn ári síðar, varð 605 þúsund tonn 
árið 2005, en einvörðungu 184 þúsund tonn í fyrra. 
Vitaskuld er þetta áfall. Loðnuveiðar og vinnsla eru 
mikilvægur þáttur í atvinnusköpun víða um land 
auk  þess sem loðnan er þýðingarmesti þáttur fæðu-
öflunar þorsksins. Minna aðgengi að loðnu hefur 
áhrif á stöðu þorskstofnsins og hefur áhrif á veiði-
ráðgjöfina á hverju ári. Ánægjulegt var þó að sjá þá 
niðurstöðu úr haustleiðangri Hafrannsóknastofnun-
ar að loðna í maga þorsks var meiri en undanfarin 
ár.

Atferli loðnunnar hefur verið talsvert öðruvísi 
undanfarin ár en fyrrum. Ekki hefur tekist að mæla 
loðnu á hefðbundnum tíma til þess að unnt væri að 

gefa út kvóta til veiðanna á þeim tíma 
sem venjulegt hefur verið. Í rannsóknar-
leiðöngrum sl. haust fannst veiðanleg 
loðna ekki í nægjanlegu magni. Sömu 
sögu var að segja um haustrannsóknir 
árið 2005. Meiri áhersla var lögð á loðnu-
leit í fyrra og hitteðfyrra en að jafnaði 
áður. Veiðanleg loðna fannst þó fyrst í lok 
janúar í fyrra og kvótinn sem út var gefinn, 
var sá minnsti frá því fyrir 15 árum. 

Sjávarútvegurinn hefur sýnt mikla 
aðlögunarhæfni í gegnum tíðina. Menn 
hafa brugðist við sveiflum í lífríkinu með 
margvíslegum hætti og ótrúlegt í raun að 

sjá hvernig atvinnugreinin hefur leitað nýrra tæki-
færa þegar önnur hafa brugðist. Loðnuvertíðin á 
síðasta ári var gott dæmi um það. Þótt aflinn í tonn-
um talið hafi einungis verið 27 prósent loðnuaflans 
árið 2003, varð verðmætisminnkunin langt um 
minni. Því veldur að sönnu hátt afurðaverð að 
nokkru. En langhelsta skýringin er sú að útgerðar-
menn beittu skipum sínum í aukna vinnslu. Þannig 
var aflaverðmætið 2003 11,8 milljarðar, ári síðar 9,4 
milljarðar, ári síðar varð verðmætið 9,3 milljarðar 
og í fyrra 6,3 milljarðar, eða um 53% verðmætisins 
þegar aflinn var þó hlutfallslega miklu meiri.

Höfundur er sjávarútvegsráðherra.

Brugðist við nýjum aðstæðum

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

greinar@frettabladid.is

Stefán Ólafsson prófessor er 
kominn í kosningaham. Hann 

hefur dælt í fjölmiðla tölum og 
dæmum um, að stjórnvöld hafi 
níðst á rosknu fólki og öryrkjum, 
um leið og þau hafi hækkað skatta, 
þótt þau þykist hafa lækkað þá. 
Fátækt og ójöfnuður hafi stórauk-
ist. Til að sýna þetta beitir Stefán 
ýmsum brellum.

Hann talar um, að stjórnvöld 
hafi hækkað skatta, af því að 
skatttekjur hafa hækkað. Með því 
ruglar hann saman aðgerðum og 
afleiðingum. Til dæmis gerist það í 
góðæri eins og undanfarin ár, að 
tekjur ríkisins af vörugjöldum 
hækka. Hafa stjórnvöld þá hækkað 
skatta? Auðvitað ekki. Þetta eru 
afleiðingar góðærisins, ekki 
aðgerðir. 

Það hefur einnig gerst vegna 
verðhækkunar fasteigna og 
stórfelldrar hækkunar almennra 
launatekna, að færri fá nú 
vaxtabætur en áður. Ríkið sparar 
sér þannig stórfé. En hafa 
stjórnvöld með því hækkað skatta? 
Auðvitað ekki. Þetta eru afleiðingar 
góðærisins, ekki aðgerðir.

Sama er að segja um skattleysis-
mörk. Stefán sakar stjórnvöld um 
að hafa lævíslega hækkað skatta 
með því að hækka skattleysismörk 
ekki eins hratt og launatekjur hafa 
hækkað. En af hverju hefðu 
stjórnvöld átt að gera það? 
Hugsunin með skattleysismörkum 
er, að menn sleppi við að greiða 
skatta af mjög lágum tekjum. Hún 
er ekki, að hlutfall þeirra, sem 
bera tekjuskatt, sé alltaf fast. Ef 
menn hafa efni á að greiða 
tekjuskatt, ættu þeir þá ekki að 
greiða hann?

Stefán sakar stjórnvöld líka um 
að hafa hækkað skatta með því að 
minnka ekki tekjutengingu 
margvíslegra bóta, sem menn hafa 
misst, af því að tekjur þeirra hafa 
hækkað í góðærinu. En hugsunin 
með tekjutengingunni er, að menn 

fái ekki bætur, nema þeir þurfi 
þær. Ef tekjur manna hækka, þá 
þurfa þeir ekki lengur bætur. 
Hvers vegna í ósköpunum ættu 
ríkir menn að fá barnabætur?

Stefán brenglar hugtök með því 
að kenna þessar afleiðingar 
góðærisins við skattahækkanir. 
Stjórnvöld hækka skatta, ef þau 
hækka til dæmis tekjuskatt um 
5%. Íslensk stjórnvöld hafa gert 
hið gagnstæða síðustu fimmtán 
árin. Þau hafa lækkað tekjuskatt 
einstaklinga úr 30,41% í 22,75%, 
tekjuskatt fyrirtækja úr 45% í 
18%, lækkað erfðafjárskatt og 
fellt niður aðstöðugjald, hátekju-
skatt og eignaskatt. Þetta eru 
verulegar skattalækkanir, þótt ég 
hefði vissulega viljað hafa þær 
meiri.

Árangurinn af þessum skatta-
lækkunum hefur verið sá, sem 
vonast var eftir, að skatttekjur 
ríkisins hafa aukist. Lítil sneið af 
stórri köku er stærri en stór sneið 
af lítilli köku. Skatttekjur ríkisins 
af tekjuskatti fyrirtækja voru 20,5 

milljarðar 2005, þegar skattheimt-
an nam 18%, en 2,7 milljarðar 
1991, þegar skattheimtan nam 
45%.

Stefán kvartar undan því, að 
kjör tekjulægsta hópsins hafi 
aðeins batnað um 30%, á meðan 
kjör hafi almennt batnað um 50%. 
En er það ekki dágóður árangur, að 
kjör tekjulægsta hópsins batni um 
30%? Á það að halda vöku fyrir 
okkur, að kjör annarra hópa hafi 
batnað enn meira? Stefán virðist 
hafa meiri áhyggjur af ríku fólki 
en fátæku. Betra sé að allir séu 
jafnfátækir en að kjör allra batni, 
ef kjör sumra batni talsvert meira 
en annarra.

Stefán talar að vísu ekki eins 
mikið um fátækt í þessari 
kosningabaráttu og fyrir fjórum 
árum. En nú sem þá notar hann 
hugtakið í þröngri, fræðilegri 
merkingu. Fátækt er í hugum 
flestra skortur á lífsgæðum. En 
Stefán talar um fátækt, þegar 
fjölskyldur hafa innan við helming 
af svokölluðum miðtekjum 
heimila, en það eru þær tekjur, 
sem skipta fjölskyldum í tvo jafna 
helminga. Þetta hugtak er auðvitað 
fróðlegt í umræðutímum í 
háskólum, en það gagnast lítt 
fátæku fólki.

Í þessari kosningabaráttu talar 
Stefán þeim mun meir um ójöfnuð. 
Hann á þar við ójafna tekjuskipt-
ingu. Það er rétt, að tekjuskiptingin 
hefur orðið ójafnari við það að 
margir hafa orðið ríkir, jafnvel 
forríkir, síðustu fimmtán árin. 
Teygst hefur á tekjunum upp á við. 
En er það áhyggjuefni? Hitt er 
mikilvægara, að allir hafa nú 
miklu fleiri tækifæri en áður, af 
því að hagkerfið er opnara og 
frjálsara. Ójöfnuður hefur í þeim 
skilningi minnkað. Nú ráða 
hæfileikar, ekki flokksskírteini. 
Menn spyrja ekki lengur, hvar í 
flokki bakarinn stendur, heldur 
hvernig brauð hans smakkast. 

Áróðursbrellur Stefáns

Stefán virðist hafa meiri 
áhyggjur af ríku fólki en 
fátæku. Betra sé að allir séu 
jafnfátækir en að kjör allra 
batni, ef kjör sumra batni 
talsvert meira en annarra.

S
tærsta fjármálafyrirtæki heims, Citigroup, hefur birt 
verðmat á Kaupþingi og mælir með kaupum á hluta-
bréfum í bankanum. Þetta er merkilegur áfangi, ekki 
einungis fyrir Kaupþing, heldur fyrir öll alþjóðleg 
vaxtarfyrirtæki á íslenska markaðnum. Fleiri slíkar 

greiningar frá erlendum fjármálafyrirtækjum eru í farvatn-
inu og með þeim aukast möguleikar stærstu íslensku fyrir-
tækjanna til að nálgast nýtt hlutafé sem er forsenda frekari 
vaxtar þeirra. 

Það er íslensku hagkerfi afar mikilvægt að auka erlenda 
fjárfestingu og enn mikilvægara að sú fjárfesting sé ekki öll 
sprottin af opinberum framkvæmdum í orkugeiranum. Athygl-
in er farin að beinast að íslenskum fyrirtækjum, en enn eru 
ýmis ljón í vegi þess að erlendir fjárfestar komi að íslenska 
markaðnum í nokkrum mæli. 

Helsta hindrunin í þeim efnum er skráning hlutabréfa 
í íslenskum krónum. Fjárfestar í hlutabréfum eru almennt 
engir áhugamenn um gjaldeyrisviðskipti, né sérfræðingar 
í slíkum viðskiptum. Skráning bréfanna í sveiflukenndum 
gjaldmiðli er þeim því þyrnir í augum. Það er því sífellt meira 
hagsmunamál stærstu íslensku fyrirtækjanna að hægt verði 
að skrá hlutabréf í íslenskri kauphöll í evrum. 

Þórður Friðjónsson, forstjóri Kauphallarinnar, sem nú er 
hluti af norrænu kauphöllinni OMX, hefur lýst eindregnum 
vilja til þess að mögulegt verði á síðari hluta ársins að skrá 
hlutafé í evrum. Slíkt skref er afar nauðsynlegt ef til lengri tíma 
á að vera hægt að halda stærstu fyrirtækjunum á Íslandi.

Hitt er annað mál að slík ákvörðun mun eðli málsins sam-
kvæmt minnka vægi krónunnar í hagkerfinu og í hugum lands-
manna. Eindregnir fylgismenn krónunnar munu sjá sína sæng 
upp reidda og vilja hindra slíka þróun. Það er hins vegar afar 
óskynsamlegt og kynni að lokum að leiða til flótta stærstu 
fyrirtækjanna frá landinu. Þrátt fyrir að slík skráning veiki 
krónuna, er hún mun skárri kostur og myndi gefa íslensk-
um fyrirtækjum færi á að vaxa til muna hraðar með aðkomu 
erlendra fjármuna. 

Umræðan um gjaldmiðilinn er ekki einföld, en svo virðist 
sem þeim fari hratt fjölgandi sem telja að ekki verði búið við 
krónuna til langframa. Spurningin um gjaldmiðilinn er ein af 
grundvallarspurningum samfélagsumræðunnar og hana þarf 
að vanda. Undanfarið ár hafa sífellt fleiri sest við hringborð 
þessarar umræðu og ljóst að þeir hagsmunir sem lagðir hafa 
verið til grundvallar umræðunni fyrr á tíð hafa ekki sama 
vægi og áður. Það er mikilvægt að staða okkar í alþjóðlegu 
hagkerfi verði metin með framtíðarhagsmuni í huga fremur en 
stundarhagsmuni, hvað þá að hagsmunir fortíðar séu hafðir að 
leiðarljósi. Spurningin um krónu eða evru er sennilega brýnni 
en við höfum hingað til talið og ljóst að leita þarf ígrundaðra 
svara við henni á fleiri stöðum en í atvinnulífinu og á vettvangi 
fræða.

Næsta skref er 
hlutafé í evrum



Smáauglýsingasími
550 5000

Auglýsingasími Allt
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Þú getur pantað 
smáauglýsingar á visir.is

Ólafur Finnbogason, sölumaður fast-
eigna, er mikill veiðimaður og leggur 
hann stund á nær alla sportveiði. Bráð 
sína notar Ólafur til þess að matreiða 
miklar kræsingar.

„Ég er mikill áhugamaður um bæði stang-
veiði og skotveiði. Ég hef verið að skjóta 
hreindýr, gæs, rjúpu og svartfugl. Þar að 
auki er ég mikið í stangveiðinni og meðal 
annars verið leiðsögumaður í Langá á 
Mýrum,“ segir Ólafur. „Ég held að ég sé 
bara með náttúrulegt veiðieðli í mér, en auð-
vitað sækist ég líka mikið í útiveruna og 
félagsskapinn sem fylgir veiðinni.“

Ólafur skýtur gæs á Snæfellsnesi og í 
Seljalandi og rjúpu austur í Jökulsárhlíð. 

Hann viðurkennir fúslega að mikill tími fari 
í þetta aðal áhugamál sitt. „Ég er um það bil 
60 daga á ári í einhverskonar veiði.“

Ólafur er einnig heilmikill matgæðingur 
enda nóg af úrvals hráefni í boði þegar 
menn eru með jafn óbilandi veiðiáhuga og 
hann. „Ég er kannski enginn stórkokkur en 
ég hef mjög gaman af því að gera tilraunir 
með villibráðina. Ég gref gæs, hreindýr og 
lax, svo matreiði ég líka hreindýrin og rjúp-
urnar við tækifæri.“ Villibráð sem Ólafur 
skaut var áberandi í veisluhöldum yfir 
hátíðirnar. „Ég var með rjúpur á aðfanga-
dagskvöld og hreindýr í sveppavillibráða-
sósu á gamlárskvöld,“ segir hann. Upp-
skriftir af hreindýrasteikinni, sósunni og 
gröfnum laxi er að finna á síðu 3.

   Veiðir sér til matar



Deco er nýr veitingastaður í 
Austurstræti 12. Kristján Örn 
Sævarsson veitingastjóri segir 
að allt hafi farið mjög vel af 
stað.

Kristján segir að Deco sé blanda 
af veitingastað, kaffihúsi og vín-
bar. „Í hádeginu erum við með 
hlaðborð og matseðil, um miðjan 
daginn erum við kaffihús og á 
kvöldin erum við með mat og gott 
úrval af léttvínum,“ segir hann.

Helsta sérstaða Deco að sögn 
Kristjáns er léttvínsúrvalið. „Við 
höfum töluvert úrval af víni í glös-
um og það er dálítið breytilegt hjá 
okkur. Á krítartöflu má sjá tilboð 
dagsins og fólk getur alltaf verið 
að smakka eitthvað nýtt. Við 
munum svo bjóða upp á vínkynn-
ingar ef óskað er eftir því.“

Opnunartími er til eitt á virk-
um dögum og þrjú um helgar. „Við 
höfum stundum verið með plötu-
snúð á fimmtudögum, föstudögum 
og laugardögum og munum gera 
eitthvað af því áfram. Við eigum 
eitthvað eftir að vera með lifandi 
tónlist líka en það verður ekkert 
fast. Við látum þetta bara rúlla 
svona allt í bland,“ segir Kristján.

Síðan staðurinn opnaði hefur 
gengið mjög vel að sögn Kristjáns. 
„Við höfum ekki farið í neina 
markaðsetningu og ákváðum bara 
að opna í rólegheitum. 

Meðfylgjandi er uppskrift að 
saltfiski frá Jóni Magnúsi Harðar-
syni, kokki á Deco.

Látið saltfiskinn liggja í bleyti í 
sólarhring. Hitið pönnu og steikið 
saltfiskinn upp úr olíu og smjöri, 
þar til hann er fallega brúnn og 
setjið hann inn í ofn á 180° C í 12 
mínútur.

Hvítlaukurinn er steiktur í 
potti og hrísgrjónin sett út í ásamt 
vatninu og grænmetiskraftinum. 
Soðið í 15 mínútur og látið standa í 
10 mínútur með lokinu á. 

Sósan er næst löguð. Laukur og 
paprika er steikt í olíu og þegar 
laukurinn fer að verða glær  er hvít-
lauknum bætt saman við. Maukið 
tómatana með gaffli og setjið saman 
við og kryddið með sykri, timían, 
salti, pipar og basil. Sjóðið sósuna 
niður  í um 3 mínútur. Setjið salt-
fiskinn á disk og hellið sósunni yfir.

Blaðlaukurinn og gulrætunar 
skornar í strimla og steikt á pönnu 
með salti og pipar.

Með mikið úrval léttvína



Epli eru oft við hendina í 
eldamennskunni enda ljúffeng 
og góð.

Eplið steig sín fyrstu frægðar-
skref í aldingarðinum til forna en 
það var hin víðþekkta Eva sem 
kom eplinu, þá forboðnu, á kortið. 
Mjallhvít er önnur kona sem borð-
aði epli en ekki sér til heilsubótar. 
Epli hafa líka lengi verið uppáhald 
kennarastéttarinnar, kannski 
vegna þess að eplið hjálpaði New-

ton við að uppgötva þyngdarlög-
málið.

Eplatréð er eitt algengasta 
ávaxtatréð og er eplið talið vera 
fyrsti ávöxturinn sem mannfólkið 
ræktaði. Í dag eru til mörg afbrigði 
af eplinu, sum hver henta betur til 
eldunar en önnur eru betur fallin 
til að borða hrá. Þegar eplin eru 
valin er best að þefa af þeim og 
skoða vel að utan. Eplin geymast 
svo best á þurrum og svölum stað. 
Sé ætlunin að geyma eplin lengi 
má vefja hverju og einu í pappír 

sem viðheldur betur ferskleika 
þeirra. Gott ráð er að pensla sítr-
ónusafa yfir yfirborð eplisins 
þegar búið er að skera það svo 
yfirborðið verði ekki brúnt.

Eplin henta vel í hvers kyns 
bakstur, í salöt, eftirrétti og sem 
skraut með villibráðarréttum. 
Auðvelt er að leika sér með ávöxt-
inn í eldamennskunni og hér koma 
nokkrar uppskriftir sem ættu að 
hjálpa ykkur af stað. 

Heimildir:
Matarást og uppskriftir.is

Sjaldan fellur eplið 
langt frá ofninum

uppskrift Ólafs }



Að afloknum stórhátíðum er 
óneitanlega þörf fyrir eitthvað 
ferskt á diskinn. Oddsteinn 
Gíslason, matreiðslumeistari 
hjá Nings, brást vel við beiðni 
um hugmyndir að slíkum 
réttum.

„Þetta eru einfaldir og léttir rétt-
ir, svona eftir allan hátíðarmat-
inn,“ segir Oddsteinn brosandi. 
Hann bætir því við að í hans her-
búðum sé áherslan alltaf lögð á 
ferskleika og gæði og að kjöt og 
fiskur sé eldað við mikinn hita í 
stuttan tíma. Oddsteinn er einn 
þeirra sem sér um matreiðsluna 
í Veisluþjónustu Nings og hefur 
að sjálfsögðu aðgang að allskyns 
góðgæti úr sælkerabúð Nings á 
Suðurlandsbraut 6. Þar rekur 
Nings líka veitingahús eins og 
kunnugt er sem og í Hlíðasmár-
anum og Kringlunni. 

Hér koma svo uppskriftirnar 
hans Oddsteins.

Einfalt og létt 
í byrjun árs

Grillaður lax teriyaki með 
og mangó-karrísósu

– Vel lesið

Vertu inní 
Fréttablaðinu

með þitt
kynningarefni

Áhugasamir auglýsendur vinsamlegast hafið samband
í síma 5505844 | orn.geirsson@365.is

Einblöðungar - bæklingar - blöð - umslög

Vertu inní Fréttablaðinu með þitt kynningarefni

Notaðu mest lesna* blað landsins til að 
dreifa kynningarefni til þinna viðskiptavina

*Gallup maí 2006



Kjúklingur með aspas 
í sætri sojasósu

Steikt brún hrísgrjón með 
grillaðri kjúklingabringu

sætri kartöflumús 



Vinnufatabúðin á Laugavegi 76 
hefur verið starfrækt í rúm 70 
ár og virðist ekkert lát ætla að 
verða á vinsældum hennar.

„Amerískar úlpur, gallabuxur og 
hermannaklossar eru að koma aftur 
sterkt inn um þessar mundir, en við 
vorum fyrst til að flytja slíkan fatn-
að inn til landsins fyrir fjölmörgum 
árum síðan,“ segir Þorgeir Daníels-
son, eigandi Vinnufatabúðarinnar.

„Þess konar föt hafa ætíð fengist 
hjá okkur en áhuginn fyrir þeim 
hefur aftur stóraukist. Það sýnir 
einfaldlega hvernig allt fer í hringi, 
ekki hvað síst tískan. Það sem er 
vinsælt nú verður aftur eftirsótt 
eftir nokkur ár og svo framvegis.“

Þorgeir segir reksturinn annars 
almennt ganga vel en hann hefur 
upplifað töluverðar sviptingar síðan 
hann tók við versluninni af föður 
sínum. Var hún upphaflega stofnuð 
af afa Þorgeirs og hefur því alla tíð 
verið í eigu fjölskyldunnar ásamt 
húsnæðinu sem það er staðsett í.

Að mati Þorgeirs blómstra við-
skiptin ekki síður á Laugaveginum 
öllum sem er að hans áliti nú í mik-
illi uppsveiflu. „Segja má að versl-
unarlíf hafi náð ákveðinni lægð hér 
fyrir nokkru, þótt við í Vinnufata-
búðinni höfum ekki haft undan 
neinu að kvarta,“ útskýrir hann. 
„Ekki var því við öðru að búast en 
að leiðin lægi upp á við eftir það og 
það gerir hún svo sannarlega.“

Máli sínu til stuðnings bendir 
Þorgeir á fjölgun verslana og til-
vonandi verslunarhúsnæða, sem 
eigi vafalaust eftir að ýta enn frek-
ar undir þá þróun. Enda sé nú ekki 
annað stætt en að hafa flotta aðal-
verslunargötu í hjarta borgarinnar.

Amerískt aftur í tísku

Góðar gjafir - herrapeysur
með rennilás og hettu

Handprjónasambandið
Skólavörðustíg 19 • Iðu, Lækjargötu 2A. 

s. 552 1890 • www.handknit.is

útsalaútsala

FYRSTUR MEÐ
FRÉTTIRNAR

www.visir.is

550 5600
Hringdu ef blaðið berst ekki

- mest lesið



Verslun Guðsteins Eyjólfssonar sf. var 
stofnuð árið 1918 og hefur verið rekin sem 
fjölskyldufyrirtæki síðan þá. Svava Eyj-
ólfsdóttir, barnabarn Guðsteins, sér núna 
um reksturinn.

Í verslun Guðsteins er seldur herrafatnaður og 
Svava segir að þar megi fá allt nema skó. 
Fyrstu árin eftir að verslunin var stofnuð var 
hún á Grettisgötu en nú er hún búin að vera á 
sama stað, að Laugavegi 34, í sjötíu og átta ár. 
„Húsið sem við erum í núna var byggt árið 
1929 og verslunin er búin að vera í því síðan 
þá,“ segir Svava.

Eyjólfur Guðsteinsson, faðir Svövu, tók við 
versluninni af Guðsteini föður sínum en þegar 
hann féll frá fyrir tveimur árum tók Svava við 
af honum. „Ég var þá búin að vera innanborðs 
með föður mínum í hátt í tuttugu ár. Ég hef 

verið í innkaupum og starfsmannahaldi og 
síðan er ég í versluninni á álagspunktum og 
þar af leiðandi mikið fyrir jólin. Fyrirtækið er 
af þeirri stærðargráðu að maður er bara í öllu,“ 
segir hún.

Svava segir að verslunin eigi mjög tryggan 
hóp fastra viðskiptavina. „Í fasta hópnum eru 
svona miðaldra menn og upp úr og áherslan 
hjá okkur hefur verið númer eitt, tvö og þrjú 
að þjóna þeim því eins og ég segi þá þarf eldra 
fólk líka að klæðast. Hins vegar hefur verið 
mjög ánægjuleg þróun í gangi síðustu ár að því 
leyti að það er stöðugt að aukast að yngra fólk 
komi inn til okkar. Mér finnst vera mikil vakn-
ing hjá þessari kynslóð að halda miðbænum 
gangandi. Mér finnst það mjög ánægjulegt og 
við erum líka mjög þakklát fyrir okkar föstu 
viðskiptavini sem hafa haldið tryggð við búð-
ina og þakklát fyrir að þetta skuli hafa gengið 
allan þennan tíma,“ segir hún.

Á sama stað í næstum sjötíu og átta ár

Útsala 

Kringlunni
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GARÐBÆINGARNIR Í DIKTU

Spila á sama 
stað og U2

SNYRTIPINNINN JÓHANN

Fyrsti karlkyns 
snyrtifræðingurinn

SIRKUS
5. JANÚAR 2007

BJÖSSI BASTI LEIKSTÝRIR 
AUGLÝSINGUM Í HOLLYWOOD

Hefur séð brjóstin á 
Angelinu Jolie

BRITNEY Í RUGLINU [12]

HLUSTENDAVERÐLAUN FM 957•Hverjir eru tilnefndir? [6]

EINS ÁRS AFMÆLI 
MINNSIRKUS.IS

Risatónleikar á 
Broadway

Sjónmælingar 
linsumælingar.
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...Að þú sért í fangelsi
1. Þú gengur bara í fötum með svörtum og 

hvítum röndum

2. Þú ferð bara í sturtu með öðum 
karlmönnum

3. Þú lítur á sígarettur sem munaðarvöru

4. Besti vinur þinn var 10 ára 
gamall strákur

5. Þú þekkir stelpurnar í 
afgreiðslunni í héraðsdómi

6. Þú ert trúnaðarmaður fanga

ATRIÐI SEM BENDA TIL ÞESS …

Þórður Rafn Guðjónsson er heppinn náungi. 
Ekki bara vegna þess að hann hlustar á X-ið 
977 alla daga heldur líka vegna þess að 
hann er í X 977 samfélaginu á minnsirkus.is
Á gamlársdag var Þórður nefnilega dreginn 
úr lukkupotti X 977 samfélagsins og vann 
hann sér þá inn glæsilegan Paul Reed Smith 
rafmagnsgítar frá Tónastöðinni í Skipholti.

HEPPINN HLUSTANDI X-INS 977

Vann rafmagnsgítar á gamlársdag

Máni á X-inu 977, gaur sem finnst gott að fara í heitan 
pott, Doddi sem vann gítarinn og Frosti á X-inu 977.

„Fyrstu tónleikarnir verða á rokkklúbbnum 
Hope & Anchor en þar héldu U2 sína fyrstu 
tónleika í London,“ segir Skúli Gestsson, 
bassaleikari hljómsveitarinnar Diktu, um 
væntanlega tónleikaferð sveitarinnar um 
England.
Tónleikaferðin verður farin til að undirbúa 
jarðveginn fyrir útgáfu sveitarinnar á 
hljómplötu sinni Hunting for Happiness í 
Englandi en hún kom út hér á Íslandi 
snemma á síðasta ári. Áður er þó fyrirhugað 
að gefa út smáskífu með laginu Breaking the 
Waves þar í landi. Eins og áður hefur verið 

greint frá var það gítarleikari sveitarinnar 
góðkunnu Skunk Anansie, Ace, sem stýrði 
upptökum á Hunting for Happiness.
Til að undirbúa hljómleikaferðina munu 
Diktu-menn halda tónleika annað kvöld á 
rokkbúllunni Grand rokki. 500 króna 
aðgangseyrir er á tónleikana sem mun 
væntanlega nýtast ágætlega í fríhöfninni.
Skúli Gestsson segir að ásamt því að leika 
efni af Hunting for Happiness-plötunni verði 
flutt nokkur ný lög á tónleikunum á Grand 
rokki.
„Við höfum verið á fullu að semja síðustu 

mánuði og stefnum að því að gefa út nýja 
plötu á árinu. Mikið af því efni sem er á 
Hunting for Happiness er að verða þriggja 
ára gamalt og við því æstir að koma með ný 
lög.“

Hægt er að grennslast nánar fyrir um 
tónleikaferð Diktu á heimasíðu þeirra, 
myspace.com/dikta
vb
Með Diktu á Grand rokki verður hljómsveitin 
Ourlives sem hefur verið að gera góða hluti í 
Bretlandi og hafa haldið þar yfir 40 tónleika.

HITA UPP FYRIR UK TÚR Á GRAND ROKKI

Þrettándagleði Diktu

Pælingar í þessu plássi hafa ekki 
verið allra og því verður nú fjallað 
um eitthvað sem allir geta verið 

sammála um: Landsliðið í handbolta. Ein 
frétt í vikunni 
hafði meiri áhrif 
á mig en allar 
hinar til samans. 
Og ég er ekki 
að tala um 
aftökuna á 
Saddam eða 
samkomulag 
flugumferðar-
stjóra við 
Flugstoðir ohf. 
Fréttin sem 
fékk mitt litla 
hjarta til að slá aukaslag var 
fréttin um puttann á Einari Hólmgeirssyni.

Um það geta allir verið sammála 
sem eitthvað vita um handbolta 
(les. íslenska þjóðin) að Einar 

Hólmgeirsson er skotfastasti djöfull sem 
nokkurn tímann hefur klæðst bláu og 
hvítu treyjunni með Icelandair-lógóinu. 
Sorrý Siggi Sveins, sorrý Stjáni Ara og 
sorrý Geiri Hallgríms. Einsi Hólm gæti 
skorað frá miðju ef hann vildi það.

T íminn stóð því kyrr eitt andartak 
þegar mér voru fluttar þær fréttir 
að hann hefði slasað sig í sínum 

síðasta leik fyrir Heimsmeistaramótið í 
handbolta sem fram fer síðar í mánuðin-
um. Öll bjartsýnin sem safnast hefur 
saman síðan við slátruðum Svíunum á 
sautjánda júní hvarf eins og dögg fyrir 
sumarsólu og á einni örskotsstundu.

T ómt vonleysi vofir nú yfir strákun-
um okkar. Getur þetta verið rétt? 
Eru strákarnir hjá HSÍ hundrað 

prósent vissir um að Einar sé úr leik? 
Spilaði ekki Alexander Pettersons sinn 
besta leik gegn Rússum í síðasta móti 
kjálkabrotinn?

I nn við beinið veit ég samt að þetta 
verður allt í lagi. Að skelfingin sem 
skapaðist við tíðindin af puttanum 

hans Einars hafi verið létt janúar para-
noja. Ég veit þetta því að við eigum aðra 
örvhenta skyttu í liðinu okkar. Hún er 
kannski ekki sú skotfastasta í heimi en 
hún stundar hugleiðslu og les heimspeki. 
Og ef einhver getur reddað okkur úr 
þessari klípu þá er það gáfaðasti 
leikmaður heimi, Sókrates handboltans. 
Óli Stef, við treystum á þig!

Andri Ólafsson 

Sókrates

Hverafold 1-5 
Grafarvogi

Núpalind 1
Kópavogi

Reykjavíkurvegi 62
Hafnarfirði

Opnunartími:
Virka daga 16 - 22
Um helgar 12 - 22

Stór pizza
með 2 áleggjum
Stór pizza
með 2 áleggjum
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„Jú, ég er fyrsti strákurinn,“ segir Jóhann 
Daníelsson, nuddari og nú snyrtifræðingur, 
en Jóhann er fyrsti karlmaðurinn sem 
útskrifast sem snyrtifræðingur frá Íslensku 
snyrtiakademíunni.

Jóhann segir marga reka upp stór eyru 
þegar hann segir hvað hann hafi verið að 
læra.

„Það er mjög fyndið að segja fólki að 
maður sé að læra snyrtifræði. Því það rugla 
þessu svo margir við förðunarfræði. Og 
halda að ég sé að læra eitthvert make up,“ 
segir Jóhann. Hann útskýrir að snyrtifræði 
sé hins vegar fyrst og fremst vinna með 
húðina. „Við erum að laga ytra útlit fólks án 
skurðaðgerða. Kenna fólki hvernig á að 
laga slæma húð. Til þess þurftum við til 
dæmis í náminu að læra heilmikið um 
anatómíu húðarinnar sem er stærsta 
líffærið. Það var mjög ákveðið.“

Varla stefndir þú að því að verða nuddari 
og snyrtifræðingur þegar þú varst lítill?

„Nei, þegar ég var níu ára vildi ég verða 
smiður. Ég er kominn ansi langt frá þeirri 
pælingu núna. Þetta var náttúrlega ekkert 
planað.“

Hvað var það sem vakti áhuga þinn við 
þetta nám?

„Ég er sko lærður nuddari. Búinn að 
vinna lengi á spa-stofum og þekki mikið af 
snyrtifræðingum. Finnst mjög gaman af 
þesu spa-konsepti. Vildi alltaf læra svona 

spa-management. Ætlaði til dæmis aldrei 
að vera nuddari, langaði bara að læra, það 
er svo gaman.

En hvernig er það að vera frumkvöðull í 
svona námi? Fyrsti strákurinn. Var ekki 
meiri pressa á þér en öllum þessum 
stelpum?

„Ég veit ekki. Þetta er náttúrlega bara 
eins og var með hjúkrunarfræðina fyrir 
nokkrum árum. Þá voru bara stelpur, en nú 
eru komnir fullt af strákum. Og það eru 
mörg önnur fög sem eru að breytast hvað 

þetta varðar. Ég get ekki sagt að ég hafi 
fundið fyrir mikilli pressu. En ég fann að 
það var alveg verið að fylgjast með mér, 
með áhuga. En það er líka bara ágætt.“

Og hvað tekur svo við?
„Ég hef mikinn áhuga á að starfa við 

spa og þá sem stjórnandi. Mér finnst 
mikilvægt að þeir sem stýra svona 
heilsulindum viti um hvað þeir eru að tala 
um. Viti út á hvað allt gengur. Séu ekki 
bara að telja krónur og aura. Því þetta 
snýst um svo miklu, miklu meira.“

JÓHANN DANÍELSSON ER FYRSTI KARLKYNS SNYRTIFRÆÐINGUR ÍSLANDS

Ætlaði fyrst að verða smiður

Það var heldur betur 
fjör um síðustu helgi 

í miðbæ Reykjavík-
ur. Eiður Smári 
reddaði sér fram 
fyrir á Oliver en 
með honum var 
meðal annars 

Auddi Blöndal 
sjónvarpsstjarna

ársins. Vignir Svavarsson 
handboltakappi lét einnig 
sjá sig á Oliver um 
helgina. Siggi Jóns 
var með sænskt 
bros á vör enda 
nýráðinn þjálfari 
Djurgarden í 
Svíþjóð. Nýr 
skemmtistaður
Boston opnaði líka um 
helgina og þar mátti sjá 
Röddina sjálfa Atla Rafn 
ásamt Brynhildi spúsu sinni. Danni Dans var á 
Oliver í mikilli sveiflu og rifjaði upp gamla takta 

síðan 99. Ragnheiður 
Guðfinna steig 

kynþokkafullan
dans við 
óþekktan
karlmann. Á 
nýársgleði
Andrésar
Péturs á Lídó 

mátti einnig sjá 
Ragnheiði

Guðfinnu í miklu 
stuði. Þar var sjálfur 

Kolbs, Ásgeir Kolbeins, og Villi Vill og Anna 
Lilja. Ragnar Zólberg var eldhress á Laugaveg-
inum með rokkaravinum sínum. Erpur Eyvindar-
son lét sig ekki vanta í hip hop geggjun Dóra 
Dna og Danna Deluxe á Prikinu. Halli Valli i Ælu 
var í 90´s partíi Curvers á Nasa. Sölvi Snær, 
fimmti best klæddi maður landsins, tékkaði á 
stemmingunni á Oliver ásamt Ómari Valdimars-
syni félaga sínum. Annars var mjög góð 
stemming í bænum.

Djammið um 
áramótin...
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stelpubögg með
Siggu Dögg

Ég hef ávallt staðið hörð á því að 
ég eigi mér ákveðna týpu þegar 

það kemur að karlmönnum. Ég tel mig 
laðast að einsleitnum hóp sem 
uppfyllir mínar hugmyndir um hvað sé 
gott og eftirsóknarvert í fari maka. 
Skilyrðin spanna allt frá borðsiðum til 
hárlits. Sumar kröfur eru mikilvægari 
en aðrar en því fleiri sem hann stenst 
því betra. Þeir sem ekki falla undir 
þessar kröfur eða skilyrði fljúga undir 
radarnum og fara því framhjá mér.

Vinkonur mínar hafa gert mikið 
grín að þessu því þær segja mig 

gersamlega misskilja það að eiga 
týpu. Það er til dæmi um eitt atvik þar 
sem ég gerðist litblind og neitaði 
raunverulegum hárlit piltsins. Ég beit 
það í mig að laðast aðeins að 
dökkhærðum drengjum en þessi var 
víst skolhærður. Þannig tróð ég 
þessum dreng í mitt mót, hvort sem 
hann passaði í það eða ekki.

Kröfurnar hafa þróast og aukist 
með aldrinum. Ég man þá gömlu 

góðu daga þegar fimm útlimir og 
fallegt bros var nóg til að heilla mig 
upp úr skónum. Með árunum urðu 
kröfurnar flóknari og nú hafa hlutir líkt 
og gráður, greindarvísitala og gen 
bæst inn í myndina. Kvenmaður með 
allt sitt á hreinu ætlar sér alls ekki að 
klikka á þessu sviði, það vill auðvitað 
enginn kaupa köttinn í sekknum.

Íhinum mikla hraða nútímans er gott 
að geta gripið í flokkunarkerfi 

staðalmynda. Það eitt að vita hvar 
hann starfar getur sagt mikið um 
hvernig týpa hann er. Með þessa 
vitneskju má þá annaðhvort sækja í 
hann eða forðast. Þannig er veraldar-
vefurinn algerlega sniðinn fyrir fólk 
sem telur sig hafa ákveðna týpu og 
veit að hverju það leitar í fari makans.

Það er þó eitt sem gleymist. 
Nútímakonan sem ætlar sér að 

leika á ,,kerfið” og vera sniðug með 
öllum sínum útreikningum og 
áhættumati á viðkomandi pilt gleymir 
oft að taka tilfinningar inn í spilið. 
Þegar allt kemur til alls og maður hittir 
einhvern sem snertir streng innra með 
manni þá skipta hlutir eins og skór, 
hárlitur og meistaragráða engu máli. 
Tilfinningarnar fylgja ekki alltaf þó að 
drengurinn líti vel út á pappír og passi 
í mótið manns.

Kröfurnar sem eiga að sía út þá 
réttu frá þeim röngu er því ekki 

jafn skotheld trygging fyrir ástarsorg 
og mætti halda. Á nýju ári er því 
tilvalið að stokka upp í kröfunum og 
ákveða hverjar þeirra skipta í raun og 
veru máli. Þegar öllu er á botninn 
hvolft ber að passa að kröfurnar kæfi 
ekki niður tilfinningarnar því það eru jú 
þær sem eru lykilatriðið …

Týpan mín
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Hlustendaverðlaun fm 957 fara fram í Borgarleikhúsinu 
þriðjudaginn 23. janúar. Þar verða veitt verðlaun í átta 
flokkum. Það má segja að hljómsveitin Jeff Who? sé 
sigurvegari tilnefninganna en sveitin er tilnefnd í öllum 
flokkum nema einum. Einnig kemur á óvart að margar 
af þessum hljómsveitum eru ekki týpískar fm hljóm-

sveitir heldur rokkaðri en þær sveitir sem hafa verið 
viðloðandi stöðina síðustu árin. Hljómsveitir eins og Í 
Svörtum fötum og Á móti sól víkja fyrir nýjum hljóm-
sveitum. Þetta eru allavega tilnefningarnar. Hægt er að 
kjósa inni á www.minnsirkus.is/fm957 og á www.
fm957.is

Tilnefningar til hlustenda-
verðlauna FM957

SÖNGVARI ÁRSINS
Magni
Birgir (Ampop)
Stefán Hilmarsson
Bjarni Hall (Jeff Who?)
Ragnar Kjartansson (Trabant)

SÖNGKONA
ÁRSINS
Klara í Nylon

Silvía Nótt
Ragnheiður Gröndal
Regína Ósk
Halla Vilhjálms

PLATA ÁRSINS
Sálin – Undir þínum áhrifum
Ampop – My delusions
Jeff Who? – Death Before Disco
Trabant – Emotional
Nylon - Nylon

TÓNLEIKAR
ÁRSINS
Bubbi 06.06.06
Sálin og Gospel

Bó og Sinfó
Rockstar í Höllinni
Sigur Rós á 
Klambratúni

LAG ÁRSINS
Hvar sem ég fer
Barfly
Nasty Boy
Til hamingju Ísland
Losing a Friend

NÝLIÐAR ÁRSINS
Jeff Who?
Trabant
Silvía Nótt
Ampop
Dr. Mister og Mr. Handsome
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MYNDBAND
ÁRSINS
Jeff Who? - Barfly
Skítamórall – Hún
Nylon – Closer
Í svörtum fötum – Paradís
Trabant – The One

HLJÓMSVEIT
ÁRSINS
Jeff Who?
Trabant
Sálin
Nylon
Ampop

TÍSKU- OG LJÓSMYNDAFÖRÐUN
Í fararbroddi í 10 ár

Förðunarskóli Snyrti-Akademíunnar
(áður Förðunarskóli NO NAME) hefur
verið starfandi frá 1997 og fagnar því 
10 ára starfsafmæli á árinu. Yfir 1000
förðunarfræðingar hafa útskrifast úr
skólanum frá upphafi enda er skólinn
þekktur fyrir metnaðarfulla kennslu.
Kennarar skólans hafa allir mikla
starfsreynslu og eru starfandi við öll 
helstu tímarit landsins. Nemendur fá
að spreyta sig á spennandi verkefnum
á námstíma og eru sendir í verkefni á 
vegum skólans.  Sérstakir myndadagar
þar sem nemendur vinna með 
atvinnuljósmyndara að lokaverkefni sínu.

NÁM Í BOÐI:

Tísku- og ljósmyndaförðun
6 vikur-Grunnur
14 vikur-Grunnur og framhald

Leikhús- og kvikmyndaförðun 
Stutt hnitmiðað námskeið fyrir
förðunarfræðinga sem gefur innsýn í 
heim leikhúsa og kvikmynda

Airbrush námskeið
Helgarnámskeið,
grunnur fyrir förðunarfræðinga

Stutt förðunarnámskeið
Ein kvöldstund í dag- og kvöldförðun
Fyrir litla hópa og einstaklinga 

VIRTUR SKÓLI-SPENNANDI NÁM:

NÝ VEFSÍÐA
www.

snyrtiakademian.is

Kennarar og förðunarmeistarar;
Anna Rún, Áslaug Dröfn og Kolbrún Pálína

Nýtt 14 vikna 
námskeið hefst 
15. janúar nk.

Innritun  hafin í 
síma 553-7900 eða á
skoli@snyrtiakademian.is

Förðun: Auður
Kristín

Þorgeirsd

S N Y R T I -AKADEMÍAN
www.snyrtiakademian.is
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Innritun og greiðsla á neti stendur yfir og er opin til 14. jan. 2007
á www.ir.is.

Innritun með aðstoð verður í matsal skólans, þri. 2. og mið. 3. jan., 
frá kl. 16.30–19. (Hægt er að greiða með peningum, debet- 
eða kreditkorti). Kennsla hefst þri. 9. janúar 2007. 
Kennsla einstakra áfanga er með fyrirvara um næga þátttöku. 

Kvöldskóli
Fjarnám

Bygginga- og mannvirkjagreinar
Verklegt og bóklegt grunn- og framhaldsnám.

Rafiðnanám
Grunnnám rafi›na 2. önn. Rafvirkjun 3.–7. önn.

Listnám
†msir áfangar í kjarna og á kjörsvi›i almennrar hönnunar.
Öflugur undirbúningur fyrir framhaldsnám í hönnun.

Upplýsinga- og fjölmiðlagreinar
Grunnnám uppl‡singa- og fjölmi›lagreina. 
Undirbúningur fyrir nám í grafískri mi›lun, vefsmí›, 
ljósmyndun, nettækni, prentun og bókbandi..

Tækniteiknun
TTÖ103 Tölvuteikning - AutoCad.

Meistaraskóli
Allar rekstrar- og stjórnunargreinar. 
Faggreinar byggingagreina.

Almennt nám
Bókfærsla, danska, e›lis- og efnafræ›i, enska, 
félagsfræ›i, fríhendisteikning, íslenska, grunnteikning, 
spænska, stær›fræ›i, fl‡ska, notkun upplýsingatækni 
og tölva. 

Innritun og grei›sla á neti stendur yfir og er opin til 18. jan. 2007 
á www.ir.is. Kennsla hefst fös. 19. jan. 2007.

Kennsla einstakra áfanga er með fyrirvara um næga þáttöku.

Allar frekari uppl‡singar í síma 522 6500 eða á vef skólans www.ir.is.

me› áherslu á starfstengt nám 

Byggingagreinar
Efnisfræ›i, framkvæmd og vinnuvernd 
og grunnteikning.

Tækniteiknun
Húsateikning, raflagnateikning, innréttingateikning,
vélateikning, AutoCad og grunnteikning.

Tölvubraut
Forritun, gagnasafnsfræ›i, vefsí›ugerð, vefforritun,
netstýrikerfi og vélbúnaður.

Uppl‡singa- og fjölmi›labraut
Allar greinar í grunnnámi uppl‡singa- og fjölmi›labrautar; 
eins og myndbygging og formfræði, myndgreining, 
týpógrafía og grafísk hönnun, myndvinnsla og marg-
miðlun, hljóðtækni, ljós- og litafræði, inngangur að 
fjölmiðlun.

Meistaraskóli
Allar stjórnunar- og rekstrargreinar.

Almennt nám
Enska 212, ENS303, GRT203, STÆ202, 
algebra og föll, STÆ 303, stærðfræði, UTN103, 
notkun upplýsingatækni og tölva í námi.

Rafiðnanám
Rafiðnabraut GR06 (ný námsskrá).

I ‹ N S K Ó L I N N  Í  R E Y K J A V Í K



Fyrir tólf árum fór Björn Baldvinsson til 
Bandaríkjanna. Í Reykjavík hafði Björn aldrei 
verið kallaður neitt annað en Bjössi basti 
eftir hljómsveit sem hann var í og hét Bleiku 
bastarnir. Hann var annálaður rokkhundur, 
djammaði og dópaði, hafði verið í hljómsveit-
um, stýrt Aðalstöðinni, stofnað X-ið en vildi 
meira. Hann vildi gera bíómyndir. Nú, átta 
árum síðar, er Bjössi sjóaður bransakall sem 
hefur marga fjöruna sopið í kvikmyndaborg-
inni Hollywood.

„Mig langaði að vinna við kvikmyndir og mig 
langaði að búa erlendis,“ segir Bjössi þegar 
við spyrjum af hverju hann hafi flutt til Los 
Angeles. Bjössi talar hratt og ástríðufullt. 
Hann baðar út höndunum og slettir með 
alvöru Kaliforníuhreim. 
„Stelpa sem ég var með á þessum tíma átti 
föður sem bjó þarna úti og við skelltum 
okkur. Fyrst var maður mikið að djamma og 
fara í partí og svona en svo ákvað ég að fara 
að gera þetta af einhverri alvöru.“

Bjössi hóf nám við Columbia-háskólann og 
kláraði allt nema BA-ritgerðina. 
„Þá bauðst mér að framleiða kvikmynd með 
félaga mínum og ég sló til. Ég trúi því 
nefnilega að í þessum bransa sé vinnan hin 
raunverulegi skóli. Auðvitað er hægt að læra 
margt gott í skóla. Og ég lærði margt ágætt í 
mínum skóla, en ekkert á við það sem maður 
lærir af því að vinna“.

Hvaða mynd var þetta?
„Hún hét Evicted. Þetta var rétt eftir að 
Shannon Elizabeth varð fræg í American Pie- 
myndinni. Hún var í myndinni okkar og við 
náðum bara að selja hana út af því. Settum 
hana á kóverið þrátt fyrir að hún hafi bara 
verið í myndinni í korter. Svona er þetta bara 
þarna úti.“

Og hvernig var myndin?
„Hún var hræðileg, maður. En ég lærði 
ótrúlega mikið af henni. Sem framleiðandi var 

þetta óborganleg reynsla fyrir mig, að 
framleiða heila kvikmynd.
Síðan þá hef ég stanslaust verið að læra. Eins 
og til dæmis í þessari auglýsingu sem ég 
gerði með John Cleese fyrir Kaupþing. Ekki 
nóg með að vera með þennan stórleikara þá 
vorum við líka með tökumann sem hafði unnið 
í Top Gun, Mission Impossible og True 
Romance. Og við vorum allan tímann að fá 
góð ráð og læra nýja hluti.

Síðan þegar kom að því að leikstýra John 
Cleese þá fattaði maður fljótlega að John 
Cleese veit nákvæmlega hvað John Cleese 
gerir best. Það þýðir voða lítið að leikstýra 
honum. Við töluðum því strax við hann og 
sögðum að ef hann væri með einhverja 
hugmynd að láta okkur vita. „Þú ert með miklu 
meiri reynslu en við. Við viljum læra af þér,“ 
sögðum við.
Og hann var til í það sem er ótrúlegt fyrir 
svona óreynda gæja eins og okkur. Margir af 
þessum stóru köllum líta bara á svona 
verkefni sem „easy money“. Koma inn, klára 
verkefnið og fara. Cleese var samt mikið með 
í hugmyndavinnunni, var alltaf að hringja í 
okkur og kasta fram og til baka hugmyndum 
um hvernig best væri að gera þetta vel. Það 
hefðu ekki allir á hans kaliberi gert.

Svo kom að tökudegi og að því að leikstýra 
þessu. Við vorum náttúrlega ansi stressaðir 
þegar við fórum á settið. Cleese æfði sig áður 
og var ótrúlega góður. Við skutum eina töku 
og hann var frábær. Ég sagði því við hann: 
„Mr.Cleese. That was great, let´s do it 
again?“  Og hann svaraði „Hvað! Þú segir að 
þetta hafi verið frábært. En vilt samt meira. 
Hvað viltu núna, óviðjafnanlegt?!“ 
Ég fór létt á taugum en svaraði að öryggisins 
vegna væri betra að taka fleiri en eina töku. 
Og hann skildi það náttúrlega. Ég fór þá til 
aðstoðarmannsins hans sem er búinn að 
vinna með honum lengi og spurði hann 
hvernig Cleese þætti best að vinna. Hann 
svaraði að hann þyrfti að vita nákvæmlega 

hvað leikstjórinn vildi. Hvort það væri meira af 
þessu, minna af hinu og svo framvegis. Og 
ég nýtti mér það til þess að klára tökurnar. 
Þetta er það sem ég fíla rosalega vel. Að vera 
stanslaust að læra. Ég er óhræddur við það. 
Veit að ég get alltaf gert betur. Og er 
þakklátur fyrir að hafa fólk í kring um mig sem 
getur kennt mér.“

Hvað tekur næst við?
„Ég er að fara aftur út enda bókaður í þrjú 
verkefni með Dave LaChappelle sem er 
ásamt Mario Testino dýrasti ljósmyndari 
heims. Dagurinn með honum kostar ekki 
minna en hundrað þúsund dollara. Ég hef 
verið nokkuð lengi að vinna með honum. 
Byrjaði sem setdresser en hef smátt og smátt 
verið að vinna mig upp. Ljósmyndataka hjá 
honum er eins og að vera á setti í risa 
bíómynd. Það er alltaf ótrúlega mikið í gangi. 
Maður sér bókstaflega allt á einum degi. Einu 
sinni vorum við í tökum úti í eyðimörk. Þar var 
Angelina Jolie aðalfyrirsætan og ég veit ekki 
fyrr en hún kemur skyndilega út úr treilernum 
sínum og vindur sér úr slopp sem hún var í og 
stillir sér fyrir framan myndavélina. Eins og 
ekkert sé eðlilegra. Það voru örugglega 
tuttugu gaurar þarna og allir með svört 
sólgleraugu, nema ég. Það var mjög fyndið. 
Og Angelina Jolie er líka örugglega með 
flottustu „boobs“ sem ég hef séð á ævinni.“

Hvernig er Hollywood. Er þetta ekki 
klikkaður bær?
Ég veit um einn bæ sem er klikkaðari; 
Reykjavík. Ég veit það ekki en ég er öruggur í 
Hollywood. Það er „working town“. Allir vakna 
snemma, um fimm, og fara að vinna. Það 
mundi aldrei líðast það sem er gert hér. Að 
mæta klukkutíma of seint í tökur og þannig. 
Allir staðir loka klukkan tvö. Ef fólk fer í partí 
þá fer það heim klukkan tólf. Allt mjög rólegt 
og afslappað.
Mér finnst einhvern veginn vera miklu meiri 
aggressjón hér í Reykjavík Ég er miklu 
óöruggari hérna.

Þegar ég var að djamma og dópa á mínum 
yngri árum voru það í mesta lagi tvö hundruð 
manns sem voru í því. En þegar ég geng um 
miðbæinn seint um nótt þá finn ég hvað það 
eru margir sem eru að nota efni. Ég sé það 
bara á fólki. Ég meina, hérna er djammið rétt 
að byrja um klukkan tvö. Ég var í bænum um 
daginn og ætlaði heim en vinir mínir voru 
alveg: „partíð er rétt að byrja. Fólkið kemur allt 
klukkan fjögur“. Ég bara hef ekki orku í svona. 
Í því kom glas fljúgandi ofan af efri hæðinni á 
Kaffibarnum og smallaðist við hliðina á mér. 
Þetta er náttúrlega klikkaður bær.“ 

BJÖSSI BASTI HEFUR BÚIÐ ÚTI Í L.A. Í TÓLF ÁR OG LEIKSTÝRIR AUGLÝSINGUM

Hefur séð brjóstin á 
Angelinu Jolie

SIRKUS

8 viðtalið



Viltu komast í form?

Fagleg heilsurækt
Frábær a›sta›a
Frábær lífsstíls námskei›
Frábær sta›setning

Nánari uppl‡singar um fleiri námskei›
og stundaskrá fyrir vori› 2007 á
www.hreyfigreining.is

Höf›abakka 9     Sími: 511-1575     www.hreyfigreining.is

Haukur Gu›mundsson,
lei›beinandi

Arna Hrönn Aradóttir,
Rope-Yoga kennari

Gígja fiór›ardóttir,
sjúkrafljálfari BSc

Sandra Dögg Árnadóttir,
sjúkrafljálfari BSc

Harpa Helgadóttir,
sjúkrafljálfari BSc, MTc,
MHSc

Talya Freeman,
Jógakennari, Joga flæ›i

N‡ námskei› eru a› hefjast

Brei›u
bökin

Í formi til
framtí›ar
Bókanir eru hafnar í flessi
vinsælu a›halds- og
lífsstílsnámskei› fyrir konur.
8 e›a 16 vikur.

Rope
Joga
hjá Örnu Ara.
Námskei› eru a› hefjast.
Skráning í síma 895 7275.
www.arnaara.com

Joga Flæ›i
Talya Freeman heldur flessi
Joga námskei› flar sem
öndun og hreyfing flæ›a
saman. Námskei› hefjast á
helgarnámskei›i flann
15. janúar.

Betri lí›an í hálsi,
her›um og baki.
Skráning í síma: 897 2896.
www.bakleikfimi.is

Einka-
fljálfun

Bumban
burt
Loku› námskei› fyrir karla
sem vilja ná árangri.
8 vikna námskei›.

Mó›ir og
barn
Bókanir eru hafnar í fimm
vikna námskei› Söndru
Daggar Árnadóttur.
Námskei›i› byrjar 9. jan.

Líkamsrækt
Frábær a›sta›a til a› æfa
á eigin vegum á flægi-
legum sta›.
Opnir tímar. Stundaskrá:
www.hreyfigreining.is

Fagleg fljónusta, markviss
og örugg einkafljálfun hjá
sjúkrafljálfurum.

S J Ú K R A fi J Á L F U N  O G  L Í K A M S R Æ K T



Ef þú ert lágvaxin ættir þú að gleðjast núna. 
Súperháir hælar eru að ryðjast inn á sjónar-
sviðið með miklum látum. Ef þú hefur ekki tekið 
þátt í fegurðarsamkeppni á 12 cm hælum og 
bikíníi, þá eru takmörk fyrir því hvað er hægt að 
ganga í háum hælum. Mundu bara eitt, að 
vandaðir skór eru með traustum hælum og 
engir pinnahælar, takk, heldur þykkir hælar.

Því hærri hælar 
því betra!

Á nýju ári er tími til að henda út gömlum syndum. Út með stóru töskuna, hentu 
gamla glossinu, innkaupakvittunum, súkkulaðibréfum, götóttum nælonsokka-
buxum og tyggjóklessum. Fáðu þér litla tösku í áberandi lit og aðeins það 
nauðsynlegasta fær að fara þar ofan í, síminn, kortið og húslyklarnir.

TÍSKA Á NÝJU ÁRI!

Hentu út gömlum syndum!

Eftir alla jólaneysluna, er þá ráðlegt 
að fara á útsölur og halda áfram að 
eyða? Veturinn á Íslandi er aldeilis 
ekki búinn þó að vetrarvörurnar séu 
komnar á útsölu. 

Á ég að fara á útsölur?

Hlutir sem þú ættir að kíkja eftir á 

útsölunum núna eru: 

- kósí prjónapeysur

- dökkar gallabuxur

- rúllukragabolir 

- lakkskór 

PS! Ef þú ert að fara í mörg brúðkaup 

næsta sumar mæli ég með að þú kíkir eftir 

kjólum (ekki svörtum) sem eldast vel. 

Hlutir sem þú ættir ekki að kaupa á útsölunum núna eru: 
- pallíettu- og glimmerfatnaður- flegnir bolir
- stuttar bolero-peysur
- pinnahælar

10 tíska

tískumolar
Helgu Ólafsdóttur





1
Brit Brit kúkur ársins byrjaði árið á 

hverju.. júpp you know it* að kúka á 
sig veiiii! Ekki við öðru að búast 

en hérna mætir hún á Pure 
skemmtistaðinn í Las Vegas 
sem  henni var borgað 300 
þúsund smackers* fyrir að 
telja niður og segja 
gleðilegt nýtt ár … og hún 
sagði einmitt „Happy 

fuckin new year“, 
smart, enda 

class act*, 
stelpan …

DOTTIÐ Í (ÞAÐ) LAS VEGAS!
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Britney Spears í ruglinu!! Með svarta beltið
í Hollywood

Eitt sem ég er ekki til í að gúddera* … ég get svarið 
það að mér er slétt sama hversu fokkin ríkur þú ert, 
stundum þarf ekki að eyða pening í eitthvað sem er 
bara brjáluð þvæla.. exibit A* = hérna er Ashley Olsen 
að sjoppa* í Holly sem er svo sem ekkert nýtt en fyrir 
aftan hana er gaur með ferðatösku sem hún var að 
kaupa ok, gott og blessað en hún sjálf heldur á 
krókódíla Hermés tösku sem kostar $40.000!! HALLÓ 
við erum að tala um tæpar 2,8 
millur íslenskar fyrir krókódíla-
tösku!! Þá meikar alla vega 2 
milljón króna útidyrahurðin hans 
Hannesar Smárasonar sens* 
hún á þó alla vega eftir að 
standa fyrir sínu í langan tíma 
en taska .. neii ég kaupi þetta ekki!

GLÓ
SUR

LÆRÐU LINGÓIÐ

CZJ
Catherine Zeta-Jones
dunzo
búin að vera, hætt 
saman
singúllinn
smáskífa
glyðra-galore
risa glyðra
so far
eins langt og liðið er 
af því
KatPee
Kate Moss og Pete 
Doherty kölluð 
kattapiss sökum 
ósjarmerandi
hegðunar og 
óhreinlætis hans

there you have it
og þar hafið þið það
you know it
þið vitið það
300 þúsund smackers
300 þúsund dollarar
class act
smart og elegant 
stúlka
And still with the 
puffiness
ennþá svona púffí og 
bólgin í framan
wake up and smell the 
Tara Reid-fnykinn
vaknað og fundið Tara 
Reid fnykinn
gúddera
taka sem gott og gilt

exibit A
sönnunargagn A
sjoppa
versla
meikar sens
þá botnar maður í, að 
skilja
young Hollywood
unga fræga fólkið í 
Hollywood
Blohan
Lindsay Lohan
Firecrotch
að að vera rauðhærð-
ur alls staðar
smjörbobbi
að vera óforskammað-
ur, smjörugur og 
óþolandi

5

2 3
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ELDVARPAN

ELDVARPA
VIKUNNAR

Eldvarpa vikunnar er enginn annar er olíu-
apinn hann Brandon Davis en hann er 
einmitt einn af helstu vinum Hilton-systra 
og svona young Hollywood* pakks! Fyrir 
utan það að vera olíuerfingi og kallaður Fat 
Elvis er hann maðurinn á bak við það að 
uppnefna Blohan „Firecrotch”*. Hann er 
ógeðslegur smjörbobbi* sem gerir ekkert 
annað en að fitna, djamma, fara í meðferð 
og drulla yfir fólk sem á ekki pening sem af 
öllu ofantöldu er ófyrirgefanlegt! Sagði að 
Blohan væri fátæk því hún ætti ekki nema 
um 7 millur dollara mú ha ha ha, oj, það 
geta ekki allir notað smjörið úr hárinu á sér 
til að fylla bílinn, kúkurinn þinn!

Nei sko ef það er ekki gamla brýnið hún CZJ* massa fersk hérna á snekkjunni með eldra 
brýninu honum Michael Douglas eiginmanni sínum − verður seint sagt að hún sé skínandi 

dæmi um heilbrigt líferni, 
alla vega á þessari mynd 
virðist hún vera jafnfersk 
og tuskan sem Oliver 
hefur verið skúrað með 
eftir gamlársdjammið! 
Hún er eins og svona 
kelling sem heitir Lóló og 
fer alltaf til Kanarí og svo 
í Súlnasal á myndashow 
Kanarí-fara og talar með 
svona reykingarödd! Og
hvað er með brjóllurnar? 
Þær virðast alla vega 
gera heiðarlega tilraun til 
að sleppa út úr gula 
bíkníinu!

ZETA-JONES Í SÓL OG SÍGÓ!
Ferskleikinn hreinlega lekur af henni 

Blohan hérna eða þannig en hún er mætt 
(edrú) til Miami að fagna nýju ári en ég 
verð að segja að ég veit ekki alveg með 
hvað er að gerast með þetta átfitt! And still 
with the puffiness*??? Hún má nú eiga 
það blessunin að hafa verið edrú núna í 
tæpar tvær vikur eða svo og einmitt á 

þessum tíma þar sem allir 
djamma og tjútta fram í 

rauðan dauðann en 
ekki Blohan hún er 
líklega búin að 
wake up and smell 
the Tara Reid-
fnykinn* sem var 

farin að umlykja 
hana um of!

EDRÚ OG 
PÚFFÍ!

DUNZO − DONT THINK SO!
Justin og Cammie eru á allra vörum þessa dagana 

vegna þess að allir eru að vonast til þess að þau séu að 
hætta saman af því þau eyddu ekki jólunum saman og hann 

á að hafa látið þau orð falla á bar að þau væru dunzo* en ég verð 
nú að segja fyrir mitt leyti að ég stórefast um það – og fólk sem 
heldur að nýi singúllinn* hans, „What goes around“, sé um Brit 
Brit þá er það að vaða í 
villu því hann er um 
Elishu Cuthbert, 
glyðruna í 24 þáttunum, 
dóttur hans Bauer − hún 
fór nefnilega illa með 
besta vin hans JT, Trace 
Alaya, og JT var bara 
alveg tjúllaður út í hana, 
enda skoffín!!

SAMRUNI NEFANNA?
Who care´s frétt ársins 

so far* hlýtur að vera 
ekki-brúðkaupið hjá KatPee* 

en þau sem sagt eru ekki búin 
að gifta sig og ég segi nú bara 
sem betur fokkin fer mar! Ég sé 
ekki fram á að þetta sé ferð til 
fjár fyrir þau - sérstaklega hana 
það er að segja en það er nú 
samt ekki eins og ferill hennar 
hafi orðið fyrir hnjaski eiginlega 
varð hún vinsælli fyrir vikið eftir 
kókaín-skandalinn mikla, 
anyways þau voru á Taílandi og 
þau giftu sig ekki … there you 
have it!*

ARG!

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

NÝJAR OG SPENNANDI 
VÖRUR FYRIR JÓLIN.
ÚTSALAN ER HAFIN
30-50% AFSLÁTTUR



Bylgjan - snyrtivörur 
Suðurveri • 105 Reykjavík

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

Opnunartími

Gjafaaskja

MEÐAL VÖURMERKJA

Estee Lauder

Dior

Chanel

Guerlain

Ghost

Hamraborg

Suðurver

TVÆR GLÆSILEGAR VERSLANIR 20-70% afsláttur
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Kvikmyndagagnrýni

Horfðu á þetta ...Farðu á þessa ...

um helgina

FROSTI 
MÆLIR MEÐ

Grínmyndin EMPLOYEE OF THE MONTH 
með Dane Cook, Jessica Simpson og Dax 
Shepard í aðalhlutverkum verður frumsýnd í 
kvöld, í Laugarásbíói, Sambíóunum Álfabakka 
og Keflavík. Fyrir starfsfólkið í hinni risavöxnu 
Super Club verslun er það sá mesti heiður 
sem nokkru þeirra getur hlotnast að vera valið 
„Starfsmaður mánaðarins”. Málin flækjast 
þegar gullfalleg stúlka fer að berjast um 
titilinn. Farðu á þessa!

Klukkan 20 á 
Sirkus er Queen 
kvöld. Glæný 
heimildarmynd
um Freddy 
Mercury og strax 
á eftir henni 
verða hinir 
mögnuðu
tónleikar Queen 
á Wembley síðan 
1986. Það fíla 
allir konunga 
rokksins og því 
ætti enginn að 
láta þetta 
einstaka tækifæri 
framhjá sér fara. 
Ekki missa af 
Freddy og 
Queen á 
sérstöku
Queenkvöldi á 
sjónvarpsstöðinni Sirkus. Það er bara þannig!

LITTLE MISS SUNSHINE er 
frumsýnd í kvöld í Smárabíói og 
Regnboga. Hérna er á ferðinni mikil 
perla sem hefur farið þó nokkra 
sigurför um heiminn undanfarið. 
Myndin er ofarlega á listum flestra 
gagnrýnenda yfir bestu myndir 
ársins og fékk meðal annars tvær 
Golden Globe-tilnefningar á 
dögunum.
Frumsýning myndarinnar markar að 
auki nýjan kafla í kvikmyndadreifingu 
hérlendis, því Græna ljósið blæs til 
nýrrar sóknar með sýningu 
myndarinnar. Héðan í frá verða 
frumsýndar 1-2 óháðar og listrænni 
myndir í hverjum mánuði allt árið 
unm kring og auk þess verður 
„gullnu reglunum“ Græna ljóssins 
beitt við allar sýningar, en þær fela 
meðal annars í sér að íslenska hléið 
er afnumið og auglýsingar verða í 
minna mæli, sem þýðir að sýning 
myndarinnar byrjar fyrr.

Gleðifréttir fyrir þig

„Þetta er þrettándapartí Sirkuss í 
tilefni af eins árs afmæli Minn 
Sirkus. Við ætlum að vera með 
gott „game“ á svæðinu og 
skemmtilegar uppákomur. 
Hljómsveitirnar Últra Mega 
Teknóbandið Stefán, Sprengju-
höllin og Ampop spila í afmælinu 
en þetta eru mikil stuðbönd og 
því er von á miklu fjöri þetta 
kvöld. Ég lofa því ekki en ég hef 
heyrt að það muni vera afmælis-
kaka á svæðinu,“ segir Kristinn 
en allir notendur minnsirkus fá 
frítt á tónleikana. „Glöggir 
hlustendur FM957, X-ins 977. 
Einnig getur þú skráð þig á 
póstlista Broadway.is og nælt 
þér í miða þar.“
En hvað er minnsirkus.is?
„Í dag er Minn Sirkus einn af tíu 
mest sóttu vefjum landsins og er í 
stöðugri sókn. Vefurinn átti 
upphafleg að vera íslensk útgáfa af 
MySpace en er í dag svo miklu 
meira. Vefurinn er flottur samfélags-
vefur sem hefur svo miklu meira upp 
á að bjóða heldur en bara blogg. Þú 

getur ritstýrt þínu eigin hópbloggi 
og læst því eingöngu fyrir þig og vini 
þína þar sem þið getið skipst á 
verkefnum úr skólanum ef svo ber 
við. Svo getur þú stofnað þitt eigið 
samfélag um áhugamál og fengið 
annað fólk úti í bæ til liðs við þig að 
setja myndir, texta, tónlist eða annað 

efni þar inn. Í dag eru rúmlega 
20.000 notendur á Minn Sirkus 
og bætast við fimmtíu til 
hundrað manns á degi hverjum. 
Við sjáum einnig fram á að enn 
fleiri nýir notendur skrái sig inn 
út af afmælinu þar sem 
notendur vefjarins fá frítt inn,“ 
segir Kristinn sem lítur björtum 
augum á eins árs gamlan vefinn.
Er ekki líka rosalega mikið af 
fallegu fólki inni á minnsirkus.is?
„Að sjálfsögðu er fullt af fallegu 
fólki inni á vefnum hjá okkur. 
Enda erum við Íslendingar nú 
ekki þekktir fyrir að vera neitt 
annað, held ég. Fyrirsætur 
virðast nota vefinn í meira mæli 
til þess að kynna sig og verk sín. 
Reyndar með misgóðum árangri 
því miður en mjög auðvelt er að 

greina hvaða fólk leggur metnað 
sinn í það.“
Kristinn hvetur fólk til þess að kíkja í 
þetta magnaða partí annað kvöld. 
Hægt er að fá miða með því 
einfaldlega að skrá sig inn í 
samfélagið.

KRISTINN BJARNASON, VEFSTJÓRI MINNSIRKUS.IS, 
LOFAR HÖRKU ÞRETTÁNDAPARTÍI Á BROADWAY ANNAÐ KVÖLD

Skráðu þig og fáðu frítt inn

Sprengjuhöllin

Ampop

Últra Mega Teknóbandið Stefán

Í kvikmyndinni Stranger Than Fiction heldur Will Ferrell 
áfram að feta í fótspor leikara á borð við Adam Sandler 
og Jim Carrey. Allt eru þetta leikarar sem hófu feril sinn í 
Saturday Night Live en sigruðu svo alla samkeppni í 
heimi grínmyndanna. Eftir að hafa fest sig í sessi þar hafa 
þeir líka allir þreifað fyrir sér í öllu alvarlegri hutverkum, 
eins og til að sanna fyrir sér eða öðrum að þeir væru í 
raun og veru meira en bara trúðar. Það sannaði Adam 
Sandler í Punch Drunk Love og Jim Carrey í Eternal 
Sunshine of the Spotless Mind. Báðir fóru þeir flekklaust 
með krefjandi hlutverk sín í þeim myndum.
Það sama gerir Will Ferell í Stranger than Fiction. Hann 
hreinlega blómstrar í snilldarhandriti Zach Helm og undir 
fagmannlegri leikstjórn Marc Forster (Monster´s Ball), 
sem hinn litlausi skattaeftirlitsmaður Harold Crick. 

Þegar kvikmyndin hefst er Crick líklega leiðinlegasti 
maður allra tíma. En eftir því sem líður á myndina áttar 
hann sig á því að lífið er fullt af tækifærum sem nauðsyn-
legt er að grípa. En hvort það reynist of seint get ég 
ekkert sagt um.
Aðdáendum Will Ferell verð ég að tilkynna að Stranger 
Than Fiction er ekki Old School né Ricky Bobby. Hún á 
ekki að vera það. Hér er verið að fást við annars konar 
húmor og annars konar kvikmyndagerð. Við eigum líka 
bara að fagna því. Því stundum verða myndirnar sem 
Hollywood færir okkur ansi keimlíkar. Stranger Than 
Fiction er hins vegar bæði ótrúlega fyndin, falleg og 
sniðug kvikmynd. Ferell fer á kostum í mest krefjandi 
hlutverki ferils síns og sannar að þar fer enginn trúður.

Andri Ólafsson

Öðruvísi Ferrell

Bloc Party 
The Prayer
„Nýja lagið með Bloc Party 
er klárlega langflottasta 
efnið sem þeir hafa gert til 
þessa. Ég bíð spenntur 
eftir plötunni sem kemur út 
5. febrúar.“

The Rapture
Whoo! Yeah Alright Uh Huh
„Þetta lag er bara eitt stórt 
áramótapartí. Svölustu 
nördar í heimi.“

Chris Cornell
Black Hole Sun 
(live)
„Tónleikaupp-
taka af leður-
barkanum
sjálfum að rifja upp gamla 
góða takta … ómetanlegt.“
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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
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Guðjón Ólafur Jónsson á ekki 
langan þingferil að baki en 
hefur þegar vakið heilmikla at-
hygli á þingpöllum. Guðjón var 
í jólafríi þegar blaðamaður sló 
á þráðinn til hans, en var þó 
alveg til í að rifja upp slæm og 
góð kaup sem hann hefur gert. 

Guðjón Ólafur segist almennt vera 
nokkuð heppinn í viðskiptum og 
geri sjaldan slæm kaup, en honum 
hafi þó orðið á í desembermánuði 
þegar fjölskyldan fjárfesti í stofu-
djásni jólanna.

„Ef ég hugsa um það sem er 
næst í tíma þá get ég alveg nefnt 
jólatréð sem ég keypti fyrir jólin, 
það var ekki upp á marga fiska og 
virtist vera hálf andvana þegar 
það fór upp á Þorláksmessu. Það 
hefur sigið jafnt og þétt á ógæfu-

hliðina hjá því yfir hátíðarnar og 
það er óttalega lítilfjörlegt í dag,“ 
segir hann, en þvertekur fyrir að 
hafa sparað sérstaklega við kaup-
in. „Ég lenti greinilega á einstak-
lega slæmu jólatré.“

Oftast gerir Guðjón Ólafur þó 
mun betri kaup en þessi, hann 
nefnir húsið sitt sem dæmi um 
það. „Við keyptum hús í Grafar-
holtinu fyrir jólin 2003. Okkur 
líður mjög vel þar og það hefur 
reynst okkur vel. Þar áður bjugg-
um við í eldra húsnæði sem var 
reyndar líka ágætt. Ég held að ég 
hafi alla tíð verið nokkuð lukku-
legur í fasteignaviðskiptum.“

Alþingi verður ekki sett á nýjan 
leik fyrr en 15. janúar, eru bara 
rólegheit hjá þingmanninum þang-
að til? „Það má segja að ég sé í ein-
hvers konar jólafríi, en þessa dag-
ana er auðvitað verið að undirbúa 
komandi þing.“

Lítilfjörlegt jólatré
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Frambjóðendur og þingmenn 
Samfylkingarinnar eru byrjaðir 

í kosningabaráttu vegna þingkosn-
inganna í vor. Það má merkja á mál-
flutningi þeirra og skrifum um 
þessar mundir. 

Valgerði Bjarnadóttur er nokkuð 
niðri fyrir í grein í Fréttablaðinu 2. 
janúar þar sem henni virðist hafa 
verið falið það verkefni af Samfylk-
ingunni að gagnrýna samgönguráð-
herrann. Hún skrifar um klúður í 
samgöngumálum. Telur hún að sam-
gönguráðherra (fyrir utan það að 
vera fúlan) skilji ekki að lög megi 
sín lítils ef framkvæmd þeirra er í 
molum og telur sig geta nefnt dæmi 
um slíkt. Þar nefnir hún m.a. fyrstu 
skref Flugstoða ohf. og þá miklu 
breytingu sem er verið að gera á 
skipulagi flugmála í landinu. 

Ég tek ekki nærri mér köpuryrði 
Valgerðar Bjarnadóttur en leyfi 
mér hins vegar að svara hiklaust og 
bera af mér sakir. Ég tel ekki verk 
mín sem stjórnmálamanns vera 
hafin yfir gagnrýni fremur en verk 
annarra manna. Ég svara hins vegar 
ef mér finnst réttu máli hallað.

Greinarhöfundur segir allt benda til 
að vegna þess sem hún kallar klúður 
muni flugumferðarstjórn í háloftun-
um á norðurhveli flytjast úr landi. 
Hún spyr hvort hugsanlegt sé að 
störfin flytjist úr landi vegna þess 
að flugumferðarstjórar, sem ekki 
vilja ráða sig til Flugstoða, geri 
óraunhæfar kröfur. Það er einmitt 
mergurinn málsins og augljóst að 
greinarhöfundur hefur ekki fylgst 
með. Hún ræðst gegn samgönguráð-
herranum án þess að kynna sér 
málavexti. Ég hef sagt að það sé 
algjörlega óviðunandi að fallast á 
kröfur formanns Félags ísl. flugum-
ferðarstjóra um tuga prósenta launa-
hækkun við það eitt að störf flytjast 
frá ríkinu til opinbera hlutafélagsins 
Flugstoða. Þetta hefði þýtt að meðal-
laun flugumferðarstjóra gætu hækk-
að úr um 740 þúsund krónum í um 
900 þúsund á mánuði.

Stefnan er skýr í þessu máli. 
Opinbera hlutafélagið Flugstoðir 
tekur að sér flugumferðarþjónustu 
og rekstur flugvalla sem áður var 
sinnt af Flugmálastjórn Íslands. 
Flugmálastjórn sinnir stjórnsýslu og 
eftirliti á öllum sviðum flugmála. 
Þessi breyting var ekki gerð og und-
irbúin á einni nóttu og ekki umræðu-
laust. Tilgangur hennar er annars 
vegar að mæta alþjóðlegum kröfum 
um aðskilnað eftirlits og þjónustu og 
hins vegar að auka sveigjanleika og 
hagkvæmni í þessari þjónustu. 
Meðal annars til þess að geta mætt 
betur samkeppni í flugumferðar-
þjónustu yfir Norður Atlantshaf.

Nú hefur lausn fengist í málinu. 
Stjórn Flugstoða stóð gegn kröfum 
sem forráðamenn Félags ísl. flug-
umferðarstjóra hafa ítrekað sett 
fram síðustu daga og vikur enda 
kjarasamningur ekki laus. Aðeins 
var fallist á að hnýta betur nokkra 
hnúta varðandi lífeyrisréttindi. Ef 
þessi lausn  er klúður að mati Val-
gerðar Bjarnadóttur þá má það heita 
svo mín vegna. Það er sérkennilegt 
að Valgerður Bjarnadóttir skuli vera 
tilbúin til þess að skeiða fram á rit-
völlinn til þess að mæla slíku hátta-
lagi bót og leggja til að látið verði 
undan kröfum eins hóps á kostnað 
annarra sem hafa fallist á að hefja 
störf og ganga inn í gildandi samn-
inga. Það verður að hafa það þótt 
samfylkingarfólk eins og Valgerður 
gagnrýni störf mín í þessu tilliti. 
Hún fellur  þar í sömu gryfjuna og 
Jón Bjarnason alþingismaður sem 
vildi láta samgöngunefnd Alþingis 
skerast í leikinn og hætta við allt 
saman.

Valgerður Bjarnadóttir ræðir einnig 
fjarskiptatengingar landsins við 
umheiminn. Rétt er að truflun varð 
á dögunum á fjarskiptasambandi 
vegna bilunar í sæstreng. Mjög áríð-
andi er orðið í nútímaþjóðfélagi að 
geta átt örugg og ótrufluð samskipti 
við umheiminn á netheimum. Þess 
vegna hefur nú verið ákveðið að ráð-
ast í undirbúning á lagningu nýs 
sæstrengs til viðbótar við Farice-1 

og Cantat-3. Með því er sam-
bandið tryggt.

Sæstrengirnir tveir eru 
reknir af hlutafélögum sem 
eiga ekki og mega ekki njóta 
ólögmætra ríkisstyrkja. 
Huga þarf að fjármögnun og 
hvernig verkinu verður best 
hrint í framkvæmd. Eigend-
ur sæstrengjanna hafa hins 
vegar orðið að gæta þess að 
leggja ekki í offjárfestingu 
á þessu sviði því gjald á fjar-
skiptaumferðina, á notkunina á sam-
skiptaleiðunum má ekki verða alltof 
hátt. Á þetta hefur verið m.a. bent 
að forsvarsmönnum RH-netsins 
sem eru talsmenn rannsókna, heil-
brigðis- og menntastofnana sem 
nýta sér netið og tengingar til 
útlanda. Kostnaðurinn við lagningu 
strengjanna er borinn uppi af not-
endum eins og gerist á frjálsum 

markaði. Nokkuð sem Val-
gerður Bjarnadóttir ætti 
að vita í ljósi þess hve 
lengi hún starfaði í Brus-
sel þar sem regluverkið er 
undirbúið. Hún ætti einnig 
að vita að það er verkefni 
ESA að sjá til þess að ólög-
mætir ríkisstyrkir eigi sér 
ekki stað. En undirbúning-
ur að lagningu nýs strengs 
er að komast í farveg og 
ég vonast til að við munum 

fá nýjan sæstreng fyrir árslok 2008. 
Ef þetta er klúður þá má það heita 
það mín vegna. 

Í lok greinar sinnar tekur Valgerður 
fyrir vegamálin og telur forgangs-
röðun þar ranga. Þar sýnist sitt 
hverjum og verður jafnan svo. 
Stefnan er mörkuð hverju sinni í 

samgönguáætlun sem Alþingi sam-
þykkir. Sameiginlegt markmið allra  
framkvæmda í vegamálum er að 
greiða mönnum leið, auka hag-
kvæmni í flutningum og auka 
umferðaröryggi. Vitaskuld þarf að 
leggja mest fjármagn í framkvæmd-
ir þar sem umferð er mest. Það 
hefur verið gert. En við getum held-
ur ekki horft framhjá nauðsynleg-
um framkvæmdum á landsbyggð-
inni. Þær snúast líka um öryggismál 
viðkomandi byggðarlaga rétt eins 
og stórframkvæmdir á suðvestur-
horni landsins. Þess vegna þarf líka 
að sinna þeim. Það er þekkt og sann-
að með skrifum margra samfylking-
armanna að þeir vilja fæstir sinna 
málefnum landsbyggðarinnar og 
telja allt eftir sem fer í samgöngu-
bætur þar. 

Óvíst er að við Valgerður Bjarna-
dóttir verðum sammála um forgangs-

röðina í þessum efnum. Og ég tek 
undir með henni að í ráðuneytinu 
starfar gott fólk og hæft og ekki síður 
í stofnunum samgöngumála sem 
heyra undir ráðuneytið. Það góða fólk 
hefur náð miklum árangri og ég er 
stoltur af því að hafa fengið tækifæri 
til þess að stýra samgönguráðuneyt-
inu í nærri átta ár og náð jafn miklum 
og góðum árangri í vegamálum, flug-
málum, fjarskiptamálum og ferða-
málum og raun ber vitni. Ég fagna 
umræðu um þessi máefni og get 
stundum jafnvel skemmt mér yfir 
henni. Ég spyr bara hvar er klúðrið? 
Og er  það ekki einhver annar en sam-
gönguráðherrann sem er fúll og hefur 
allt á hornum sér?

Að lokum óska ég Valgerði 
Bjarnadóttur góðs gengis á nýju 
ári.

Höfundur er samgönguráðherra

Valgerði Bjarnadóttur svarað

Þú gengur í Bónusklúbbinn og færð einn tíma með
einkaþjálfara sem kennir þér á tækin og lætur þig fá æfi ngaprógram. 
Einnig færð þú bol, vatnsfl ösku og Mættu til að vinna kortið.

Láttu árið 2007 verða æfingaárið þitt! 
Hreyfing hjálpar þér að ná markmiðum þínum.
31. janúar er síðasti skráningardagur.
Vertu með! 

Þú mætir a.m.k. einu sinni í viku út mánuðinn
og færð vandað sporthandklæði.
Þú heldur áfram að mæta a.m.k. einu sinni í viku næsta 
mánuð og færð fl ott hálsband fyrir lykla eða gsm-síma.
Þú mætir áfram a.m.k. einu sinni í viku þriðja mánuðinn 
og færð í lokin vandaða íþróttatösku.

Að þessu loknu ertu komin/n yfi r erfi tt byrjendatímabil
og komin/n á beinu brautina í líkamsrækt.
Leitaðu frekari upplýsinga á www.hreyfi ng.is
eða í síma 414 4000.



Matreiðslumeistarinn Friðrik V. Karlsson var nýverið kjör-
inn Norðlendingur og Akureyringur ársins. Hlustendur 
svæðisútvarpsins á Akureyri kusu hann Norðlending ársins 
en fjölmiðlafólk í svæðissjónvarpinu N4 valdi hann Akur-
eyring ársins.

Ástæðan fyrir valinu er aðallega sú að veitingastaður Frið-
riks á Akureyri, Friðrik V, var valinn einn af hundrað athygl-
isverðustu svæðisbundnu veitingastöðum heims af bandarísku 
samtökunum Slowfood. „Í framhaldi af því fór ég til Ítalíu og 
sat málþing á hátíð sem er haldin þar annað hvert ár,“ segir 
Friðrik, sem segist vera rosalega stoltur af viðurkenningunum 
tveimur. „Akureyringar hafa greinilega meiri áhuga á 
þessu en margir halda. Ég er líka ofurstoltur af þeim mat-
vælum sem eru framleidd hér á svæðinu,“ segir hann. 

Að sögn Friðriks voru þúsund kokkar valdir til að koma 
til Ítalíu en hann sjálfur var einn af hundrað sem sátu 
málþingið. „Við funduðum og lögðum upp með hvernig 
við vildum sjá matvælageirann í framtíðinni. Slowfood er 
alltaf að hugsa um að borða ekki bara hreinan og góðan 
mat heldur líka að vitja upprunans,“ segir Friðrik. 

Á nýju ári hvetur Friðrik almenning til að líta til baka 
og heiðra gamla matinn og gamla hráefnið. „Ég vil að 
fólk fari að elda kjötsúpu oftar og saltkjöt og baunir. 
Þetta eru bæði fallegar og góðar hefðir. Sumt af þessu 
er nánast í útrýmingarhættu.“

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir og
amma,

Sigrún Guðmundsdóttir
Eiði, Eyrarsveit, Rósarima 2,

lést á Landspítalanum Hringbraut að morgni 2. janúar.
Útförin fer fram frá Langholtskirkju þriðjudaginn
9. janúar kl. 13.00.

Bryndís Theodórsdótir     Guðni E. Hallgrímsson
Þröstur Theodórsson        Áslaug Árnadóttir
Lilja Theodórsdóttir          Birgir Guðmundsson
Hrönn Theodórsdóttir    Davíð Heiðberg
Freyja Theodórsdóttir
Sveinn Theodórsson         Ellen María Þórólfsdóttir
og barnabörn.

Móðursystir mín,

Lilja Jónsdóttir
hárgreiðslumeistari,

sem lést á heimili sínu, hjúkrunarheimilinu Holtsbúð,
Garðabæ 28. desember sl., verður jarðsungin frá
Dómkirkjunni í Reykjavík mánudaginn 8. janúar nk.
kl. 13.00.  Þeim sem vilja minnast hennar er bent á
Minningarsjóð Holtsbúðar, sími 535 2200.

Fyrir hönd aðstandenda,

Karl Eiríksson.

Innilegar þakkir til til allra þeirra sem
sýndu okkur ómetanlega hlýju og samúð
við andlát og útför elskulegrar eiginkonu
minnar, móður, tengdamóður, ömmu og
langömmu,

Ragnhildar Ingvarsdóttur
Engjavegi 28, Selfossi.

Sérstakar þakkir til starfsfólks taugadeildar L.S.H.
í Fossvogi og starfsfólks Sjúkrahúss Suðurlands á
Selfossi fyrir alúð og frábæra umönnun.

Hafsteinn Þorvaldsson
Þorvaldur Guðmundsson   Hjördís Leósdóttir
Ragnheiður Hafsteinsdóttir   Birgir Guðmundsson
Þráinn Hafsteinsson       Þórdís Lilja Gísladóttir
Aðalbjörg Hafsteinsdóttir   Ólafur Óskar Óskarsson
Vésteinn Hafsteinsson            Anna Östenberg
ömmubörn og langömmubörn.

Okkar ástkæri

Hólmgeir Björnsson

lést á gjörgæsludeild Landspítalans á jóladag.

Fyrir hönd fjölskyldunnar,

Hansína Jóna Traustadóttir
Sigurborg Íris Hólmgeirsdóttir       Árni Eiríkur Bergsteinsson
Kristín Elísabet Hólmgeirsdóttir    Agnar Birkir Helgason
Áslaug Eir Hólmgeirsdóttir             Pétur Kristmanns
Vigdís Birna Hólmgeirsdóttir         Sigurjón Magnússon
Hanna Kristín Árnadóttir, Lína Rut Árnadóttir,
Hólmgeir Gauti Agnarsson, Helgi Björn Agnarsson,
Agnes Lea Agnarsdóttir,
Guðlaugur Geir Kristmanns og Ríkharður Kristmanns.

Útförin hefur farið fram. Þökkum samúð og vinarhug.

Útför elskulegs eiginmanns míns, föður,
sonar, bróður, barnabarns, frænda
og vinar,

Torfa Freys 
Alexanderssonar

sem lést 13. desember 2006, fer fram frá Fella- og
Hólakirkju mánudaginn 8. janúar kl. 13.00.

Renata Edwardsdóttir
Karólína Vilborg Torfadóttir
Hafdís Lilja Torfadóttir
Alexander Valdimarsson
Hafdís Lilja Pétursdóttir Ágúst Guðmundsson
Bjarki Þór Alexandersson Elín Jónsdóttir og Óliver
Soffía Bæringsdóttir Helgi Hafsteinsson
Hlynur Bæringsson Unnur Edda Davíðsdóttir
Valdimar Ólafsson Helga Árnadóttir
Vilborg Torfadóttir
frændfólk og vinir.

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

Bergsteins Jónssonar
Prófessors emeritus.

Með ósk um gleðileg jól og farsælt nýtt ár.

Guðrún Þórey Jónsdóttir
Auður Bergsteinsdóttir Ólafur Árni Traustason
Soffía Sigríður Karlsdóttir Sigurður Jónasson
Hilmar Karlsson     Brynja Kærnested
Guðrún Árný Karlsdóttir   Sveinbjörn Enoksson
Bergsteinn Karlsson
Ólafur Finnbogi Ólafsson
Jón Bergsteinsson
Bergsteinn Jónsson        Bára Hólmgeirsdóttir
Anna Bergsteinsdóttir       Ólafur Sigurðsson
Oddrún Ólafsdóttir
Björg Ólafsdóttir
Karl Friðrik, Ólöf Sandra, Glódís, Bjartur og Enok,
Gunnar Jónsson og fjölskylda.    

Ástkær móðir okkar, dóttir,
systir og mágkona,

Jóhanna Björnsdóttir
læknir, Bergþórugötu  9, Reykjavík,

lést af slysförum laugardaginn 30. desember.
Jarðarförin verður auglýst síðar.

Ásta Ásbjörnsdóttir Hulda Ásbjörnsdóttir
Jónína Ósk Pétursdóttir
Pétur Björnsson   Margrét Þorvaldsdóttir
Hólmsteinn Björnsson   Þorgerður Ása Tryggvadóttir
Guðrún R. Björnsdóttir
Lilja V. Björnsdóttir   Jón Ómar Finnsson
Birna Björnsdóttir   Ríkharður Reynisson
og fjölskyldur.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi og
langafi,

Þorsteinn M. Árnason
frá Miðfjarðarnesi, Skeggjastaðahreppi,

verður jarðsunginn frá Skeggjastaðakirkju
mánudaginn 8. janúar kl. 14.00.

Kristín Þorsteinsdóttir         Kristján Jónsson
Hugrún Þorsteinsdóttir       Rafn Gunnarsson
og fjölskyldur.

Ástkær eiginkona, móðir, tengdamóðir,
amma og langamma,

Sölvína Herdís Jónsdóttir,
Lyngholti, Ólafsfirði,

síðar Dvalarheimilinu Ási, Hveragerði, andaðist 2. janúar.
Minningarathöfn verður haldin í Hvítasunnukirkjunni
Fíladelfíu í dag, 5. janúar, kl. 13.00. Jarðsungið verður
frá Ólafsfjarðarkirkju laugardaginn 13. janúar kl. 13.30.
Þeim sem vilja minnast hinnar látnu er bent á Hjálpar-
starf kirkjunnar.
Kristján Reykdal
Guðfinna Ólöf Friðriksdóttir Gunnar Ágústsson
Margrét Friðriksdóttir Einar Gestsson
Hildur Friðriksdóttir Gylfi Ólafsson
Jón Sveinn Friðriksson Jóna Gunnarsdóttir
Auður Regína Friðriksdóttir Sævar Anton Hafsteinsson
Eygló Friðriksdóttir
ömmubörn og langömmubörn.

Ástkær eiginkona mín, móðir, stjúpmóðir,
tengdamóðir og amma,

Sigrún J. Jóhannsdóttir
Mávahlíð 36, Reykjavík, 

lést á Landspítalanum við Hringbraut föstudaginn 29.
desember. Útför hennar fer fram frá Hallgrímskirkju
föstudaginn 5. janúar kl. 15.00. Blóm eru vinsamlegast
afþökkuð, en þeim sem vilja minnast hennar er bent á
Minningarsjóð hjúkrunarþjónustu Karítas, sími 551
5606 milli kl. 9 og 10.

Sigurður J. Stefánsson
Jóhann Kristján Kristjánsson              Anna B. Gunnarsdóttir
Ingólfur Davíð Sigurðsson                   Rósa Árnadóttir
og barnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Elín Margrét Sigurjónsdóttir

lést 28. desember. Útför hennar fer fram frá
Eyrarbakkakirkju laugardaginn 6. janúar kl. 13.00.

Sigríður Birna Birgisdóttir
Ingibjörg Birgisdóttir
Sveinbjörn Birgisson
Sigurjón Halldór Birgisson
Sævar Birgisson
Rúnar Birgisson
tengdabörn, barnabörn og langömmubörn.





Hver hefur ekki velt 
fyrir sér hvað hann eða 
hún myndi gera ynni 
hann eða hún milljarð í 

lottó? Einhverja dreym-
ir um að hætta í vinn-
unni, aðra dreymir um 

heimsreisur, á meðan 
sumir sjá villur og Benza á Arnar-
nesinu í hillingum.

Fyrir milljarð geturðu gert 
þetta allt, og gott betur. 100 millur 
í hús, 2 milljónir í ferðalagið, 10 í 
bílinn, og 300.000 þúsund í laun á 
mánuði næstu 60 árin (maður þarf 
ekki meira þegar það eru engar 
afborganir af húsinu eða bílnum). 
Þetta gera 328 milljónir. Þá eru 
enn 672 milljónir eftir. Ef þær fara 
í bankann á reikning með 5 pró-

senta vöxtum fást 33,6 milljónir á 
ári í vexti sem hægt er að nýta í 
frekari ferðalög og áhugamál.

Það sér hver heilvita maður að 
ekki þarf meira en milljarð til að 
lifa eins og kóngur. Ef meiru er 
spanderað í munað verður hann 
hversdagslegur og tilgangslaus. 
Kavíar bragðast ágætlega en ekki 
þegar hann er í morgunmat, 
hádegismat, kaffi, og kvöldmat.

Ég á engan milljarð og ég held 
að geri Kaupþing ekki mistök í 
tölvukerfinu, og nái ég ekki að 
flytja peningana á bankareikning 
á Kúbu áður en mistökin uppgötv-
ast, eignist ég aldrei milljarð. Ég 
er ekki ósattur við það. Mér duga 
fyllilega þessar 328 milljónir.

Í staðinn fyrir milljarðinn held 

ég í barnslegu trú mína. Þegar ég 
var lítill hélt ég nefnilega að sá 
sem stofnaði fyrirtæki gerði það 
til að geta átt þak yfir höfuðið, 
jeppa, og allt riddaraplaymoið 
sem hægt var að kaupa. Fyrirtæk-
ið væri líka stofnað svo allir 
starfsmennirnir gætu fengið laun 
og allt nema playmoið. Ég trúi 
þessu enn.

Þið sem haldið að hlutverk fyr-
irtækja sé að eigandinn geti grætt 
sem mest og eignast sem flest 
hafið líklega rétt fyrir ykkur. Ég 
held að Jóni Ásgeiri sé svo sem 
slétt sama hvort ég eignist jepp-
ann eða ekki. En mikið hlýtur hann 
að eiga ofboðslega mikið af ridd-
araplaymo. Hvað annað ætti hann 
að gera við peningana?



Allt að 42% afsláttur af raftækjum

Allt að 80% afsláttur af húsgögnum



Kl. 14.00
Myndlistarmennirnir Sirra Sigrún 
Sigurðardóttir, Hekla Dögg Jóns-
dóttir, Ásdís Sif Gunnarsdóttir og 
Daníel Björnsson sýna í Kling & 
Bang gallerí, Laugavegi 23. Sýning-
in ber heitið Ljósaskipti – Jólasýn-
ing Kling og Bang og stendur til 28. 
janúar.

!

Fyrir réttu ári urðu nokkur 
umskipti í umhverfi listdansins á 
Íslandi þegar menntamálaráðherra 
tilkynnti að Listdanskóli Íslands 
sem hafði starfað um nær fimmtíu 
ára skeið yrði lagður niður og starf-
semi hans tekin að hluta inn í fram-
haldsskóla og Listaháskólann. Þrátt 
fyrir mótmæli gekk það eftir en 
Listdansskólinn átti langa sögu. 
Rök ráðherra voru að svo viðamik-
ið og kröfuhart nám eins og list-
dansinn yrði að njóta viðurkenn-
ingar á framhaldsskólastigi og 
Listaháskólinn væri eðlilegur vett-
vangur fyrir framhaldsnám í svo 
sérhæfðu námi. Irma Gunnarsdótt-
ir, dansari og danshöfundur, segir 
þessa breytingu hafa verið tíma-

bæra og eðlilega 
framþróun í 
skipun dansins, 
þótt framan af 
hafi dansarar 
verið uggandi 
um framtíð 
kennslu í grein-
inni.

Lengi framan 
af liðnu ári ríkti 
mikil óvissa um 

framtíð þessa fags, en hér á landi 
er starfandi fjöldi einkarekinna 
skóla sem starfa á þessu sviði og 
má áætla að listdansgeirinn haldi 
um tíu þúsund nemendum við nám 
þegar allt er talið. Námið hefst 
snemma og tekur drjúgan tíma í 
starfsviku nemenda sem heldur því 
áfram milli tektar og tvítugs. Á 
endanum leiðir það marga til fram-
haldsnáms í erlendum listdansskól-
um. Félag íslenskra listdansara 
stendur á gömlum grunni og hefur í 
áranna rás staðið fyrir margs konar 
framförum í málefnum listdansins.

Jazzballettskóli Báru er einn 
þeirra fjölmörgu skóla sem hefur 
jöfnum höndum sinnt kennslu í 
listdansi og nútímadönsum. Stend-
ur hann á fjörutíu ára grunni en 
Bára Magnúsdóttir gekk þessa 
löngu braut sjálf; var í upphafi 
menntuð í Listdansskóla Þjóðleik-
hússins á þeim árum er Erik Bid-
sted var að ljúka þar sínum far-

sæla og áhrifamikla ferli og aðrir 
að taka við. Bára sótti sér síðan 
nám erlendis og réðist loks í eigin 
rekstur.

Bára og hennar lið höfðu sótt 
um viðurkenningu ráðuneytis 
nokkru áður en breytingar gengu í 
garð. Nú hefur Jazzballettskóli 
Báru tekið stakkaskiptum til aðlög-
unar nýju umhverfi í dansmennt 
hér á landi, lagt niður sitt fjörutíu 
ára nafn; og  breytti skólanámskrá 
sinni frá og með haustinu 2006 til 
samræmis við aðalnámskrá 
menntamálaráðuneytisins í list-
dansi. Hefur menntamálaráðu-
neytið nú samþykkt skólanás-
skrána og er skólinn því orðinn 
listdansskóli á grunn- og fram-
haldsskólastigi og fylgir þar í kjöl-
far Klassíska listdansskólans sem 
fékk viðurkenningu fyrir.  Ákveðið 
var af því tilefni að breyta nafni 
skólans. 

Danslistarskóli JSB sérhæfir 
sig í jazz- og nútímadansi og býður 
fjölbreytt dansnám sem hefur þró-
ast á 40 ára starfsferli skólans. 
Námið er tvíþætt og skiptist í 

almenna braut og listdansbraut. Á 
almennri braut er megináhersla 
lögð á jazzballett. Námið er tóm-
stundamiðað og jafnt fyrir stelpur 
og stráka. Engin sérstök inntöku-
skilyrði eru á almenna braut. 

Nám á listdansbraut við Dans-
listarskóla JSB hófst síðastliðið 
haust og er þar um  kröfuhart 
nútímalistdansnám að ræða fyrir 
þá sem stefna lengra í danslistinni 
og tekur námið mið af aðalnáms-
skrá menntamálaráðuneytisins 
varðandi kröfur og fagleg viðmið.

Irma, sem er deildarstjóri hjá 
Danslistarskóla JSB og forkólfur í 
Félagi íslenskra listdansara, segir 
þessar breytingar til þess fallnar 
að dansmenntun sé í takt við annað 
nám í grunn- og framhaldsskóla. Í 
Danslistarskólanum séu bekkir í 
hverjum árgangi, en alls eru um 
750 nemendur í skólanum sem 
starfar á þremur stöðum; nýlega 
var húsnæði skólans í Lágmúla 
stækkað um 800 fermetra; hann 
hefur haft aðstöðu í Digranesi í 
Kópavogi um fimm ára skeið og er 
auk þess með sal í Laugardalshöll. 

Nemendur á listdansbraut eru 
teknir inn frá 10 ára aldri. Inn-
tökuskilyrði eru á listdansbraut-
ina og eru inntökupróf haldin á 
vorin. Nám á listdansbraut JSB 
skiptist í grunnnám fyrir 10–15 
ára og nútímalistdansbraut fyrir 
16–20 ára. Við lok náms á nútíma-
listdansbraut eiga nemendur að 
vera færir um að stíga sín fyrstu 
skref sem atvinnudansarar eða 
hefja frekara dansnám á háskóla-
stigi. Upplýsingar um listdansnám 
skólans er að finna í nýútgefinni 
skólanámskrá sem er að finna á 
vefnum www.jsb.is. 

Dansstúdíó JSB er einnig nýtt af 
nálinni hjá JSB. Hér eru í boði fjöl-
breytt dansnámskeið fyrir 18 ára 
og eldri, bæði fyrir byrjendur og 
lengra komna. Ný námskeið hefjast 
15. janúar og stendur innritun yfir. 
Nánari upplýsingar um námskeiðin 
er að finna á heimasíðu skólans. 

Irma segir fjárhagslega hlið 
þessara úrbóta enn vera nokkrum 
skrefum á eftir breytingum í 
umhverfi skólanna og innra starfi, 
en það standi til bóta. Hún er bjart-
sýn á að umstokkun á umhverfi 
dansmenntunar verði þegar fram 
líða stundir til góða.

Fastráðinn við óperuna

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 örfá sæti laus og kl. 14:00 örfá sæti laus, sun. 7/1 kl.
11:00 örfá sæti laus, kl. 12:15 og kl. 14:00, lau. 13/1 kl. 11:00, kl. 12:15 og kl. 14:00 
uppselt, sun. 14/1 kl. 11:00 örfá sæti laus, 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 nokkur sæti laus, lau. 13/1 nokkur sæti laus, lau. 20/1, lau. 27/1.

SITJI GUÐS ENGLAR eftir Guðrúnu Helgadóttur. Leikgerð Illugi Jökulsson.
Lau. 6/1 kl. 14:00 örfá sæti laus, sun. 7/1 kl. 14:00 örfá sæti laus og kl. 20:00 örfá sæti 
laus, lau. 13/1 kl. 14:00 örfá 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 örfá sæti laus, lau. 27/1 kl. 14:00 nokkur sæti 
laus, sun. 28/1 kl. 14:00.

BAKKYNJUR eftir Evrípídes
5. sýn. í kvöld 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

Patrekur 1,5

Miðasalan er opin alla daga nema mánudaga kl. 14-18 og fram að sýningu sýningardaga.
Símasala kl. 10-18 þriðjudaga - föstudaga. Miðasala á Netinu allan sólarhringinn.

www.opera.is

www.opera.is

opera@opera.is Sími: 511 4200

Frumsýning fös. 9. feb. kl. 20 - nokkur sæti laus - 2. sýn. sun 11. feb. kl. 20
FLAGARI Í FRAMSÓKN  - The Rake´s Progress e. Stravinsky  - Nánari upplýsingar á www.opera.is

3. sýn. fös. 16. feb. kl. 20 –  4. sýn. sun. 18. feb. kl. 20 FÁAR SÝNINGAR
TRYGGÐU ÞÉR MIÐA STRAX ! - 25 ára og yngri fá 50% afslátt af miðaverði í sal
Kynning fyrir sýningu í boði VÍÓ kl. 19.15 (ekki á frumsýningu)

6. janúar kl. 17.00 í DUUS-húsum í Keflavík
7. janúar kl. 20.00 í Íslensku óperunni

KAMMERSVEITIN ÍSAFOLD
Hljómsveitarstjóri: Daníel Bjarnason

Einsöngvarar:
Hulda Björk Garðarsdóttir, sópran og Ágúst Ólafsson, barítón.

Á efnisskrá eru Sinfónía nr. 4 og Kindertotenlieder eftir Mahler

IGOR STRAVINSKY

Miðaverð kr. 2.000 – Námsmenn fá 2 fyrir 1 gegn 
framvísun skólaskírteinis,

    



„ Ljúfsár og yndisleg!“
- Sigríður Pétursdóttir, Rás 1

„ Ótrúlega fersk, fyndin og notaleg.“
- Sæbjörn Valdimarsson, Mbl

„ Bráðfyndin, ljúf og hugguleg gamanmynd
sem bæði heillar og snertir við manni.”
- Tómas Valgeirsson, Kvikmyndir.is

„Ein af þessum myndum sem þig langar til
að sjá aftur og aftur og aftur.“
- Ásgeir Eyþórsson, Rás 2

LITLA UNGFRÚ SÓLSKIN SÝND Í REGNBOGANUM OG SMÁRABÍÓI

- Ekkert hlé á góðum myndum

Gullnu reglur Græna ljóssins

Ekkert hlé  
Myndin sýnd í einum rykk

Minna af auglýsingum
Sýning myndarinnar byrjar fyrr

Engin trufl un
Miðasölu lýkur þegar sýning myndar hefst321

KLIPPIÐ HÉR!

www.graenaljosid.is — Skráðu þig á póstlistann og þér verður boðið á forsýningar allra mynda Græna ljóssins

Lesendur Fréttablaðsins fá 2 fyrir 1 allar frumsýningarhelgar.
Framvísaðu þessari úrklippu í miðasölunni til að fá tilboðið. Tilboðið gildir föstudag, laugardag og sunnudag á allar sýningar.

GOLDEN GLOBE
TILNEFNINGAR2

BESTA MYNDIN – BESTA LEIKKONA

2 FYRIR 1 ALLA HELGINA
Á LITLU BESTU MYND ÁRSINS FYRIR LESENDUR FRÉTTABLAÐSINS*
*Tilboðið gildir föstudag, laugardag og sunnudag á allar sýningar gegn framvísun úrklippunnar að neðan.



Þorgerður Katrín Gunnars-
dóttir menntamálaráðherra 
og Kristján Þór Júlíusson, 
bæjarstjóri á Akureyri, 
undirrituðu á miðvikudag 
þriggja ára samning um 
samstarf menntamálaráðu-
neytisins og Akureyrarbæj-
ar um menningarmál í bæn-
um. Samningurinn hljóðar 
upp á samtals 360 milljóna 
króna framlag ríkisins til 
menningastarfs og gildir til 
ársloka 2009. 

Fyrsti samningurinn um framlög 
ríkisins til menningarmála er 
tengjast Akureyrarbæ var undir-
ritaður árið 1996 og var þá Akur-
eyri skilgreind sem tilraunasveit-
arfélag. Samningar hafa verið 
gerðir síðan um uppbyggingu á 
menningarlífi í bænum og er með 
þeim tryggð markviss uppbygg-
ing á aðstöðu og tækjum. Ráð-
herra fær með samningnum sveit-
arfélagið að rekstri allra 
menningarstofnana í bæjarfélag-
inu, gerðir eru þjónustusamning-
ar við einstakar stofnanir þar sem 
vettvangur þeirra, fjárhagsrammi 
og markmið eru skilgreind. Nýr 
samningur teygir sig allt til árs-
loka 2008 en þá verður menning-
arhúsið á Akureyri risið, en fram-
kvæmdir við það standa nú yfir.

Í samningnum eru skilgreind 
nokkur verkefni sem aðilar eru 
sammála um að halda áfram: 
„Með stuðningi við meginstofnan-
ir á sviði myndlistar, tónlistar og 
leiklistar vilja samningsaðilar 
stuðla að því að Akureyri verði 
þungamiðja öflugs menningar-
starfs, með möguleikum til auk-
innar atvinnumennsku á lista-

sviði“ segir í sameiginlegri 
yfirlýsingu Þorgerðar Katrínar 
og Kristjáns Júlíussonar. Í þeim 
orðum felst að störf verði til sem 
tryggi búsetu á svæðinu. Samn-
ingurinn virkar þannig að fjár-
magnið rennur beint til bæjar-
sjóðs en tryggt er að annað eins 
komi á móti þeim megin og sér 
svo bæjarstjórn alfarið um að 
útdeila fénu.

- að efla starf Sinfóníuhljóm-
sveitar Norðurlands: Sinfónían er 
djörf tilraun til að halda uppi tón-
leikahaldi norðan fjalla, en hefur 
sótt starfskrafta sína fullmikið 
suður fyrir heiðar. Var það gagn-
rýnt af tónlistarfólki í dreifðum 
byggðum Norðurlands að ekki 
skyldi kallað til æfinga meira af 
fólki sem er ekki í stöðugri þjálf-
un, heldur flogið inn liði frá 
Reykjavíkurflugvelli.

Hljómsveitin hefur staðið fyrir 
nokkrum tónleikum á ári og átt 
samstarf bæði við kóra og Leikfé-
lagið. Henni er búin aðstaða í nýja 
menningarhúsinu og hún á bak-
land í Tónlistarskólum víða um 
Norðurland. Hljómsveitin fékk á 
síðasta ári 24 miljónir króna í 
styrk en rekstur hennar mun hafa 
kostað meira. 

- að styrkja starf Listasafnsins 
á Akureyri sem meginstoð mynd-
listar utan höfuðborgarsvæðis-
ins. Hannes Sigurðsson hefur 
reynst  lunkinn að læsa sig í 
erlendar sýningar sem annars 
hefðu farið hjá sunnar í Atlants-
hafinu. Hannes gerði nýjan og 
skárri samning við bæinn um 
rekstur safnsins sem að sögn 
kunnugra styrkti laun hans og 
lausafé safnsins um eina milljón. 
Á síðasta ári fékk Listasafn Akur-
eyrar frá bænum með tilleggi rík-
isins rúmlega 40 milljónir.

- að renna enn styrkari stoðum 
undir starfsemi atvinnuleikhúss 
á Akureyri: gamla áhugamanna-
félagið á Akureyri er litlu yngra 
en elstu félögin á landinu í 
Reykjavík og á Sauðárkróki. Það 
hefur starfað sem atvinnumanna-
fyrirtæki í þrjá áratugi rúma. 
Rekstur þess hefur alltaf gengið 
erfiðlega sem ráðist hefur af árs-
samningum leikara sem núver-
andi leikhússtjóri hefur snúið frá, 
og sætafáum húsum sem bera í 
sér feigðina. Á móti kemur að 
markaðssvæðið er lítið. LA náði 
því fyrst allra listastofnana 
nyrðra að draga gesti norður að 
sunnan í tíma Signýjar Pálsdóttur 
sem leikhússtjóra þar. Velgengni 
Magnúsar Geirs sem leikhús-
stjóra þar hefur skilað LA góðri 
stöðu. Þar eru nú í fyrsta sinn til 
varasjóðir, en samt mun það álit 

manna að hagur LA verði að 
vænkast enn frekar og standa 
vonir til að framlög hækki frá 
fyrra ári en þá fékk félagið 80 
milljónir og aukastyrk sem nam 
10 milljónum vegna árangurs-
tengdra ákvæða.  

 - að Amtsbókasafnið geti gegnt 
hlutverki sínu sem eitt af skyldu-
skilasöfnum í landinu. Mun áætl-
aður styrkur til þessa verða um 18 
milljónir og gefur orðalag samn-
ingsins til kynna að Amtsbóka-
safninu hafi reynst trautt að 
standa við lögbundnar skyldur 
sínar en það er svo kallað prent-
skilasafn, þangað skulu fara ein-
tök af öllu prenti í landinu og varð-
veitast þar.

 - að kynna fornleifaverkefnið 
að Gásum og miðla þeirri þekk-
ingu sem til hefur orðið. Uppgröft-
urinn á Gásum er stórmerkilegur 

og gefur Norðlendingum tækifæri 
til að styrkja ferðamannaiðnað í 
nágrenni Akureyrar gildri stoð. 
Er hugmynd manna að koma þar 
upp sýningaraðstöðu og vera með 
lifandi eftirmynd af staðnum eins 
og hann var á miðöldum. 

Bæjarstjórn Akureyrar skal 
gera skriflega samninga við ofan-
greinda aðila. Í samningum skulu 
koma fram markmið verkefna og 
hvaða mælikvarðar verða lagðir 
til grundvallar þegar árangur 
þeirra verður metinn. Munu norð-
anmenn vinda sér í samningagerð 
við alla þá aðila sem málið varðar: 
allavega voru þeir á fundi með 
Leikfélagsmönnum nyrðra strax í 
gær sem bendir til að einhverjir 
hafi verið þreyjandi þegar Þor-
gerður brá sér norður og gekk frá 
samningnum við Kristján í 
Davíðshúsi á miðvikudag. 
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Það eru sýningaskil á Veggnum í 
Þjóðminjasafninu við Suðurgötu 
nú eftir helgina. Þá verður fyrri 
hluti af sýningu úr safni þeirra 
bræðra Kristjáns og Ingimundar 
Magnússona tekinn niður og nýr 
settur upp. Þeir bræður settu svip 
sinn á Reykjavík á seinni helmingi 
síðustu aldar: þeir voru báðir fríð-
ir menn og dökkir, tvíburar og 
komu víða við: báðir voru iðn-
menntaðir, Kristján bólstrari en 
Ingimundur var trésmiður, en svo 
fór að þeir sneru sér báðir að ljós-
myndun og luku iðnprófum í þeirri 
grein.

Á sjöunda áratugnum voru þeir 
báðir að; Ingimundur tók fyrir 
Vísi en Kristján fyrir Vikuna og 
Tímann. Þetta voru hræringar-
miklir tímar og því er safn þeirra 

bræðra mikilvægur vitnisburður 
um þjóð í hraðri þróun. 

Þegar Kristján lést 2003 afhenti 
Ingimundur Þjóðminjasafni ljós-
myndasafn þeirra bræðra. Fyrsta 
sýningin úr safninu var tekin 
saman í byrjun aðventu og sýnir 
jólastúss á sjöunda áratugnum og 
kölluð Hátíð í bæ. Henni lýkur nú 
á sunnudag.

Annan laugardag verður seinni 
hluti þessarar kynningar á safni 
þeirra bræðra, Tyggjó og túberað 
hár, sett upp á Veggnum innan við 
kaffistofu og safnbúð á jarðhæð-
inni í Þjóðminjasafninu. Þar er 
líka uppi stórmerk sýning á mynd-
um Guðna Þórðarsonar frá hans 
mektardögum í ljósmyndun þjóð-
arinnar milli 1946 og 1961.

Jól út og tvistið inn

Sænska söngkonan Lisa Ekdahl 
heldur þrenna tónleika hér á 
landi í byrjun mars. Tónleikarnir 
fara á Nasa, Græna hattinum á 
Akureyri og í Víkurbæ í Bolung-
arvík.

Ekdahl lék fyrir fullu húsi í 
Austurbæjarbíói og Háskólabíói í 
fyrra og bíða því vafalaust marg-
ir spenntir eftir öðru tækifæri til 
að hlýða á hana aftur. Að þessu 
sinni er Lisa á ferð með kassagít-
ar og undirleikaranum Mattias 
Blom-dahl sem spilar á gítar, 
hljómborð og önnur hljóðfæri. 
Draumur hennar var að spila úti 
á landi á Íslandi og þann draum 
lætur hún rætast nú.

Miðasala á tónleikana hefst 
þriðjudaginn 9. janúar kl. 10 á 
midi.is og í verslunum Skífunnar, 
BT Akureyri, BT Egilsstöðum og 
BT Selfossi.

Ekdahl á ný



Í nýlegu viðtali við bandaríska tímaritið Billboard segir Bono, söngvari 
U2, hljómsveitina vera tilbúna til að enduruppgötva sjálfa sig. Hann 
segir að nú sé komið að leiðarlokum eftir útgáfu síðustu tveggja platna 
og tími sé kominn til að prófa nýja hluti. Tekur hann sem dæmi að hann 
vilji taka upp nokkur órafmögnuð lög þar sem rödd hans getur fengið 
að njóta sín betur. „Við ætlum að halda áfram sem hljómsveit en 
kannski þarf rokkið að víkja eða kannski þarf rokkið bara að vera enn 
þá meira. Hvað sem verður þá eiga hlutirnir eftir að breytast.“

Ég fagna þessum orðum Bono, því það er svo sannarlega orðið 
tímabært að U2 breyti um áherslur. Þó svo að sveitin hafi átt góða 
spretti á síðustu plötum með lögum á borð við Beautiful Day, Stuck In 
A Moment You Can´t Get Out Of og Sometimes You Can´t Make It On 
Your Own hafa þreytumerki verið augljós í lagasmíðunum. Meðal 
annars má heyra það í nýja smáskífulaginu Window in the Skies, sem 
reyndar hefur að geyma nokkuð grípandi viðlag. Ekki má samt rugla 
því lagi saman við tökulagið gríðarþétta The Saints Are Coming sem 
U2 og Green Day endurgerðu á fagmannlegan hátt. Það lag sýnir að 
það er enn þá töggur í Írunum en betur má ef duga skal.

U2 er farin að endurtaka sig, sem auðvitað er það eðlilegasta í heimi 
með sveit sem hefur verið til eins lengi og raun ber vitni. Þá er einmitt 
kominn tími til að stokka spilin upp á nýtt og það er eitthvað sem þeir 
félagar hafa verið ófeimnir við að gera í gegnum árin. Hver man ekki 
eftir Achtung Baby sem kom eins og ferskur andblær inn í tónlistar-
heiminn á sínum tíma, hinni tilraunakenndu Zooropa og The Passeng-

ers-ævintýrinu, þar sem 
sjálfur Pavarotti fékk að 
njóta sín í mögnuðu lagi? 
Beautiful Day kom einnig 
sterkt inn fyrir tæpum sex 
árum en sveitin náði ekki 
að fylgja því nógu vel eftir.

Ný plata mun vera í 
smíðum sem á að koma út 
undir lok þessa árs. 
Tónleikaferð mun væntan-
lega fylgja í kjölfarið og 
vitaskuld verður uppselt á 
hana undir eins, enda er U2 
og verður áfram ein besta 
ef ekki allra besta tónleika-
sveit heims. Til að sveitin 
haldi áfram að endurnýja 
sig og laða að nýja aðdá-
endur þarf hún engu að 
síður að taka sig saman í 
andlitinu. Vonandi hafa 
Bono og félagar enn getuna 
til þess.

Spilin stokkuð upp á nýtt
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Árið 2006 var tíðindalítið í 
hip-hop tónlistinni, en samt 
komu út nokkrar fínar plöt-
ur. Snillingurinn Nas sendi 
frá sér nýja plötu, Hip-Hop 
Is Dead, rétt fyrir jólin 
og maður ársins í rappinu 
vestanhafs, Ghostface 
Killah, var að senda frá sér 
plötu númer tvö á árinu, 
More Fish, en sú fyrri, 
Fishscale, er að flestra mati 
besta hip-hop plata ársins 
2006. Trausti Júlíusson tók 
stöðuna.

Árið 2006 var ekki sérlega gott 
hip-hop ár. Plötusala var minni en 
undanfarin ár og það komu ekki út 
nein meistaraverk sem tónlistar-
áhugamenn úti um allan heim gátu 
sameinast um eins og gerðist t.d. 
2005 með plötu Kanye West, Late 
Registration og 2003 með Out-
Kast-plötunni Speakerboxx/The 
Love Below. Nas sendi frá sér sína 
áttundu plötu, Hip-Hop Is Dead, 
rétt fyrir síðustu jól og eins og 
nafnið gefur til kynna er hann 
ekki beint sáttur við stöðuna í 
rappinu. Hip-Hop Is Dead er 
fyrsta plata Nas hjá Def Jam fyr-
irtækinu og hans fyrsta plata síðan 
hin tvöfalda Street’s Disciple kom 
út fyrir tveimur árum.

„Mér finnst frábært að það komi 
loksins út Nas-plata hjá Def Jam,“ 
segir Nas í nýlegu viðtali við Roll-
ing Stone, „Def Jam er Motown 
rappsins“. Eins og kunnugt er er 
það gamall fjandmaður Nas, Jay-

Z, sem stjórnar Def Jam útgáf-
unni, en þeir sættust með eftir-
minnilegum hætti þegar Nas kom 
fram sem gestur á tónleikum Jay-
Z í New Jersey í fyrra. Nas, sem 
heitir réttu nafni Nasir Jones, sló í 
gegn með sinni fyrstu plötu Ill-
matic árið 1997, en margir telja 
hana enn þá vera bestu plötu rapp-
sögunnar. Nas er sonur djass-
trompetleikarans Olu Dara. Hann 
er einn færasti rímnasmiður 
rappsins og er þekktur fyrir að 
vera sérstaklega heilsteyptur 
náungi. Sannur fagmaður sem 
setur  tónlistina alltaf í fyrsta 
sætið.

Allt frá því að Nas tilkynnti í maí 
sl. að hans næsta plata ætti að 
heita Hip-Hop Is Dead hafa rapp-
arar eins og T.I., Ludacris og 
Young Jeezy hneykslast mikið á 
honum að láta annað eins út úr sér. 

En Nas lætur sér fátt um finnast 
og stendur fast á sínu. Að hans 
mati eyða margar af stærstu 
stjörnum rappsins í dag mestri 
orku í að dissa aðra rappara og að 
upphefja ofbeldi í staðinn fyrir að 
einbeita sér að tónlistinni. Og það 
kemur niður á gæðunum. Taktarn-
ir á Hip-Hop Is Dead eru m.a. 
gerðir af Scott Storch, Dr. Dre, 
Kanye West og Will.I.Am sem á 
heiðurinn af titillaginu. Kanye, 
Snoop Dogg, Jay-Z, Chrisette 
Michele og eiginkona Nas, Kelis,   
eru á meðal gesta. Fín plata sem 
kemst léttilega í hóp bestu hip-hop 
platna ársins 2006. Hún fær líka 
góðar móttökur plötukaupenda –
fór beint á topp Billboard-listans.

Flestir tónlistarmiðlar eru sam-
mála um að besta hip-hop plata 
ársins 2006 sé Fishscale, fimmta 
plata Wu-Tang liðans Ghostface 
Killah, sem kom út síðasta vor. 
Frábær plata sem er bæði heil-
steypt og fjölbreytt. Ghostface er 
í miklu stuði þessi misserin því að 
nú rétt fyrir áramótin kom önnur 
Ghostface plata, More Fish. Hún 
er ekki alveg jafn mögnuð og 
Fishscale, en á samt sína spretti.

Aðrar hip-hop plötur frá 2006 
sem hægt er að mæla með eru t.d. 
Hell Hath No Fury með Clipse 
(taktarnir eftir Neptunes), Donuts 
með J. Dilla sem féll frá á árinu, 
Food & Liquor með nýstirninu 
Lupe Fiasco frá Chicago, Pick A 
Bigger Weapon með hinum ofur-
pólitísku The Coup, Game Theory 
með The Roots, Idlewild með Out-
Kast, Kingdom Come með Jay-Z, 
hin fönkskotna Afro Strut með 
Amp Fiddler og The Dusty Foot 
Philosopher með K’Naan, Sómalíu-
manni sem nú býr í Kanada.

Bresk-íslensku hljómsveitinni 
Fields er spáð góðu gengi á árinu 
2007. Plötubúðin HMV hefur birt 
lista sinn yfir þær hljómsveitir 
og listamenn sem talið er að verði 
áberandi í Bretlandi á þessu ári 
og Fields er ein þeirra. Sem 
kunnugt er spilar íslenska 
tónlistarkonan Þórunn Ant-
onía Magnúsdóttir á 
hljómborð í Fields og 
syngur.

„Það er mikið í 
gangi hjá þessari 
fimm manna sveit 
frá London (með 
viðkomu í Reykja-
vík),“ er ritað í frétta-
tilkynningu frá HMV.  „Í 
Fields eru tveir forsöngv-

arar, annar er dóttir höfundar íslenska 
þjóðsöngsins,“ er enn fremur ritað og 
vísar höfundur þar í lagið Ísland er 
land þitt eftir Magnús Þór Sigmunds-
son, föður Þórunnar.

Þórunn Antonía hefur verið búsett 
í London um nokkurra ára skeið og 

starfað við tónlist. Fyrsta útgáfa 
Fields var EP-plata sem kom 

út á síðasta ári og fékk prýð-
isgóðar viðtökur.

Þórunni spáð velgengni



Gamanleikarinn Mike Myers mun 
fara með hlutverk Keiths Moon, 
fyrrum trommara The Who, í 
nýrri kvikmynd sem verður byggð 
á ævi hans. Er hún væntanleg á 
hvíta tjaldið árið 2009.

Vinnuheiti myndarnnar 
er See Me Feel: Keith 
Moon Naked For 
Pleasure. Söngvari 
The Who, Roger 
Daltrey, hafði bar-
ist fyrir því að 
Myers fengi hlut-

verkið og nú hefur honum orðið 
að ósk sinni. 

„Mike er mjög unglegur og 
Keith leit auðvitað út fyrir að vera 
miklu eldri en hann var,“ sagði 
framleiðandinn Nigel Sinclair um 
valið á Mike Myers í hlutverkið. 

„Draumur Rogers var að 
sköpunarkraftur Mike 
myndi koma verkefninu á 
flug.“

Keith Moon lést árið 
1978, aðeins 32 ára gamall, 
eftir að hafa tekið of stór-
an lyfjaskammt. Hann var 
þekktur fyrir skrautlegan 
lífsstíl sinn og eyðilagði 

eða reyndi að eyði-
leggja flest sem hann 
komst í tæri við.

Moon gekk til liðs við The Who 
árið 1964, aðeins sautján ára gam-
all. Hljómsveitin naut mikilla vin-
sælda og er vafalítið 
þekktust fyrir lagið 
My Generation. The 
Who er enn starfandi 
og á síðasta ári gaf hún 
út plötuna Endless 
Wire.

Næsta mynd Mike 
Myers er þriðja mynd-
in um tröllið Shrek og 
nefnist hún einfald-
lega Shrek the Third. 

Hann hefur áður leikið í vinsæl-
um myndum á borð við Wayne´s 
World og Austin Powers.

Mike Myers leikur Keith Moon

Hljómsveitin Modest Mouse hefur 
gefið aðdáendum sínum tækifæri 
til að hita upp fyrir útgáfu næstu 
breiðskífu hennar. Hægt er að 
hlusta á fyrstu smáskífu plötunn-
ar, Dashboard, á heimasíðu hljóm-
sveitarinnar og Myspace-síðu 
Modest Mouse sömuleiðis. Gripið 
var til þessa ráðs eftir að ókláruð 
útgáfa af laginu var sett á netið í 
byrjun vikunnar.

Modest Mouse, sem var stofn-
uð í Washington, gefur út plötuna 
We Were Dead Before The Ship 
Even Sank í mars. Meðal gesta á 
plötunni eru gítarleikarinn John-
ny Marr og James Mercer, for-
sprakki The Shins, syngur bak-
raddir.

Gefa nýtt 
lag á netinu

Billy Corgan, söngvari Smashing 
Pumpkins, hefur staðfest að sveit-
in gefi út plötu á þessu ári og leggi 
upp í tónleikaferð um heiminn. Á 
Myspace-síðu Smashing Pump-
kins skrifar Corgan: „Á þessu ári 
kemur plata með nýjum lögum og 
við förum í túr um heiminn. Við 
hlökkum mikið til þess að spila 
aftur fyrir aðdáendur okkar,“ 
skrifar Corgan. Hann hefur ekki 
staðfest hvort gömlu meðlimirnir 
James Iha og D’arcy Wretzky 
verða með á plötunni eða á tón-
leikaferðalaginu.

Hlakkar til 
að snúa aftur



Í fram(hjá)haldi af jólunum

„Jájá, það má vel vera að starfs-
mannahald hér sé hundrað prósent 
karlmenn. En við höfum feminísk 
gildi í hávegum og pissum sitjandi,“ 
segir Þorkell Máni Pétursson á 
útvarpsstöðinni X-inu 977. 

Aðeins tveir starfsmenn, Máni 
og Frosti Logason, sjá um dag-
skrána á útvarpsstöðinni sem leit-
ast við að spila nýjasta nýtt í rokk-
tónlist. Þeir sitja nú að nokkru leyti 
einir að þeim markaði sem segja 
má að séu rokksinnaðir hlustendur í 
yngri kantinum eftir að X-Fm og 
KissFm voru settar á ís. Samkvæmt 
heimildum Fréttablaðsins keypti 
365 þessar útvarpsstöðvar af Sig-
urði G. Guðjónssyni og Íslenska 
útvarpsfélaginu.

Þorkell gefur reyndar lítið út á 
þessa samkeppni, segir sig og 
Frosta vera sér á báti og X-Fm hafi 
verið að þróast meira í þá átt að 
vera svipuð og útvarpsstöðin Skon-
rokk var með Capone sem morgun-
þátt og Valtý Björn og Böðvar 
Bergsson með sitt fótboltaspjall.

Gríðarleg gleði ríkir nú meðal 
félaganna tveggja en þeim barst 
jólakort frá Femínistafélagi Íslands 
þar sem ánægju er lýst yfir með 
siðaskrá sem X-ið 977 hefur samið 
og segist fara eftir. En í siðaskránni 
er tekið tillit til femínískra sjónar-
miða. Sem skýtur skökku við þegar 
horft er til þess að starfsmenn 
stöðvarinnar eru bara karlmenn.

„Já, en við eigum báðir konur og 
erum alltaf að leita eftir kven-
mannsrödd. Og tökum fullt tillit til 
femínískra sjónarmiða.”

Máni og Frosti pissa sitjandi

Áströlsk yfirvöld hafa afhent 
ekkju „krókódílafangarans“ Steve 
Irwin myndband sem var tekið 
upp þegar hann var stunginn til 
bana af stingskötu.

Þetta er eina myndbandið sem 
er til af dauða hans. Létu yfirvöld 
eyða öllum afritum af því til að 
koma í veg fyrir að atvikið yrði 
sýnt opinberlega. Hafði ekkjan 
Terri óskað eftir því að fjölmiðlar 
fengju ekki að nota myndbandið.

Irwin lést þann 4. september í 
fyrra þegar hann var stunginn í 
hjartað af baneitraðri stingskötu 
er hann var að taka upp heimildar-
mynd við strendur heimalands 
síns Ástralíu.

Myndband 
afhent

Sienna Miller segist vera hætt að 
vera með eldri karlmönnum. 
Sienna er 25 ára gömul og hefur 
upp á síðkastið verið með þeim 
Jude Law, 34 ára, og Daniel Craig, 
38 ára. Nú vill hún yngri kærasta, 
því þeir eldri haldi ekki í við hana. 
„Þeir vilja þroskaða og fágaða 
konu sem geti sinnt tilfinningum 
þeirra. Á sama tíma vilja þeir 
unga og flotta stelpu. Ég get ekki 
verið hvort tveggja,“ segir Sienna 
sem bætir við: „Þeir geta ekki 
haldið í við mig vegna þess að 
stundum haga ég mér eins og ung 
og rugluð stelpa.“

Vill yngri 
kærasta

Eitt af þekktustu pörum 
afþreyingariðnarins, Justin 
Timberlake og Cameron 
Diaz, hafa sagt skilið við 
hvort annað eftir þriggja 
ára samband. 

Samkvæmt bandaríska slúður-
blaðinu Star ákvað parið að slíta 
sambandinu í byrjun desember en 
kjaftasögur hafa verið á kreiki 
ansi lengi um að ekki væri allt með 
felldu þeirra á milli. Þegar Diaz 
sótti Ísland heim fyrir ári voru 
bandarísk og bresk götublöð upp-
full af fréttum um meint sam-
bandsslit en þau neituðu öllum 
fréttum og sögðust vera ástfangn-
ari en nokkru sinni áður. Ef marka 
má fréttir Star er greinilegt að 
sambandið hefur hangið á blá-
þræði. 

Samkvæmt heimildum 
Star var parið ekki saman 
yfir hátíðarnar eins og 
upphaflega stóð til held-
ur fór Justin til fjöl-
skyldu sinnar í Tenness-
ee á meðan Diaz renndi 
sér niður snæviþaktar 
brekkur Colorado 

ásamt vinkonum sínum. „Þau 
ætluðu að eyða jólunum 

saman með fjölskyldu Just-
ins en hann fór þangað 
einn á meðan hún varð 
eftir í Los Angeles,“ 
sagði heimildarmaður 

blaðsins. Á Þorláks-
messu sást síðan til 
Justins úti á lífinu 
með vinum sínum á 
næturklúbbi í Memp-

his en þar mun hann 
hafa sagt hverjum 
sem vildi heyra að 
hann væri hættur 
með Diaz. 

Samkvæmt bandarískum vef-
miðlum er Justin sagður hafa leit-
að strax til fyrrverandi kærustu 
sinnar, Veronicu Finn, en hún starf-
ar sem fasteignasali á Flórída. Finn 
var á sínum tíma valin til að hlaupa 
í skarðið fyrir Britney Spears, 
fyrrum kærustu Justin, í stúlkna-
sveitinni Innocense eftir að Spears 
ákvað að einbeita sér að sólóferli 
sínum. Reyndar veltir vefsíðan 
Thinkfashion.com því fyrir sér 
hvort Timberlake hafi verið kom-
inn með nóg af drykkjusögum og 
skrílslátum Britney í fjölmiðlum 
og hafi hugsað sér að bjarga æsku-
ást sinni frá glötun.
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Gildir á allar sýningar í

Regnboganum merktar með rauðu

Frábær ævintýramynd 
fyrir alla fjölskylduna!

Stórkostleg ævintýramynd 
byggð á magnaðri metsölubók

Þegar myrkrið skellur á...
hefst ævintýrið!

MIÐASALA Í SMÁRABÍÓ OG REGNBOGANN Á

SÍMI 564 0000 SÍMI 551 9000 SÍMI 462 3500

LITTLE MISS SUNSHINE     kl. 5.50, 8 og 10.10 B.I. 7 ÁRA
KÖLD SLÓÐ     kl. 5.50, 8 og 10.15 B.I. 12 ÁRA
ARTÚR OG MÍNIMÓARNIR ÍSL. TAL kl. 6
TENACIOUS D       kl. 8 og 10.10 B.I. 12 ÁRA
CASINO ROYALE     kl. 8 B.I. 14 ÁRA
MÝRIN W.ENGLISH SUBTITLES     kl. 5.50 B.I. 12 ÁRA

LITTLE MISS SUNSHINE    kl. 3.40, 5.50, 8 og 10.10 B.I. 7 ÁRA
KÖLD SLÓÐ    kl. 3.30, 5.45, 8 og 10.15 B.I. 12 ÁRA
SÝND Í LÚXUS      kl. 3.30, 5.45, 8 og 10.15
ARTÚR OG MÍNIMÓARNIR ÍSL. TAL kl. 3.45 og 5.50
ERAGON     kl. 3.20, 5.40 og 8 B.I. 10 ÁRA
CASINO ROYALE    kl. 10.15 B.I. 14 ÁRA
BORAT     kl. 10.20 B.I. 12 ÁRA
MÝRIN     kl. 8 B.I. 12 ÁRA

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

Óborganleg og bráðfyndin perla sem 
hefur farið siguför um heiminn.

Ath: Ekkert hlé á myndum Græna ljóssins.

20% afsláttur fyrir
alla viðskiptavini Kaupþings ef 

greitt er með korti frá Kaupþingi

SPENNUMYND EFTIR BJÖRN B. BJÖRNSSONSPENNUMYND EFTIR BJÖRN B. BJÖRNSSON

SV Morgunblaðinu
„Leikurinn í heild er virkilega góður”

„Fléttan
er snjöll”
BS Fréttablaðið „Spennandi

afþreying”
SV Morgunblaðinu

„Góð og 
vönduð”
JVJ  topp5.is

„Myndin var 
frábærlega
vel leikin”
hugi.is/kvikmyndir BM

„Framvinda
sögunnar er 
þétt og góð”
JVJ  topp5.is

„Mæli hiklaust 
með myndinni”
ASB Vísir.is

„Myndin var skemmtileg 
og plottið kom á óvart”
ASB Vísir.is

Guð gefur björg með barni, segir 
málshátturinn en árið 2027 virðist 
veröldin sannarlega orðin guðlaus; 
mannsbarn hefur ekki fæðst í rúm 
átján ár og heimurinn kominn á 
vonarvöl. Upplausn hefur liðað flest 
ríki í sundur og fjöldi jarðarbúa 
kominn á vergang. Í krafti hersins 
hefur Bretum þó tekist að tryggja 
lágmarksstöðugleika innanlands og 
eyjarnar því vinsæll áfangastaður 
flóttamanna, sem eru aftur á móti 
fangelsaðir jafnóðum. 

Theo er uppgjafa róttæklingur 
og  núverandi skriffinnur sem dag 
einn er numinn á brott af hryðju-
verkahópi sem kallar sig Fiskana 
og berst fyrir réttindum flótta-
manna. Forsprakki þeirra er fyrr-
verandi unnusta Theo og falast eftir 
greiða, biður hann um að útvega 
flutningspappíra fyrir Kee, sem er 
með barni, og koma henni til banda-
manna við strendur Brighton. Theo 
fellst á það en kemst fljótlega að því 
að margir vilja hafa hendur í hári 
Kee og veigra sér ekki við að ryðja 
honum úr vegi í leiðinni.

Cuarón er forvitnilegur leik-
stjóri, ekki bundinn á klafa hefð-
anna. Hrynjandin í Children of Men 
er hægari en oft í dystópískum 
framtíðartryllum en er brotin reglu-
lega upp og heldur manni á blá-
þræði; stígandi er góð og nær risi í 
mögnuðu atriði undir lokin. 
Umgjörðin er öll til fyrirmyndar, 
allt frá myndatöku til tónlistar og 
sérstakrar litaáferðar – allt leggst á 
eitt og skapar annarlega stemningu 
sem setur sterkan svip á myndina. 

Clive Owen er í fantaformi í hlut-
verki Theo, dofið flak sem finnur 

helst frið í flöskunni og siglir í gegn-
um lífið á sjálfstýringu. Michael 
Caine er skemmtilega reytingslegur 
í hlutverki Jaspers, hassræktanda 
sem skýtur skjólshúsi yfir föru-
neytið.  

Cuarón dregur upp sannfærandi 
mynd af ástandi sem minnir á 
miðaldir; trúflokkar sem aðhyllast 
sjálfstyftun hafa sprottið upp og 
sveitirnar eru á valdi barbara 21. 
aldarinnar. Sagan kallast á við sam-
tímann, hún er staðsett nærri í tíma 
(það er ekki nema ár til stefnu þar 
til ófrjósemin ríður yfir) auk þess 
sem Cuarón snýr upp á karllæga 
messíasarspádóma. 

Helsti styrkur myndarinnar er 
óhugnanlegt raunsæið sem svífur 

yfir vötnum án þess þó að skilja 
áhorfandann eftir úrkula vonar. Á 
heildina litið er Children of Men 
sterk mynd og áhrifamikil.  

Eins og mannskepnan deyr

Veftímaritið Panama.is hefur 
göngu sína á hádegi í dag. Stefna 
tímaritsins er að höfða til ungs 
fólks á öllum aldri með fróðlegu 
og skemmtilegu efni. Auk frétta 
um hvers kyns dægurmála verða 
þar greinar, pistlar og viðtöl ásamt 
ítarlegri umfjöllun um tónlist og 
kvikmyndir. 

„Þetta er hugmynd sem kvikn-
aði fyrst fyrir tveimur árum síðan 
en svo varð þetta ekkert að neinu 
alvarlegu fyrr en fyrir nokkrum 
mánuðum. Þá sáum við að við 
vorum með eitthvað alvöru í 
höndunum,“ segir Björn Bragi 
Arnarsson, ritstjóri Panama.is, 

sem var áður blaðamaður á 
Blaðinu. 

Hann telur að hið nýja veftíma-
rit eigi fullt erindi á íslenskan 
fjölmiðlamarkað. „Það er mikið af 
blöðum og tímaritum á markaðn-
um en mér finnst vefurinn hafa 
orðið úti í útgáfu á skemmtiefni. 
Það vantar þennan tímaritafíling 
sem er ekki til staðar.“

Panama.is er í eigu Föður-
húsanna ehf. og munu tæplega 
tuttugu manns starfa við rekstur 
vefjarins. Í fyrstu útgáfunni er m.a. 
rætt við fyrirsætuna Tinnu Bergs-
dóttur, tónlistarkonuna Lay Low og 
leikarann Gunnar Hansson. 

Nýtt veftímarit 

Rapparinn Busta 
Rhymes hefur verið 
ákærður fyrir að hafa 
lamið mann eftir 
peningadeilu þeirra á 
milli. Var maðurinn 
fluttur á sjúkrahús 
eftir að Rhymes hafði 
slegið hann og sparkað 
í hann nokkrum sinn-
um fyrir utan bygg-
ingu á Manhattan í 
New York.

Rhymes, sem er 34 ára, gaf sig 
fram við lögregluna og var hann 
þar bókaður fyrir minni háttar 
líkamsárás.

Rhymes, sem heitir réttu nafni 
Trevor Smith, hefur áður komist í 
kast við lögin. Hann var ákærður 
fyrir líkamsárás eftir að hafa 

komið fram á tónlistar-
hátíðinni AmsterJam í 
ágúst í fyrra og í nóv-
ember var hann sekt-
aður fyrir að tala í 
símann á meðan hann 
ók fram hjá lögreglu-
stöðinni á Manhattan. 

Lögreglan hefur 
einnig yfirheyrt 
Rhymes sem hugsan-
legt vitni að skotárás í 
febrúar í fyrra sem 

leiddi til dauða lífvarðar hans, 
Israel Ramirez.

Á meðal þekktustu laga Rhymes 
eru Put Your Hands Where My 
Eyes Could See, Dangerous og 
Touch It. Hann hefur einnig leikið 
í myndum á borð við Shaft og 
Finding Forrester.

Busta handtekinn



Háskólabíó

ekki missa af 

mest slÁandi 
og einni

Áhrifamestu
kvikmynd Ársins.

HJ. MBL

RÁS 2

FRÁBÆRLEGA FYNDIN OG SNIÐUG GAMANMYND... 
...SEM KEMUR ÖLLUM Í GOTT SKAP Á NÝJU ÁRI

DENZEL WASHINGTON  VAL KILMER

KVIKMYNDIR.IS

/ KRINGLUNNI / KEFLAVÍK/ ÁLFABAKKA / AKUREYRI
FRÁIR FÆTUR M/- Ísl tal. kl. 3:20 - 5:40 Leyfð

FRÁIR FÆTUR VIP kl. 3:20 - 5:40 

HAPPY FEET M/-Ensk tal kl. 3:20 - 5:40 Leyfð

DÉJÁ VU kl. 8 - 10:30 B.i.12

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

EMPLOYEE OF THE MONTH kl. 3:20 - 5:40 - 8 - 10:20 Leyfð

STRANGER THAN FICTION kl. 3:20 - 5:40 - 8 - 10:30 Leyfð

STRANGER THAN FICT.. VIP kl. 8 - 10:30 

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

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

STRANGER THAN FICTION kl. 6 - 8:20 - 10:40 

THE CHILDREN OF MEN kl. 10:30 

FRÁIR FÆTUR M/- Ísl tal kl. 3:40 - 5:50 

HAPPY FEET M/-Ensk tal kl. 3:40 - 5:50 - 8:10 

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl tal kl. 3:50 

DÉJÁ VU kl. 10:40 

THE HOLIDAY kl. 8 B.i. 7

EMPLOYEE OF THE MONTH kl. 5:50 - 8 - 10:10 Leyfð

HAPPY FEET M/- Ísl tal kl. 5:30 Leyfð

FLAGS OF OUR FATHERS kl. 8 B.i. 16

SAW 3 kl 10:30 B.i. 16

STRANGER THAN FICTION kl  6 - 8 - 10 Leyfð

HAPPY FEET M/- Ísl tal kl.  6 Leyfð

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

SV. MBL

Þ.J. -FBL

LIB TOPP5.IS

Sannkallað meistaraverk sem kvikmyndað var að mestum hluta á Íslandi.

Mynd eftir Óskarsverðlaunahafann Clint Eastwood.

HÁSKÓLABÍÓI

HANDHAFAR SVARTA KORTSISNS FÁ 20% AFSLÁTT AF 
ALMENNU MIÐAVERÐI EF GREITT ER MEÐ KORTINU

GILDIR EKKI MEÐ ÖÐRUM TILBOÐUM Í VIP SAL EÐA Á ÍSLENSKAR MYNDIR

DÉJÁ VU kl. 8 B.i. 12

THE DEPARTED kl. 10:30 B.i. 16

BOSS OF IT ALL kl. 5:40 B.i.7

KÖLD SLÓÐ kl. 5:50 - 8 - 10:10 B.i. 16

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

FLAGS OF OUR FATHERS kl. 6 - 9 B.i. 16

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

FRÁ FRAMLEIÐENDUM

WEDDING CRASHERS

GEGGJUÐ GRÍNMYND

GILDIR EKKI MEÐ ÖÐRUM TILBOÐUM Í VIP SAL EÐA Á ÍSLENSKAR MYNDIR

HANDHAFAR SVARTA KORTSISNS FÁ 20% AFSLÁTT AF 
ALMENNU MIÐAVERÐI EF GREITT ER MEÐ KORTINU

Alls sáu fimm þúsund manns 
íslensku spennumyndina Köld slóð 
á fyrstu fjóru sýningardögunum 
en myndin var frumsýnd á föstu-
daginn. Henni hefur verið 
tekið ágætlega af gagnrýn-
endum og segist Björn 
Brynjúlfur Björnsson, 
leikstjóri myndarinnar, 
vera sáttur við aðsóknina. 
„Mér skilst hjá dreifingar-
aðilanum að þetta séu 
fínar tölur,“ segir Björn. 
„Við höfum fengið fín 
viðbrögð við myndinni 
og hún spyrst vel út,“ 
bætir hann við. „Köld 
slóð er venjuleg spennu-
mynd og fólk þarf ekki 
að setja sig í neinar 
stellingar þegar það 
sér hana,“ útskýrir 
leikstjórinn en þetta 
er fyrsta bíómynd 

leikstjórans í fullri lengd. Sænska 
dreifingarfyrirtækið Nonstop 
Sales hefur keypt al-heimsréttinn 
á myndinni og segist Björn hafa 
það fyrir satt að þeir ætli sér stóra 

hluti með myndina. „Þeir keyptu 
hana áður en hún var tilbúin og 
hafa tröllatrú á henni,“ útskýrir 
Björn en Nonstop Sales hyggst 
markaðssetja myndina í bæði 

Asíu og Bandaríkjunum. 
„Þeir hafa mjög háleitar 
hugmyndir sem ég forð-
ast að ræða enda þykir 
mér þær kannski full 
bjartsýnar,“ segir 
Björn og hlær.

Fimm þúsund hafa 
séð Kalda slóð

Söngvarinn Leone Tinganelli 
hefur samið lag til minningar um 
Svandísi Þulu Ásgeirsdóttur sem 
lést í bílslysi á Suðurlandsvegi 2. 
desember síðastliðinn, aðeins 
fimm ára gömul. Bróðir hennar, 
Nóni Sær, 8 ára, er enn mikið slas-
aður og næstu mánuðir fara í erf-
iða endurhæfingu.

Svandís Þula og Nóni Sær 
bjuggu ásamt móður sinni við 
hliðina á Leone Tinganelli og 
dætur hans, Salka og Mist, voru 
góðar vinkonur Svandísar Þulu. 
Lag Leone er að finna á nýrri 
fjögurra laga plötu sem er til sölu 
á www.frostid.is. Allur ágóði mun 
renna óskiptur til Nóna Sæs 
Ásgeirssonar. 

Svandísar minnst

Þrettándagleði
á Kringlukránni

föstudaginn 5. og laugardaginn 6. janúarföstudaginn 5. og laugardaginn 6. janúar
og Eiríkur Hauksson

frá kl.
23:00
til kl.
03:00
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 Alfreð Gíslason 
hefur tilkynnt 28 manna 
leikmannahóp til forráðamanna 
HM í Þýskalandi og getur hann 
einungis kallað á leikmenn úr 
þessum hópi forfallist einhver 
eins og Einar Hólmgeirsson 
gerði fyrr í vikunni. 16 manna 
lokahópur fer svo til Þýska-
lands á mótið sjálft og verður 
hann valinn skömmu fyrir mót. 

Alfreð kallaði á nítján 
leikmenn í æfingahóp í síðasta 
mánuði.

Átta menn á 
varalista

 Danir ættu að vera í 
góðum málum fyrir HM í hand-
bolta í Þýskalandi því það boðar 
gott að mæta íslenska landsliðinu 
á lokasprettinum. Íslenska lands-
liðið í handbolta hefur þrisvar 
sinnum spilað við verðandi meist-
ara, þar af fyrir tvö síðustu stór-
mót.

Ísland mætir á næstu dögum 
Dönum, Norðmönnum, Pólverjum 
og Tékkum í undirbúningsleikjum 
fyrir HM í Þýskalandi. 

Ísland mætti Evrópumeistur-
um Frakka í tveimur vináttuleikj-
um hér heima fyrir EM í Sviss 
2006 og mætti verðandi heims-
meisturum Spánverja í æfinga-
móti rétt rúmri viku fyrir HM í 
Túnis 2005. Þá lék íslenska lands-
liðið þrjá vináttulandsleiki gegn 
Frökkum í janúar 2001 aðeins 
tveimur vikum áður en þeir hófu 
leið sína að heimsmeistaratitli á 
heimavelli. Að auki hefur íslenska 
liðið mætt tveimur verðandi silf-
urhöfum og þremur verðandi 
bronsliðum í lokaundirbúningi 
sínum frá því á HM í Frakklandi 
2001.

Aron Kristjánsson þjálfar 
danska liðið Skjern og hann hefur 
fylgst vel með undirbúningi 
danska landsliðsins. „Þeir eiga að 
mínu mati að geta verið með lið 
meðal þeirra fjögurra efstu,“ segir 
Aron og bætir við: „Danir hafa 
verið að búast við miklu meira af 
þessu liði því þeir hafa verið með 
sterkt lið undanfarin ár. Þeir hafa 
verið mjög óánægðir með síðustu 
heimsmeistaramót. Þeir eru alltaf 
að bíða eftir því að komast alla 
leið í úrslit á stórmóti. Þeir hafa 
alveg getu í það núna.“ 

Aron hrósar mikið breiddinni í 
danska liðinu. „Það er mikil breidd  
í dönskum handbolta og það eru 
margir leikmenn í liðinu mjög 
góðir en það vantar kannski leik-
menn í hóp þeirra allra bestu. Það 
eru ekki margir Danir í hópi bestu 

leikmanna heims,“ segir Aron sem 
er hrifinn af danska liðinu. „Þeir 
eru með gríðarlega sterka mark-
menn, eru sterkir í hraðaupp-
hlaupum og geta haldið uppi mikl-
um hraða í sóknarleiknum.“

Danir hafa ekki komist í undan-
úrslit á heimsmeistaramóti í 24 ár 
eða síðan HM var síðast í (Vestur-) 
Þýskalandi árið 1982. Danir hafa 
einu sinni unnið til verðlauna á 
stórmóti og það var silfur á HM í 
Svíþjóð fyrir 40 árum. 

„Það eru miklar væntingar í 
Danmörku, þeir vilja vera meðal 
þeirra sex efstu og helst að spila 
um verðlaun. Þeir hafa náð í brons-
verðlaunum á þremur Evrópumót-
um í röð en hafa síðan verið klikka 
á heimsmeistaramótunum inn á 
milli. Ég held að markmið Ulriks 

Wilbek sé að vera alltaf meðal 
þeirra sjö efstu og eiga um leið 
möguleika á að spila um verðlaun 
þegar allt gengur í haginn,“ segir 
Aron sem segir lærisveina sína í 
hópnum hafa verið mjög spenntir 
þegar hann kvaddi þá fyrir HM-
hléið.

Átta þjóðir sem hafa mætt Íslandi fyrir síðustu sjö stórmót hafa unnið til verð-
launa. Danir mæta Íslandi um helgina og ætla sér mikið á HM í Þýskalandi.  
Aron Kristjánsson segir að væntingarnar séu miklar í Danmörku.

Vladimir Maximov, 
þjálfari rússneska landsliðsins í 
handbolta, hefur unnið allt sem 
hægt er að vinna bæði sem leik-
maður og þjálfari. Hann mun stýra 
rússneska liðinu á sínu sjöunda 
heimsmeistaramóti sem þjálfari og 
vonast til að endurvekja forna 
frægð rússneska björnsins.

„Þýskaland er kjörinn vettvang-
ur fyrir rússneskan handknattleik. 
Hér viljum við leika eftir gömul 
afrek,“ sagði hann í nýlegu viðtali. 
„Við eigum ekki stóran möguleika á 
verðlaunasæti en við ætlum okkur 
að reyna hvað við getum. Önnur lið 
eins og Spánn, Króatía, Frakkland 

og Þýskaland eru með betri mann-
skap en við stillum upp liði sem 
hefur spilað lengi saman.“

Hann er einnig þjálfari Med-
wedi Tschechow sem í vor varð 
Evrópumeistari bikarmeistara. 
Með félaginu spilar næstum allt 
rússneska landsliðið. Aðeins Edu-
ard Kokscharov, sem leikur með 
Celje í Slóveníu, leikur utan Rúss-
lands. Og af hinum leika 90% lands-
liðsmannanna með Medwedi.

„Það er erfitt að halda góðum 
leikmönnum í Rússlandi þar sem 
þeir geta þénað mun betur í vestur-
hluta Evrópu. Við getum aðeins 
höfðað til þjóðarstolts þeirra,“ 

sagði Maximov sem hefur stýrt 
Rússum til sigurs á öllum stórmót-
unum, heims- og Evrópumeistara-
mótum sem og Ólympíuleikum.

Ef einhver gerist svo djarfur að 
óhlýðnast Maximov, eins og Dennis 
Zacharow sem fór frá St. Péturs-
borg til Gummersbach fyrir rúmu 
ári síðan gerði, er viðkomandi ein-
faldlega kippt úr landsliðinu. 

Hann hefur þegar tilkynnt hvert 
sé leyndarmálið að baki góðu gengi 
í Þýskalandi.

„Í Þýskalandi er hægt að finna 
besta „dópið“ fyrir handboltamenn, 
nefnilega bjór og svínakjöt.“

Bjór og svínakjöt besta „dópið“

Ég hef gengið í gegnum erfiða tíma áður

Fyrsti leikur íslenska 
landsliðsins í handbolta í Lauritz 
Knudsen-mótinu í 
Danmörku er gegn 
Norðmönnum 
klukkan 16.00 í 
kvöld að íslenskum 
tíma. Á morgun 
mætir íslenska 
liðið Pólverjum 
klukkan 13.15 og 
svo er lokaleikurinn í mótinu 
gegn Dönum á sunnudaginn. 
Um næstu helgi koma Tékkar 
síðan til Íslands og spila tvo 
leiki í Laugardalshöllinni.

Ísland mætir 
Noregi í dag

 Brian Steen Nielsen, 
yfirmaður íþróttamála hjá danska 
úrvalsdeildarliðinu AGF, sagði í 
viðtali við heimasíðu félagsins í 
gær að það ætti í viðræðum við 
fleiri leikmenn en Kára Árnason 
sem hefur þrálátlega verið 
orðaður við félagið. Nú hefur 
komið í ljós að norski miðvallar-
leikmaðurinn Tommy Knarvik 
komi einnig til greina.

„Ef fyrsti valkostur okkar er 
of dýr getum leitað annarra leiða 
til að styrkja liðið. Við ætlum 
okkur að halda okkur innan 
ákveðins fjárhagslegs ramma 
sem er ófrávíkjanlegur af okkar 
hálfu.“

Koma fleiri en 
Kári til greina

Samkeppni framherja 
Fulham um stöður í byrjunarlið-
inu hefur harðnað enn með komu 
Ítalans Vincenzo Montella til 
liðsins en tilkynnt var í gær að 
hann yrði lánaður í sex mánuði 
frá Roma. Heiðar Helguson 
landsliðsmaður leikur með 
Fulham.

Montella spilaði stórt hlutverk 
með Roma er liðið varð Ítalíu-
meistari árið 2001. Hann var á 
sínu áttunda tímabili hjá félaginu.

Nýr framherji 
til Fulham



Nicotinell tyggigúmmí er lyf sem er notað sem hjálparefni til að hætta eða draga úr reykingum. Það inniheldur nikótín sem losnar þegar tuggið er, frásogast í munninum og dregur úr fráhvarfseinkennum þegar reykingum er hætt. Tyggja skal eitt stykki í einu, hægt 
og rólega til að vinna gegn reykingaþörf.  Skammtur er einstaklingsbundinn, en ekki má tyggja fl eiri en 25 stk. á dag.  Ekki er ráðlagt að nota lyfi ð lengur en 1 ár.  Nikótín getur valdið aukaverkunum, s.s. svima, höfuðverk, ógleði, hiksta og ertingu í meltingarfærum.  
Sjúklingar með slæma hjarta- og æðasjúkdóma eiga ekki að nota nikótínlyf. Þeir sem hafa ofnæmi fyrir nikótíni eða einhverju hjálparefnanna eiga ekki að nota lyfi ð.Nicotinell tyggigúmmí er ekki ætlað börnum yngri en 15 ára nema í samráði við lækni. Kynnið 
ykkur vel leiðbeiningar sem fylgja pakkningunni. Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.
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af Nicotinell nikótíntyggigúmmíi í 84, 96 og 204 stk pakkningum
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Blaðinu er dreift með Fréttablaðinu 
í 102.000 eintökum um allt land.

– vel lesið

Stórt og glæsilegt 
sérblað um heilsu 
Fylgir með Fréttablaðinu á morgun.

Iceland Express deild karla

 Keflvíkingar hafa nú 
skipt um báða útlendinga sína í 
körfuboltanum, fyrst létu þeir 
Bandaríkjamanninn Tim Ellis fara 
og fengu Ismail Muhammad í stað-
inn og nú síðast sömdu þeir við 
Sebastian Hermenier sem er 
Bandaríkjamaður með franskt 
vegabréf. Báðir nýju leikmennirn-
ir eru rómaðir varnarmenn og 
eiga það sameiginlegt að vera 
hrósað mun meira á þeim megin 
vallarins en fyrir sóknarleik sinn.  

Muhammad er 198 framherji 
og lék með Georgia Tech háskól-
anum á sínum tíma og vakti mikla 
athygli fyrir þrusu troðslur sínar 
en hann er að vinna sig út úr 
meiðslum og skoraði aðeins 5 stig 

á 19 mínútum í fyrsta leik sínum 
með Keflavík. Sebastian Hermeni-
er er 198 sm og 105 kg framherji 
og var kosinn varnarmaður ársins 
á lokaári sínu með Binghamton 
Bearcats háskólanum þar sem 
hann var með 11,1 stig og 6,6 frá-
köst að meðaltali í leik. 

Ólíkt öðrum svokölluðum 
Bosman-leikmönnum fær Her-
menier leikheimild strax þar sem 
hann er að spila í fyrsta sinn í Evr-
ópu. Nái Keflvíkingar að klára öll 
leyfisbréf hans fyrir helgi þá ætti 
hann að geta spilað með liðinu 
þegar Keflvíkingar heimsækja 
Skallagrímsmenn í Borgarnes á 
laugardaginn.

Ætla sér greinilega 
að bæta vörnina

Eyjólfur Héðinsson, 
leikmaður Fylkis, og Bjarni Hólm 
Aðalsteinsson, leikmaður ÍBV, 
munu á næstu dögum halda til 
Svíþjóðar þar sem þeir verða til 
reynslu hjá úrvalsdeildarliðinu 
GAIS sem Jóhann B. Guðmunds-
son leikur með. 

Eyjólfur er 22 ára gamall og á 
að baki 53 leiki í efstu deild með 
Fylki og hefur hann skorað í þeim 
tvö mörk. Bjarni Hólm er 
sömuleiðis 22 ára og á að baki 51 
leik í efstu deild, þar af 21 með 
Fram þar sem hann skoraði eitt 
mark.

Bjarni og Eyj-
ólfur til GAIS

 Það var rafmögnuð 
spenna í Fjárhúsinu í Stykkis-
hólmi í gær þegar heimamenn í 
Snæfelli tóku á móti KR í barátt-
unni um toppsætið í Iceland 
Express-deildinni. Bekkurinn var 
þétt setinn og talsvert margir KR-
ingar höfðu lagt leið sína vestur. 
Leikurinn var æsispennandi allt 
til enda og áhorfendur fengu vel 
fyrir aurinn en KR yfirgaf svæðið 
á toppi deildarinnar.

Það var talsverð spenna í 
báðum liðum í upphafi og nokkuð 
um mistök. Serbinn Edmund 
Asemi byrjaði vel fyrir KR en var 
síðan tekinn af velli og fékk að 
hvíla fulllengi á tréverkinu í kjöl-
farið. Þótt KR hafi byrjað betur 
voru heimamenn fljótir að taka 
við sér og náðu forystunni. 

Lítill munur var á liðunum en 
Snæfell þó alltaf skrefi á undan og 
það gátu þeir þakkað góðri baráttu 
undir körfunni sem skilaði mikil-
vægum fráköstum. Munurinn 
eftir fyrsta leikhluta var þrjú stig, 
20-17.

Það var mikið um mistök í 
öðrum leikhluta, margar villur 
dæmdar og lítið um fallegan 
körfubolta. Hlynur Bæringsson 
fékk dæmda á sig óíþróttamanns-
lega villu í leikhlutanum þegar 
hann gaf Skarphéðni Ingasyni 
olnbogaskot. Voru ekki allir á eitt 
sáttir með villuna og vildu ein-
hverjir láta vísa Hlyn úr húsi en 
flestir sáu þó að ekki var um ásetn-
ing að ræða þó Hlynur hafi sveifl-
að olnbogunum frekar frjálslega.

KR hélt áfram að hanga í Snæ-
felli í hálfleiknum og þegar annar 
leikhluti var allur munaði aðeins 
fjórum stigum á liðunum, 46-42,
og allt útlit fyrir spennandi leik í 
síðari hálfleik.

Þriðji leikhluti var algjörlega 
eign heimamanna sem voru mikið 
grimmari á alla bolta, rifu niður 
flest fráköst og hreinlega lokuðu 
vörninni. KR-ingar að sama skapi 
máttlausir og völdu skot sín oft á 
tíðum illa. Þeir voru í vandræðum 
fyrir lokafjórðunginn enda komnir 
níu stigum undir, 64-55.

Leikmönnum voru verulega 
mislagðar hendur í upphafi lokal-
eikhlutans enda komu fyrstu stig 
hans ekki fyrr en eftir fjórar mín-
útur þegar Patterson setti niður 
þriggja stiga körfu fyrir KR. Þessi 
karfa virtist kveikja í gestunum 
því á þá rann hamur á meðan 
heimamenn frusu í bókstaflegri 
merkingu.

Pálmi Freyr kom KR yfir, 64-
65, og Sigurður Þorvaldsson jafn-
aði í kjölfarið með vítaskoti. Það 
var fyrsta stig Snæfells í leikhlut-
anum og kom eftir rúmar 6 mínút-
ur. Vörn KR í leikhlutanum var 
rosaleg og vörn Snæfells var einn-
ig geysiöflug rétt eins og allan 
leikinn.

Það var mikil spenna allt til 
loka en Sola og Asemi tryggðu KR 
sigurinn með öruggum vítaskot-
um á meðan heimamenn héldu 
áfram að klikka. KR komst þrem-
ur stigum yfir þegar þrjár sek-
úndur voru eftir og þá hefði verið 
gott fyrir Snæfell að eiga leikhlé 
sem þeir áttu ekki og lokaskotið 

var víðsfjarri.
KR sigur staðreynd, 71-74, og 

heimamenn trúðu ekki sínum eigin 
augum en menn geta sagt sér það 
sjálfir að þeir vinna ekki leiki með 
því að skora sjö stig í lokaleikhlut-
anum. Skiptir þá engu hversu 
góður varnarleikurinn er.

Það var hálfgert rán framið í Fjárhúsinu í Stykkishólmi í gærkvöldi. Eftir að hafa lítið getað í þrjá leikhluta 
setti KR í lás gegn stressuðum heimamönnum og yfirgaf svæðið með stigin eftir þriggja stiga sigur, 71-74.

Benedikt Guðmunds-
son, þjálfari KR, var að vonum 
kátur með sigurinn þótt hans 
menn hafi ekki spilað vel í þrjá 
leikhluta.

„Við vorum að elta allan 
leikinn gegn frábæru liði en þrátt 
fyrir það hamraði ég á mönnum 
að hætta ekki. Leikurinn er í 
fjörutíu mínútur og ég sagði 
mönnum í leikhléi að ég hafi vitað 
fyrir tveim dögum að við 
myndum vinna leikinn. Við 
trúðum því allan leikinn en það 
má samt segja að við höfum stolið 
sigrinum. Það er mikill vilji og 
karakter í þessu liði,“ sagði 
Benedikt og glotti við tönn.

Trúðum alltaf 
á sigur

 „Ég hreinlega veit 
ekki hvað gerðist hjá okkur. Ég 
meiddist og lá fyrir utan á 
þessum skelfilega kafla,“ sagði 
Sigurður Þorvaldsson Snæfelling-
ur hundsvekktur í leikslok.

„Það fraus allt og menn þorðu 
ekki að vinna leikinn. Mjög súrt 
að tapa hér í baráttu um toppleik 
fyrir fullu húsi en þetta var bara 
einn leikur og við verðum að 
gleyma honum sem fyrst.“

Þorðum ekki að 
vinna leikinn
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Einar Bárðarson, umboðsmaður 
Íslands svonefndur og X-Factor-
dómari, hefur síður en svo dreg-

ið saman seglin eftir að hann 
seldi Senu Consert – umboðs-
skrifstofu sína – á síðasta ári. 
Hann hefur í kjölfarið söðlað um 
og gert heimsborgina London að 
leikvelli sínum. Og þar vex 
honum nú fiskur um hrygg.

Fyrirtæki hans heitir Belie-
ver Music og helstu verkefni eru 
að standa að útgáfu tónlistar 
Nylon-flokksins og Garðars 
Thórs Cortes í Bretlandi. Í lok 
síðasta árs tók Einar á leigu 
skrifstofur undir starfsemi sína 
og eru þær skrifstofur víst ekki 
af verri endanum. Þetta eru fyrr-
um skrifstofur MTV Films í Evr-
ópu, á mótum Tottenham Court 
Road og Oxford-strætis. Urðu 
margir Íslendingar, sem voru í 
jólainnkaupum í nóvember og 
desember, varir við þennan glað-

beitta umboðsmann á vappi í 
grennd við vinnustað sinn. Með 
allar klær úti.

„Já, það er rétt að við erum að 
koma okkur aðeins betur fyrir 
hérna í London,“ segir Einar í 
samtali við Fréttablaðið. „Þetta 
er fín skrifstofa enda nauðsyn-
legt til að efla keppnisandann að 
hafa gott búningsherbergi. Þetta 
er nú samt allt mjög hóflegt og 
kósí – við erum ekkert að missa 
okkur,“ segir Einar.

Völlur á Einari Bárðarsyni í London

„Mér þætti það mjög líklegt, við 
eigum fund með útgáfufyrirtæk-
inu Gut Records í lok janúar og þá 
verður að öllum líkindum tekin 
ákvörðun um þetta,“ segir tónlist-

armaðurinn Máni 
Svavarsson,
spurður um 
næstu skref í tón-
listarútrás Lata-
bæjar. 

Eins og greint 
var frá í fjölmiðl-
um í lok síðasta 

árs fór smáskífan Bing Bang beint 
í fjórða sæti breska smáskífulist-
ans sína fyrstu viku þar og hélt 
sér inni á topp tíu listanum vikuna 
eftir. „Við vorum síðan í tólfta sæti 
í þriðju viku og héldum okkur á 
topp fjörutíu í fjórar vikur,“ 
útskýrir Máni en það telst afburða-
góður árangur. „Mér skilst að sala 
á smáskífu í níunda sæti fyrir jólin 
sé meiri en sala á smáskífunni í 
fyrsta sæti fyrstu mánuðina eftir 
jól,“ segir Máni en nú er verið að 
leggja lokahönd á nýja þáttaröð í 
herbúðum Latabæjar í Garðabæ.

„Stóra platan okkar hefur jafn-
framt selst í 120 þúsund eintökum 
og er komin í gull þannig að þetta 
er alveg frábært,“ segir Máni. 
Sökum þess að Gut Records er 

óháð fyrirtæki hefur Bing Bang 
trónað í efsta sæti óháða smáskíf-
ulistans í Bretlandi og er ljóst að 
forsvarsmenn fyrirtækisins binda 
miklar vonir við Íþróttaálfinn og 
félaga.

Máni segir að þessi mikla vel-
gengni hafi ekki orðið til þess að 

atvinnutilboðum
rigni yfir 

hann. „Ég er bara á 
samningi hjá 
Latabæ og uni 
glaður við 
mitt,“ segir 
hann.

Latibær með nýja smáskífu í smíðum

… fær Ásta Björk Ríkharðsdótt-
ir sem verið hefur grænmeti-
sæta í 25 ár en segist samt ekki 
vera með hollustu á heilanum.

Fastagestir Gráa kattarins, kaffi-
hússins góðkunna við Hverfisgötu 
eru margir hverjir ósáttir við þá 
ákvörðun að staðurinn varð reyk-
laus nú um áramótin. Einhverjir 
hafa hótað að hætta að stunda 
staðinn. Þeir reykingamenn sem 
vilja halda tryggð við Gráa kött-
inn þurfa nú að svala fíkn sinni 
fyrir utan staðinn, hvernig sem 
viðrar.

Númi Þórðarson, starfsmaður á 
Gráa kettinum, segir þó að breyt-
ingarnar hafi mælst vel fyrir. „Það 
hefur verið fullt hjá okkur á hverj-
um degi frá því á áramótum. Fast-
akúnnarnir eru á sínum stað en 
auk þess erum við að fá marga 
nýja viðskiptavini sem sækjast 
eftir reykleysinu.“ 

Grái kötturinn er vinsæll 
meðal listamanna og menningar-
vita, stétta sem margir reykinga-
menn tilheyra; menn sem reykja 
jafnvel af hugsjón frekar en fíkn. 
Númi segir að fáir hafi hins vegar 

amast við reykingabanninu og 
greinilegt sé að fastagestirnir 

sæki staðinn af öðrum ástæðum 
en reykaðstöðunni. „Það eru einn 
eða tveir sem hafa lýst yfir 
óánægju með nýja fyrirkomulag-
ið en þeir koma hingað samt sem 
áður.“ 

Að sögn Núma er starfsfólkið  
sátt við útkomuna. „Þetta hefur 
gefist vel,“ segir Númi sem telur 
að viðhorfsbreyting hafi orðið í 
garð reykinga á undanförnum 
árum. „Fyrir nokkrum árum próf-
uðum við að hafa staðinn reyk-
lausan en það mistókst, fastagest-
irnir hættu að koma og viðskiptin 
minnkuðu. Það virðist vera annað 
uppi á teningnum í dag.“ 

Ný lög taka gildi næsta sumar 
en samkvæmt þeim verða reyk-
ingar bannaðar á öllum matsölu-
stöðum, kaffi- og vínveitingahús-
um. Hulda Hákon, annar eigenda 
Gráa kattarins, vildi ekkert segja 
um málið eða hvort reykleysi 
kaffihússins tengdist yfirvofandi 
banni.
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„Spennandi
afþreying”
SV Morgunblaðinu

„Góð og
vönduð”
JVJ  topp5.is

„Myndin var 
frábærlega
vel leikin”
hugi.is/kvikmyndir BM

„Framvinda
sögunnar er
þétt og góð”
JVJ  topp5.is

„Stórleikur
Þrastar Leós”
SV Morgunblaðinu

„Mæli hiklaust
með myndinni”
ASB Vísir.is

„Köld slóð er mjög 
góð mynd”
sigurgeir.blogspot.com

„Myndin var skemmtileg
og plottið kom á óvart”
ASB Vísir.is

„Ég mæli eindregið með þessari
mynd. Hún er skemmtileg
blanda af rómantík, drama,
hasar og smá draugagangi"
hugi.is/kvikmyndir BM

„Köld slóð er afbragðs sakamálasaga sem hægt er að mæla með”
JVJ  topp5.is

„Útlit myndarinnar 
er til fyrirmyndar”
BS Fréttablaðið

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



BESTI VINURINNEINN LÉTTUR, ÍSKALDUR

Í DAG ER
FÖSTUDAGUR!

ÓTRÚLEGA FJÖLHÆFUR JEPPI MEÐ EINSTAKA EIGINLEIKA 

Hinn sívinsæli L200 frá Mitsubishi snýr nú aftur hlaðinn nýjungum. Drifbúnaðurinn er
byltingarkenndur og kemur þér auðveldlega þangað sem þú þarft að komast. Bíllinn hefur
minnsta beygjuradíus sambærilegra bíla sem gerir hann ótrúlega lipran í innanbæjarakstri 
og öll hönnun er þannig að hinn nýi L200 vekur aðdáun hvar sem hann kemur. 
Einnig fáanlegur með samlitu pallhúsi.

Farðu hvert SEM ER með hvað SEM ER NÝR L200

Verð frá 2.990.000 kr.

Öfund er sterkasta afl íslensks 
samfélags í dag. Ég finn það 

sjálfur á hverjum degi, hvernig ég 
þarf iðulega að berjast við öfund 
mína í garð næsta manns. Ég 
öfunda hann út af fína Lincoln 
jeppanum, út af risastóra húsinu 
hans eða flottu eldhúsinnrétting-
unni hans sem ég hef séð í Innlit 
útlit, eða Hús og hýbýli. 

tímarit ala á öfund. „Sjáið 
nýja húsið þeirra“ „Sjáið flotta 
bílinn“ „Sjáið nýju einkaþotuna 
hans“. Við erum endalaust að bera 
okkur saman við aðra og erum þar 
af leiðandi í sífelldri naflaskoðun. 
Er hús mitt nógu flott? Er bíll minn 
nógu dýr? Er ég nógu flottur?

eru aldrei meiri 
hópsálir en þegar kemur að neyslu. 
Þegar nýja IKEA opnaði í haust 
sat ég í næstum því klukkutíma 
traffík á Reykjanesbrautinni, því 
allir þurftu skyndilega að kaupa 
ný húsgögn, þar á meðal ég. Eng-
inn vildi verða eftirbátur og eiga 
það á hættu að þurfa að öfunda 
næsta mann sem hefði þá orðið 
fyrri til að fara í nýja IKEA.

til að vera góður íslenskur 
borgari er ekki bara nóg að öfunda, 
heldur þarftu líka að vera öfund-
aður. Ef enginn öfundar þig ertu í 
vondum málum. Ég bara hlýt að 
vera öfundaður af einhverjum. 
Það bara kemur ekki annað til 
greina.

dettur mér í hug að 
ég sé kannski öfundaður af mann-
inum sem ekur um á Lincoln jepp-
anum og á stóra húsið með flottu 
eldhúsinnréttingunni. Kannski 
horfir hann á mig þar sem við 
erum stopp á rauðu ljósi og hugsar 
um hvað ég hljóti að hafa það gott. 
Kannski skulda ég minna en hann? 
Ég er sennilega í skemmtilegri 
vinnu en hann og konan mín er 
örugglega fallegri en hans. Hann 
er öfundsjúkur út í mig, helvítið á 
honum!

því að hugsa svona sigrast 
ég á öfundsýki minni í nokkrar 
mínútur og svo gýs hún upp aftur 
þegar ég mæti næsta Lincoln 
jeppa. Það er öfundsýkin sem 
rekur okkur áfram og gerir okkur 
að því sem við erum. Ég öfunda, 
þess vegna er ég.

Öfund

FYRSTUR
MEÐ

FRÉTTIRNAR
www.visir.is


