ÍSLENSKI BÆR

+!&,%'! '!-!.

¶
,EIKFÁLAGIÈ (UGLEIKUR
BREGÈUR
SÁR Å JËLAFÎTIN
*ËLADAGSKR¹
(UGLEIKS HEITIR
AÈ ÖESSU
SINNI *ËLABËNUS


!,,4 ()44

GÍGJA GUÐBRANDSDÓTTIR

; (%),3! *«,).

INN
Hannes Láruss
on
torfbæjarstof reisir
nun

(*,0!2 &«,+)
"%2! (®&5¨) !¨
¨

"JARGEY )NGËLFSDËTT (44
HANNAR STUÈNINGSP IR IÈJUÖJ¹LFI
H¹LSKRAGA Å BARA ÒÈA OG
LIST IÈJU
SINNI



(%)-),)

(²3

"®2.

.-

&%2¨)2

-!452

"¥,!2

4¥3+!

Flekklaust sumar
SJÁ BLS. 8

+/-! =

!46)..!

+ONUR SEM
ERU
AÈ  PRËSENT OF LÁTTAR ERU ALLT
FËSTUR EN AÈRAR LÅKLEGRI TIL AÈ MISSA
KONUR ¶ETTA
KEMUR FRAM
Å NÕRRI RANNSËKN
FJALLAÈ ER UM
SEM
¹ FRÁTTAVEF
""#
,ANDL¾KNIS
EMB¾TTIÈ HEFUR
KOMIÈ ¹ FËT
SKR¹ YFIR LJËSM¾ÈUR
SEM FENGIÈ
HAFA LEYFI TIL
STARFA
¹ ¥SLANDI ¥
SKR¹NNI ER HVERRI
LJËSMËÈUR
ÒTHLUTAÈ EINKV¾MU
NÒMERI SEM
ENGINN ANNAR
JAFNVEL ÖËTT
VIÈKOMANDI F¾R
HVERFI
FR¹ STÎRFUM
.¹NAR ¹ WWW
LANDLAEKNIR
IS

Skipti úr
dansi í júdó

*«,). +/-!

Í MIÐJU BLAÐSINS

3ËLARUPPR¹S
(¹DEGI 3ËLARLAG
2EYKJAVÅK


!KUREYRI




(EIMILD !LMANAK

(¹SKËLANS

ÖESS SEM HÒN

VINNUR ¹ ,ANDSPÅTALA
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Rigoletto reynist vel
Ólafur Kjartan Sigurðarson
baritónsöngvari fær lofsamlega dóma í Bretlandi.
MENNING 32

Storm og Toby tekin
Grínistinn Auðunn
Blöndal hrekkti Rockstar-gengið meðan
það var á Íslandi.
FÓLK 50

Misjöfn kjör
Viðbrögð stjórnmálamanna við
þessari lífreynslu fólksins voru
líka svolítið skrýtin fannst mér,
þeir komu allir af fjöllum, enginn
þeirra virðist frekar en við hin hafa
áttað sig á hvernig þetta virkar,
segir Valgerður Bjarnadóttir.
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FYLGIR FRÉTTABLAÐINU Í DAG

ANNA MJÖLL ÓLAFSDÓTTIR

Samdi þrjú lög fyrir
Hollywood-mynd
Nýtur lífsins með stjörnunum í Los Angeles
FÓLK 50

EÈA HELSI FULLORÈ
INNA
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MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI

Sími: 550 5000

Offita barna mest í Breiðholti

Lægsta tíðni offitu og ofþyngdar hjá börnum í Hlíðahverfinu. Á Íslandi er hugsanlega fylgni á milli félagslegrar stöðu foreldra og ofþyngdar og offitu barna. Offita er sjaldgæfari hér en meðal erlendra barna.
HEILBRIGÐISMÁL Tæplega þriðjungur barna á aldrinum sex til fjórtán ára í Efra-Breiðholti er of
þungur eða of feitur. Tíðni
ofþyngdar eða offitu er hæst hjá
börnum í Fellaskóla, þar sem
þriðjungur nemenda á við þetta
vandamál að stríða. Í næsta sæti
er Breiðholtsskóli en þar er hlutfallið 30 prósent.
Lægsta
prósentuhlutfall
ofþyngdar og offitu eftir hverfum er hjá börnum í Hlíðunum;
um 17 prósent.
Þessar niðurstöður koma fram
í rannsókn Ragnheiðar Óskar
Erlendsdóttur
hjúkrunarfræð-

ings. Niðurstöðurnar eru byggðar
á sextán þúsund mælingum á
þyngd barna sem framkvæmdar
hafa verið af heilsugæslunni í
grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu síðastliðin tvö ár. Þyngd
barnanna var mæld í 1., 4., 7. og 9.
bekk. Tölurnar voru greindar út
frá sérstökum líkamsþyngdarstuðli og voru mælingarnar skráðar í rafrænt forrit sem kallast
Ískrá. Að sögn Ragnheiðar er
þetta í fyrsta skipti sem birtar
eru niðurstöður úr rannsóknunum eftir að rafræn skráning
hófst.
Ein af niðurstöðunum í rann-

sókninni er að hugsanlega sé
fylgni á milli félagslegrar stöðu
foreldra og offitu og ofþyngdar
barna. Ragnheiður segir að ef
félagsleg staða foreldra barnanna
sé borin saman eftir póstnúmerum, kemur fram að hlutfall offitu
og ofþyngdar er hærra í hverfum
þar sem menntunarstig er lægra.
Samkvæmt tölum frá Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands frá
árinu 2002 er hlutfall háskólagenginna foreldra í skólunum þar
sem offita og ofþyngd er mest 11
til 22 prósent, en um 30 til 34 prósent í skólum þar sem ofþyngd og
offita er minnst.

Gaf 21 milljón
til bágstaddra

Íhuga framboð
Gunnar Sigurðsson
og Viðar Halldórsson
íhuga að bjóða sig
fram til formennsku í KSÍ.
ÍÞRÓTTIR 42

VEÐRIÐ Í DAG
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MARGIR HJÁLPAR ÞURFI Ragnhildur G. Guðmundsdóttir, formaður Mæðrastyrksnefndar, sagði mikla þörf fyrir aðstoð nefndarinnar fyrir jólin og var að vonum ánægð með gjöf Jóhannesar Jónssonar, forstjóra Bónuss. Á myndinni sjást frá vinstri Vilborg
Oddsdóttir og Jónas Þórir Þórisson frá Hjálparstarfi kirkjunnar, Ragnhildur, Jóhannes og Karl Sigurbjörnsson biskup Íslands.

1

LESTUR MEÐAL 12-49 ÁRA
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Þriðjudagar
80

69,3%
70

50 45,8%

38,5%

20

Mbl.

30

Blaðið

40

Fréttabla›i›

60

*Samkvæmt fjölmi›lakönnun Gallup í september 2006.

HJÁLPARSTARF Jóhannes Jónsson,
forstjóri Bónuss, afhenti í gær
Hjálparstarfi
kirkjunnar
og
Mæðrastyrksnefnd 4.200 gjafabréf í verslunum sínum, hvert bréf
er 5.000 króna virði. Gjafabréfunum munu hjálparstofnanirnar
útdeila til skjólstæðinga sinna, til
að létta undir við hátíðahöld um
jólin.
Samtals hljóðar aðstoðin upp á
21 milljón. Jóhannes segir að
upphæðin hafi verið ákveðin til að
minna á 21 milljónar króna
aukafjárveitingu sem dómsmálaráðuneytið fékk í haust til að ráða
sérstakan saksóknara í Baugsmálinu svokallaða.
Karl Sigurbjörnsson, biskup
Íslands, þakkaði höfðinglega gjöf
og lýsti ánægju með samstarf
hjálparstofnananna og minnti á
boðskap jólanna; að sælla sé að
gefa en þiggja.
- kóþ

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

BJART SYÐRA - Í dag verða norð-

austan 5-13 m/s, stífastur suðaustan til og á Vestfjörðum. Bjart veður
á Suður- og Vesturlandi en skúrir
eða slydda norðaustan og austan
til. Kólnandi veður og hiti víðast 0-4
stig með ströndum.
VEÐUR 4

sjá síðu 8 /- ifv

Jóhannes í Bónus:

Í DAG 24

2

Að þessu leyti svipar Íslandi
til Bandaríkjanna segir Ragnheiður. Fylgni á milli félagslegrar
stöðu er öfug í löndum eins og
Kína og Rússlandi þar sem fólk í
betri félagslegri stöðu í samfélaginu er feitara.
Ragnheiður segir að miðað við
niðurstöður
úr
hliðstæðum
erlendum rannsóknum sé offita
og ofþyngd íslenskra barna minni
hér á landi en í mörgum öðrum
löndum, eða tæplega 21 prósent.
Þetta hlutfall er 24 prósent í Englandi og 27 prósent á Ítalíu svo
dæmi séu tekin.

Kofi Annan segir borgarastríð geisa í Írak:

Verra en þegar Saddam ríkti
BAGDAD, AP Kofi Annan, framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna, sagði í gær að ástandið í Írak væri
ekkert annað en borgarastyrjöld og hún væri jafnvel mannskæðari en borgarastríðið sem geisaði í
Líbanon á árunum 1975 til 1990.
Hann sagði einnig að ástandið í Írak núna væri
verra fyrir almenning heldur en þegar Saddam
Hussein var þar við völd.
„Ofbeldið er það alvarlegt, átökin og biturleikinn
það mikill,“ sagði Annan og benti á að hliðstæð átök
í Líbanon hefðu verið kölluð borgarastríð. „Þetta er
miklu verra,“ sagði Annan í viðtali við breska
útvarpið BBC.
Herlið Bandaríkjanna viðurkenndi nýlega að
hertar aðgerðir til þess að stöðva ofbeldisöldu í átökum súnnía og sjía í höfuðborginni Bagdad hefðu
misheppnast.
Þetta varð ljóst þann 23. nóvember þegar 215
manns féllu í sprengjuárásum á hverfi sjía í Bagdad,

Á GÖTUM BAGDAD

Myndin er tekin á
sunnudaginn eftir að
þrjár bílasprengjur
höfðu sprungið á matvælamarkaði og meira
en 50 manns fórust.
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FRÉTTABLAÐIÐ/AP

en það var mannskæðasta árásin frá því stríðið í
Írak hófst.
„Við fordæmum harðlega bílasprengjur, árásir
og hefndarmorð öfgamanna gegn friðsömum Írökum í Bagdad,“ sögðu þeir Zalmay Khalilzad, sendiherra Bandaríkjanna, og George W. Casey, æðsti
yfirmaður Bandaríkjahers í Írak, í sameiginlegri
yfirlýsingu sem þeir sendu frá sér í gær.
- gb
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$ËMUR FALLINN Å M¹LI GEGN BLAÈAMÎNNUM "ERLINGSKE 4IDENDE

Brutu ekki gegn þjóðaröryggi
+!50-!..!(®&. !0 Ritstjóri og

Sjón, finnur þú til samkenndar
með Kertasníki?
b*¹ TIL ÖESS AÈ SEMJA JËLALJËÈ VERÈUR
MAÈUR SJ¹LFUR AÈ VERA JËLASVEINNm
2ITHÎFUNDURINN 3JËN ER HÎFUNDUR LJËÈS
SEM FYLGIR ST¹LËRËA AF JËLASVEININUM
+ERTASNÅKI SEM SELDUR ER Å VERSLUNINNI
#ASA GËÈINN AF SÎLU ËRËANS RENNUR TIL
3TYRKTARFÁLAGS LAMAÈRA OG FATLAÈRA

ur leyniþjónustu danska hersins.
Í skýrslunum kom fram, að
engar vísbendingar hefðu fundist
um að Íraksstjórn Saddams Hussein réði yfir gereyðingarvopnum.
Fyrrverandi leyniþjónustumaður,
sem átti þátt í að semja umræddar
skýrslur, hafði áður hlotið dóm
fyrir að bregðast skyldum sínum
með því að leka þessum trúnaðargögnum til fjölmiðla.
Lunde sagði eftir að dómur féll
í gær að með honum hefði unnist
„mikill sigur fyrir hið opna
samfélag“.
Michael Jørgensen ríkissaksóknari hafði ekki ákveðið hvort
hann færi fram á áfrýjun.
AA

3µ+.!¨)2 "LAÈAMENN "ERLINGSKE 4IDENDE ÖEIR -ICHAEL "JERRE .IELS ,UNDE RITSTJËRI
OG *ESPER ,ARSEN GANGA FR¹ DËMHÒSINU Å +AUPMANNAHÎFN EFTIR AÈ DËMUR FÁLL Å G¾R
&2¡44!",!¨)¨!0

Skæð baktería tekin
að breiðast út hér

*/(. "/,4/. (¾TTIR HJ¹ 3AMEINUÈU

ÖJËÈUNUM

tveir blaðamenn danska blaðsins
Berlingske Tidende voru í gær
sýknaðir fyrir dómi í Kaupmannahöfn af ákæru um að hafa misfarið með trúnaðargögn ríkisins í
greinaflokki um Íraksmálið sem
birtur var í blaðinu á árinu 2004.
Borgardómur Kaupmannahafnar komst að þeirri niðurstöðu að
Niels Lunde ritstjóri og blaðamennirnir Michael Bjerre og
Jesper Larsen hefðu með skrifunum höndlað í þágu almannahagsmuna. Ákæran byggði á því að
blaðamennirnir hefðu gerst brotlegir við lög um öryggi ríkisins
með því að vitna í trúnaðarskýrsl-

&2¡4!",!¨)¨!0

*OHN "OLTON H¾TTIR

Bush segist vera
afar vonsvikinn
7!3().'4/. !0 John Bolton

hættir innan fárra vikna sem
sendiherra Bandaríkjanna hjá
Sameinuðu þjóðunum þar sem
öldungadeild Bandaríkjaþings
fæst ekki til þess að staðfesta
tilnefningu hans í embættið.
Bolton hefur gegnt embættinu
til bráðabirgða í meira en ár
samkvæmt tilnefningu frá
George W. Bush Bandaríkjaforseta. Hann sagðist í gær „afar
vonsvikinn vegna þess að fáeinir
bandarískir öldungadeildarþingmenn hafa komið í veg fyrir að
Bolton sendiherra hafi þá
kosningu sem hann átti skilið í
öldungadeildinni“.
GB

"ILUN Å NETKERFI 3ÅMANS

Kortafærslukerfið bilaði
"),5. Bilun varð í netkerfi Símans
sem varð til þess að ekki var hægt
að greiða með greiðslukortum í
verslunum víðs vegar um Hafnarfjörð á milli klukkan sjö og átta í
gærkvöldi.
Helga Kristjánsdóttir, vaktstjóri
Krónunnar í Hafnarfirði, segir að
nokkur óþægindi hafi skapast
vegna þessa og að nokkrir viðskiptavinir hafi skilið kerrur sínar
eftir í versluninni vegna bilunarinnar. „Flestir tóku þessu þó vel og
við buðum viðskiptavinunum upp á
konfekt vegna óþægindanna sem
ástandið skapaði.“
Bilunin stóð yfir í tæpa klukkustund.
HS

Illræmda spítalabakterían MÓSA er nú tekin að breiðast út og herja á fólk utan
sjúkrahúsa hér á landi. Hún hefur færst í aukana á milli ára. Þessi þróun veldur
heilbrigðisyfirvöldum áhyggjum, að sögn Karls G. Kristinssonar yfirlæknis.
(%),"2)'¨)3-, Aukin útbreiðsla

bakteríunnar MÓSA hér á landi er
farin að valda heilbrigðisyfirvöldum áhyggjum, að því er Karl G.
Kristinsson, yfirlæknir á sýklafræðideild Landspítala - háskólasjúkrahúss, segir. Bakterían hefur
verið þekkt á sjúkrahúsum hér, en
nú er hún farin að herja á fólk sem
ekki er í tengslum við sjúkrahús
og hefur færst í aukana á milli
ára.
„Þessi baktería er gjarnan fjölónæm inni á sjúkrahúsum, en síður
þegar hún kemur upp utan þeirra,“
segir Karl. „Utan þeirra er hún
engu að síður ónæm fyrir öllum
flokkum penisilínlyfja og skyldum
lyfjum. Í fyrstu var MÓSA-bakterían nær eingöngu tengd sjúkrahúsum og einstaklingum sem
höfðu verið þar inni. Síðan hefur
nýgengi hennar aukist utan sjúkrahúsa, eftir því sem það jókst þar
inni. Enn er hún einkum tengd einstaklingum sem hafa verið að fara
inn og út af sjúkrahúsum, til dæmis
öldruðum. Öldrunarstofnanir geta
fengið hana inn til sín sem þýðir að
erfiðara getur reynst að stöðva
útbreiðsluna enda mun erfiðara að
beita ströngum sýkingavörnum á
öldrunarheimilum heldur en á
sjúkrahúsum.“
Karl segir enn fremur að fyrst
hafi farið að bera á bakteríunni
hjá fólki án tengsla við sjúkrahús
á Íslandi á síðasta ári. Á þessu ári
hafi tíðnin aukist á sama hátt og
gerst hefur á hinum Norðurlöndunum. Hún sé þó enn ekki orðin
vandamál utan sjúkrahúsa á Norðurlöndunum. Á mörgum stöðum í
Bandaríkjunum, Norður-Ameríku
og Kanada sé þessi baktería hins

75.000 KR.

Lést í umferðarslysi
Karlmaðurinn
sem lést í
umferðarslysi
á Suðurlandsvegi síðastliðinn laugardag
hét Ásgeir Jón
Einarsson, til
heimilis að
Fljótaseli 10 í
3'%)2 *«.
Reykjavík.
%).!233/.
Ásgeir Jón var
fæddur 1977.
Hann var ókvæntur og
barnlaus.
HS

Lést í umferðarslysi
Stúlkan sem
lést í umferðarslysi á
Suðurlandsvegi á laugardaginn hét
Svandís Þula
Ásgeirsdóttir,
fædd 26. febrúar árið 2001.
Svandís Þula
var til heimilis
36!.$¥3 ¶5,!
að Sandavaði 1
3'%)23$«44)2
í Reykjavík.
Foreldrar hennar heita Hrefna
Björk Sigurðardóttir og Ásgeir
Ingvi Jónsson.
HS
+!2, ' +2)34).33/. 9&)2,+.)2 3EGIR SMIT -«3! BAKTERÅUNNAR OFTAST KOMA FRAM

SEM HÒÈ OG S¹RASÕKINGAR ¶¾R GETI SVO LEITT TIL DÕPRI ÅGERÈA OG ALVARLEGRI SÕKINGA

vegar orðin verulegt vandamál úti
í þjóðfélaginu.
„Við höfum áhyggjur af því að
ónæmið hjá þessum bakteríum
komi til með að þróast nokkuð
hliðstætt utan spítala og innan. Á
sumum stöðum í Bandaríkjunum
er tíðni ónæmu stofnanna komin
allt upp í 70 prósent og þá er þetta
orðið vandamál hvað meðferð
varðar. Menn svara þá ekki hefðbundinni meðferð, en geta gengið
með sýkinguna, sem fer ef til vill
versnandi áður en að hægt er að

greina hana réttilega og gefa rétta
meðferð.“
Spurður hvernig þessar sýkingar lýsi sér segir Karl að þetta
séu oftast húð- og sárasýkingar.
Þær geti svo leitt til dýpri ígerða
og alvarlegri sýkinga. Þótt langflestar sýkinganna séu tiltölulega
meinlausar, þá er rétt að benda
læknum á að vera á varðbergi
gagnvart þessari þróun og senda
sýni í ræktun við slæmar sýkingar
og eins ef svörun við meðferð er
lítil eða engin.
JSS FRETTABLADIDIS

6)¨3+)04)

«HAGST¾È VÎRUSKIPTI
²TFLUTNINGUR ¥SLENDINGA NAM TUTTUGU
MILLJÎRÈUM KRËNA Å OKTËBER OG
INNFLUTNINGURINN TUTTUGU OG SJÎ
MILLJÎRÈUM KRËNA 6ÎRUSKIPTIN VORU
ÖVÅ ËHAGST¾È UM SJÎ MILLJARÈA KRËNA
¶ETTA KEMUR FRAM Å TILKYNNINGU ¹ VEF
(AGSTOFUNNAR &YRSTU TÅU M¹NUÈI ¹RS
INS VORU FLUTTAR ÒT VÎRUR FYRIR RÒMLEGA
 MILLJARÈA KRËNA EN INN FYRIR RÒMA
 MILLJARÈA KRËNA (ALLI ¹ VÎRUSKIPT
UM VIÈ ÒTLÎND NAM  MILLJÎRÈUM
EN ¹ SAMA TÅMA ¹RIÈ ¹ÈUR VORU ÖAU
ËHAGST¾È UM T¾PA  MILLJARÈA

.ÕR MEIRIHLUTI TEKUR TIL STARFA ¹ FIMMTUDAGINN Å SVEITARFÁLAGINU RBORG

&YRRVERANDI B¾JARSTJËRI F¾R
GJAFABRÉF GREIDD LAUN Å TËLF M¹NUÈI
FRÁ SMÁRALIND FYLGIR NÚNA
ÖLLUM NOTUÐUM BÍLUM FRÁ
INGVARI HELGASYNI

CDI6Á>G7ÏA6G
De^Â/6aaVk^g`VYV\V`a#./%%"&-/%%d\aVj\VgYV\V`a#&'/%%"&+/%%#Hb^/*'*-%'%#

36%)4!234*«2.!2-, Stefanía Katrín Karlsdóttir, sem
lætur senn af störfum sem bæjarstjóri í Árborg, fær
greidd laun í tólf mánuði frá því að hún lætur af
störfum. Hún tók við sem bæjarstjóri fyrir um hálfu
ári er Framsóknarflokkur og Sjálfstæðisflokkur
mynduðu meirihluta í sveitarfélaginu.
Samkvæmt samningi sem hún gerði við sveitarfélagið eru mánaðarlaun hennar um 1.200 þúsund
krónur á mánuði. Samtals munu bæjarstjóraskiptin
því kosta rúmar fjórtán milljónir.
Ragnheiður Hergeirsdóttir, oddviti Samfylkingarinnar, verður nýr bæjarstjóri í Árborg. Hún segir
samhug ríkja hjá fulltrúum Samfylkingarinnar,
Framsóknarflokks og Vinstri grænna. „Mér líst vel á
þetta samstarf og hef trú á því að við munum standa
saman að því að efla sveitarfélagið enn frekar. Ég
legg áherslu á að eiga gott samstarf við alla þá sem
koma að málefnum sveitarfélagsins. Við munum

2!'.(%)¨52 (%2'%)23
$«44)2 6ONAST EFTIR GËÈU

SAMSTARFI VIÈ SAMSTARFSFLOKKA
3AMFYLKINGARINNAR
&2¡44!",!¨)¨2!'.(%)¨52

beita okkur af hörku fyrir því að Suðurlandsvegur
verði tvöfaldaður svo dæmi sé tekið.“
Þorvaldur Guðmundsson, oddviti Framsóknarflokksins í sveitarstjórninni, verður forseti bæjarstjórnar en formleg meirihlutaskipti verða á fundi
bæjarstjórnar á fimmtudaginn.
MH
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Úr lífshættu
,¥+!-323 Haraldur Hannes

Guðmundsson, sem ráðist var á í
Lundúnum 19. nóvember, er
kominn úr lífshættu. Hann er
byrjaður að svara spurningum
með bendingum og virðist átta sig
á aðstæðum. Í gær var vonast til
þess að hann mætti flytja af
gjörgæslu á næstunni.
Enn hefur hann þó ekki tjáð
sig munnlega og því margt á
huldu um ástand hans, að sögn
Harðar Helga Helgasonar, vinar
Haraldar.
Fjórir einstaklingar hafa nú
verið handteknir vegna máls
Haraldar, sem var misþyrmt í
Bethnal Green-hverfinu í AusturLundúnum. Tveir menn voru
handteknir fyrir helgi, annar á
fimmtudaginn og hinn á föstudaginn. Þeim var sleppt eftir yfirheyrslur, gegn tryggingu.
Lögreglan útilokar ekki að
mennirnir hafi komið að ódæðinu.
Talsmaður lögreglunnar er
bjartsýnn um að komist til botns í
málinu, en segir það munu taka
nokkurn tíma að safna saman
sönnunargögnum.
KËÖ

%VRËPSKA LYFJASTOFNUNIN

Tamiflu veldur
ekki geðsýki
(%),"2)'¨)3-, Evrópska lyfja-

stofnunin hefur nýlega komist að
þeirri niðurstöðu að ekki hafi
tekist með ótvíræðum hætti að
tengja alvarlegar geðrænar
aukaverkanir hjá börnum við
notkun inflúensulyfsins Tamiflu,
að því er fram kemur á vefsíðu
Lyfjastofnunar.
Eins og Fréttablaðið greindi frá
nýverið var óttast að Tamiflu
hefði geðrænar aukaverkanir. Þær
upplýsingar voru þá til skoðunar
hjá heilbrigðisyfirvöldum í
Evrópu. Eftir niðurstöðu Evrópsku
lyfjastofnunarinnar þarf ekki að
breyta núgildandi leiðbeiningum
til lækna um ávísun Tamiflu, segir
Lyfjastofnun.
JSS
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'EIR ( (AARDE FORS¾TISR¹ÈHERRA UM AÈDRAGANDA ¥RAKSM¹LSINS ¹ !LÖINGI

¶INGMENN &RJ¹LSLYNDA FLOKKSINS

Hefði mátt hafa betra samráð
við utanríkismálanefnd

Segja flokkinn
lagðan í einelti

34*«2.-, Geir H. Haarde forsætisráðherra sagði á Alþingi í gær að
við
ákvörðun
um
stuðning
íslenskra stjórnvalda við innrásina í Írak í mars 2003 hefði mátt
hafa betra samráð við utanríkismálanefnd þingsins. Formenn
Samfylkingarinnar og vinstri
grænna tóku málið upp í óundirbúnum fyrirspurnum á þinginu og
inntu ráðherrann eftir afstöðu
hans til málsins í ljósi nýlegrar
yfirlýsingar formanns Framsóknarflokksins.
Geir H. Haarde ítrekaði fyrri

'%)2 ( (!!2$%

FORS¾TISR¹ÈHERRA

orð sín um að í stuðningnum hafi í
fyrsta lagi falist heimild til yfirflugs og lendinga á Keflavíkurflugvelli. Alþingi hafi svo samþykkt
300
milljóna
króna
fjárveitingu til uppbyggingarstarfs, mannúðar- og neyðarað-

stoðar. Hann sagði alltaf hægt að
vera vitur eftir á en kvaðst telja
að ákvörðunin hafi verið rétt
miðað við fyrirliggjandi forsendur. „Hvort síðan hefði mátt hafa
meira og betra samráð við utanríkismálanefnd þá er það sjálfsagt
rétt að það hefði verið betra og
heppilegra að það hefði verið gert
en það var sem sagt ekki svo.“
Geir sagðist ennfremur ekki
vita betur en að Bandaríkjamenn
og bandamenn þeirra hefðu ennþá
heimild til yfirflugs og lendinga á
Keflavíkurflugvelli.
BÖS

34*«2.-, Sigurjón Þórðarson,
þingmaður Frjálslynda flokksins,
telur forseta Alþingis leggja
Frjálslynda flokkinn í einelti.
Sigurjón gerði í gær athugasemd í
þinginu við að fá ekki að bera upp
fyrirspurn til ráðherra og taldi
þingflokkum mismunað. Fordæmdi hann vinnubrögð Sólveigar
Pétursdóttur forseta sem kippti
sér lítið upp við ákúrurnar og
vísaði ásökunum um óeðlileg
vinnubrögð á bug.
Magnús Þór, flokksbróðir
Sigurjóns, sagði hann hafa ætlað
að spyrja sjávarútvegsráðherra út
í sláandi niðurstöður úr stofnmælingu Hafrannsóknastofnunar. BÖS

Stefna að endurnýjun kjarnorkuvopna

Breski forsætisráðherrann kynnti í gær tillögu að áætlun um endurnýjun kjarnorkuvopnabúrs Breta. Andstæðingar áformanna, sem einnig eru innan Verkamannaflokksins, vilja fresta ákvörðuninni og framlengja líftíma núverandi flota.
"2%4,!.$ !0 Tony Blair, forsætis-

ráðherra Bretlands, kynnti í gær
fyrir ríkisstjórn og þingi áform
um að endurnýja kjarnorkuvopnabúr landsins. Að mati stjórnmálaskýrenda er þetta eitt síðasta stóra
málið sem Blair beitir sér fyrir í
stjórnartíð sinni, en hann hefur
sagst ætla að hverfa frá völdum
næsta sumar.
Breski flotinn á fjóra kjarnorkuknúna kafbáta, sem hver um
sig getur borið allt að 16 Tridentkjarnorkuflaugar, en gert er ráð
fyrir að taka þessa kafbáta úr
umferð ekki síðar en árið 2024.
Þótt sumir þingmenn hafi hvatt
stjórnvöld til að framlengja líftíma kjarnorkuvopnaflotans og
fresta ákvörðun um endurnýjun
hans hefur bæði Blair og Gordon
Brown, núverandi fjármálaráðherra sem almennt er búist við að
muni taka við af Blair, heitið því
að leggja fram stjórnartillögu að
endurnýjunaráætlun fyrir lok
þessa árs.
Blair lagði til, að kjarnaoddum
í kjarnorkuvopnabúri Breta yrði
fækkað úr 200 í 160. Hann sagði á
þingi að lok Kalda stríðsins færðu
enga tryggingu á því að koma
mætti í veg fyrir nýja „meiriháttar kjarnorkuhættu“ og vísaði til
kjarnorkuáforma Írans og NorðurKóreu til stuðnings máli sínu.
„Í grundvallaratriðum er hér
um að ræða ákvörðun um það
hvernig verja á landið,“ sagði talsmaður Blairs í gær. „Í þessu samhengi skiptir ekki aðeins máli að
við lifum í óstöðugum heimi, heldur óstöðugum heimi þar sem lönd
sem eru fjarri því að vera stöðug

JÓLALEST
kemur eftir

4 DAGA

(%2-%..  &)*) (ERSVEITIR AFVOPNUÈU

LÎGREGLULIÈ ¹ &IJI Å G¾R

&2¡44!",!¨)¨!0

«TTAST UM VALDAR¹N ¹ &IJI

Herinn afvopnaði lögreglu
&)*) !0 Óttast var að valdarán
væri hafið á Fiji-eyjum í
gærmorgun, þegar hersveitir
komu upp vegatálmum í höfuðborginni Suva og hófu að afvopna
lögreglu. Af því varð þó ekki, en
ástandið er afar óstöðugt í
landinu.
Frank Bainimarama, yfirmaður hersins, hefur hótað að steypa
Laisenia Qarase forsætisráðherra af stóli því hann sakar
hann um spillingu. Einkum er
hann reiður yfir nýrri löggjöf þar
sem þeim sem stóðu að valdaráni
á Fiji-eyjum árið 2000 er veitt
sakaruppgjöf.
Valdarán hefur þrisvar verið
gert á Fiji á síðustu 19 árunum.
SMK

+*!2./2+5+!&"4!2 "RESKUR KAFB¹TUR Å HÎFN Å "ARROW ¹ %NGLANDI ÖAR SEM NÕIR

KJARNORKUKAFB¹TAR "RETA VERÈA V¾NTANLEGA SMÅÈAÈIR AÈ MESTU

lýðræðisríki eru að reyna að verða
sér úti um kjarnorkuvopn.“
Í heimahöfn bresku kjarnorkukafbátanna, flotastöðinni Faslane
í Skotlandi, mættu í gær um 100
manns til að mótmæla ákvörðun
Blairs. Andstæðingar hennar
segja að endurnýjun kafbátanna
muni kosta allt að 76 milljarða

./2$)#0(/4/3'%449)-!'%3

sterlingspunda, andvirði yfir
10.000 milljarða króna. Kate Hudson, oddviti baráttusamtaka gegn
kjarnorkuvígvæðingu, sagði að
ráðamenn í Íran og Norður-Kóreu
myndu túlka ákvörðun Blairs sem
staðfestingu á réttmæti eigin
kjarnorkuvígvæðingarstefnu.
AUDUNN FRETTABLADIDIS

"!.$!2¥+).
3ÎLUTREGÈA HJ¹ #HRYSLER
"ÅLAUMBOÈ #HYSLER Å "ANDARÅKJUNUM
BJËÈA SÎLUUMBOÈUM ALLT AÈ 
DOLLURUM FYRIR HVERN BÅL SEM SELST FYRIR
¹RAMËT ST¾ÈAN ER LÅTIL SALA BÅLANNA
EN #HRYSLER SITUR NÒ UPPI MEÈ MEIRI
BIRGÈIR ËSELDRA BÅLA EN NOKKRU SINNI
FYRR
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3AMGÎNGUR¹ÈHERRA STEFNIR AÈ TVÎFÎLDUN 3UÈURLANDSVEGAR ¹ FJËRUM ¹RUM

(EILBRIGÈISR¹ÈHERRA

Verstu kaflarnir lagaðir strax

Vill höfða til
siðferðis lækna

ursstefnur og breikka veginn þar
sem það er hægt á sama tíma og
við vinnum að því að tvöfalda allan
veginn.“
Til athugunar er hvort ráðast
ber í tvöföldun Suðurlandsvegar
undir formerkum einkaframkvæmdar eða með hefðbundnum
hætti. Einkaframkvæmd gæti
orðið til að hraða verkinu en hún
sé dýrari.
Sturla segir verkfræðiúttekt
Línuhönnunar sýna að afkastageta
og öryggi svonefnds 2+1 vegar sé
nægileg til næstu ára en krafa
margra, meðal annars sveitarstjórnarmanna, sé tvöföldun. Hann
sé sama sinnis.
BÖS

34*«2.-, Sturla Böðvarsson sam-

UR

+*®2+!33)..
Á að tvöfalda Suðurlandsveg?
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Bakar þú smákökur fyrir
jólin?
SEGÈU SKOÈUN ÖÅNA ¹ VÅSIRIS

gönguráðherra segir það stefnu
sína að tvöfalda Suðurlandsveg.
Jafnframt séu í undirbúningi
aðgerðir til að bæta umferðaröryggi á veginum, í samræmi við
samþykkt ríkisstjórnarinnar um
milljarðs króna framlag til umferðaröryggisframkvæmda á Suðurlandsvegi og Vesturlandsvegi.
„Stefnan er tvöföldun,“ segir
Sturla en bendir á að slík framkvæmd taki um fjögur ár og kosti
5-7 milljarða króna. Það sé því á
endanum undir Alþingi komið
hvort peningar fáist til verksins.
„Ég tel óhjákvæmilegt að gera það
sem við getum til að aðskilja akst-

Viðskiptavinir athugið!
Hef fest kaup á Hárgreiðslustofunni Greiðunni að
Háaleitisbraut 58-60.
Hægt er að panta tíma hjá mér
í síma 581-3090.
Bestu kveðjur,

Hrafnhildur Arnardóttir

3452,! "®¨6!233/. SAMGÎNGUR¹È

HERRA

34*«2.-, Siv Friðleifsdóttir
heilbrigðisráðherra segir
mikilvægt að sjúklingar og aðrir
geti treyst því að ekki séu
hagsmunatengsl milli geðlækna
og lyfjafyrirtækja.
Hjálmar Árnason Framsóknarflokki gerði slík tengsl að
umræðuefni á Alþingi í gær
vegna frétta Morgunblaðsins af
aðkomu lyfjafyrirtækis að
jólafundi Geðlæknafélagsins.
Sagði hann mikilvægt að línur
væru hreinar þar sem miklir
hagsmunir væru í húfi.
Siv tók undir hvert orð og
sagði mikilvægt að skorið væri á
öll slík hagsmunatengsl.
BÖS

Akstursstefnur verði
aðgreindar sem fyrst
Það á að vera forgangsmál að tvöfalda Suðurlandsveg, segir bæjarstjórinn í
Hveragerði. Nauðsynlegt að aðgreina akstursstefnur á vegunum í grennd við
höfuðborgarsvæðið. Spurning um forgangsröðun, segir vegamálstjóri.
3!-'®.'52 „Það er lykilatriði að
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aðgreina
akstursstefnur
á
umferðaræðunum í grennd við
höfuðborgarsvæðið, hvort sem
það er með tvöföldun eða öðrum
lausnum,“ segir Ágúst Mogensen,
forstöðumaður
Rannsóknarnefndar umferðarslysa. Eins og
greint var frá í Fréttablaðinu í
gær hafa 54 látið lífið í umferðarslysum á Suðurlandsvegi frá
árinu 1972.
Ung stúlka og tæplega þrítugur maður létust í hörðum árekstri
tveggja bíla á Sandskeiði síðastliðinn laugardag en átta ára gamall drengur slasaðist alvarlega í
árekstrinum. Hann dvelur nú á
Barnaspítala Hringsins en líðan
hans er stöðug.
Ágúst segir nauðsynlegt að
vinna hratt og vel að aðgreiningu
akstursstefna á helstu umferðaræðum í grennd við höfuðborgarsvæðið. „Það hefur verið sjónarmið nefndarinnar, allt frá því árið
2001, að það sé nauðsynlegt að
aðgreina akstursstefnur á Suðurlandsvegi, Vesturlandsvegi og
Reykjanesbraut. Það er lykilatriði að aðgreina akstursstefnur
hvort sem það verður gert með
tvöföldun eða öðrum lausnum.
Það þarf að flýta þessum framkvæmdum eins og kostur er en að
lokum er þetta alltaf spurning um
pólitískan vilja ráðamanna og forgangsröðun þeirra.“
Aldís Hafsteinsdóttir, bæjarstjóri í Hverwagerði, telur stjórnvöld þurfa að bregðast tafarlaust
við tíðum umferðarslysum með
róttækum samgöngumúrbótum.
„Það er samstaða meðal Sunnlendinga um að það sé forgangsmál að tvöfalda Suðurlandsveg.
Ég furða mig á þeim ummælum
[Jóns Rögnvaldssonar] vegamálastjóra að óþarft sé að tvöfalda
Suðurlandsveg.
Allar upplýsingar benda til
þess að nauðsynlegt sé að tvöfalda veginn. Þegar ákvörðun var
tekin um að tvöfalda Reykjanesbraut var umferð þar minni en

&2 3,9334!¨  35¨52,!.$36%') -ARGIR HARÈIR ¹REKSTRAR HAFA ORÈIÈ ¹ 3UÈUR

LANDSVEGI ¹ UNDANFÎRNUM ÖREMUR ¹RATUGUM  HAFA L¹TIÈ LÅFIÈ Å UMFERÈARSLYSUM ¹
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hún mælist nú um Suðurlandsveg. Á þeim forsendum finnst
mér sérkennilegt að halda því
fram að umferð á Suðurlandsvegi
sé ekki nægilega mikil svo að
réttlætanlegt sé að ráðast í tvöföldun vegarins.“
Jón Rögnvaldsson segir stjórnmálamenn ráða för en þeirra verk
sé vandmeðfarið. „Stjórnmálamenn ráða för í þessu eins og
öðru þegar kemur að vegaframkvæmdum. Það er í þeirra hönd-

um að ákveða hvernig fé er varið
og í hvaða framkvæmdir á að ráðast á hverjum tíma. Ég er auðvitað hlynntur því að auka öryggi á
vegum landsins sem allra mest.
En grundvallaspurningin er þessi:
hvenær er verið að auka umferðaröryggi og hvenær hættir maður
að fá eitthvað fyrir viðbótarkostnaðinn? Þetta er viðkvæmur
málaflokkur og það þurfa allir,
sem að honum koma, að vanda til
verka.“
MAGNUSH FRETTABLADIDIS

!,$¥3 (!&34%).3$«44)2

*«. 2®'.6!,$33/.

'²34 -/'%.3%.

+REFST ÒRBËTA STRAX

6ANDMEÈFARIÈ VERKEFNI

!ÈGREINING AKSTURSSTEFNA
NAUÈSYNLEG

3,93  (®&5¨"/2'!236¨).5
2EYKJANESBRAUT
"ANASL !LVARLEG SL

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000











3AMTALS

,¹TNIR

3UÈURLANDSVEGUR
!LVARLEGA SL "ANASLYS !LVARLEG SL

6ESTURLANDSVEGUR

,¹TNIR

!LVARLEGA SL

























































































"ANASL !LVARLEG SL ,¹TNIR !LVARLEGA SL





































































www.toyota.is

Til
:Þ
F r á ín
: 11
.65
6

ÍSLENSKA / SIA.IS / TOY 35215 12/06

*m
.v.
Yar
is T
err
a, 3

dyr
a, á
rge
rð
200
5á

930
þús
. kr
. og

bíla
sam
nin
gí

k r.
84
má
nuð
im
eð
20%

ám
án.*

útb
org
un.

Núna geturðu
fengið árgerð 2005 af
Yaris frá 11.656 krónum
á mánuði*.
Þetta er verð sem sést ekki allt árið um kring
og því vissara að koma í heimsókn fyrr en síðar.
Opið virka daga frá kl. 9 til 18.
BNB-sölugreining
Bílarnir ganga í gegnum strangt gæðamat sem tekur mið af
aldri, akstri og viðhaldssögu bílsins. Þeir sem standast kröfurnar
lenda annað hvort í flokknum Úrvalsbílar eða Gæðabílar. Ef
bíllinn stenst ekki kröfur okkar bjóðum við þér hann ekki.
Toyota Kópavogi
Nýbýlavegi 4
Kópavogur
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbær
Sími: 421-4888

Toyota Selfossi
Fossnesi 14
Selfoss
Sími: 480-8000

Toyota Austurlandi
Miðási 2
Egilsstaðir
Sími: 470-5070

ÚRVALSBÍLL

GÆÐABÍLL
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&ORMAÈUR MENNTAM¹LANEFNDAR ËTTAST EKKI AÈ 2²6 LÎG BRJËTI GEGN SAMKEPPNISLÎGUM

6EÈUR Å NËVEMBER

4EL AÈ VIÈ SÁUM ¹ ÖURRU LANDI

Illviðri tíð
6%¨52 Illviðri voru óvenju tíð í

nóvembermánuði og í kuldakastinu sem kom um miðjan mánuðinn fór frostið niður í -13,6°C í
Reykjavík og -15,2°C á Akureyri.
Þrátt fyrir það mældist meðalhitinn í Reykjavík 0,1°C yfir
meðaltali en á Akureyri fór
meðalhitinn 0,7°C undir.
„Nóvembermánuður hefur
verið einkar óhagstæður í
veðurfarslegu tilliti ef á heildina
er litið,“ segir Sigurður Þ.
Ragnarsson, veðurfræðingur á
veðurstofu Stöðvar 2.
Hvassast var á landinu hinn 5.
nóvember en þá mældist tíu
mínútna meðalvindhraði 44,9 m/s
á Gagnheiðarhnúki og vindhviður
sem mældust 56,8 m/s.
¹P

ekki markmiðið að rásum RÚV fjölgi.“
Sigurður Kári segir að auk Samkeppnisformaður menntamálanefndar Alþingis,
eftirlitsins hafi einkamiðlarnir, Viðskiptaóttast ekki að frumvarp um Ríkisútvarpið
ráð, Blaðamannafélagið og fleiri krafist þess
ohf. brjóti gegn samkeppnislögum.
að ríkið hverfi af auglýsingamarkaði eða að
Samkeppniseftirlitið telur frumvarpið
auglýsingatekjurnar verði takmarkaðar.
fela í sér samkeppnislega mismunun og í
Komið sé til móts við þau sjónarmið með
áliti til menntamálanefndar eru lagðir til
takmörkunum. „Svo má alltaf deila um hvort
tveir kostir til að sneiða hjá henni. Annars
ganga hefði átt lengra. Ég hef viðurkennt að
vegar að RÚV hverfi af auglýsingamarkaði
ég hefði viljað ganga lengra en þetta var það
og hins vegar að fyrirtækið haldi úti
samkomulag sem náðist og þar við situr.“
sérstakri rás eða rásum er aðeins njóti
Og Sigurður hefur ekki áhyggjur af því
auglýsingatekna en ekki skatttekna.
3)'52¨52 +2)
að RÚV-lögin brjóti gegn samkeppnislögum.
Sigurður Kári segir að nefndin hafi farið +2)34*.33/.
„Nei. Ég tel að við séum á þurru landi hvað
yfir álitið. „Samkeppniseftirlitið leggur til
það varðar. Ef ég hefði haft slíkar áhyggjur hefði ég
tvær leiðir. Önnur er að RÚV hverfi af auglýsingaekki skrifað undir þessar tillögur. Þar fyrir utan eru
markaði en það var ekki tekið tillit til þess þar sem
þetta sérlög sem ganga framar almennum lögum,“
það stendur ekki vilji til þess á Alþingi. Hin mælir
segir Sigurður Kári Kristjánsson.
fyrir um að í raun verði reknar tvær stöðvar. Það er
BÖS
34*«2.-, Sigurður Kári Kristjánsson,

 Hvaða rithöfundur er
tilnefndur til ítalskra verðlauna
fyrir skáldsöguna Svaninn?
 Í leiðara hvaða dagblaðs voru
Íslendinga harðlega gagnrýndir?
 Hver varð efstur í forvali VG
á höfuðborgarsvæðinu?
36®2). %25  3¥¨5 

(¹DEGISFUNDUR Å H¹SKËLANUM

Umræða um
óvini ríksins
®29'')3-, Fátt er meira rætt um

á Íslandi dag en hleranir
íslenskra stjórnvalda á tímum
kalda stríðsins. Spurningin er
hvort fólkið sem
var hlerað hafi
ógnað öryggi
ríkisins.
Guðni Th. Jóhannesson sagnfræðingur, Einar Kr.
Guðfinnsson,
alþingismaður og
ráðherra, og Jón
'5¨.) 4(
Baldvin Hanni*«(!..%33/.
balsson, fyrrverandi ráðherra og gestakennari við
stjórnmálafræðiskor H.Í., munu
ræða þessa spurningu á opnum
hádegisfundi stjórnmálafræðiskorar og Stofnunar stjórnsýslufræða og stjórnmála á miðvikudaginn. Fundurinn fer fram í
Öskju, náttúrufræðahúsi háskólans, klukkan 12 til 13.15.
IFV

¥3!&*®2¨52
0ËLSKUKENNSLA Å SKËLANUM
¥ GRUNNSKËLANUM ¹ ¥SAFIRÈI ERU UM 
PËLSKIR NEMENDUR .Ò HEFUR VERIÈ R¹È
INN KENNARI VIÈ SKËLANN SEM KENNIR
ÖESSUM HËPI PËLSKU EN B¾JARYFIRVÎLD
KOSTA KENNSLUNA

RÚV-frumvarpið stangast
á við samkeppnislög

Páll Gunnar Pálsson segir frumvarp um RÚV ohf. ganga gegn samkeppnislögum. Sérlög, sem lögð eru til
með frumvarpi um RÚV ohf., ganga framar samkeppnislögum. Stöðugt verið að láta reyna á tengsl sérlaga
og almennra laga.
34*«2.-, Páll Gunnar Pálsson,
forstjóri Samkeppniseftirlitsins,
segir frumvarpið um hlutafélagavæðingu Ríkisútvarpsins, sem
afgreitt hefur verið út úr menntamálanefnd og bíður efnismeðferðar á Alþingi, stangast á við samkeppnislög.
„Löggjafinn getur ákveðið að
RÚV skuli vera þátttakandi á auglýsingamarkaði og tekur þá ákvörðun, vitandi það, að RÚV geti búið
til eftirsóknarvert efni á grundvelli ríkistekna sem síðan eykur
áhorf eða hlustun og þar með styrkir stöðu Ríkisútvarpsins sem auglýsanda.“
Páll Gunnar segir þessa stöðu
stríða gegna meginstoð samkeppnislaganna. „Þessi staða skekkir
samkeppnisstöðuna
gagnvart
keppinautunum sem ekki hafa ríkistekjurnar. Samkeppniseftirlitið
verður að taka tillit til þess að löggjafinn hefur ákveðið að fara þessa
tilteknu leið sem hann velur en

okkur ber skylda til þess að vekja
athygli á því ef lögin eru ekki í takt
við markmið samkeppnislaganna,
eins og í þessu tiltekna tilfelli. En
ákvörðun um takmörkun á auglýsingum, eins og frumvarpið gerir
ráð fyrir, er til bóta þó hún gangi
ekki eins og langt og við leggjum
til.“
Eins og greint var frá í Fréttablaðinu í gær skilaði Páll Gunnar
inn áliti til menntamálanefndar þar
sem hann sagði frumvarp um hlutafélagavæðingu RÚV fela í sér
„samkeppnislega
mismunun“.
Hann sagði tvo kosti koma til
greina ef koma ætti í veg fyrir mismununina, að RÚV hverfi alfarið
af auglýsingamarkaði og hins
vegar að starfi RÚV á auglýsingamarkaði þá „fari sú starfsemi fram
á vegum sérstakra hljóð- og sjónvarpsstöðva eða -rása sem alfarið
verði fjármagnaðar með auglýsingatekjum,“ til að tryggja að samkeppnisstarfsemi RÚV sé ekki nið-

(®&5¨34®¨6!2 2¥+)3²46!203).3 3AMKV¾MT

FRUMVARPI UM HLUTAFÁLAGAV¾ÈINGU 2ÅKISÒTVARPSINS
ER GERT R¹È FYRIR AÈ KOSTUNARÖ¹TTUR AUGLÕSINGATEKNA
VERÈI ¹FRAM S¹ SAMI OG HANN ER NÒ UM TÅU PRËSENT

0,, '5..!2 0,33/.

3EGIR BREYTINGAR ¹ FRUMVARPI
UM HLUTAFÁLAGAV¾ÈINGU
2ÅKISÒTVARPSINS TIL BËTA

&2¡44!",!¨)¨34%&.

starfi, meðal annars fyrir áfrýjunarnefndum og dómstólum, ef svo
ber undir.“
Samkvæmt frumvarpinu, sem
bíður meðferðar á Alþingi, verður
áfram bannað að selja auglýsingar
á ruv.is auk þess sem lagt er til að
kostunarþáttur
auglýsingatekna
verði sá sami og hann er nú, um tíu
prósent.
MAGNUSH FRETTABLADIDIS

urgreidd með skattfé.
Páll Gunnar segir sérlög, eins
og þau sem lögð eru til með frumvarpi um hlutafélagavæðingu RÚV,
ganga framar samkeppnislögum
en tekur fram að félög á markaði
séu stöðugt að láta reyna á tengsl
sérlaga og almennra laga. „Það er
stöðugt verið að láta reyna á tengsl
sérlaga og almennra laga í okkar

2ANNSËKN ¹ OFFITU BARNA

Breiðholtið kemur
verst út í könnun

Framtí›arbók
Gjöf til framtí›ar

Skólar í Breiðholtinu, Kópavoginum og Árbænum koma
verst út, með tíðni offitu um og
yfir 30 prósent, en skólar í Hlíðahverfi, Fossvogi, Seltjarnarnesi
og Grafarvogi koma best út, með
tíðni offitu á milli 13 og 14 prósent.
Hægt er að skoða niðurstöðurnar á vefsíðu Heilsugæslunnar
í Reykjavík, www.heilsugaeslan.
is.
IFV

(%),"2)'¨)3-, Niðurstöður úr
nýjum rannsóknum á þyngd
barna á höfuðborgarsvæðinu á
aldrinum 6 til 14 ára benda til
þess að tengsl séu á milli offitu
barna og félagslegrar stöðu foreldra þeirra.
Tíðni offitu er hærri í hverfum þar sem menntunarstig foreldra barna er lágt en í hverfum
þar sem menntunarstig er
hærra.

(,54&!,, /& ¶5.'2! /' /& &%)42! "!2.!
%FTIR HEILSUG¾SLUSTÎÈVUM ¹ HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU
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Verði ykkur að góðu!



$2%.'52 $!.3!2 ¶ESSI K¹TI PILTUR
GAT EKKI STILLT SIG UM AÈ TAKA NOKKUR
DANSSPOR ¹ MËTM¾LAFUNDI Å "ANGLA
DESS UM HELGINA
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'UÈMUNDUR 'UNNARSSON FORMAÈUR 2AFIÈNAÈARSAMBANDSINS

+¾RÈUR FYRIR LÅKAMS¹R¹S

Vinnutíma þarf að skilgreina

Meiddi sambýliskonu sína illa

6)..5-!2+!¨52 Fastlaunasamningar verða stöðugt algengari,
einnig hjá háskólamönnum. Guðmundur Gunnarsson, formaður
Rafiðnaðarsambandsins, þekkir
fastlaunasamningana vel því um
fjörutíu prósent rafiðnaðarmanna
eru á einhvers konar fastlaunasamningum. Hann segir að reynslan sé góð ef rétt sé staðið að þessum samningum.
„Við brýnum fyrir fólki að það
sé vel skilgreint hvað sé innifalið í
fastlaunasamningi. Fólk hefur
flaskað á því að skilgreina vinnutímann. Fyrirtækin hafa því litið
svo á að þau eigi starfsmennina
með húð og hári og geti látið þá

&!34,!5.!3!-.).'!2 'UÈMUNDUR
'UNNARSSON FORMAÈUR 2AFIÈNAÈARSAM
BANDSINS SEGIR AÈ REYNSLAN AF FASTLAUNA
SAMNINGUM SÁ GËÈ EF RÁTT SÁ AÈ ÖEIM
STAÈIÈ
&2¡44!",!¨)¨'6!

vinna eins og þeim sýnist án þess
að borga aukalega. Það er stærsti

feillinn.“
Fastlaunasamningar
voru til umræðu á málþingi á
vegum BHM nýlega. Stefán Aðalsteinsson,
framkvæmdastjóri
BHM, segir að tilhneiging sé í
þessa átt hjá viðsemjendum
háskólamanna.
„Við leggjum
áherslu á það að okkur finnst eðlilegt að hver og einn fái borgað
fyrir sína dagvinnu og svo þá yfirvinnu sem hann vinnur,“ segir
hann en telur fastlaunasamninga
koma til greina ef útfærslan sé
góð. Til dæmis geti menn samið
um að fastlaunasamningur feli í
sér tuttugu tíma í yfirvinnu að
jafnaði. Ef unnið sé meira en það
beri að greiða fyrir þá vinnu. GHS

$«-3-, Lögreglustjórinn í
Kópavogi hefur ákært karlmann
fyrir að leggja hendur á þáverandi
sambýliskonu sína. Maðurinn tók
konuna kverkataki, greip um
upphandleggi hennar og hristi
hana með þeim afleiðingum að hún
bólgnaði og hlaut húðblæðingar
aftan á hálsi og barka, auk
marbletta á handleggjum og þreifieymsla á brjósti.
Þess er krafist að maðurinn
verði dæmdur til refsingar og fer
sambýliskonan þess á leit að hann
verði dæmdur til að greiða henni
skaðabætur með vöxtum og
dráttarvöxtum. Málið verður tekið
fyrir í Héraðsdómi Reykjaness. IFV

Breska lögreglan á
leiðinni til Moskvu

Fyrrverandi KGB-njósnari sagður höfuðpaurinn í morðunum á Önnu Politskovskaju og Alexander Litvinenko. Litvinenko sjálfur sakaður um að hafa ætlað að
kúga fé út úr rússneskum njósnurum og kaupsýslumönnum.
,5.$².)2 Hópur breskra lögreglu-

GRÆNI KROSSINN

Er hægt að skapa
slysalausan vinnustað?
Fimmtudaginn 7. desember efnir Græni krossinn til sinnar fyrstu
ráðstefnu um öryggis- og heilbrigðismál á vinnustöðum og í
samfélaginu. Græni Krossinn eru samtök sem hafa það stefnumið að
stuðla að auknu öryggi og heilbrigði á vinnustöðum og í samfélaginu.
Leitast verður við að svara spurningum um hvort og hvernig
við getum aukið árangur okkar í heilbrigðis- og öryggismálum
þannig að starfsfólk skili sér ávallt heilt heim.
Ráðstefnan er haldin á Hótel Nordica
í sal A og B og stendur frá kl. 9:00 til 16:00.
Fundarstjórar eru Ármann Kr. Ólafsson, forseti bæjarstjórnar í
Kópavogi og Stefanía Katrín Karlsdóttir, bæjarstjóri Árborgar.

DAGSKRÁ:
8:30-9:00 Morgunverður/Skráning
Magnús Stefánsson, félagsmálaráðherra
Gestur Pétursson, kynnir Græna krossinn
Eyjólfur Sæmundsson, forstjóri Vinnueftirlits ríkisins
Anna Elísabet Ólafsdóttir, forstjóri Lýðheilsustöðvar
Margrét Guðmundsdóttir, forstjóri Icepharma
Þorbjörn Guðmundsson, framkvæmdastjóri Samiðnar
Kevin Berg, aðstoðarforstjóri Bechtel International
Árelía Eydís Guðmundsdóttir, lektor í viðskipta- og hagfræðid. HÍ
Warren McKenzie, verkefnisstjóri framkvæmda hjá Alcoa
Joe Wahba, framkvæmdastjóri Fjarðaálsverkefnisins
Andy Cameron, staðarstjóri Fjarðaálsverkefnisins
Tómas Már Sigurðsson, forstjóri Alcoa á Íslandi
Pallborðsumræður
Ráðstefnan er öllum opin á meðan húsrúm leyﬁr og
þátttakendum að kostnaðarlausu. Boðið verður upp á hádegisverð.
Vinsamlegast tilkynnið þátttöku á
skraning@inpro.is fyrir miðvikudaginn 6. desember.

manna er á leiðinni til Moskvu í
tengslum við rannsóknina á láti
Alexanders Litvinenko. Breska
lögreglan hefur opinberlega farið
fram á aðstoð frá lögreglunni í
Rússlandi og aðalsaksóknari
Rússa hefur heitið því að veita
alla aðstoð sem hægt er.
Bresku
lögreglumennirnir
ætla meðal annars að ræða í
Moskvu við þrjá Rússa sem hittu
Litvinenko í Lundúnum 1. nóvember, daginn sem hann veiktist af
völdum
geislavirka
efnisins
pólón-210. Þeir neita allir að hafa
byrlað honum eitrið.
Þá hefur Michael Trepashkin,
fyrrverandi njósnari sem situr í
fangelsi í Rússlandi, beðið bresku
lögregluna um að ræða við sig.
Hann segir líf sitt í hættu, en jafnframt segist hann búa yfir mikilvægum upplýsingum í málinu.
Ítalski fræðimaðurinn Mario
Scaramella, sem einnig hitti
Litvinenko í London 1. nóvember,
reyndist sömuleiðis vera með
geislavirka efnið pólón 210 í líkama sínum og þótt hann kenni sér
einskis meins núna getur hann
búist við því að fá krabbamein
síðar á ævinni.
Á fundi þeirra í London afhenti
Scaramella Litvinenko minnisblað
þar sem því er haldið fram að
morðið á blaðakonunni Önnu Politkovskayu sé runnið undan rifjum
fyrrverandi KGB-manns, Valentins Velichko, og samtaka sem hann
stýrir og eru tengd rússnesku
leyniþjónustunni FSB. Þessi samtök, sem nefnast Virðing og heiður, hafi jafnframt haft uppi áform
um að koma bæði Litvinenko og
Scaramella fyrir kattarnef. Breska
dagblaðið Daily Telegraph skýrði
frá þessu nú um helgina.

6!,%.4). 6%,)#(+/ &YRRVERANDI +'" NJËSNARINN SEM SAKAÈUR ER UM AÈ BERA ¹BYRGÈ

¹ DAUÈA ®NNU 0OLITKOVSKAYU OG !LEXANDERS ,ITVINENKO

Ekkert er þó vitað hvað hæft
er í þessum ásöknum, frekar en
ásökunum Litvinenkos á dánarbeði um að Vladimír Pútín Rússlandsforseti bæri sjálfur ábyrgð
á því að eitrað hefði verið fyrir
sér.
Velichko og samtök hans, Virðing og heiður, njóta töluverðrar
virðingar í Rússlandi og Velichko
átti á sínum tíma þátt í að fá hollenskan lækni, Arjan Erkel, lausan úr haldi mannræningja í

&YRSTU JËLAPAKKARNIR UNDIR TRÁ

&2¡44!",!¨)¨!&0

Dagestan árið 2002.
Þá birtist á sunnudaginn í
breska dagblaðinu Observer yfirlýsing frá Júlíu Svetliknaju, rússneskum fræðimanni sem átti
langt viðtal við Litvinenko fyrr á
árinu, þar sem hún fullyrðir að
Litvinenko hafi sagst ætla að nota
upplýsingar sem hann hefði undir
höndum til þess að kúga fé út úr
rússneskum njósnurum og kaupsýslumönnum.
GUDSTEINN FRETTABLADIDIS

"ÅLSLYS Å 2EYKHËLASVEIT

Söfnun fyrir bágstödd börn Lenti 50 metr,¥+.!2-, Jólapakkasöfnun fyrir

bágstödd börn hófst með formlegum hætti á sunnudaginn þegar
Magnús Stefánsson félagsmálaráðherra tendraði ljós á jólatré
Kringlunnar að viðstöddu
fjölmenni.
Hefð hefur skapast fyrir því
hjá landsmönnum að kaupa gjöf
og pakka henni inn og skilja eftir
undir trénu, sem er staðsett á jarðhæð Kringlunnar. Mæðrastyrksnefnd Reykjavíkur og Fjölskylduhjálp Íslands sjá til þess að
pakkarnir komist til þeirra sem
þurfa aðstoð um jólin.
RVE
3®&.5. ,ANDSMENN GETA SETT JËLAGJAFIR

HANDA BÎRNUM UNDIR TRÁÈ
&2¡44!",!¨)¨(®2¨52

um utan vegar

,®'2%',5-, Hjón á fimmtugsaldri lentu í bílslysi á móts við
bæinn Klukkufell í Reykhólasveit
um klukkan þrjú á sunnudaginn.
Að sögn lögreglunnar í Búðardal
var mikil hálka á veginum og
missti ökumaðurinn stjórn á bílnum sem lenti utan vegar.
Bíllinn valt nokkra hringi og
endaði um 50 metra frá veginum.
Hjónin voru flutt á slysadeild í
Reykjavík eftir slysið en eru ekki
alvarlega slösuð. Bíllinn er
gjörónýtur eftir.
Að sögn lögreglunnar í Búðardal
komu bílbelti í veg fyrir að
meiðsli hjónanna urðu ekki meiri
eða alvarlegri.
IFV
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STRALI SÕNDI LISTIR SÅNAR SEM ERU AÈ
SMOKRA SÁR Å GEGNUM TENNISSPAÈA ¹
H¹TÅÈ GÎTULISTAMANNA Å +ÒALA ,ÒMPÒR
Å -ALASÅU UM HELGINA &2¡44!",!¨)¨!0

,¾KKUN MATARSKATTS

Áfengisgjaldið
verði rætt sér
34*«2.-, Áhrif lækkunar

virðisaukaskatts á áfengi og
hækkun áfengisgjalds á móti
verða rædd
sérstaklega á
vettvangi fjármálaráðuneytisins.
Árni M. Mathiesen fjármálaráðherra sagði við
umræður á
2.) -
-!4()%3%. FJ¹R Alþingi í gær um
M¹LAR¹ÈHERRA
lækkun virðisaukaskatts á
matvælum að breytingarnar hefðu
valdið talsverðri ólgu og rétt væri
að fara nánar yfir málið.
Efnahags- og viðskiptanefnd
Alþingis mun því ekki taka tillit til
þess hluta frumvarpsins í
meðförum sínum.
BÖS
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4ALSVERT HLÕRRA VÅÈAST HVAR Å %VRËPU EN Å MEÈAL¹RI

®KUMAÈUR FËLKSBÅLS SLASAÈIST

-UN MINNI SNJËR EN Å FYRRA

Árekstur á
Vesturlandsvegi

6%¨52&!2 Töluvert minni snjór virðist
vera á skíðasvæðum í Evrópu en var í
fyrra og sum svæðin verða lokuð
skíðamönnum lengur en til stóð.
Tindar fjallanna eru flestir hvítir, en
hlíðarnar grænar. Hlákan nær upp í
2.000 metra.
Trausti Jónsson hjá Veðurstofu
Íslands staðfesti þetta í gær, en spáði
þó snjókomu með helginni. Trausti
benti enn fremur á að spáð væri frosti
í Sviss eftir helgina. Samt sem áður
mætti búast við áframhaldandi
hlýindum í Evrópu, almennt séð.
Trausti telur ekki ástæðu fyrir
jólaferðalanga til að hafa sérstakar
áhyggjur af snjóleysinu, því allt geti

þetta breyst á einum degi.
Lilja Jónsdóttir hjá Úrvali-Útsýn
tekur í sama streng og bendir á að
skíðasvæðin séu í 1.200 metra hæð.
Hún láti ekki snjóleysi raska ró sinni
fyrr en nær dragi jólum, til að mynda
um miðjan mánuðinn. „Þetta verður
vonandi allt í lagi,“ sagði hún í gær.
Samkvæmt gervihnattamyndum frá
Veðurstofunni er einnig minni snjór
víðast hvar í Bandaríkjunum en var í
fyrra, en þó er þar meiri snjór en í
Evrópu.
KËÖ
+¥.6%23+ +/.!  30!.) +ANNSKI VERÈUR MEIRI
SNJËR Å KRINGUM 0EKING EN Å !LPAFJÎLLUNUM Å
VETUR
&2¡44!",!¨)¨!0

,®'2%',5-, Fólksbíll og vörubíll

lentu í árekstri á Vesturlandsvegi,
til móts við bifreiðaskoðunina
Frumherja, um áttaleytið á
mánudagsmorgun. Ökumaður
vörubílsins ætlaði að taka fram
fram úr fólksbílnum en keyrði
utan í hliðina á honum. Fólksbíllinn lenti utan vegar. Ökumaður
fólksbílsins slasaðist í árekstrinum og var fluttur á slysadeild.
Hann er ekki mikið slasaður.
Fólksbíllinn var fjarlægður af
slysstað með krana og er hann
mikið skemmdur. Ökumann
vörubílsins sakaði ekki í árekstrinum.
IFV

«TTAST AÈ ÖÒSUND MANNS HAFI FARIST ÖEGAR FELLIBYLURINN $URIAN REIÈ YFIR

Íslendingar aðstoða á Filippseyjum
.%9¨!2(*,0 Óttast er að ríflega eitt þúsund

manns hafi farist þegar fellibylurinn Durian
reið yfir Filippseyjar aðfaranótt föstudags. Sólveig Þorvaldsdóttir verkfræðingur lagði af stað
í gær á vegum Rauða krossins til að vinna að
uppbyggingu á svæðinu.
„Rauði krossinn er mjög stór og fjölbreytt
samtök sem sinna margs kyns verkefnum, neyðaraðstoð þar á meðal. Þegar hamfarir verða, líkt
og urðu á Filippseyjum, þá kemur alls konar
fólk frá Rauða krossinum á svæðið og er mikilvægt að samhæfa þetta nýja afl sem er að koma.
Ég verð í teymi sem er sérstaklega sent til þess
að samhæfa störf þessara aðila,“ sagði Sólveig,
sem var á leiðinni út á Keflavíkurflugvöll meðan
hún talaði við Fréttablaðið.
Starfsfólk Rauða krossins hefur verið við
störf á Filippseyjum síðan veðurofsinn gekk
yfir miðbik eyjaklasans, en samt sem áður bíður
Sólveigar og félaga hennar mikið starf.
Fellibylnum fylgdu gríðarlegar aurskriður

3«,6%)' ¶/2
6!,$3$«44)2

(ÁLT TIL &ILIPPSEYJA
Å G¾R TIL AÈ VINNA
ÖAR AÈ UPPBYGG
INGARSTARFI

og grófust heil þorp á eyjunni Luzon undir eins
og hálfs metra djúpri leðju þegar veðurofsinn
gekk yfir miðbik eyjaklasans.
Talið er að um 40.000 manns hafi misst heimili sín og í gær höfðu 450 fundist látnir, 507 voru
slasaðir og 599 var enn saknað, samkvæmt opin-

berum tölum. Yfirvöld gerðu ekki ráð fyrir að
finna fleiri á lífi.
„Á þessari stundu, ekki lengur. Því miður,“
sagði Juan Garcia, borgarstjóri borgarinnar
Guinobatan sem er í rústum eftir ofviðrið.
Gloria Macapagal Arroyo forseti lýsti yfir
neyðarástandi á sunnudag, svo að auðveldara
væri fyrir ríkisstjórnina að deila út fé sem
ætlað er til neyðarhjálpar.
„Sólveig mun stjórna dreifingu hjálpargagna
og verður að störfum með neyðarteymi Rauða
krossins í um það bil einn mánuð,“ segir í tilkynningu frá Rauða krossinum um för hennar.
Filippseyski Rauði krossinn hefur sagt að nauðsynlegt sé að koma hreinu drykkjarvatni, mat,
teppum og segldúkum sem allra fyrst til þeirra
sem lifðu óveðrið af. Durian, sem er fjórði fellibylurinn sem skellur á Filippseyjum síðan í lok
september, færði sig til Víetnams í gærkvöldi,
þar sem tugþúsundir yfirgáfu heimili sín og
flúðu í neyðarskýli.
SMK FRETTABLADIDIS
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)NGIBJÎRG ¶ËRÈARDËTTIR HEFUR RANNSAKAÈ KYNFERÈISOFBELDI OG HEIMILISOFBELDI

'RUNNSKËLAKENNARAR

Kynferðisofbeldi á heimilum

Fleiri en gert
var ráð fyrir

+9.&%2¨)3/&"%,$) Fjörutíu og sex

stórt hlutfall og mun stærra hlutfall en hjá Stígamótum, 21 prósent
á móti tæpum 12 prósentum og
töluvert hærra en hafi hingað til
komið fram í erlendum rannsóknum.
Konur sem koma í Kvennaathvarfið skilgreina ekki kynferðisofbeldi sem heimilisofbeldi. Gerendur í heimilisofbeldi eru í
langflestum tilfellum makar eða
fyrrverandi makar.
Ingibjörg segir að konur eigi
oft erfitt með að horfast í augu við
að þær búi við kynferðisofbeldi á
heimili og þær átti sig heldur ekki
á því að kynferðisofbeldi sé heimilisofbeldi.
GHS

3+«,!-, Grunnskólakennurum

).')"*®2' ¶«2¨!2$«44)2 ,ÅTIÈ ER VITAÈ

UM BIRTINGARMYND OFBELDIS GAGNVART
KONUM AÈ SÎGN )NGIBJARGAR ¶ËRÈARDËTTUR
SEM HEFUR RANNSAKAÈ TENGSL KYNFERÈISOF
BELDIS OG HEIMILISOFBELDIS &2¡44!",!¨)¨'6!

4¾PLEGA ÖRÅTUG KONA

&ORSETAKOSNINGARNAR Å 6ENESÒELA

Ákærð fyrir
hættulega árás

Chavez bar sigur af hólmi

$«-3-, Tæplega þrítug kona
hefur verið ákærð í Héraðsdómi
Reykjavíkur fyrir sérstaklega
hættulega líkamsárás.
Hún er ákærð fyrir að hafa í
júní á síðasta ári veist að
annarri konu á veitingastaðnum
Kaffisetrinu á Laugavegi í
Reykjavík.
Árásarkonan sló hina í
andlitið með glasi og dró hana
niður á gólf með þeim afleiðingum að hún hlaut skurð yfir
vinstra kinnbein og við vinstra
eyra, auk þess sem hún hlaut
fjölda sára á andlit og útlimi,
mar á brjóstkassa og hún
tognaði á hægri öxl.
Þess er krafist að árásarkonan verði dæmd til refsingar. Að
auki krefst fórnarlambið ríflega
250 þúsund króna í skaðabætur,
auk vaxta.
JSS

6%.%3²%,! !0 Hugó Chavez, for-

seti Venesúela, var endurkjörinn
forseti landsins í kosningum sem
fram fóru í landinu um helgina.
Hlaut Chavez 61 prósent atkvæða,
en Manuel Rosales 38 prósent
þegar 78 prósent atkvæða höfðu
verið talin.
Rosales játaði sig sigraðan seint
á sunnudagskvöld, en lofaði að
halda áfram að berjast gegn
Chavez, sem Rosales segir verða
sífellt meiri einvald í landinu.
Chavez sjálfur sagði landsmönnum að búast við „útþenslu
byltingarinnar“ sem ætlað er að
deila olíuauði landsins með fátækari íbúum þess. Þakkaði hann andlegum „föður“ sínum, Fidel Castro,
sigurinn og sagði hann vera áfall
fyrir George W. Bush Bandaríkjaforseta.

Þetta er annar ósigur
djöfulsins sem reynir að
ráða yfir heiminum
(5'« #(!6%:
&/23%4) 6%.%3²%,

„Þetta er annar ósigur djöfulsins sem reynir að ráða yfir heiminum,“ sagði Chavez í sigurræðu
sinni á sunnudagskvöld.
Chavez hefur setið við völd frá
árinu 1998, og hefur á þeim tíma
bætt hag fátækari landsmanna til
muna, þó stjórn hans sé einnig
sökuð um spillingu og glæpi.
Núgildandi lög banna honum að
bjóða sig aftur fram árið 2012, en
hann hefur sagst ætla að reyna að
breyta lögunum sem takmarka setu
eins manns á forsetastóli.
SMK

3)'2) &!'.!¨ 3TUÈNINGSMENN (UGO #HAVEZ FÎGNUÈU ¹KAFT SIGRI HANS Å FORSETAKOSN
INGUNUM Å 6ENESÒELA
&2¡44!",!¨)¨!0

Það blæs enginn
á þetta!
ISIG ljósakróna f/6 sprittkerti
L42 B38,5 cm 990,-

hefur fjölgað talsvert meira en
gert var ráð fyrir í áliti nefndar
frá 1999 sem reyndi að spá fyrir
um þörf fyrir grunnskólakennara
fram til ársins 2010.
Gert var ráð fyrir að skólaárið
2005-2006 yrði þörf fyrir 3.824
grunnskólakennara en nú hefur
komið á daginn að þeir eru 700
fleiri en spáð var fyrir um.
Grunnskólakennarar ásamt
sérkennurum voru orðnir 4.525
skólaárið 2005-2006. Grunnskólakennurum hefur fjölgað jafnt og
þétt á undanförnum árum eða um
636 kennara frá árinu 2000-2006
eða um 16 prósent.
HS

KRUSIDULL kubbakerti
m/ilm Ø7 H15 cm 395,-

ISIG kubbakerti hringlaga
Ø8 H7 cm ýmsir litir 150,-

ISIG kubbakerti
Ø7 H16 cm 390,-

2006

3+!54!36%,, 02«&!¨ 2ÒSSNESKIR
ÅÖRËTTAMENN PRËFUÈU NÕTT SKAUTA
SVELL ¹ 2AUÈA TORGINU Å -OSKVU UM
HELGINA EN NOTA ¹ SVELLIÈ UM JËLA
OG NÕJ¹RSH¹TÅÈINA
&2¡44!",!¨)¨!0

prósent kvenna sem komu í
Kvennaathvarfið á árunum 20012005 hafa verið beitt kynferðisofbeldi einhvern tímann á ævinni.
Fjörutíu prósent hafa verið beitt
kynferðisofbeldi óháð heimilisofbeldi.
„Þetta eru háar og sláandi tölur.
Þær gefa vísbendingar um hversu
lítið við vitum um birtingarmynd
ofbeldis gagnvart konum,“ segir
Ingibjörg Þórðardóttir sem hefur
gert rannsókn um tengsl kynferðisofbeldis og heimilisofbeldis.
Hún segir að sér hafi komið
mest á óvart hve ókunnugir ofbeldismenn í kynferðisofbeldi voru

Jþí ólin
n byr
í IKEAja

www.IK

EA.is

Er jólabæklingur IKEA
kominn heim til þín?
FLER kerti, kertadiskur, kertastjakar
ýmsir litir H7 cm 495,ISIG kerti, 20 stk. 290,-

Opið til 22:00
til jóla
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©
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VARDAG kerti
50 stk. 17 cm 695,-

ISIG flotkerti 4 stk. hjörtu H3 cm 250,-

ISIG skrautkerti englar,
ýmsir litir H14 cm 390,-

www.IKEA.is
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,ANDEIGENDUR VÅÈA ¹ ¥SLANDI HAFA LÕST YFIR ¹HUGA ¹ STOFNUN LANDSSAMTAKA

+ÅNVERSKT FLUGFÁLAG

¶JËÈLENDUM¹L BÅÈA SVARS HJ¹ -ANNRÁTTINDADËMSTËLNUM

Dýrt að pissa
í háloftunum

¶*«¨,%.$5-, Tvö þjóðlendumál íslenskra landeigenda voru send
Mannréttindadómstól í Evrópu í lok október. Málin varða jarðirnar
Fjall, Breiðamörk og Kvísker í Öræfum.
Ólafur H. Björnsson hæstaréttarlögmaður rekur málin fyrir þá
tuttugu landeigendur sem eiga hlut að þeim. Að sögn Ólafs er málið á
byrjunarreit því landeigendurnir þurfa að bíða í allt að þrjú ár eftir
svari frá dómstólnum um hvort málin verði tekin fyrir. Um 80.000 mál
bíða afgreiðslu hjá dómnum að sögn Ólafs.
Fjöldi þjóðlendumála hefur verið tekinn fyrir í íslenska dómskerfinu og virðist sem óánægja landeigenda fari ekki minnkandi.
Á fimmtudaginn lögðu landeigendur á Norðausturlandi drög að
stofnun landssamtaka landeigenda og skoruðu á ríkið að draga kröfur
sínar í þinglýstar eignir í Þingeyjarsýslu til baka. Mikil óánægja hefur
verið á svæðinu vegna þjóðlendukrafnanna sem Árni Mathiesen
fjármálaráðherra skilaði til óbyggðanefndar 7. nóvember.
Að sögn Guðnýjar Sverrisdóttur, sveitarstjóra í Grýtubakkahreppi,
sem á sæti í undirbúningsnefnd að stofnun samtakanna, hafa margir
landeigendur víðs vegar um landið haft samband við hana og lýst yfir
áhuga á að ganga í samtökin. Guðný segir að undirbúningsnefndin

+*®2$-)32¨ 6' Å 3UÈURKJÎRD¾MI
HEFUR LÕST YFIR ¹HYGGJUM VEGNA FYRIRHUG
AÈRA VIRKJANAFRAMKV¾MDA VIÈ ¶JËRS¹

+¥.! Kínverskt flugfélag hefur

&5.$52).. ¥ 3+*«,"2%++5 &R¹ FUNDINUM Å 3KJËLBREKKU Å -ÕVATNSSVEIT ¹ FIMMTU

DAGSKVÎLDIÈ  MYNDINNI ERU «LAFUR ( *ËNSSON 'UÈNÕ 3VERRISDËTTIR *ËN )LLUGASON OG
«LAFUR "JÎRNSSON H¾STARÁTTARLÎGMAÈUR

muni hittast á föstudaginn og ræða stofnun samtakanna. Hún telur að
samtökin verði líklega stofnuð í byrjun næsta árs.
IFV

tekið upp á nýjum aðferðum til að
spara. Nú eru farþegar beðnir um
að nota salerni flugvalla áður en
þeir fara í flugvélar China
Southern, svo að þeir þurfi ekki að
nota aðstöðuna um borð.
Geti þeir ómögulega haldið í sér
eftir að í vélarnar er komið, er
þeim gert að greiða sem samsvarar
70 íslenskum krónum fyrir að nota
baðherbergin, því í þrjátíu þúsund
feta hæð kostar hver salernisheimsókn nefnilega um einn lítra í
eldsneyti og fylgir verðið eldsneytiskostnaðinum, hefur norska blaðið
VG eftir kínversku fréttastofunni
Xinhua.
SMK

AVS rannsóknasjóður í sjávarútvegi
auglýsir eftir umsóknum:

3UÈURLAND

Varað við virkjun Þjórsár
6)2+*!.)2 Nái áform um virkjanir í
Þjórsá í byggðum Suðurlands
fram að ganga er útlit fyrir að það
skapi djúpstæðan ágreining auk
þess að valda ómældum náttúruspjöllum til frambúðar. Þetta er
meðal þess sem kemur fram í
einróma ályktun fundar kjördæmisráðs Vinstrihreyfingarinnar græns framboðs sem haldinn var
á Selfossi um helgina. Er í ályktuninni varað við virkjunaráformum við Þjórsá, með hliðsjón af
fyrrnefndri eyðileggingu og
áhrifum sem virkjun hefði á
landbúnað, einn burðarstólpa
atvinnu- og mannlífs á svæðinu. RVE

í styrki til rannsókna- og þróunarverkefna i sjávarútvegi.
Lögð verður áhersla á verkefni sem snerta fiskeldi, líftækni, veiðar, vinnslu, búnað, gæði og markaði.
Styrkir AVS rannsóknasjóðs eru til hagnýtra rannsókna og ætlaðir einstaklingum, fyrirtækjum, rannsókna-,
þróunar- og háskólastofnunum. Stjórn sjóðsins forgangsraðar styrkjum til rannsókna i þágu verkefna
sem auka verðmæti sjávarfangs og styrkja samkeppnishæfni sjávarútvegsins.
Umsóknir skulu hafa borist AVS rannsóknasjóðnum
í síðasta lagi 1. febrúar 2007.

í markaðsverkefni bleikjuafurða.
Veitt verður sérstakt 10 milljóna króna framlag næstu þrjú ár til markaðs- og sölustarfs í bleikju.
Þessum fjármunum verður úthlutað í gegnum AVS.
Umsóknir skulu hafa borist AVS rannsóknasjóðnum
í síðasta lagi 1. febrúar 2007.

í aflaheimildir til áframeldis á þorski.
Sjávarútvegsráðherra hefur til ráðstöfunar sérstakar aflaheimildir sem nema 500 lestum af óslægðum þorski.
Aflaheimildirnar eru ætlaðar þeim sem vilja stunda tilraunir með áframeldi á þorski
(%),35'3,534®¨ (LUTFALLSLEGA F¾RRI
ÅBÒAR HÎFUÈBORGARSV¾ÈISINS S¾KJA
ÖJËNUSTU HEILSUG¾SLU MIÈAÈ VIÈ LANDS
BYGGÈINA

(EILSUG¾SLAN

Færri heimsóknir til lækna
(%),"2)'¨)3-, Árið 2004 voru

skráð samskipti við heilsugæslustöðvar 1.173.629 á landinu öllu að
því er fram kemur í nýjum tölum
frá landlæknisembættinu. Inni í
þessum tölum eru öll skráð viðtöl,
vitjanir og önnur samskipti að
símtölum undanskildum. Breyting hefur orðið á skráningu á
heilsugæslustöðvar með tilkomu
rafræns skráningarkerfis.
Á landinu í heild voru tvö viðtöl á
lækna á hvern íbúa árið 2004 en
2,1 árið 1994. Viðtöl á hvern íbúa
eru hlutfallslega fæst á höfuðborgarsvæðinu og er skýringin
líklega sú að framboð á annarri
heilbrigðsþjónustu er mest á því
svæði.
HS
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Umsóknir skulu hafa borist AVS rannsóknasjóðnum
í síðasta lagi 22. janúar 2007 merktar:
„Úthlutun á þorskaflaheimildum til áframeldis.“

í styrki til rannsókna- og þróunarverkefna í líftækni.
Áhersla er lögð á verkefni sem hafa sterka tengingu við atvinnulífið og leiða til tækni- og nýsköpunar
á landsbyggðinni.
Umsóknir skulu hafa borist AVS rannsóknasjóðnum
í síðasta lagi 1. febrúar 2007 sérstaklega merktar:
„Líftækninet í auðlindanýtingu.“
Upplýsingar um líftækninetið veitir Jóhann Örlygsson (jorlygs@unak.is).

Nánari upplýsingar er að finna á heimasíðu, www.avs.is,
þar sem nálgast má leiðbeiningar um gerð umsókna.
AVS rannsóknasjóður í sjávarútvegi starfar á vegum sjávarútvegsráðuneytisins.

"ILVELTA VIÈ ²LFARSFELL
"ÅLVELTA VARÈ ¹ 6ESTURLANDSVEGI VIÈ
HRINGTORGIÈ UNDIR ²LFARSFELLI UM KLUKK
AN H¹LFÖRJÒ AÈFARANËTT M¹NUDAGS
"ÅLLINN LENTI UTAN VEGAR ®KUMAÈ
URINN SEM VAR EINN Å BÅLNUM VAR
FLUTTUR ¹ SLYSADEILD "ÅLLINN ER MIKIÈ
SKEMMDUR

AVS í sjávarútvegi

Skúlagata 4, 101 Reykjavík.
www.avs.is, avs@avs.is
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3JËNARHËLL F¾R STYRK

&¾R  MILLJËNIR ¹ ¹RI
3492+52 Magnús Stefánsson félagsmálaráðherra hefur undirritað
nýjan samning sem gerir ráð fyrir
áframhaldandi stuðningi ráðuneytisins við Sjónarhól, ráðgjafarstöð
fyrir foreldra barna með sérþarfir.
Styrkurinn nemur fimmtán milljónum króna og gildir í þrjú ár.
Samkomulagið felur í sér að á
samningstímanum bjóði Sjónarhóll þjónustu og styðji við foreldra
og aðra aðstandendur barna með
sérþarfir.
Markmiðið með starfi Sjónarhóls er að fjölskyldur barna með
sérþarfir njóti jafnréttis og sambærilegra lífskjara á við aðrar
fjölskyldur í landinu.
HS
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!NDRÁS 2AGNARSSON FORMAÈUR ¶ROSKA
HJ¹LPAR OG -AGNÒS 3TEF¹NSSON FÁLAGS
M¹LAR¹ÈHERRA UNDIRRITA NÕJAN SAMNING

(¡2!¨3$«-52 2%9+*!6¥+52 ¥ (ÁRAÈSDËMI 2EYKJAVÅKUR HEFUR SAKFELLINGUM VEGNA

FÅKNIEFNABROTA FJÎLGAÈ MEIRA EN TVÎFALT FR¹  TIL 

Sakfellingum
vegna fíkniefna fjölgar
Sakfellingum vegna fíkniefnabrota fjölgaði á tímabilinu 1993-2005. Sakfellingar vegna umferðarlagabrota eru þó langflestar. Konur eru sjaldnar dæmdar í opinberum málum en karlar.
$«-3-, Langalgengustu brotin

Saman getum við
safnað geðveikt miklu
F í t o n / S Í A

Allir geta tekið þátt í söfnun til styrktar samtökum
sem vinna að úrbótum í geðheilbrigðismálum.
Viðskiptavinir Sparisjóðsins þurfa ekki að greiða neitt, bara velja
félag til að styrkja, og Sparisjóðurinn leggur þá fram 1.000 kr. til
félagsins. Farðu inn á www.spar.is eða komdu við í næsta
sparisjóði og veldu félagið sem fær þinn styrk.

sem dæmt var fyrir í héraðsdómum landsins á árunum 1993-2003
eru umferðarlagabrot. Þeim fjölgaði um 52 prósent þegar þau fóru
úr 770 árið 1993 í 1.176 árið 2005.
Þetta kemur fram í samantekt
Hagstofunnar á sakfellingum í
opinberum málum 1993-2005.
Þróunin á eðli brotanna breytist greinilega og áherslan færist
yfir á fíkniefnin. Um og upp úr
1993 voru næstflestir dæmdir
fyrir þjófnað og síðan skjalafölsun en í byrjun tíunda áratugarins
voru næstflestir dæmdir fyrir
fíkniefnabrot. Sakfellingum fyrir
slík brot hefur fjölgað mest á
tímabilinu, þær rúmlega tífölduðust.
Þegar tegundir brota eru skoðaðar kemur í ljós að sakfellingum
vegna þjófnaða hefur fjölgað um
tæpan helming. Sakfellingum
vegna minniháttar líkamsárása
fjölgaði um tæplega sextíu prósent. Sakfellingum vegna eignaspjalla fjölgaði um tæp tíu prósent
en sakfellingum vegna nytjastulds
fækkaði nokkuð.
Konur eru sjaldnar dæmdar í
opinberum málum en karlar.
Konur ná þó að vera rúmlega tuttugu af þeim sem dæmdir voru
fyrir skjalafals 1993-2005, sex af

þeim sem dæmdir voru fyrir fjárdrátt, fjórar fyrir líkamsmeiðingar af gáleysi og sjö konur voru
dæmdar fyrir fjársvik. Í þessum
fjórum brotaflokkum voru konur
yfir tuttugu prósent dæmdra.
Sakfellingum yfir konum vegna
þjófnaðar hefur fjölgað mest 19932005. Sakfellingum yfir konum
vegna fíkniefnabrota hefur fjölgað verulega, eða úr sjö í 53, og sakfellingum vegna umferðarlagabrota hefur líka fjölgað mikið.
Allir dómstólarnir eiga það
sameiginlegt
að
sakfellingar
vegna umferðarlagabrota eru
flestar. Í flestum dómstólum eru
sakfellingar vegna fíkniefnabrota
næstflestar og hefur þeim fjölgað
hlutfallslega mest í öllum dómstólunum og sýnu mest á síðustu
árum.
Sakfellingum hefur fjölgað
hlutfallslega mest í Héraðsdómi
Reykjaness, þar hafa þær þrefaldast frá árinu 2000, en fólksfjölgun
hefur verið töluvert meiri þar en
annars staðar á landinu.
Í Héraðsdómi Reykjavíkur
hafa sakfellingar vegna fíkniefnabrota meira en tvöfaldast og einnig í Héraðsdómi Suðurlands en
stígandinn hefur verið jafnari í
héraðsdómum Reykjavíkur og
Reykjaness.
GHS FRETTABLADIDIS
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Minnihluti leggst gegn íbúðabyggð
3+)05,!'3-, Fulltrúar Samfylkingarinnar og Vinstrihreyfingarinnar í framkvæmdaráði Reykjavíkur eru andvígir því að
íbúðabyggð verði á Kassagerðisreitnum. Áform eru þar um fjórar
sautján hæða íbúðablokkir auk
sex fjórtán hæða atvinnubygginga. Segja fulltrúar Samfylkingar og VG þessar hugmyndir allt
of umfangsmiklar. Um sé að ræða
hafnar- og athafnasvæði í
skipulagi þar sem íbúðabyggð er
óheimil. Skipulag íbúðabyggðar
norðan Sæbrautar sé meðal
annars óheppileg með tilliti til
skólamála en einnig muni mikið
nábýli íbúðabyggðar og hafnarstarfsemi valda árekstrum.
GAR

ERTU ME‹ ﬁITT

Á HREINU?
HREIN FAGMENNSKA
FRAM Í FINGURGÓMA
HJÁ BESTA

*
+!33!'%2¨)32%)452 (UGMYND AÈ UPPBYGGINGU AUSTAN ,AUGARNESS
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Sterling - stálhreinsiú›i
Gott á ry›frítt og bursta› stál og ál.

Undrasvampurinn
Gó›ur til a› ná föstum óhreinindum
eins og svörtum strikum af gólfi, kroti
af veggjum ofl. Hentar einnig vel til
a› ﬂrífa bíla a› innan.
6%23,5. (!'+!50! 5M NÅU PRËSENT AF VINNUAFLI (AGA HF ERU ERLENDIR STARFSMENN (AGAR REKA MEÈAL ANNARS (AGKAUP "ËNUS

  OG ²TILFÅ

²TLENDINGUM HEFUR FJÎLGAÈ MIKIÈ Å STARFI HJ¹ (ÎGUM SÅÈUSTU MISSERIN

Um 200 erlendir starfsmenn
frá fjörutíu löndum
6)..5-!2+!¨52 Erlendum starfsmönnum hefur fjölgað gríðarlega
á síðustu tveimur árum. Jóhanna
Waagfjörð,
framkvæmdastjóri
Haga, flutti erindi á morgunverðarfundi Viðskiptaráðs og Deloitte
fyrir skömmu og sagði þar að
erlendir starfsmenn væru samtals um tvö hundruð talsins frá
fjörutíu löndum. Þeir væru um
níu
prósent
vinnuafls
hjá
Högum.
Misjafnt er eftir fyrirtækjum

innan Haga hversu hátt hlutfall
erlendra starfsmanna er. Þannig
eru tuttugu prósent starfsmanna
hjá Aðföngum erlend og þá flestir Portúgalar. Hjá Banönum eru
starfsmennirnir hundrað og tuttugu prósent þeirra eru erlendir.
Hjá Ferskum kjötvörum eru
starfsmennirnir sjötíu talsins,
þar af þrjátíu og þrjú prósent
erlendir. Hjá Hýsingu er rúmlega
helmingur þeirra sextíu starfsmanna sem þar starfa erlendir og

KLEEN - parketsápa
Fyrir tré-og parketgólf. Skilur ekki
eftir sig för e›a sápuskán á gólfum
- a›eins ferskan sítrónuilm.

hjá Bónus hafa erlendir starfsmenn verið að færast fram í framlínuna. Starfsmenn Bónuss eru
alls átta hundruð, þar af eru
erlendir starfsmenn fjörutíu.
Jóhanna sagði að erlendir
starfsmenn væru gríðarlega mikilvægir fyrir Haga og að þeir
hefðu reynst ákaflega vel í vinnu.
Starfsmennirnir eru flestir frá
Póllandi, Víetnam og Filippseyjum svo að dæmi séu nefnd.
GHS

Örtrefjahanski
Tilvalinn til afﬂurrkunar - gó›ur á húsgögnin,
gleri›, sjónvarpsskjáinn, rimlagardínurnar
o.m.fl. Einstaklega handhægur.

SparCreme ræstikrem
Frábært til a› fjarlægja erfi›a bletti,
uppsöfnu› óhreinindi, fitu, gúmmíför,
kísil og sápuskánir. Notist á postulín,
keramik, ry›frítt stál ofl. Au›velt a›
skola og skilur ekki eftir himnu.

The North Face
flíspeysur
dömu og herra
Verð frá

5.990 kr.

NABC

ÍSLENSKA / SIA.IS / UTI 35200 11/06

Hlutlaus, sótthreinsandi
ba›herbergishreinsir.
Hentar vel til daglegra ﬂrifa
á ba›herbergjum. Hreinsar,
sótthreinsar og ey›ir lykt.

SMÁRALIND SÍMI 545 1550

GLÆSIBÆ SÍMI 545 1500

KRINGLUNNI SÍMI 545 1580

* Tilbo› gildir til jóla e›a á me›an birg›ir endast.

Su›urlandsbraut 26
Reykjavík
Sími: 510 0000

Mi›ási 7
Egilsstö›um
Sími: 470 0000

Brekkustíg 39
Njar›vík
Sími: 420 0000

Grundargötu 61
Grundarfir›i
Sími: 430 0000

www.besta.is
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„ ORÐRÉTT“
Árni loks fundinn
saklaus
b.Ò SKAL ÖAÈ TEKIÈ FRAM AÈ
RNI ¹TTI ÎRUGGLEGA ENGAN
Ö¹TT Å ÖEIRRI ËHUGNANLEGU
ATBURÈAR¹S SEM ¹TTI SÁR STAÈ
FYRIR BOTNI -IÈJARÈARHAFS
KOM ÖAR HVERGI N¾RRIm
+2)34"*®2. (%,') "*®2.33/.
2)434*«2) 34²$%.4!",!¨3).3 "%2
3!-!. 4+.),%' -)34®+ ¥32!%,3
(%23 /' 2.! */(.3%.

Er ekki meira minna?
b¶AÈ ER EKKI H¾GT AÈ KENNA
INNFLYTJENDUM UM EF ÖEIR F¹
MINNA GREITT EN ¥SLENDING
AR EKKI FREKAR EN H¾GT ER
AÈ KENNA KONUM UM AÈ F¹
MINNA GREITT EN KÎRLUM ¶AÈ
ER EKKI EINS OG KONUR SÁU AÈ
HEIMTA MINNI LAUNm
0!5, & .)+/,/6 &2!-"*«¨!.$)
4!,!2 5- ,!5.!-,
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nær og fjær

Annasamur tími hjá prestum
b¶ETTA ER S¹ ¹RSTÅMI SEM ER HVAÈ ANNASAMASTUR
HJ¹ OKKUR PRESTUNUM ¥ G¾R VAR AÈVENTUH¹TÅÈ Å
SAFNAÈARHEIMILINU OG EINNIG ¹ DVALARHEIMILINU
(ÎFÈA  AÈVENTUNNI KOMA EINNIG MARGIR Å
HEIMSËKN Å KIRKJUNA OG M¹ ÖAR NEFNA HËPA
BARNA ÒR LEIK OG GRUNNSKËLUM ¡G HELD
LITLA AÈVENTUSTUND MEÈ ÖESSUM KRÎKKUM
OG SEGI ÖEIM FR¹ AÈVENTUNNI AÈVENTU
KRANSINUM OG JËLUNUM OG ÖETTA ERU ALLTAF
SKEMMTILEGAR SAMVERUSTUNDIRm
¶AÈ MUNA LÅKLEGA FLESTIR ¥SLENDINGAR EFTIR
VINS¾LUM UNGLINGABËKUM SEM %ÈVARÈ
GAF ÒT ¹ NÅUNDA ¹RATUGNUM OG SEGIR
HANN AÈDRAGANDA JËLANNA Ö¹ OG NÒ
MJÎG ËLÅKAN b ÖESSUM ¹RUM FËR
MIKILL TÅMI Å KYNNINGAR ¹ BËKUNUM
BËKAUPPLESTUR OG ¹RITANIR OG ÖAÈ
VAR MIKIL VINNA .ÒNA FER TÅMINN Å AÈ
UNDIRBÒA HELGIHALD JËLA OG ¹RAMËTA

EN ALLS HELD ÁG ¹TTA GUÈSÖJËNUSTUR Å SËKNINNI
¹ RÒMRI VIKU ¶¹ ER ALLTAF EITTHVAÈ UM AÈ FËLK
L¹TI GIFTA SIG UM ¹RAMËT EN ÖETTA ¹ SÁRSTAKLEGA
VIÈ UM N¹MSFËLK SEM KEMUR TIL AÈ VERA
HEIMA YFIR H¹TÅÈARNARm
%ÈVARÈ SEGIST EKKI VERA MEÈ BËK
Å SMÅÈUM EINS OG ER ÖË HANN
ÒTILOKI EKKI NEITT UM FRAMTÅÈINA
b2EYNDAR SAMDI ÁG TVO KAFLA Å
NÕRRI BËK SEM HEITIR 3KEMMTI
LEGT FËLK EN Å KÎFLUNUM
SEGI ÁG FR¹ SJ¹LFUM MÁR
OG SKR¹I GAMANSÎGUR
EFTIR 2AGNARI "JARNASYNI
D¾GURLAGASÎNGVARA 3VO
FYLGJA MIKLAR SKRIFTIR SËKN
ARPRESTSSTARFINU EN ÖESS
UTAN GEFST LÅTIÈ SVIGRÒM
TIL ANNARS KONAR RITSTARFAm

.%434%&.5-«4
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N 3TEFNUMËTAÖJËNUSTUR BIRTUST FYRST
Å KJÎLFAR SEINNI HEIMSSTYRJALDARINNAR
¹ 6ESTURLÎNDUM 5PP ÒR  FËRU
STEFNUMËTAÖJËNUSTUR AÈ BIRTAST ¹
NETINU OG ERU NÒ ST¾RSTI VIÈSKIPTA
GEIRINN ¹ NETINU SÁ KL¹M UNDAN
SKILIÈ -EST AUKNING MEÈAL NÕRRA
NOTENDA ER MEÈAL FËLKS ¹ ALDRINUM
  OG ELLILÅFEYRISÖEGA -EIRIHLUTI
NOTENDA HEFÈBUNDINNA STEFNU
MËTAÖJËNUSTA ER KARLMENN EN ¹
NETINU ERU KYNJAHLUTFÎLLIN JAFNARI
OG HAFA KONUR SÕNT
SIG JAFN REIÈUBÒNAR
TIL AÈ GREIÈA FYRIR
SLÅKA ÖJËNUSTU OG
KARLMENN

3*«.!2(«,,
&,¡44),)34!2

"«+!3!&.36%2¨)2 6INS¾LIR ¹ ALDRINUM  

¶µ¨%.$52 "ESTAR BARMSTËRAR

6)'$¥3 34%&.3$«44)2

%RFÈAR¹ÈGJAFI

Fólk er fólk
b!LMENNT ER ÁG HÎLL UNDIR KVEN
RÁTTINDI EN MÁR FINNST AÈ ÖAÈ EIGI
AÈ VELJA FËLK EFTIR GETU ¶AÈ ER EKKI
ENDILEGA SKYNSAMLEGT HAFA JAFN
MIKIÈ AF KONUM OG KÎRLUM &ËLK ER
BARA FËLK m SEGIR 6IGDÅS 3TEF¹NSDËTTIR
ERFÈAR¹ÈGJAFI UM FLÁTTULISTA EN SÒ
STAÈA KOM UPP Å PRËFKJÎRI 6INSTRI
HREYFINGARINNAR GR¾NS FRAMBOÈS
AÈ KONA ÖYRFTI AÈ STANDA UPP FYRIR
KARLMANNI V¾RI FARIÈ EFTIR SETTUM
REGLUM LISTANS b MÅNU STARFSSVIÈI
HEF ÁG EKKI ORÈIÈ VÎR VIÈ AÈ EINU
KYNINU SÁ HYGLAÈ UMFRAM HITT
+ONUR ERU Å UM  YFIRMANNS
STAÈA HÁR ¹ ,ANDSPÅTALANUM OG Ö¾R
ERU Å MEIRIHLUTA Å (¹SKËLANUM SEM
HLÕTUR AÈ ÖÕÈA AÈ Ö¾R VERÈI Å MEIRI
HLUTA Å STJËRNUNARSTÎÈUM Å FRAMTÅÈ
INNIm 3UMIR HAFA ÖË VILJAÈ MEINA AÈ
PRËFKJÎRIN UNDANFARIÈ HAFI HYGLAÈ
KARLMÎNNUM UMFRAM KONUR b¡G HEF
ALDREI SKILIÈ HVAÈ STOPPAR FRAMGANG
ANNARS KYNSINS Å STJËRNM¹LUM ÖAÈ
ER KANNSKI VEGNA ÖESS AÈ ÁG SKIL
EKKI STJËRNM¹L OG HEF ALDREI TEKIÈ
Ö¹TT Å ÖEIM m SEGIR 6IGDÅS

Óskar eftir að kynnast
ríkri konu með hjartagalla
Í handbók hins hugmyndasnauða pistlahöfundar,
Freakonomics, segir frá
könnun sem var gerð á
stefnumótasíðum í Bandaríkjunum. Þar kemur í ljós
að efnahagur karla skiptir hvað mestu máli fyrir
konur en fyrir karla skiptir
útlit mestu máli. En á það
sama við á Íslandi?
Á einkamal.is, stærsta íslenska
stefnumótavefnum, er notendum
skipt niður eftir aldri, kyni, hæð
og þyngd, en fólk er ekki beðið um
að tilgreina starf sérstaklega. Af
200 nýjustu auglýsingum eru þess
þó mörg dæmi að konur forvitnist
um fjárhag: „Er að leita af góðum
manni í almennilegri stöðu“ (kvk.
31 árs), „Er að leita að myndarleg-

Veitingastaður IKEA
opnar kl. 9:00
verslun opnar kl. 10:00
MORGUNMATUR
mánudaga - laugardaga

um, einhleypum, vel stæðum eldri
manni“ (kvk. 22 ára). „Ég er
hugguleg og sæt, fjárhagslega
sjálfstæð, heiðarleg og skemmtileg. Leita eftir því sama“ (kvk. 50
ára). Konur minnast einnig oft á
eigið starf: „Ég er hress og lífsglöð kona í góðu starfi“ (kvk. 45
ára), „Ég hef óskaplega gaman af
vinnunni minni“ (kvk. 28 ára), í
góðri vinnu og stend á eigin fótum
(kvk. 29 ára), Er í góðu og skemmtilegu starfi sem bókari hjá skattstjóra. Hann rúlar.“ (kvk. 31 árs). Í
einu tilfelli er sagt að fjárhagur
væntanlegs maka skipti ekki máli:
„Er vel menntuð í ágætu starfi,
ekki að leita að fyrirvinnu“ (kvk.
43 ára).
Þó að karlmenn miði frekar við
aldur en fyrri eða núverandi störf
kvenna eru þeir duglegir að tilgreina eigin vinnusemi eða fjárhag: „skemmtilegur, hress og vinn
dálítið mikið“ (kk. 20 ára), „einhleypur og barnlaus og ekki í neinu
rugli af neinu tagi (nema þá kannski
að ég vinn of mikið)“ (kk. 52 ára).
„Áhugamál eru margvísleg, er
fjárhagslega sjálfstæður“ (kk. 33
ára,“ „Er með góða menntun/vinnu,

smjör, sulta og heitur drykkur

2AUÈI KROSSINUM F¾R  KRËNUR
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Þú átt allt gott skilið!

eftir skyndikynnum við konur á
öllum aldri... ég vinn sem bókasafnsvörður og finnst það mjög
skemmtilegt“ (kk. 52 ára). Og ætti
hann líklega að hafa samband við
þá hér að ofan.
Af tvö hundruð nýlegustu auglýsingunum eru störf þó sjaldan
tilgreind, en oftar eftir því sem
fólk eldist. Oftar er minnst á
menntun. Leitarorðið menntun
skilar 169 körlum en 125 konum, og
er hún þá annaðhvort í boði eða
sóst eftir aðila sem býr yfir henni.
Á hinn bóginn vilja allir þeir 200
karlar sem koma upp fallegar
konur, og það sama gildir um konur
og fallega menn. Virðist það því
eiga við enn sem komið er að stéttaskipting sé minni hérlendis en á
einkamálavefjum í Bandaríkjunum, nema þá stéttaskipting fegurðarinnar, og leggst hún jafnt á bæði
kyn.
Sumar eru þó andlega sinnaðri.
Til dæmis vill 36 ára kona kynnast
„sætum og myndarlegum frelsuðum karlmanni á aldrinum 34-40 ára
sem á leiðsögn heilags anda í lífi
sínu og elskar að vera í áætlun og
vilja Guðs.“
VALURG FRETTABLADIDIS

4OMBËLA TIL STYRKTAR F¹T¾KUM BÎRNUM Å ÒTLÎNDUM

Pálmar Vígmundsson safnaði
1.000 krónum á tombólu fyrir
nokkru til styrktar Rauða krossinum. Pálmar, sem er 10 ára gamall, vonar að peningurinn komi
fátækum börnum í útlöndum til
góða.
Þetta er ekki í fyrsta skipti
sem Pálmar heldur tombólu en í
fyrsta skipti sem Rauði krossinn
nýtur ágóðans. Hann útilokar
ekki frekara tombóluhald í framtíðinni til styrktar góðum málefnum.

195,2 rúnstykki, 1 egg, skinka, ostur,

ákveðinn“ (kk. 31 árs,) „Flottur á
flottum launum að leita að flottri
píu til að eyða laununum sínum í“
(kk. 45 ára), „Ég er metnaðarfullur
í góðri vinnu“ (kk. 28 ára) „nokkuð
myndarlegur, stunda íþróttir, er
vel stæður með sjálfstæðan rekstur“ (kk. 56 ára).
Aðeins eitt dæmi er um að
maður tilkynni sérstaklega að hann
hafi áhuga á fjárhag konunnar:
„Óska eftir að kynnast ríkri konu
með hjartagalla“ (kk. 30 ára). Hér
er þó mögulega um einhvers konar
grín að ræða.
Aðeins eru tvö dæmi þess að
leitað sé eftir ákveðnum starfsgreinum: „óska eftir barmgóðum
löggildum dómtúlki og skjalaþýðanda með skyndikynni í huga“ (karl
28 ára), „væri alveg til í að losna
frá mínum ríka og yfirlætisfulla
eiginmanni, hef áhuga á bókum og
sérstaklega elska ég bókasafnsverði á aldrinum 50-70“ (kvk 23
ára). Þó má velta því fyrir sér hvort
hér sé aftur einhver gamansemi á
ferð.
Eitt dæmi er um að maður auglýsi starfstitil sinn beint: „halló ég
er 52 ára karlmaður og er að leita

'EFUR 2AUÈA KROSSI ¥SLANDS
ÖÒSUND KRËNUR

„Ólafur Jóhann er
gjörhugull höfundur
með óvenjulegar stílgáfur
kemur lesanda sínum í opna skjöldu

með snjöllum lausnum.“
Páll Baldvin Baldvinsson, Fbl.

2.

sæti

SKÁLDVERK

Metsölulisti Mbl.
30. nóv.

Ólafur Jóhann Ólafsson

Áhrifamiklar sögur um ástina
eftir eitt vinsælasta sagnaskáld þjóðarinnar.

3.

sæti

SKÁLDVERK

Penninn Eymundsson
og Bókabú›ir MM
29. nóv.

„Maður getur ekki hætt að lesa þegar maður er byrjaður ... Sögurnar
tvinna saman spennu, sorg og tilfinningalíf fólks á meistaralegan máta svo úr verður verk
sem hefur alla burði til að geta höfðað til mjög ólíkra lesenda.“
Óttar M. Norðfjörð, DV

„Þrungið tilfinningum og átökum í mannlegri tilveru ...
Ólafur Jóhann er vaxandi rithöfundur ... Þessi bók er með hans betri verkum.“
Skafti Þ. Halldórsson, Mbl.

„Sögurnar eru geysilega vel byggðar og nostrið við sögufléttuna eitt og sér nánast
tryggir ánægjulegan lestur.“
Ágúst Borgþór Sverrisson, vettvangur.net

„Snjallar og vandaðar smásögur.“
Jón Yngvi Jóhannsson, Kastljós

edda.is
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5NDANFARNA DAGA HEFUR MJËU MUNAÈ AÈ STJËRNARBYLTING VERÈI GERÈ ¹
&IJI EYJUM EN FR¹ ¹RINU  HAFA ÖAR ÖRISVAR SINNUM VERIÈ GERÈ VALDA
R¹N TÎKIN SNÒAST FYRST OG FREMST UM ¹HRIF TVEGGJA ËLÅKRA ÖJËÈERNIS
HËPA SEM HVOR UM SIG ER N¹NAST HELMINGUR ÅBÒANNA




 EYJUNUM SEM ERU Å +YRRAHAFINU SKAMMT FR¹ STRALÅU OG .ÕJA 3J¹
LANDI BÒA RÒMLEGA  ÖÒSUND MANNS 2ÁTT
RÒMLEGA HELMINGUR ÖEIRRA EÈA  PRËSENT ERU
HEIMAMENN AÈ UPPRUNA EN  PRËSENT ERU AF
INDVERSKUM UPPRUNA &IJI EYJAR VORU UNDIR BRESKRI
STJËRN TIL ¹RSINS 









(VERJIR BÒA ¹ &IJI EYJUM

ÖAR SEM YFIRR¹È INNF¾DDRA Å STJËRNM¹LUM LANDSINS VORU TRYGGÈ 3Ò
STJËRNARSKR¹RBREYTING VAR SÅÈAR NUMIN ÒR GILDI RIÈ  VAR AFTUR
GERÈ STJËRNARBYLTING OG Ö¹ UNDIR FORYSTU KAUPSÕSLUMANNSINS 'EORGE
3PEIGHT SEM KRAFÈIST AUKINNA RÁTTINDA INNF¾DDRA 5PPREISNARMENN
IRNIR HÁLDU RÅKISSTJËRNINNI OG NOKKRUM ÖINGMÎNNUM Å GÅSLINGU VIKUM
SAMAN ¥ KJÎLFARIÈ TËK VIÈ VÎLDUM BR¹ÈABIRGÈASTJËRN HERSINS OG ÖËTT
SÒ STJËRN V¾RI SÅÈAR ÒRSKURÈUÈ ËLÎGLEG Ö¹ KOMST FORS¾TISR¹ÈHERRA
HENNAR AFTUR TIL VALDA Å KOSNINGUM ¹RIÈ EFTIR

5M HVAÈ ER DEILT NÒNA
$EILURNAR NÒNA ERU EINKUM ¹ MILLI TVEGGJA
MANNA ,AISENIA 1ARASE FORS¾TISR¹ÈHERRA OG
&RANK "AINIMARAMA HERFORINGJA ¶EIR HAFA DEILT
HART M¹NUÈUM SAMAN EINKUM ÒT AF LAGAFRUM
VARPI SEM FORS¾TISR¹ÈHERRANN VILL F¹ SAMÖYKKT ÖAR
SEM Ö¹TTTAKENDUM Å VALDAR¹NINU ¹RIÈ  VERÈI
GEFNAR UPP SAKIR "AINARAMA HERFORINGI ¹TTI STËRAN
Ö¹TT Å AÈ BRJËTA VALDAR¹NIÈ ¹ BAK AFTUR OG ¹TTI Å EITT
SKIPTI FËTUM SÅNUM FJÎR AÈ LAUNA

(VEN¾R HAFA VERIÈ VALDAR¹N

fréttir og fróðleikur

'OTT ¹RFERÈI ER UM ÖESSAR MUNDIR FYRIR
SKÅÈAIÈKUN Å (LÅÈARFJALLI VIÈ !KUREYRI
OG SEGIST 'UÈMUNDUR +ARL *ËNSSON
FORSTÎÈUMAÈUR
(LÅÈARFJALLS VARLA
MUNA EFTIR EINS
GËÈU ¹RFERÈI OG NÒ
3KÅÈASV¾ÈIÈ OPN
AÈI  NËVEMBER
EN VENJULEGA OPNAR
ÖAÈ EKKI FYRR EN Å
'5¨-5.$52
JANÒAR EÈA FEBRÒAR
+!2, *«.33/. (VERSU GAMALT ER
SKÅÈASV¾ÈIÈ
b3KÅÈAHËTELIÈ 3KÅÈASTAÈIR VAR BYGGT ¹
¹RUNUM   OG FYRSTU ¹RIN VAR
VINS¾LT AÈ FËLK K¾MI Å SKÅÈAFERÈIR OG
GISTI ¹ HËTELINU 3TËLALYFTAN VAR TEKIN Å
NOTKUN m
(VERSU MARGIR GESTIR S¾KJA (LÅÈAR
FJALL ¹RLEGA
b¥ GËÈU ¹RFERÈI F¹UM VIÈ UM  ÖÒS
UND GESTI 6IÈ FENGUM GËÈ SKÅÈA¹R
FR¹   EN SÅÈAN KOM L¾GÈ Å
NOKKUR ¹R RIÈ Å FYRRA VAR ÖË GOTT OG
ÖESSI VETUR LOFAR EINNIG GËÈUm
%R FRAMLEIDDUR SNJËR Å (LÅÈARFJALLI
b*¹ VIÈ BYRJUÈUM ¹ ÖVÅ Å FYRRA OG ÖAÈ
ER SNJËFRAMLEIÈSLUNNI AÈ ÖAKKA AÈ
VIÈ G¹TUM OPNAÈ SKÅÈASV¾ÈIÈ FYRIR
JËL &RAMLEIÈSLAN FER YFIRLEITT FRAM ¹
FYRSTU M¹NUÈUM OPNUNARINNAR EN
HÒN ER H¹È ÖVÅ AÈ HITASTIGIÈ SÁ NOKKR
UM GR¹ÈUM FYRIR NEÈAN FROSTMARK
2EKSTUR SNJËFRAMLEIÈSLUNNAR ER AÈ
HLUTA TIL Å EINKAREKSTRI HJ¹ AÈILUM SEM
KALLA SIG VINI (LÅÈARFJALLSm

Stjórnmálaflokkar eru nú
að stilla upp listum sínum
fyrir næstu þingkosningar.
Þeir sem veljast til starfans munu standa vörð um
hagsmuni Íslendinga næstu
fjögur árin. Samsetning
þingmannahópsins sem
situr nú á Alþingi er tæpast
þverskurður af hópi íslenskra kjósenda, sem þeir
eru fulltrúar fyrir. Meðalaldur þingmanna er rúm 50
ár og meirihluti þingmanna
er karlmenn.
Um þriðjungur kosningabærra
Íslendinga er á aldrinum 18 ára til
35 ára. Hlutfall þingmanna á þessum sama aldri er 9,5 prósent eða
sex þingmenn. Rúmur fimmtungur þingmanna Alþingis er kominn
yfir sextugt eða þrettán þingmenn. Er það í góðu samræmi við
hlutfall þess aldurshóp meðal
kjósenda og tæpu prósentustigi
minna en Íslendingar sextíu ára
og eldri.

6AXANDI HLUTUR KVENNA
Þingmannahópar hafa lengst af
einkennst af því að þeir hafa í
mjög miklum mæli verið karlmenn á miðjum aldri með tiltölulega mikla menntun og frekar úr
efri lögum samfélagsins að sögn
Ólafs Þ. Harðarsonar, prófessors í

Postulín sem gleður – Pillivuyt

Einstök hönnun
Mikið úrval
Frábær ending
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stjórnmálafræði. „En það sem
hefur kannski helst breyst síðustu
ár og áratugi er að hlutur kvenna
hefur mjög víða farið vaxandi.
Gildi samfélagsins hafa breyst í
þá átt að mjög margir telja nú afar
mikilvægt að kynjaskiptingin sé
nokkurn vegnn jöfn í kjörþingum.“

 EKKI VIÈ UM AÈRAR BREYTUR
Ólafur segir ekkert sambærilegt
hafa gerst varðandi aðrar breytur
og nefnir aldur sem dæmi. „Það
eru engar háværar kröfur um að
ungt fólk eða gamalt eigi sitt rétt
hlutfall inni á þingunum. Og það
hefur heldur ekki verið almenn
krafa um að þing endurspegli
menntun almennings eða greindarvísitölu.“
Ólafur segir hugsanlegt að sú
krafa sem sé um jafnt kynjahlutfall á þingi geti farið að eiga við
fleiri breytur en engin merki sjáist um það enn sem komið er.
„Almenna reglan er sú að að þing
endurspegli skoðanir kjósenda í
gegnum stjórnmálaflokka sem
hafi fjölda þingmanna í samræmi
við fylgi flokkanna.“
.ORÈURLÎNDIN Å FREMSTU RÎÈ
Konur á Alþingi eru 23 eða 36,5

 

&¹AR KONUR AF LANDBYGGÈINNI
Mikilvægt er að skoða að Ísland
skiptist í tvo gjörólíka hluta varðandi kynjaskiptinguna að sögn
Ólafs. „Í þeim þrem kjördæmum
sem eru á höfuðborgarsvæðinu
hafa síðustu ár milli 40 og 50 prósent þingmanna yfirleitt verið
konur. En svo höfum við landsbyggðarkjördæmin þrjú sem hafa
mjög lengi verið langt á eftir með
sárafáar konur á þingi. Í síðustu
kosningum voru um 20 prósent
þingmanna úr þessum þremur

9NGRI EN  ¹RA
 TIL  ¹RA
 ¹RA OG ELDRI
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prósent þingmanna. Ísland er með
lægsta hlutfall kvenkyns þingmanna miðað við hin Norðurlöndin
sem eru þó á frekar svipuðu róli að
Svíþjóð undanskildu þar sem
konur eru 47,3 prósent þingmanna.
Norðurlöndin eru í fremstu röð
í veröldinni varðandi jafnt kynjahlutfall í þingum að sögn Ólafs.
„Meðaltal kvenkyns þingmanna á
Íslandi var rúm 30 prósent í síðustu kosningum en er núna komið
í tæp 37 prósent þar sem konum
hefur fjölgað á kjörtímabilinu
með tilkomu varamanna, sem
sýnir náttúrulega að konur voru í
varamannasætum en höfðu ekki
komist í aðalsætin.“
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kjördæmum konur. Þannig að
kynjamisréttið sem kemur fram í
meðaltalinu byggist á tveimur
mjög ólíkum hópum. Annars
vegar höfuðborgarkjördæmunum
þremur þar sem nánast jafnrétti
ríkir milli kynja og hins vegar
landsbyggðinni þar sem gríðarmikið misrétti milli kynja ríkir.
Og ef menn vilja breyta þessu þá
eru það fyrst og fremst landsbyggðarkjördæmin sem eru viðfangsefnið.“

,ANDSBYGGÈIN GAMLA ¥SLAND
Ólafur segir ýmsar skýringar
koma til greina á þessari stöðu en
sú langlíklegasta sé að þetta fylgi
þjóðfélagsþróuninni.
„Landsbyggðarkjördæmin eru meira
gamla Ísland með eldri atvinnuvegum og eldri menningu þar sem
minni áhersla var lögð á jafnrétti
kynjanna. Á meðan er höfuðborgarsvæðið nútímalegra með öðruvísi viðhorf og stéttasamsetningu.
Það eru meira einkenni nýja samfélagsins sem gerir harðari kröfur
um kynjajafnrétti.“

+9.*!3+)04).' ¥ ¶*«¨&¡,!').5
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30 þúsund
gestir árlega

Þingmenn endurspegla ekki þjóðina
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RIÈ  GERÈU INNF¾DDIR &IJI BÒAR TVISVAR SINNUM
UPPREISN GEGN SAMSTEYPUSTJËRN SEM HAFÈI STUTTU
¹ÈUR KOMIST TIL VALDA Å KOSNINGUM EN VAR UNDIR
FORYSTU )NDVERJA 3TJËRNINNI VAR STEYPT OG NÕJU VALD
HAFARNIR GERÈU SÅÈAR BREYTINGAR ¹ STJËRNARSKR¹NNI
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Að skila auðu
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að er ekki sjálfgefið að kjósendur styðji sama stjórnmálaflokkinn aftur og aftur. Hins vegar hafa þeir sem
vilja sjá frelsi einstaklingsins sem mest og lágmarka
ríkisafskipti ekki haft um annan stjórnmálaflokk að
velja í kosningum en Sjálfstæðisflokkinn. Forystumenn
flokksins hafa líka unnið í takt við þá hugmyndafræði frá árinu
1991.
En hvaða mynd blasir nú við þeim kjósendum sem vilja sjá
fram haldið á sömu braut? Að hvaða málum hefur Sjálfstæðisflokkurinn staðið undanfarna mánuði í meirihlutasamstarfi við
Framsóknarflokkinn?
Fyrst ber að nefna tilhneigingu til að ríkisvæða stjórnmálin.
Hækka á ríkisstyrki til stjórnmálaflokka um leið og einstaklingum eru sett takmörk um styrki til þeirra. Er réttlátt að einstaklingar greiði fyrir starfsemi stjórnmálaflokka sem halda frammi
skoðunum sem eru jafnvel andstæðar þeirra eigin lífsskoðun? Er
sanngjarnt að ný pólitísk öfl þurfi að berjast í kosningum við ríkisstyrkta stjórnmálaflokka?
Á Alþingi er til meðferðar frumvarp um RÚV sem miðar að
því að stórefla ríkisrekinn fjölmiðil í samkeppni við einkarekna
fjölmiðla. Áður voru gerðar tilraunir til að setja takmarkandi
lagareglur um eignarhald á frjálsum fjölmiðlum sem myndi hafa
íþyngjandi áhrif á rekstur þeirra. Er það hluti af hugsjónum sjálfstæðismanna um frjálsa fjölmiðla, að stórefla ríkisfjölmiðil og
veikja þá einkareknu?
Þá hefur verið ákveðið að sýslumaðurinn á Keflavíkurflugvelli
taki yfir ákveðinn hluta af öryggiseftirliti, sem áður var í höndum
Securitas og Öryggismiðstöðvar Íslands. Engar skýringar hafa
verið gefnar aðrar en að opinberir löggæslumenn séu betur til
starfans fallnir.
Með þegjandi samþykki ríkisstjórnarinnar keypti ríkisfyrirtækið Íslandspóstur prentsmiðjuna Samskipti. Óþarfi er að benda
á að fjölmörg einkafyrirtæki hafa sinnt prentþjónustu á Íslandi í
áratugi. Stutt er síðan Íslandspóstur keypti hlut í hugbúnaðarfyrirtækinu Modernus.
Eru þessi dæmi einkennandi fyrir stjórnmálamenn sem vilja
draga úr opinberum umsvifum í atvinnulífinu?
Ríkisstjórnin hefur einnig gengið harkalega fram gagnvart
landeigendum víða um land í þjóðlendumálinu svokallaða. Markmiðið er að eyða óvissu um mörk eignarlanda. En væri ekki heppilegra að fara fram af meiri hógværð þegar um jafnviðkvæmt
deilumál og eignarréttindi er að ræða? Ríkisvæðingin má ekki
ganga of langt.
Rétt er að minna á að lækkun skatta og sala ríkisfyrirtækja
hafa haft verulega þýðingu fyrir þróun lífskjara í landinu. Það
er líka sjálfsagt mál að lækka skatta þegar tekjur ríkissjóðs hafa
vaxið jafnmikið og raun ber vitni á undanförnum árum. Aðhald
í útgjöldum hins opinbera hefur hins vegar verið ábótavant. Sú
gagnrýni er ekki eingöngu sett fram á efnahagslegum forsendum.
Og nú er gerð tillaga um að auka útgjöld um fjórtán milljarða frá
því sem ákveðið var í fjárlagafrumvarpinu fyrir næsta ár.
Þingmenn Sjálfstæðisflokksins hafa í mörgum kosningum náð
að toga kjósendur á miðjunni til fylgis við sig. Breytist það er
hætta á að hluti kjósenda Sjálfstæðisflokksins skili auðu í næstu
alþingiskosningum. Það er ekki sjálfgefið að kjósendur styðji
sama stjórnmálaflokkinn aftur og aftur.
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3IGURRËS ¶ORGRÅMSDËTTUR HEFUR VERIÈ
TILKYNNT AÈ HÒN MUNI EKKI TAKA S¾TI
¹ FRAMBOÈSLISTA SJ¹LFST¾ÈISMANNA
Å 36 KJÎRD¾MI .¹ÈI HÒN SJÎUNDA
S¾TI Å PRËFKJÎRI OG VILJA ÖEIR SEM R¹ÈA
AÈ (AFNFIRÈINGURINN 2ËSA
'UÈBJARTSDËTTIR TAKI S¾TIÈ
Å STAÈINN 3IGURRËS ER EKKI
S¹TT EN BENT ER ¹ AÈ HENNI
HAFI GENGIÈ ILLA Å PRËFKJÎRI
FYRIR ¹TTA ¹RUM VERIÈ STILLT
UPP ¹ LISTA FYRIR FJËRUM
¹RUM OG SVO DOTTIÈ
INN ¹ ÖING ÖEGAR
'UNNAR "IRGISSON
H¾TTI

KJÎRSTJËRNAR AÈ RAÈA Ö¹TTTAKENDUM Å
FORVALI 6' UM HELGINA NIÈUR ¹ LISTANA
ÖRJ¹ ¹ HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU -EÈAL
ÖESS SEM HAFA BER TIL HLIÈSJËNAR
ER BÒSETA OG KANN HÒN AÈ VEFJAST
SVOLÅTIÈ FYRIR FËLKI ¶AÈ VILL NEFNILEGA
ÖANNIG TIL AÈ ÖAU SEX SEM HREPPTU
EFSTU S¾TIN OG VERÈA AÈ ÎLLU
ËBREYTTU Å TVEIMUR EFSTU S¾TUM
LISTANNA ÖRIGGJA BÒA ÎLL Å GÎNGUF¾RI
VIÈ !LÖINGI ®GMUNDUR +ATRÅN +OL
BRÒN OG RNI ¶ËR BÒA Å 6ESTURB¾
2EYKJAVÅKUR EN 'UÈFRÅÈUR OG
LFHEIÈUR BÒA Å MIÈBORGINNI
4VÎ ÖEIRRA VERÈA ENGU
AÈ SÅÈUR Å FRAMBOÈI Å
+RAGANUM

GAGNRÕNDU STJËRNVÎLD HARKALEGA UM
DAGINN FYRIR AÈ H¾TTA VIÈ AÈ L¹TA
3ECURITAS OG ®RYGGISMIÈSTÎÈ ¥SLANDS
SJ¹ UM ¹KVEÈNA ÎRYGGISG¾SLU Å FLUG
STÎÈ ,EIFS %IRÅKSSONAR EINS OG SAMIÈ
HAFÈI VERIÈ UM 3! MËTM¾LA
RÅKISV¾ÈINGU ¹ ÖJËNUSTU
STARFSEMI VAR FYRIRSÎGN ¹
TILKYNNINGU FR¹ SAMTÎK
UNUM &ORMAÈUR 3! ER
)NGIMUNDUR 3IGURP¹LSSON
FORSTJËRI RÅKISFYRIRT¾K
ISINS ¥SLANDSPËSTS
0ËSTURINN KEYPTI
UM DAGINN PRENT
ÖJËNUSTUFYRIRT¾KIÈ
3AMSKIPTI
BJORGVIN FRETTABLADIDIS

3NÒIÈ
¶AÈ ER Å HÎNDUM

2ÅKISFORSTJËRINN

BJORN FRETTABLADIDIS

3AMTÎK ATVINNULÅFSINS

Misjöfn kjör
meðal þjóðarinnar
R

úmlega fimmtug kona þurfti
að hætta störfum sökum
veikinda fyrir fjórum árum. Hún
er öryrki. Hún lifir því af tryggingum sem koma annars vegar frá
almannatryggingum og hins vegar
úr lífeyrissjóðnum sem tíu prósent
af launum hennar runnu til á
meðan hún gat stundað vinnu,
líklega í tuttugu til þrjátíu ár
Almannatryggingar eru hluti
velferðarkerfisins sem skattpeningarnir okkar standa undir.
Almennt samkomulag hefur verið
hér á landi um að við viljum búa í
velferðarþjóðfélagi.
Ég hef heyrt það sagt að
lífeyrissjóðirnir séu galdurinn á
bak við útrásina og hina miklu
fjármálastarfsemi sem er hér á
landi. Lífeyrissjóðirnir okkar
munu jafnvel stærri en olíusjóðurinn Norðmanna og er hann allstór.
Konan fékk bréf frá lífeyrissjóðnum sínum fyrr á árinu. Bréfið
færði henni skemmtilegar fréttir
og var í leiðinni svolítið montbréf
sem stofnunum þykir gjarnan
gaman að senda út eða birta. Af
því að stjórn sjóðsins hafði staðið
sig svo vel í störfum sínum var
ávöxtun lífeyrissjóðsins svo góð að
greiðslur til konunnar úr sjóðnum
mundu hækka um 7 prósent, sagði
í bréfinu. Ánægjulegar fréttir –
ekki satt?
Vissulega var þetta ánægjulegt
fyrir konuna, en svo kom að
framkvæmdinni. Þegar almannatryggingarnar okkar komust að því
að greiðslur til konunnar höfðu
hækkað þá lækkuðu greiðslurnar
til hennar úr þeim sjóðum sem
hækkuninni nam, konan skildi
þetta ekki og ég skil þetta ekki.
Það virðist búið að ákveða það að
þeir sem búa við skerta starfsgetu
hafi enga möguleika til hækka í
tekjum, því það virðist búið að
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UM SJËÈUM
sameina almannatryggingakerfið
og lífeyriskerfið í eitt.
Svo er sagan af hjónunum sem
ætluðu að láta laga hjá sér þakið.
Frúin átti 400.000 kr. í séreignalífeyrissjóði og ætluðu þau hjónin að
nota þessa peninga til þakviðgerða
í stað þess að taka lán á þeim
vondu vaxtakjörum sem bjóðast
hér á landi. Þegar búið var að taka
af skatta og lækka greiðslur til
hennar og eiginmannsins úr
almannatryggingum þá áttu þau
eftir 9.000 kr – ég endurtek níu
þúsund krónur. Aftur virðist sem
lífeyrissjóðir og jafnvel þeir sem
kallaðir eru séreignasjóðir og
almannatryggingar séu orðin eitt
og hið sama. Ég þykist hafa fylgst
frekar vel með á vettvangi
þjóðmálanna, ekki hafði ég samt
gert mér grein fyrir þessu.
Viðbrögð stjórnmálamanna við
þessari lífreynslu fólksins voru
líka svolítið skrýtin fannst mér.
Þeir komu allir af fjöllum, enginn
þeirra virðist frekar en við hin
hafa áttað sig á hvernig þetta
virkar, enda þurfa þeir ekki að
leggja í neina séreignasjóði, þakka
skyldu þeir sjálfum sér. Lífeyrir
þeirra er gulltryggður, engin
óvissa á þeim bæ.
Loks er það sagan af bæjarstjóranum sem ákvað að fara á

þing. Það verður sko ekkert skert
af greiðslum sem hann fær úr
opinberum sjóðum. Enda maðurinn
hvorki gamall né býr hann við
skerta starfsorku. Hann fór í
prófkjör og eftir því sem ég kemst
næst gat hann sinnt því ati í
vinnunni, eins og reyndar allir
stjórnmálamenn. Honum gekk vel
í prófkjörinu og allar líkur eru á
því að hann fari á þing eftir
kosningarnar til Alþingis í vor.
Hann ætlar að segja upp
vinnunni sinni, í staðinn ætlar
hann að verða formaður bæjarstjórnarinnar held ég, og hann
ætlar í kosningabaráttu. Af
fréttum að skilja ætlar hann
meðan á þessu stendur að þiggja
rúma milljón á mánuði úr opinberum sjóðum Akureyringa. Honum
finnst það sjálfsagðasti hlutur í
heimi af því samningarnir hans
eru þannig.
Biðlaun eru réttindi fólks ef það
missir skyndilega vinnuna. Þegar
fólk missir skyndilega pólitískan
stuðning og um leið vinnuna má
vel vera sjálfsagt og eðlilegt að
það fái biðlaun. Þegar fólk á hinn
bóginn segir upp vinnunni sinni af
því að það ætlar að fara að gera
eitthvað annað á það ekki rétt á
biðlaunum í mínum huga. Svo ég
tali nú ekki um ef það ætlar að
vera í annarri vinnu á meðan.
Siðferði þeirra sem gegna
opinberum störfum er hins vegar
orðið þannig að þegar gerðar eru
athugasemdir af því tagi sem ég
hef gert hér, þá segja opinberu
starfsmennirnir með þjósti að það
sé alltaf til fólk sem vill upphefja
sjálft sig með rausi af þessu tagi.
Ég mun halda áfram að rausa, ég
lofa því.
Auk þess legg ég til að eftirlaunaósóminn verði afnuminn með
lögum.

Hver á íslenska náttúru?

PAUL AUSTER

BRESTIR Í BROOKLYN
„Ég var að leita að rólegum stað til að deyja á.
Einhver mælti með Brooklyn ...
„ÁHRIFARÍK OG HEILLANDI
SKÁLDSAGA EFTIR EINN VIRTASTA
OG VINSÆLASTA HÖFUND
BANDARÍKJANNA“
„Stútfull af skemmtilegum sögum …“
Blaðið

„Ef þú vilt láta þér líða verulega vel
skaltu lesa Bresti í Brooklyn“
Silja Aðalsteinsdóttir, TMM

„grípandi og skemmtileg mannlífskönnun sem ferðast upp og niður allan
tilfinningaskalann...“ Morgunblaðið
Þýðandi: Jón Karl Helgason

hafið og endirinn, þar sem aðalatriðið er
hver hefur mest pólitísk ítök til að ná fram
þóknanlegri niðurstöðu? Skapar skipulag
eignarréttar og frjálsra viðskipta ef til
vill meira jafnvægi, skynsamlegri lausnir
ikill hiti hefur verið í umræðum um
og betri sátt?
vernd og nýtingu auðlinda í íslenskri
Er ef til vill heppilegra stjórnin sé í
náttúru. Oftast snýst hún um endanlega niðhöndum eigenda, hvort sem þeir eru
urstöðu í einstökum deilumálum. Það hvort
bændur, fyrirtæki í öðrum rekstri, náttvirkja eigi jökulá, sökkva gróðri í dal, reisa
úruverndarsamtök eða aðrir, sem semji
mannvirki við náttúruperlu, veiða villt dýr
sín á milli í frjálsum samningum? Getur
eða láta allt saman vera. Minni áhugi hefur
verið að það auki líkur á málamiðlunum
verið á skipulaginu. Hvort það sé til þess fall- ")2')2 4*®26)
0¡45233/.
og samvinnu, auki fjölbreytni og tilraunaið að ná markmiðinu um sátt og jafnvægi í
starfsemi, ef skapaður er farvegur fyrir viðskipti í
vernd og nýtingu náttúrunnar.
stað pólitísks lobbíisma? Hér gætu legið gífurleg
Tilraunir til sáttar hafa flestar falið í sér hugmyndtækifæri, ekki síst fyrir náttúruverndarsinna, sjálfir um miðstýringu. Að tiltekinn hópur sérfræðinga,
sagt meiri en þeir gera sér grein fyrir.
hagsmunaaðila, stjórnmála- og áhugamanna setjist
Á morgun, miðvikudag, mun RSE spyrja þessara
hringinn í kringum borð og tali saman þar til niðurspurninga á ráðstefnu um eignarrétt á náttúruauðstaða fáist um ramma sem sjónarmið allra rúmist
lindum (sjá nánar www.rse.is): Hver á íslenska náttinnan, sem er tæplega raunhæft í miðstýrðu kerfi.
úru? Hvort er heppilegri ríkiseign eða einkaeign?
Í náttúrunni felast stórkostleg tækifæri fyrir
Hvernig hefur einkaframtak nýst við náttúruvernd?
Íslendinga. Við lifum á tímum þar sem við sjálf og vel
Ráðstefnan fer fram á Grand hóteli og hefst kl. 13.
efnum búnir heimshornaflakkarar sækjumst eftir að
Fólk er hvatt til að kynna sér þessar hugmyndir með
njóta náttúrufegurðar og meðvitaðir neytendur um
jákvæðum og opnum huga.
allan heim gera auknar kröfur um hvað þeir láta ofan
í sig og hverjum þeir tengjast.
Spurningin er bara þessi: Verða þau tækifæri sem
Höfundur er framkvæmdastjóri Rannsóknarmiðblasa við okkur best nýtt ef hið opinbera er bæði uppstöðvar um samfélags- og efnahagsmál (RSE)
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Alþjóðlegur dagur sjálfboðaliðans 5. desember
5-2¨!.
$AGUR SJ¹LFBOÈALIÈA
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tilefni alþjóðlegs dags sjálfboðaliðans 5. desember vill
Reykjavíkurdeild Rauða kross
Íslands nota tækifærið og þakka
sjálfboðaliðum deildarinnar fyrir
mikið og gott starf þeirra fyrr og
nú.
Eitt meginhlutverk Rauða
krossins er málsvarastarf sem
meðal annars hefur þann tilgang
að rjúfa einangrun fólks og vinna
gegn fordómum og mismunun í
samfélaginu. Á því sviði er ærið
verk að vinna en meðal okkar í
þjóðfélaginu eru margir sem búa
við einangrun og mismunun eins
og niðurstöður könnunar Rauða
kross Íslands, Hvar þrengir að,
fyrr á þessu ári leiddi berlega í
ljós. Margt hefur verið gert á
þessu sviði í gegnum árin en
betur má ef duga skal.
Í tilefni dags sjálfboðaliðans
er ekki úr vegi að líta yfir þá
miklu flóru verkefna sem borin
eru uppi af sjálfboðaliðum deildarinnar sem eru fjölmargir og á
öllum aldri. Með starfi sínu leggja
þeir drjúgan skerf til margra
þeirra málefna sem velferðarkerfi okkar Íslendinga nær illa
eða ekki til.
Hjá Reykjavíkurdeild er með
ýmsum hætti lögð áhersla á að
létta undir með einstaklingum og
fjölskyldum í vanda. Í lífinu skiptast á skin og skúrir og öll getum
við lent í því að þurfa á einhverjum að halda sem rétt getur hjálparhönd þegar erfiðleikar sækja
að. Heimsóknarþjónusta sem
sjálfboðaliðar hafa haft með
höndum er með elstu verkefnum
deildarinnar.
Heimsóknarvinir
Rauða krossins leitast við að
stytta fólki sem býr við einsemd
stundir með spjalli eða gönguferð
og lesa fyrir hópa á nokkrum
sjúkrastofnunum. Þá er föngum
einnig boðið upp á heimsóknir
sjálfboðaliða. Hópar sjálfboðaliða hafa til langs tíma haldið utan
um sjúklingabókasöfn á sjúkrahúsunum ásamt hljóðbókaþjónustu. Sjálfboðaliðar starfa við
hlið starfsfólks í Konukoti sem er
athvarf ætlað konum sem eru
heimilislausar og hafa ekki í nein
hús að venda. Á sunnudögum
standa sjálfboðaliðar fyrir samverustund í Vin sem er athvarf á
vegum Rauða kross Íslands fyrir
geðfatlaða.
Hjálparsíminn 1717 er gjaldfrjáls sími sem er opinn allan sólarhringinn fyrir þá sem þurfa
stuðning vegna sálrænna vandamála, einmanaleika eða sjálfsvígshugsana, félagslegra vandamála eða neyslu. Hjálparsíminn
er fyrir alla aldurshópa hvar sem
er á landinu og svara bæði sjálfboðaliðar og starfsfólk í hann.
1717 er einnig mikilvægur hlekkur sem upplýsinganúmer almennings vegna neyðarástands innanlands t.d. vegna náttúruhamfara.
Áhersla er á starf með börnum
og unglingum sem endurspeglast
í nokkrum verkefnum sem borin
eru uppi af sjálfboðaliðum. Helst
þeirra eru: Málörvun og heimanámsaðstoð fyrir börn af erlendum uppruna, starf með börnum í
Kvennaathvarfinu, stuðningur við
ofvirk börn og BUSL sem er starf
með hreyfihömluðum unglingum
í samstarfi við Sjálfsbjörg. Hlutverkaleikurinn Á flótta hefur
verið skipulagður fyrir nemendur
grunnskóla víða um land á undanförnum árum. Með honum er
miðað að því að þátttakendur öðl-

ist skilning á
hlutskipti
og
aðstæðum flóttafólks. Unglingastarf, námskeið
og fræðsla af
ýmsum toga er
einnig þáttur í
starfi með ungu
fólki.
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þáttur í móttöku
flóttafólks er net
stuðningsfjölskyldna sem samanstendur af sjálfboðaliðum og
hefur þann tilgang að aðstoða það
fólk við aðlögun í nýjum aðstæðum.
Tilgangur sölubúða sjúkrahúsanna og föndurhóps er fjáröflun í

þágu góðra málefna og hafa þeir
hópar stutt við starf sjúkrastofnana og fleiri aðila með góðum
gjöfum og styrkjum í gegnum
árin. Prjónahópur vinnur að verkefninu Föt sem framlag og styrkir Hjálparsjóð Rauða krossins
með sölu í L-12 Rauðakrossbúðinni en þar eru sjálfboðaliðar við
afgreiðslu.
Reykjavíkurdeild tekur virkan
þátt í alþjóðastarfi Rauða krossins með þátttöku í átaksverkefnum sem oft eru fjáröflunarverkefni að beiðni Alþjóða Rauða
krossins. Slík verkefni krefjast
samtakamáttar Rauða krossins
og þátttöku almennings.
Eins og sjá má af því sem hér
hefur komið fram er starf sjálf-

boðaliða kjarninn í starfsemi
Reykjavíkurdeildar Rauða krossins eins og í starfi Rauða krossins
um heim allan. Að vilja láta gott
af sér leiða er algengasta ástæða
þess að fólk kýs að starfa fyrir
hreyfinguna enda gott og göfugt
að gefa af tíma sínum til verkefna
hennar sem í dag eru sameinuð í
heitinu Byggjum betra samfélag.
Með því gefst tækifæri til að
bæta við reynslu sína og þekkingu hvort sem er á nýju sviði eða
kunnugu og um leið að tilheyra
öflugum félagsskap með mannúðarhugsjón að leiðarljósi.
Mörg og ólík verkefni kalla á
mikinn mannskap en að öllu jöfnu
starfa sjálfboðaliðar í langtímaverkefnum 6-12 tíma á mánuði

fyrir hreyfinguna. Öðru hverju
er þörf fyrir sjálfboðaliða til
skemmri átaksverkefna.
Við viljum óska sjálfboðaliðum
okkar til hamingju með daginn og
um leið vekja athygli á að við erum
aldrei of mörg. Við bjóðum ávallt
nýtt fólk velkomið í okkar góða
hóp. Nánari kynningu á starfi
sjálfboðaliða fyrir Reykjavíkurdeild má nálgast á heimasíðu
deildarinnar:
www.redcross.is/
reykjavik og hjá Sjálfboðamiðlun
R-RKÍ. Sími: 545 0408. Netfang:
sjalfboðamidlun@redcross.is
Fyrir hönd Reykjavíkurdeildar RKÍ.
Höfundur er forstöðumaður
Sjálfboðamiðlunar.
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6IÈ HVETJUM LESENDUR TIL AÈ SENDA
OKKUR LÅNU OG LEGGJA ORÈ Å BELG UM
M¹LEFNI LÅÈANDI STUNDAR 'REINAR
OG BRÁF SKULU VERA STUTT OG GAGN
ORÈ %INGÎNGU ER TEKIÈ ¹ MËTI EFNI
SEM SENT ER FR¹ 3KOÈANASÅÈUNNI
¹ VISIRIS ¶AR ERU N¹NARI LEIÈBEIN
INGAR 2ITSTJËRN ¹KVEÈUR HVORT EFNI
BIRTIST Å &RÁTTABLAÈINU EÈA 6ÅSI EÈA
Å B¹ÈUM MIÈLUNUM AÈ HLUTA EÈA
Å HEILD SKILINN ER RÁTTUR TIL LEIÈRÁTT
INGA OG TIL AÈ STYTTA EFNI
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Sjálfboðaliðar Rauða kross
Íslands vinna gegn ofbeldi

Jólin koma

Fulltaf frábærum gjöfum

5-2¨!.
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10x aðdráttur

V610

Minnsta myndavélin á markaðnum
með 10 x aðdrætti
Sendu myndirnar þráðlaust til þeirra
í kringum þig
Bluetooth tæknin gerir kleift að senda
þráðlaust í tölvu, GSM síma eða prentara
6.1 milljón pixla, gerir þér kleift að
stækka í allt að 75 x 100 sm
Tvær linsur 38-114 mm og 130 - 380 mm
2,8" skjár
Video upptaka með 10 x aðdrætti og hristivörn
Lithium Ion rafhlaða og hleðslutæki fylgir

NÝ VÉL

L

Kr. 2.408,- 24
mán

Kr. 44.980,-

MP3 spilari - N11
Swarovski Crystal
1GB Minni
Allt að 500 lög
Allt að 13 tíma í spilun
Diktafónn
Hleður í gegnum USB
Lítill og meðfærilegur
6 banda tónjafnari
Vigtar aðeins 22gr með rafhlöðu

Kr. 16.490,-

CX7330
Birt með fyrirvara um texta og myndabrengl. Vörur geta verið uppseldar

og ljósmyndaprentari

3.1 Megapixlar
1.6 LCD skjár
37-111mm linsa
Ljósop f/2.7- f/5.2
3x optískur aðdráttur
3.3x stafrænn aðdráttur
Tekur 3 myndir á sek.
Vídeóupptaka

Kodak ljósmyndaprentari
Prentun með eða án tölvu.
Einn hnappur og yfirfærsla á tölvu
Verðlaunuð Kodak myndgæði
Myndir sem endast í allt að 100 ár
Pappir skemmist ekki af fingraförum.
Pappír vatnsvarinn
Kodak XTRALIFE húðaður pappír

Kr. 15.980,-

DIGIMAX S500

5,1 M.pixlar
3x optical zoom
Stór 2,4” LCD-skjár
1/1,25 CCD-sensor
5 forstillingar
VGA-vídeóupptaka
9 innbyggðir myndarammar
16 MB innra minni

Kr. 19.900,DIGIMAX i6 PMP

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

Kr. 3.596,- 12
mán

Kr. 36.980,-

Bankastræti • Fjörður • Kringlan • Laugavegur 178 • Smáralind
12 24 Verð miðast við greiðslusamning Visa eða Euro til 12 eða 24 mánaða
mán mán

andsfélög Rauða krossins og
Rauða hálfmánans í Evrópu
komu saman í Berlín árið 2002 til
að ákveða forgangverkefni sín til
næstu fjögurra ára. Þar var sett á
oddinn nauðsyn þess að takast á
við vandann sem alþjóðlegir
fólksflutningar í álfunni hafa
skapað, með því að vekja athygli
á þörfum þeirra sem flytjast milli
landa og því misrétti sem fólk er
iðulega beitt í nýju umhverfi og
aðstæðum.
Í Berlínaryfirlýsingunni skuldbundu evrópsku Rauðakrossfélögin sig meðal annars til að
vinna gegn ofbeldi í samfélaginu.
Að virða ólíka menningu mismunandi þjóðfélagshópa. Að hvetja
ríkisstjórnir landa sinna til að
tryggja að almenn mannréttindi
allra þjóðfélagsþegna séu í heiðri
höfð án nokkurrar mismununar.
Það var því í anda Berlínaryfirlýsingarinnar að stjórn Rauða
kross Íslands sendi íslenskum
stjórnvöldum áskorun nú í haust
um breytingar á lögum um útlendinga vegna slæmrar stöðu kvenna
af erlendum uppruna sem skilið
hafa við maka sinn sökum heimilisofbeldis. Áskorunin kom í kjölfar umræðu um að konur frá löndum utan EES-svæðisins ættu á
hættu að vera vísað úr landi eftir
að hafa yfirgefið íslenska eiginmenn sína vegna ofbeldis af þeirra
hendi. Þessar konur eru mun verr
settar en íslenskar kynsystur
þeirra í svipuðum aðstæðum vegna
skorts á tengslaneti og upplýsingum um rétt sinn.

athvarfið og Háskóla
Rauði kross Íslands fór
Íslands. Sjálfboðaliðarnir
fram á það við íslensk
sinna börnum sem koma
stjórnvöld að fundin yrði
með mæðrum sínum í
varanleg lausn í lagalegu
Kvennaathvarfið. Markog félagslegu tilliti, réttmiðið með verkefninu er
indi kvennanna yrðu skýrð
að létta börnunum dvölina
og þeim auðveldað að leita
með markvissu félagsréttar síns. Mikilvægt er
starfi um helgar. Allir
að þeim verði, eins og
sjálfboðaliðarnir sækja
öðrum íbúum á Íslandi, !..!
námskeið og fá fræðslu
tryggð mannréttindi. Mál 34%&.3$«44)2
um börn, sem búið hafa
þeirra fái sanngjarna
við ofbeldi á heimili.
meðferð og að réttur þeirra til
Í Hjálparsímanum 1717 svara
áframhaldandi búsetu á Íslandi
sjálfboðaliðar Rauða kross Íslands
eftir skilnað við maka sé tryggður
símtölum, meðal annars frá konum
kjósi þær það. Þetta er dæmi um
sem beittar hafa verið ofbeldi. Þar
eitt af þeim mörgu málefnum sem
er veittur stuðningur og bent á þau
tengjast ofbeldi gegn konum, sem
úrræði sem til staðar eru. Með
Konukoti, næturathvarfi fyrir
Það var því í anda Berlínarheimilislausar konur, sem rekið er
yfirlýsingarinnar að stjórn
af Reykjavíkurdeild Rauða krossins, skapa sjálfboðaliðar og starfsRauða kross Íslands sendi
menn gestum sínum öruggt skjól.
íslenskum stjórnvöldum áskorAllir sjálfboðaliðar Rauða kross
un nú í haust um breytingar
Íslands sem vinna verkefni sem
þessi skrifa undir trúnaðareið og
á lögum um útlendinga vegna
er mikið lagt upp úr því að hann sé
slæmrar stöðu kvenna af
virtur.
Rauði kross Íslands er eitt af
erlendum uppruna sem skilið
mörgum félagasamtökum, sem
hafa við maka sinn sökum
standa að sextán daga alþjóðlegu
heimilisofbeldis.
átaki gegn kynbundnu ofbeldi.
Jafnframt því að vekja athygli á
aðstæðum þolenda kynbundins
Rauði kross Íslands lætur til sín
ofbeldis vil ég nota daginn í dag –
taka.
5. desember, alþjóðlegan dag sjálfSjálfboðið starf er eitt af grundboðaliða – til að þakka öllum þeim
vallarmarkmiðum Rauða kross
sem gefa af sér með sjálfboðnu
Íslands. Sjálfboðaliðar félagsins
starfi og létta þannig byrðar þeirra
hafa unnið með Kvennaathvarfinu
sem búa við ofbeldi í þjóðfélagað verkefni sem snýr að öllum
inu.
þeim sem þangað hafa þurft að
sækja um lengri eða skemmri tíma
vegna ofbeldis. Ungmennadeild
Höfundur er hjúkrunarfræðingur
Reykjavíkurdeildar
starfrækir
og varaformaður Rauða kross
verkefnið í samvinnu við KvennaÍslands.

Ísland fyrir „alla“
5-2¨!.
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dam Smith skrifaði um frjálst
flæði fjármagns og vinnuafls,
að hið frjálsa flæði væri undirstaða frekari þróunar í viðskiptum. Síðast en ekki síst væri hið
frjálsa flæði hliðhollt hugmyndum manna um jafnan rétt allra til
lífsgæða líðandi stundar. Þegar
upp rísa miklar hæðir í efnahagsmálum á einum stað getur hið
frjálsa flæði styrkt bágt ástand
annars staðar. Af hinu frjálsa
flæði fjármagns og vinnuafls er
því útkoman aukinn jöfnuður og
aukin lífsgæði fyrir fleiri frekar
en færri.
Hér á landi hefur risið upp
stjórnmálaflokkur sem aðhyllist
ekki hið frjálsa flæði. Starfsmenn
á íslenskum vinnumarkaði, sem
eru af erlendu bergi brotnir, virðast samkvæmt umræðu liðinna
daga vera þessum stjórnmálaflokki þyrnir í augum og ógn við
hinn íslenska vinnumarkað. Þessi
flokkur er Frjálslyndi flokkurinn.

6ILJUM VIÈ ÅSLENSK EÈA ERLEND FYR
IRT¾KI
Íslenskur vinnumarkaður býr við
betri kjör en þekkist víðast hvar
annars staðar í hinum vestræna
heimi. Íslensk stjórnvöld gera sér
fulla grein fyrir mikilvægi þess í
störfum sínum að umhverfi fyrirtækja á Íslandi sé aðlaðandi í
hinni miklu samkeppni sem ríkir
á milli þjóðríkja í þessum efnum.
Án efa mun skortur á sérhæfðu
starfsfólki verða íslenskum fyrirtækjum áhyggjuefni og hugsanlega koma í veg fyrir að þau geti
eflst og stækkað og þar með
tryggt viðvarandi hagvöxt öllum
Íslendingum til hagsbóta. Hún er
að því að mínu mati steinrunnin
og án skynsamlegrar framtíðarsýnar sú stefna sem Frjálslyndi
flokkurinn hefur boðað í störfum
sínum undanfarin misseri. Stefna
flokksins hefur borið alvarlegan

keim af kynþáttafordómum og er að mínu
óvönduð í alla staði.
Varaformaður flokksins
hefur dregið vagninn
fyrir hönd flokksins sem
hugsanlega skýrir þá
miklu stefnubreytingu
sem forysta flokksins
stendur nú fyrir.

landsbyggðinni á sama
tíma og þeir tala fyrir
heftu flæði erlendra
borgara sem eru tilbúnir
að leggja hönd á plóg við
starfsemi fyrirtækjanna.
Að sama skapi eru í því
mikil óheilindi fundin
þegar talað er fyrir jöfnuði og hinir sömu eru
ekki reiðubúnir að taka á
'5..!2 ®2.
«¹N¾GJUFYLGI
móti fátæku og atvinnu®2,9'33/.
lausu fólki á sama tíma
Í
stjórnmálasögunni
og brennandi eftirspurn
hafa komið upp stjórner eftir fólki til starfa. Jafnaðarmálaöfl sem gera út á óánægjuhyggjan virðist vera sér íslenskt
fylgi. Í dag er Frjálslyndi flokkurfyrirbrigði í augum Frjálslynda
inn gott dæmi um slíkan flokk
flokksins. Erlendir borgarar virðenda hefur málflutningur þeirra
ast ekki eiga gildi í hinni nýju pólverið sem lífróður fyrir hverju
itísku jöfnu sem frjálslyndir
atkvæði. Málflutningur frjálshenda nú fram á sjónarsviðið.
lyndra hefur verið illa ígrundaður
Ódýrari getur pólitíkin varla
eins og komið hefur fram með
orðið.
hártogi innanbúðarmanna á opinberum vettvangi. Ávallt og því
&ORDËMALEYSI OG SKYNSEMI
miður er sá möguleiki fyrir hendi
Sjálfur er ég fylgjandi því að skilyrða erlenda borgara sem koma
Erlendir borgarar virðast ekki
til landsins að læra íslenskt mál,
eiga gildi í hinnu nýju pólitísku sögu þjóðarinnar og menningu.
Að því er unnið meðal íslenskra
jöfnu sem Frjálslyndir henda
stjórnvalda. Ég er því einnig
nú fram á sjónarsviðið. Ódýrfylgjandi að herða beri viðurlög á
íslenska atvinnurekendur sem
ari getur pólitíkin varla orðið.
með einum eða öðrum hætti brjóta
á lögbundnum rétti starfsmanna
sinna, íslenskra sem og erlendra.
að flokkar einhenti sér að ná til
Umfram allt er þýðingarmikið
þeirra sem eru síður þenkjandi og
að allir einstaklingar leggi sig
hugsanlega opnir og meyrir fyrir
fram við að losa á ólum fordóma
pólitík sem einkennist af sleggjusinna og láti þess í stað skynsemi
dómum og upphrópunum. Óvandog umburðarlyndi ráða ferðinni.
aðir fjölmiðlar geta einnig fallið í
Stefna Frjálslynda flokksins í
sömu gryfju en vitað er að líftími
innflytjendamálum er þvert á
þeirra er jafnan stuttur.
stefnu flokksins sem ég var kynntur fyrir í aðdraganda kosninga til
4RÒVERÈUGUR M¹LFLUTNINGUR
Alþingis vorið 2003. Frjálslyndið
og umburðarlyndið á ekki lengur
Á hátíðar- og tyllidögum hafa
við í störfum og stefnumiðum
frjálslyndir talað fyrir landsflokksins. Frelsi, jafnrétti og
byggðinni. Staða landsbyggðarbræðralag geta varla talist vera
innar væri alvarleg ef ekki hefði
einkunnarorð Frjálslynda flokksnotið krafta erlendra starfsins.
manna. Um það síðastnefnda er
Ég þakka þeim sem lásu.
varla ágreiningur um. Tvíræðni
og óheilindi fylgja málflutningi
manna sem þykjast tala fyrir
Höfundur er alþingismaður.
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FËSTUR EN AÈRAR KONUR ¶ETTA
KEMUR FRAM Å NÕRRI RANNSËKN SEM
FJALLAÈ ER UM ¹ FRÁTTAVEF ""#
,ANDL¾KNISEMB¾TTIÈ HEFUR
KOMIÈ ¹ FËT SKR¹ YFIR LJËSM¾ÈUR
SEM FENGIÈ HAFA LEYFI TIL STARFA
¹ ¥SLANDI ¥ SKR¹NNI ER HVERRI
LJËSMËÈUR ÒTHLUTAÈ EINKV¾MU
NÒMERI SEM ENGINN ANNAR F¾R
JAFNVEL ÖËTT VIÈKOMANDI HVERFI
FR¹ STÎRFUM .¹NAR ¹ WWW
LANDLAEKNIRIS
*ËLASTJARNAN ER NÕR MYNDDISK
UR MEÈ JËLAEFNI ¶AR ER MARGS
KONAR EFNI SEM TENGIST JËLUM OG
AÈVENT
UNNI
*ËHANNA
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OG LES
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"JÎRNSSON ÖJËÈH¹TTAFR¾ÈINGUR
SVARAR SPURNINGUM BARNA UM
JËLIN ¹ ¥SLANDI Å GAMLA DAGA OG
MARGT FLEIRA
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Smáauglýsingasími
550 5000
Auglýsingasími Allt
550 5880
Þú getur pantað
smáauglýsingar á visir.is

'ÅGJA ER NÕÒTSKRIFUÈ ÒR L¾KNISFR¾ÈI OG ¾FIR HINA FORNU BARDAGAÅÖRËTT JÒDË ¹ MILLI ÖESS SEM HÒN VINNUR ¹ ,ANDSPÅTALANUM (ÒN KVEÈUR ÖETTA SKEMMTILEGA ÅÖRËTT OG HVETUR KYNSYSTUR
SÅNAR TIL AÈ KYNNA SÁR HANA
&2¡44!",!¨)¨34%&.

Að snúa vörn í sókn
Gígja Guðbrandsdóttir læknakandídat
söðlaði um fyrir nokkrum árum þegar
hún skipti úr dans yfir í júdó.
„Ég er búin að æfa júdó hjá Júdófélagi
Reykjavíkur frá því um tvítugt eða í átta
ár,“ segir Gígja. „Fyrir þann tíma hafði ég
æft dans um árabil. Þegar ég var á lokaári
í menntaskóla tók ég aftur á móti ákvörðun um að fara í læknisfræði og vildi finna
íþrótt sem væri ekki eins tímafrek. Þá
kom Bjarni Friðriksson, núverandi þjálfari minn, með kynningu á júdó í skólann
og ég sló til.“
Gígja segir það stundum hafa verið
haft á orði að hún væri of orkumikil fyrir
dansinn svo júdóið hafi hentað sér vel.
„Auðvitað er ákveðinn munur þarna á, en
margt úr dansinum gagnaðist mér engu

að síður vel í júdóinu, eins og snerpa og
teygjanleiki,“ bætir hún við.
Að sögn Gígju iðrast hún þess ekki að
hafa söðlað um með því að skipta dansinum út fyrir júdó. Hún fylgist enn með vinkonum sínum sem æfa dans og fær sjálf
útrás fyrir dans, en þó aðallega á skemmtistöðum borgarinnar.
Af orðum Gígju að dæma er júdó þó
enginn barnaleikur og algengt að konur
þurfi að etja kappi við karla. „Við erum
því miður enn of fáar í þessari íþrótt og af
þeim sökum þurfum við að takast á við
strákana,“ segir hún og bætir við að þar
sé reyndar ágætis grunnur lagður að
sjálfsvörn. „Í júdó lærir maður að snúa
vörn í sókn og ég veit um nokkrar stúlkur
sem hafa þurft að beita þeirri tækni í daglegu lífi.“
ROALD FRETTABLADIDIS

(¹TÅÈ BARNA EÈA HELSI FULLORÈINNA
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Tólf mikilvæg spor
úr viðjum vítahringa
Um tólf spora kerfið, uppruna
þess, tilgang og merkingu.
Flestir hafa heyrt talað um tólf
spora kerfið. Hvort sem er í
samhengi við sjálfshjálparhópa
óvirkra alkóhólista, spilafíkla,
ofæta eða annarra sem eru fastir
í viðjum vítahrings niðurbrjótandi hegðunarmynsturs. En hver
eru þessi „spor“ nákvæmlega og
út á hvað ganga þau?
Upprunalega var það leiðtogi
trúarlegrar hreyfingar í Bandaríkjunum sem lagði drögin að
sporunum tólf. Hreyfing þessi
var kennd við Oxford og forsprakki hennar var maður að
nafni Frank Buckman (f. 1878 d. 1961). Samkvæmt Buckman
var nauðsynlegt að ástunda heiðarleika og hjálpsemi í lífinu og
leggja allt sitt traust á Guð og
handleiðslu hans. Og talandi um
Guð. Ef fólk átti í vandræðum
með að finna hann þá hafði
Oxford-hreyfingin sex skref á
takteinunum sem fólk gat fylgt
eftir og árangurinn varð betra
samband við almættið. Skrefin
voru eftirfarandi:
 !È VIÈURKENNA ËSIGUR GAGNVART
SYNDUM SÅNUM
 !È GERA LISTA YFIR SYNDIRNAR
 !È VIÈURKENNA SYNDIR SÅNAR FYRIR
ANNARRI MANNESKJU
 !È B¾TA FYRIR BROT SÅN GEGN
ÎÈRU FËLKI
 !È VERA HJ¹LPFÒS ¹N ÖESS AÈ
¾TLAST TIL ÖESS AÈ F¹ EITTHVAÈ Å
STAÈINN
 !È BIÈJA TIL 'UÈS UM AÈ MEGA
FYLGJA ÖESSUM REGLUM EFTIR

0ËSTSENDUM UM LAND ALLT
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"ILL 7ILSON GAT
H¾TT AÈ DREKKA
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INGARINNAR 3ÅÈAR
ENDURSKRIFAÈI
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SVO ÒR URÈU 
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Bill Wilson var drykkjumaður,
verðbréfasali og athafnamaður
sem hafði háð langa baráttu við
að ýmist reyna að hætta áfengisneyslu sinni eða hafa hemil á
henni. Ásamt drykkjusjúkum
vini sínum fór hann á fund hjá
Oxford-hreyfingunni og þar gerðist loksins eitthvað markvert í
máli Bills. Hann náði að hætta að
drekka með því að iðka þessi sex
atriði í lífi sínu og ásamt vininum
fór hann af stað til að upplýsa
aðra drykkjusjúklinga um aðferðina. Skömmu síðar kynntist hann
lækni að nafni Bob Smith, sem
einnig var drykkjusjúkur, og
eftir að hafa upplýst hann um
þessa árangursríku aðferð drógu
þeir félagarnir sig frá Oxfordhreyfingunni og stofnuðu sjálfshjálparhóp sem seinna fékk
nafnið Alcoholics Anonymous.
Sjálfshjálparhópurinn
starfaði
m.a. út frá kenningum ýmissa
sálkönnuða, t.d. Carls Gustavs
Jung sem hafði fundið það út að
eina leiðin fyrir fólk til að hætta
alveg að drekka væri að eignast
samband við almættið og Willam
James, frumkvöðuls á vegum sálarfræðinnar, sem í þá daga var
meðal þeirra fyrstu til að rannsaka fíkn og fíknarhegðun.
Sem fulltrúi sjálfshjálparhópsins skrifaði Bill Wilson bók
sem fékk nafnið Alcoholics Anonymous og þar komu fram skrefin
sex í nýrri útgáfu. Hér voru þau
orðin tólf og sérsniðin að þörfum

(ÁR ERU SPORIN TËLF ¹SAMT STUTTUM
SKÕRINGUM ¹ MERKINGU ÖEIRRA
 6IÈ VIÈURKENNDUM VANM¹TT OKKAR GAGNVART ¹FENGI OG AÈ VIÈ G¾TUM EKKI
LENGUR STJËRNAÈ EIGIN LÅFI
%INSTAKLINGURINN HORFIST Å AUGU VIÈ ORSAKASAMHENGIÈ ¹ MILLI NEYSLUNNAR
OG VANDAM¹LA Å LÅFINU 6IÈURKENNIR UM LEIÈ AÈ HANN HAFI EKKI STJËRN ¹ ÖESSU
MEÈ EIGIN bHANDAFLIm
 6IÈ FËRUM AÈ TRÒA AÈ M¹TTUR OKKUR ¾ÈRI G¾TI GERT OKKUR ANDLEGA HEILBRIGÈ
AÈ NÕJU
&LESTIR ALKËHËLISTAR ERU TRÒLAUSIR OG UPPTEKNIR AF EIGIN M¾TTI (ÁR ER L¹TIÈ
AF ÖEIRRI SKOÈUN OG FARIÈ AÈ HUGA AÈ ÖVÅ HVORT EKKI SÁ TIL EITTHVAÈ ¾ÈRA Å
LÅFINU
 6IÈ TËKUM Ö¹ ¹KVÎRÈUN AÈ FELA LÅF OKKAR OG VILJA UMSJ¹ 'UÈS SAMKV¾MT
SKILNINGI OKKAR ¹ HONUM
(ÁR ¾TTI SAMBAND VIÈ ¾ÈRI M¹TT AÈ VERA KOMIÈ ¹ OG Å KJÎLFARIÈ TEKUR
EINSTAKLINGURINN ¹KVÎRÈUN UM AÈ LEITAST VIÈ AÈ TREYSTA ¾ÈRI M¾TTI FYRIR
FRAMGANGI M¹LA Å TILVERUNNI
 6IÈ GERÈUM R¾KILEGA OG ËTTALAUST SIÈFERÈILEG REIKNINGSSKIL Å LÅFI OKKAR
%INSTAKLINGURINN SKRIFAR NIÈUR LISTA YFIR ALLA Ö¹ SEM HANN HEFUR BROTIÈ
GAGNVART EÈA S¾RT HANN SKRIFAR LÅKA NIÈUR LISTA YFIR FËLK SEM HANNHÒN ER
REIÈUR ÒT Å EÈA Ö¹ SEM HANN TELUR HAFA GERT SÁR EITTHVAÈ
 6IÈ J¹TUÈUM MISGJÎRÈIR OKKAR FYRIR 'UÈI SJ¹LFUM OKKUR OG ANNARRI MANN
ESKJU OG N¹KV¾MLEGA HVAÈ Å ÖEIM FËLST
%INSTAKLINGURINN FER ¹ FUND VIÈ AÈRA MANNESKJU S¹LFR¾ÈING PREST
L¾KNI EÈA ANNAN ALKËHËLISTAFÅKIL OG SEGIR FR¹ ÖVÅ SEM ER ¹ LISTANUM
 6IÈ VORUM ÖESS ALBÒIN AÈ L¹TA 'UÈ FJARL¾GJA ALLA SKAPGERÈARBRESTINA
 6IÈ B¹ÈUM 'UÈ Å AUÈMÕKT AÈ LOSA OKKUR VIÈ BRESTINA
%FTIR AÈ HAFA VIÈURKENNT SYNDIR SÅNAR OG BROT GAGNVART N¹UNGANUM SÁR
EINSTAKLINGURINN ALLAR AÈST¾ÈUR Å NÕJU LJËSI OG UM LEIÈ EIGIN HLUT Å M¹LUM
(ANN TEKUR ¹KVÎRÈUN UM AÈ VERA FÒS TIL ÖESS AÈ L¹TA AF PERSËNULEIKABREST
UM ¹ BORÈ VIÈ REIÈI GREMJU SÁRHLÅFNI LETI EÈA HVAÈ SEM ¹ VIÈ HVERN OG
EINN
 6IÈ SKR¹ÈUM MISGJÎRÈIR OKKAR GAGNVART N¹UNGANUM OG URÈUM FÒS TIL AÈ
B¾TA FYRIR Ö¾R
 6IÈ B¾TTUM FYRIR BROT OKKAR MILLILIÈALAUST SVO FRAMARLEGA SEM ÖAÈ S¾RÈI
ENGAN
.Ò ER GERÈUR LISTI YFIR Ö¹ SEM EINSTAKLINGURINN TELUR SIG EIGA EITTHVAÈ
SÎKËTT VIÈ OG Å KJÎLFARIÈ FER HANN OG B¾TIR FYRIR ÖAÈ SEM HANN HEFUR GERT
ÎÈRUM EFTIR ÖVÅ SEM VIÈ ¹ 'OTT D¾MI UM ÖETTA ER H¾GT AÈ SJ¹ Å SJËNVARPS
Ö¹TTUNUM -Y NAME IS %ARL ÖAR SEM AÈALSÎGUHETJAN GENGUR MEÈ SVONA
LISTA Å BRJËSTVASANUM OG GERIR SITT BESTA TIL AÈ B¾TA FYRIR SYNDIR SÅNAR ALLT TIL
AÈ LAGA KARMALÎGM¹LIÈ Å LÅFI SÅNU
 6IÈ IÈKUÈUM STÎÈUGA SJ¹LFSRANNSËKN OG ÖEGAR ÒT AF BAR VIÈURKENNDUM
YFIRSJËNIR OKKAR UMSVIFALAUST
%FTIR AÈ HAFA GENGIÈ Å GEGNUM ALLT ÖETTA ER NAUÈSYNLEGT AÈ VIÈHALDA ÖVÅ
SEM HEFUR ¹UNNIST ¶ESS VEGNA TEKUR EINSTAKLINGURINN ¹KVÎRÈUN UM AÈ LÅTA
ALLTAF Å EIGIN BARM OG VERA TILBÒINN TIL AÈ DRAGA Å LAND EÈA BIÈJAST AFSÎKUNAR
EF SVO BER UNDIR
 6IÈ LEITUÈUMST VIÈ MEÈ B¾N OG HUG
LEIÈSLU AÈ STYRKJA VITUNDARSAMBAND OKKAR VIÈ
'UÈ SAMKV¾MT SKILNINGI OKKAR ¹ HONUM OG
B¹ÈUM UM ÖAÈ EITT AÈ VITA VILJA HANS OG HAFA
M¹TT TIL AÈ FRAMKV¾MA HANN
%FTIR AÈ ¾ÈRI M¹TTUR HEFUR KOMIÈ Å LEITIRNAR
ÖARF AÈ STYRKJA SAMBANDIÈ HVORT SEM ER MEÈ
ÅHUGUNARGÎNGUFERÈUM LESTRI HUGLEIÈSLU
B¾NUM EÈA ANNARS KONAR TRÒARIÈKUN
 6IÈ URÈUM FYRIR ANDLEGRI VAKNINGU ER VIÈ
STIGUM ÖESSI SPOR OG REYNDUM ÖVÅ AÈ FLYTJA
ÎÈRUM ALKËHËLISTUM ÖENNAN BOÈSKAP OG
FYLGJA ÖESSUM MEGINREGLUM Å LÅFI OKKAR OG
STARFI
(J¹LPSEMIN ¹ ALLTAF AÈ VERA Å FYRIRRÒMI OG
ÖVÅ TEKUR EINSTAKLINGURINN ¹KVÎRÈUN UM AÈ NEITA ALDREI FËLKI UM AÈSTOÈ SÁR
Å LAGI EF ÖAÈ VILL H¾TTA AÈ DREKKA !È AUKI VIÈHELDUR HANN ÖVÅ SEM HANN
HEFUR L¾RT MEÈ ÖVÅ AÈ FETA ÖESSI SPOR OG HELDUR ¹FRAM AÈ LÅTA Å EIGIN BARM
OG IÈKA SAMBAND SITT VIÈ ¾ÈRI M¹TT

þeirra sem vilja láta af áfengisneyslu sinni.
Að fylgja þessum aðferðum
reyndist góð leið fyrir fjölmarga
alkóhólista til að losna út úr vítahring niðurbrjótandi neyslu. AAsamtökin voru stofuð árið 1935
en síðan þá telur fjöldi þeirra
sem þau hafa stundað margar
milljónir manna og kvenna af
öllum trúarbrögðum, stéttum og
stigum.
Þar sem þessi tólf spor virkuðu svo vel á áfengissjúka hafa
aðrir tekið þau upp í nánast

óbreyttri mynd og í dag eru til
hundruð samtaka sem enda á
„anonymous“.
Innan
þeirra
rammast fyrst og fremst öll
vímuefni, lögleg sem ólögleg, en
einnig margs konar hegðun á
borð við spilafíkn, ofát, ástarsambönd og kynlífsfíkn og margt
fleira. Í raun má segja að til séu
nafnlausir
sjálfshjálparhópar
yfir flest það sem getur breyst
úr meinlausri ástríðu yfir í niðurbrjótandi og mannskemmandi
fíkn og þráhyggju.
MHG FRETTABLADIDIS
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3ÎFNUNAR¹R¹TTA
.Ò ÖEGAR STYTTIST Å JËLIN FARA MARGIR
AÈ GRAMSA Å GEYMSLUM SÅNUM Å LEIT
AÈ JËLASKRAUTINU 6IÈ ÖESSA LEIT ER
H¾TT VIÈ AÈ MARGIR REKIST ¹ LEIFAR
LIÈINNA TÅMA Å YFIRFULLRI GEYMSLUNNI
¶AÈ ER NEFNILEGA ÖANNIG HJ¹ OKKUR
BLESSUÈUM MANNVERUNUM AÈ VIÈ
TENGJUM GJARNAN EINHVERS KONAR
TILFINNINGALEGT GILDI VIÈ ËTRÒLEGUSTU
HLUTI EÈA TELJUM OKKUR TRÒ UM AÈ
EINN DAGINN MUNI GAMLA FËTANUDD
T¾KIÈ KOMA AÈ GËÈUM NOTUM ¹ NÕ
%N ÖË AÈ VIÈ EIGUM OFT ERFITT MEÈ
AÈ HENDA HLUTUM ER ALLS EKKI VÅST
AÈ ÖAR SÁ UM SVOKALLAÈA ¹R¹TTU AÈ
R¾ÈA 3ÎFNUNAR¹R¹TTA ER NAFN SEM
VIÈ GJARNAN NOTUM Å GAMNI ÖEGAR
EINHVERJUM ER ILLA VIÈ AÈ HENDA
EÈA LOSA SIG VIÈ HLUTI SEM ÖEIR ERU
ËLÅKLEGIR TIL AÈ NOTA AFTUR ¶VÅ MIÈUR
ERU ÖEIR ÖË TIL SEM EIGA VERULEGA
ERFITT MEÈ AÈ LOSA SIG VIÈ NOKKURN
SKAPAÈAN HLUT OG UNNT ER AÈ SEGJA
AÈ ÖAÈ FËLK ÖJ¹IST AF SÎFNUNAR¹R¹TTU Å
ORÈSINS FYLLSTU MERKINGU
%N HVAÈ N¹KV¾MLEGA ER SÎFNUNAR
¹R¹TTA 3ÎFNUNAR¹R¹TTA ER UNDIR
FLOKKUR ¹R¹TTU ÖR¹HYGGJURÎSKUNAR
OG FINNST HJ¹ UM   PRËSENTUM
ÖEIRRA SEM ÖJ¹ST AF ÖEIM VANDA EN
ER ALLS TALIN HRJ¹ INNAN VIÈ  PRËSENT
MANNKYNS 3ÎFNUNAR¹R¹TTA ER SKIL
GREIND SEM VANDI SEM EINKENNIST
AF ÖVÅ AÈ EINSTAKLINGUR SAFNI ËGRYNNI
HLUTA SEM HAFA TAKMARKAÈ EÈA
EKKERT NOTAGILDI HÒSAKYNNI HANS SÁU
ÖAÈ FULL AF ÖESSUM EIGNUM AÈ ÖAÈ
NÕTIST ILLA EÈA EKKI TIL ÖESS SEM ÖEIM
VAR ¾TLAÈ OG AÈ EINSTAKLINGURINN
ÖJ¹IST VEGNA ÖESSA
&ËLK SEM ÖJ¹IST AF SÎFNUNAR¹R¹TTU
GETUR ORÈIÈ ËVINNUF¾RT VEGNA ÖESS
AÈ LÅF ÖESS VERÈUR SVO ËVIÈR¹È
ANLEGT OG ËREGLULEGT STANDIÈ ¹
HEIMILI ÖESSARA EINSTAKLINGA GETUR
ORÈIÈ MJÎG SVO ERFITT OG GJARNAN
FORÈAST ÖEIR AÈ F¹ FËLK Å HEIMSËKN
EÈA ALMENNT GESTI INN ¹ HEIMILIÈ
%INSTAKLINGAR SEM ÖJ¹ST AF ÖESSUM
HVIMLEIÈA VANDA SKAMMAST SÅN
GJARNAN AFAR MIKIÈ FYRIR ¹STAND SITT
OG LÅÈUR JAFNVEL ILLA Å N¹VÅGI VIÈ AÈRA
VEGNA ÖESSA
.OKKUR EINKENNI SÎFNUNAR¹R¹TTU
KUNNA AÈ VERA EFTIRFARANDI

o

!È KAUPA MIKIÈ MAGN AF NYTSAM
LEGUM HLUTUM EINS OG KLËSETT
PAPPÅR NÎGLUM DËSAMAT EÈA
¹LÅKA MEÈ ÖAÈ FYRIR SJËNUM AÈ
NOTA ÖAÈ SÅÈAR EN NOTA ÖAÈ SVO
ALDREI

o
o
o
o
o
o
o

!È EIGA ERFITT MEÈ AÈ HENDA
NOKKRU AF ËTTA VIÈ AÈ HENDA EIN
HVERJU MIKILV¾GU EÈA VERÈM¾TU
!È EIGA ÅTARLEGA LISTA YFIR HLUTI
EÈA ATBURÈI LÎNGU EFTIR AÈ ÖEIRRA
H¾TTIR AÈ VERA ÖÎRF
!È GEYMA MIKIÈ MAGN AF HLUTUM
SEM AÈRIR KYNNU AÈ ÖARFNAST
EINHVERN TÅMANN
!È GEYMA MIKIÈ MAGN AF HLUTUM
SEM STENDUR TIL AÈ ENDURVINNA
!È S¾KJA REGLULEGA HLUTI Å RUSLIÈ
!È GEYMA ËNOTH¾FA EÈA BROTNA
HLUTI
!È GEYMA MIKIÈ AF PRENTUÈU EFNI
EINS OG TÅMARITUM EÈA DAGBLÎÈ
UM

%ITT ÖAÈ SEM EINKENNIR ¹R¹TTUR
ALMENNT ER MIKILL OG ÖR¹L¹TUR EFI ¥
SÎFNUNAR¹R¹TTU M¹ LÕSA ÖVÅ ÖANNIG
AÈ EINSTAKLINGURINN EFIST UM Ö¹
¹KVÎRÈUN AÈ HENDA NOKKRU ÖAR SEM
ÖAÈ KUNNI AÈ VERÈA HONUM MIKIL
V¾GT SÅÈAR %F VIÈ HENDUM MIKILV¾G
UM HLUTUM GETUR VEL HUGSAST AÈ VIÈ
ÖURFUM AÈ UPPLIFA EINHVERS KONAR
HARÈR¾ÈI Å FRAMTÅÈINNI OG ÖVÅ ER AÈ
SJ¹LFSÎGÈU RÎKRÁTT AÈ HENDA ALDREI
NEINU EÈA HVAÈ
%INSTAKLINGAR MEÈ SÎFNUNAR¹R¹TTU
SAFNA GJARNAN ÖAÈ MIKLU AÈ HÅBÕLI
ÖEIRRA LÅKJAST FREKAR RUSLAHAUG EÈA
GEYMSLURÕMI EN HEIMILI OG ÖAÈ GETUR
SKILJANLEGA SKAPAÈ MIKLA ERFIÈLEIKA
OG TAKMARKANIR ¹ LÅFSG¾ÈUM ¥ EINU
ÕKTASTA D¾MI UM SÎFNUNAR¹R¹TTU
SEM SÎGUR FARA AF SAFNAÈI ,ANGLEY
#OLLYER UM  TONNUM AF RUSLI
ÒRGANGI OG JAFNVEL SAUR ÒR RUSLATUNN
UM -ANHATTAN OG GEYMDI Å STËRHÕSI
SÅNU ÖAR ,ANGLEY LÁST ÖEGAR HAUGUR
AF RUSLI ¹ HEIMILI HANS HRUNDI ¹ HANN
OG KRAMDI
-EÈFERÈ VIÈ SÎFNUNAR¹R¹TTU BYGGIR AÈ
MIKLU LEYTI ¹ ATFERLISFR¾ÈUM ÖAR SEM
SAFNARAR ERU HVATTIR TIL AÈ LOSA SIG VIÈ
HLUTI ¹ STIGBUNDINN H¹TT ¶ANNIG ERU
ÖEIR HVATTIR TIL AÈ BYRJA ¹ AÈ LOSA SIG
VIÈ HLUTI SEM ÖEIR EIGA TILTÎLULEGA
AUÈVELT MEÈ AÈ HENDA OG SVO KOLL
AF KOLLI ÖAR TIL ÖEIR ERU HVATTIR TIL AÈ
HENDA EINHVERJU SEM ÖEIM FINNST
AFAR ERFITT AÈ HENDA !UK ÖESSA ER
MIKILV¾GT AÈ VINNA ¹ HUGR¾NUM
Ö¹TTUM ¹R¹TTUNNAR OG ÖVÅ HEFUR
HUGR¾N ATFERLISMEÈFERÈ GEFIÈ AFAR
GËÈA RAUN Å MEÈFERÈ SÎFNUNAR¹R¹TTU
%F ÖÒ EÈA EINHVER N¹INN ÖÁR ¹ VIÈ
SÎFNUNAR¹R¹TTU AÈ STRÅÈA GETUR VERIÈ
GOTT AÈ BENDA HONUM ¹ AÈ R¾ÈA
VIÈ FAGMANN TIL ÖESS AÈ AUÈVELDA
HONUM LÅFIÈ
'ANGI YKKUR VEL

Getur brosað á ný
Isabelle Dinoire, sem fékk
manna fyrst nýtt andlit eftir
að hundur beit hana getur sýnt
svipbrigði á ný.
Heimurinn stóð á öndinni þegar
Dinoire, sem er frá bænum Amiens í Frakklandi, kom fram á
blaðamannafundi í febrúarmánuði á þessu ári til að sýna nýtt
andlit sem læknum hafði tekist á
græða á hana.
Frá þeim tíma hefur Dinoire
náð góðum bata sem sýnir sig
meðal annars í því að hún hefur
nú endurheimt hreyfigetu í andliti, meðal annars hæfileikann til
að brosa.
Læknarnir sem framkvæmdu
aðgerðina á Dinoire fyrir tæpu ári
segja hana vel heppnaða en Dinoire fékk nýtt nef, varir og höku
eftir að hennar eigin hundur réðst
á hana. Þeir segja að andlitið hafi
jafnað sig og líti eðlilega út þrátt
fyrir nokkur ör. Nú skeri hún sig
ekki lengur úr fjöldanum. Þessu
til staðfestingar segjast nánustu
vinir Dinoire og vandamenn bera
aftur kennsl á hana.
Síðan Dinoire gekkst undir
andlitsígræðsluna hefur Kínverjinn Li Guoxing farið í svipaða
aðgerð, fékk nýtt nef, efri vör og

3VONA LEIT $INOIRE ÖEGAR HÒN KOM
FRAM ¹ BLAÈAMANNAFUNDI Å NËVEMBER

)SABELLE $INOIRE GETUR NÒ BROSAÈ ¹ NÕ
EN T¾PT ¹R ER FR¹ ÖVÅ AÈ NÕTT ANDLIT VAR
GR¾TT ¹ HANA

kinn. Þá hafa læknar við Royal
Free Hospital í London fengið
leyfi til að framkvæma allsherjar
andlitsígræðslu. Er nú hentugra
umsækjenda leitað. Frá þessu er
greint á fréttavef BBC, www.bbc.
co.uk.
RVE

+ÅNVERJINN ,I 'UOXING FËR Å
SAMSKONAR AÈGERÈ OG $INOIRE

Reykingafólki
fækkar stöðugt
Reykingar eru algengastar hjá
fólki á þrítugsaldri.
Lýðheilsustöð
fékk
Capacent
Gallup til að kanna umfang reykinga á Íslandi á árinu 2006. Voru
kannanirnar
gerðar
þrisvar,
snemma árs, um mitt árið og í lok
þess.
Þar kom í ljós að í dag reykja
um 18,8 prósent fólks á aldrinum
15 til 89 ára daglega en fyrir
fimmtán árum var þessi tala um 30
prósent. Umfang reykinga er því á
hægri en stöðugri niðurleið.
Ekki er verulegur kynjamunur
en þó eru karlar örlitlu fleiri því 21
prósent karla reykir daglega miðað
við 17 prósent kvenna.
Töluverður munur er á reykingum eftir aldri en þær eru algengastar hjá fólki á þrítugsaldri. Þar á
eftir kemur aldurshópurinn 50-59
ára. Reykingar eru minnstar í elsta
aldurshópnum, 80 til 89 ára.
Athyglisvert er að tíðni reykinga minnkar eftir því sem menntun eykst. Háskólamenntað fólk
reykir minnst (8,3%) en þeir
reykja mest sem eru einungis með
grunnskólamenntun (tæp 30 pró-

2EYKINGAR ERU MINNSTAR Å ELSTA ALDURS
HËPNUM

sent).
Reykingar minnka nokkuð eftir
því sem fjölskyldutekjur hækka en
munurinn er ekki eins afgerandi
og þegar menntunin er skoðuð.

Alla þriðjudaga til laugardaga
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Ormurinn hjálpar fólki
að bera höfuðið hátt
ECC Bolholti 4
Sími 511 1001

Hreinsar loftið
Eyðir lykt
Drepur bakteríur

Stuðningspúðar og hálskragar
eru meðal þess sem fæst í bara
list-iðju Bjargeyjar Ingólfsdóttur iðjuþjálfa sem opnuð verður
í dag kl. 14 að Háhæð 10 í
Garðabæ.
Bjargey hefur hannað ýmsa stuðningspúða og að hennar sögn er tilgangurinn sá að framleiða vöru
sem getur átt þátt í að fjölga
verkjalausum gæðastundum við
ýmiskonar iðju eða í hvíld. Bara 6
kallar hún nýjustu afurðina. Sá
púði er sérhannaður í samráði við
sjúkraþjálfara á Reykjalundi og
einkum ætlaður þeim sem eru
slæmir í mjöðmum.
Bjargey bendir réttilega á að
margir þjáist af stoðkerfisvanda
eins og þrálátum verkjum í öxlum
en stuðningur undir framhandleggina geri fólki kleift að slaka á
í herðum og handleggjum. Því
hefur hún einnig gert sérstakan
púða sem minnkar vöðvaspennu
þar og verki sem henni fylgja.
„Púðinn er hentugur þegar setið
er við handavinnu og mér er líka
hugsað til þeirra sem vilja njóta
þess að sitja og lesa góða bók um
jólin,“ segir hún brosandi.
Svo er það ormurinn langi sem
þarfnast smá útskýringa. „Ormurinn langi hjálpar þér að bera höfuðið hátt,“ segir hún sposk og
sýnir hvernig hann á að hringast
um hálsinn og veita höfðinu stuðning. Hún leitar gjarnan í fjársjóð
bókmenntanna þegar hún finnur
framleiðslu sinni nöfn og hér er
það sjálf Heimskringla Snorra
Sturlusonar. „Hálskraginn ber
nafn hins vandaða skips Ólafs
Tryggvasonar Noregskonungs og
ég vona að nútíma víkingar vilji
nota hann á sínum ferðalögum,“
segir hún. „Hann er ákjósanlegur
ferðafélagi fyrir farþega sem vilja
hvílast þegar þeir sitja í bíl eða
flugvél. Einnig nýtist hann fólki

"JARGEY MEÈ BARA  PÒÈANN SEM STYÈUR UNDIR FRAMHANDLEGGINA OG MINNKAR VERKI Å
HERÈUM
&2¡44!",!¨)¨34%&.

sem vegna fötlunar eða slysa þarf
stuðning til að geta látið sér líða
betur,“ bendir
hún á.
Gengið

/RMURINN LANGI ER
GËÈUR FERÈAFÁLAGI Å
FLUGI OG BÅL

er inn í bara list-iðju Bjargeyjar
að norðanverðu að Háhæð 10 í
Garðabæ. Þar hefur hún hreiðrað
um sig með hönnun sína og handverk sem er af ýmsum gerðum og
hægt er að prófa, skoða og kaupa.
Þar opnar hún í dag, þann 5.
desember, „á fullu tungli“ eins og
hún tekur fram og opið er frá 14
til 20 alla daga fram til 23.
desember.
GUN FRETTABLADIDIS

"ARA 
PÒÈINN
ER HANNAÈUR
Å SAMR¹ÈI VIÈ
SJÒKRAÖJ¹LFARA ¹
2EYKJALUNDI

+RISTJANA "JÎRK DËTTIR "JARGEYJAR SÕNIR
HVERNIG ¹ AÈ NOTA ORMINN LANGA

Vel heppnuð söfnun
Allt söfnuðust 88 milljónir á
Degi rauða nefsins.
Landsmenn tóku höndum saman
og stóðu vel á bak við söfnunarátakið Dagur rauða nefsins sem
Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna,
UNICEF, stóð fyrir 1. desember.
Alls söfnuðust 88 milljónir króna
og er þar með talinn ágóðinn af
sölu rauðra trúðanefja, geisladiski
Baggalúts „Brostu“, söfnunarátaki Bylgjunnar og framlög
þeirra heimsforeldra á ársgrundvelli sem skráðu sig meðan á átakinu stóð, auk 30 milljóna króna
framlags frá utanríkisráðuneytinu.
3.950 heimsforeldrar bættust í
hóp þeirra sem fyrir voru meðan
söfnunarátak UNICEF stóð yfir.
Þar með eru íslenskir heimsforeldrar orðnir 11.600 og á ársgrundvelli styrkja þeir börn í sárri neyð

-ARGIR LÎGÈU GËÈU M¹LEFNI LIÈ

um 139 milljónir króna. Árangurinn fór fram úr björtustu vonum
og söfnuðust tæpar 11 milljónir
króna í gegnum sölu á rauðum
trúðanefjum, geisladiski Baggalúts og með frjálsum framlögum.
Utanríkisráðuneytið veitti 30 milljónir króna til landssöfnunarinnar
og verður þeim varið til menntaverkefna UNICEF í Síerra Leóne.
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Krabbameinsvaldandi efni í kókaíni
Sala á óhreinu kókaíni eykst í
Bretlandi.

(JARTAÅGR¾ÈSLUR HAFA VERIÈ FRAMKV¾MDAR
¹RUM SAMAN EN TILTÎLULEGA STUTT ER SÅÈAN
L¾KNAR FËRU AÈ GR¾ÈA HENDUR ¹ MENN

Ný hönd
eftir 30 ár
Bandaríkjamaðurinn David F.
Savage gekkst nýverið undir
handígræðslu eftir að hafa
misst hönd í vinnuslysi fyrir
meira en þrjátíu árum.
Það er algjört einsdæmi að jafn
langur tími líði frá því að sjúklingur missir hönd sína þar til ný er
grædd á hann eins og í tilfelli
Savage.
Læknar voru því ekki á einu
máli um hvort aðgerðin myndi
heppnast eða ekki. Ekki síst í ljós
þess hversu mikið æðarnar í handleggnum á Savage höfðu skroppið
saman frá því að vinnuslysið átti
sér stað.
Þrátt fyrir að vitað væri að
æðakerfi handleggsins yrði undir
miklu álagi ákváðu læknar að láta
slag standa. Alls tóku 32 læknar
þátt í að græða nýja hönd á Savage
í tveimur skurðaðgerðum sem
tóku hvorki meira né minna en 16
klukkutíma.
Savage, sem er nú undir læknaeftirliti og neytir tilraunalyfsins
Campath, sem á að koma í veg
fyrir að líkaminn hafni ígræddu
hendinni, sótti um ígræðslu fyrir
sex árum og stóð í málaferlum við
fyrrverandi atvinnurekanda sinn í
þrjú ár.
Savage hafði verið á biðlista í
þrjú ár áður en hentugur líffæragjafi fannst. Er hann sá þriðji sem
undirgengst handígræðslu með
góðum árangri. Frá þessu er greint
á fréttavef CNN, www.cnn.com.
RVE

Omega 3-6-9

EPA-GLA fæst hjá:

Aftur til náttúru
Yggdrasil.
Dreifingaraðili , S.L.I ehf. , Sími: 866 9512

Breskir eiturlyfjasalar er í síauknum mæli farnir að blanda kókaíni
saman við önnur, ódýrari efni til að
maka krókinn. Er efnið því orðheldur útþynnt þegar það berst
neytendum.
Dæmi eru um að ódýrari efni
eins og verkjalyfinu phenacetin sé
blandað saman við kókaín, en lyfið
var tímabundið bannað árið 1968
eftir að í ljós kom að það var
krabbameinsvaldandi.
Það er ekki óalgengt að hreint
kókaín sé einungis 70 prósent af
kókaíninu sem selt er á götunni. Í
Bretlandi er talið að það fari allt
niður í 30 prósent.

Kókaínneysla er hvergi talin
meiri í Evrópu en á Bretlandseyjum. Fimm prósent ungmenna frá
Wales og Englandi viðurkenndu að
hafa neytt kókaíns samkvæmt
nýlegri könnun. Hafði neyslan fjórfaldast hjá ungmennum á aldursbilinu 15 til 24 ára síðustu tólf ár.
Þá hafði kókaínneysla fullorðinna
þrefaldast á síðastliðnum áratug.
Vegna sívaxandi eftirspurnar
eykst kókaínsmygl til Bretlands
með ári hverju og er ýmsum
aðferðum beytt til að reyna að
koma efninu fram hjá tollgæslunni.
Dæmi eru um að menn hafi innbyrt
eitt kíló af kókaíni í plastpökkum.
Þá hafa latex-pakkar með tæpum
fjórum kílóum af kókaíni fundist
saumaðir við kviðvegg hunda. RVE

!LGENGT ER AÈ KËKAÅN SEM GJARNAN ER KALLAÈ KAMPAVÅN EITURLYFJAFÅKLA SÁ ÖYNNT MEÈ
KRABBAMEINSVALDANDI EFNUM
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*ËLAMYNDIR
KOMA MANNI ALLTAF Å RÁTTA H¹TÅÈARSKAPIÈ ¥ NÒTÅMANUM ER EKKERT AÈ
ÖVÅ AÈ S¾KJA JËLASKAPIÈ ÒT ¹ VIDEËLEIGUNA

*ËLASKEMMTUN (UGLEIKS HEFUR GLATT MARGAN MANNINN ¶ESSI MYND ER TEKIN ¹RIÈ  VIÈ LEIK ¹ VERKINU ¶EGAR 'RÕLA STAL JËLUNUM
EFTIR 3IGRÅÈI ,¹RU 3IGURJËNSDËTTUR

Ákaflega gaman þá
Hugleikur gefur jólabónus.
Nú fer aðventan í hönd og þá er hefð
fyrir því að leikfélagið Hugleikur
bregði sér í jólafötin og skemmti sér
og öðrum sem aldrei fyrr. Jóladagskrá Hugleiks heitir að þessu sinni
Jólabónus og Sigurður H. Pálsson,
formaður félagsins, var inntur eftir
því hvað þar fer fram.
„Á dagskránni eru fjórir nýir
frumsamdir leikþættir, þar af er
einn örsöngleikur sem fjórir höfundar eru skrifaðir fyrir,“ segir
hann. „Svo verður alls konar tónlist með ýmsum flytjendum, söngsveitin Hjárómur treður upp sem
og hin gamalkunna stórsveit Ljótu
hálfvitarnir. Svo er aldrei að vita
nema gripið verði í jólaföndur.“

Hátíðlegar og nýtilegar jólagjafir af öllum stærðum

Karfa 1. Kr. 1.980.-

Karfa 2. Kr. 2.690.-

*ËLAHAPPDR¾TTI
+RABBAMEINSFÁLAGSINS
$2%')¨ 6%2¨52  $%3%-"%2

Karfa 6. Kr. 5.990.-

Vertu í sambandi og settu saman
þína eigin sælkerakörfu

Karfa 7. Kr. 9.590.-

Osta- og Sælkeraborðinu Hagkaupum í Kringlunni og Smáralindd

ðu upplýsingar í síma 511-4466
511-44
Hringdu og fáðu
eða sendu tölvupóst á kok
arnir@kokkarnir.is
kokkarnir@kokkarnir.is

www.kokkarnir.is

Hönnun: Spör - Ragnheiður Ágústsdóttir

Karfa 5. Kr. 7.890.-

bundnum skilningi. En við reynum okkar besta til að koma fólki í
jólaskap,“ segir Sigurður.
Jólalævintýri Hugleiks var
sýnt í fyrra við gríðarlega aðsókn
og var ein best sótta sýning félagsins frá upphafi. „Félagið setti
fyrst upp jóladagskrá árið 2000
þegar nokkur jólabörn innan
félagsins tóku sig til og settu
saman dagskrána Rauð jól, sem
sýnd var í Kaffileikhúsinu,“ segir
Sigurður. „Síðan hefur tíðkast að
Hugleikur jóli fyrir landsmenn á
aðventunni, þó ekki síðan 2003 svo
það er víst að margir hlakka til.“
Jólabónusinn verður framinn í
Þjóðleikhúskjallaranum í kvöld og
á fimmtudaginn og hefst klukkan
níu.
BB

Karfa 3. Kr. 3.690.-

happdrætti }

Karfa 4. Kr. 4.990.-

Leikfélagið Hugleikur fékk á
dögunum viðurkenningu á degi
íslenskrar tungu fyrir nýsköpun í
leikritun, útúrsnúning ýmiskonar
á tungumálinu og alls kyns meðferð á menningararfinum. Í vetur
hefur félagið látið ljós sitt skína í
Þjóðleikhúskjallaranum einu sinni
í mánuði með dagskrá undir yfirskriftinni Þetta mánaðarlega þar
sem félagsmenn leika einþáttunga
eftir félagsmenn í leikstjórn
félagsmanna. Jólabónusinn er
hluti af þeirri dagskrá.
„Höfundarnir eru allir þekktir
hugleikshöfundar og allir þættirnir hafa meiri eða minni tengingu
við jólin þó að sumt sé kannski
þess eðlis að maður myndi ekki
kalla það beinlínis jólalegt í hefð-

.ÕLEGA VORU SENDIR ÒT MIÈAR Å
JËLAHAPPDR¾TTI +RABBAMEINSFÁLAGS
INS 6INNINGAR ERU  TALSINS AÈ
VERÈM¾TI   MILLJËNIR KRËNA
!ÈALVINNINGURINN AÈ VERÈM¾TI
 KRËNA ER +)! 3ORENTO
FR¹ (EKLU !NNAR AÈALVINNINGURINN
ER BIFREIÈ EÈA GREIÈSLA UPP Å ÅBÒÈ
AÈ VERÈM¾TI  KRËNUR
%INNIG ERU  VINNINGAR ÒTTEKTIR HJ¹
FERÈASKRIFSTOFU EÈA VERSLUN HVER AÈ
VERÈM¾TI  KRËNUR 6INNING
ARNIR ERU SKATTFRJ¹LSIR $REGIÈ VERÈUR
 DESEMBER

Gæludýrin á hótel
um hátíðarnar
Það er ekki hlaupið að því að
taka gæludýrin með sér þegar
maður bregður sér í frí. Sérstaklega í kringum jólin.
Fæst dýr er hægt að taka með sér
í frí út á land eða erlendis svo þá
er oft gott að eiga vissan samastað
fyrir besta vininn eða litlar kisur.
Smádýr í búri og meira segja
fiska er auðveldlega hægt að taka
með sér í frí út á land, hvort sem
er í bíl eða flugi. Það borgar sig að
hringja í flugfélögin og athuga
með reglur um gæludýr á ferðalagi og undirbúa það ferðalag með
smá fyrirvara. Langflestir hundaeigendur taka með sér félagann í
frí ef því er viðkomið, en samt eru
margir sem fá að vera í góðu yfirlæti á hóteli yfir hátíðarnar.
Kisurnar eru flestar heima,
enda þær margar hverjar sjálfstæðar en þurfa einhvern sem
kemur til að gefa þeim mat og
hleypir þeim út. Þó eru margir
sem vilja að kisa sé á hóteli í tryggum höndum yfir hátíðarnar ef eigendur þurfa að bregða sér af bæ.
Það tíðkast ekki að taka með sér
gæludýr í jólafrí til útlanda, enda
strangar reglur um sóttkví á
dýrum sem fara milli landa. Kattholt rekur kattahótel sem tekur
við kisum yfir hátíðarnar í lengri
eða skemmri tíma. Kattagæslan

¶AÈ V¾SIR EKKI UM JËLAKÎTTINN HJ¹ +ATT
HOLTI YFIR H¹TÅÈARNAR
-9.$ ./2$)#0(/4/3'%449 )-!'%3

fer þannig fram að eigandinn
pantar gæslu fyrir dýrið. Kisa
þarf að uppfylla skilyrði um bólusetningu við kattafári og ormahreinsun. Þar fær hún rúmgott
búr og hefur allt sem hún þarfnast. Nauðsynlegt er að dýrunum
fylgi allar upplýsingar um mataræði.
RH
&YRIR KETTI
+ATTHOLT WWWKATTHOLTIS SÅMI 

&YRIR HUNDA
(UNDAHËTELIÈ ¹ ,EIRUM WWWHUNDA
HOTELIS SÅMI   
(UNDAHËTELIÈ 6ÅÈIDAL SÅMI  
&YRIR ÎLL DÕR
(ËTEL 6OFFABORG WWWVOFFABORGIS
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6ITIÈI HVAÈ ER VERST VIÈ JËLIN ¶AÈ
ERU ÎLL LJËSIN ¶AÈ ER EKKI H¾GT AÈ
SOFA FYRIR ÖESSUM RAUÈU BL¹U GULU
OG GR¾NU JËLALJËSUM +RINGLAN OG
,AUGAVEGURINN LÕSA UPP HIMININN
EINS OG KJARNORKUSPRENGJURNAR Å
(IROSHIMA OG HINNI BORGINNI SEM
FËLK MAN ALDREI HVAÈ HEITIR (ÒN
HEITIR .AGASAKI OG ÖAÈ DËU ALVEG
JAFN MARGIR
.ÕLEGA SAGÈI VÅSINDAMAÈUR Å
SJËNVARPINU MEÈ ÒFIÈ H¹R OG ÖYKK
GLERAUGU AÈ AÈEINS EITT MANNVIRKI ¹
JÎRÈU S¾IST ÒR GEIMNUM ¶AÈ ER EKKI
+ÅNAMÒRINN ÖÎNGULHAUSARNIR YKKAR

HELDUR UPPLÕST OG OFURSKREYTT ÖAK
+RINGLUNNAR ,JËSSÒLA EFNISHYGGJU OG
JËLABRJ¹L¾ÈIS SEM LÕSIR UPP HIMIN
GEIMINN FYRIR ALLA AÈ SJ¹
%F GEIMVERUR FINNA OKKUR
EINHVERN TÅMANN KOMAST Ö¾R AÈ
TVENNU UM OKKUR ¶¾R SJ¹ LJËSIÈ FR¹
+RINGLUNNI OG HALDA AÈ VIÈ SÁUM ÎLL
BANDBRJ¹LAÈIR SËLDÕRKENDUR OG HINS
VEGAR HEYRA ÖEIR FYRSTU ÒTVARPSSEND
INGUNA SEM SEND VAR ÒT Å GEIM
,ÕSINGU ¹ .ASISTAËLYMPÅULEIKUNUM
Å "ERLÅN  6¹ GËÈUR VITNISBURÈUR
UM MANNKYNIÈ 'EIMVERURNAR EIGA
EKKI EFTIR AÈ NENNA AÈ KOMA OG
SENDA BARA NIFTEINDAKJARNORKUVETN
ISKJARNAKLJÒFANDI SPRENGJUR HINGAÈ
BARA TIL AÈ VERA VISSIR AÈ (ITLER SÁ
ÎRUGGLEGA DAUÈUR
¡G ER FARINN AÈ SOFA ¶IÈ ÖARNA
SEM BÒIÈ Å BLOKKUM OG ¾TLIÈ AÈ
VERA ËTRÒLEGA HALL¾RISLEG OG SKREYTA
ÎLL EINS 3VOLÅTIÈ MIKIÈ 3AFAMÕRIN
 !LVEG GLATAÈ

Léttreykt hátíðalamb í berjablöndu
Sláturfélag Suðurlands kynnir
sérvalið léttreykt lambalæri á
jóladiskinn.
Nú á aðventunni kynnir Sláturfélag Suðurlands sérstakt hátíðalamb fyrir landsmönnum. Um er
að ræða sérvalið og hálfúrbeinað
lambalæri, léttsaltað og léttreykt
sem er marínerað í sætri og ljúffengri fimmberjablöndu. Svo
nánar sé gerð grein fyrir fimmberjablöndunni er hún sæt blanda
sérvalinna berja þar sem bláber
eru í aðalhlutverki. Kjötið er mjög
safaríkt og þykir einstaklega gómsætt og girnilegt.
Hátíðalambið er komið í allar
helstu matvöruverslanir og með
því fylgir tillaga að hátíðlegu meðlæti og matreiðslu, sem allir ættu
að prófa.

-ARÅNERAÈA LAMBAKJÎTIÈ ÒR FIMMBERJA
BLÎNDUNNI BER Å SÁR H¹TÅÈARBRAGÈ
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Flottar
peysur

Stærðir 36 - 48

Árlegur jólamarkaður
Markaðurinn er haldinn í anddyri geðdeildarhússins við Hringbraut og stendur frá 12.00 til
15.30, fimmtudaginn 7. desember.
Þar verða að venju vandaðar handunnar vörur á vægu verði, úrval
leirmuna, vörur unnar af trésmíðaverkstæði og saumastofu. Ágóði sölunnar rennur til starfsemi iðjuþjálfunar en þangað koma bæði sjúklingar af geðdeildunum við Hringbraut og fólk utan úr bæ í endurhæfingu.

gæði og glæsileiki

Nýbýlavegi 12
Sími 554 3533
Opið virka daga 10-18 Laugardaga 10-16

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000
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ÍSLENSKI BÆRINN

SUNNLENSKA
DEILDIN

Hannes Lárusson reisir
torfbæjarstofnun

Flekklaust sumar FC Flóa

SJÁ BLS. 2

SJÁ BLS. 8
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Suðurland
EFNISYFIRLIT
HRÆDDIR FERÐAMENN
Draugasetrið á Stokkseyri
BLS. 4

ÍSLENSKUR ARKITEKTÚR
Axelshús í Hveragerði BLS. 4

BÓKAKAFFIÐ HANS
BJARNA
Orðinn kaffi„dama” BLS. 8
FSU Á UPPLEIÐ
Nám í hestamennsku

BLS. 9

ANTÍKBÚÐ Á SELFOSSI
Rómantískar maddömmur
BLS. 10
&2¡44!",!¨)¨(%)¨!

Hinrik Pétursson l www.mmedia.is/hip

Við viljum að þú náir árangri
“Vi› vitum a› me› réttum tækjum og tólum
eiga vi›skiptavinir okkar meiri möguleika a›
ná árangri í sinni starfsemi. Okkar markmi›
er a› a›sto›a ﬂá til gó›ra verka enda vitum
vi› a› velgengni okkar byggist á velgengni
vi›skiptavinanna.“
Gu›rí›ur Ólafsdóttir
Yfirma›ur fyrirtækjasvi›s

Fjármögnun í takt við þínar þarfir
Suðurlandsbraut 22
108 Reykjavík
Sími 540 1500 Fax 540 1505

www.lysing.is
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(ANNES ,¹RUSSON LISTAMAÈUR OG STAÈAR
HALDARI AÈ !USTUR -EÈALHOLTI SEM LÅKLEGAST
ER EINI ¥SLENDINGURINN NÒ BÕR Å TORFB¾
&2¡44!",!¨)¨6!,,)

Íslenskri byggingararfleifð
er gert hátt undir höfði
Listamaðurinn Hannes Lárusson vinnur nú ötult að því að reisa sérstaka torfbæjarstofnun. Hannes vill hlúa að þessari helstu byggingararfleifð Íslendinga enda hafa
þessir mögnuðu mannabústaðir fylgt íslensku þjóðinni frá upphafi byggðar.
Hannes Lárusson listamaður ólst
upp á fyrri helmingi ævi sinnar að
Austur-Meðalholti í Flóanum og
þar vinnur hann nú hörðum höndum að því að reisa torfbæjarstofnunina Íslenski bærinn. Torfbærinn
að Meðalholti hefur lengi fylgt fjölskyldu Hannesar og hafa þau alltaf
haldið bænum í góðu ásigkomulagi.
„Hugmyndin að stofnuninni kom
fyrir um sex árum og fyrir tveimur
árum var lagt upp með markvisst
plan sem verið er að fylgja eftir
núna,“ útskýrir Hannes.
Meðan á byggingu stofnuninnar
stendur hefur og mun Hannes meira
og minna búa í gamla torfbænum
og er þá líklegast eini einstaklingur
landsins sem heldur til í baðstofu.
Hannesi líkar samt vistin afar vel,
jafnvel þótt hitinn fari yfirleitt niður

í fimmtán gráður á nóttinni. Hann
hefur einmitt verið að Meðalholti
undanfarið en hann segist ekkert
hafa fundið fyrir vondu veðri eða
kulda. „Þetta eru afar góð hús og
ég tel að vel og rétt byggð baðstofa
sé með allra bestu húsum á hvaða
mælikvarða sem er. Fyrst og fremst
eru þetta vel hugsuð og falleg húsakynni, þar sem er gætt er að hlutföllum. Húsið heldur líka mjög vel
um fólk og er mannvænt.“
En hver verður tilgangur stofnunarinnar? „Fyrst og fremst að
draga athygli að íslenskri byggingararfleifð og þá sérstaklega torfbæjararfinum sem er einstaklega
rík og fjölbreytt arfleifð. Hún hefur
fylgt okkur nær óslitið frá upphafi byggðar í landinu og fram til
nútímavæðingarinnar, sem verður

(ANNES ¹SAMT LÅKANI AF NÕBYGGINGU STOFNUNARINNAR

að teljast nokkur langur tími,“ svarar Hannes. Annar megintilgangur
stofnunarinnar, að sögn Hannesar,
er að sýna fram á að einnig sé hægt
að byggja atvinnustarfsemi í kringum stofnun sem þessa.
Stofnunin Íslenski bærinn mun
sýna byggingararfleifðina í öllum
sínum fjölbreytileika og segja sögu
hans. „Jafnframt á að hlúa að því
verklagi sem er stór hluti af þessari byggingarlist,“ segir Hannes
en byggingin sem nú er verið að
reisa verður rúmlega þrjú hundruð fermetrar. Samkvæmt Hannesi
er áætlað að framkvæmdum ljúki
í júní 2008. Frekari upplýsingar
um stofnunina Íslenski bærinn má
finna á heimasíðunni www.islenskibaerinn.com.
-sha
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&R¹ BYGGINGARSV¾ÈI STOFNUNARINNAR ¥SLENSKI B¾RINN SEM NÒ RÅS Å &LËAHREPPI ¹ 3UÈURLANDI
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4ORFB¾RINN ¹ -EÈALHOLTI SEM ER VISSULEGA VIRÈULEGT HÒSN¾ÈI
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Þjóðtrúin ekki á undanhaldi
Draugasetrið á Stokkseyri er eitt besta dæmið hérlendis um það hvernig hægt er að
byggja lifandi og skemmtilegt safn. Draugasetrið er hvort tveggja fræðandi og þjóðlegt safn og viðheldur íslenskri menningu jafnframt því að trekkja að ferðamenn.

%F SÎGURNAR SJ¹LFAR ERU EKKI NËG TIL ÖESS AÈ HR¾ÈA GESTI $RAUGASETURSINS ER SKO NËG AF
&2¡44!",!¨)¨6!,,)
SM¹ATRIÈUM INNI ¹ SAFNINU SEM SJ¹ TIL ÖESS

6ANDAÈ HEFUR VERIÈ TIL VERKS TIL ÖESS AÈ GERA $RAUGASETRIÈ HIÈ GL¾SILEGASTA OG ÖURFTI MEÈAL
ANNARS MIKIÈ ÖREKVIRKI TIL ÖESS AÈ KOMA ÖESSUM FORL¹TA TRUKKI FYRIR ¹ SINN STAÈ

Síðan Draugasetrið opnaði árið 2003
hefur legið þangað stríður straumur
ferðamanna.
Á síðasta ári komu þangað um
fimmtán þúsund gestir og í ár telur
Benedikt G. Guðmundsson, umsjónarmaður setursins, að gestirnir verði
jafnvel enn fleiri. Gestir á safninu
fá að heyra brot af því besta sem
íslensk draugasagnaarfleið hefur
upp á bjóða en alls eru sagðar 24
sögur á safninu. Gestir fá sérstakt
hlustunartæki sem þeir bera í gegnum safnið en á Draugasetrinu er
mögulegt að heyra sögurnar á alls
sjö tungumálum: íslensku, ensku,
skandinavísku, frönsku, þýsku,
japönsku og rússnesku. Benedikt
telur afar mikilvægt að hægt sé
að að bjóða leiðsögn um safnið á
svo mörgum tungumálum. ,,Ferðamenn frá löndum á borð við Japan,
Rússland og Kína koma í auknum
mæli til landsins en síðan stendur
þeim ekkert til boða sem ekki skilja
ensku.“
Benedikt telur jafnframt afar
mikilvægt að íslensk þjóðtrú og
þjóðfræði sé kynnt fyrir þessum
ferðamönnum. Hann hefur miklar
skoðanir á því hvernig haga eigi
menningartengdri ferðaþjónustu og
telur að þar megi margt betur fara.
Hann segir sem dæmi að mikilvægt
sé að efnið sé sett fram á aðgengilegan og skemmtilegan máta svo að
það eigi auðveldara með að síast
inn. Benedikt þverneitar þó fyrir
að íslensk þjóðtrú sé á undanhaldi.
,,Þetta er hins vegar gríðarlega

 DRAUGASÎGUR ERU SAGÈAR ¹ $RAUGASETRINU ¹ 3TOKKSEYRI 2EYNDAR TREYSTA EKKI ALLIR SÁR TIL AÈ
&2¡44!",!¨)¨6!,,)
HLUSTA ¹ Ö¾R ALLAR OG HAFA SUMIR JAFNVEL HLAUPIÈ ÎSKRANDI ÖAÈAN ÒT

mikill óplægður akur sem hægt er
að vinna miklu meira úr. Ég held
þess vegna að íslenska þjóðtrúin
eigi einmitt sitt blómaskeið eftir.
Miklu meiri útgáfustarfsemi vantar
samt á efni um álfa, tröll, drauga og
fleira, helst á sem flestum tungumálum.”
Benedikt og hans menn eru stórhuga þegar kemur að framtíðinni
og hafa gert stórar áætlanir. Næst
á dagskrá er meðal annars að opna

trölla-, álfa- og norðurljósasetur. Verður það töluvert stærra en
Draugasetrið og af framkvæmdunum að dæma verður setrið allt
hið stórkostlegasta. Blaðamaður og
ljósmyndari Fréttablaðsins skelltu
sér síðan í túrinn um Draugasetrið
og má með sanni segja að þeir hafi
komið þaðan út skjálfandi á beinum
enda er safnaþáttur setursins allur
hin glæsilegasti og reyndar hin
hræðilegasti líka.

&2¡44!",!¨)¨6!,,)

Gleðilegar jólaferðir!

!XELSHÒS VAR LENGI Å EIGU +NÒTS "RUUN SEM STARFR¾KTI ÖAR GISTIHEIMILI OG FYRIR NOKKRUM ¹RUM
&2¡44!",!¨)¨6!,,)
LÁT HANN GERA HÒSIÈ UPP AÈ MESTU LEYTI !XELSHÒS ER NÒ TIL SÎLU

Tignarlegt Axelshús gleður augað
Vinnustaðir!
Leiksskólar!
Grunnskólar!
Fjölskyldur!
Sjá: www.gtyrﬁngsson.is

Jólatré valin, jóla-

Fyrir þá sem koma til Hveragerðis er
Axelshús, í brekkunni við sundlaugina, án efa eitt tignarlegasta mannvirki bæjarins. Axelshús tilheyrir
reyndar Ölfusi en ekki Hveragerði
en húsið var reist af kennara í Gróð-

urskóla ríkisins sem liggur örfáum
metrum frá Axelshúsi. Þar hefur
lengi vel verið rekið gistiheimili en
húsið var gert upp fyrir ekki svo
löngu síðan. Sannarlega mikilvægur
vitnisburður um arkitektúr á Íslandi.

markaður Sólheimum,
jólalög og sögur í Skálholti og margt ﬂ.

Sértilboð á allar
jólahlaðborðsferðir.




upplifðu
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Flekklaust sumar FC Flóa
Sunnlenska utandeildin í knattspyrnu fór fram sjöunda skiptið í röð á nýliðnu sumri. Í ár fór
FC Flói þar með sögulegan sigur af hólmi og gekk taplaust af velli að loknu sumri.
Sunnlenska deildin hefur verið í
gangi sjö keppnistímabil en í henni
etja etja kappi knattspyrnulið af
Suðurlandi, allt frá Þorlákshöfn til
Víkur í Mýrdal. Spiluð var einföld
umferð í sumar en öllum liðum
voru tryggðir fjórir heimaleikir og
spilaðir eru alvöru 90 mínútna leikir. Liðin voru níu í sumar en helstu
tíðindi sumarsins voru vafalaust
þau að liðið FC FLói vann alla sína
leiki og fór með sögulegan sigur af
hólmi enda hefur ekkert annað lið
farið taplaust í gegnum sunnlensku

2ÒNAR (J¹LMARSSON LIÈSMAÈUR &# &,ËA EN LIÈ HANS SIGRAÈI B¾ÈI Å DEILD OG BIKAR Å SUNN
&2¡44!",!¨)¨6!,,)
LENSKU DEILDINNI Å SUMAR

deildina. ,,Við gerðum eingöngu
eitt jafntefli í sumar og það var í
bikarnum sem við unnum reyndar
líka,“ útskýrir Rúnar Hjálmarsson,
liðsmaður tvöfaldra meistara í FC
Flóa. Hann segir jafnframt að samheldinn og sterkur hópur hafi skapað þennan sigur. ,,Við vorum alltaf
sami fimmtán til tuttugu manna
kjarninn og þetta var mjög gaman
enda ríkti góð stemning.“
FC Flói hefur verið í sunnlensku
deildinni í þrjú ár en liðið spilaði sína heimaleiki á Eyrarbakka í

sumar. Einhverjir hljóta hins vegar
að spyrja sig að því hvort nú sé ekki
öllum markmiðum náð og hægt sé
að leggja FC Flóa niður. ,,Já, það
mætti reyndar alveg segja það.
Gríðarleg stemning er hins vegar
í hópnum en okkur vantar samt
alvöru styrktaraðila,“ segir Rúnar
og lýsir þar með eftir fjársterkum
styrktaraðaila. Aðalmarkmið næsta
sumars er þó alveg ljóst. ,,Markmiðið er engin jafntefli og ekkert tap,“
svarar Rúnar með bjartsýnistón að
lokum.
-sha

&R¹ KRÕNINGU BIKARMEISTARANNA

Selur neftóbaksfræði
$ÒNÒLPUR
2ÒSKINNSÒLPUR
,EÈURJAKKAR
6ATTK¹PUR
(ATTAR (ÒFUR
,EÈURHANSKAR
5LLARSJÎL
'ËÈ GJÎF
²TSÎLUHORN
 AFSL¹TTUR
'ËÈAR VÎRUR

Bjarni Harðarson blaðamaður opnaði fyrir stuttu Bókakaffi við Austurveg, aðalbraut Selfossbæjar. Þar er Bjarni
í hlutverki kaffidömu og líkar honum vel við nýja starfið.
,,Hugmyndin kviknaði á ferðalögum þar sem ég hef séð að tískan
er að blanda saman bókaverslun
og kaffihúsarekstri. Við eigum
fyrirmynd reyndar á Íslandi sem
er Súfistinn. Hérna er þetta reyndar meira sama einingin,“ útskýrir
Bjarni glaður í bragði. Hann segir
að þessa stundina sé meira lagt
áherslu á bókasöluhluta staðsins
enda sé jólavertíðin að hefjast.
,,En síðan þegar jólavertíðin endar
þá snýst þetta að einhverju leyti
við.“
Bjarni segir að Bókakaffið hafi
strax fengið góðar viðtökur og
meðal annars hafi hann fengið margar heimsóknir frá ýmsum
bókagrúskurum. ,,Hér hafa verið
hreyfingar á hverjum degi, bæði
varðandi sölu á kaffi og bókum,
og í raun framar vonum. Ég finn
líka að kaffistofureksturinn er að
sækja í sig veðrið því fyrst var fólk
ekki alveg búið að átta sig.“ Bjarni
hreykir sig líka mikið af kaffi stað-

arins. ,,Allt kaffið sem við erum
með kemur úr kjördæminu, eins
og við segjum, eða frá Keflavík, þó
ég búist nú reyndar ekki við því
að kaffið sé ræktað þar.“ Bjarni er
nokkuð stoltur af fornbókadeild
staðarins og segir hann að það
sé vinsælasta hornið á Bókakaffi.
,,Þessar gömlu sunnlensku bækur,
sem við getum kallað sunnlensk
neftóbaksfræði, hafa verið að seljast best. Ég finn líka að spennusögukiljur hafa verið að rjúka út.“
Bjarni, sem flestir tengja við
blað hans, Sunnlenska fréttablaðið, segir gott að fá tilbreytingu frá
blaðamennskunni sem hann hefur
starfað við frá 1982. Bjarni segist
afar sáttur í sínu nýja hlutverki
sem kaffidama eins og hann kallar
sjálfan sig. ,,Ég komst að því að ef
konur eins og til dæmis Siv, vinkona mín, geta verið ráð,,herrar“
þá get ég alveg verið kaffi,,dama“,“
útskýrir Bjarni stoltur að lokum.
steinthor@frettabladid.is
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Alltaf á uppleið
Örlygur Karlsson, starfandi skólameistari Fjölbrautaskóla
Suðurlands (FSu), þekkir vel til starfsemi skólans enda
unnið við skólann frá því að hann var stofnaður.
Örlygur segir að þróun skólans hafi
verið ör frá upphafi og hefur nemendafjöldinn næstum fjórfaldast
frá upphafi skólans. Námsúrvalið
hefur einnig aukist til muna. „Við
vorum með margar brautir í upphafi, bæði verknám og bóknám,
en núna er þetta enn fjölbreyttara.
Við kennum til dæmis á mörgum
stöðum, meðal annars á LitlaHrauni og Sogni,“ útskýrir Örlygur
með bros á vör.
Stærsta nýjungin í námsúrvalinu um þessar mundir hjá FSu eru
þrjár íþróttaakademíur. Það sem
kom einmitt þessum akademíum
af stað var nýtt íþróttahús skólans sem tekið var í notkun árið
2004. Enn meiri nýjung er sérstök
hestamennskubraut, sem er bæði
bókleg og verkleg. „Við erum að
þróa þetta áfram og síðan sjáum

við hvernig gengur,“ segir Örlygur
og samþykkir að varla sé hægt að
finna sunnlenskara nám.
Yfir 900 nemendur stunda nú
nám í dagskólanum hjá FSu en
um 5 prósent nemenda koma annars staðar frá en af Suðurlandi.
„Ég held að sérstaða skólans felist
í fjölbreytninni og að við erum
raunverulega að reyna að þjónusta alla nemendur,“ segir Örlygur. „Við viljum þróast áfram sem
framhaldsskóli og höfum áhuga
á því að efla menntun á Suðurlandi. Við viljum líka halda áfram
að auka fjölbreytnina hjá okkur
en einnig að taka þátt í háskólavæðingu Suðurlands, hvernig sem
henni verður háttað. Skólinn hefur
alltaf verið á uppleið og við vonum
að það haldi áfram,“ segir Örlygur
bjartsýnn að lokum.
SHA
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%KKI BEINT NÒTÅMALEGUR SÅMI

-UBLUR OG SPEGLAR ERU VINS¾L VARA

"ORÈBÒNAÈUR ÒR SILFRI OG KRISTAL

%MELERAÈIR MUNIR ERU MEÈAL ÖESS SEM ATHYGLI VEKUR Å -ADDÎMUNUM

Rómantíkin á innleið aftur
Dönsk antíkvara og annað góss fæst í verslun á Selfossi sem ber nafnið Maddömurnar.
„Við mæðgurnar ákváðum að láta
þann draum rætast að setja á fót
antíkbúð nú í sumar. Ég var að flytja
frá Danmörku og gat ekki hugsað mér lífið án þess að hafa einhverja antík í kringum mig. Danir
halda svo mikið upp á þetta gamla
og kunna líka einhvern veginn að
vinna svo huggulega úr því,“ segir
Helga Salbjörg Guðmundsdóttir og
bætir við hlæjandi. „Þannig að nú
erum við maddömumæðgur,“ og á
þar við sig og móður sína Jósef-

-ADDÎMUM¾ÈGURNAR *ËSEFÅNA OG (ELGA
&2¡44!",!¨)¨6!,,)
3ALBJÎRG

ínu Friðriksdóttur. Þær eru báðar
kennarar og segjast ekki hafa þorað
annað en vera í kennslu með verslunarrekstrinum ef hann skyldi nú
ekki ganga. Þess vegna er lokað í
Maddömunum á mánudögum og
þriðjudögum.
Þær segja verslunina hafa farið
mjög vel af stað. „Mér finnst allir
Sunnlendingar koma að versla hjá
okkur auk Reykvíkinga og fólks
héðan og þaðan af landinu,“ segir
Helga glaðlega og bætir við að
heimasíðan maddomurnar.com geri
það að verkum að fólk geti skoðað
vöruúrvalið og pantað.
„Þetta er dálítið bland í poka,
sem við erum með,“ segja þær og
benda í kringum sig. Þar er allt frá
fínum mublum, postulíni og silfri til
málaðra almúgahúsgagna og emeleraðra koppa. „Okkur skilst að við
séum í lægri kantinum með verðið
en það er bévíti dýrt að flytja inn.
Flutningskostnaður og tollur er
hvort tveggja svínslega hár en svo

höfum við líka verið að taka við
hlutum hér heima og selja áfram.
Það finnst okkur frábært í stað
þess að fólk sé að henda eigulegum
munum.
Hvað skyldi vera vinsælast?
„Mublurnar seljast vel, bæði þær
fínni og hrárri. Líka dúkar og púðar.
Svo seljum við heilmikið silfur,”
segir Helga og bendir á að óþarft sé
að loka silfur niðri í skúffum nema á
stórhátíðum heldur sé um að gera að
nota það. „Hitaveituvatnið er ekkert
vandamál ef fólk á uppþvottavélar
því þær taka inn á sig kalt vatn svo
það fellur ekki á silfrið þess vegna.
Bara að passa að setja ekki of mikið
af hreinsiefni,“ eru hennar heilræði.
Þær mæðgur segja áberandi að
fólk sé farið að sækja í gamla muni
og finnist hlutirnir hjá ömmu og afa
„huggó“. „Nú er minimalisminn á
undanhaldi og rómantíkin á innleið
aftur,“ segir Helga. „Enda eigum við
ekki að hafa heimilin hörð.“
gun@frettabladid.is

%IGULEG KOMMËÈA AF ELDRI GERÈINNI
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4OYOTA !VENSIS 3$ 4ERRA ¹RGERÈ 
EKINN  ÖKM BENSÅN  GÅRAR VERÈ
 2NR 

4OYOTA !VENSIS 7AGON 3OL ¹RGERÈ 
EKINN  ÖKM BENSÅN  GÅRAR VERÈ
 2NR 

4OYOTA !VENSIS 7AGON 3OL ¹RGERÈ 
EKINN  ÖKM BENSÅN  GÅRAR VERÈ
 2NR 

4OYITA !VENSIS 7AGON 4ERRA ¹RGERÈ
 EKINN  ÖKM BENSÅN SJ¹LF
SKIPTUR VERÈ  4ILBOÈ 
2NR 

4OYOTA !VENSIS 7AGON 4ERRA ¹RGERÈ
 EKINN  ÖKM BENSÅN  GÅRAR
VERÈ  2NR 

4OYOTA #ARINA % ¹RGERÈ  EKINN 
ÖKM BENSÅN  GÅRAR VERÈ 
4ILBOÈ  2NR 

4OYOTA #ARINA % ¹RGERÈ  EKINN 
ÖKM BENSÅN  GÅRAR VERÈ 
4ILBOÈ  2NR 

4OYOTA #ARINA % ¹RGERÈ  EKINN 
ÖKM BENSÅN  GÅRAR VERÈ 
2NR 

4OYOTA #ARINA % 3$ 8,) ¹RGERÈ 
EKINN  ÖKM BENSÅN  GÅRAR VERÈ
 2NR 

4OYOTA #OROLLA   664) ¹RGERÈ 
EKINN  ÖKM BENSÅN  GÅRAR VERÈ
 2NR 

4OYOTA #OROLLA   664) ¹RGERÈ 
EKINN  ÖKM BENSÅN  GÅRAR VERÈ
 2NR 

4OYOTA #OROLLA   664) ¹RGERÈ 
EKINN  ÖKM BENSÅN  GÅRAR VERÈ
 2NR 

4OYOTA #OROLLA   664) ¹RGERÈ 
EKINN  ÖKM BENSÅN  GÅRAR VERÈ
 2NR 

4OYOTA #OROLLA   664) SPORT ¹RGERÈ
 EKINN  ÖKM BENSÅN  GÅRAR
VERÈ  2NR 

4OYOTA #OROLLA 3$ 4ERRA ¹RGERÈ 
EKINN  ÖKM BENSÅN  GÅRAR VERÈ
 2NR 

4OYOTA #OROLLA 7' 3/, ¹RGERÈ 
EKINN  ÖKM BENSÅN SJ¹LFSKIPTUR VERÈ
 2NR 

4OYOTA #OROLLA 7AGON 4OURING 4ERRA
7$ ¹RGERÈ  EKINN  ÖKM
BENSÅN  GÅRAR VERÈ  4ILBOÈ
 2NR 

4OYOTA #OROLLA 8,) ¹RGERÈ  EKINN
 ÖKM BENSÅN  GÅRAR VERÈ 
2NR 

4OYOTA #OROLLA 8,) 3$ ¹RGERÈ 
EKINN  ÖKM BENSÅN  GÅRAR VERÈ
 4ILBOÈ  2NR 

4OYOTA (ILUX $# $8 ¹RGERÈ 
EKINN  ÖKM DÅSEL  GÅRAR VERÈ
 2NR 

4OYOTA (ILUX DOUBLE CAB $# $8 m
¹RGERÈ  EKINN  ÖKM $ÅSEL 
GÅRAR VERÈ  2NR 

4OYOTA (ILUX $OUBLE #AB 32 ¹RGERÈ
 EKINN  ÖKM DÅSEL  GÅRAR VERÈ
 2NR 

4OYOTA ,AND #RUISER ¹RGERÈ  EKINN
 ÖKM "ENSÅN 3J¹LFSKIPTUR VERÈ
 4ILBOÈ  2NR 

4OYOTA ,AND #RUISER  68 LEÈUR OG
TEMS ¹RGERÈ  EKINN  ÖKM
DÅSEL SJ¹LFSKIPTUR VERÈ  2NR


4OPYOTA 2AV ¹RGERÈ  EKINN 
ÖKM BENSÅN  GÅRAR VERÈ 
4ILBOÈ  2NR 

4OYOTA 2AV ¹RGERÈ  EKINN 
ÖKM BENSÅN  GÅRAR VERÈ 
2NR 

4OYOTA 2AV LANGUR 7$ ¹RGERÈ 
EKINN  ÖKM BENSÅN  GÅRAR VERÈ
 2NR 

4OYOTA 2AV LANGUR 7$ ¹RGERÈ 
EKINN  ÖKM BENSÅN  GÅRAR VERÈ
 2NR 

4OYOTA 2AV LANGUR 7$ ¹RGERÈ 
EKINN  ÖKM BENSÅN SJ¹LFSKIPTUR
VERÈ  2NR 

3UZUKI 6ITARA 6 ¹RGERÈ  EKINN 
ÖKM BENSÅN SJ¹LFSKIPTUR ÖARFNAST LAG
F¾RINGAR 6ERÈ 4ILBOÈ 2NR 

4OYOTA 2AV LANGUR 7$ ¹RGERÈ 
EKINN  ÖKM BENSÅN SJ¹LFSKIPTUR VERÈ
 2NR 

4OYOTA 2AV LANGUR 7$ ¹RGERÈ 
EKINN  ÖKM BENSÅN  GÅRAR VERÈ
 2NR 

4OYOTA 9ARIS DÅSEL ¹RGERÈ  EKINN 
ÖKM DÅSEL SJ¹LFSKIPTUR VERÈ 
4ILBOÈ  2NR 

4OYOTA 9ARIS 3OL ¹RGERÈ  EKINN 
ÖKM BENSÅN  GÅRAR VERÈ 
2NR 

4OYOTA 9ARIS 4ERRA ¹RGERÈ  EKINN 
ÖKM BENSÅN  GÅRAR VERÈ 
2NR 

4OYOTA 2UNNER ¹RGERÈ  EKINN 
ÖKM BENSÅN  GÅRAR VERÈ 
2NR 
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"ÅLAR TIL SÎLU

 -"ENZ -,  3ILFUR SVART LEÈUR
SPORT PAKKI b KRËMFELGUR LOFTPÒÈA
FJÎÈRUN LEIÈSÎGUBÒNAÈUR 8ENON LJËS
LÒGA (ARMAN +ARDON STEREO OFL EKINN
 ÖÒS KM 6ERÈ  ÖÒSUND

3PARIBÅLL EHF
3KÒLAGÎTU   2EYKJAVÅK
3ÅMI  
WWWSPARIBILLIS

$#)-%  *$(&&'$
 +!$,  

&ORD JËLATILBOÈ (EIM Å FLUGI MEÈ
)CELANDAIR &ORD %XPLORER MEÈ NÕJA
ÒTLITINU   FR¹ +R 
3PLÒNKUNÕR FR¹ VERKSMIÈJU &ORD %XPLORER
3PORT 4RACK FR¹ +R  ,¾KKUN
DOLLAR OG HEILDSÎLUVERÈ ISLANDUSCOM
ORSAKAR VERÈHRUN OG ÖÒ GERIR REYFARA
KAUP .ÕJIR OG NÕLEGIR BÅLAR FR¹ 53! OG
%VRËPU ALLT AÈ  UNDIR MARKAÈSVERÈI
3ÎMU BÅLAR BARA MIKLU L¾GRA VERÈ 
¹RA TRAUST INNFLUTNINGSFYRIRT¾KI ¥SLENSK
BYRGÈ "ÅLAL¹N &¹ÈU BETRA TILBOÈ Å SÅMA
  EÈA ¹ WWWISLANDUSCOM

#(#&"$'%$#!!'"$  *
  +!$,

4OYOTA ,AND #RUISER  ,8 NÕSKR
 EKINN  Ö KM m BREYTTUR
TOPPLÒGA FILMUR KRËKUR VARADEKKS
HLÅF HUDDHLÅF VERÈ  ATH
SKIPTI FREKARI UPPLÕSINGAR HJ¹ 4OYOTA
2EYKJANESB¾  

4OYOTASALURINN
3ÅMI 

#(#& "$'%$)-% 
   +!$,

'OLF  &3I  SVARTUR  HÎ 
GÅRA EKINN  KM 4OPPLÒGA m
¹LFELGUR AÈGERÈ Å STÕRI 6ERÈ 
¹SETT  ÖÒS  5PPL Å S  

4ILBOÈ TILBOÈ

--# %CLIPSE ¹RG k TIL SÎLU ¹  
ÖÒS 5PPL Å S   "JARKI

6ANTAR ÚEIRI BÅLA ¹ SKR¹
OG ¹ STAÈINN

  ÖÒS

#(#&"$'%$)-%  *""!,. '
 +!$,  

2ANGE 2/6%2  (3% ¹RG  EK
ÖÒSKM 6ERÈ ÖÒS

 BÅLAR EHF
&UNAHÎFÈA   2EYKJAVÅK
3ÅMI  
/PIÈ VIRKA DAGA   OG
LAUGARDAGA  
WWWBILARIS

#(#&"$'%$ *$(&&'$
  +!$, 

"ÅLABÒÈ "ENNA EHF
6AGNHÎFÈA 
3ÅMI  
WWWBENNIIS

(RAUN "4
3ÅMI  
WWW(RAUN"4IS

4ILBOÈ

67 'OLF b %KINN  ÖÒS 3KOÈAÈUR
b 6ERÈHUGMYND  ÖÒS 5PPL I S
 

  ÖÒS
#(#&#! *$(&&'$
   +!$, 

--# ,  $OUBLE #AB 4$) ¹RG 
EKINN  KM SJ¹LFSKIPTUR DÅSEL HÎRKU
VINNUBÅLL GËÈ VETRARDEKK UNDIR HONUM
SETT VERÈ 
¹HVILANDI


"IFREIÈASALAN
4ANGARHÎFÈA   2EYKJAVÅK
3ÅMI  
WWWBIFREIDASALANIS

(ONDA 3TREAM  %3 64%# RGERÈ 
%KINN  Ö KM 6ERÈ KR 

3UZUKI 3WIFT ¹RG  EK  ÖKM
6ERÈ  ÖÒS 4ILBOÈ  ÖÒS
HVÅLANDI  ÖÒS !FBORGANIR  ÖÒS
¹ M¹NUÈI &LOTT EINTAK .ÕR KOSTAR 
ÖÒS 'ETUM B¾TT BÅLUM ¹ PLAN OG SKR¹
3  

(ÎFÈAHÎLLIN
+LETTH¹LS   2VK
3ÅMI  
WWWHOFDAHOLLINIS

(EIMSBÅLAR
+LETTH¹LSI   2EYKJAVÅK
3ÅMI  
WWWHEIMSBILARIS

 L¹N FYRIR  -ANNA
:AFIRU 

/PEL :AFIRA ¹RG k EK  ÖÒS
 SK k NÕ TÅMAREIM  EIGANDI
 L¹N  ÖÒS 3  
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 Ö PR M¹NUÈ FYRIR FAL
LEGAN STATION 

&ORD &OCUS ¹RG k EK  ÖÒS  GÅRA
SK k !BS &¾ST ¹  L¹NI  ÖÒS
 Ö PR M¹N 3  
k 4OYOTA !VENSIS  SK k BSK
SEDAN EK  ÖÒS MIKIÈ ENDURNÕJAÈ
UR F¾ST ¹  ÖÒS ÒT OG YFIRTAKA L¹NI
 ÖÒS  ÖÒS ¹ M¹N 3  
k /PEL !STRA  BSK SKl EK 
ÖÒS Å TOPPSTANDI F¾ST ¹ YFIRTÎKU ¹ L¹NI
CA  ÖÒS OG  ÖÒS ¹ M¹N

*EEP JËLATILBOÈ (EIM Å FLUGI MEÈ
)CELANDAIR .ÕLEGIR 'RAND #HEROKEE
  MEÈ NÕJA ÒTLITINU FR¹ +R
 ,IBERTY JEPPINN FR¹ KR
 BENZÅN EÈA DÅSEL .ÕJIR
*EEP FR¹ VERKSMIÈJU FR¹ +R 
(AGST¾ÈUR DOLLAR OG HEILDSÎLUVERÈ
ISLANDUSCOM ORSAKAR VERÈHRUN OG ÖÒ
GERIR REYFARAKAUP .ÕJIR OG NÕLEGIR BÅLAR
FR¹ 53! OG %VRËPU ALLT AÈ  UNDIR
MARKAÈSVERÈI  ¹RA TRAUST INNFLUTN
INGSFYRIRT¾KI ¥SLENSK BYRGÈ "ÅLAL¹N
&¹ÈU BETRA TILBOÈ Å SÅMA   EÈA
¹ WWWISLANDUSCOM

&ELLIHÕSI

6ARAHLUTIR

²RVAL NOTAÈRA LYFTARA AF FLESTUM ST¾RÈ
UM OG GERÈUM ¹VALLT FYRIRLIGGJANDI HJ¹
6ÁLABORG .¹NARI UPPLÕSINGAR ¹ HEIMA
SÅÈU OKKAR WWWVELABORGIS  .OTUÈ
T¾KI ,YFTARAR 6ÁLABORG EHF +RËKH¹LS
F 3  

#HALET !RROWHEAD  FET ¹RGERÈ 
!UKAHLUTIR W SËLARSELLA SJËNVARPS
LOFTNET GRJËTGRIND OG  GASKÒTAGRIND
6ERÈ  4ILBOÈ  3
  EÈA WWWSEGLAGERDINIS

  MILLJËNIR

6INNUVÁLAR

«TRÒLEGA SPARNEYTINN OG
LIPUR  L¹N

3UZUKI *IMNY *,8 ¹RG k EK  ÖÒS
SK k #D SETT VERÈ  ÖÒS &¾ST ¹
YFIRTÎKU  ÖÒS 3  

0ALLBÅLAR

"OBCAT JARÈVEGSÖJÎPPUR

"OBCAT JARÈVEGSÖJÎPPUR OG HOPPARAR
FYRIR LAGNASKURÈI 6ÁLABORG +RËKH¹LSI &
GENGIÈ INN FR¹ *¹RNH¹LSI  3ÅMI 


4OYOTA JËLATILBOÈ (EIM Å FLUGI MEÈ
)CELANDAIR .ÕR 4OYOTA JEPPI FR¹ +R
 4ACOMA FR¹ +R 
2UNNER !MERÅSKUR ,ANDCRUISER FR¹
+R  %INNIG 2!6 OG (I,UX
 4URBO DÅSEL SJ¹LFSKIPTUR MEÈ LEÈRI
OG HLAÈINN AUKABÒNAÈI ,¾KKUN DOLLAR
OG HEILDSÎLUVERÈ ISLANDUSCOM ORSAKAR
VERÈHRUN OG ÖÒ GERIR REYFARAKAUP .ÕJIR
OG NÕLEGIR BÅLAR FR¹ 53! OG %VRËPU ALLT AÈ
 UNDIR MARKAÈSVERÈI  ¹RA TRAUST
INNFLUTNINGSFYRIRT¾KI ¥SLENSK BYRGÈ
"ÅLAL¹N &¹ÈU BETRA TILBOÈ Å SÅMA 
 EÈA ¹ WWWISLANDUSCOM

4IL SÎLU GËÈUR ()!"   BÅLKRANI MEÈ
ÖR¹ÈLAUSRI FJARSTÕRINGU 6ERÈ  Ö
63+ 6OLVO VÎRUBÅLL MEÈ BILAÈRI KÒPLINGU
FYLGIR MEÈ 5PPL GEFUR 0¹LMAR Å SÅMA
 

WWWSNJOKEDJURIS

.ORDIC LJËS FYRIR VINNU
VÁLAR

¶ PR M¹N SJ¹LFSKIPTUR
&OCUS 

&ORD &OCUS ¹RG k EK  ÖÒS SSK SK
k ¹LF VDEKK  &¾ST ¹  L¹NI
 ÖÒS 3  

"ÅLAR ËSKAST
«DÕR BIFREIÈ ËSKAST -¹ ÖARFNAST SM¹
AÈHL 3TGR   Ö 5PPL Å S 


0ALLBÅLA JËLATILBOÈ (EIM Å FLUGI MEÈ
)CELANDAIR .ÕJIR &ORD OG $ODGE PALL
BÅLAR FR¹ +R  ,¾KKUN DOLLAR
OG HEILDSÎLUVERÈ ISLANDUSCOM ORSAKAR
VERÈHRUN OG ÖÒ GERIR REYFARAKAUP .ÕJIR
OG NÕLEGIR BÅLAR FR¹ 53! OG %VRËPU ALLT
AÈ  UNDIR MARKAÈSVERÈI 3ÎMU BÅLAR
BARA MIKLU L¾GRA VERÈ  ¹RA TRAUST
INNFLUTNINGSFYRIRT¾KI ¥SLENSK BYRGÈ
"ÅLAL¹N &¹ÈU BETRA TILBOÈ Å SÅMA 
 EÈA ¹ WWWISLANDUSCOM

"ÅLAÖJËNUSTA
,YFTARAR
"ÅLAPARTASALAN S

3KÒTAHRAUN " S   (ONDA
-AZDA --# .ISSAN 4OYOTA .OTAÈIR
VARAHLUTIR Å FLESTAR GERÈIR BÅLA +AUPUM
BÅLA TIL NIÈURRIFS

(EDD $R¹TTABÅLAÖJËNUSTA
 "ÅLAPARTAR

"ÅLAPARTASALA SEM SÁRH¾FIR SIG Å -USSO
"ENS 67 3KODA !UDI -MC &REELANDER
OG FL /PIÈ M¹N FÎST   )ÈNDALUR 
 6OGUM 3  

&JËRHJËL
4IL SÎLU +AWASAKI +&8 ¹RG k VERÈ
 ÖÒS 5PPL Å S  

*EPPAR

,ÕSTU UPP SKAMMDEGIÈ MEÈ .ORDIC
VINNUVÁLALJËSUM INNBYGGÈUR DEMP
ARI ÖOLA MIKINN HRISTING HITNA MINNA
OG LÕSA BETUR 6ÁLABORG +RËKH¹LSI &
GENGIÈ INN FR¹ *¹RNH¹LSI  2VK SÅMI
  .JARÈARNESI   !KUREYRI
SÅMI   3KOÈIÈ EINNIG ÒRVALIÈ ¹
VELABORGIS

-IKIÈ ÒRVAL FYRIR VINNUVÁLAR OG VÎRUBÅLA
WWWSNJOKEDJURIS 3KM EHF 5PPL Å S
 

,YFTARAR BRETTATJAKKAR SK¾RALYFTUR LYFTU
BORÈ TRILLUR VAGNAR HJËLABÒNAÈUR OG
ÕMIS LÁTTIT¾KI 6ANDAÈAR VÎRUR GËÈ VERÈ
ÎFLUG VIÈGERÈA OG VARAHLUTAÖJËNUSTA
,ÁTTIT¾KNI EHF 3TËRHÎFÈA  S 
 !LLAR UPPLÕSINGAR ¹ WWWLETT
ITAEKNIIS

+ERRUR
*EPPAKERRUR 6ÅKURVAGNAR

(JËLBARÈAR

²RVAL NOTAÈRA VINNUVÁLA

²RVAL NOTAÈRA VINNUVÁLA AF ÕMSUM
ST¾RÈUM OG GERÈUM FYRIRLIGGJANDI HJ¹
6ÁLABORG .¹NARI UPPLÕSINGAR ¹ HEIMA
SÅÈU OKKAR WWWVELABORGIS .OTUÈ T¾KI
6INNUVÁLAR 6ÁLABORG EHF +RËKH¹LS F
3  

3ÁRH¾FUM OKKUR Å 6OLKSWAGEN 3KODA
OG $AIHATSU %IGUM EINNIG VARAHLUTI
Å FLEIRI TEGUNDIR BÅLA +AUPUM BÅLA TIL
NIÈURRIFS

"ÅLAPARTAR EHF 3 

$R¹TTARBEISLI 6ÅKURVAGNAR

%IGUM MIKIÈ ÒRVAL AF VARAHLUTUM Å
FLESTAR GERÈIR 4OYOTA BIFREIÈA +AUPUM
4OYOTA BÅLA /PIÈ VIRKA DAGA FR¹ KL
  WWWBILAPARTARIS BILAPART
AR BILAPARTARIS

(JËLHÕSI
$UNLOP VETRARHJËLBARÈAR

¹ FËLKSBÅLA OG JEPPLINGA $UNLOP HEFUR
VERIÈ ¹ TOPPNUM Å G¾ÈAKÎNNUNUM ¹R
EFTIR ¹R 6ÁLABORG +RËKH¹LSI & GENGIÈ
INN FR¹ *¹RNH¹LSI  2EYKJAVÅK SÅMI
  .JARÈARNESI   !KUREYRI
SÅMI  
4IL SÎLU  NEGLD DEKK ¹ FELGUM OG 
ËNEGLD VETRADEKK 3T  5PPL
Å S  

*EPPADEKK

%IGUM ¹ LAGER ÎFLUGAR

4%# 4RAVEL +ING  4% ¹RGERÈ 
!UKAHLUTIR MARKÅSA W SËLARSELLA SJËN
VARPSLOFTNET GRJËTGRIND 6ERÈ 
4ILBOÈ  3   EÈA
WWWSEGLAGERDINIS

4), 3®,5

"ÅLHLUTIR +APLAHRAUNI 
3  

6ACUUM OG VATNSD¾LUR Å MÎRGUM ST¾RÈ
UM 4ILVALDAR FYRIR VERKTAKA OG B¾NDUR
6ÁLABORG +RËKH¹LSI & 2EYKJAVÅK GENGIÈ
INN FR¹ *¹RNH¹LSI  3ÅMI   OG
.JARÈARNESI  !KUREYRI 3ÅMI  

+ÎRFUBÅLALEIGAN

«DÕR OG GËÈ ÖJËNUSTA 6INNUH¾È 
METRAR 3ALA OG LEIGA 3  

4IL SÎLU #HAPARRAL !0 JEPPADEKK FR¹
!RCTIC 4RUCKS ST¾RÈ  ll KOSTA
NÕ   F¹ST ¹   BÒIÈ AÈ NOTA Å
VIKUR PASSA UNDIR ,AND CRUISER  OG
FLEIRA UPPL Å SÅMA  

0ARTAR S  

0ARTAR +APLAHRAUNI  S  
6ARAHLUTIR Å BÅLA Ö¹M &ORD /PEL
$AEWOO +AUPUM BÅLA
6ARAHLUTIR Å 67 'OLF 0OLO OG 9ARIS
2ENAULT +ANGOO 6IÈGERÈIR +AUPI BÅLA
5PPL Å S     

0ARTASALAN 3ÅMI  

0ARTASALAN 3KEMMUVEGI  SÅMI 
 %IGUM VARAHLUTI Å 6OLVO /PEL
.ISSAN 4OYOTA 2ENAULT (ONDA OG
FLEIRA
0ARTAR 643  3UBARU )MPRESA  '8 k
4OYOTA .ISSAN /PEL !UDI  k
,ANCER 'OLF /PIÈ   ,AU   3ÅMI
 

 DESEMBER  ¶2)¨*5$!'52



3-!5',µ3).'!2
"ÅLAPARTAR OG ÖJËNUSTA 3
 

6ERSLUN

,¹TTU MIG UM PÒLIÈ .ÕBYGGINGAR FLUTN
INGSÖRIF OG FYRIRT¾KI %INNIG JËLAÖRIF &ÎST
VERÈTILBOÈ 3  

4IL BYGGINGA

3UBARU .ISSAN --# 4OYOTA &ORD
(YUNDAI 3UZUKI $AIHATSU /PEL 67
0EUGEOT 2ENO 3KODA OFL $ALSHRAUN
 3ENDUM FRÅTT ¹ FLUTNING

3NYRTING

2¾STINGAR
'ËÈ ÖRIF %RUM TV¾R DUGLEGAR OG ¹BYRGAR
SEM TÎKUM AÈ OKKUR ÖRIF Å HEIMAHÒS
UM STIGAGÎNGUM OG FL 5PPL Å S 
   

6IÈGERÈIR

"ËKHALD

!LMENNAR VIÈGERÈIR HJËLASTILLINGAR
BREMSUVIÈGERÈIR +APLAHRAUNI  3 


.EGLUR

.EGLUR

.EGLUR

¥SLANDSMEISTARI Å SKRAUTGEL
NÎGLUM 3ILVÅA 7OJTKOW HEFUR
HAFIÈ STÎRF HJ¹ OKKUR %IGUM
HEITUSTU LITINA Å GELI )"$ "IO
SCULPTURE #!, '%, OG LÎKKUM
3NYRTIMIÈSTÎÈIN ,ANCOME
+RINGLUNNI  (ÒS VERSLUN
ARINNAR 3ÅMI   /PIÈ
  VIRKAR DAGA  
,AUGARDAGA

*ËLATILBOÈ

 AFSL¹TTUR AF NÕJUM VÎRUM TIL
DESEMBER ¹SAMT ÎÈRUM TILBOÈ
UM 6ELKOMIN Å VERSLUN OKKAR AÈ
2EYKJAVÅKURVEGI  Å (AFNARFIRÈI 3ÅMI
  OPIÈ M¹N FÎS   LAU 
 WWWCLAMALIS

4IL SÎLU

'¾LUDÕRAEIGENDUR ATHUGIÈ .ÒNA ERU
ALLAR G¾LUDÕRAVÎRUR ¹ H¹LFVIRÈI Å 4OKYO
G¾LUDÕRAVÎRUM (AFNARFIRÈI

"ËKHALD 63+ LAUN SKATTSKÕRSLUR OG
STOFNUN FYRIRT¾KJA &AGLEG VINNUBRÎGÈ ¹
SANNGJÎRNU VERÈI "ËKHALD OG ÖJËNUSTA
EHF SÅMI  

3P¹DËMAR

"ËKHALD SKATTSKIL FJ¹RM¹LAÖJ STOFNUN
FÁLAGA 3-#/ REIKNINGSHALD OG R¹ÈGJÎF
3  

µMISLEGT

-¹LARAR
-¹LARAMEISTARI GETUR B¾TT VIÈ SIG VERK
EFNUM Å DESEMBER 5PPL Å S  

0ARKET OG FLÅSALAGNIR

-EINDÕRAVARNIR

'ETUM B¾TT VIÈ OKKUR PARKET OG FLÅSA
LÎGNUM 5PPL Å S   MILLI
 
&LÅSALAGNIR PARKETLAGNIR FYRIR JËL 6ÎNDUÈ
VINNA VANIR MENN 4ILBOÈ EÈA TÅMA
VINNA 3ÅMI  

4IL SÎLU  VOLTA  VOLTA OG  VOLTA
VANDAÈIR DÅËÈULJËSAKROSSAR ¹ LEIÈI MEÈ
EÈA ¹N RAFGEYMIS OG HLEÈSLUT¾KIS
3M¹SALA 6ÁLAVERKST¾ÈI *3 6ESTURHRAUNI
 'ARÈB¾ 3     
 

3TÅFLUÖJËNUSTA
'UÈMUNDUR «LI
3CHEVING
4EK AÈ MÁR MEINDÕRA
VARNIR
'EGN NAGDÕRUM SKORDÕRUM
¹TTF¾TTLUM OG FUGLUM ²TVEGA
ALLAN BÒNAÈ GERI VERÈTILBOÈ
FYRIR HEIMILI OG FYRIRT¾KI (EF
SÁRH¾FT MIG Å MEINDÕRAVÎRNUM
(!##0 UMHVERFI
5PPLÕSINGAR OG PANTANIR Å SÅMA
  'EYMDU AUGLÕSING
UNA

4ÎLVUR
"ÒSLËÈAFLUTNINGAR
"ÒSLËÈAFLUTNINAR OG ALLIR ALMFLUTN 
MENN EF ËSKAÈ ER 5PPL Å S  
%RT ÖÒ AÈ FLYTJA "ÒSLËÈAFL FYRIRT¾KJAFL
PÅANËFL OFL %XTRA STËR BÅLL &LUTNINGAÖJ
-IKAELS 3  

¶ARFTU AÈSTOÈ VIÈ TÎLVUNA +EM ¹
STAÈINN OG GERI VIÈ 6IÈURKENNDUR AF
-ICROSOFT  ¹RA REYNSLA 2ÅKHARÈUR 3
    ALLA DAGA
6EFSÅÈUJËLAPAKKINN IS

$ULSPEKI HEILUN
6ÎRUFLUTNINGAR

(ÒSAVIÈHALD

3JËFRAKT &RAKTLAUSNIR
&LUGFRAKT &RAKTLAUSNIR

-IÈILL
,¹RA (ALLA MIÈILL ER KOMIN ¹
NÕJAN STAÈ %R MEÈ EINKATÅMA
OG HEILUN 0ANTANIR Å S 
 ¶EIR SEM HAFA VERIÈ ¹ BIÈ
LISTA VINSAMLEGAST ENDURNÕJIÈ EF
¹HUGI ER FYRIR

4OLLSKÕRSLUGERÈ &RAKTLAUSNIR

(REINGERNINGAR
'ËÈ KAUP 0RINSESSUKJËLAR  KR !LLAR
ST¾RÈIR $VERGSHÎFÈA  3ÅMI  
/PIÈ FR¹  

.UDD

 ÕMSAR ST¾RÈIR AF ÅSSK¹PUM ¹  OG 
Ö 3T¹LÅSSK¹PUR ¹  Ö ÖVOTTAVÁL ¹  Ö
BARKALAUS ÖURRKARI ¹  Ö OG UPPÖVOTTA
VÁL ¹  Ö 3  

&ERÈANUDDBEKKIR OG FYLGIHLUTIR "EKKIR FR¹
 STGR 5PPL Å   «LAFUR
-ASSAGE 4EL   -ARIA AND 
 -ARIA !NA 

(REINGERNINGAÖJËNUSTA

(REINGERUM FYRIR HEIMILI FYRIRT¾KI HÒS
FÁLÎG OG SKËLA %INNIG FLUTNINGÖRIF OG
TEPPAHREINSUN 3ÅMAR    


'EFINS
.ÕLEGT VANDAÈ TÎLVUBORÈ F¾ST GEFINS
5PPL Å S     

(LJËÈF¾RI
4ÎLVUR
«DÕRAR TÎLVUVIÈGERÈIR

!LHLIÈA TÎLVUVIÈGERÈIR OG UPPF¾RSLUR
5PPL Å S  

3JËNVARPSVIDEOVIÈGERÈIR !FSL TIL ELLI
ÎRYRKJA 3¾KJUM ,ITSÕN 3ÅÈUMÒLI 
3  

"ELLAIS 3  
%52/6)3!

3PILASP¹ 4AROT $RAUMAR¹ÈNINGAR
!NDLEG LEIÈSÎGN "IÈ FYRIR ÖEIM SEM
VILJA RATUGA GËÈ REYNSLA 3  
    MÅN KL   VIRKA
DAGA OG   LAUGARDAGA "ELLAIS

4), 3®,5
A;È/C5:A7<5/@4@pBB/0:/A7<A

3JËNVARP

-IÈLAR SP¹MIÈLAR OFL &¹ÈU SVÎR VIÈ
SPURNINGUM ÖÅNUM WWWORLAGALINAN
IS
3PENNANDI TÅMI FRAM UNDAN 3P¹KONAN
9RSA Å BEINU SAMB 3  
3ÅMASP¹ DRAUMAR¹ÈNINGAR

4IL SÎLU HORNSËFI RAUÈBRÒNN VERÈ 
ÖÒS 5PPL Å S  

(ÎFURM OPNAÈ VERSLUN MEÈ NÕJAR OG
NOTAÈAR HARMONIKUR OG ÎLLUM FYLGI
HLUTUM 6ISAEURO RAÈGREIÈSLUR WWW
HARMONIKANIS 3  

®RLAGALÅNAN   
 

GTW`#USabW`
ROUZSUO
#
@AË;7##
3/ÈD
7A

>r<BC</

«DÕRAR TÎLVUVIÈGERÈIR

+EM SAMD¾GURS Å HEIMAHÒS +VÎLD OG
HELGARÖJËNUSTA -AGNÒS S  
³a[tOcUZ aW\UO`aS[OZZW`aXt

7@7A

¶2)¨*5$!'52  DESEMBER 



3-!5',µ3).'!2
3P¹SÅMINN   3TJÎRNUSP¹ 4AROT
RSSP¹ $RAUMR¹ÈNINGAR ¹ST OG PENING
AR !NDLEG HJ¹LP 4RÒNAÈUR

WWWTAROTIS

4AROTSPIL
LAGNIR
DULSPEKIFR¾ÈSLA
'JAFABRÁF FRÅ DRAUMT¹KN 4¹KN LITANNA
4AROT OG 4ALNASPEKIN¹MSKEIÈ
FJAR
N¹MBRÁFASKËLI 3KR¹N ¹ VEF EÈA S
 

"OTNLAUS ORKA BETRI LÅÈAN (ERBALIFE
3HAPEWORK (EILSUR¹ÈGJÎF OG EFTIRFYLGNI
+AUPAUKI FYLGIR (ALLDËRA "JARNA HJÒKR
UNARFR¾ÈINGUR WWWHALLDORABJARNAIS
3     

¶INN EIGIN GEYMSLUBÅLSKÒR   OG 
M "ÒSLËÈIR FYRIRT¾KI IÈNAÈARMENN
5PPHITAÈ OG VAKTAÈ 3   WWW
GEYMSLAEITTIS WWWGEYMSLAEITTIS

µMISLEGT

2AFVIRKJUN

(ÒSN¾ÈI Å BOÈI
,EIGJENDUR TAKIÈ EFTIR ¶IÈ ERUÈ SKREFI ¹
UNDAN Å LEIT AÈ RÁTTU ÅBÒÈINNI MEÈ HJ¹LP
,EIGULISTANS +ÅKTU INN ¹ WWWLEIGU
LISTINNIS EÈA HAFÈU SAMB VIÈ OKKUR Å
S  

6ILTU LÁTTAST %ÈA ÖYNGJAST ¶Ò GETUR ÖAÈ
MEÈ (ERBALIFE (AFÈU SAMBAND «LÎF 3
  OLSIAR HOTMAILCOM

.UDD
%RT ÖÒ KARLMAÈUR 6ILTU L¹TA DEKRA VIÈ
ÖIG (AFÈU SAMBAND Å SÅMA  

2ÕMINGARSALA  TIL
 AFSL¹TTUR
!F ALLRI GLERLIST EFTIR %LLU
2ËSINKRANS /PIÈ Å DES ALLA
DAGA FR¹   OG UM HELGAR
3ÒÈARVOG   2EYKJAVÅK
/PIÈ ¹ 3TOKKSEYRI EFTIR SAM
KOMULAGI
&REKARI UPPLÕSINGAR Å SÅMA OG
SÁRPANTANIR Å S  

4IL SÎLU NÕLEGUR FALLEGUR STOFUSK¹PUR ÒR
-IRU MEÈ GLERI AÈ OFAN 3ELST ËDÕRT
5PPL Å S  

®NNUR ÖJËNUSTA

(EIMILIST¾KI
4EK AÈ MÁR VIÈHALD ¹ PÅPULÎGN
UM HREINL¾TIST¾KJUM BAÈHER
BERGJUM OG OFNALÎGNUM
3  

JA HERB  FM ÅB MHÒSG Å (FJ TIL LEIGU
TIL VORS 6ERÈ  Ö PR M¹N 4RYGG  M¹N
5PPL Å S  

5PPVASKARIDISHWASHER
+ÎKUHORNIÈ Å "¾JARLIND
«SKA EFTIR AÈ R¹ÈA STARFSMANN
FAST STARF Å VERSLUN OKKAR
4VÅSKIPTAR VAKTIR %KKI YNGRI EN
 ¹RA
5PPL Å SÅMA   3IRRÕ 
  'UÈNI

6ANTAR STARFSKRAFT Å UPPVASK
5PPLÕSINGAR ¹ STAÈNUM OG Å
S      .+
+AFFI +RIGLUNNI

4IL LEIGU EINBÕLISHÒS ¹ BESTA STAÈ Å
(AFNARFIRÈI  FM 5PPL Å S  
EKL

!TVINNUHÒSN¾ÈI

&RÅSTUNDAHEIMILI
3TARFSFËLK ËSKAST ¹ FRÅSTUNDA
HEIMILIN VIÈ GRUNNSKËLA
2EYKJAVÅKURBORGAR EFTIR H¹DEGI ¹
VIRKUM DÎGUM
.¹NARI UPPLÕSINGAR ¹ WWWITR
IS OG Å SÅMA  

.¾TURVAKTIR

'ISTING
(ÒS ¹ -ENORCA ÅBÒÈ Å "ARCELONA #OSTA
"RAVA OG 6ALLA DOLID 5PPL Å S  
WWWHELENJONSSONWS

 FM IÈNAÈARHÒSN¾ÈI TIL LEIGU ¹
&UNAHÎFÈA 3TËR INNKEYRSLUHURÈ OG H¹TT
TIL LOFTS ,ÅTIÈ SEM EKKERT ÒTIPL¹SS 5PPL
Å S  

&YRIR VEIÈIMENN
'EYMSLUHÒSN¾ÈI

$ÎNSK EÈAL ÖVOTTAVÁL TIL SÎLU ¥ GËÈU
STANDI &¾ST FYRIR LÅTIÈ 5PPL Å S 


0ÅPULAGNIR

JA HERB ÅBÒÈ TIL LEIGU Å MIÈB¾NUM Å
 M¹NUÈ ¹ ,EIFSGÎTU &R¹ DES k TIL
JAN k  ÖÒS ¹ M¹N 5PPL Å SÅMA
 

4V¾R ÅBÒÈIR ¹ ,AUGARVEGI TIL LEIGU ÎNNUR
CA FM OG HIN FM RISÅBÒÈ 5PPL Å S
 

4IL SÎLU V FLUTNINGA 'OTT
VERÈ

,EÈUR HORNSËFI   PULLA OG LÅTIÈ BORÈ
.ÕLEGUR K¾LISK¹PUR CM H¹R ,ÅTIL
SJËNVARPSHILLA "ORÈSTOFUBORÈ STËLAR
X BORÈSTOFUBORÈ X ST¾KK
ANLEGT UM CM STAKUR SK¹PUR M
HRINGLAGA GLERI GËÈUR FYRIR LEIRTAU OFL OFL
4IL SÕNIS ÖRIÈJUD OG MIÈVIKUD MILLI 
 Å 3UÈURHËLUM  NEÈSTA BJALLA STA
S  

!TVINNA Å BOÈI

 HERB FM ÅBÒÈ VIÈ ,ËMASALI Å
+ËPAVOGI TIL LEIGU MIKIÈ ÒTSÕNI OG BÅLA
ST¾ÈI Å BÅLAKJALLARA ¥BÒÈIN ER LAUS 5PPL
Å S     

(ÒSGÎGN

2AFIÈNAÈARMENN GETA B¾TT VIÈ SIG VERK
EFNUM 2AFLAGNIR SIMALAGNIR TÎLVULAGNIR
5PPL Å SÅMA 

(ELST MEÈ REYNSLU ÒR VEIT
INGAHÒSAR ELDHÒSI OG BAKSTRI
+RÎFUR SAMVISKUSEMI OG STUND
VÅSI HEIÈARLEIKI OG VINNUSEMI
ÖARF AÈ GETA HAFIÈ STÎRF SEM
FYRST
5MSËKNIR ¹ WWWKRINGLUKRAIN
IS EÈA Å S  

RANGUR MEÈ (ERBALIFE 2¹ÈGJÎF OG EFT
IRFYLGNI %DDA "ORG WWWLIFSSTILLIS 3
 

&¾ÈUBËTAREFNI

6ILJUM B¾TA VIÈ OKKKUR
HJ¹LPARKOKKI

$ÕRAHALD

+OKKARNIR VEISLUÖJËN
USTA
6IÈ LEITUM EFTIR MANNESKJU Å
AFGREIÈSLU Å /STA OG S¾LKERA
BORÈIÈ Å (AGKAUPUM +RINGLUNNI
%INNING VANTAR OKKUR MANN
ESKU Å /STA OG 3¾LKERABORÈIÈ
Å (AGKAUPUM 3M¹RALIND TIL
AFGREIÈSLU /KKUR VANTAR LÅKA
AUKAFËLK SEINNIPART VIKU Å
B¾ÈI BORÈIN .AUÈSYNLEGT ER
AÈ UMS¾KJENDUR HAFI MIKINN
¹HUGA ¹ MAT OG MATARGERÈ
HUGASAMIR SENDIÈ TÎLVUPËST
¹ KOKKARNIR KOKKARNIRIS EÈA
HRINGIÈ Å SÅMA   MILLI
KL  OG  &URÈUFISKAR EHF
&ISKISLËÈ A  2EYKJAVÅK

«SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA STARFS
MANN ¹ N¾TURVAKTIR Å 3ELECT
3M¹RANUM OG 3ELECT 3UÈURFELLI
5M ER AÈ R¾ÈA ALMENNA
AFGREIÈSLU OG ÖJËNUSTU
.¹NARI UPPLÕSINGAR F¹ST Å SÅMA
  5MSËKNAREYÈUBLÎÈ
M¹ N¹LGAST ¹ WWWSKELJUNGUR
IS EÈA ¹ N¾STU 3HELL EÈA

6AKTSTJËRI
«SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA VAKTSTJËRA
Å 3ELECT 3M¹RANUM 6IÈKOMANDI
HEFUR UMSJËN MEÈ VAKTINNI OG
SÁR MA UM UPPGJÎR
.¹NARI UPPLÕSINGAR F¹ST Å SÅMA
  5MSËKNAREYÈUBLÎÈ
M¹ N¹LGAST ¹ WWWSKELJUNGUR
IS EÈA ¹ N¾STU 3HELL EÈA
²TVEGUM STARFSFËLK FR¹ 0ËLLANDI Å FLESTAR
STARFSGREINAR 5PPL Å S  

(VAR Å VERÎLDINNNI SEM
ER

.ÕTT SPENNANDI SKEMMTILEGT OG FJÎL
BREYTT T¾KIF¾RI +ÅKTU ¹ WWWPENINGAR
COM

6EITINGAHÒSIÈ .INGS

(EILSUVÎRUR
4AKTU ÖÁR TAK -EÈ (ERBALIFE N¾RÈU
¹RANGRI OG BETRI LÅÈAN %RLA "JARTMARZ S
  WWWECOIS

4ILSÎLUHREINR¾KTAÈIR,ANGHUNDAHVOLPAR
UNDAN INNFLUTTUM FORELDRUM MËÈIR
+ANADÅSKUR MEISTARI ¾TTBËKARF¾RÈIR
ÎRMERKTIR OG HEILSUFARSSKOÈAÈIR 5PPL
Å S  
4V¾R ÒTIKISUR ËSKA EFTIR NÕJU HEIMILI V
FLUTNINGA 5PPL Å S  

«SKAR EFTIR STARFSFËLKI Å SAL Å
KVÎLD OG HELGARVINNU
HUGASAMIR GETA LAGT INN
UMSËKN INN ¹ HTTPWWW
NINGSIS UNDIR ATVINNUUM
SËKNIR EÈA Å SÅMUM  
EÈA   6IÈ TÎKUM VEL ¹
MËTI ÖÁR

,JËSMYNDUN
4IL SÎLU ¹RSGÎMUL #ANON %/3 
¹HUGASAMIR GETA HAFT SAMB Å S 
 EÈA E MAIL ¹ BIRGIRRO RUIS
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3KEMMTILEG OG L¾RDËMS
RÅK STÎRF

3V¾ÈISSKRIFSTOFA 2EYKJANESS LEITAR AÈ
STARFSFËLKI µMSAR STARFSPRËSENTUR 5PPL
Å SÅMA   OG ¹ WWWSMFRIS
3ÎLUBÎRN ËSKAST TIL AÈ SELJA JËLAKORT F
&ÁLAGSST ¶ROSKAHEFTRA 'ËÈ SÎLULAUN 3
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3TARFSMANNLEIÈBEINANDA VANTAR Å LEIK
SKËLANN +VARNABORG UM ¹RAMËTIN EÈA
FYRR Å  STÎÈU 5PPL GEFUR LEIK
SKËLASTJ Å SÅMA  

(ÒSGÎGN AF (ËTEL +%! TIL SÎLU
&ATASK¹PAR N¹TTBORÈ SKRIFBORÈ LAMPAR
SPEGLAR OG STËLAR 5PPLÕSINGAR VEITIR 0¹LL
PLS KEAHOTELSIS S  

%INKAM¹L

   

,ANGAR ÖIG Å GOTT NUDD (RINGDU Å S
 

"AKARINN ¹ (JËLINU

"AKARINN ¹ (JËLINU LFHEIMUM ËSKAR
EFTIR DUGLEGU OG HRESSU STARFSFËLKI Å
FULLT STARF EÈA HLUTASTARF 4D FR¹ 
 HUGASAMIR HAFI SAMB VIÈ ,ILJU
 

%RU EKKI EINHVERJAR EINMANA STELPUR
ÖARNA ÒTI SEM LANGAR AÈ KYNNAST HRESS
UM MANNI SEM SEGIR SATT 3VÎR BERIST
&RÁTTABLAÈINU MERKT bRÁTTL¹TURm

«SKA EFTIR   SMIÈUM Å TÅMABUNDIÈ
VERKEFNI TIL JËLA VIÈ BYGGINGU SUMAR
BÒSTAÈAR Å "ORGARFIRÈI 'ËÈ AÈSTAÈA OG
HÒSN¾ÈI 5PPL Å S    


"ÅLSTJËRI

"ÅLSTJËRI ËSKAST TIL STARFA VIÈ ÒTKEYRSLU
NÒ ÖEGAR ALDURSTAKMARK  ¹R .¹NARI
UPPL Å S   '¾ÈAF¾ÈI EHF

&H &RAMKV¾MDASVIÈS 2EYKJAVÅKURBORGAR
SKRIFSTOFU GATNA OG EIGNAUMSÕSLU
+AUP ¹ ¹BURÈI FYRIR ¹RIÈ 

!TVINNA ËSKAST

²TBOÈSGÎGN VERÈA SELD ¹ KR  Å UPPLÕSINGAÖJËNUSTU
2¹ÈHÒSS 2EYKJAVÅKUR
/PNUN TILBOÈA  DESEMBER  KL  Å 2¹ÈHÒSI
2EYKJAVÅKUR

.¹NARI UPPLÕSINGAR ER AÈ FINNA ¹ WWWREYKJAVIKISUTBOD

6ANTAR VINNU STRAX 5PPL Å S  
"JARNI
%NSKUM¾LANDI H¹RGREIÈSLUKONA MEÈ
TÎLUVERÈA REYNSLU ËSKAR EFTIR STARFI ¹
H¹RGREIÈSLUSTOFU ¹ HÎFUÈBORGARSV¾È
INU 5PPL Å S  
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µMISLEGT
%NGAR SKULDIR (¾RRI
TEKJUR
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3KOÈAÈU -AGNADCOM OG L¾RÈU AÈ
SKAPA ÖÁR Ö¾R TEKJUR SEM ÖÒ VILT
HEIMA HJ¹ ÖÁR

!UÈLYSING

6IÈLANGSAMLEGAST MAZ MINST MAZMUN
M¾LIS ARBERGS FRAEDIANS LIP UR VINSAMAR
O MISANDI VYNETTUR ÖUSARALDAR AR VÎRU
ÖINGS VINKAFFIS KEIÈAR SILFURSKÕRAR FYR
IRT¾KISGJOEF INNFLYTJANDA LESNEYTENDA
KAUPENDURSKOÈENDA LANDNEMA SPAKARA
BAKARA SKOSMIÈA ARBOÈANS ARMANNS
REYNIS ORÈSNILLDARSK¹LDJOEFUR  ARA
FAGNAÈAR AÈVENTUSONAR AVOXTUNAR ARBIRG
SKOPUN HOFUÈSK¹LDS ÖËTT HANN GRAEÈI
FALLEGAR SARAËDÕRAR VANDAÈAR MEINHOLLAR
LISTUGAR ENGIN TEIKNILEG MISKATÎK VON
BJARTUR K¾R AÈVENTUKVEÈJA !RNEIGÈUR
!RNAZ

(*²+25.!2&2¨).'52
3JÒKRAHÒSIÈ 6OGUR ËSKAR EFTIR HJÒKRUNARFR¾ÈING TIL STARFA
ÖARF AÈ GETAÈ TEKIÈ N¾TURVAKTIR HUGASAMIR HAÙ SAMBAND
VIÈ ¶ËRU "JÎRNSDËTTUR HJÒKRUNARFORSTJËRA THORA SAAIS
EÈA Å SÅMA 



'¾LUDÕRAEIGENDUR ATHUGIÈ .ÒNA ERU
ALLAR G¾LUDÕRAVÎRUR ¹ H¹LFVIRÈI Å 4OKYO
G¾LUDÕRAVÎRUM (AFNARFIRÈI
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Les falleg heilræði fyrir hvern dag
b&LESTA MORGNA VAKNA ÁG ¹ SVIPUÈUM TÅMA EÈA UM KL  OG
Ö¹ TEKUR STURTAN bMAKE UP IÈm OG N¾RANDI MORGUNVERÈUR VIÈ
MEÈ TILHEYRANDI LESTRI DAGBLAÈA SEM TEKUR ORÈIÈ ALLTOF LANGAN
TÅMA m SEGIR +ATRÅN «LADËTTIR R¹ÈNINGARSTJËRI HJ¹ (AGVANGI OG B¾TIR
VIÈ b'AMLA GËÈA 2²6 STENDUR ALLTAF FYRIR SÅNU ÁG HEF EKKI ENN
KOMIST UPP ¹ LAGIÈ MEÈ AÈ HORFA ¹ MORGUNSJËNVARPIÈ LÅKAm ÈUR
EN HÒN HELDUR ¹ VIT VINNUNAR KVEÈST HÒN YFIRLEITT LESA EITTHVAÈ
FALLEGT HEILR¾ÈI SEM VEITI HENNI HVATNINGU ÖANN DAGINN
¶EGAR SPURT ER UM STARFIÈ KEMUR Å LJËS AÈ HEFÈBUNDINN VINNU
DAGUR ER VARLA TIL HJ¹ +ATRÅNU b3KIPULAGIÈ ER SVO FLJËTT AÈ BREYTAST Å
TAKT VIÈ MISMUNANDI ÖARFIR VIÈSKIPTAVINA OG STARFSMANNA MINNA m
ÒTSKÕRIR HÒN b$AGURINN ER ÖË OFTAST SAMSETTUR AF NOKKRUM VIÈ
SKIPTAFUNDUM EINSTAKLINGSVIÈTÎLUM FUNDUM MEÈ STARFSMÎNNUM
OG EKKI M¹ GLEYMA SÅMANUM OG TÎLVUPËSTINUM &YRIRSPURNIR GEFIN
R¹È VANGAVELTUR UM FRAMTÅÈ OG T¾KIF¾RI FËLKS FR¹ MORGNI TIL KVÎLDS
VEITIR MANNI SKEMMTILEGA SÕN ¹ FJÎLBREYTT MANNLÅF OG LANGANIR
3TUNDUM LIGGUR FËLKI MIKIÈ ¹ HJARTA OG ÖARF AÈ F¹ FUND SEM ALLRA
FYRST 3TJËRNENDUR FYRIRT¾KJA ÖURFA FORGANG SINNA M¹LA OG Ö¹ ÖARF

AÈ LEGGJA M¹L TIL HLIÈAR TIL AÈ GETA BRUGÈIST HRATT VIÈ OG SETT UPP
FUND Å SKYNDI 2¹ÈNINGARSTJËRI HJ¹ (AGVANGI ER ALLT ÎÈRUVÅSI STARF EN
ÁG HÁLT AÈ ÖAÈ YRÈI ¶AÈ ER SKEMMTILEGT EN OFT LÅKA STRESSANDI !È
LOKNUM bHEFÈBUNDNUMm DEGI F¾ ÁG LOKS N¾ÈI TIL AÈ LEYSA ÎNNUR
M¹L SEM SNERTA REKSTURINN OG UNDIRBÒA VERKEFNI MORGUNDAGSINS
¶VÅ VERÈUR EKKI NEITAÈ AÈ OFT ER VINNUDAGURINN ANSI LANGUR OG
STRANGUR 6IÈSKIPTALÅFIÈ ER KREFJANDI OG ÖAÈ ÖÕÈIR EKKERT ANNAÈ EN
AÈ VERA Å STUÈI EF MAÈUR ¾TLAR AÈ TAKA Ö¹TT Å ÖVÅm
!È LOKNUM VINNUDEGI FINNST +ATRÅNU OFT GOTT AÈ FARA Å GËÈAN
GÎNGUTÒR b¶AÈ ER FR¹B¾R SLÎKUN m SEGIR HÒN OG SVO ER KOMIÈ
KVÎLD
b+VÎLDINU FINNST MÁR GOTT AÈ EYÈA HEIMA Å RËLEGHEITUM NJËTA
ÖESS AÈ FINNA LETINA TAKA VÎLDIN ¡G ¾TLA ALLTAF AÈ FARA FYRR AÈ SOFA
EN ÖAÈ GENGUR EITTHVAÈ ILLA 3ËLARHRINGURINN ER BARA OF STUTTUR FYRIR
MIG !NNARS ER BARA EINTËM HAMINGJA AÈ VINNA STARF SEM MANNI
FINNST SKEMMTILEGT OG Ö¹ ER TÅMINN SVO AFST¾ÈURm

+!42¥. «,!$«44)2 2¨.).'!234*«2) (* (!'6!.')

6)33)2 ¶²
AÈ UPPRUNA HINS RAUÈKL¾DDA JËLA
SVEINS M¹ REKJA TIL HEILAGS .IKUL¹SAR
SEM ER SAGÈUR HAFA VERIÈ BISKUP Å
BORGINNI -ÕRA Å 4YRKLANDI ¹  ÎLD
AÈ .IKUL¹S VAR MEÈAL ANNARS VERND
ARDÕRLINGUR S¾FARENDA KAUPMANNA
MENNTASETRA OG BARNA
AÈ LÎNGU SEINNA VARÈ HANN ÖEKKTUR
SEM GJAFMILDUR BISKUP KL¾DDUR
PURPURALITAÈRI K¹PU MEÈ MÅTUR ¹
HÎFÈI SEM DEILDI GJÎFUM TIL B¹G
STADDRA EN EINKUM TIL BARNA
AÈ ,ÒTERSTRÒARMENN VILDU EKKI L¹TA
KAÖËLSKAN DÕRLING SINNA ÖESSU OG
BJUGGU TIL SVIPLÅKAN KARL SEM ÖEIR
KÎLLUÈU !FA &ROSTA
AÈ ¹  ÎLD B¹RUST SIÈIR OG SAGNIR UM
.IKUL¹S MEÈ HOLLENSKUM INNFLYTJEND
UM TIL !MERÅKU

ÆVINTÝRIÐ Í ENGLABORG

JÓLABLAÐIÐ KOMIÐ ÚT!

AÈ G¾LUNAFN HANS ¹ HOLLENSKU VAR
3ENTERKLAAS
AÈ Å !MERÅKU FÁKK HANN ¹  ÎLD
NAFNIÈ 3ANTA #LAUS
AÈ TEIKNARAR GERÈU HANN AÈ BLÎNDU
AF .IKUL¹SI OG !FA &ROSTA
AÈ ÖEIR KL¾DDU HANN Å SK¾RRAUÈAN
JAKKA VERULEGA STYTTRI EN PURPURA
K¹PU .IKUL¹SAR OG Å RAUÈAR BUXUR
HVORT TVEGGJA MEÈ HVÅTUM LOÈKANTI
AÈ HANN FÁKK EINNIG RAUÈA HÒFU Å
STAÈINN FYRIR MÅTUR
AÈ ÖESSI RAUÈKL¾DDI KARL BARST SÅÈAN
VÅÈA UM VERÎLD
AÈ HANN VAR ÖEKKTUR SEM GËÈL¹TLEGUR
HVÅTSKEGGJAÈUR KARL SEM DEILDI ÒT
GJÎFUM TIL BARNA
AÈ HANN VAR OFTAST SAGÈUR FR¹ NORÈ
L¾GUM SLËÈUM KANNSKI VEGNA ÖESS
HVE HLÕLEGA HANN VAR KL¾DDUR
AÈ #OCA #OLA FYRIRT¾KIÈ TËK SÅÈAN
.IKUL¹S OG GERÈI AÈ SÅNUM Å AUGLÕS
INGAHERFERÈ SINNI UM 
AÈ ÅSLENSKU JËLASVEINARNIR EIGA SÁR
R¾TUR Å ÅSLENSKUM ÖJËÈSÎGUM
AÈ ÖEIR ERU ÖVÅ AF ALLT ÎÈRUM UPP
RUNA EN 3ANTA #LAUS
AÈ ÖEIRRA ER FYRST GETIÈ Å 'RÕLUKV¾ÈI
FR¹  ÎLD
AÈ ÖAR ERU ÖEIR SAGÈIR BÎRN 'RÕLU OG
,EPPALÒÈA
AÈ JËLASVEINARNIR OG ¾TT ÖEIRRA VAR
TALIN ILLSKEYTT OG EFLAUST NOTUÈ TIL AÈ
HR¾ÈA BÎRN TIL HLÕÈNI
AÈ NÎFN JËLASVEINANNA ÖRETT¹N KOMA
FYRST FRAM Å ÖJËÈSÎGUM *ËNS RNA
SONAR ¹RIÈ 
AÈ *ËHANNES ÒR +ÎTLUM SAMDI KV¾ÈI
UM Ö¹ SVEINA
AÈ KV¾ÈIÈ VAR GEFIÈ ÒT ¹RIÈ 
MYNDSKREYTT AF 4RYGGVA -AGNÒSSYNI

LAGT Á HÁTÍÐARBORÐIÐ

MÁLUM BÆINN RAUÐAN
100 HUGMYNDIR FYRIR JÓLABÖRNIN

AÈ JËLASVEINARNIR BREYTTUST MEÈ TÅM
ANUM ÒR H¾TTULEGUM HREKKJALËMUM
Å ELSKULEGA SVEINA SEM G¹FU BÎRNUM
Å SKËINN
AÈ S¹ SIÈUR AÈ GEFA Å SKËINN BARST
MEÈ SJËMÎNNUM SEM SIGLDU ¹
.ORÈURSJ¹VARHAFNIR FYRIR  EN VARÈ
EKKI ALMENNUR FYRR EN UM 
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Fríverslunarviðræður að hefjast
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N¹NAR ¹ VISIRIS

Fríverslunarviðræður milli Kína og Íslands munu hefjast í upphafi ársins 2007. Á fundi í Peking í gær undirrituðu þau Valgerður Sverrisdóttir utanríkisráðherra
og Yu Guangzhou, aðstoðarutanríkisráðherra Kína,
viljayfirlýsingu um upphaf viðræðnanna.
Með tilkomu fríverslunarsamnings gætu ýmsir
möguleikar opnast fyrir Ísland. Líkur eru á að vörur
yrðu í auknum mæli fluttar beint inn til landsins í stað
þess að notast væri við milliliði eins sem algengt er. Þá
gætu skapast hagstæð skilyrði fyrir að Ísland verði
milliliður fyrir viðskipti milli Kína og Evrópu, þar sem
enginn fríverslunarsamningur er í gildi milli Kína og
annarra Evrópulanda. Einnig gæti verið hagkvæmt að
flytja vörur frá Kína til Íslands, vinna þær frekar hér
og fá á þær íslenskt upprunavottorð og selja þær áfram
til annarra Evrópulanda.
Á fundinum ræddu ráðherrarnir tvíhliða samskipti
Íslands og Kína og aukin umsvif íslenskra fyrirtækja í
Kína á undanförnum misserum. Að honum loknum var
utanríkisráðherra gestgjafi í mótttöku í tilefni af 35 ára

2¨(%22!2 5.$)22)4! 6),*!9&)2,µ3).'5 &RÅVERSLUNARVIÈ
R¾ÈUR MILLI ¥SLANDS OG +ÅNA HEFJAST Å UPPHAFI ¹RS 

stjórnmálasambandi Íslands og Kína. Síðar um daginn
fór Valgerður til Shanghai þar sem hún setti ráðstefnu
nýstofnaðs samráðsvettvangs íslenskra fyrirtækja í
Kína. Var hún þar að auki vistödd opnun nýrrar skrifstofu Glitnis en bankinn er fyrsta íslenska fjármálafyritækið sem opnar skrifstofu í Kína.
HHS

HoF krefst níutíu
daga greiðslufrests
Stjórnendur House of Fraser,
bresku verslanakeðjunnar sem er
var yfirtekin af Baugi, FL Group
og fleiri fjárfestum í síðasta mánuði, hafa krafist þess að fá níutíu
daga greiðslufrest gagnvart birgjum. Þar að auki er farið fram á að
veittur verði fimm prósenta
afsláttur af innkaupum eftir fyrsta
janúar næstkomandi.
Þetta hefur fallið í grýttan jarðveg hjá heildsölum sem telja að
hér sé um fáheyrða kröfu að ræða
á breskum smásölumarkaði, að
sögn Scotsman. Forsvarsmenn
heildsölukeðjunnar Ted Baker,

+2%&*!34 "%42) +*!2! (O& FER FRAM ¹ AÈ

BIRGJAR VEITI FÁLAGINU  DAGA GREIÈSLU
FREST

sem selur vörur til HoF, munu
vera æfir yfir þessari kröfu samkvæmt heimildum blaðsins.
EÖA

&2 6%23,!.!-)¨34®¨  ).$,!.$) "ANDARÅSKA VERSLANAKEÈJAN 7AL -ART MUN ¹ N¾STA
¹RI OPNA  VERSLANIR ¹ )NDLANDI Å SAMSTARFI VIÈ ÖARLENDA AÈILA
&&2¡44!",!$¨)¨!&0

Wal-Mart nemur
land á Indlandi
Bandaríska verslanakeðjan WalMart hefur landað samningi um
byggingu verslana á Indlandi í
samstarfi við indversku samstæðuna Bharti Enterprises, sem meðal
annars rekur stærsta fjarskiptafyrirtæki á Indlandi.
Stærstu verslanakeðjur á Vesturlöndum hafa lengi horft til þess
að komast inn á indverska markaðinn. En stjórvöld hafa fram til þessa
sett þeim stólinn fyrir dyrnar.
Verslanakeðjur á borð við hina
þýsku Metro og frönsku Carrefour
hafa báðar rætt við Bharti Enterprises um verslanarekstur á Indlandi án árangurs. Dyrnar opnuðust fyrir Wal-Mart þegar slitnaði
uppúr viðræðum bresku verslanakeðjunnar Tesco við indverska fjarskiptarisann skömmu fyrir síðustu
helgi.
Í sameiginlegri tilkynningu frá

Wal-Mart og Bharti Enterprises
segir, að verslanirnar verði í eigu
Bharti Enterprises en undir merkjum bandarísku verslanakeðjunnar.
Indverski auðkýfingurinn Sunil
Mittal, stjórnarformaður Bharti
Enterprises, segir stefnuna að opna
allt að 250 verslanir fyrir lok næsta
árs og bjóða á lægsta vöruverð í
landinu.
Samvinna Wal-Mart og Bharti
Enterprises er geysistórt verkefni.
Breska dagblaðið The Guardian
reiknar með að stofnkostnaður
hlaupi á um 100 milljónum punda
eða 14 milljörðum íslenskra króna.
Ef vel reynist muni það skila sér
því búist er við að velta í smásöluverslun á Indlandi muni aukast um
fjórðung á næstu fjórum árum.
Veltan nemur nú um 155 milljörðum punda eða 21.000 milljörðum
íslenskra króna.
- JAB

www.visir.is

FYRSTUR MEÐ
FRÉTTIRNAR

FASTEIGNALÁN
Í MYNTKÖRFU
Nánari upplýsingar veita lánafulltrúar Frjálsa og á www.frjalsi.is
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„Allir okkar draumar geta
ræst ef við höfum hugrekkið
til að láta þá rætast.“
7ALT $ISNEY SEM MA SKAPAÈI -IKKA
MÒS HEFÈI ORÈIÈ  ¹RA Å DAG (ANN
LÁST  DESEMBER  ÒR LUNGNA
KRABBAMEINI

TIMAMOT FRETTABLADIDIS
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Tónskáldið Mozart deyr

 &RANSKI LISTM¹LARINN

4ËNSK¹LDIÈ 7OLFGANG !MADEUS
-OZART LÁST ÖENNAN DAG ¹RIÈ 
AÈEINS  ¹RA GAMALL -OZART ER
EITT VINS¾LASTA OG ¹HRIFAMESTA
KLASSÅSKA TËNSK¹LD %VRËPU (ANN
VAR GRÅÈARLEGA AFKASTAMIKILL ¹ ¾VI
SINNI OG ERU MÎRG VERKA HANS
TALIN ALGJÎR MEISTARASTYKKI ¶AR M¹
NEFNA ËPERURNAR "RÒÈKAUP &ÅGARËS
OG $ON 'IOVANNI
-OZART F¾DDIST  JANÒAR ¹RIÈ
 Å BORGINNI 3ALZBURG Å !USTUR
RÅKI &ORELDRAR HANS HÁTU ,EOPOLD
OG !NNA -ARIA 0ERTL -OZART $EGI
EFTIR AÈ -OZART F¾DDIST VAR HANN
SKÅRÈUR *OHANNES #HRYSOSTOMUS
7OLFGANGUS 4HEOPILUS -OZART
&YRSTU TVÎ NÎFNIN VORU NÎFN ¹
-/:!24 4ËNSK¹LDIÈ MIKLA
DÕRLINGUM SEM VORU EKKI NOTUÈ
DAGSDAGLEGA &JËRÈA NAFNIÈ VAR TIL Å LÁST ÖENNAN DAG ¹RIÈ 

ÖREMUR ÎÈRUM ÒTG¹FUM ¹ MEÈAN
-OZART VAR UPPI !MADEUS ¹ LAT
ÅNU 'OTTLIEB ¹ ÖÕSKU OG !MADÁ
EINS OG -OZART VILDI L¹TA KALLA SIG
3NILLIG¹FA -OZARTS VARÈ FLJËTT
LJËS EÈA ÖEGAR HANN VAR AÈEINS
ÖRIGGJA ¹RA &AÈIR HANS SEM VAR
TËNLISTARKENNARI KENNDI SYNI
SÅNUM STÅFT MA ¹ KLARINETT FIÈLU
OG ORGEL -OZART FËR Å TËNLEIKA
FERÈALÎG MEÈ FÎÈUR SÅNUM VÅÈA
UM %VRËPU 6AR SÒ FYRSTA FARIN TIL
¶ÕSKALANDS  ÖEGAR -OZART VAR
SEX ¹RA 3KÎMMU SÅÈAR FËRU ÖEIR
Å TËNLEIKAFERÈ SEM STËÈ YFIR Å ÖRJÒ
OG H¹LFT ¹R
-OZART TËK ¹STFËSTRI VIÈ 6ÅN
EFTIR AÈ HAFA HEIMSËTT BORGINA
TVISVAR MEÈ FÎÈUR SÅNUM OG BJË
HANN EINMITT ÖAR ÖEGAR HANN LÁST











#LAUDE -ONET DEYR 
¹RA
FENGISBANN AFNUMIÈ Å
"ANDARÅKJUNUM EFTIR AÈ
5TAH VARÈ  RÅKIÈ TIL AÈ
LEYFA ¹FENGI ¶AR MEÈ N¹È
IST MEIRIHLUTI UPP ¹ ÖRJ¹
FJËRÈUHLUTA SEM ÖURFTI TIL
AÈ BANNIÈ YRÈI AFNUMIÈ
¶RJ¹R BANDARÅSKAR HERFLUG
VÁLAR HVERFA SPORLAUST Å
"ERMÒDA ÖRÅHYRNINGNUM
"ANDARÅSKI SJËNVARPSÖ¹TT
URINN !BBOT AND #OSTELLO
ER FRUMSÕNDUR
&REGNIR AF YFIRVOFANDI
GJALDÖROTI BRESKU -AX
WELL SAMSTEYPUNNAR
BERAST
6ERKALÕÈSFÁLÎGIN 3ËKN
FÁLAGS STARFSFËLKS Å VEIT
INGAHÒSUM OG $AGSBRÒN
&RAMSËKN SAMEINAST .ÕJA
FÁLAGIÈ HLAUT NAFNIÈ %FLING
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+OSTUR HEILLAR KYNSLËÈAR
Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi og
langafi,

Guðjón Ottó Bjarnason
frá Böðvarsholti, Ennisbraut 18, Ólafsvík,

lést á Sjúkrahúsi Akraness laugardaginn 2. desember.
Kristín Jóna Guðjónsdóttir Gunnar H. Hauksson
Bjarni Guðjónsson
Bjarney Guðmundsdóttir
Jóhann Pétur Guðjónsson
Þórey Kjartansdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær sonur minn, vinur, bróðir okkar,
mágur og frændi,

Ásgeir Hilmar Jónsson
Bræðraborgarstíg 32, Reykjavík,

sem lést af slysförum sunnudaginn 26. nóvember,
verður jarðsunginn frá Neskirkju miðvikudaginn
6. desember kl. 15.00.
Þorbjörg Eiríksdóttir
Bára Bryndís Sigmarsdóttir
Jón Guðmundsson
Jóna Halldórsdóttir
Ragnhildur Þórólfsdóttir
og systkinabörn.

Guðný Ragnarsdóttir
Svanur Pálsson

Legsteinar
Kynningarafsláttur af
völdum tegundum
Fjölbreytt úrval
Hagstæð verð
Stuttur afgreiðslufrestur

Skemmtistaðurinn Glaumbær, sem rekinn var í húsinu að Fríkirkjuvegi 7, þar
sem Listasafn Íslands er nú til húsa, á
sér stað í hug og hjarta margs Íslendingsins. Hann var vinsælasti skemmtistaðurinn á sjöunda áratugnum, eða allt
þar til að húsið skemmdist mikið í eldsvoða aðfaranótt 5. desember 1971. Nú
eru því liðin 35 ár frá því að fastagestir
Glaumbæjar voru sviptir viðverustað
sínum.
„Þetta var lang, langvinsælasti staðurinn á þessum tíma,“ sagði Ólafur
Laufdal í samtali við Fréttablaðið, en
hann vann sem þjónn í Glaumbæ í nokkur ár. „Það var heldur ekki um svo
marga staði að ræða fyrir ungt fólk á
þessum tíma,“ bætti hann við. Ólafur
segir Glaumbæ hafa verið barn síns
tíma. „Hann var í rauninni Bítlabarn. Allar
vinsælustu hljómsveitir landsins á þessum
tíma, eins og Hljómar,
Rooftops og Óðmenn,
tróðu upp þar. Þessar
hljómsveitir,
og
fólkið sem hlustaði á þær, voru
heldur
ekki
gjaldgengar
inn á staði
«,!&52
,!5&$!, 6AR

UMKRINGDUR
MERKISMÎNN
UM ÖEGAR
HANN VANN
SEM ÖJËNN ¹
'LAUMBAR

-)¨05.+452 +6%¨)..!2 -%..).'!2 !È SÎGN «LAFS STUNDUÈU ALLIR 'LAUMB¾ SEM VETTLINGI

G¹TU VALDIÈ

eins og Hótel Sögu,“ sagði Ólafur. Þær
erlendu hljómsveitir sem lögðu leið sína
til landsins á meðan Glaumbær var og
hét komu einnig fram þar, enda Glaumbær eini staðurinn með stórt svið, að
sögn Ólafs. Síðustu tónleikar Hljóma
fóru fram á sviðinu í Glaumbæ og segir
Ólafur hafa verið fullt út úr dyrum. „Í
portinu fyrir framan staðinn og út eftir
götunni voru hundruð manna sem komust ekki inn,“ sagði hann.
Ef Glaumbær var Bítlabarn voru
fastakúnnar staðarins það líka. „Á þessum tíma fóru allir í Karnabæ að versla.
Tískan var líka að breytast mikið, þarna
er innflutningur á tískufatnaði rétt að
hefjast. Það hefði heldur ekki hvarflað
að neinum að fara í óburstuðum skóm út

Hermann Jónasson

Geir Harðarson

,ÕÈUR
RNASON
L¾KNIR OG
KVIKMYNDA
GERÈAR
MAÈUR ER 
¹RA

Hjartans þakkir færum við öllum þeim
sem sýndu okkur samúð, hlýju og vináttu
við andlát og útför ástkærs eiginmanns,
föður, tengdaföður og afa,
Maríubaugi 123, Reykjavík.

Sverrir Einarsson

FÆDDUST ÞENNAN DAG

AFMÆLI

Sigurbjörns Þorleifssonar

Það sem hafa ber í huga varðandi andlát og útför

á lífið,“ sagði Ólafur. „Þjónarnir voru
meira að segja í smóking,“ sagði hann
hlæjandi. Hann var umkringdur fastakúnnum og segir marga merkismenn
þjóðfélgsins hafa vermt sætin við barinn. „Þarna voru Davíð Oddsson og Ólafur Ragnar Grímsson. Í rauninni var
þetta ákveðin kynslóð, allir sem fóru út
að skemmta sér á annað borð komu á
Glaumbæ,“ sagði Ólafur.
Endalok staðarins höfðu í för með
sér grát og gnístran tanna hjá mörgum
skemmtanaþyrstum borgarbúum. Ólafur segir sorgina hafa verið mikla, en
staðurinn lifi kannski sterkar í minningunni fyrir vikið. „Hann var hreinlega
miðpunktur ákveðinnar menningar,“
sagði hann.
SUNNA FRETTABLADIDIS

Hulda Fríða Ingadóttir
Þorleifur Sigurbjörnsson
Magna Huld Sigurbjörnsdóttir
Ingi Guðmundsson
Jón Ó. Guðmundsson
Andri Ingason
Sara Huld Ármannsdóttir
Alexander Batt Þorleifsson

Catherine Elisabet Batt
Ármann Fr. Ármannsson
Hildur Pálsdóttir
Erla Guðný Gylfadóttir
Birta Ingadóttir
Thelma Huld Ármannsdóttir
Guðný Dís Jónsdóttir

6ALDIMAR
'RÅMSSON
HANDBOLTA
KAPPI ER 
¹RS

,ITTLE
2ICHARD
TËNLISTAR
MAÈUR ¹RIÈ


** #ALE
BLÒSARI ¹RIÈ


+JARTAN
-AGNÒSSON
BORGARFULLTRÒI
ER  ¹RA

Bryndís Valbjarnardóttir

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

&RANKIE
-UNIZ
LEIKARI ¹RIÈ


Suðurhlíð 35 Fossvogi • www.utforin.is
Vaktsími: 581 3300 & 896 8242 • Sólarhringsvakt
Komum heim til aðstandenda ef óskað er
Kistur • Krossar • Sálmaskrár • Duftker • Blóm • Fáni • Gestabók • Erfidrykkja • Prestur
Kirkja • Legstaður • Tónlist • Tilkynningar í fjölmiðla • Landsbyggðarþjónusta • Líkflutningar

Ástkæri eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir, afi og langafi,

Guðmundur Kristinn
Jónsson
Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli og
útfarir í smáletursdálkinn hér að ofan má senda á
netfangið timamot@frettabladid.is.
Auglýsingar á að senda á
auglysingar@frettabladid.is eða
hringja í síma 550 5000.

Skriðustekk 22, Reykjavík,

lést á líknardeild Landakotsspítala, föstudaginn
1. desember. Útför hans fer fram frá Háteigskirkju
fimmtudaginn 7. desember kl. 13.00. Þeim sem vilja
minnast hans er bent á líknarstofnanir.
Sesselja Guðmunda Sigurðardóttir
Helgi Sigurður Guðmundsson
Sigrún Sjöfn Helgadóttir
Stefanía Guðríður Guðmundsdóttir
Vilhjálmur Geir Siggeirsson
Kristín Helga Guðmundsdóttir

40 ára
Krúsa mamma

Svæða- og viðbragðsfræðingur
Eiðistorgi 9, Seltjarnarnesi,

er fertug í dag
Trausti og Tryggvi
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Ég er íhaldsseggur
hvað
varðar
íslenska
tungu.
Frá
því að ég
man
eftir
mér hef ég
geiflað mig og
grett yfir þágufallssýki og gert
mitt ítrasta til að
bjarga þeim sem lent hafa í klóm
þess ógurlega sjúkdóms, ég hef
leiðrétt fleiri en ég kæri mig um
að muna og örugglega farið í
taugarnar á enn fleirum vegna
tungumálafasisma míns.
Á vafri mínu um netheima hef
ég rekið mig á ófáar bloggsíður

þar sem mál- og stafsetningarvillur vaða uppi. Ég tek eina og
eina stafsetningarvillu svo sem
ekkert sérstaklega inn á mig, en
ég get ekki annað en dæst þegar
annað hvert orð í færslu er
skammstafað og hitt er stafsett
vitlaust. Ég loka augum fyrir
sms- og msn-skilaboðum sem
vaða í skammstöfunum á borð við
lol, gg, omg og nkl. Ég veit ekki
einu sinni almennilega hvað þær
þýða, og hef engan áhuga á að
kynna mér það nánar.
Fyrir nokkru síðan gafst mér
kostur á að fylgjast með samtali
tveggja unglingsstúlkna í bíl sem
ég var einnig farþegi í. Ég get
hins vegar ekki haldið því fram
að ég hafi skilið það. Inn á milli

leyndust vissulega orð sem ég hef
tekið mér í munn, en bróðurparturinn var einhvers konar internet-talmál sem ég þekki ekki. Í
grein sem birtist í Fréttablaðinu í
gær spyr Guðmundur B. Kristmundsson, sem stóð að rannsókn
á lestrar- og ritfærni Íslendinga
ásamt Elísabetu Arnardóttur,
hvort ekki ætti að nýta þá hvatningu sem skapast af nýrri tækni,
svo sem bloggi, sms-um og msn-i,
til að vinna öðruvísi með mál og
málhegðun í skólanum. Ég verð
að segja að ég á erfitt með að sjá
hvernig aukin msn- og sms-notkun á að auðga íslenska tungu.
Þessi fyrirbæri heita meira að
segja kjánalega stafsettum nöfnum.

N 0ONDUS

%FTIR &RODE °VERLI

Sjáðu! Nýju
stelpuna! Vá, haltu
mér fast!

,EGGÈU
ÖIG OG
LÁTTU ÖIG

Hvernig er hægt
Rólegur
vinur, &YRIRað vera svona
sæt!? Hvernig
rólegur!
er það eiginlega
hægt!

Hugsaðu þér hvernig væri
NákvæmBara efÖIG
hún væri fyrir
 VIKUR ¹ b,EGÈU
3KRÕTIÈ  ERTU AÈ
lega. %FTIR að hafa hana sem kærustu,
nördalega
og vandræðalega
OG
LÁTTU
ÖIGm
ÁG
ER
SEGJA AÈ SUMIR
þetta bros, þessi augu þessi
stráka
værir þú í góðum
ALVEG JAFN
ÖUNG
ÖESSARA SKYNDIKÒRA
líkami!
málum.
VIRKI EKKI

3KYNDI
LAUSNIR
EHF

N 'ELGJAN

%FTIR *ERRY 3COTT  *IM "ORGMAN

0ALLI VERTU NÒ SVO V¾NN AÈ Þú segir
Jæja Palli minn, varstu
RAÈA SKËNNUM ÖÅNUM engum, er
hræddur eftir allar
það nokkuð?
hryllingsmyndirnar?
*¹

Ég var bara
hræddur við
húsið!

Brakið, smellirnir,
dynkirnir og
vatnslagnirnar ...

!LLTAF RÎFLANDI Å
Nei, ekki svo mikið,
mamma þín hrýturMANNI
Jóhannes!
hærra en þetta
En
allt!
heppinn.

Angrar það
þið aldrei

N (ANDAN VIÈ HORNIÈ
¶AÈ ER EKKI ÖAÈ
AÈ ÁG SÁ EKKI
¹N¾GÈUR MEÈ
ÖAÈ EN ÁG VAR
AÈ VONA EFTIR
EINHVERJU MEIRA 
TÎFRANDI

%FTIR 4ONY ,OPES

'ULLNA HLIÈIÈ

Hvað kosta
127 “Láttu þér
batna kort”?

N +JÎLTURAKKAR

%FTIR 0ATRICK -C$ONNELL

*¾JA +ISA MÅN VIÈ SKULUM
Við erum í
GERA OKKUR GLAÈAN DAG OG F¹
Ruslavinafélaginu!
OKKUR LAXAMAUK
Ruslavinafélagið?
Hvar heyrðirðu það?

,AXINN KEMUR ALLA
Í bók, LEIÈ FR¹ !LASKA

N "ARNAL¹N
.Ò SKULUM
VIÈ ÎLL SETJA ¹
OKKUR NAFN
SPJALD SVO AÈ
VIÈ GETUM
L¾RT NÎFNIN ¹
HVERT ÎÈRU

sem ég fann ¶AÈ
í HLAUT AÈ VERA
ruslinu! EINHVER ¹ST¾ÈA FYRIR
ÖVÅ HVAÈ HÒN VAR
LENGI AÈ KOMA MEÈ
ÖETTA

%FTIR *ERRY 3COTT  2ICK +IRKMAN

Krakkar mínir,
það sést
hvergi orðið í
gólfið!

3OLLA ÁG HELD AÈ
verðið þið að
NAFNSPJALDIÈNúÖITT
SNÒI ÎFUGTtaka aðeins til.

Nú skulum við
rýma smá skika á
gólfinu!

Allt
í lagi

3OLLA

Allt
í lagi

Ég næ í skóflu
til að moka-ÁR
í SÕNIST
hrúgu! ÖAÈ SNÒA
RÁTT

Gutenberg
gott betur

Gutenberg er þjónustufyrirtæki í prentiðnaði. Við byggjum á
traustum grunni sem hefur þróast á undanförnum 100 árum.
Við erum sérfræðingar í stórum og smáum prentlausnum fyrir
fyrirtæki og einstaklinga.
Gutenberg leggur áherslu á persónulega þjónustu og að leita
hagkvæmustu leiða í hverju tilfelli fyrir sig. Við höfum skilning
á þörfum viðskiptavinarins og uppfyllum kröfur hans.

Gutenberg • Suðurlandsbraut 24 • 108 Reykjavík • Sími 545 4400 • Fax 545 4401 • www.gutenberg.is
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Spaðarnir spila í Iðnó

!

Kl. 13.00
Yfirlitssýning á verkum Drafnar
Friðfinnsdóttur stendur yfir í Listasafni Akureyrar. Dröfn lét mikið að
sér kveða í íslensku listalífi og haslaði hún sér völl í einum erfiðasta
geira grafíklistarinnar, tréristunni.
Opið alla virka daga nema mánudaga frá 12 til 17.

MENNING FRETTABLADIDIS

(IN D¹ÈA HLJËMSVEIT
MEÈ VIÈKOMU Å ÕMSUM
3PAÈAR R¹FAR FRAM OG AFTUR
UPPSVEITUM %VRËPU
%FNT VERÈUR TIL ÒTG¹FU
Å TÅMA OG RÒMI ¹ FJËRÈA
GEISLADISKI SÅNUM SEM NÒ
TËNLEIKA Å )ÈNË ANNAÈ
ER KOMINN ÒT OG NEFNIST
KVÎLD OG MUNU 3PAÈAR
b3TUNDAGLASAGLAUMURm ¶AR ER
Ö¹ MEÈAL ANNARS LEIKA
MEÈAL ANNARS AÈ FINNA TILLÎGU
LÎG AF HINNI NÕJU PLÎTU
-EÈLIMIR 3PAÈA ERU
AÈ NÕJUM ÖJËÈSÎNG %VRËPU
OG HIPPALEGAN +ALÅFORNÅUBRAG
'UÈMUNDUR !NDRI
SUNGIÈ ER UM SILUNGSVEIÈI
4HORSSON SÎNGVARI OG
¹LFA OG ÖJËÈARBLËMIÈ DRYKK
GÅTARLEIKARI $R 'UNNAR
URINN b!SNIm RIFJAÈUR UPP OG
(ELGI +RISTINSSON HARM
(,*«-36%)4). 30!¨!2 3YNGJA UM SILUNGS
VEIÈI OG SJÒKA DRYKKJUSIÈI
&LËA¹VEITUNNAR MINNST AUK
ËNÅKULEIKARI !ÈALGEIR
ÖESS SEM HLÕÈA M¹ ¹ 'RETT
!RASON MANDËLÅNSPIL
ISSÎGU ¹ SEX MÅNÒTUM SEM HENTAR PRÕÈILEGA FYRIR ARI 'UÈMUNDUR 0¹LSSON FIÈLULEIKARI -AGNÒS
Ö¹ SEM EKKI NENNA AÈ LESA SÎGUNA
(ARALDSSON GÅTARLEIKARI 'UÈMUNDUR )NGËLFSSON
KONTRABASSALEIKARI OG 3IGURÈUR ' 6ALGEIRSSON
3PAÈAR HAFA SENT FR¹ SÁR ALLMARGAR SPËLUR OG
GEISLADISKA SÅÈUSTU RÒMA TVO ¹RATUGI 4ËNLIST
TRYMBILL
ÖEIRRA HEFUR VERIÈ LÕST SVO AÈ ÖAR BLANDIST BÅTLA
6ERSLUNIN  4ËNAR ANNAST DREIFINGU ¹ FYRRGREINDU
MÒSÅK OG BLÒS VIÈ ÅSLENSKA GÎMLUDANSAMÒSÅK
EFNI

 $USTAÈU RYKIÈ AF
MYND 4IMS "URTON !
.IGHTMARE "EFORE #HRISTMAS
FR¹ ¹RINU  3ANNUR JËLABOÈ
SKAPUR Å SVARTN¾TTISBÒNINGI SEM
STENST TÅMANS TÎNN

3L¾R Å GEGN Å 2IGOLETTO
Ólafur Kjartan Sigurðarson
fær frábæra dóma á Bretlandi fyrir frammistöðu
sína í titilhlutverki óperunnar Rigoletto eftir Verdi.
Söngvarinn kveðst taka
skottúr heim til Íslands til
að komast í jólaskap.

+«2«.! !,,2! ",3!2!3%2%.!¨! %INAR *ËHANNESSON KLARINETTULEIKARI LEIKUR ¹

H¹TÅÈLEGUM SERENÎÈUTËNLEIKUM ¹SAMT FÁLÎGUM SÅNUM Å "L¹SARAKVINTETT 2EYKJAVÅKUR Å
KVÎLD
&2¡44!",!¨)¨(!2)

Guðlega innblásið
Blásarakvintett Reykjavíkur og
félagar halda sína árlegu serenöðutónleika í 26. sinn í kvöld. Í tilefni af 250 ára afmæli Mozarts
leika þeir félagar kvöldlokkuna
„Gran Partita“ K 361 sem samin
er fyrir þrettán blásara en í dag
er dánardægur tónskáldsins. Að
sögn Einars Jóhannessonar klarinettuleikara er þar um að ræða
sérlega auðugt og ægifagurt verk.
„Leikskáldið Peter Shaffer notar
til að mynda kafla úr hæga þættinum í verki sínu Amadeus þegar
tónskáldið Salieri er að rífast við
guð. Þetta verk er eins og guðlega
innblásið eins og svo margt eftir
Mozart, ótrúlega fjölbreytt og vel
skrifað. Við skemmtum okkur
alltaf konunglega við að leika
það,“ segir Einar.
Langt er síðan verkefni þetta

var á efnisskrá kvintettsins og
segir Einar tíma kominn til að
endurnýja kynnin af því. Tónleikahópurinn er stór að þessu
sinni en hann skipa óbóleikararnir Daði Kolbeinsson, Peter
Tompkins og Sigurður Ingvi
Snorrason, fagottleikarnir Hafsteinn Guðmundsson, Rúnar Vilbergsson og Brjánn Ingason,
hornleikararnir Joseph Ognibene,
Þorkell Jóelsson, Lilja Valdimarsdóttir og Emil Friðfinnsson, Einar
Jóhannesson sem leikur á klarinett
og
bassethornleikararnir
Kjartan Óskarsson og Rúnar Óskarsson. Með sveitinni leikur einnig Jóhannes G. Georgsson á
kontrabassa.
Tónleikarnir fara fram í Fríkirkjunni í Reykjavík og hefjast
kl. 20.
KHH

Í fangi kvenna
Dustin Hoffman sagði í síðustu
viku að einn af sínum stóru glæpum í lífinu hefði verið að vinna
ekki með Fellini þegar honum
bauðst það. Hann setti fyrir sig að
Fellini döbbaði allt tal eftir á. Dustin vildi taka það upp á tökustað og
bauðst til að borga þá upptöku. Nei,
nei, sagði Frederico og hló að Kanastráknum. Þannig missti Dustin af
Fellini. Myndin sem kom til álita
sem samstarfsverkefni þeirra var
La cittá delle donne (1980) eða
Kvennabærinn eins og hún hefur
verið kölluð á íslensku. Marcello
Mastroianni fékk rulluna.
Á sínum tíma var litið á verkið
sem háðslega meðferð á kvenrembunni. Karlmaður eltir konu
sem hann hrífst af í lest inn á hótel
þar sem hann lendir á yfirgengilega femíniseraðri kvennaráðstefnu. Þarna koma fyrir margvíslegar týpur, allt frá einlægum
karlhöturum, hórum og táningsstúlkum upp í mjúkar og móðurlegar eldri konur. Konurnar hafa

Ólafur Kjartan hefur sungið hlutverk Rigolettos undanfarið hálft
ár, fyrst hjá Opera Holland Park
og síðan hefur hann ferðast um
Bretland með Opera North sem er
eitt af fjórum stærstu óperuhúsunum þar í landi.
Ólafur Kjartan hefur leyst af tvo
fræga baritóna fyrir Opera North
og á dögunum hljóp hann til dæmis
í skarðið fyrir Alan Opie á sýningu
hópsins í Newcastle og fékk lofsamlega dóma fyrir frammistöðu
sína. Gagnrýnendur hafa sagt
frammistöðu hans í hlutverki
Rigolettos meistaralega og kraftmikla. Að sögn fær íslenski baritóninn hárin til að rísa á höfðum
áheyrendanna og er haft eftir
gagnrýnanda The British Theatre
Guide að leikur hans og söngur
myndi heild sem jaðri við upplifun
hins sanna Rigoletto.
„Þetta er búið að vera skemmtilegt stím en fyrir mig er það stórt
og mikilvægt skref að komast að
hjá Opera North,“ segir Ólafur
Kjartan. „Í kjölfar þessarar velgengni var mér boðið hlutverk
Fords í óperunni Falstaff sem
verður sett upp á komandi hausti
og hef ég ákveðið að þiggja það
glæsilega boð.“ Fleiri vegtyllur
hafa einnig hlotnast Ólafi Kjartani
því á dögunum fékk hann sérstaka
viðurkenningu áhorfenda hjá
Opera Holland Park. „Hjá þeim er
ákveðinn hópur áhorfenda sem
eru fastir áskrifendur að sýningum þeirra. Þessi hópur greiðir
atkvæði um bestu frammistöðu í
kven- og karlhlutverki á hverju
sýningartímabili og mér var sýndur sá heiður að þessu sinni. Að fá
viðurkenningu fyrir Rigoletto er
bæði skemmtilegt og gagnlegt
fyrir mig – hann virðist ætla að
reynast mér vel.“
Söngvarinn er samt á langþráðri heimleið en á döfinni eru
tvennir jólatónleikar heima á
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Íslandi. Hann mun syngja á jólatónleikum á Akureyri næsta laugardag ásamt Sinfóníuhljómsveit
Norðurlands, Karlakór Dalvíkur
og Huldu Björk Garðarsdóttur
sópransöngkonu undir stjórn Guðmundar Óla Gunnarssonar en á
sunnudaginn verða stórtónleikar í
Salnum í Kópavogi þar sem Ólafur
Kjartan kemur fram ásamt fleiri
góðum listamönnum. „Ég ætla að
taka heimkomuna með trukki og
reyna að komast í jólaskap eins

fljótt og hægt er,“ segir söngvarinn sposkur.
Jólafríið verður samt óverulegt
þetta árið því framundan er einnig
stórt verkefni í óperunni í Saarbrücken í Þýskalandi þar sem
Ólafur Kjartan mun syngja titilhlutverkið í óperunni Kullervo.
„Ég verð með hausinn í kafi í
finnskri þunglyndisóperu allan
desembermánuð en það fer alveg
ágætlega við skammdegið,“ segir
hann að lokum. KRISTRUN FRETTABLADIDIS

Höfundur Kolberts í heimsókn
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völdin alla myndina í gegn: er Fellini að fjalla hér um martröð flagarans, sem í þessari stöðu ræður ekki
neitt við neitt?
Í kvöld má sjá þessa mynd í
Bæjarbíói í Hafnarfirði á vegum
Kvikmyndasafns Íslands og hefst
sýningin kl. 20. Myndin er með
íslenskum texta.

David Gieselmann, höfundur leikritsins um Herra Kolbert, verður
viðstaddur uppfærslu hátíðarsýningar Leikfélags Akureyrar á
verkinu næstkomandi laugardag.
Höfundurinn þekkist boð félagsins í kjölfar afar jákvæðra dóma
og viðbragða áhorfenda en sýningin hefur hlotið næsta einróma
lof.
Verk Gieselmanns hafa verið
sýnd um allan heim en Herra Kolbert er hans þekktasta verk og
hefur verið sýnt um nær alla Evrópu auk Bandaríkjanna, Ástralíu
og Suður-Ameríku. Gieselmann
ólst upp í Darmstadt í Þýskalandi.
Hann er leikari og leikstjóri en
lauk svo námi frá Listaháskólanum í Berlín í handritaskrifum árið

1998 og setti í framhaldinu upp
fjölda eigin leikverka. Hið virta
Royal Court höfundaleikhús í
London bauð honum að taka þátt í
leikritasmiðjum árið 1999 og 2000,
en þar var leikritið Herra Kolbert
frumsýnt. Verkið hlaut mikið lof
og hefur síðan verið sýnt víða um
heim þar sem það hefur vakið
verðskuldaða athygli enda beitt og
ágengt þrátt fyrir ómótstæðilegan
húmor.
Verkið Herra Kolbert var frumsýnt hjá Leikfélagi Akureyrar í
október en sýningum lýkur 16.
desember. Tekið skal fram að sýningin er ekki væntanleg til Reykjavíkur, þrátt fyrir fjölda fyrirspurna og áskorana og verða
áhugasamir því að drífa sig norð-
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ur í land til að fá notið þessarar
leikhúsreynslu. Nánari upplýsingar má finna á heimasíðu leikfélagsins, www.leikfelag.is.

5. desember er alþjóðlegur dagur sjálfboðaliðans

Sjálfboðaliðar,
til hamingju með daginn!

Rauði kross Íslands vill í dag þakka þeim fjölmörgu sjálfboðaliðum sem unnið hafa óeigingjarnt starf í þágu mannúðar á árinu. 1500 sjálfboðaliðar Rauða krossins vinna að því um allt land að rjúfa félagslega einangrun fjölda fólks
og eru alltaf reiðubúnir að bregðast við hvers kyns neyð. Einnig þakkar félagið þeim 2600 sem gengu til góðs og
söfnuðu 37 milljónum til styrktar börnum í sunnanverðri Afríku. Ekki má heldur gleyma rúmlega 400 ungum sjálfboðaliðum sem efnt hafa til tombólu á árinu og safnað 600 þúsund krónum til hjálpar börnum í Síerra Leóne.
Í tilefni af 16 daga átaki gegn kynbundnu ofbeldi viljum við minna á það mikilvæga sjálfboðastarf sem fer fram
gegnum 1717 – Hjálparsíma Rauða krossins, í Kvennaathvarfinu og í Konukoti, athvarfi heimilislausra kvenna.
Dagskrá 5. desember
Akureyri
Opið hús og veitingar
í sjálfboðamiðstöð
Akureyrardeildar að
Viðjulundi 2,
kl. 16.00–19.00.

Hvammstangi
Opið hús og veitingar í
húsnæði Hvammstangadeildar að Hafnarbraut 5,
kl. 16.00–17.00.

Kópavogur
Opið hús í sjálfboðamiðstöð Kópavogsdeildar
að Hamraborg 11, 2. hæð kl. 19.30–21.00.
Einar Már Guðmundsson les úr bókum sínum,
Elísabet Eyþórsdóttir og Börkur Hrafn Birgisson
flytja lög af nýjum geisladiski, Eldhugar Kópavogsdeildar flytja leikþátt um mikilvægi vináttu og
virðingar og ýmis skemmtiatriði önnur.
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Viltu gerast sjálfboðaliði?

og

Reykjavík
Opið hús í sjálfboðamiðstöð
Reykjavíkurdeildar
að Laugavegi 120,
kl. 15.00–18.00.
Boðið verður upp á heitt kakó
og piparkökur.

Sauðárkrókur
Opið hús í húsnæði
Skagafjarðardeildar
að Aðalgötu 10b,
kl. 13.00–17.00.
Veitingar og kynning
á starfi deildarinnar.

Kynntu þér það sem er í boði á redcross.is.

styrkja birtingu auglýsingarinnar
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Hélublóm í eimbaði

Meistarar og lærlingur

Eintal skáldkonunnar við ástvininn, eiginmanninn, sem hún ávarpar, mælir í fyrstu persónu eintölu,
vill að lesandinn viti að hún sjálf,
Linda Vilhjálmsdóttir, er mælandinn, ég ljóðsins, ferðalagsins. Hún
er hrædd um hann; hann ætlar á
fjöll, sigra jökulinn, storka sprungunum, sýna af sér hetjuskap,
reyna á „ofvaxin þolrif karlkynsins“. Hún er hrædd um að hann
fari sér að voða. Hún er sjómannskonan, móðirin, dóttirin, amman,
ástkonan, eiginkonan, sem sér á
eftir manni sínum í stríð, Penelópa sem beið í 20 ár og Mollý sem
átti eintal við Polda og sagði já
þrátt fyrir allt og Ófelía sem gat
ekki beðið þess sem hún gæti
orðið, íslenska konan sem óttast
um spjátrunginn sinn, sjáið tindinn þarna fór ég. Ástfangin kona.
Óttast að missa.
Hver er karlmyndin í þessu fallega og undurskemmtilega konuljóði/ljóðum, hvernig er mörðurinn ljóðsins – og fer hjá því að
fávísum lesanda (sem jafnvel
flettir upp í orðabók) fljúgi til
hugar að mörður er rándýr, lygari,
ódrengur, jafnvel hrútur? Þvílík
vísun á þó ekki annað erindi í
Frostfiðrildum, sýnist mér, en að
bægja henni jafnharðan frá, vísa
henni á bug. „Þú“ (hann) þessarar
bókar er að vísu allt í senn sveittur, pirraður, reiður, hann hrýtur
stynur, rymur, hvæsir og ryður
frá sér, en hann er hlýr, hraðfleygur, þrautseigur, bjartsýnn með
ránfuglshjarta og klakamulning í
sjóðheitu blóði, svolítið hlægilegur, hégómafullur, sjálfselskur,
sjálfsupptekinn milli lína (karlinn
sem veður af augum og kærir sig
kollóttan) en hann verðskuldar ást
hennar – það skilur lesandinn – og
þar er hann stærstur því lesandinn „veit“ frá upphafi hver hamingja hennar er (þótt hún svífi) og
grátbiður með henni í lokin að
veikustu tónar hennar lifni í loftinu og birtist honum purpurarauðir í bylnum eins og kraftaverk sem
að endingu megni að fylla bilið.
Bilið? Kannski bilið á milli þess
sem er og ekki er, milli þess sem
er og gæti orðið, milli þess sem er
og vill verða. Vísast eitthvað mjög

Listasafn Íslands tekur í dag upp
verk á næstu stórsýningu sem
safnið hefur í undirbúningi og
verður opnuð almenningi um aðra
helgi, þann 15. desember, og mun
standa uppi í Listasafninu við Fríkirkjuveg til 25. febrúar. Málverkin sem mynda þessa sýningu eru
ekki eftir neina aukvisa og eru
mörg hver svo sjálfsagðir hlutar
af evrópskum sjálfsskilningi, svo
kunnugleg augum okkar, að þau
eru eins og gamlir vinir. Sýningin
Frelsun litarins sýnir þann róttæka þátt listasögu 20. aldar þegar
franskir málarar, með Matisse í
fararbroddi, leystu litinn úr viðjum fyrirfram gefinna gilda sem
höfðu verið ríkjandi í málverkinu.
Leysingin náði hámarki á Haust-

,).$! 6),(*,-3$«44)2 2)4(®&5.$52

"+52
&ROSTFIÈRILDIN
,INDA 6ILHJ¹LMSDËTTIR
-¹L OG MENNING

((((
.IÈURSTAÈA ,INDA 6ILHJ¹LMSDËTTIR
ER YNDISLEGT SK¹LD OG FROSTFIÈRILDIN
FALLEGUR HREINSKILINN ËÈUR 3KEMMTILEG
BËK

persónulegt. Nema hann sé í
alvöru mörður og sé bara að ljúga
því að hann ætli á jökulinn, sé bara
í klakanum á barnum? Nei.
Kvenmyndin? Svari hver fyrir
sig (og lesi bókina). Ég finn fyrir
konu sem horfir í gegnum mig,
karlkynið í mér, hlær að mér af
því ég fæ aldrei skilið ástina og
kveðskapinn, ekki eins og hún.
Ekki angistina heldur. Skáldkonu
sem búin er að leysa ráðgátuna
um eðlismun karls og konu og
glottir síðan bara eins og gamall
ærumorðingi.
Linda leikur sér að skáldamálinu,
yrkir eins og engill – þ.e.a.s. engill
með mjög kvikindislega kímnigáfu og næstum ókristilega löngun til að lauga sjálfa sig í gráglettnu háði – málar myndir, beitir
táknum, líkingum, vísunum, andstæðum ýkjum, af listfengi og
öryggi sem þó er fálmandi (vísvitandi), flöktandi og síleitandi með
kröfu um að ögra sjálfum sér og
sýna af sér örlitla lítilláta guðhræðslu gagnvart mætti orðsins
og möguleika ljóðsins, þó ekki
lotningu heldur áskorun sem oft
verður að stríðni – bæði gagnvart
„eigin“ tilfinningum og lesanda –
og þá um leið (klaka)brynju sem
lesandinn þíðir sig þyrstur inn í,
þótt yfir honum flögri þar stöðugt
illfyglið sem át heiðlóuungana hjá
Jónasi (fyrir hálfri stundu) og hóti
síðu eftir síðu að eyðileggja stemninguna, eins og Bosníumaður að
segja stríðsbrandara. Andstæður í
veðri, frostið - gufan, hann - hún,
litir - hljóð, síung íslensk tunga,
skáldaleikur með lifandi orð: vakandi dæmi á hverri síðu.
3IGURÈUR (RËARSON
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sýningunni í París 1905 og á árunum á eftir var ljóst að í málaralistinni höfðu opnast nýjar gáttir, þar
sem tilfinningarík túlkun og litir
innsæis og augnabliks verða ráðandi þáttur í allri myndhugsun og
túlkun.
Á sýningunni Frelsun litarins
munu hanga uppi verk sem ekki
hafa áður verið sýnd á Íslandi eftir
listamenn eins og Henri Matisse,
Raoul Dufy, Oskar Kokoschka,
André Lhote, Pierre Auguste Renoir og Félix Vallotton. Verkin á
sýningunni eru fjölbreytt að stíl
og myndefni enda eftir marga
ólíka listamenn. Á sýningunni má
sjá landslagsmyndir, andlitsmyndir, uppstillingar og módelmyndir
svo fátt eitt sé nefnt. Alls verða 52
málverk eftir 13 listamenn sýnd í
þremur sölum safnsins. Þar ber
hæst myndir Henri Matisse, en
þetta er í fyrsta sinn sem verk
eftir þennan heimsfræga málara
eru sýnd á Íslandi. Er löngu tímabært að íslenskir áhugamenn um
myndlist fái að sjá verk eftir þennan meistara á íslenskri grund.
Raunar hefur á þessu ári ekki
verið þverfótað fyrir sýningum
með verkum hans í Norður-Evrópu. Sýningin kemur frá Fagurlistasafninu í Bordeaux (Musée
des Beaux-Arts) og er til dæmis
um hlutverk Listasafns Íslands:
Að kynna erlenda list á Íslandi
með því að efna til stórra listsögulegra sýninga.
Sýningin markar upphaf mikillar menningarveislu sem frönsk
og íslensk stjórnvöld standa að:
hátíðar sem Frakkarnir kalla
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Pourqoui-pas? – franskt vor á
Íslandi.
Mikilvægast er í sýningarhaldinu nú í desember og fram til loka
febrúar að hér er notað tækifæri:
fjórði salurinn í safninu verður tileinkaður Jóni Stefánssyni (18811962), en hann var nemandi Matisse á árunum 1908-1911. Sú sýning
er hugsuð sem viðbót þar sem má
skoða þau áhrif sem Jón varð fyrir
hjá lærimeistara sínum og þann
franska skóla sem Jón innleiddi í
verkum sínum eftir að hann kom
heim frá námi. Þessi viðbót lærlingsins við verk meistaranna er
ekki minnst mikilvæg okkur svo
greindir verði þræðir beint hingað
upp.
Sýningarstjóri frönsku sýningarinnar er Olivier Le Bihan, safnstjóri Fagurlistasafnsins í Bordeaux,
og
sýningarstjóri
sýningarinnar um Jón Stefánsson
er Ólafur Kvaran, safnstjóri Listasafns Íslands.
PBB

Danir sigursælir í Amsterdam
Danir unnu í aðalkeppninni á
Alþjóðlegu kvikmyndahátíðinni í
Amsterdam sem lauk á sunnudagskvöld. Aðalverðlaunin eru kennd
við hollenska heimildamyndaleikstjórann Joris Ivens. Mikið umtal
var í kringum verðlaunamyndina,
Klaustrið: Herra Vig og nunnan,
enda small hún vel að mótmælendauppeldi Niðurlendinga. Hr. Vig er
kominn á efri ár og vill láta draum
sinn rætast um að stofna klaustur í
kastala sem hann keypti fyrir áratugum. Hann býður rússneskri
nunnureglu klaustrið með blessun
patríarkans í Moskvu. Herra Vig
vill snertingu sem minnsta milli
kynjanna, lítur á líkamleg mök einungis til æxlunar og er siðavandur
fram úr hófi. Leikstjórinn Pernille
Rose Gronkjaer stefnir nú á Sundance þar sem henni er spáð góðum
líkum á vinningi.
Þetta var í nítjánda sinn sem
Alþjóðlega heimildamyndahátíðin
er haldin. Talið er að 130 þúsund
gestir hafi sótt hana heim og er það
aukning frá síðasta ári. Verðlaun
eru veitt í fjórum flokkum en gríðarlegt magn heimildamynda kemur
til álita fyrir hátíðina. Ivens-verðlaunin eru 12.500 evrur.
Þá unnu Danir einnig stutt-
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myndakeppnina um myndir undir
30 mínútum fyrir undurfallega
mynd um tvær blindar stúlkur:
Augu mín eftir Erland E. Moe. Í
keppninni um lengri stuttmyndir
en 30 mínútur unnu þeir einnig:
Vores lykkes fjender lýsir þeim
hindrunum sem konur í Afganistan
þurfa að ryðja úr vegi til að komast
á þing.
Alexander Rastorguev, Vitaly
Mansky og Susanna Baranzhieva
fengu sérstaka viðurkenningu fyrir
hræðilega lýsingu á sumarleyfisgestum við Svartahafið, nöturlega
skráningu á þeim aðstæðum sem
lágstétt Rússa býr við í vodka-

drykkju sinni. We Are Together Thina suminye vann byrjendaverðlaunin og áhorfendaverðlaun en
hún lýsir aðstæðum munaðarleysingja í Agabe.
Hátíðin í Amsterdam er mikilvægasta hátíð sinnar gerðar í Evrópu. Íslendingar sækja hana heim
og leggja fram hugmyndir að verkum til framleiðslu í Forum, kynningarmarkaði, sem haldin er í
tengslum við IDFA. Þar var nú á
ferð Ólafur Jóhannesson að kynna
verk sitt um stelpustráka á Filipseyjum. Þeir hafa ekki átt mynd þar
í opinberum sýningum í fjölda ára.
PBB

Þýðingar jólabókanna
Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur
skipuleggur stutta fyrirlestraröð
nú á aðventunni þar sem þýðendur
ræða um verk sem finna má í jólabókaflóði ársins.
Laufey Erla Jónsdóttir starfar á
vegum stofnunarinnar og hún
útskýrir að þetta sé í fyrsta sinn
sem staðið sé fyrir slíkum fyrirlestrum um jólabækurnar þar á bæ.
Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur
hefur á haustdögum einnig staðið
fyrir fyrirlestrum undir yfirskriftinni „Þýðing öndvegisverka“. Vel
hefur verið mætt á þau erindi og
segir Laufey gesti þar á öllum aldri
og flesta áhugafólk um þýðingar.
Hún áréttar að þýðendur hafi
almennt tekið vel í hugmyndina
enda vill það oft verða svo að vinna
þeirra fellur í skuggann, sérstaklega á þessum árstíma.
Silja Aðalsteinsdóttir ríður á
vaðið á morgun og spjallar við gesti
Lögbergs um Wuthering Heights
eftir Emily Brontë kl. 16.30. Wuth-

ering Heights er meðal frægustu
skáldsagna enskra bókmennta og
kemur enn út í mörgum útgáfum á
ári hverju þótt hún sé að verða 160
ára. Frásagnarháttur hennar þykir
enn nýstárlegur og persónurnar og
örlög þeirra verða lesendum
ógleymanleg. Þó var höfundurinn
tæplega þrítug prestsdóttir og piparmey sem fátt hafði séð og ekkert
reynt – að því er séð verður – af
þeim hamslausu
ástríðum sem
saga hennar
segir frá.
Silja mun
kynna nýútkomna þýðingu sína á
þessu klassíska
verki
heimsbókmenntanna
og
mun
meðal annars fræða
3),*! !¨!,34%).3$«44)2

áheyrendur um hvers vegna titillinn fékk að halda sér á frummálinu.
Bókin er þekkt hér á landi undir
heitinu „Fýkur yfir hæðir“ í þýðingu Sigurlaugar Björnsdóttur sem
kom út árið 1951.
Á sama tíma á fimmtudaginn
mæta tveir þýðendur, Árni Bergmann og Ólöf Eldjárn, sem munu
ræða um reynslu sína annars vegar
af smásögum rússneska skáldins
Nikolaj Gogol og hins vegar glímunni við metsölubókina Undantekninguna eftir Christian Jungersen.
Að rúmri viku liðinni verða fyrirlesararnir síðan Guðni Kolbeinsson sem ræðir um ævintýrabækurnar um Eragon eftir Christopher
Paolini og Guðlaugur Bermundsson sem þýtt hefur færeysku sakamálasöguna Krossmessa eftir Jógvan Isaksen.
Fyrirlestrarnir fara allir fram í
stofu 101 í Lögbergi, þeir eru öllum
opnir og eru áhugasamir hvattir til
þess að mæta.
KHH
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The Sweet Escape
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Eminem
The Re-Up
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Slipknot
Voliminal: Inside The Nine
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Il Divo
The Christmas Collection
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Reflections: A Retrospective
Greatest Hits
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Il Divo
Live at the Greek Theater
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Evrópsku kvikmyndaverðlaunin
Látum ekki fylgifiska skammdegisins leggja okkur í
rúmið. Styrkjum mótstöðuaflið, höldum heilbrigði
og hreysti með varnarefnum náttúrunnar.

Láttu sérhæft starfsfólk
okkar aðstoða þig
við val á vítamínum.

Á laugardag voru Evrópsku kvikmyndaverðlaunin afhent við hátíðlega viðhöfn í Varsjá. Sýnt var frá
athöfninni víða í Evrópu, en hér
höfðu menn ekki áhuga á slíkri
útsendingu, enda enginn okkar
manna tilnefndur, hvað þá verðlaunaður. Það er Evrópska kvikmyndaakademían,
sem
samanstendur af 1.700 fagaðilum í
Evrópu, sem velur verðlaunaverkin. Heiðursverðlaunin féllu í hendur Romans Polansky sem tók við
þeim af lítillæti hins veraldarvana
manns og þakkaði Varsjá fyrir allt
sem borgin hefði veitt sér. Kynnar
voru Sophie Marceau og Maciej
Stuhr. Þetta var í nítjánda sinn sem
akademían kom saman og í lok
hátíðarinnar var sýnd teiknimynd
þar sem Wim Wenders bauð til
Berlínar þar sem athöfnin verður
að ári í tuttugasta sinn en Wenders
er forseti Akademínunnar.
Þýska kvikmyndin Das Leben
der Anderen var kosin besta myndin og taldi leikstjórinn, Florian
Henckel von Donnersmarck, upp
Fim. örfá sæti
Fös. örfá sæti
Lau. örfá sæti

ÓFAGRA VERÖLD

7. des.
8. des.
9. des.

Síðustu sýningar fyrir jól!

Fös 29/12 kl. 20 Frumsýning UPPS
Fim 4/1 kl. 20 2. sýning Gul kort
Fös 12/1 kl. 20 3. sýning Rauð kort
Fim 18/1 kl. 20 4.sýning Græn kort

Lau 9/12 kl. 20
Síðustu sýningar

Sun 10/12 kl. 20
Síðustu sýningar
Fös 8/12 kl. 20
Fös 5/1 kl. 20

Lau 30/12 kl. 20
Lau 13/1 kl. 20

Fös 8/12 kl. 20
Lau 30/12 kl. 20

Lau 6/1 kl. 20
Sun 21/1 kl. 20

Fös 29/12 kl. 20
Lau 6/1 kl. 20

BLÓÐBRÚÐKAUP
Nemendaleikhúsið sýnir Blóðbrúðkaup
Mið 6/12 kl. 20
Fim 7/12 kl. 20
Fös 8/12 kl. 20
Miðaverð 1.500

SÖNGLIST NEMENDASÝNINGAR
Í dag kl. 17
Mið 6/12 kl. 17

Í kvöld kl. 20:30
Mið 6/12 kl. 20

BROT AF ÞVÍ BESTA
Fim 7/12 kl. 20
Rithöfundar lesa úr nýjum bókum.
Jóladjass og upplestur í forsal Borgarleikhússins. Ókeypis aðgangur

Lau.
Fös.
Lau.

13. jan.
19. jan.
20. jan.

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

Sun 7/1 kl. 20
“Fólk ætlaði
hreint vitlaust að

RONJA RÆNINGJADÓTTIR
Sun 10/12 kl. 14
Sun 7/1 kl. 14

Lau 9/12 kl. 20
Fim 11/1 kl. 20

Sun 7/1 kl. 20 AUKAS.

Sýnt í Iðnó

verða úr hlátri.”

Lau 30/12 kl.14
Sun 14/1 kl. 20

S.A. TMM

JÓLALEIKRITIÐ RÉTTA LEIÐIN
Barna og unglingaleikhúsið Borgarbörn
Í dag kl. 9:30 UPPS
Mið 6/12 kl. 9:30
Fim 7/12 kl. 9:30
Fös 8/12 kl. 9:30
Lau 9/12 kl.. 13:00 UPPS
Lau 9/12 9/12 kl. 15:00
Sun 10/12 kl. 13:00
Sun 10/12 kl. 15:00
Mán 11/12 kl. 9:30
Þri 12/12 kl. 9:30
Mið 13/12 kl. 9:30
Fim 14/12 kl. 9:30
Fös 15/12 kl. 9:30
Lau 16/12 kl. 13:0
Lau 16/12 kl. 15:00
Sun 17/12 kl. 13:00
Sun 17/12 kl. 15:00
Miðaverð 500 virka daga og 1400 um helgar

SAN FRANCISCO BALLETTINN
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öll þau lönd álfunnar sem hann
hafði haft að heimkynnum. Keppinautarnir voru erfiðir: Breakfast
on Pluto eftir Neil Jordan, Grbavica eftir Jasmila Zbanic, The Road
to Guantanamo eftir Michael
Winterbottom og Mat Whitecross,
Volver eftir Pedro Almodóvar, og
The Wind that Shakes the Barley
eftir Ken Loach.
Almodóvar var kosinn besti leikstjórinn fyrir Volver og bar sigurorð af Susanne Bier fyrir Eftir
brúðkaupið, Emanuele Crialese
fyrir Nuovomondo, von Donnersmarck, Ken Loach og þeim Winterbottom og Whitecross.
Besti karlleikarinn var kosinn
Ulrich Mühe sem leikur rannsóknarlögreglumanninn í verðlaunamyndinni þýsku. Þar komu til álita
meðal annars Jesper Christensen í
Drápinu og Mads Mikkelsen fyrir
brúðkaupsdramað Bier.
Ekki var samkeppnin minni um
besta kvenleikarann: Penelope
Cruz hlaut þann heiður fyrir
frammistöðu sína í Volver. Hún
missti sig blessunin við afhendinguna, grét mikið og bar lof á vin sinn
og verndara Almódovar.

Samstarfsverkefni Listahátíðar Reykjavíkur
og Borgarleikhússins.
Mið 16/5 kl. 20
Fim 17/5 kl. 20
Fös 18/5 kl. 20
Lau 19/5 kl. 14
Lau 19/5 kl. 20
Sun 20/5 kl. 14
Sun 20/5 kl. 20
Miðaverð 4.800

Jafnir og báðir tóku þeir verðlaun fyrir kvikmyndatöku Barry
Ackroyd fyrir The Wind og José
Luis Alcaine fyrir Volver. Von
Donnersmarck vann handritaverðlaunin og Alberto Iglesias tónlistarverðlaunin fyrir Volver.
Uppgötvun ársins var franska/
georgíska myndin 13 Tzameti eftir
Gela Babluani, heimildamynd ársins var Die Grosse Stille eftir Philip
Gröning. Stuttmynd var kjörin Before Dawn eftir Bálint Kenyeres frá
Ungverjalandi. Verðlaunin eru
kennd við United International
Pictures og hefur samstæðan, sem
er risi í kvikmyndadreifingu í Evrópu, stofnað til staðbundinna verðlauna sem er svo safnað saman til
vals á einni mynd þetta kvöld.
Viðurkenningu fyrir listrænt
framlag hlutu þau Pierre Pell og
Stéphane Rozenbaum fyrir útlit á
The Science of Sleep eftir Michel
Gondry.
Fipresci-verðlaun gagnrýnenda
hlaut Philippe Garrel. Fyrir framlag til heimskvikmynda var framleiðandinn Jeremy Thomas heiðraður. Áhorfendaverðlaunin fékk
Volver eftir Almodóvar.
PBB
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Áhugavert efni í gallaðri bók
Bókin How The World Will Change
With Global Warming eftir Trausta
Valsson, skipulagsfræðing og arkitekt, er dálítið einkennileg.
Þegar ég byrjaði að lesa hana
taldi ég að um hreinræktað vísindarit væri að ræða. Ég hélt að höfundurinn væri agaður, nákvæmur,
drægi ekki vafasamar ályktanir
eða héldi fram fjarstæðum. En
bókin er ekki þannig.
(NATTR¾N HLÕNUN

Helsta umfjöllunarefnið í bók
Trausta er hækkun meðalhita á
jörðinni síðastliðin árhundruð og í
framtíðinni. Þessi hnattræna hlýnun hefur verið kölluð mikilvægasta
úrlausnarefni mannkynsins.
Trausti útskýrir hvernig meðalhiti hefur hækkað á jörðinni frá 0
upp í 0,8 gráður, frá lokum nítjándu
aldar. Hlýnunin hefur orðið sökum
aukins bruna mannsins á ýmiss
konar jarðefnaeldsneyti eins og
kolum, olíu og gasi. Kolefnislofttegundir sem myndast við þennan
bruna berast út í andrúmsloftið og
valda hlýnuninni.
Ef svo fer sem horfir og maðurinn gætir ekki betur að því hvernig
hann gengur um náttúruna gæti
meðalhitinn á norðurhveli farið upp
í þrettán gráður á næstu 150 árum,
en hann var um 0 gráður árið 1900.
Á sama tíma gæti hitastig við miðbaug hækkað; þar yrði ólíft sökum
hita, þurrka og vatnsskorts.
-INNKUN ÅSS ¹ NORÈURHVELI

Sú umfjöllun hvernig íshellan á
norðurhveli jarðar mun þiðna með
hlýnuninni gæti haft mikil áhrif á
íslenskt samfélag að mati Trausta.
Eftir því sem ísinn verður minni
þeim mun meiri líkur eru á að siglingaleiðin um Beringssund yfir í
Kyrrahafið og til Ameríku og Asíu
opni fyrir aukinni umferð skipa um
landið. Að mati Trausta gæti Ísland
orðið að mikilvægri umskipunarhöfn fyrir vöru- og olíuflutninga í
breyttum heimi − talið er að um tuttugu prósent af olíubirgðum jarðar
séu undir íshellunni.
Þetta eru forvitnilegar og
skemmtilegar pælingar hjá höfundinum, en ég viðurkenni að ég
hef ekki vit til dæma um hversu
marktækar þær eru út frá þeim
forsendum sem hann dregur ályktanir sínar út frá. Óháð því þá er
skrítið að velta því fyrir sér að misnotkun mannsins á vísindum og
tækni geti haft þær afleiðingar á
umhverfið að Ísland verði að mikilvægum áningarstað skipa í úthafssiglingum í framtíðinni.

6ASAHEIMSPEKI OG LEIRBURÈUR

Þá er það moldviðrið. Þegar Trausti
predikar lífsspeki sína í bundnu og
óbundnu máli verður bókin neyðarleg. Hann birtir margar af helstu
hugmyndum bókarinnar í ljóðum á
spássíum bókarinnar: „Að berjast
ekki gegn breytingum/Er sú lexía
sem menn þurfa að læra./ Hin nýja
leið í lífinu er að taka breytingum
opnum örmum.“
Trausti hefur komist að þeirri
niðurstöðu að heimurinn tekur stöðugum breytingum, meðal annars
vegna hugmynda sinna um hnattræna hlýnun. Þessi hugmynd hans
um óumflýjanlegar breytingarnar
eru leiðarstef í bókinni: „Nútímamaðurinn er staðnaður/ í háttum
sínum./ Þetta er í mótsögn/ við eðli
heimsins.“
Auk þess segir Trausti okkur að
það sé eitt af einkennum mannsins
að lifa í núinu og vera hræddur við
breytingar. Maðurinn þarf að líta í
kringum sig og átta sig á því að
heimurinn er lifandi heild og að
náttúran er í sífelldri hringrás.
Trausti setur ýmislegt fleira
þessu líkt fram í gegnum alla bókina, með viðeigandi upphrópunarmerkjum og endurtekingum, og
lesandi fær það á tilfinninguna að
höfundurinn vilji fá hann til sjá
ljósið sem hann einn sér. Þess vegna
er bókin á köflum eins og trúar- en
ekki vísindarit.
Höfundurinn leggur þessa heimspekilegu línu í byrjun bókarinnar
og tengir nánast hvað sem er við
spekina til að gera málflutning sinn
trúanlegri. Ég skil aftur á móti ekki
hvernig
þessi
vasaheimspeki
kemur hnattrænni hlýnun við.

«VIÈKOMANDI ATRIÈI
Helsti gallinn á bókinni er að margt
í henni virðist ekki tengjast umfjöllunarefninu.
Trausti birtir ólíklegustu bókakápur á spássíum: allt frá vísindaheimspekiriti til ritgerðarsafns
eftir listgagnrýnanda, riti eftir fjölmiðla- og framtíðarfræðing, vísindaskáldsögu og ferðabók til pólanna.
Í myndatextunum segir hann að
nútímalist hjálpi okkur að venjast
breytingum með því að verða vön
því sem við höfum ekki séð áður og
að ferðabækur um pólferðir séu
áhugaverðar. Hann annaðhvort
sleppir því að fjalla um þessar
bækur eða gerir það í svo miklu
framhjáhlaupi að lesandi spyr sig
hvaða tilgangi þær þjóni í umfjölluninni.
Svo minnist hann á sögu- eða
bókmenntaleg atriði sem hafa ekkert með hnattræna hlýnun að gera;
goðsagnir, Adam og Evu og krossferðirnar. Öll þessi umfjöllun virðist vera leið að því markmiði
Trausta að móta heildræna lífsspeki sem byggir á hugmyndum
hans um hnattræna hlýnun.
3TJËRN OG EFNAHAGSM¹L
Í bókinni útskýrir Trausti hvernig
hlýnun jarðar og þiðnun íssins á
norðurhveli mun hafa áhrif á
stjórn- og efnahagsmál í heiminum.

42!534) 6!,33/.

Heima um jólin.
Kvartett Kristjönu Stefáns verður
með útgáfutónleika á Café Rósenberg annað kvöld. Geisladiskurinn
Ég verð heima um jólin með Kvartett Kristjönu Stefáns er kominn út
í nýrri útgáfu, en hann kom fyrst
út fyrir áratug og seldist þá fljótlega upp.
Hér er um að ræða djasstónlist
með jólasniði, en kvartettinn skipa
Kristjana Stefánsdóttir söngkona,
Vignir Þór Stefánsson píanóleikari, Smári Kristjánsson kontrabassaleikari og Gunnar Jónsson
trommuleikari.
Í tilefni þessarar stórkostlegu
endurkomu ætlar kvartettinn að
halda endurútgáfutónleika á Café
Rósenberg og hefjast þeir klukkan 22 á miðvikudagskvöldið. Sérstakur gestur verður stórsöngvarinn Páll Óskar Hjálmtýsson.
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(OW THE 7ORLD WILL #HANGE
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Eins og sést er ansi mikið undir í
bókinni sem er stutt: 166 blaðsíður.
Trausti segir að með þeim breytingunum sem eru afleiðingar af
hlýnuninni muni valdajafnvægið í
heiminum breytast: til dæmis er
rökrétt að Berlín verði helsta borg
Evrópusambandsins.
Niðurstaða Trausta í bókinni er
að Ísland geti grætt á hlýnunni.
Hann segir að mannkynið eigi að
sporna við henni en er fullur efasemda um það sé hægt. Þess vegna
eigi íbúar jarðarinnar að búa sig
undir flutninga að pólunum í framtíðinni.
Hann kemst að þeirri niðurstöðu
að heimur framtíðarinnar sé heimur norðurhvelsins og viðurkennir
að túlkun hans sé sett fram til að
koma sér vel fyrir markaðssetningu á Íslandi í framtíðinni. Sá sem
veit þetta spyr sig hvað vaki fyrir
Trausta með bókinni: er hann vísinda- eða sölumaður.

&ORVITNILEGAR P¾LINGAR p GÎLLUÈ
BËK
Af þessari umfjöllun sést að bókin
er gölluð af mörgum ástæðum. Það
sem er jákvætt við hana er að
Trausti útskýrir ágætlega af hverju
hlýnað hefur á jörðinni og hvaða
afleiðingar þessi hlýnun getur haft.
En hann gerir það á ensku en ekki
íslensku, sem lætur mann draga þá
ályktun að hann hafi ekki haft uppfræðslu almennings á Íslandi í huga
þegar hann skrifaði bókina.
Almenningur í enskumælandi löndum hefur örugglega aðgang að betri
bókum um viðfangsefnið. Pælingar
Trausta eru samt mjög forvitnilegar og vekja lesanda til umhugsunar: hann fær stjörnurnar fyrir þær.
Niðurstöðum hans ber þó að taka
með fyrirvara. Ástæðurnar fyrir
því eru tvær. Túlkun hans er sett
fram Íslandi til heilla, auk þess sem
erfitt er að taka mark á vísindamanni sem byggir bók upp á jafn
illa ígrundaðri lífsspeki, veður eins
mikið úr einu í annað og birtir jafn
mikið af vaðli í jafn stuttri bók.
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Jólabónus Hugleiks
Hinn ástríðufulli leikklúbbur Hugleikur er þekktur fyrir að gera sér
mat úr jólunum. Að þessu sinni
bjóða hugleikarar upp á jóladagskrá sem heitir Jólabónus og verður flutt í Þjóðleikhúskjallaranum í
kvöld og fimmtudagskvöld kl.
21.00.
Félagið Hugleikur fékk á dögunum viðurkenningu á degi
íslenskrar tungu fyrir nýsköpun í
leikritun, útúrsnúning ýmiskonar
á tungumálinu og alls kyns meðferð á menningararfinum. Félagið
sér því sóma sinn, sem aldrei fyrr,
í að vinna af atorku að þessu öllu
saman, nú á viðurkenndan hátt.
Og sjaldan úr jafnmiklu að moða
og einmitt þegar kemur að jólunum: að þessu sinni verða í boði
fjórir einþáttungar eftir jafnmarga höfunda í leikstjórn jafnmargra félagsmanna en eru leiknir af miklu fleirum. Þeir
einþáttungar sem í boði eru að
þessu sinni eru:
Bónusförin eftir Þórunni Guðmundsdóttur, Jólasveinar eru líka
kynverur eftir Nínu B. Jónsdóttur,
Mikið fyrir börn eftir Þórunni
Guðmundsdóttur, Hrefnu Friðriksdóttur, Þórunni Harðardóttur
og Sævar Sigurgeirsson,
Skurður eftir Sigurð H.
Pálsson. Auk þess verður
á boðstólunum Hugleikræn
jólatónlist
úr
ýmsum áttum, m.a. í
flutningi söngsveitarinnar Hjáróms og stórsveitarinnar Ljótu hálfvitanna. Ekki er síðan
loku fyrir það skotið
að eitthvað verði
gripið í jólaföndur.
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)NGI & 6ILHJ¹LMSSON

KK & ELLEN
ásamt Guðmundi Péturssyni

JÓLATÓNLEIKAR
7. desember kl. 20:30 í Fríkirkjunni í Reykjavík
14. desember kl. 20:30 í Hveragerðiskirkju
Nánari upplýsingar á kk.is
Miðasala á midi.is og verslunum Skífunnar
Styrkt af alþýðu Íslands
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Syngur í Barbican Center á næsta ári
Söngvarinn Garðar Thór Cortes
heldur tónleika í Barbican Center í
London 2. mars á næsta ári. Þetta
verða fyrstu einsöngstónleikar
hans í Bretlandi.
Garðar Thór hefur síðustu mánuði ferðast um Bretland og haldið
tónleika með Katherine Jenkins og
hefur Garðar vakið mikla athygli
fyrir frammistöðu sína. Lýkur
þeirri tónleikaferð 21. desember.
Barbican Center er ein virtasta
listamiðstöð heims og þykir það
mikill heiður að fá þar inni. „Þetta
er voðalega spennandi og það verður gaman að takast á við tónleikana. Við erum að byrja að setja
saman dagskrá,“ segir Garðar
Thór.

Plata Garðars, Cortes, verður
gefin út af plötuútgáfunni Believer
í Bretlandi í febrúar. Eru miklar
vonir bundar við útgáfuna. „Það
hefur verið alveg stórkostlegt að
fylgjast með viðbrögðum almennings við Garðari hér í Bretlandi.
Fólk stendur algjörlega á öndinni,“
segir Einar Bárðarson, samstarfsmaður Garðars og einn eigenda
Believer Music. „Ég er stoltur af
því að vinna með honum og fá að
verða vitni að þessu.“

'!2¨!2 /' *%.+)3 3ÎNGVARINN 'ARÈAR

4HËR HEFUR VERIÈ ¹ TËNLEIKAFERÈ UM
"RETLAND AÈ UNDANFÎRNU MEÈ +ATHERINE
*ENKINS
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Sungið til heiðurs Lennon
+!4)% (/,- /' 4/- #25)3%

Þrennir tónleikar til heiðurs tónlistarmanninum John Lennon voru
haldnir í Háskólabíói um helgina. Upphaflega átti að halda eina tónleika
en vegna mikillar eftirspurnar var tvennum bætt við.
Fjörutíu hljóðfæraleikarar úr Sinfóníuhljómsveit Íslands komu
fram á tónleikunum auk rokkhljómsveitar og tólf söngvara. Fluttu
þau lög eftir Lennon sem voru sérstaklega útsett af þessu tilefni. Á
meðal söngvara sem komu fram voru Björn Jörundur, Hildur Vala,
KK og Páll Rósinkranz.

«S¹TT VIÈ FNYKINN HEIMA HJ¹ SÁR

Skítalykt
heima hjá
Tom
Sú saga gengur fjöllunum hærra í
Hollywood að Tom Cruise og Katie
Holmes séu heimilislaus, þrátt
fyrir að hafa nýlega fest kaup á
rándýrum herragarði. Ástæðan ku
vera sú að það er skítalykt á herragarðinum. Pípulagnirnar eru í einhverju ólagi og þá sérstaklega hjá
nágranna þeirra, Emmu Tanning.
„Það verður alveg rosalega slæm
lykt þegar rotþrærnar hér eru
tæmdar og svo standa líka yfir
einhverjar framkvæmdir,“ segir
nágranninn í viðtali við Daily Star
og vonast til þess að Katie og Tom
fyrirgefi sér. Framkvæmdirnar
munu standa fram að jólum, en
þangað til þurfa Tom og Katie að
halda fyrir nefið.
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Vinningar verða afhendir hjá BT Smáralind. Kópavogi. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 149 kr/skeytið.

Árni Johnsen söng lög Ása í Bæ
Árni Johnsen hélt útgáfutónleika í
Höllinni í Vestmannaeyjum á dögunum í tilefni af útkomu plötunnar Gaman að vera til, sem hefur að
geyma lög eftir Ása í bæ. Um er að
ræða bæði lög og texta sem Ási
gerði sjálfur og texta sem hann
gerði við lög eftir aðra, þar á
meðal þjóðhátíðarlög Oddgeirs
Kristjánssonar. Á plötunni eru
m.a. lögin Ég veit þú kemur, Herjólfsdalur, Mæja litla, Vorvísa, og
Vinakveðja.
Hljómsveit skipuð valinkunnum hljóðfæraleikurum var Árna
til halds og trausts á tónleikunum
auk þess sem Kaffihúsakórinn tók
lagið honum.
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STÓRKOSTLEGASTA SAGA ALLRA TÍMA LIFNAR HÉR VIÐ Í
STÓRBROTINNI MYND SEM ENGINN MÁ MISSA AF.
UPPLIFIÐ HINA SÖNNU MERKINGU JÓLANNA

M.M.J. kvikmyndir.com
BLAÐIÐ

Þ.Þ. FBL

V.J.V. TOPP5.IS

MIÐASALA Í SMÁRABÍÓ OG REGNBOGANN Á

78þúsund gestir 36þúsund gestir

U TALI
ENSKU
KU OG ENSK
SKU
ÍSLENS
MEÐ ÍSLEN

5 edduverðlaun
besta mynd
besti leikar
besti leikstjórinn,
besti aukaleikarinn
og besta tónlistin

SÍMI 564 0000
CASINO ROYALE
SÝND Í LÚXUS
HÁTÍÐ Í BÆ
PULSE
SKÓGARSTRÍÐ ÍSL. TAL
OPEN SEASON ENSKT TAL
BORAT
MÝRIN

kl. 5, 8 og 10.30 B.I. 14 ÁRA
kl. 5 og 8
kl. 3.40, 5.50 og 8
kl. 10.20 B.I. 16 ÁRA
kl. 4
kl. 3.50
kl. 6, 8 og 10 B.I. 12 ÁRA
kl. 5.40 og 8 B.I. 12 ÁRA

SÍMI 462 3500

SÍMI 551 9000
CASINO ROYALE
HÁTÍÐ Í BÆ
THE NATIVITY STORY
PULSE
MÝRIN

kl. 6 og 9 B.I. 14 ÁRA
kl. 5.50, 8, 10.10
kl. 6 8 og 10.10 B.I. 7 ÁRA
kl. 10.15 B.I. 16 ÁRA
kl. 6 og 8 B.I. 12 ÁRA

CASINO ROYALE
HÁTÍÐ Í BÆ
SAW III
MÝRIN

kl. 10 B.I. 14 ÁRA
kl. 6 og 8
kl. 8 og 10 B.I. 16 ÁRA
kl. 6 B.I. 12 ÁRA

450 kr. í bíó!
Gildir á allar sýningar í
Regnboganum merktar með rauðu

Nánar lýsingar á kynlífi

²R SKUGGA 3IGUR 2ËSAR
'5.3 . 2/3%3 3PILAR FYRIR Ö¹ SEM SKILA

Fyrrverandi eiginmaður söngkonunnar Jennifer Lopez, Ojani Noa
gefur ævisögu sína út von bráðar.
Í ævisögunni er að finna nákvæmar lýsingar á kynlífi Jennifers og
hans, ásamt lífshlaupi kappans.
Jennifer höfðaði mál gegn Ojani
þar sem dómari dæmdi henni í
hag og bannaði Ojani að græða á
frásögnum af kynnum hans við
Jennifer. En allt kom fyrir ekki,
Ojani lét deigan ekki síga og hefur
nú leitað réttar síns annarsstaðar
og útlit er fyrir að bókin komi út
eftir allt saman.

Hljómsveitin Amiina heldur
útgáfutónleika í Tjarnarbíói á fimmtudag í tilefni
af útkomu smáskífunnar
Seoul. Fyrsta breiðskífa
sveitarinnar er væntanleg á
næsta ári.

INN BYSSUM SÅNUM

Miðar í
skiptum
fyrir byssur
Í tilraun til þess að koma vopnum
af götunum hefur borgarstjórn
borgarinnar Oakland í Bandaríkjunum brugðið á það ráð að bjóða
fólki alls kyns gjafir í skiptum
fyrir skotvopn. Meðal þessara
gjafa eru miðar á tónleika með
hljómsveitinni Guns N’ Roses og
miðar á körfuboltaleik með liðinu
Golden State Warriors. Takmark
borgaryfirvalda er að ná í rúmlega
300 byssur í nokkrum hollum, en
nú þegar hefur náðst í 32 byssur,
og fengu allir sem skiluðu þeim inn
tónleikamiða að launum. Tuttugu
skammbyssum og tólf rifflum var
skilað og er nú næsta verk að koma
þeim til vopnaeftirlits Bandaríkjanna sem sér um að eyðileggja
þær.

Amiina hefur verið á tónleikaferðalagið um Evrópu og Bandaríkin við góðar undirtektir. Meðal
annars fékk hún mjög góða dóma
fyrir frammistöðu sína á CMJ-tónlistarhátíðinni í New York þar sem
yfir 1100 hljómsveitir tóku þátt. Á
heimasíðunni The Eye Online kom
m.a. fram að Amiina gæti hæglega
stigið úr skugga Sigur Rósar á
næstunni með svipaðri frammistöðu og hún sýndi á tónleikastaðnum Joe´s Pub.

-EIRI N¹L¾GÈ
„Þetta gekk rosavel. Það var svaka
gaman að túra sjálfar og skipuleggja allt sjálfar. Við erum búin
að túra mikið með Sigur Rós og
spila á litlum tónleikum en þetta
var fyrsta tónleikaferðin sem við
fórum í sjálfar,“ segir María Markan. Hún játar að það hafi verið
nokkur viðbrigði að vera allt í einu
einar á báti. „Við höfum verið í
heilt ár að spila fyrir hundruð þúsunda manna og það hefur gengið
mjög vel. Núna vorum við á minni
stöðum og það var svolítið gaman

!-)).! (LJËMSVEITIN !MIINA HELDUR ÒTG¹FUTËNLEIKA Å 4JARNABÅËI TIL AÈ KYNNA SM¹SKÅF

UNA 3EOUL

að fá meiri nálægð við áhorfendur.
Það myndaðist nánari stemning og
meira flæði á milli áhorfenda og
okkar. Við vorum með 25 hljóðfæri
á sviðinu og vorum að gera alls
konar hluti sem tapast kannski á
stærra sviði þegar fólk sér ekki
hvað við erum að dútla,“ segir
hún.

3EX VIKNA TËNLEIKAFERÈ
Smáskífan Seoul hefur að geyma

tvö lög af fyrstu breiðskífu Amiina
sem er væntanleg í febrúar eða
mars. Annað laganna er þó í nýrri
útgáfu. Einnig er á smáskífunni lag
sem verður ekki á plötunni. Um
miðjan mars ætlar Amiina síðan í
sex vikna tónleikaferðalag um
heiminn til að fylgja plötunni eftir.
Útgáfutónleikar verða í Tjarnarbíói fimmtudaginn 7. desember
og er miðaverð 1000 krónur.
FREYR FRETTABLADIDIS

*%..)&%2 ,/0%: &YRRVERANDI EIGINMAÈUR

VILL GEFA ALLT UPP Å NÕRRI ¾VISÎGU

Gegn tilgerð og sýndarmennsku! Hremmingar í holræsum
Við sem lifum lífinu stöðugt bíðandi eftir því að eitthvað nýtt komi
okkur á óvart verðum sífellt fyrir
vonbrigðum. En í örfá skipti á ári
gerist hið ólíklega. Eitthvað ryðst
inn í heim okkar úr óvæntustu átt
og hljómar eins og ferskt grunnvatn bragðast.
Þannig er það með þessa sveit
hér, Cansei De Ser Sexy, sem er
víst portúgalska fyrir „þreytt á því
að vera sexí“. Flestir þekkja sveitina sem CSS.
Þessi sveit er frá Brasilíu og
hljómar eins og ef liðsmenn Sonic
Youth og Blonde Redhead væru
unglingar í dag með ódrepandi
áhuga á svalri klúbbatónlist á borð
við !!!, M.I.A. og Goldfrapp. Þessi
sex manna hópur virðist heldur
ekki taka sig of alvarlega. Sveitin
er aðallega mönnuð stelpum. Ein
þeirra starfar undir listamannanafninu Lovefoxxx en aðrir liðsmenn ganga undir eigin nöfnum.
Lögin eru öll með temmilega kæru-
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leysislegum töktum sem gerir það
nær ómögulegt að vera kyrr við
hlustunina. Hljómborðslínur og
gítarpartar
eru
afbragð
og
Lovefoxxx hljómar merkilega svipað og Kim Gordon úr áðurnefndri
Sonic Youth. Langatöng er vel á
lofti í textunum, þá aðallega gegn
sýndarmennsku og tilgerð. Þetta
kemur greinilega fram í lögunum
„Fuckoff is not the only thing you
have to show“ og „Art bitch“ sem
ræðst á þá listamenn sem tapa sér í
tilgerð og hroka. Það er alls ekki
eins og sveitin sé að predika það
yfir hlustandanum að hún séu besta
sveit í heimi. Eiginlega þvert á
móti, eins og kristallast í opnunarlagi plötunnar „CSS Suxxx“.
Þetta er ein af bestu plötum ársins vegna þess að hvert einasta lag
er eins ferskt og nýkreistur ávaxtasafi. Plata sem hefur nægilegan
kraft til þess að koma þér í djammstuð á þunnudagsmorgni.
"IRGIR ®RN 3TEINARSSON

Tölvuteiknimyndin Flushed Away
er nú sýnd í kvikmyndahúsum en
hún segir frá vandræðum snobbuðu rottunnar Roddy sem lendir á
vergangi í holræsum Lundúna
eftir að honum er sturtað niður í
bókstaflegri merkingu.
Roddy hefur komið sér vel fyrir
á fínu heimili í Kensington þar
sem hann býr eins og greifi og
lætur tvo þjónustuhamstra stjana
við sig. Þessi þægilega veröld hans
hrynur þegar holræsarottan Syd
skríður upp úr baðvaskinum og
ákveður að setjast að á huggulegu
heimilinu.
Roddy grípur strax til aðgerða
og ætlar að losa sig hið snarasta
við vágestinn með því að lokka
hann í „nuddpottinn“ og sturta
honum niður. Syd sér hins vegar
við Roddy sem endar sjálfur ofan í
klósettinu og skolast þaðan ofan í
holræsin.
Þar kynnist hann litskrúðugu
undirheimasamfélagi og í Rottu-

2/44!. 2/$$9 +EMST Å HANN KRAPPAN

ÖEGAR HONUM ER STURTAÈ NIÈUR OG Ö¾GI
LEGT LÅF HANS Å SNOBBHVERFINU BREYTIST Å
MARTRÎÈ Å HOLR¾SUM ,UNDÒNABORGAR

borg hittir hann Rítu sem hann
fær til þess að hjálpa sér að komast aftur heim svo hann geti endurheimt konungdæmi sitt.
Einvalalið leikara talar fyrir
persónur myndarinnar með Hugh
Jackman í aðalhlutverkinu. Kate
Winslet ljær Rítu rödd sína en
aðrir sem láta í sér heyra eru til
dæmis Ian McKellen, Andy Serkis,
Bill Nighy og Sean Reno. Myndin
er einnig sýnd með íslensku tali og
þar leikur Felix Bergsson Roddy.

Þriðjudagar eru bíódagar

HAGATORGI • S. 530 1919

2 fyrir 1 í Sambíóin
fyrir viðskiptavini sparisjóðsins
gildir ekki á íslenskar myndir né í VIP

Frá framleiðendum

og

Leiðin til Betlehem

KVIKMYND EFTIR BALTASAR KORMÁK

BARÁTTAN UM JÓLIN ER HAFIN.
Tim Allen

Martin Short

B.i.6
B.i. 12

BÖRN
kl. 6 - 8
SCANNER DARKLY kl. 10:10

B.i.12
B.i.16

B.i. 16

Ítalska kvikmyndhátiðin heldur áfram í nokkra daga (4-6 des) vegna
fjölda áskorana Misstu ekki af því besta í ítalskri kvikmyndagerð.
Sýningartímar

JÓLASVEININN 3

Sýnd með Íslensku og ensku tali

NATIVITY STORY kl. 5:50 - 8 - 10:10
MÝRIN
kl. 6 - 8 - 10:10
THE DEPARTED kl. 6 - 9

Uomo in più, L’
(honum er ofaukið) kl. 8

Þorir þú aftur ?

Da zero a dieci
(frá einum upp í tíu) kl. 5:50

THE GRUDGE 2
BÖLVUNIN 2

SAW 3
SAW 3 VIP
SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl
FLUSHED AWAY M/-Ensk
SANTA CLAUSE 3

(FRÁFÖLLNU (
HINIR

kl. 5:50 - 8 - 10:30
kl. 8 - 10:30
kl. 3:40 - 5:50
kl. 3:40 - 5:50 - 8 - 10:10
kl. 3:40 - 5:50 - 8 - 10:10

/ ÁLFABAKKA
B.i.16
Leyfð
Leyfð
Leyfð

THE GRUDGE 2
JÓNAS M/- Ísl tal.
FLY BOYS
THE DEPARTED VIP
BÆJARHLAÐIÐ M/- Ísl tal

/ KRINGLUNNI
kl. 5:50 - 8:10 - 10:30
kl. 3:40
kl. 8 - 10:30
kl. 5
kl. 4

B.i. 16
Leyfð
B.i. 12
Leyfð

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl
FLUSHED AWAY M/-Ensk
SANTA CLAUSE 3
THE GRUDGE 2
THE DEPARTED

Miracolo, Il
(kraftaverkið) kl. 10:10

(ﬂugstrákar)

kl. 6
kl. 6 - 8:10 - 10:20
kl. 6 - 8:10
kl. 10:20
kl. 8:10

Leyfð
Leyfð
Leyfð
B.i. 16

/ AKUREYRI

/ KEFLAVÍK
SANTA CLAUSE 3
kl. 8
CASINO ROYALE
kl. 10
THE LAST KISS
kl. 8
Munið
afsláttinn
ADRIFT
kl. 10:15
Munið
afsláttinn

B.i. 16

Leyfð
B.i. 14
Leyfð
B.i. 16

STURTAÐ NIÐUR M/- Ísl
FLUSHED AWAY M/-Ensk
THE GRUDGE 2
SANTA CLAUSE 3
NATIVITY STORY

kl. 6
kl. 8
kl.10
kl. 6
kl 8 - 10

Leyfð
Leyfð
B.i. 16
Leyfð
B.i. 6

2OKKSTJÎRNUR Å (ÎLLINNI
Rock Star-tónleikar voru haldnir í
Laugardalshöll á fimmtudags- og
föstudagskvöld.
Þá komu þau Magni, Dilana, Toby Rand og
Storm Large ásamt húsbandinu úr Rock
Star-þáttunum saman og gerðu allt vitlaust
fyrir framan fjölda áhorfenda. Hljómsveitin
Á móti Sól, með Magna í fararbroddi, spilaði
einnig efni af sinni nýjustu plötu. Ljósmyndari Fréttablaðsins festi fyrri tónleikana á
filmu.

(!009 &%%4 !ÈGÎNGUMIÈAR ¹ MÎRG¾SATEIKNIMYNDINA (APPY &EET ROKSELJAST

Heldur toppsætinu
Mörgæsateiknimyndin Happy Feet
varð í efsta sæti bandaríska
aðsóknarlistans þriðju vikuna í
röð. Hélt hún þar með Bond-myndinni Casino Royale áfram í öðru
sæti listans.
Á meðal þeirra sem ljá mörgæsunum raddir í myndinni eru Nicole
Kidman, Hugh Jackman, Elijah
Wood, Brittany Murhpy og Robin
Williams.

5-6!&).. !¨$%.$5- 2OKKARINN 4OBY VAR UMVAF

Í
þriðja
sæti
varð
tímaflakksmyndin Deja Vu með
Denzel Washington í aðalhlutverki.
Á eftir henni komu síðan þrjár jólamyndir: The Nativity Story, Deck
the Halls og The Santa Clause 3 með
Tim Allen í aðalhlutverki. Hryllingsmyndin Turistas, sem fjallar
um Bandaríkjamenn í vandræðum í
frumskógum Brasilíu, lenti í áttunda sæti í sinni fyrstu viku á lista.

'«¨ 34%-.).' 3TEMNINGIN Å ,AUGARDALSHÎLL VAR

$),!.! 3ÎNGKONAN LITRÅKA $ILANA SÎNG SÅN ÖEKKTUSTU LÎG ¹ 2OCK 3TAR TËN

MJÎG GËÈ ENDA LÎNGU UPPSELT ¹ TËNLEIKANA

LEIKUNUM

Vinningar verða afhendir hjá BT Smáralind. Kópavogi. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 149 kr/skeytið.

INN AÈD¹ENDUM

&2¡44!",!¨)¨(%)¨!

Á lítið erindi á plötu
Rúvtops er tvöföld plata með
lögum sem eiga rætur sínar að
rekja til útvarpsþáttar sem Sniglabandið var með á Rás 2 sumrin
2003 og 2004. Hann var þannig
uppbyggður að hlustendur hringdu
inn og báðu um óskalög sem sveitin flutti jafnharðan í útvarpssal.
Við lok hvers þáttar bauðst þeim
sem hringdi inn að panta lag fyrir
næsta þátt, þ.e.a.s. segja hljómsveitinni hvernig lag hann vildi fá
og hvernig viðlagið ætti að byrja
og svo samdi sveitin lag eftir þessum óskum og flutti það í næsta
þætti. Á fyrri Rúvtops plötunni er
þessum frumsömdu lögum safnað
saman, en á hinni seinni er hluti
þeirra óskalaga sem hljómsveitin
flutti í beinni í þættinum.
Þetta er alls ekki slæmt
útvarpsefni. Það myndast oft
skemmtileg
stemning
þegar
hljómsveitin lætur vaða í lög sem
hún þekkir jafnvel lítið sem ekkert og hugmyndin um að fá innlegg frá hlustendum fyrir laga-

smíðar er ekki vond þó að útkoman
sé misjöfn. Hins vegar verður það
að segjast eins og er að þetta er
ekki tónlist sem gerir mikið fyrir
mann þegar maður hlustar á hana
heima í stofu. Þetta virkar ágætlega í hita leiksins í útvarpinu, en
þolir illa nánari kynni.
Eins og áður segir eru frumsömdu lögin æði misjöfn að gæðum.
Húmorinn er alltaf í fyrirrúmi og
það má alveg brosa að mörgum
þessara texta. Sniglabandið er svolítið á sömu slóðum og Stuðmenn
þegar það kemur að gríninu. Það
vinnur ekki með heildarsvip plötunnar að sum þessara laga eru
hreint grín, en í öðrum er meiri
metnaður. Bestu lögin að mínu mati
eru Silungurinn sem Andrea Gylfa
syngur, Sentimetrablús sem KK
syngur í og Bónerinn.
Á heildina litið er platan of losaraleg og á köflum hundleiðinleg
þó að útvarpsþættirnir sem þau
eiga rætur sínar að rekja til hafi
verið ágætir.
4RAUSTI *ÒLÅUSSON

4«.,)34
2ÒVTOPS
3NIGLABANDIÈ

((
²TVARPSÖ¾TTIR 3NIGLABANDSINS ¹ 2¹S
 VORU OFT SKEMMTILEGIR EN TËNLISTIN
ÒR ÖEIM SEM ER AÈ FINNA ¹ 2ÒVTOPS ¹
LÅTIÈ ERINDI ¹ PLÎTU

Sendu SMS BTC CAF
á 1900 og þúgætir unnið eintak!
Aðalvinningur er DVD spilari og CARS á DVD

Aukavinningar eru CARS á DVD, tölvuleikir, fleiri DVD myndir og margt fleira!
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 3TEFANOVIC TIL 6ALS
+NATTSPYRNUKONAN 6ANJA 3TEFANOVIC ER GENGIN TIL LIÈS VIÈ
6AL EN HÒN SKRIFAÈI UNDIR TVEGGJA ¹RA SAMNING VIÈ FÁLAGIÈ
Å G¾R 6ALUR ER FJËRÈA FÁLAGIÈ SEM HÒN LEIKUR MEÈ SÅÈAN
 ER HÒN KOM TIL &JÎLNIS OG FËR SVO TIL +2 (ÒN LÁK
MEÈ "REIÈABLIKI SÅÈASTLIÈIÈ SUMAR
EN MEIDDIST UM MITT TÅMABIL
EFTIR AÈ HAFA SKORAÈ SEX MÎRK
Å ¹TTA LEIKJUM ¥ SÅÈUSTU
VIKU FRAMLENGDI SVO
VARNARMAÈURINN 0¹LA
-ARIE %INARSDËTTIR
SAMNING SINN VIÈ 6AL
EINNIG TIL TVEGGJA ¹RA

SPORT FRETTABLADIDIS

Erum langbesta botnlið á Íslandi í dag
"OTNLIÈ (AMARS3ELFOSS Å )CELAND %XPRESS DEILD KARLA KOM GRÅÈARLEGA
¹ ËVART ¹ SUNNUDAG ER ÖAÈ LAGÈI TOPPLIÈ +2 MJÎG SANNF¾RANDI MEÈ
 STIGA MUN   3IGURINN DUGÈI ÖË EKKI TIL AÈ HÅFA L¾RISVEINA
0ÁTURS )NGVARSSONAR ÒR BOTNS¾TINU EN (AMAR3ELFOSS ER ÖË ¹ PARI
MEÈ FIMM ÎÈRUM LIÈUM MEÈ SIGRINUM ENDA DEILDIN
ALGJÎRLEGA TVÅSKIPT
b+2 INGARNIR M¾TTU EKKI TILBÒNIR TIL LEIKS
OG AUGLJËST AÈ ÖARNA VAR HIÈ KLASSÅSKA
VANMAT ¹ FERÈINNI ¶AÈ BREYTIR SAMT
EKKI ÖEIRRI STAÈREYND AÈ VIÈ ERUM
LANGBESTA BOTNLIÈ ¹ ¥SLANDI Å DAG
¶AÈ ER EKKI SPURNING ¶Ë SVO AÈ VIÈ
V¾RUM ÎRUGGIR Å BOTNS¾TINU Ö¹
VORUM VIÈ LÅKA BARA TVEIM SIGR
UM FR¹ ÒRSLITAKEPPNINNI m SAGÈI
0ÁTUR K¹TUR b!NNARS HEFUR ÕMIS
LEGT GENGIÈ ¹ HJ¹ OKKUR OG TIL
AÈ MYNDA FËRUM VIÈ Å GEGNUM
ÒTLENDINGASKIPTI OG FYRIR VIKIÈ

URÈUM VIÈ AÈ BREYTA OKKAR LEIK NOKKUÈ MIKIÈ ¶¾R BREYTINGAR ERU AÈ
SKILA ¹RANGRI NÒNA ¶AÈ VAR ENGIN UPPGJÎF HJ¹ OKKUR ENDA VELGENGNI
¹ KÎRFUBOLTAVELLINUM EKKI ALÖEKKT Å (VERAGERÈI -ENN GEFAST ÖAR AF
LEIÈANDI EKKERT UPP ÖËTT ÖEIR TAPI NOKKRUM LEIKJUMm
(AMAR3ELFOSS FÁKK 'EORGE "YRD Å SÅNAR RAÈIR EFTIR AÈ TÅMABILIÈ BYRJ
AÈI EN "YRD VAR HREINT ÒT SAGT FR¹B¾R MEÈ 3KALLAGRÅMI SÅÈASTA VETUR
0ÁTUR SEGIR MIKLU MUNA AÈ HAFA FENGIÈ EINS ÎFLUGAN MANN OG "YRD
b,EIKSKIPULAGIÈ BREYTIST MEÈ HONUM (LUTVERK
MARGRA BREYTIST OG VIÈ URÈUM MIKIÈ AÈ
H¾GJA ¹ LEIK OKKAR SVO HANN ÖURFI EKKI
AÈ HLAUPA EINS OG BRJ¹L¾ÈINGUR ¶AÈ
V¾RI HEIMSKULEGT «ÖOLINMËÈ LIÈ
EINS OG +2 VILJA KEYRA UPP HRAÈANN
OG VIÈ GETUM ÖVÅ PIRRAÈ AND
ST¾ÈINGINN MEÈ ÖVÅ AÈ H¾GJA
¹ LEIKNUM ¶Ë SVO AÈ VIÈ SÁUM
LÁLEGIR Ö¹ ERUM VIÈ EKKI VITLAUSIR m
SAGÈI 0ÁTUR LÁTTUR ¹ ÖVÅ

'UNNAR OG 6IÈAR ÅHUGA
FRAMBOÈ TIL FORMANNS +3¥
Aðeins Geir Þorsteinsson, framkvæmdastjóri KSÍ, hefur tilkynnt framboð sitt
til formanns sambandsins. Tveir til viðbótar, Gunnar Sigurðsson og Viðar Halldórsson, íhuga framboð. Halldór B. Jónsson varaformaður styður Geir.
Gunnar
Sigurðsson,
knattspyrnufrömuður á Akranesi
og Viðar Halldórsson úr Hafnarfirði sögðu við Fréttablaðið í gær
að þeir væru að íhuga alvarlega að
bjóða sig fram til formanns Knattspyrnusambands Íslands á ársþingi sambandsins í febrúar næstkomandi.
Nú þegar hefur Geir Þorsteinsson,
framkvæmdastjóri
KSÍ,
ákveðið að bjóða sig fram. Önnur
framboð hafa ekki verið tilkynnt
en Steinar Þór Guðgeirsson og
Halldór B. Jónsson, varaformaður
KSÍ, hafa útilokað framboð.
Meðal þeirra sem hafa verið
orðaðir þar að auki við formannsembættið má nefna Guðna Bergsson, fyrrverandi atvinnumann í
knattspyrnu, Jónas Kristinsson,
formann KR Sports, og Bjarna
Benediktsson alþingismann.
„Ég hef verið hvattur til að gefa
kost á mér,“ sagði Gunnar við
Fréttablaðið í gær en í síðasta
mánuði sagði hann vel getað hugsað sér að bjóða sig fram. Þá var
ekki orðið ljóst hvort Eggert

&«4"/,4)
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STËRFÁ TIL -OLDE %R HUGSANLEGA FALUR EN
EKKERT FÁLAG HEFUR SPURST FYRIR UM HANN

,ANDSLIÈSMENN -OLDE

Enginn sýnir
þeim áhuga
&«4"/,4) Norska félagið Molde

féll úr norsku úrvalsdeildinni á
dögunum og var í kjölfarið búist
við því að félagið myndi missa
eitthvað af sínum bestu mönnum
enda einir sex landsliðsmenn á
samningi hjá félaginu og þar á
meðal Íslendingurinn Marel
Jóhann Baldvinsson.
Svo er nú aldeilis ekki því
síminn hjá Molde hefur ekki beint
verið rauðglóandi síðustu daga.
Ekki ein fyrirspurn hefur komið í
leikmenn félagsins frá því það
féll.
HBG

#HARLOTTE "OBCATS

Stöðvaði
Detroit Pistons
+®2&5"/,4) Átta leikja sigurganga

Detroit Pistons í NBA-deildinni
var stöðvuð í Charlotte um
síðustu helgi er Bobcats gerði sér
lítið fyrir og landaði sigri gegn
hinu sjóðheita Pistons-liði, 97-89.
Það var fyrst og fremst frábær
frammistaða varamanna Bobcats
sem lagði grunninn að sigrinum
en varamenn heimamanna
skoruðu 46 stig gegn 14 hjá
varamönnum Pistons.
Þetta var aðeins fimmti sigur
Charlotte í vetur en flestir
sigranna hafa komið gegn betri
liðum deildarinnar á borð við San
Atnonio og Cleveland.
HBG

'%)2 ¶/234%).33/. &RAMKV¾MDARSTJËRI

+3¥ OG HUGSANLEGUR EFTIRMAÈUR %GGERTS
&2¡44!",!¨)¨% «,
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%GGERT -AGNÒSSON

Mascherano og
Tevez fara ekki
&«4"/,4) Eggert Magnússon,
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AÈ Å KNATTSPYRNUNNI ¹ !KRANESI

MÎRGUM TRÒNAÈARSTÎRFUM FYRIR +3¥

myndi hætta.
„Ég er þó ekki búinn að taka
endanlega ákvörðun en mun væntanlega gera það fljótlega,“ sagði
Gunnar.
Hann hefur lengi starfað í
knattspyrnuhreyfingunni á Akranesi og hefur verið orðaður sem
fulltrúi landsbyggðarinnar í komandi formannskjöri.
Viðar Halldórsson er sömuleiðis vel þekktur innan knattspyrnuhreyfingarinnar en hann er gallharður FH-ingur og faðir þeirra
Arnars Þórs, Davíðs Þórs og
Bjarna Þórs Viðarssona sem allir
eru þekktir knattspyrnumenn.
Arnar og Bjarni eru atvinnumenn
og Davíð spilar með FH. Jón
Rúnar, bróðir Viðars, er formaður
knattspyrnudeildar FH. Viðar
hefur gegnt ýmsum trúnaðarstörfum fyrir KSÍ á undanförnum
árum.
„Ég er að íhuga alvarlega að
bjóða mig fram,“ sagði Viðar en
vildi að öðru leyti ekki tjá sig um
málið.
Sem fyrr segir er Geir Þorsteinsson sá eini sem er búinn að
tilkynna sitt framboð og er hann

talinn hafa stuðning núverandi
knattspyrnuforystu. Halldór B.
Jónsson varaformaður segist
styðja Geir.
„Ég reikna fastlega með því að
ég muni styðja Geir ef eftir því
verður leitað,“ sagði Halldór við
Fréttablaðið í gær. Fráfarandi formaður, Eggert Magnússon, hefur
ekki lýst opinberum stuðningi en
víst má telja að hann styðji einnig
Geir í sínu framboði.
Geir hefur þegar sagt að hvernig sem niðurstöður formannskjörsins verði mun hann láta af
störfum sem framkvæmdastjóri
KSÍ. Það er því ljóst að tveir valdamestu menn íslenskrar knattspyrnu undanfarin ár munu hverfa
úr sínum embættum á næstu mánuðum.
Eggert Magnússon hefur eins
og alkunna er fest kaup á enska
úrvalsdeildarfélaginu West Ham
United í félagi við Björgólf Guðmundsson bankastjóra. Mun Eggert gerast stjórnarformaður West
Ham þegar kaupin eru formlega
gengin í gegn. Hann er þegar fluttur búferlum til Englands.
EIRIKURASGEIRSSON FRETTABLADIDIS

verðandi stjórnarformaður West
Ham, sagði í enskum fjölmiðlum í
gær að Argentínumennirnir
Carlos Tevez og Javier
Mascherano færu ekki frá
félaginu í janúar þegar félagaskiptaglugginn opnar á ný. Þeir
hafa átt erfitt með að aðlagast
enskri knattspyrnu síðan þeir
komu til West Ham í haust.
„Eftir að yfirtakan er gengin í
gegn vilja þeir örugglega sýna
okkur hvers kyns heimsklassaleikmenn þeir eru,“ sagði Eggert
og hældi Tevez fyrir frammistöðu
sína gegn Everton um helgina.

!DRIANO HJ¹ )NTER

Fékk gullnu
ruslafötuna
&«4"/,4) Hvert ár stendur ítölsk

útvarpsstöð fyrir kosningu á
versta leikmanni ársins sem er að
líða og veitir sigurvegaranum
hina svokölluðu „gullnu ruslafötu“. Í ár var brasilíski framherjinn hjá Inter, Adriano, þess
vafasama heiðurs aðnjótandi. Af
tíu þúsund atkvæðum fékk hann
32,5% „kosningu“. Hann hefur
þótt skelfilegur í haust og ekki
skorað síðan í mars síðastliðnum.
Í fyrra hlaut Christian Vieri
verðlaunin og hefur lítið spilað í
ár. Hinir sem voru nefndir til
sögunnar í ár eru Alberto
Gilardino, Ricardo Oliveira, JeanAlain Boumsong og Raul.
ES¹

M@J8C}e\i_X^jk´c\`k`c^i\`jcl[i\`]`e^Xi
m`bXlg}mild\X aeljkl%
"JkX^i\`jclm\i
"=iXdc\e^[li}Ypi^Xikd`
"C´^i`m\ok`i
"=clke`e^jkip^^`e^
"C´^i`bfjkeXli
"M`c[XiglebkXi
"K`cXcckX*-d}eXX

E}eXi`lggc j`e^Xi}nnn%m`jX%`j&m`jXcXe\XjdX,),)'''

Með því að slaka aðeins á og nýta
orkustöðvarnar má oft komast
að farsælli niðurstöðu. Hefurðu til
dæmis hugleitt hvar Orkustöðvarnar
eru og hvað bensínið er ódýrt þar?
Bensínfrelsi Orkunnar gefur svo enn meiri
afslátt eða 3 kr. í viðbót.
Þegar ég leiddi hugann að því hvað má spara
mikið á Orkustöðvunum, þá ákvað ég að snúa
mér þangað.
Guðjón Bergmann, jógakennari og rithöfundur.

Fram að jólum er 2 krónu afsláttur á
einni Orkustöð á dag. Stöð dagsins er
auglýst í útvarpinu.

Lárus & Lárus
Hefurðu hugleitt,
Lalli?

Já hugsaðu þér bara

Hvað ertu að hugsa?

Hvað ég eigi að hugleiða
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)CELAND %XPRESS DEILD KARLA

Snæfell eitt
í efsta sæti
+®2&5"/,4) Snæfell vann í gær
sigur á Grindvíkingum á útivelli,
75-68, og fóru þar með á topp
Iceland Express deildar karla.
Liðið hefur unnið átta leiki í röð
eftir að hafa tapað fyrir KR í
fyrstu umferðinni.
Hlynur Bæringsson skoraði
flest stig Snæfellinga, fimmtán,
tók tíu fráköst, gaf fimm stoðsendingar og stal fjórum boltum.
ÍR vann svo mikilvægan sigur
á Haukum, 103-90.
ES¹

+RISTÅN 2ËS (¹KONARDËTTIR

Annað brons
35.$ Kristín Rós Hákonardóttir
vann í gær sín önnur bronsverðlaun á heimsmeistaramóti
fatlaðra í sundi sem fer fram í
Suður-Afríku. Hún varð í gær
þriðja í 100 m bringusundi en
vann bronsverðlaun í 100 m
baksundi í fyrradag.
ES¹

,EIKMENN "ENGALS

Margir sitja
í steininum
.&, Leikmenn Bengaltígranna frá

Cincinnati hafa verið duglegir að
komast í kast við lögin síðustu ár
og enn einn leikmaður félagsins
var handtekinn um helgina.
Sá heitir Reggie McNeal og er
nýliði hjá Bengals. Hann var
handtekinn í Houston fyrir utan
næturklúbb þar sem hann var
með dólgslæti. Hann er sjöundi
leikmaður félagsins sem er
handtekinn á einu ári.
HBG

"RESKUIR FJÎLMIÈLAR FJALLA MIKIÈ UM MEINT ËS¾TTI !RSENES 7ENGER STJËRA !RSENAL OG 4HIERRYS (ENRY

Henry segist ekki hafa rifist við Wenger
&«4"/,4) Breskir fjölmiðlar hafa
mikið fjallað um meint ósætti á
milli Arsene Wenger, stjóra Arsenal, og fyrirliða liðsins, Thierry
Henry. Fyrirliðinn segist ekki hafa
rifist við Wenger sem hefur gefið
í skyn að ekki sé allt með felldu á
milli þeirra tveggja.
„Ég verð frá í mánuð, kannski
einn og hálfan,“ sagði Henry við
franska blaðið L´Equipe en hann á
að hafa rokið heim af æfingu síðasta föstudag þegar í ljós kom að
hann myndi ekki spila gegn
Tottenham.
„Ég varð reiður því þar með get
ég ekki hjálpað liðinu mínu á vellinum. Það fer í taugarnar á mér en

ég reifst ekki við Wenger.“
Henry missti líka af leiknum
gegn Bolton fyrir rúmri viku og
nú hefur komið í ljós að hann er
líka meiddur á læri. Tímabilið í
fyrra virðist hafa tekið sinn toll af
Henry en hann fór í úrslit meistaradeildarinnar með Arsenal og í
úrslit HM með Frakklandi.
„Eftir að hafa leikið 60 leiki
sama árið þá kemur að því að líkaminn segir stopp og þá verður
maður að hlusta,“ sagði Henry og
Wenger tekur undir að hann verði
að fá sína hvíld.
Sögusagnir um ósætti þeirra
fengu byr undir báða vængi þegar
Wenger sagðist ekki ætla að kaupa

leikmenn í janúar degi eftir að
Henry hafði sagt hið gagnstæða.
„Við erum ekki með sömu breidd
og hin liðin. Arsene mun reyna að
ná góðum samningum í janúar,“
sagði Henry og þegar Wenger var
spurður af hverju Henry hefði
sagt þetta svaraði Wenger: „Ég
veit það ekki. Þið verðið að spyrja
hann.“
HBG
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3TERKIR LEIKMENN Å OF F¹UM FÁLÎGUM
Íslenska kvennalandsliðið í handbolta lauk keppni í undankeppni HM á sunnudaginn og Fréttablaðið settist niður með Júlíusi þjálfara liðsins og ræddi við hann um árangurinn og stöðu kvennahandboltans.
(!.$"/,4) Ísland endaði í þriðja
sæti í sínum riðli í undankeppni
HM í handbolta kvenna en mótinu
lauk á sunnudaginn. Markmið liðsins fyrir undankeppnina var að
vinna alla leikina og komast upp
úr riðlinum en Júlíus Jónasson
þjálfari íslenska liðsins viðurkennir að það hafi verið háleitt
markmið.
„Við settum okkur markmið um
að fara áfram úr riðlinum. Við
vissum jafnframt að það væri
háleitt markmið og það þyrfti allt
að ganga upp. Leikurinn gegn
Portúgal situr svolítið í manni, við
spiluðum illa framan af í þeim leik
og lentum í vandræðum.
Við lékum svo nokkuð vel gegn
Rúmenum en töpuðum því á
nokkrum mínútum og á þeim mínútum sá maður ef til vill muninn á
styrk liðanna. Ég var samt mun
sáttari við spilamennskuna í þeim
leik en svo var ég ósáttur við fyrri
hálfleikinn gegn Ítölum. Þannig að
á heildina litið er ég ekkert alltof
sáttur. Í fyrsta lagi vegna þess að
við náðum ekki markmiðinu okkar,
ég veit að það var háleitt en við
náðum því ekki, og í öðru lagi þá
hefði ég viljað fá aðeins meira út
úr mótinu, ég hefði t.d. viljað sjá
Portúgalsleikinn enda öðruvísi,“
sagði Júlíus en hann sagði að liðið
væri komið lengra en í æfingaferðinni í Hollandi í síðasta mánuði.
Júlíus sagði jafnframt að markmið íslenska kvennalandsliðsins
væri að komast á stórmót á næstu
árum. „Það eru allir sammála um
það að næsta markmið kvennalandsliðsins sé að komast í stórkeppni á næstu tveimur til þremur árum. Svo þarf líka að horfa á
hvað þarf til svo að það markmið
náist.
Við höfum verið að velta þessu
mikið fyrir okkur og ef við miðum
okkur við t.d. Rúmeníu sem er eitt

*²,¥53 *«.!33/. 6ANN TVO SIGRA EN TAPAÈI TVEIMUR LEIKJUM Å FORKEPPNI (- KVENNA Å 2ÒMENÅU

besta kvennalandsliðið í heiminum þá eru þar fleiri alhliða leikmenn. Við Íslendingar erum svolítið fastir í því að ef leikmaður er
t.d. vinstri skytta þá er leikmaðurinn bara vinstri skytta og fer ekkert mikið úr þeirri stöðu. Við
sjáum það bara þegar alþjóðlegur
bolti er skoðaður að leikmenn eru
mikið að spila fleiri en eina stöðu
og það er kannski of lítið um það
hjá okkur.“ En hver er ástæðan
fyrir þessari stöðu í íslenskum
handbolta?
„Ég held að hún liggi að hluta
til í því að það eru fjórtán leikmenn í liði heima á Íslandi. Það má
alveg taka það til skoðunar hvort
það sé ekki of mikið og hvort ekki
sé betra að hafa bara tólf leikmenn á skýrslu. Eins og staðan er
dag þá getur þjálfari félagsliðs

valið tvo leikmenn í hverja stöðu
en þarna þyrfti þjálfarinn að velja
t.d. leikmann sem getur leyst
tvær, þrjár eða jafnvel fleiri stöður. Þá þarf þjálfarinn að þjálfa
leikmenn í því að verða alhliða
leikmenn.
Það er líka annað í þessu sambandi að á Íslandi eru að mínu
mati félög sem eru með of marga
góða leikmenn, bæði í kvenna- og
karlahandboltanum. Það er frábært fyrir félagsþjálfara en það
er slæmt fyrir landsliðsþjálfara
og handboltann í heild sinni. Þarna
safnast saman margir góðir leikmenn sem spila minna og vantar
leikform og það er erfiðara að
taka tvo leikmenn sem spila sömu
stöðu úr sama félagsliðinu,“ sagði
Júlíus og á hann þar við Stjörnuna
og Val í kvennaboltanum og Val í

&2¡44!",!¨)¨ 4)() */6!./6)#

karlaboltanum.
Júlíus bætti við að markvarðastaðan í íslenskum kvennahandbolta væri ekki nógu góð. „Í
íslenskum kvennahandbolta eru
of margir erlendir markverðir að
spila í deildinni. Við erum með tvo
frábæra markverði, þær Írisi og
Berglindi, en ég fór að velta því
fyrir mér um daginn hvað gerist
ef önnur þeirra verður ófrísk. Þá
erum við komin í skrítna stöðu.
Það eru vissulega einhverjir markmenn til en það er mjög lítið af
þeim. Íslenskir markmenn fá of
lítið að spila,“ sagði Júlíus að
lokum.
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SKRIFAR FR¹ 2ÒMENÅU
DAGUR FRETTABLADIDIS

3ÕN KEYPTI SÕNINGARRÁTTINN AÈ %VRËPUMËTARÎÈINNI Å GOLFI

Birgir Leifur í beinni á Sýn
'/,& Sjónvarpsstöðin Sýn hefur

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

tryggt sér sýningarrétt á beinum
útsendingum frá Evrópumótaröð
karla í golfi. Birgir Leifur Hafþórsson varð fyrsti íslenski kylfingurinn í karlaflokki sem tryggði
sér þátttökurétt á mótaröðinni og
mun hann keppa á tveimur mótum
í Suður-Afríku nú síðar í mánuðinum.
Sýnt verður frá öllum keppnisdögum í báðum mótum en Sýn
mun svo vera með beinar útsendingar frá fleiri mótum á næsta
ári.
Fyrra mótið sem Birgir Leifur
keppir í er Alfred Dunhill-mótið
sem hefst núna á fimmtudaginn.
Viku síðar hefst opna Airwaysmótið.
Eftir formannafund GSÍ í nóvember var ákveðið að sambandið
myndi sækja um A-styrk til
Afreksmannasjóðs ÍSÍ fyrir Birgi

Leif en þátttöku hans á mótaröðinni fylgir mikill kostnaður.
Hann hefur í rúmt ár búið í
Lúxemborg þar sem hann á auðvelt með að ferðast á milli móta.
Birgir Leifur tryggði sér þátttökurétt á Evrópumótaröðinni
með því að vera meðal þrjátíu
efstu á lokaúrtökumótinu sem fór
fram á Spáni í síðasta mánuði. Var
það í tíunda skiptið sem hann
reyndi að ná í „kortið“ svokallaða
en tvívegis áður hefur hann verið
aðeins einu höggi frá því.
ES¹
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+EPPIR MEÈ ÖEIM BESTU Å %VR
ËPU N¾STA ¹RIÈ OG HEFUR LEIK ¹
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!LLT UNDIR HJ¹ "ARCELONA
Evrópumeistararar Barcelona verða að vinna Werder Bremen á heimavelli í
kvöld ætli liðið sér í sextán liða úrslit meistaradeildarinnar. Ef Barcelona kemst
ekki áfram verður það í fyrsta sinn sem meistararnir komast ekki áfram.
2/.!,$/ %KKI VINS¾LL ¹ 2IVERSIDE

'ARETH 3OUTHGATE

Ronaldo er
„raðdýfari“
&«4"/,4) Gareth Southgate, stjóri

Middlesbrough, var allt annað en
sáttur við Portúgalann Cristiano
Ronaldo eftir leik Boro og Man.
Utd um helgina. United fékk víti í
leiknum og sást greinilega á
myndabandsupptökum að ekki
var um neina snertingu að ræða.
Hið sama gerðist síðar í leiknum.
„Þetta er ekki í fyrsta skipti
sem Ronaldo leikur þennan leik.
Markvörðurinn okkar gerði allt
til að forðast snertingu en niður
fór drengurinn eina ferðina enn,“
sagði Southgate svekktur. „Hann
er svindlari og þetta var ekkert
víti.“
Sir Alex Ferguson, stjóri Man.
Utd, stendur með sínum manni og
segir að vítið hafi verið réttilega
dæmt. Ef markvörður Boro hefði
ekki verið fyrir hefði Ronaldo
skorað.
HBG
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&«4"/,4) Stund sannleikans er
runninn upp hjá Evrópumeisturum Barcelona. Takist þeim ekki að
leggja Werder Bremen í kvöld er
liðið úr leik í meistaradeildinni.
Málið er ekki flóknara en það. Það
yrði mikið áfall fyrir Barcelona að
falla úr keppni á þessu stigi og
ekki síst fjárhagslega enda verður
liðið af gríðarlegum tekjum takist
því ekki að komast í sextán liða
úrslit.
Margir vilja kenna erfiðu undirbúningstímabili um að gengi
Barca hafi ekki verið sem skyldi í
vetur.
„Undirbúningstímabilið
hefði getað verið betra. Það var
mikið um flug, margir leikir og
hreinlega of fáir klukkutímar
fyrir marga leikmenn liðsins að
hvílast,“ sagði varnarmaðurinn
Rafael Marquez en Samuel Eto´o
hefur játað að hafa tekið inn svefnpillur svo hann næði að hvílast á
undirbúningstímabilinu.
Ekki
verður hlustað á slíkar afsakanir í
kvöld. Brasilíumaðurinn Edmilson segir að um sé að ræða úrslitaleik.
„Við höfum allt að vinna í þessum leik. Við eigum að vera nógu
góðir til að vinna og við verðum
líka að passa varnarleikinn því
það væri hrikalegt að hleypa
marki inn. Við lítum á þennan leik
sem úrslitaleik og við megum ekki
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Á hraðri leið
upp í Serie A
&«4"/,4) Juventus komst um

helgina á topp Serie B þrátt fyrir
1-1 jafntefli gegn Genoa. Þetta er
stór áfangi hjá félaginu sem var
sent niður um deild með skömm
síðasta sumar. Titlar voru einnig
teknir af félaginu.
Juventus byrjaði Serie B með
17 stig í mínus en sú refsing var
minnkuð í 9 mínusstig eftir að
tímabilið hófst. Juventus hefur
ekki tapað leik í Serie B í vetur
enda liðið ógnarsterkt þar sem
fjöldi sterkra leikmanna hélt
tryggð við það og þar á meðal
leikmenn úr heimsmeistaraliði
Ítala síðan í sumar.
HBG
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F¾R NËG AÈ GERA Å KVÎLD (ANN KLÒÈRAÈI
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ENDA DUGAR "ARCELONA EKKERT ANNAÈ EN SIGUR TIL AÈ KOMAST ¹FRAM Å MEISTARADEILDINNI
2ONALDINHO FÁKK AÈ HVÅLA UM HELGINA
&2¡44!",!¨)¨'%449 )-!'%3

HJ¹ HONUM

tapa. Það er ekki flóknara en það,“
sagði Edmilson en þess má geta að
Ronaldinho var hvíldur um helgina svo hann yrði ferskur í kvöld.
Það mun mikið mæða á hinum
24 ára gamla markverði Bremen,
Tim Wiese, en hann gerði hrikaleg
mistök gegn Juventus á síðustu
leiktíð sem gerðu það að verkum

að Bremen féll úr leik. „Ég svaf
illa um nóttina en málið var grafið
og gleymt daginn eftir,“ sagði
Wiese. „Ég held við vinnum þennan leik 1-0. Að sjálfsögðu spá fáir
okkur góðu gengi í þessum leik en
við teljum okkur vera jafngóða og
Barcelona. Við eigum möguleika.“
HENRY FRETTABLADIDIS

&ERÈIR ¹ /LD 4RAFFORD
EFTIR ¹RAMËT
²RVAL ²TSÕN Å SAMSTARÙ VIÈ -AN5TD KLÒBBINN ¹ ¥SLANDI
BÕÈUR UPP ¹ EFTIRFARANDI  FERÈIR ¹ /LD 4RAFFORD EFTIR ¹RAMËT
¥ ÎLLUM FERÈUNUM ER FERÈALAGIÈ OG GISTINGIN SÒ SAMA
"EINT ÚUG MEÈ ¹¾TLUNARÚUGI )CELANDAIR ¹ -ANCHESTER
²T ¹ FÎSTUDAGSEFTIRMIÈDEGI KL 
+OMIÈ HEIM ¹ M¹NUDAGSKVÎLDI KL 
'IST ER ¹ .OVOTEL HËTELINU Å MIÈBORG -ANCHESTER MJÎG GOTT HËTEL ¹
FR¹B¾RUM STAÈ Å BORGINNI
!LLAR FERÈIRNAR KOSTA  KR ¹ MANN Å TVÅBÕLI
)NNIFALIÈ Å VERÈI ÚUG SKATTAR GISTING Å  N¾TUR MEÈ MORGUNVERÈI RÒTUR
TIL OG FR¹ ÚUGVELLI MIÈI ¹ LEIKINN OG ÅSLENSK FARARSTJËRN
!UKAGJALD F EINBÕLI  KR
&ERÈIRNAR ERU
-AN5TD V !6ILLA
-AN5TD V #HARLTON
-AN5TD V "OLTON
-AN5TD V "LACKBURN
-AN5TD V -IDDLESBORO
-AN5TD V 7ESTHAM

  JANÒAR
  FEBRÒAR
  MARS
 MARS  APRÅL
  APRÅL
  MAÅ

LAUST
NOKKUR S¾TI LAUS
UPPSELT
ÎRF¹ S¾TI LAUS
UPPSELT
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Yfirtaka yfirvofandi
&«4"/,4) Fátt virðist geta komið í
veg fyrir að enska úrvalsdeildarfélagið Liverpool verði selt fjárfestingafyrirtæki á vegum stjórnvalda í Dubai, einu ríkjanna í
sameinuðu arabísku furstadæmunum. Fyrirtækið, Dubai International Capital, staðfesti í gær að
það ætti í viðræðum við stærstu
eigendur Liverpool um kaup á á
meirihluta hlutabréfa í félaginu
upp á 60 milljarða króna eða 450
milljónir punda.
„Við vonumst til að ná samkomulagi sem gerir okkur kleift
að fjármagna þau verkefni sem
þarfir félagsins gera ráð fyrir,“
sagði Sameer al-Ansari, framkvæmdastjóri DIC.
Í samningnum mun vera kveðið

á um að 200 milljónum punda verði
eytt til að byggja nýjan 60 þúsund
sæta leikvang auk þess sem skuldir verða niðurgreiddar og sjóðir til
leikmannakaupa stækkaðir.
Hafa fulltrúar fyrirtækisins
verið að skoða bókhald félagsins.
Landshöfðingi
Dubai,
Mohammad bin Rashid Al Maktoum, er talinn aðalmaðurinn á
bakvið tilboðið en hann er einnig
forsætisráðherra og varaforseti
Sameinuðu arabísku furstadæmanna. Hann er mikill veðhlaupaáhugamaður og á marga hesta og
hestabú.
Mohammad er 57 ára gamall, á
tvær eiginkonur og sextán börn;
sjö syni og níu dætur.
ES¹

$AVID "ECKHAM

Ekki á leið til
Bandaríkjanna
&«4"/,4) David Beckham sagði við

spænska fjölmiðla í gær að hann
væri ekki á förum til Bandaríkjanna eins og sumir fjölmiðlar
hafa haldið fram síðustu vikur.
Samningur Beckhams við Real
Madrid rennur út næsta sumar og
hann virðist ekki vera nálægt því
að skrifa undir framlengingu á
honum. Í janúar verður honum
síðan frjálst að semja við önnur
félög.
„Heimspressan er alltaf að tala
um hitt og þetta. Staðreyndin er
sú að ég er ánægður hjá Madrid
og er ekki að hugsa um að fara til
Bandaríkjanna,“ sagði Beckham
sem lék seinni hálfleik með Real
á sunnudag gegn Bilbao. „Það var
gaman að spila á ný. Ekki var
verra að vinna og mér leið vel á
miðri miðjunni.“
HBG

'ARY .EVILLE

Munum ekki
misstíga okkur
&«4"/,4) Fyrirliði Manchester

United, Gary Neville, hefur
gríðarlega trú á sínu liði í vetur
og telur það geta farið alla leið í
ensku úrvalsdeildinni.
„Ég hef þá tilfinningu að við
munum ekki misstíga okkur.
Leikmenn eru gríðarlega
einbeittir og ákveðnir,“ sagði
Neville en Chelsea hefur haft
yfirburði í ensku deildinni síðustu
tvö ár.
„Við erum ánægðir með
spilamennsku okkar. Okkur finnst
við hafa þróað okkar leik síðustu
ár og hefur gengið á ýmsu á þeim
tíma. Í fyrra náðum við ekki
góðum úrslitum í jöfnum leikjum
en það er ekki svo lengur.“
HBG

SUPERMAN

Birtist með fyrirvara um innsláttarvillur og myndabrengl. - Verð geta breyst án fyrirvara. Gildir á meðan birðir endast.

FÆST Í VÍDEÓHÖLLINNI
OG Á ÖLLUM SÖLUSTÖÐUM
BÓNUSVÍDEÓ

Úrval nýrra mynda
og teiknimynda
til sölu á aðeins
kr. 1.999,Til sölu á eftirfarandi stöðum:
Vídeóhöllin Lágmúla 7
Bónusvídeó Hraunbæ 121
Bónusvideó Þverholti 2, Mosfellsbæ
Bónusvideó Ánanaustum 15
Bónusvideo Lækjargötu 2, Hafnarfirði
SENDUM Í PÓSTKRÖFU S. 568-5333

Bónusvideó Spönginni
Bónusvideó Mjódd
Bónusvideó Lóuhólum 2-6
Bónusvideo Nýbýlavegi 16
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STÒDÅËI OG HL¾I ¹ SÁRSTÎKUM STÎÈUM EFTIR HANDRITI KANNSKI
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GËÈ SAMBÎND ALLT SEM SKIPTIR M¹LI /G
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MEÈ OKKUR Å INNSTA HRING STJARNANNA
ÖAR SEM VIÈ F¹UM AÈ SJ¹ EINKAVIÈTÎL
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-ARS )) "ANDARÅSK SPENNUÖ¹TTARÎÈ UM
UNGA KONU SEM TEKUR TIL VIÈ AÈ FLETTA OFAN
AF GL¾PAMÎNNUM
 3VONA VAR ÖAÈ 
 ¶RÅR BLAÈAMENN LEITA RITHÎFUNDAR
4RE REPORTERE SÎKER EN FORFATTER /RHAN
0AMUK .ORSKUR Ö¹TTUR UM 4YRKJANN /RHAN
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 2OSE OG -ALONEY  "RESK
Ö¹TTARÎÈ UM RANNSËKNARLÎGREGLUKONUNA
2OSE OG FÁLAGA HENNAR -ALONEY SEM GLÅMA
VIÈ DULARFULL SAKAM¹L !TRIÈI Å Ö¾TTINUM ERU
EKKI VIÈ H¾FI BARNA
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H¹LFÅSLENSKAN RANNSËKNARLÎGREGLU
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LAGÈA GL¾PASTARFSEMI !TRIÈI Å Ö¹TTUNUM
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SKELLA UPP ÒR (L¹TURINN ER SAMT
SEM ¹ÈUR SMITANDI EN ALGJÎRLEGA
ËÖOLANDI AÈ ÖURFA AÈ HL¾JA AÈ
LÁLEGUM BRÎNDURUM VEGNA SMIT
ANDI HL¹TURS
¶AÈ ERU MARGIR Ö¾TTIR Å DAG
SKREYTTIR MEÈ ÖESSUM ËSÕNILEGA
%6%29"/$9 ,/6%3 2!9-/.$
SJËNVARPSHL¹TRI EINS OG TIL D¾MIS
¥ ÖESSUM Ö¹TTUM ER DËSAHL¹T
GAMANÖ¹TTURINN %VERYBODY
URINN NOTAÈUR ËSPART ENDA ÖARF
,OVES 2AYMOND SEM VIRÈIST VERA
KANNSKI HJ¹LP TIL AÈ HL¾JA AÈ
ALLAN SËLARHRINGINN Å SJËNVARPINU
BRÎNDURUNUM Å Ö¾TTINUM
ÎRUGGLEGA ENDURSÕNDUR ÖRISVAR
¹ DAG -JÎG SÁRSTAKT UPP¹T¾KI HJ¹ VIÈKOMANDI SJËNVARPASTÎÈ ÖAR
SEM Ö¾TTIRNIR ERU EKKI EINU SINNI SKEMMTILEGIR AÈ MÅNU MATI OG
ER DËSAHL¹TURINN ÖVÅ NOTAÈUR ËSPART TIL AÈ F¹ FËLK TIL AÈ HL¾JA TLI
ÖAÈ SÁ KANNSKI AÈALM¹LIÈ %R DËSAHL¹TURINN NOTAÈUR Å ËFYNDNUM
Ö¹TTUM TIL AÈ PLATA HEILANN OG L¹TA FËLK HL¾JA AÈ MJÎG LÁLEGU SJËN
VARPSEFNI (J¹LPART¾KI TIL AÈ HL¾JA

(VAÈ KOSTAR
ÙSKURINN
ÖAR SEM
ÖÒ VERSLAR

3TËR HUMAR
(ÎRPUSKEL
2ISAR¾KJUR
4ÒNÙSKSTEIKUR
¶ORSKHNAKKAR
(EITREYKT µSA
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¶AÈ ER KOMIÈ AÈ LOKAUMFERÈINNI Å RIÈLA
KEPPNI MEISTARADEILDAR %VRËPU Å FËTBOLTA
²RSLITIN Å RIÈLUNUM ERU HVERGI N¾RRI R¹ÈIN
OG LEIKIRNIR Å LOKAUMFERÈINNI ÖVÅ HVER
ÎÈRUM MIKILV¾GARI 3ÕN VERÈUR MEÈ Å
BEINNI ÒTSENDINGU HREINAN ÒRSLITALEIK
MILLI SJ¹LFRA %VRËPUMEISTARANNA "ARCE
LONA OG ÖÕSKA LIÈSINS 7ERDER "REMEN
UM ÖAÈ HVORT LIÈANNA MUN FYLGJA
#HELSEA UPP ÒR ! RIÈLI ¶AÈ SEM MEIRA ER
Ö¹ ER "REMEN Å BETRI STÎÈU p LIÈINU DUGIR
JAFNTEFLI TIL AÈ KOMAST ¹FRAM ¹ MEÈAN
"ARCELONA VERÈUR AÈ SIGRA ¹ .ÕVANGI
¶AÈ ER ÖVÅ AÈ DUGA EÈA DREPAST FYRIR %IÈ
3M¹RA OG FÁLAGA 'UÈNI "ERGS OG (EIMIR +ARLS BYRJA UPPHITUN AÈ VANDA KL
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Heimabíó í einum hátalara sem er svo raunverulegt að
það blekkir jafnvel þá sem hafa næmustu heyrnina

 .ÕJAR EIGNIR p NÕJUSTU EIGNIRNAR ¹
MARKAÈNUM SÕNDAR
 %INBÕLISHÒS p %RTU AÈ LEITA AÈ
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Fjölrása heimabíó í aðeins einum hátalara! Innbyggður magnari. Engir
bakhátalarar eða hátalarasnúrur út um allt gólf. Með nýrri tækni frá
Yamaha (Digital Sound Projector) er hljóðbylgjunum beint á nákvæman
hátt í ólíkar áttir þannig að þú heyrir hljóminn í mismunandi rásum
fyrir framan þig, aftan – frá öllum hliðum – úr einum hátalara. Auðvelt
í uppsetningu, fágað útlit og fáanlegt í tveimur stærðum. Allir í
fjölskyldunni, líka ferfættlingarnir, kunna að meta þessa nýju tækni frá
Yamaha.

D i g i t a l

S o u n d

P r o j e c t o r

YSP-1100 YSP-900

Yamaha heimabíó fæst hjá söluaðilum um land allt.
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Samdi þrjú lög fyrir kvikmynd

...fær Óttar Martin Norðfjörð
fyrir að láta allan ágóða af bók
sinni renna til Mæðrastyrkrarnefndar. Bókin sú, fyrsta bindi
ævisögu Hannesar Hólmsteins, hefur rokselst og skipar
nú þriðja sæti á metsölulista
Eymundsson.

1

6

2

3

7

9

4

10

11

13

14

15

16

17

19

-%¨ ,%)+34*«2!.5- !NNA -JÎLL HITTI

SL¾MT AÈ VERA ¹ FRUMSÕNINGU MEÈ FËLKI
¹ BORÈ VIÈ 7ARREN "EATTY OG !NNETTE
"ENING

AÈ SJ¹LFSÎGÈU LEIKSTJËRA MYNDARINNAR
#HRISTOPHER 'UEST ¹ FRUMSÕNINGUNNI
EN HANN ER EIGINMAÈUR LEIKKONUNNAR
*AMIE ,EE #URTIS

Að sögn Önnu Mjallar er lífið
gott alla daga í Los Angeles, þó það
sé ekki alltaf jafnauðvelt. „Í morgun vaknaði ég við fuglasöng og sólskin, kreisti appelsínur og fór út að

labba með hundana í stuttbuxum
og strigaskóm. Þannig að ég get
ekki kvartað,“ segir hin hamingjusama Anna Mjöll í Los Angeles.
SH

&,/4452 &¡,!'33+!052 ¶AÈ ER EKKI
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,2¡44  MARR  TVEIR EINS  FOR 
IMPRA  SL¹  MÎGLA  KJÎT  Å RÎÈ
 ANDI  FORNAFN  REYTA  KJ¹NI
,«¨2¡44  KOSTAR LÅTIÈ  GUÈ  NÅS
KUPÒKI  KN¾PA  SKRATTI  KRAFTUR 
PRJËNAVARNINGUR  KL¹MFENGIN 
FRESTUR  KUSK
,!53.
,«¨2¡44  ËDÕR  RA  AURAS¹L 
KR¹  DJÎFULL  AFL  LES  KLÒR 
TÎF  LË
,2¡44  BRAK  DD  AUR  ÕJA 
R¹  RÎFLA  FLESK  TU  S¹L 
ÎLL  LÒ  FLËN
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3VÎR VIÈ SPURNINGUM ¹ BLS 

 'UÈBERGUR "ERGSSON
 7ASHINGTON 0OST
 ®GMUNDUR *ËNASSON

„Þetta kom flatt upp á mig og ég
átti ekki von á þessu enda er þetta
það síðasta sem ég vil láta spyrða
mig saman við og vera talinn einhvers konar öfgasinni,“ segir Þorsteinn Guðmundsson, leikari og
atvinnugrínari, sem þurfti óvænt,
í beinni útsendingu, að svara fyrir
kynþáttafordóma persónu sem
hann lék í innslagi sem sýnt var í
skemmtidagskrá Stöðvar 2 í tilefni af degi rauða nefsins á Stöð 2
á föstudagskvöld.
Brot úr grínatriði Þorsteins
þar sem hann leikur vitleysing
sem dregur í efa mikilvægi þess
að hjálpa hungruðum heimi með
fjárframlögum var sýnt í Íslandi í
dag og í framhaldinu gekk hinn
vaski spyrill Sölvi Tryggvason á
Þorstein og spurði hann hvort
hann hefði ekki gengið of langt í
gríninu og hvort hann óttaðist
ekki um öryggi sitt vegna atriðisins.
„Þorsteinn J. og Sölvi eru báðir
búnir að tala við mig og biðjast
afsökunar. Hugmynd þeirra var
að grínast með þetta og tala við
mig í karakter en ég var bara alls
ekki í karakter.
Þetta
voru
mistök
hjá
þeim og ég
ætla
svo
sannarlega
að fyrirgefa
þeim en ég
var virki-

4`{bbOPZOWS`
a[tOcUZ aW\UO
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#
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3/ÈD
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¶/234%).. '5¨-5.$33/. 3EGIR ÖAÈ VERA Å EÈLI GRÅNSINS AÈ FARA AÈ MÎRKUNUM OG
ÖËTTI MIÈUR AÈ VERA TENGDUR VIÈ RASIMA ÖEGAR HANN VAR AÈ GERA GRÅN AÈ FORDËMUM

lega sár enda skiptir þetta
mig og konuna mína miklu
máli þar sem við tökum
mjög virkan þátt í mannréttindamálum og vorum
svolítið í klessu yfir
þessu.“
Þorsteinn bætir því við að
það megi ef til vill segja
að þetta atvik sé
dæmi um að best
sé
að
láta
atvinnumennina
um grínið, eða
„leave the comedy to the pro-

¶/234%).. *

(ANN OG HANS FËLK
GLEYMDU AÈ GERA
R¾KILEGAN MUN ¹
LEIKARA OG PERSËNU OG
BAÈST HANN STRAX AFSÎKUNAR

!,3, ¥ ,! !NNA -JÎLL

SEGIR LÅFIÈ Å ,OS !NGELES
MJÎG GOTT ¶AR VAKNAR HÒN
VIÈ SËLSKIN OG FUGLASÎNG ¹
HVERJUM MORGNI OG HEFUR
AÈ AUKI NËG AÈ GERA
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'LENS ER EKKERT GRÅN
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Anna Mjöll Ólafsdóttir gerir það
gott í Los Angeles þar sem hún
starfar sem lagahöfundur fyrir
kvikmyndir og auglýsingar. „Ég
samdi þrjú lög ásamt CJ Vanston
fyrir nýjustu mynd Christopher
Guest,“ segir Anna Mjöll en myndin, sem heitir For Your Consideration, kom út í nóvember.
„Ég hef verið að skrifa mikið
með CJ en hann semur alla tónlist
fyrir myndir Christophers Guest
og er frábær tónlistarmaður,“ segir
Anna Mjöll og er hæstánægð með
að fá svona frábært tækifæri.
„Lögin heita Sugar Mama, So Delicious og It’s Allright og heyrast mismikið í myndinni en nafnið kemur
fram þrisvar í kreditlistanum svo
það bætir allt saman upp.”

fessionals“, eins og hann orðar
það.
„Við erum búnir að fara
yfir þetta, nafnarnir,“ segir
Þorsteinn J. Vilhjálmsson,
ritstjóri Íslands í dag. „Við
gerðum þau mannlegu mistök að gera ekki greinarmun
á leikaranum Þorsteini
Guðmundssyni og persónunni sem hann lék
í þessu atriði sem
mér fannst með
þeim betri þetta
kvöld og okkur er
ljúft og skylt að biðjast afsökunar á því.“
THORARINN FRETTABLADIDIS

3®,6) 429''6!3/.

'RÅNAÈIST Å GRÅNARANUM
SEM VISSI EKKI HVAÈAN
¹ SIG STËÈ VEÈRIÈ

4ILNEFNINGAR TIL HINNA ÅSLENSKU
BËKMENNTAVERÈLAUNA p 'ULLMIÈANS
p VERÈA KYNNTAR ¹ FIMMTUDAGINN
-IKIL LEYND RÅKIR UM HVERJIR SITJA
Å NEFNDUNUM TVEIMUR Å FLOKKI
FAGUR OG FR¾ÈIBËKMENNTA SVO
EKKI SÁ MEÈ NEINU MËTI H¾GT AÈ
HAFA ¹HRIF ¹ VIÈKOMANDI 'LÎGGIR
.ETVERJAR ÖËTTUST ÖË SJ¹ FR¾GAN
BLOGGARA MISSA ÒT ÒR SÁR ¹ SÅÈU
SINNI AÈ HANN V¾RI VIÈ ÖAÈ RIÈINN
AÈ VELJA FR¾ÈIB¾KUR 3¹ ER HINN
MIKLI BLOGGARI SAGNFR¾ÈINGUR OG
HERN¹MSANDST¾ÈINGUR
3TEF¹N 0¹LSSON ¶AÈ
FYLGIR SÎGUNNI AÈ
ÖEGAR 3TEF¹NI VARÈ
LJËST AÈ ÖARNA HAFÈI
HANN KJAFTAÈ LAGLEGA
AF SÁR VAR BLOGGSÅÈA
HANS TEKIN NIÈUR
MEÈAN NAUÈSYN
LEGAR bLAGF¾RINGARm
VORU GERÈAR
+OLBRÒNU "ERGÖËRSDËTTUR
BLAÈAMANNI HEFUR EKKI ORÈIÈ AÈ
ËSK SINNI UM AÈ HEFJAST HANDA
VIÈ RITUN SEINNA BINDIS ¾VISÎGU
*ËNS "ALDVINS (ANNIBALSSONAR
EN FYRRA BINDIÈ 4ILHUGALÅF KOM ÒT
FYRIR FJËRUM ¹RUM ¶YKIR
MÎRGUM TÅMAB¾RT AÈ *ËN
"ALDVIN HALDI ¹FRAM ÖVÅ
ALLT SPRENGIEFNIÈ ER EFTIR
ÒR HINUM PËLITÅSKA
FERLI EN *ËN MUN
VERA AÈ SVIPAST
UM EFTIR ÎÈRUM
TIL AÈ RITA VERKIÈ +OLBRÒN HEFUR ÖË
EKKI L¹TIÈ JËLABËKAFLËÈIÈ MEÈ ÎLLU
AFSKIPTALAUST EN HÒN MUN HAFA
VERIÈ 2EYNI 4RAUSTASYNI INNAN
HANDAR SEM VÁL OG RÁTTRITUNAR
STÒLKA VIÈ RITUN b,JËSSINS Å $JÒPINUm
p MAGNAÈA ÎRLAGASÎGU UM 2ÎGNU
!ÈALSTEINSDËTTUR 2EYNIR HEFUR ¾TÅÈ
REYNST HAUKUR Å HORNI +OLBRÒNAR
OG SKAFFAÈ HENNI AUKAVERKEFNI
ÖEGAR SVO BER UNDIR ENDA Å MÎRG
HORN AÈ LÅTA HJ¹ 2EYNI !UK
ÖESS AÈ STÕRA TÅMARITINU
¥SAFOLD ER V¾NTANLEG
HEIMILDARMYND HANS
OG ,ÕÈS RNASONAR
UM ÅSMANNINN
ËGURLEGA 3IGURÈ
0ÁTURSSON ¹
'R¾NLANDI
JBG

Auddi tók Storm og Toby
Það er enginn óhultur þegar Auðunn Blöndal er annars vegar með
tökuliðið sitt fyrir þáttinn Tekinn.
Því fengu Rockstar-stjörnurnar
Toby og Storm að kynnast þegar
þau voru hér á landi á dögunum.
„Toby greyið var alveg í sjokki og
keypti þetta allt saman,“ segir
Auddi en hann fékk sjónvarpskonuna Ragnhildi Steinunni og Magna í lið
!,6%' ¥ 3*/++)

Alla þriðjudaga
til laugardaga

!UDDI SEGIR
HREKKINN ¹
4OBY HAFA
HEPPNAST
ROSALEGA VEL
EN SÎNGVARINN
VAR ALVEG Å SJOKKI
EFTIR UPP¹KOMUNA
&2¡44!",!¨)¨
'%449)-!'%3

með sér. „Toby var eitthvað
spenntur fyrir Ragnhildi þegar
hún var í Hollywood fyrir lokaþátt
Rockstar og bað Magna um símanúmerið hennar.“

Hrekkurinn var þannig að
Ragnhildur fékk Toby í viðtal og
Auddi mætti þá alveg brjálaður og
þóttist vera öfundsjúkur kærasti.
„Það var rosalega gaman að fá að
leika loksins enda hef ég ekki
getað verið í falinni myndavél í
þrjú ár, þannig að þetta var algjör
snilld,“ segir Auddi og hlær.
Hrekkurinn á Storm fór fram
þannig að Auddi tók viðtal við
hana í NFS-settinu og Sveppi var
tæknimaður sem Auddi hataði.
„Ég kenndi honum um allt sem fór
úrskeiðis en ég þóttist meðal annars halda að hún væri Dilana. Það

&¡++ !¨ (2%++*! 3*,&52 ,OKSINS FÁKK
!UDDI SJ¹LFUR AÈ SJ¹ UM HREKKI FYRIR Ö¹TT
INN 4EKINN OG VAR H¾ST¹N¾GÈUR MEÈ AÈ
F¹ AÈ LEIKA EFTIR LANGT HLÁ
&2¡44!",!¨)¨(®2¨52

4%+). 3TORM VAR GLETTILEGA RËLEG YFIR DEIL

UNNI ¹ MILLI !UDDA OG 3VEPPA ÖEGAR ÖEIR
HREKKTU HANA Å MYNDVERI .&3 EN !UDDI
ÖËTTIST MEÈAL ANNARS HALDA AÈ HÒN V¾RI
$ILANA
&2¡44!",!¨)¨6!,,)

endaði með slagsmálum á milli
okkar Sveppa og var mjög steikt,“
segir Auddi og bætir því við að
þessi þáttur verði sýndur í janúar
á Sirkus.
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Laun heimsins

E

in er sú stétt manna sem
algjörlega hefur gleymst í
umræðunni. Íslenskir njósnarar
sem alla daga vörðu hagsmuni
lands og þjóðar með því að liggja
á símalínum vandræðafólks og
þeirra sem yfirvöld töldu að gætu
orðið til vandræða.
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hlerararnir sem
aldrei gátu borið sig upp vegna
starfsumhverfis síns eða kjaramála yfirhöfuð. Vinnan algjört
leyndó, tilvera þeirra kannski
líka. Ég sé þá í anda mæta í vinnuna þögla og þjakaða, kinka
kannski kolli til kollega á næsta
bás í gluggalausri kompunni, vanari að hlusta en tala. Setjast
mædda við slitin segulbönd á
aflóga skólaborðum og láta á sig
heyrnartólin. Byrja að bíða. Og
bíða.

(/2&! á neglurnar vaxa, glugga
í blöðin. Grípa kannski í prjóna til
að láta tímann líða hraðar. Nú
erum við að tala um hlerara kalda
stríðsins og þá var ekki búið að
finna upp heimilistölvur og internet svo ekki gátu þeir dundað við
blogg. Enda ekkert sem þeir máttu
blogga um. Um hádegisbil hringir síminn loksins hjá skotmarkinu
og fiðrildin flögra um í maga
hlerarans þegar hann grípur
penna og blokk og hlustar af öllum
kröftum. En þá er það bara amma
sem vildi heyra í barnabarninu
um hvernig gekk í stærðfræðiprófinu.
5- kaffileytið telur hlerarinn
saman niðurstöður dagsins. Fyrir
utan ömmuna sem hringdi aftur
og nú til að láta vita að ættarmótinu væri frestað um eina helgi, er
afraksturinn rýr. Samtals fjögur
símtöl út, fimm inn og þar af eitt
skakkt númer. Læknirinn ætlar
að símsenda augndropana í apótekið, Sigga frænka aftur dottin í
það og hringir í alla til að röfla.
Ekki múkk um skipulögð ólæti á
almannafæri, engin launráð um
mótmæli
við
sendiráð
eða
skemmdarverk á eignum ríkisins. Kannski yrði þetta skárra á
morgun.
%& til vill eru íslenskir hlerarar
að mestu atvinnulausir núorðið,
að minnsta kosti vilja ráðandi
yfirvöld gera óskaplega lítið úr
tilvist þeirra. Kannski eru þeir
líka bara orðnir rafrænir, símtöl
okkar allra skönnuð með tölvutækni og þau grunsamlegu sjálfkrafa rannsökuð nánar. Hinir
einu sönnu íslensku hlerarar
fallnir í gleymsku og dá og enginn vill gangast við þeim. Laun
heimsins eru sannarlega vanþakklæti.
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