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Birta Björnsdót
mikinn áhuga tir fatahönnuður
segist ekki
á að kaupa
ar flest sín
lengur hafa
sér „second
föt sjálf og
hand“ föt.
um sömu flíkinni
ef vel tekst
Hún
dögum saman. til þá klæðist hún saum„Uppáhaldsflíkin
stundmín í dag er
saumaði mér.
þessi
farið úr henni Eftir að ég gerði hana rauða peysa sem
hef ég hreinlega ég
ir núna,“ segirog ég held að þetta
ekki
séu að verða
Birta og
taka slíku
tveir mánuðástfóstri við skellir upp úr, en
hún á það
Hverfisgö
föt. Peysan,
til að
tu 39, er
sem fæst
einnig
hanskarni
í Júniform
r fást í verslunni til í gráum og
svörtum lit á
tveggja er
alíslensk hönnun. KVK á Laugaveg
og
i – en hvoru„Hún Íris í
ar tegundir KVK gerir þessar grifflur
og núna á ég
flott að vera af þeim, bæði háar
margog
en almennt í svona háum hönskumlágar. Mér þykir mjög
er
við
hægt
kvarterm
að nota svona
samsetnin
gar.“
hanska við a peysur
Sem fatahönnu
alls konar
ður er Birta
um efnum
alltaf á höttunum
en þessa dagana
eBay.
eftir
kaupir hún
fallegmikið af efnum
„Ég var að
á
kimono-efni komast í alveg guðdómle
fyrir stuttu.
ga falleg gamaldag
koma í búðina
Þetta ætla
s
ég
svo að nota
hljóta að teljasteftir áramót,“ segir
Birta að lokumí föt sem
gleðifréttir
efni eru með
fyrir
og það
fær í að hannaþví kvenlegasta sem fagurkera, því kimonotil er og Birta
kvenlegar
Meira um
og
hönnun Birtu rómantískar flíkur. er sérlega
form.net
má sjá á vefsíðunn
i www.juni
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Birta saumar
nánast öll
sín föt sjálf
hún ástfóstri
og stundum
við einstaka
tekur
flík.
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Skáldsagan og skopskynið
Guðbergur Bergsson
rithöfundur ræðir
um nýjasta verk sitt,
Eina og hálfa bók
– hryllilega sögu.
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Hvaðan kemur

BT bæklingur fylgir
Fréttablaðinu í dag

hann? B

MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI

Ráðherra ætlar að
flýta gerð jarðganga
Flýta á gerð jarðganga á milli Ísafjarðar og Bolungarvíkur sem mest, segir
Sturla Böðvarsson samgönguráðherra. Skýrsla um samgönguúrbætur vegna
ástands vegarins um Óshlíð verður kynnt fyrir ráðherra á næstu dögum.

BÆKUR 56

West Ham-lagið tilbúið
Hlynur Áskelsson hefur
samið lag um West Hamævintýri Eggerts Magnússonar og Björgólfs
Guðmundssonar.
FÓLK 68

Með nærri tóman tank
Góð og gætileg hagstjórn útheimtir, að gjaldeyrisforði Seðlabankans
aukist í góðæri, svo að stjórnvöld
hafi þá svigrúm til að ganga á
forðann í hallæri, segir Þorvaldur
Gylfason.

SAMGÖNGUR Flýta á gerð jarðganga

milli Ísafjarðar og Bolungarvíkur
sem allra mest og verður skýrsla
starfshóps, sem unnið hefur að
hugmyndum um samgönguúrbætur á Vestfjörðum, kynnt fyrir samgönguráðherra á næstu dögum.
Þetta staðfesti Sturla Böðvarsson
samgönguráðherra við Fréttablaðið í gærkvöld.
Sturla segist vonast til þess að
hægt verði að taka málið til
umræðu innan ríkisstjórnarinnar
fyrir áramót. „Skýrslan um samgönguúrbætur milli Ísafjarðar og
Bolungarvíkur verður kynnt fyrir
mér á næstu dögum en samkvæmt
því sem þar kemur fram verður

eindregið mælt með því að ráðist
verði í gerð jarðganga sem fyrst,
enda öryggisaðstæður við veginn
um Óshlíð óviðunandi,“ segir
Sturla en í skýrslunni verða lagðar
til útfærslur sem metnar verða í
samvinnu við heimamenn.
„Hingað til hefur verið rætt
sérstaklega um svokallaða tveggja
leggja lausn sem kallar á viðbótaraðgerðir á vegaköflunum inn fyrir
Hnífsdal og eins við Bolungarvík.
Aðrar lausnir koma einnig til
greina en ég mun kynna hugmyndirnar fyrst fyrir heimamönnum og
vonandi verður hægt að koma málinu á rekspöl fyrir áramót.“
Önundur Jónsson, varðstjóri

lögreglunnar á Ísafirði, segir
mikla hættu hafa skapast á veginum við Óshlíð í ár.
„Það hefur verið nokkur vætutíð á þessu ári og þá skapast mikil
hætta. Við höfum ítrekað þurft að
hafa afskipti af því þegar hrunið
hefur niður á veginn. Hinn 17. nóvember þurftu lögreglumenn á Bolungarvík að taka til fótanna vegna
skriðufalla en þeir voru þá nýbúnir að stoppa okkur af er við vorum
á leið til Bolungarvíkur. Staðreyndin er sú að fólk er óttaslegið þegar
það keyrir um þennan veg, enda
þarf ekki að spyrja að því hvað
gerist ef skriða fellur á þann sem á
leið um Óshlíð.“
- mh
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Laumar sér í sóknina
Dóra Stefánsdóttir
framlengir á næstu
dögum samning sinn
við Malmö. Hún er
í ítarlegu viðtali við
Fréttablaðið í dag.

Rannsóknir á ljósmyndum:

Ummerki vatns
greinast á Mars
BANDARÍKIN, AP Nýjar rannsóknir
á ljósmyndum, sem teknar voru
af yfirborði reikistjörnunnar
Mars, þykja benda til þess að
vatn hafi runnið þar fyrir
fáeinum árum. Þessar niðurstöður renna jafnframt stoðum undir
þá kenningu að lifandi verur geti
þrifist á Mars.
Myndirnar voru teknar úr
geimfari á braut um reikistjörnuna. Ekkert vatn sést beinlínis á
myndunum, en þar sjást nýlegar
breytingar á yfirborði plánetunnar. Frekari rannsókna er þörf til
að skera úr um hvort rákirnar á
yfirborðinu hafa myndast vegna
rennandi vatns eða hvort
einungis sandur eða duft hefur
runnið þar.
- gb

MENNING Lovísa Elísabet Sigrúnardóttir, Lay Low, fær fjórar
tilnefningar til Íslensku tónlistarverðlaunanna þetta árið. Annar
nýliði, Pétur Ben, fær þrjár
tilnefningar. Bubbi, Björgvin
Halldórsson og Baggalútur eru
auk þess áberandi.
Í flokki djasstónlistar fær Jóel
Pálsson tvær tilnefningar. Í flokki
sígildrar og samtímatónlistar eru
Áskell Másson, Hugi Guðmundsson og Karólína Eiríksdóttir
tilnefnd fyrir tónverk ársins.
Íslensku tónlistarverðlaunin
verða afhent 31. janúar næstkomandi.
- hdm / sjá síðu 72
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KEIMLÍKT VEÐUR - Í dag verður

norðaustan 5-13 m/s, stífast suðaustan til. Snjókoma eða slydda á
landinu norðan og austanverðu en
bjartviðri á Suður- og Suðvesturlandi. Hiti um eða rétt yfir frostmarki með ströndum.
VEÐUR 4

vísindamenn sig greina merki þess að
vatn hafi runnið.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Lay Low er tilnefnd til fernra
verðlauna

VEÐRIÐ Í DAG

1

UMMERKI VATNS Á þessari mynd telja

Íslensku tónlistarverðlaunin:

ÍÞRÓTTIR 82

1

Sími: 550 5000

EKKI VERA FYRIR Krakkarnir í Ísaksskóla í Reykjavík kunna að nýta sér aðstæður, en klakinn á skólaplaninu reyndist þeim hin
besta rennibraut í gær. Hvort þessi skemmtilega skólabraut hefur áhrif á hvað þau taka sér fyrir hendur í framtíðinni skal ósagt
látið, en greinilegt er að þau eru óhrædd við það sem fram undan er.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

HVÍTA HÚSIÐ / SÍA

Þingflokkurinn hyggst boða
til sáttafundar með Margréti

www.glitnir.is

STJÓRNMÁL Guðjón Arnar Kristjánsson, formaður
Frjálslynda flokksins, og Magnús Þór Hafsteinsson
varaformaður réðu saman ráðum sínum í gærkvöldi
ásamt fleiri flokksmönnum til að ræða stefnumál sín á
komandi miðstjórnarfundi Frjálslynda flokksins, sem
verður haldinn miðvikudaginn 13. desember.
Niðurstaða fundarins var sú að ráðlegast væri að
boða til sáttafundar með Margréti Sverrisdóttur, framkvæmdastjóra flokksins, áður en að miðstjórnarfundi
kæmi, eða eins fljótt og mögulegt væri. „Við verðum að
leysa þetta mál. Við getum ekki dinglað með þetta
svona endalaust,“ sagði Magnús Þór Hafsteinsson.
Hann sagði að erfitt væri að bakka með þá sannfær-

ingu sína að Margrét ætti að láta af embætti framkvæmdastjóra, færi hún í þingframboð. „Hins vegar
þarf að skoða málið frá öllum hliðum og reyna að finna
lendingu í þessu máli. Ég er alls ekki svartsýnn á að
það takist,“ sagði Magnús eftir fundinn í gær.
Þeir miðstjórnarmenn Frjálslynda flokksins sem
Fréttablaðið náði tali af í gær vissu ekki hvaða mál
yrðu tekin upp á miðstjórnarfundinum. Ljóst má þó
vera að ef ekki nást sættir með þingflokki og Margréti
fyrir fundinn verði framtíðarstaða Margrétar innan
flokksins gerð að aðalatriði þar.
Ekki náðist í Margréti Sverrisdóttur vegna þessa
útspils þingflokksins í gærkvöldi.
- kóþ /sjá síðu 26
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Eiríkur, er Eminem bestur
í baði?
¶AÈ ER GOTT AÈ BAÈA SIG MEÈ
%MINEM
%IRÅKUR ®RN .ORÈDAHL RITHÎFUNDUR ÖÕDDI
NÕVERIÈ BËK UM BANDARÅSKA RAPPARANN
%MINEM (ANN SAGÈI FR¹ ÖVÅ Å &RÁTTABLAÈ
INU Å G¾R AÈ HANN HEFÈI FALLIÈ FYRIR TËNLIST
HANS ÖAR SEM HANN L¹ Å BAÈI FORELDRA
SINNA

"LAIR FORÈAST VIÈURKENNINGU

Hefur ekki enn
þegið orðuna
,/.$/. !0 Tony Blair, forsætis-

ráðherra Bretlands, ætlar ekki að
taka á móti orðu frá Bandaríkjaþingi þegar hann fer til Washington nú í
vikunni.
„Ég er hræddur
um að ég hafi
annað við tíma
minn að gera í
Washington,“
sagði Blair á
breska þinginu
í gær.“
Bandaríkja4/.9 ",!)2
þing veitti
honum orðuna í júní árið 2003,
stuttu eftir að Íraksstríðið hófst,
fyrir að hafa „greinilega sýnt, á
mjög erfiðum og sögulegum
tímum fyrir bæði löndin, að hann
er dyggur og staðfastur bandamaður Bandaríkjanna“.
Auk Blairs er Winston
Churchill eini forsætisráðherra
Breta sem hlotnast hefur þessi
heiður, en honum var veitt orðan
að honum látnum árið 1969.
GB

$AGUR RAUÈA NEFSINS GEKK VEL

Alls söfnuðust
88 milljónir
3®&.5. Alls söfnuðust 88 milljón-

ir króna í söfnunarátakinu Dagur
rauða nefsins sem Barnahjálp
Sameinuðu þjóðanna, UNICEF,
stóð fyrir 1. desember.
Um er að ræða ágóða af sölu
rauðra trúðanefja, geisladiski
Baggalúts með laginu Brostu,
söfnunarátaki Bylgjunnar og
framlög þeirra heimsforeldra á
ársgrundvelli sem skráðu sig
meðan á átakinu stóð, auk 30
milljóna króna framlags frá
utanríkisráðuneytinu.
Tæplega fjögur þúsund
heimsforeldrar skráðu sig meðan
á söfnunarátakinu stóð og eru nú
orðnir 11.600 talsins.
SDG
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Ker sýknað af skaðabótakröfu

Neituðu aðild
að líkamsárás

$«-3-, Héraðsdómur Reykjavíkur sýknaði í gær Ker, áður Olíufélagið, af kröfu Sigurðar Hreinssonar, trésmiðs frá Húsavík, um
greiðslu 180 þúsund króna skaðabóta vegna verðsamráðs olíufélaganna á árunum 1995 til 2001. Forsvarsmenn olíufélaganna hafa játað
verðsamráð á árunum 1993 til 2001.
Steinar Þór Guðgeirsson, sem
sótti málið fyrir hönd Sigurðar,
segir niðurstöðuna vera vonbrigði.
„Dómarar í málinu gera að mínu
mati miklar kröfur. Í dómnum er á
það minnst að nauðsynlegt hefði
verið, af okkar hálfu, að sýna fram
á það hvert verðið hefði verið ef
samráðið hefði ekki verið fyrir

4!.+!2 /,¥5&¡,!'!..! $ËMI HÁRAÈS

DËMS VERÈUR ¹FRÕJAÈ TIL (¾STARÁTTAR

hendi heldur fákeppni á markaðnum. Við höfum ekki tök á því, frekar en dómskvaddir matsmenn, að
meta það nákvæmlega hvert verðið
hefði verið ef fákeppnismarkaður
hefði verið fyrir hendi. Ég reikna
með því að við áfrýjum þessari niðurstöðu til Hæstaréttar.“
Í dómi héraðsdóms kemur fram

að skort hafi á að sýnt væri fram á
tjón með tiltækum gögnum auk
þess sem gagnrýnt er að ekki hafi
verið kallaðir fyrir dóminn matsmenn. Gísli Tryggvason, talsmaður
neytenda, segir niðurstöðuna vera
vonbrigði fyrir neytendur. „Mér
sýnist þessi dómur vera í ósamræmi við dóm Hæstaréttar í kirkjugarðamáli svokölluðu, sem er að
nokkru leyti sambærilegt, þar sem
ekki var talin þörf á að leita til
dómskvaddra matsmanna líkt og
dómarar gera ráð fyrir í þessu máli.
Aðalmálið er að samkeppnisbrot,
eins og samráð, hafi afleiðingar svo
að fyrirtæki forðist slíkt athæfi.“

Tæplega sextugur maður hefur verið ákærður fyrir stórfellda kannabisræktun
á Suðurlandi. Framleiðsla á kannabisefnum hefur aukist gífurlega á Íslandi á
síðustu árum. Haldlagt magn efna hjá tollgæslunni hefur minnkað verulega.
komið upp tvö stór kannabisræktunarmál þar sem samanlagt um
220 plöntur hafa verið gerðar upptækar auk nokkurra kílóa af niðurskornu maríjúana. Því hefur
haldlagt magn efnis sem er ræktað hér á landi nánast tífaldast á
tveimur árum.
Á sama tíma hefur orðið mikill
samdráttur í innflutningi á kannabisefnum ef tekið er mið af því
sem haldlagt er. Það sem af er ári
hefur tollgæslan lagt hald á um
850 grömm af kannabisefnum.
Það er mikill lækkun frá því í
fyrra þegar 5,6 kíló fundust.
Ef leitað er lengra aftur í tímann sést þróunin enn betur, því á
tímabilinu 1985-2005 lagði tollgæslan hald á alls 192 kíló af
kannabisefnum, sem gera um 9,6
kíló að meðaltali á ári.
THORDUR FRETTABLADIDIS

þrítugsaldri hafa verið yfirheyrðir vegna hrottalegrar líkamsárásar í Keflavík í fyrrinótt. Ráðist
var inn á heimili manns, táragasi
úðað í augu hans og hann
stunginn með eggvopni. Sauma
þurfti sjö spor í bak mannsins.
Mennirnir voru handteknir
síðar um nóttina í bíl sem
fórnarlambið hafði bent á.
Lögreglan í Keflavík þekkir
mennina af misjöfnu en þeir
neituðu sök og var sleppt að
yfirheyrslum loknum. Að sögn
lögreglu er málið í rannsókn og
liggja mennirnir enn undir grun.

MH

Stórfelld framleiðsla
á kannabis á Íslandi
$«-3-,
Tæplega
sextugur
maður hefur verið ákærður fyrir
að standa að stórfelldri kannabisræktun í gömlu sláturhúsi við
Laugarás í Bláskógabyggð. Lögreglan á Selfossi hafði fylgst með
manninum um nokkurt skeið og
lét loks til skarar skríða gegn
honum hinn 13. desember í fyrra.
Við húsleit hjá manninum fundust 163 kannabisplöntur sem vógu
alls yfir 22 kíló, 1,35 kíló af maríjúana og rúm 3,3 kíló af kannabislaufum.
Manninum er gefið að sök að
hafa ætlað sér að selja efnin.
Hann neitaði því fyrir dómi en
játaði vörslu efnanna og ræktun
plantnanna. Málið er eitt það
stærsta sinnar tegundar sem upp
hefur komið hér á landi.
Þau kannabisefni sem eru í
umferð á Íslandi eru í síauknum
mæli framleidd hér á landi, enda
er umtalsvert meira af kannabislaufum og kannabisstönglum gert
upptækt nú en áður. Mest hefur
aukningin orðið á allra síðustu
árum.
Lögregla og tollgæsla lögðu
samanlagt hald á um 45 kíló af
kannabisefnum árið 2004. Þar af
fundust um 14,5 kíló við landamæraeftirlit á Keflavíkurflugvelli. Það ár var lagt hald á um 3,6
kíló af kannabislaufum og kannabisstönglum á landinu öllu.
Í bráðabirgðatölum frá dómsmálaráðuneytinu fyrir árið 2006
sem ná fram í september á þessu
ári kemur fram að magn kannabislaufa og kannabisstöngla sem
hefur verið haldlagt á þessu ári er
rúm 27 kíló. Síðan þá hafa að auki

,®'2%',5-, Tveir menn á

SH
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!3/ 5TANRÅKISR¹ÈHERRARARNIR R¾DDU

MEÈAL ANNARS SAMEIGINLEGA HAGSMUNI
RÅKJANNA AF HVALVEIÈUM

5TANRÅKISR¹ÈHERRA ¹ FERÈ

Opinber heimsókn til Japans

+!..!")32+45. -IKIL AUKNING HEFUR

ORÈIÈ ¹ FRAMLEIÈSLU KANNABISEFNA HÁR ¹
LANDI ¹ UNDANFÎRNUM ¹RUM

54!.2¥+)3-, Opinber heimsókn
Valgerðar Sverrisdóttur utanríkisráðherra til Japans hófst í gær.
Tilefni heimsóknarinnar er
fimmtíu ára afmæli stjórnmálasambands ríkjanna.
Valgerður fundaði með Taro
Aso, utanríkisráðherra Japans,
þar sem rædd voru samskipti
ríkjanna og möguleikar á gerð
tvíhliða viðskiptasamninga.
Valgerður fundaði einnig með
Yoshio Mochizuki, aðstoðarsamgöngumálaráðherra Japans, þar
sem rætt var hvernig fjölga
mætti japönskum ferðamönnum
til Íslands og um gerð tvíhliða
loftferðasamnings milli ríkjanna.
SDG

#(),%

.ËG TIL AF KANNABIS

0INOCHET BÕSNA HRESS

'UÈMUNDUR 4ÕR ¶ËRARINSSON FORSTÎÈUMAÈUR 'ÎTUSMIÈJ
UNNAR SEGIR FRAMBOÈ OG NEYSLU ¹ KANNABISEFNUM AÈ
AUKAST b¶AÈ ER ALLTAF NËG TIL AF ÖESSUM EFNUM ¶AÈ ERU
EKKI BARA UNGLINGAR SEM NOTA KANNABIS ¶AÈ ER MÕTA AÈ
HALDA ÖETTA SKAÈLAUST ¡G ER ALLTAF AÈ FURÈA MIG ¹ HVAÈ
KRAKKARNIR SEM KOMA TIL MÅN ERU FULLIR AF RANGHUGMYNDUM
UM ÖESSI EFNI ¶ETTA ER EITT AF H¾TTULEGUSTU EFNUNUM Å
UMFERÈ &ËLK ¹ ERFITT MEÈ AÈ VINNA KARAKTER SINN TIL BAKA
EFTIR LANGVARANDI KANNABISNEYSLU OG ÁG HELD AÈ ÖUNGLYND '5¨-5.$52 4µ2
IÈ SEM FYLGIR NEYSLUNNI DREPI FLEIRI EN NOKKURT ANNAÈ EFNIm ¶«2!2).33/.
!È SÎGN 'UÈMUNDAR FER STËRNEYTENDUM Å YNGSTU
ALDURSHËPUM FJÎLGANDI b"ÎRN BYRJA AÈ REYKJA KANNABIS ALLT NIÈUR Å TËLF ¹RA
GÎMUL 3VO ERU  TIL  ¹RA GAMLIR KRAKKAR AÈ KOMA Å MEÈFERÈ TIL MÅN SEM
ÖSJ
HAFA VERIÈ AÈ REYKJA KANNABIS DAGLEGA Å MEIRA EN ¹Rm

!UGUSTO 0INOCHET FYRRVERANDI EIN
R¾ÈISHERRA Å #HILE ER ËÈUM AÈ N¹
SÁR EFTIR HJARTA¹FALL SEM HANN FÁKK ¹
SUNNUDAGINN (ANN ÖARF AÈ VERA VIKU
Å VIÈBËT ¹ SJÒKRAHÒSI

,®'2%',5&2¡44)2
4VEIR TEKNIR MEÈ FÅKNIEFNI
4VÎ FÅKNIEFNAM¹L KOMU INN ¹ BORÈ TIL
LÎGREGLUNNAR Å 2EYKJAVÅK ¹ ÖRIÈJUDAG
¥ FYRRA M¹LINU VAR UM AÈ R¾ÈA FÅKNI
EFNAMISFERLI KARLMANNS ¹ FIMMTUGS
ALDRI SEM VAR STÎÈVAÈUR ¹ BÅL SÅNUM
¥ SEINNA M¹LINU FUNDUST FÅKNIEFNI Å
HEIMAHÒSI KARLMANNS ¹ FERTUGSALDRI

&JËRIR DANSKIR MÒSLIMAR ¹K¾RÈIR FYRIR HRYÈJUVERKAPLÎN

.EITA AÈ HAFA SKIPULAGT ËD¾ÈI

Kristín Gísladóttir sjúkraþjálfari aðstoðar við val
á réttri dýnu alla ﬁmmtudaga á milli kl. 16 og 18.

Opið virka daga: 10-18
Reykjavík: Mörkin 4, s: 533 3500

$!.-®2+ !0 Fjórir ungir danskir múslimar lýstu sig
saklausa fyrir dönskum dómstólum í gær af
ákærum um að hafa ætlað að fremja hryðjuverk í
Danmörku eða Evrópu. Mennirnir, sem eru á
aldrinum 17 til 21 árs, voru allir handteknir í
október í fyrra og tengist þetta mál ekki hryðjuverkamálinu í Óðinsvéum.
Fyrir dómi kom fram að Glostrup-málið svokallaða tengist öðru í Bosníu, þar sem tveir menn hafa
verið ákærðir fyrir að skipuleggja árás þar eða í
öðru Evrópulandi. Málið leiddi jafnframt til
handtaka í Bretlandi.
Ríkissaksóknari Dana segir að mennirnir fjórir,
Abdul Basit Abu-Lifa, Elias Ibn Hsain, Imad Ali
Jaloud og Adnan Avdic, hafi hjálpað mönnunum í
Sarajevo í fyrra við að verða sér úti um vopn og
sprengiefni, en bosnísk yfirvöld fundu tuttugu kíló
af slíkum efnum við handtöku mannanna þar á
síðasta ári. Annar þeirra er sænskur múslimi en
hinn er tyrkneskur múslimi, sem búsettur var í
Danmörku. Þeir hafa jafnframt lýst yfir sakleysi
sínu.
Bosnísk yfirvöld segja félagana hafa verið að

+2¨52 ¶ESSI UNGI MAÈUR ER ¹K¾RÈUR Å "OSNÅU FYRIR AÈ HAFA
SKIPULAGT HRYÈJUVERK ¹SAMT FÁLÎGUM SÅNUM Å $ANMÎRKU
./2$)#0(/4/3!&0

undirbúa hryðjuverkaárás á evrópskt land í þeim
tilgangi að neyða erlent herafl frá Afganistan og
Írak, og segjast danskir saksóknarar hafa bæði
internetsamskipti og símtöl sem hleruð voru, sem
sanni sekt þeirra.
Gert er ráð fyrir að réttarhöldunum í Kaupmannahöfn ljúki í febrúar. Eiga mennirnir lífstíðardóm yfir höfði sér, verði þeir fundnir sekir.
SMK

Opið til

22
í kvöld

kl.

í Húsasmiðjunni og
Blómavali Skútuvogi

afsláttur af öllum

30% jólaljósum
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'RUNNSKËLAR ¹N MÎTUNEYTA BJËÈA UPP ¹ AÈKEYPTAN OG DÕRARI H¹DEGISMAT

 ÖREFÎLDUM H¹MARKSHRAÈA

Niðurgreiðsla máltíða hækkar

Ölvaður endaði
bílferð í garði

2%9+*!6¥+ Niðurgreiðslur hækka
vegna skólamáltíða til grunnskóla
sem sökum aðstöðuleysis hafa
þurft að bjóða nemendum upp á
aðkeyptan heitan mat. Menntaráð
Reykjavíkur tók ákvörðun um
þetta á fundi sínum á mánudag.
Niðurgreiðslan hækkar úr 20
krónum í 70 krónur og tekur gildi
um áramótin.
Þessir skólar hafa tekið hærra
gjald fyrir skólamáltíðir en aðrir
skólar sem eru með skólamötuneyti enda aðkeyptur matur dýrari.
Það er stefna skólayfirvalda í
Reykjavík að í öllum grunnskólum séu mötuneyti og að öllum

($%')36%2¨52 "ÎRN Å &OSSVOGSSKËLA

G¾ÈA SÁR ¹ SKËLAM¹LTÅÈ ÒR MÎTUNEYTINU
Å H¹DEGINU
&2¡44!",!¨)¨0*%452

börnum í Reykjavík standi til
boða hádegisverður meðan á

skóladegi stendur að sögn Júlíusar Vífils Ingvarssonar, formanns
menntaráðs.
„Við erum að bregðast við því
að foreldrar og skólastjórnendur
hafa bent á að mismunur sé talsverður á kostnaði, sérstaklega
fyrir foreldra sem eru með nokkur börn á grunnskólaaldri. Því
var ákveðið að auka niðurgreiðslur til þeirra sem eru að greiða
meira en aðrir.“
Búið er að taka alla skóla út
hvað þetta varðar og áætlun liggur fyrir um þá flesta að sögn Júlíusar Vífils. Gert er ráð fyrir að
kostnaður við þessa hækkun geti
nálgast tíu milljónir á ári.
SDG

,®'2%',5-, Drukkinn ökumaður

ók á allt að þreföldum hámarkshraða þegar hann reyndi að
stinga lögregluna af í miðbæ
Reykjavíkur klukkan tæplega
fjögur í fyrrinótt. Maðurinn
mældist á 95 kílómetra hraða en
leyfilegur hraði á þessu svæði er
30 kílómetrar á klukkustund.
Á gatnamótum Barónsstígs og
Laufásvegar náði maðurinn ekki
beygju, ók niður tröppur og inn í
almenningsgarð við Landspítalann. Þaðan ók hann inn Smáragötu þar sem hann lagði bílnum
og tók til fótanna. Maðurinn
náðist skömmu síðar og var enn í
haldi lögreglu í gær.
IFV

5TANRÅKISR¹ÈHERRA &RAKKLANDS

!ÈALMEÈFERÈ Å "AUGSM¹LINU

Írönum verður
án efa refsað

Styrmir og
Kjartan vitni

0!2¥3 !0 Utanríkisráðherra

"!5'3-, Verjendur í Baugsmálinu ætla að kalla Styrmi Gunnarsson, ritstjóra Morgunblaðsins, og
Kjartan Gunnarsson, fráfarandi framkvæmdastjóra
Sjálfstæðisflokksins, fyrir
dóm við
aðalmeðferð í
Baugsmálinu
sem hefst 12.
febrúar á næsta
+*!24!. '5..
ári.
!233/.
Fréttablaðið
greindi frá því í lok september í
fyrra að Styrmir, Kjartan og Jón
Steinar Gunnlaugsson, núverandi
hæstaréttardómari, hefðu fundað
um Baugsmálið tveimur mánuðum áður en ákært var í því.
Styrmir hefur haldið því fram
að hann hafi verið að aðstoða Jón
Gerald Sullenberger, sem nú er
einn af ákærðu í Baugsmálinu, við
að fá lögfræðiaðstoð.
MH

Frakklands sagði í gær að
Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna
myndi samþykkja refsiaðgerðir á
hendur Íran vegna meintra
kjarnorku-áforma, en enn eru þó
miklar deilur meðal fastafulltrúa
í ráðinu um slíkar aðgerðir.
„Spurningin er hversu
víðtækar refsiaðgerðirnar verða,
en það verða refsiaðgerðir,“ sagði
Philippe Douste-Blazy, utanríkisráðherra Frakklands, í útvarpsviðtali.
Á þriðjudaginn lauk fundi
fulltrúa fastaríkjanna fimm og
Þýskalands án þess að niðurstaða
fengist um refsiaðgerðir.
GB

6)¨ !,¶).') 3NIGLARNIR F¾RÈU R¹ÈHERRA

UNDIRSKRIFTIRNAR Å G¾R

3NIGLAR AFHENDA UNDIRSKRIFTIR

Víravegrið eru
stórhættuleg
6¡,(*«, Forsvarsmenn vélhjólaklúbbsins Sniglanna afhentu í
gær Sturlu Böðvarssyni samgönguráðherra undirskriftalista
með 2.000 nöfnum þar sem
víravegriðum á Hellisheiði er
mótmælt. Með listanum fylgdu
niðurstöður ítarlegra erlendra
rannsókna á sams konar vegriðum.
„Samkvæmt dönskum rannsóknum látast tveir af hverjum tíu
vélhjólamönnum sem lenda á
svona vegriði, fyrir utan þá sem
slasast alvarlega,“ segir Edda
Þórey
Guðnadóttir,
gjaldkeri
Sniglanna.
SH
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Nefndin hefur enga
töfralausn að bjóða
Bandaríska Íraksnefndin segir að stefna Bush forseta í Írak hafi engan veginn
gengið upp og hefur 79 tillögur fram að færa í skýrslu sinni, sem birt var í gær.
Nefndin segir þó enga tryggingu fyrir því að tillögur hennar beri árangur.
7!3().'4/. !0 Ástandið í Írak er

ennþá „alvarlegt og hættulegt“
eftir þriggja ára hernað Bandaríkjamanna í Írak, segir í skýrslu
bandarísku
Íraksnefndarinnar.
Jafnframt er þar tekið fram að
„engin töfraformúla“ sé til sem
Bush forseti gæti notað til að leysa
vandann.
Fyrstu viðbrögð George W.
Bush Bandaríkjaforseta voru þau
að segjast taka tillögur nefndarinnar „mjög alvarlega“ og að hann
myndi grípa „í tæka tíð“ til viðeigandi ráðstafana.
„Þetta er skýrsla sem kemur
með nokkrar virkilega áhugaverðar tillögur,“ sagði Bush í gær eftir
að hafa rætt við nefndina.
Nefndin
hefur
rannsakað
ástandið í Írak, rætt við fjölmarga

Brot
ENNEMM / SIA / NM18942

af ﬂví besta!

bandaríska og erlenda sérfræðinga
og ráðamenn og leitað lausna á
ástandinu allt frá því í mars á þessu
ári. Nefndin er skipuð fulltrúum
beggja bandarísku þingflokkanna
og formenn hennar eru tveir: repúblikaninn James A. Baker og demókratinn Lee Hamilton.
„Bandaríkin geta ekki náð fram
markmiðum sínum í Mið-Austurlöndum án þess að taka á deilum
Ísraela og araba og því óstöðuga
ástandi sem ríkir í þeim heimshluta,“ er meðal fjölmargra ráða
sem nefndin gefur bandarískum
ráðamönnum í skýrslu sinni.
Helsta áherslubreytingin sem
lagt er til að gerð verði á hernaði
Bandaríkjamanna í Írak er hins
vegar sú að hermennirnir þar hætti
að berjast í fremstu víglínu en sinni

í staðinn þjálfun íraskra hermanna
og veiti aðstoð við uppbyggingu á
her og lögreglu heimamanna.
Bandaríska dagblaðið New York
Times skýrði frá því um síðustu
helgi að nú þegar væri byrjað að
hrinda þessum breyttu áætlunum í
framkvæmd. Blaðið hafði heimildir fyrir því að á síðustu þremur
vikum hefðu þúsund bandarískir
hermenn í Bagdad skipt um hlutverk; þeir væru hættir að sinna
bardögum en væru þess í stað teknir til við að þjálfa og veita Írökum
ráðgjöf.
Í skýrslunni frá Íraksnefndinni
er lagt til að snemma árs 2008 verði
allar bandarískar bardagasveitir
annað hvort farnar frá Írak eða
farnar að snúa sér að öðrum verkefnum.
GUDSTEINN FRETTABLADIDIS

./2%'52
(ERMANNA LEITAÈ
4VEIR ÅRASKIR HERMENN SEM VORU ¹
N¹MSKEIÈI Å HÎFUÈSTÎÈVUM .!4/ Å
*½TT½ Å .OREGI ¹SAMT  ÎÈRUM ÅRÎSK
UM HERMÎNNUM HURFU SPORLAUST FR¹
HËTELI SÅNU ¹ ÖRIÈJUDAGSMORGUN ¶EIR
HÎFÈU EKKI SKR¹È SIG ÒT AF HËTELINU
OG HEFUR LÎGREGLUNNI VERIÈ GERT VIÈVART
UM HVARF ÖEIRRA

,®'2%',5&2¡44)2
2IFIST YFIR TÎLVUNOTKUN
 ÖRIÈJUDAG VAR ËSKAÈ EFTIR AÈSTOÈAR
LÎGREGLUNNAR Å 2EYKJAVÅK ÖAR SEM
MEÈLIMIR FJÎLSKYLDU ¹TTU Å RIFRILDI
VEGNA TÎLVUNOTKUNAR UNGLINGS 3OÈIÈ
HAFÈI UPP ÒR ¹ MILLI HEIMILISFËLKSINS
,ÎGREGLAN HEFUR ¹ÈUR SINNT SVIPUÈUM
ÒTKÎLLUM
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Opið til 22
í kvöld

Nýtt kortatímabil
Í Kringlunni er endalaust úrval af jólavörum og fram á
næsta laugardag er opið til 22 á kvöldin. Það er upplagt
að nýta sér lengri afgreiðslutíma á kvöldin til að kaupa
jólagjafirnar í rólegheitunum. Klukkan 20 er svo hægt
að líta inn á upplestrarkvöld í Borgarleikhúsinu þar sem
rithöfundar lesa upp úr bókum sínum.

Opið til 22 fimmtudag, föstudag og laugardag
www.kringlan.is / upplýsingasími 588 7788 / skrifstofa 568 9200
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+VEÈIÈ UPP ÒR UM HVORT YFIRMENN HJ¹ RÅKISLÎGREGLUSTJËRA ¾TTU AÈ BERA VITNI

+¾RÈU ÒRSKURÈINN TIL (¾STARÁTTAR

$«-3-, Lögmenn fimm einstaklinga sem

+*®2+!33)..
Þurfa Íslendingar að hafa
áhyggjur af offitu barna?
*¹
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Er eðlilegt að listamenn hljóti
heiðurslaun?
3EGÈU ÖÅNA SKOÈUN ¹ VISIRIS

tengdir eru Baugi Group kærðu í gær úrskurð
Héraðsdóms Reykjavíkur þess efnis að Jóni
H.B. Snorrasyni, yfirmanni efnahagsbrotadeildar ríkislögreglustjóra, og Haraldi
Johannessen ríkislögreglustjóra bæri ekki að
gefa skýrslu fyrir dómi, vegna meints vanhæfis þeirra.
Fimmmenningarnir, Jón Ásgeir Jóhannesson, forstjóri Baugs Group, Kristín Jóhannesdóttir, systir Jóns Ásgeirs, Stefán Hilmarsson
endurskoðandi, Tryggvi Jónsson, fyrrverandi
aðstoðarforstjóri Baugs, og Jóhannes Jónsson, faðir Jóns Ásgeirs og Kristínar, kærðu
yfirmenn efnahagsbrotadeildar vegna meints
vanhæfis. Í kæruorðum er meðal annars vitnað til yfirlýsinga sem yfirmenn hjá ríkislögreglustjóra hafa látið frá sér í fjölmiðlum frá

3UÈURLANDSVEGUR

Byrja að undirbúa tvöföldun
6%'!-, Sturla Böðvarsson

samgönguráðherra hefur falið
Vegagerðinni að hefja undirbúning
að tvöföldun á Suðurlandsvegi og
Vesturlandsvegi á
sviði skipulagsmála og umhverfismats.
Markmið
og
stefna samgönguráðherra er að vegirnir báðir verði
3452,! "®¨6
tvöfaldaðir og að
!233/.
verkefnið
verði
sett í samgönguáætlun, sem kemur
til meðferðar Alþingis í byrjun
næsta árs, að því er kemur fram á
heimasíðu ráðuneytisins.
Alþingi hefur samþykkt sérstaka
fjárveitingu á fjáraukalögum til
umferðaröryggisaðgerða
á
Suðurlandsvegi og Vesturlandsvegi.
SDG

&*®,-%..) !È SÎGN LÎGREGLU VORU UM

 MANNS SAMAN KOMNIR VIÈ MËTM¾LIN

&JÎLMENNI VIÈ LÎGREGLUSTÎÈ

80 mótmæltu
lögregluofbeldi
-«4-,) Um áttatíu manns komu

saman fyrir utan lögreglustöðina
við Hverfisgötu í gærkvöldi með
logandi kerti og mótmælti meintu
ofbeldi lögreglumanna. Tilefnið
var að ungur maður lést um
helgina eftir að hafa fengið
hjartastopp í lögreglubíl helgina
áður. Málinu hefur verið vísað til
ríkissaksóknara.
Að sögn lögreglu fóru mótmælin
friðsamlega fram.
SH

75.000 KR.
GJAFABRÉF
FRÁ SMÁRALIND FYLGIR NÚNA
ÖLLUM NOTUÐUM BÍLUM FRÁ
INGVARI HELGASYNI
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²2 $«-3!, ,ÎGMENN FIMMMENNINGANNA K¾RÈU
ÒRSKURÈ (ÁRAÈSDËMS
&2¡44!",!¨)¨'6!

upphafi Baugsmálsins sem fimmmenningunum finnst benda til vanhæfis.
Í greinargerð sem Jón H.B. skilaði til

Héraðsdóms á þriðjudag segir að hann telji
ekki eðlilegt að handhafar ákæruvaldsins beri
vitni á meðan málið er enn rekið fyrir dómi. Á
þetta sjónarmið féllst dómari í kærumálinu,
Eggert Óskarsson. Í úrskurðarorðum hans
segir að enga heimild sé að finna fyrir því í
lögum „að rannsóknara sé skylt að gefa
skýrslu fyrir dómi sem vitni um rekstur máls
og stöðu rannsóknar meðan hún stendur yfir,“
og segir hann það „engan veginn“ samræmast
„lögbundnu hlutverki hans“.
Ákveðið var í gær að Jón Finnbjörnsson og
Garðar Valdimarsson yrðu meðdómendur
Arngríms Ísberg í málinu, sem tekið verður
til aðalmeðferðar 12. febrúar á næsta ári.
Milliþinghald fer fram 29. janúar en gert er
ráð fyrir því að aðalmeðferð getið tekið á
annan mánuð.
MH

Brenndu ungling og
sýndu það á netinu
Fjórir unglingsstrákar sýna á myndbandi á netinu hvernig þeir skvettu bensíni
á buxnaskálmina hjá einum þeirra og kveiktu í. Þeir segja að það hafi tekið þá
33 sekúndur að slökkva eldinn. Læknir hafi trúað skýringum.
.%4)¨ Fjórir íslenskir unglings-

piltar koma fram á myndbandi á
netsíðunni Youtube þar sem þeir
skvetta bensíni á buxnaskálm eins
þeirra og kveikja í. Piltarnir kalla
sig Nóra, Aron, Danna og Ödda.
Piltarnir segja að það hafi tekið
þá 33 sekúndur að slökkva eldinn.
Á meðan heyrist æstur hlátur og
kallað til Nóra að leggjast í jörðina og láta sandinn kæfa eldinn.
Í upphafi myndbandsins „Nóri
að brenna“ segir að atriðin séu
gerð undir leiðsögn atvinnumanna
og áhorfendur hvattir til að leika
það ekki eftir. Ungur maður sést
kveikja sér í sígarettu og stuttu
síðar kemur hvatning um að
kveikja í einum þeirra. Talað er
um að skvetta bensíni á hann og
unglingur heyrist segja: „Ekki
bensín. Ekki bensín“ og svarið er:
„Það verður að vera smá bensín.
Þetta er ekki það eldfimt.“
Í myndinni sést hvernig logar í
buxnaskálm og heyrist hvernig
Nóri er hvattur til að leggjast í
sandinn til að slökkva eldinn.
Síðan er sýnt frá heimsókn á
heilsugæslustöðina Sólvang í
Hafnarfirði og læknir sagður hafa
trúað sögunni: Þeir hafi sett bensín á mótorhjólið hans Óttars og
skvest hafi á buxnaskálm. Einn
þeirra hafi misst sígarettu á buxurnar og þannig kviknað í. „Já, já,
fáránleg útskýring en læknirinn
trúði þessu sem betur fer,“ segir
rödd í myndbandinu.
Fótleggurinn á Nóra sést
brenndur á Sólvangi og í lokin
segir að Nóra líði vel í dag.

&)+4 '%452 6!,$)¨ 3+!¨!

&IKT MEÈ ELD GETUR VALDIÈ
VARANLEGUM SKAÈA AÈ SÎGN
*ËNS 6IÈARS -ATTHÅASSONAR
SLÎKKVILIÈSSTJËRA

.«2) !¨ "2%..! b%KKI BENSÅN %KKI BENSÅN m

HEYRIST UNGLINGUR HRËPA Å MYNDBANDINU .ËRI
AÈ BRENNA OG SVARIÈ ER b¶AÈ VERÈUR AÈ VERA
SM¹ BENSÅN ¶ETTA ER EKKI ÖAÈ ELDFIMTm .ËRI
ER SVO SÕNDUR MEÈ BRUNNINN FËTLEGG ¹ HEILSU
G¾SLUNNI ¹ 3ËLVANGI OG L¾KNIRINN SAGÈUR TRÒA
SKÕRINGUNNI SEM STR¹KARNIR G¹FU
&2¡44!",!¨)¨²2 -9.$"!.$).5

Emil Sigurðsson, yfirlæknir á
Sólvangi, kannast ekki við málið
og vill ekkert um það segja.
Kristján Oddsson aðstoðarlandlæknir segir að það sé stórhættulegt að fikta með eld og „gríðarlega varasamt því að maður veit
aldrei hvernig það getur endað“.
Jón
Viðar
Matthíasson,
slökkviliðsstjóri á höfuðborgarsvæðinu, segir að fikt með eld
geti valdið varanlegum skaða en
það sé óvitaskapur að fikta með
eld með þessum hætti.
„Menn eiga ekki að leika sér

með öryggi hvers annars, það er
mjög alvarlegt mál. Eldurinn
getur auðveldlega rokið upp af
buxnaskálminni í úlpu úr gerviefni og þaðan í andlitið og þá eru
augu og önnur skynfæri í
hættu.“
Jón Viðar bendir á að í áhættuatriðum í bíómyndum séu sjúkrateymi, slökkvibílar og sjúkrabílar á staðnum. Áhættuleikarar viti
að það eigi ekki að setja svona
myndband inn á netið til að örva
óharðnaða unglinga til að gera
eins.
GHS FRETTABLADIDIS
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"AKTERÅUSÕKING ¹ ,ANDSPÅTALA

30 sjúklingar
eru í einangrun
(%),"2)'¨)3-, Þrjátíu sjúklingar

JÓLALEST
kemur eftir

2 DAGA

',/2(5.'2!¨52 5NGUR F¹LKI FÁKK ËSKIPTA ATHYGLI VEGFARENDA Å MIÈB¾NUM Å G¾R

ÖAR SEM HANN G¾DDI SÁR ¹ M¹FI FYRIR UTAN (ÁRAÈSDËM 2EYKJAVÅKUR &¹LKINN LÁT ÖAÈ
SIG ENGU SKIPTA ÖËTT HËPUR FËLKS ST¾ÈI YFIR HONUM HELDUR REIF Å SIG BR¹ÈINA AF MIKILLI
¹FERGJU ¶AÈ MUN VERA AFAR SJALDG¾FT AÈ H¾GT SÁ AÈ KOMAST Å SLÅKT N¹VÅGI VIÈ F¹LKA
¹ MEÈAN ÖEIR ÁTA OG ÖYKIR ÖAÈ BENDA TIL ÖESS AÈ ÖESSI FUGL HAFI VERIÈ ORÈINN SVO
S¹RSVANGUR AÈ HANN V¾RI TILBÒINN AÈ H¾TTA LÅFI SÅNU FYRIR EITTHVAÈ GOTT Å GOGGINN
&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

eru í einangrun á Landspítalanum
eftir að fjölónæm baktería
greindist í sjúklingi í fyrradag.
Um er að ræða MÓSA-bakteríuna
sem er ónæm fyrir flestum
sýklalyfjum.
Bakterían hefur aðeins greinst
í einum sjúklingi. Ekki er vitað
hvort einhver hinna 29 sé með
bakteríuna en tvo til þrjá daga
tekur að skera úr um það, að sögn
Ólafs Guðlaugssonar, yfirlæknis
sýkingavarnadeildar Landspítalans, sem segir bakteríuna hafa
nokkrum sinnum komið upp á þar
áður. „Bakterían finnst oftast við
skimun þegar fólk kemur inn en
það er meira mál þegar þetta
greinist hjá inniliggjandi
einstaklingi.“
Sjúklingurinn var einkennalaus þegar bakterían greindist og
var líðan hans óbreytt í gærkvöldi, að sögn Ólafs.
SDG
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&J¹RLÎG  SAMÖYKKT MEÈ  ATKV¾ÈUM STJËRNARLIÈA 3TJËRNARANDSTAÈAN SAT HJ¹

&ÁLAG ELDRI BORGARA Å 2EYKJAVÅK

Níu milljarðar króna í afgang

Eldri borgarar
ekki í framboð

34*«2.-, Fjárlög næsta árs voru samþykkt á fundi
Alþingis í gær með 34 atkvæðum þingmanna stjórnarliðsins. Stjórnarandstæðingar sátu hjá við atkvæðagreiðsluna.
Frumvarpið breyttist talsvert í meðförum þingsins
en í stað fimmtán milljarða króna afgangs sem gert
var ráð fyrir þegar Árni M. Mathiesen fjármálaráð-

 Hver er nýr yfirmaður Atlantshafsbandalagsins?
 Hvaða leikarapar leikstýrir
nýju verki Verslunarskólans?
 Hvaða körfuknattleiksmaður
er íþróttamaður ársins að mati
Bandaríska tímaritsins Sports
Illustrated?

(%,345 4%+*52

&2 !,¶).') 4EKJUR RÅKISSJËÈS ¹ N¾STA ¹RI ERU ¹¾TLAÈAR RÒMIR

4ÎLUR ERU Å MILLJÎRÈUM KRËNA
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3KATTAR ¹ TEKJUR EINSTAKLINGA
3KATTAR ¹ TEKJUR LÎGAÈILA
4RYGGINGAGJÎLD
%IGNARSKATTAR
6IRÈISAUKASKATTUR
!ÈRIR SKATTAR ¹ VÎRU OG ÖJËNUSTU
6AXTATEKJUR OG EIGNATEKJUR

 
 
 

 
 
 

 MILLJARÈAR KRËNA

herra lagði frumvarpið fram í byrjun október verður
afgangurinn rúmir níu milljarðar, gangi forsendur
eftir.
Tekjur ríkissjóðs á næsta ári eru áætlaðar rúmir
376 milljarðar króna og gjöldin rúmir 367 milljarðar.
BÖS

34*«2.-, Félag eldri borgara í
Reykjavík mun ekki bjóða fram
lista í Alþingiskosningunum í vor.
Þetta var staðfest á stjórnarfundi
þeirra í fyrrakvöld.
Í lögum félagsins eru ákvæði
um að það sé skipulagslega óháð
stjórnmálaflokkum og hlutlaust í
afstöðu til trúmála. Í tilkynningu
frá félaginu segir: „Innan félagsins er fólk úr öllum stjórnmálaflokkum og framboð til Alþingis
myndi ganga á svig við framangreinda lagagrein, en að sjálfsögðu tekur félagið afstöðu til
þess hvernig ríkisvaldið sinnir
hagsmunum eldri borgara hverju
sinni.“
SH

"2%94).'!2.!2 +9..4!2 RNI - -ATHIESEN FJ¹RM¹LAR¹ÈHERRA OG 3IV &RIÈLEIFSDËTTIR
HEILBRIGÈISR¹ÈHERRA KYNNTU BREYTINGAR ¹ ALMANNATRYGGINGAKERFINU Å +RINGLU ALÖINGIS
HÒSSINS Å G¾R
&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

Hvati til vinnu
Skerðingar elli- og örorkubóta minnka samkvæmt breytingum sem ríkisstjórnin hefur ákveðið að gera á almannatryggingakerfinu. Heilbrigðisráðherra telur ólíklegt að
annað eins verði gert í þessum málaflokki á næstu árum.

Hummer H3
+ 5 milljónir
í skottinu
ef þú átt
tvöfaldan
miða!

34*«2.-, Dreifing fjármagnstekna og tekna af séreignarlífeyrissparnaði, 300 þúsund króna frítekjumark
atvinnutekna
eða
skerðing 60 prósenta teknanna og
flýting gildistöku frítekjumarka
eru kjarninn í breytingum sem
ríkisstjórnin hefur ákveðið að
gera á almannatryggingakerfinu.
Árni M. Mathiesen fjármálaráðherra og Siv Friðleifsdóttir,
heilbrigðis- og tryggingaráðherra,
kynntu breytingarnar í gær.
Siv segir breytingarnar réttarbót. „Við erum að draga enn frekar úr áhrifum tekna á bætur. Þessar breytingar verða því mikill
hvati fyrir elli- og örorkulífeyrisþega til að fara út á vinnumarkaðinn. Þetta er hvati til vinnu.“
Siv bætti við að hún teldi að
breytingunum yrði vel tekið meðal
elli- og örorkulífeyrisþega en ekki
var haft sérstakt samráð við hagsmunafélög þeirra við ákvörðunina
nú.
Breytt fyrirkomulag kostar
ríkissjóð 1,2 milljarða króna á
næstu þremur árum en að sögn
Árna M. Mathiesen þarf ekki að

Harðasti

jólapakkinn!

Kauptu miða í DAS, á þúsund kall, fyrir 7. des.
Þú gætir unnið harðasta jólapakkann í ár.

(%,345 "2%94).'!2

561 7757
Kíktu á neti›

www.das.is

14. des. er 2 millj. eða 4 millj. á tvöfaldan
21. des. er 3 millj. eða 6 millj. á tvöfaldan
29. des. er 2 millj. eða 4 millj. á tvöfaldan

Það er því til mikils að vinna
fyrir aðeins þúsund krónur.

ÍSLENSKA / SIA.IS / DAS 35138 11/06

Aðrir möguleikar á aðalvinningum í desember:

Hringdu núna

gera sérstakar ráðstafanir vegna
aukinna útgjalda – séð er fyrir
þeim í fjárlagafrumvarpinu sem
samþykkt var í gærmorgun. „Þetta
er umtalsverð viðbót við þann
pakka sem þegar var búið að
semja um,“ segir Árni og vitnar
þar til nýlegs samkomulags við
Landssamband eldri borgara sem
einnig nær að hluta til örorkulífeyrisþega. Að sögn ráðherranna
bætist þessi rúmi milljarður nú
við þá 27 milljarða sem ríkisstjórnin hefur ákveðið að verja til
elli- og örorkulífeyrisþega á næstu
fjórum árum.
Frumvarp um breytingar á
almannatryggingakerfinu er til
meðferðar í þinginu og verður
ákvörðun ríkisstjórnarinnar nú
bætt inn í það.
Siv Friðleifsdóttir er stolt af
verkum stjórnarinnar í málaflokknum og býst ekki við að þau
verði leikin eftir. „Það er mín
skoðun að það muni líklega engin
ríkisstjórn hafa burði til að gera
þvílíkt og annað eins í þessum
málaflokki á næstum árum,“ sagði
Siv í gær.
BJORN FRETTABLADIDIS

N %LLI OG ÎRORKULÅFEYRISÖEGAR GETA DREIFT ¹ ALLT AÈ TÅU ¹R FJ¹RMAGNSTEKJUM OG
TEKJUM AF SÁREIGNARLÅFEYRISSPARNAÈI SEM GREIDDUR ER ÒT Å EINU LAGI TIL ÖESS AÈ
DRAGA ÒR SKERÈINGU BËTA FR¹ 4RYGGINGASTOFNUN
N %LLI OG ÎRORKULÅFEYRISÖEGAR GETA VALIÈ ¹ MILLI  ÖÒSUND KRËNA FRÅTEKJU
MARKS ATVINNUTEKNA OG ÖESS AÈ L¹TA  PRËSENT ATVINNUTEKNA KOMA TIL SKERÈ
INGAR VIÈ ÒTREIKNING TEKJUTRYGGINGAR
N 'ILDISTÎKU  ÖÒSUND KRËNA FRÅTEKJUMARKS ATVINNUTEKNA LÅFEYRISÖEGA VERÈ
UR FLÕTT TIL  JANÒAR  'ILDISTÎKU ¹KV¾ÈA UM AÈGREININGU ¹ TEKJUM MAKA
OG LÅFEYRISÖEGA VERÈUR EINNIG FLÕTT OG KOMA ÖAU TIL FRAMKV¾MDA Å ¹FÎNGUM 
JANÒAR  OG  JANÒAR 
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4IL STENDUR AÈ REISA OLÅU OG LÕSISTANKA ¹ 3¾LALËÈ Å 6ESTMANNAEYJUM

"¹TUR SVARAÈI EKKI KALLI

Sælahús í Eyjum rifið niður

Ekkert amaði
að skipverjum

6%34-!..!%9*!2 Niðurrif stendur

nú yfir á Sælahúsinu í Vestmannaeyjum. Í sumar stendur til að
reisa olíu- og lýsistanka á lóðinni,
sem er í eigu Vinnslustöðvarinnar.
Sælahús er kennt við Ársæl
Sveinsson, útgerðarmann og bæjarfulltrúa í Vestmannaeyjum,
sem keypti lóðina í byrjun fimmta
áratugarins og var þar með gríðarlega umfangsmikla starfsemi
að sögn Þórólfs Vilhjálmssonar
skipasmiðs sem hefur verið þarna
viðloðandi síðan árið 1958. „Þarna
voru gerðir út fjórir bátar og auk
þess keyptur afli af bátum austan
að fjörðum. Einnig var þarna

.)¨522)& 3,!(²33 3MÅÈAVERKST¾ÈI

VAR Å KJALLARANUM  FYRSTU H¾È VORU VER
BÒÈIR OG MÎTUNEYTI OG ¹ ANNARRI H¾È
VORU VERBÒÈIR OG SKRIFSTOFUR ¥ RISINU VORU
ÒTGERÈARVÎRUR GEYMDAR
&2¡44!",!¨)¨«3+!2 0 &2)¨2)+33/.

timbursala, glersala, tvö smíðaverkstæði og eflaust eitthvað
fleira.“

Þórólfur er síðasti skipasmiðurinn sem var í Sælahúsi og hóf
hann sína starfsemi þar í ársbyrjun 1977.
Eftir blómlegan tíma byrjaði
að fjara undan starfseminni í
kringum árið 1978 með kvótasetningu og skuttogaravæðingunni að sögn Þórólfs. „Þegar að
ég kem hingað fyrst á vertíð unglingur árið 1958 voru 40 starfandi
menn í slippnum. En undir lokin
vorum við aðeins tveir að störfum. Seinustu árin var þetta orðið
mjög lítið í slippnum og ég hef
verið að þjónusta litla báta sem
eru eftir hérna og hægt var að
taka upp í slippinn.“
SDG

Útbjó sér sundlaug á
sjávarlóð í annarra eigu
SAFESKIN
nærföt

KYNNINGAR
á jólavörunum frá
OROBLU í Lyfju
Fimmtudag, kl. 14-18
í Spönginni
Fimmtudag, kl. 13-17
á Smáratorgi
Föstudag, kl. 14-18
í Lágmúla
Laugardag, kl. 13-18
í Smáralind
Sunnudag, kl. 12-16
í Smáralind

Kaupauki

fylgir hverri
OROBLU vöru

Eigandi sjávarlóðar á Álftanesi segir Kristján Sveinbjörnsson, forseta bæjarstjórnar, nánast hafa slegið eign sinni á lóðina, meðal annars með því að útbúa
þar sundlaug og misnota vald sitt til að hindra að byggt verði á lóðinni.
34*«2.3µ3,! „Þegar við keyptum
lóðina var ekkert málefnalegt sem
benti til þess að ekki mætti byggja
á henni,“ segir Henrik Thorarensen sem keypti sjávarlóðina að
Miðskógum 8 á Álftanesi seint á
síðasta ári.
Hart er deilt í bæjarstjórn
Álftaness um það hvort byggingarlóð sé á Miðskógum 8. Samkvæmt deiliskipulagi frá 1980 er
gert ráð fyrir íbúðarhúsi á þessari
sjávarlóð og henni afmarkaður
byggingarreitur.
Kristján Sveinbjörnsson, sem
er forseti bæjarstjórnar frá því í
vor, býr fyrir ofan Miðskóga 8.
Eins og fram kom í Fréttablaðinu í
síðustu viku segir hann mistök
hafa verið gerð í gildandi deiliskipulagi því lóðin fyrir framan
hús hans sé ekki byggingarhæf.
Hún sé of lítil og of nálægt fjörunni.
Sjálfur segist Kristján ekki
hafa beitt sér í málinu eftir að
hann varð forseti bæjarstjórnar
en andstæðingar Kristjáns í bæjarstjórn saka hann um valdníðslu
og eiginhagsmunapot. Undir það
tekur Henrik Thorarensen sem
ekkert gengur að fá byggingarleyfi.
„Þetta er auðvitað ekkert annað
en frekja og yfirgangur og misnotkun á valdi. Lóðin er alls ekki
lítil og húsið verður nákvæmlega
innan byggingarreits. Og áður
voru reyndar þarna á sama stað
útihús sem voru fyrir útsýninu hjá
Kristjáni þar til þau brunnu í
óupplýstum
eldsvoða,“
segir
Henrik.
Að sögn Henriks hefur Kristján beitt öllum tiltækum ráðum til
að hindra að hús verði byggt á

-)¨3+«'!2  (LÁDÅS 3VEINSDËTTIR ARKITEKT HEFUR HANNAÈ HÒS FYRIR -IÈSKËGA 
(ÒS FORSETA B¾JARSTJËRNAR YRÈI ÖAR FYRIR AFTAN
4®,65-9.$%/. !2+)4%+4!2

siglinga og Landhelgisgæslan
leituðu í gær að fimmtán tonna
fiskibáti sem dottið hafði úr
sjálfvirkri tilkynningarskyldu um
20 sjómílur norðvestur af
Garðskaga á fjórða tímanum í
gærdag. Reynt var að hafa
samband við bátinn með öllum
leiðum án árangurs og að því
loknu upphófst eftirgrennslan.
Lynx björgunarþyrla af danska
varðskipinu Triton, sem statt var
skammt frá, var sent til leitar en
þegar hún kom að bátnum kom í
ljós að ekkert amaði að skipverjum. Þeir höfðu bara ekki heyrt í
fjarskiptatækjum.
SH

+VÎLDKIRKJAN OPNAR Å KVÎLD

Hægt að láta
lesa upp bænir
+)2+*534!2& Dómkirkjan býður
upp á nýja þjónustu í formi
svonefndrar Kvöldkirkju. Fólk
getur þá komið að opinni kirkjunni
á kvöldin þar sem kyrrðin verður í
fyrirrúmi. Bæna- og fyrirbænastundir verða á heila tímanum og
af og til leikin tónlist. Meðal
annars er
hægt að rita
niður bænir
sínar og
leggja þær
fram til
upplestrar
fyrir alla að
njóta.
Kirkjunni
verður þá
skipt í eins
konar
$«-+)2+*!. ¥ +VÎLD
KIRKJUNNI MUN KYRRÈIN stöðvar.
Hægt er að
VERA Å FYRIRRÒMI
rita bænarefni, deila lífsmottóum með
öðrum, vera einn með Guði sínum
eða ræða við prest.
Kvöldkirkjan opnar klukkan 20
alla fimmtudaga frá og með
deginum í dag.
SH

(%.2)+ 4(/2!2%.3%. %IGANDI LËÈARINNAR AÈ -IÈSKËGUM  Å MIÈRI FROSINNI

VAÈLAUG SEM FORSETI B¾JARSTJËRNAR GRËF ¹ LËÈ HANS OG HULDI MEÈ PLASTDÒK
&2¡44!",!¨)¨!.4/. "2).+

Miðskógum 8 og taki burt sjávarsýn úr húsi Kristjáns og hafi einnig af honum útivistarsvæði þar
sem hann hafi bæði látið gera litla
vaðlaug og haldi garðveislur. Þá
hafi Kristján einnig notað veg að
lóð hans sem bílastæði og geymslu
fyrir svifflugvél.
Henrik segir að allar viðbárur
Kristjáns og félaga hans í meirihluta bæjarstjórnarinnar hafi
verið hraktar en þeir hunsi öll sérfræðiálit. Nýjasta útspil Kristjáns

sé að koma því til leiðar að allt
hverfið í kringum Miðskóga verði
endurskipulagt. Það sé afar sérkennilegt í hverfi þar sem búið sé
að byggja meira en 95 prósent af
húsunum.
„Þetta er eingöngu gert til að
geta kippt minni lóð út af deiliskipulaginu. Það er það eina sem
þeir geta gert núna og þeir víla
það ekki fyrir sér. Þetta er fyrir
neðan allar hellur,“ segir Henrik.
GAR FRETTABLADIDIS

3EGIST HAFA GERT SUNDLAUG Å GËÈRI TRÒ OG HAFNAR ËEÈLILEGUM AFSKIPTUM AF LËÈAM¹LI

4ALDI LËÈINA Å EIGU ¾TTARINNAR

BRILLANCE
sokkabuxur

,!.$(%,')3'3,!. Vaktstöð

b¶AÈ ER EKKI H¾GT AÈ SÕNA FRAM ¹ AÈ ÁG HAFI KOMIÈ NEITT
ËEÈLILEGA AÈ M¹LINU SEGIR +RISTJ¹N 3VEINBJÎRNSSON FORSETI
B¾JARSTJËRNAR ¹ LFTANESI UM DEILUNA UM SJ¹VARLËÈ
NEÈAN VIÈ HÒS HANS SJ¹LFS
+RISTJ¹N SEGIR RÁTT AÈ HANN HAFI ÒTBÒIÈ LAUG ¹ LËÈINNI
FYRIR NEÈAN HÒS SITT FYRIR TVEIMUR EÈA ÖREMUR ¹RUM b¶¹
STËÈ ÁG Å ÖEIRRI MEININGU AÈ LËÈIN V¾RI Å EIGU ¾TTAR
MINNAR m ÒTSKÕRIR HANN ,ËÈIN VAR ¹ ÖESSUM TÅMA ÖINGLÕST
EIGN NOKKURRA ¾TTINGJA +RISTJ¹NS SEM HANN DEILDI VIÈ UM
EIGNARHALD ¹ LËÈINNI
-INNIHLUTI 3J¹LFST¾ÈISFLOKKS Å B¾JARSTJËRN SEGIST ËTTAST
AÈ B¾RINN VERÈI SKAÈABËTASKYLDUR F¹IST EKKI BYGGING
ARLEYFI ¹ LËÈINNI +RISTJ¹N SEGIR ÖAÈ VERA AFLEIÈINGU ÖESS
AÈ SJ¹LFST¾ÈISMENN SJ¹LFIR Å STJËRNARTÅÈ SINNI HAFI LEITAÈ
EFTIR NÕJU ¹LITI FR¹ 3KIPULAGSSTOFNUN SEM Ö¹ HAFI SNÒIÈ VIÈ
BLAÈINU OG TALIÈ HEIMILD FYRIR BYGGINGU ¹ LËÈINNI
b&YRRUM FORMAÈUR SKIPULAGSNEFNDAR OG FYRRUM SKIPU
LAGSFULLTRÒI SEM JAFNFRAMT VAR B¾JARSTJËRI TÎLDU B¹ÈIR
RANGT AÈ BYGGJA ¹ ÖESSARI LËÈ m SEGIR +RISTJ¹N OG FULLYRÈIR
AÈ B¾JARYFIRVÎLD REKI M¹LIÈ EINGÎNGU ¹ SKIPULAGSLEGUM

3!-.).'52).. "JARNI RMANNSSON

FORSTJËRI 'LITNIS OG (ARALDUR ¶ËRARINSSON
FORMAÈUR ,( UNDIRRITUÈU SAMSTARFS
SAMNINGINN

Glitnir styrkir
hestamenn
&¡,!'3-, Glitnir og Landssamband hestamannafélaga, LH, hafa
gert með sér samning til næstu
tveggja ára sem kveður á um að
Glitnir verði aðalsamstarfsaðili LH.
Glitnir mun styrkja LH um fimm
milljónir króna á ári og leggja til
verðlaun og styrkja einstaka
viðburði á vegum sambandsins.
Meðal stórviðburða á vegum LH
á næsta ári eru Íslandsmót
fullorðinna, svo og barna. Einnig
Ístölt Glitnis og Heimsmeistaramótið í Hollandi. Þá verður mótaröð haldin næsta sumar undir
merkjum Glitnis. Í undirbúningi er
Æskulýðsdagur Glitnis í samstarfi
við æskulýðsnefnd LH sem tengdur
verður viðburðinum „Æskan og
hesturinn“.

36¥¶*«¨
+2)34*. 36%)."*®2.33/. &ORSETI B¾JARSTJËRNAR ¹ LFTANESI

VÅSAR ENN ¹ BUG ¹SÎKUNUM UM AÈ L¹TA PERSËNULEGA HAGS
MUNI STÕRA GJÎRÈUM SÅNUM Å B¾JARSTJËRN
&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

FORSENDUM 0ERSËNULEGIR HAGSMUNIR R¹ÈI ENGU (ANN
HAFNAR ÖVÅ AÈ FYRIRHUGUÈ ENDURSKOÈUN ¹ DEILISKIPULAGI
SÁ STEFNT GEGN -IÈSKËGUM  b$EILSKIPULAG SNÕST EKKI
AÈEINS UM LËÈIR HELDUR LÅKA GANGSTÅGA OG OPIN SV¾ÈI %N
ÖAÈ ER EKKI H¾GT AÈ FULLYRÈA AÈ ÖESSI LËÈ VERÈI INN ¹ NÕJU
DEILISKIPULAGIm
GAR

¥ÈILFAGRAR KONUR
4VEIR S¾NSKIR TOLLVERÈIR GETA ¹TT VON ¹
¹MINNINGU FYRIR AÈ HAFA TEKIÈ LJËSRIT AF
VEGABRÁFUM bÅÈILFAGURRA KVENNAm SEM LEIÈ
¹TTU Å GEGNUM LANDAM¾RIN OG GEYMT
¹SAMT F¾ÈINGAR¹RI KVENNANNA Å SÁRSTAKRI
MÎPPU ¹ VINNUSTAÈ SÅNUM -¹LIÈ VAR
TILKYNNT TIL LÎGREGLU EN LJËSRITUNIN AF
VEGABRÁFUM KVENNANNA VAR EKKI TALIN
SAKN¾M SAMKV¾MT S¾NSKUM LÎGUM

Afmælisgleði á skautum
Í ár fagnar Tryggingamiðstöðin hf. hálfrar aldar afmæli sínu.
Til hátíðarbrigða höfum við hjá TM, í góðri samvinnu við Reykjavíkurborg, látið leggja skautasvell á Ingólfstorg
sem ætlað er Reykvíkingum og landsmönnum öllum til afnota í jólamánuðinum.
Formleg opnun verður fimmtudaginn 7. desember, kl. 16:30.
Svellið verður opið til 29. desember, eins og veður leyfir.
Nánari upplýsingar á tryggingamidstodin.is
Aðgangur að svellinu er ókeypis.
Hægt verður að fá leigða skauta á staðnum og til öryggis lánar TM öllum hjálma.
Við hvetjum fólk til að gera sér dagamun á aðventunni, rifja upp gamla takta og eiga ljúfar stundir
á skautasvellinu.
Góða skemmtun.
TM - sterkir á svellinu!

Afmæli TM

TRYGGINGAMIÐSTÖÐIN / Sími 515 2000 / tm@tryggingamidstodin.is / www.tryggingamidstodin.is
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Svellið er lokað aðfangadag og jóladag.



"!¨!2 3)' ¥ ..) ¶ESSI PILTUR Å -ALÅ
VAR Å G¾R AÈ ÖVO SÁR Å ¹NNI .ÅGER 
BAK VIÈ HANN SÁST Å H¹HÕSI "#%!/
BANKANS SEM PRENTAR GJALDMIÈLA
6ESTUR !FRÅKURÅKJA
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(ELGI "ERNËDUSSON SEGIR RËTFASTA REGLU AÈ ÅSLENSKA SKULI TÎLUÈ ¹ !LÖINGI

"ÅR¾FINN RAÈÖJËFUR ¹K¾RÈUR

Nikolov ætlar að tala íslensku

Konan stal nærbuxum tvisvar

!,¶).') Paul F. Nikolov, frambjóðandi á lista VG í alþingiskosningunum, talar íslensku og segist
munu tala íslensku ef hann tekur
sæti á Alþingi. „Ég bý á Íslandi og
þetta er tungumálið. Móðurmál
mitt er enska en það er nauðsynlegt að tala íslensku og ég held að
það sé góð hugmynd ef maður er
þingmaður á íslenska þinginu,“
segir hann.
Helgi Bernódusson, skrifstofustjóri Alþingis, segir að það séu
ekki ákvæði í þingsköpum um það
hvaða mál beri að tala á Alþingi og
því ekkert sem beinlínis banni
annað tungumál á Alþingi. Hann
líti svo á að þetta sé svo rótföst

regla að það sé ekki hægt að brjóta
hana.
„Það hefur verið litið svo á að
það væri ófært að setja skýra
lagareglu um svo sjálfsagt mál.
Hins vegar hefur sótt að okkur
upp á síðkastið að það væri ef til
vill ástæða til að setja einhverja
reglu,“ segir hann.
Helgi segir að setjist útlendingur, sem ekki tali íslensku, á Alþingi
þá verði gerðar viðhlítandi ráðstafanir. Það sé augljóst mál að
túlkur verði ráðinn. „Ef slíkur
maður er réttkjörinn þá er það
okkar mál að gera starfsaðstöðu
hans á þingi eins góða og hægt er.
Það er sjálfsagt mál.“
GHS

$«-3-, Lögreglustjórinn í

4!,!2 ¥3,%.3+5 0AUL & .IKOLOV FRAM

BJËÈANDI 6INSTRI GR¾NNA TALAR FÅNA
ÅSLENSKU OG ¾TLAR AÈ TALA HANA ¹ !LÖINGI
F¹I HANN ÖINGS¾TI

Kópavogi hefur ákært konu
fyrir átta þjófnaði sem hún
framdi í júní fram í september á
þessu ári. Konan stal hinum
ýmsu vörum á tímabilinu, meðal
annars nærbuxum í tvígang,
ilmvatni, geli, matvörum, bolum,
DVD-diskum og derum.
Andvirði hlutanna sem hún
stal var allt að tæpum sextíu þúsund krónum.
Flest brotin framdi konan í
verslunarmiðstöðinni Smáralind
í Kópavogi.
Málið verður tekið fyrir í
Héraðsdómi Reykjaness.
IFV

Tvö af fjórum krabbameinslyfjum komin í notkun
$20 2!..3!+!¨ 6INIR OG FJÎLSKYLDA

MYNDATÎKUMANNSINS *OSE #OUSO HAFA
BARIST ÎTULLEGA FYRIR ÖVÅ AÈ L¹T HANS VERÈI
RANNSAKAÈ
&2¡44!",!¨)¨!0

Krabbameinslyf sem beðið hafa samþykkis á Landspítalanum hafa verið tekin í notkun. Notkun þeirra
kostar yfir 300 milljónir á ári. Beðið hefur verið um sérstaka fjárveitingu yfirvalda vegna notkunar þeirra.

"ANDARÅSKIR HERMENN Å ¥RAK

forsenda þess að slík lyf séu tekin
(%),"2)'¨)3-, Tvö af fjórum
til notkunar. „Þar hliðruðum við
nýjum lyfjum sem beðið hafa
til okkar eigin reglum svo að
samþykkis á Landspítalanum
engir af okkar skjólstæðingum
voru tekin í notkun í síðustu viku.
myndu líða fyrir biðina.“ JóhannKrabbameinslæknar á LSH höfðu
es telur einnig að lyfin sem bíða
beðið um að þau yrðu tekin í notksamþykkis verði tekin í notkun
un þar sem þau eru meðal annars
áður en langt um líður. „Við tökum
talin bæta meðferð sjúklinga með
þarna til okkar yfir 300 milljóna
nýrna- og brjóstakrabbamein.
króna kostnað
Um er að ræða
og er þá ekki allt
lyf sem kosta
rúmar 300 milljVið hliðruðum til okkar talið. Við höfum
að
sjálfsögðu
ónir á ári og
eigin reglum svo að
farið fram á að
fjallað var um í engir af okkar skjólstæðingum
okkur sé bætt
Fréttablaðinu í
þetta.
Þessi
gær. Lyfin eru myndu líða fyrir biðina.
kostnaður tekur
greidd úr sjóð- *«(!..%3 '5..!233/.
beint frá öðrum
um spítalans og ,+.).'!&/234*«2) ,!.$30¥4!,!.3
liðum í starffarið
hefur
seminni og ef ekki verður tekið
verið fram á við heilbrigðisyfirtillit til þeirra stökkbreytinga
völd að til komi aukafjárveiting
sem eru að verða vegna lyfja þá
vegna þessa aukakostnaðar og
verður reksturinn allur erfiðari í
einnig
annarra
svokallaðra
heild sinni í framhaldinu.“
sjúkrahúsmerktra lyfja.
Siv Friðleifsdóttir heilbrigðisJóhannes M. Gunnarsson,
ráðherra minnir á að sjúkrahúsið
lækningaforstjóri LSH, segir að
hafi fengið verulega styrkingu á
ákveðið hafi verið að auk þess
sínum fjárhag með afgreiðslu
verði heimiluð notkun þriðja lyfsfjárlaga fyrir árið 2007. „Við
ins um tíma þrátt fyrir að ekki
erum að setja inn í fjáraukalög
hafi verið tilbúnar klínískar leið2006 einn milljarð króna og á
beiningar, en þær eru yfirleitt

Dauði Spánverja kannaður
30.. !0 Hæstiréttur Spánar

hefur fyrirskipað að lát spænsks
myndatökumanns í Írak verði
rannsakað, en bandarískir
hermenn á skriðdrekum skutu
hann til bana í skotárás sem þeir
gerðu á hótel í Írak árið 2003 þar
sem aðallega erlendir fréttamenn
bjuggu.
Atvikið varð í Bagdad árið
2003. Talsmenn hersins hafa
viðurkennt að hermennirnir vissu
að á hótelinu væru aðallega erlent
fjölmiðlafólk, en sögðu að þeir
hefðu talið að skotið væri á sig.
Jose Couso var myndatökumaður fyrir spænsku sjónvarpsstöðina Telecinco. Myndatökumaður Reuters, Taras Portsyuk
frá Úkraínu, var einnig drepinn í
árásinni. Nú er unnið að samþykkt innan Sameinuðu þjóðanna,
sem ætlað er að vernda fjölmiðlafólk á átakasvæðum.
SMK

,!.$30¥4!,).. 4VÎ NÕ KRABBAMEINSLYF HAFA VERIÈ TEKIN TIL NOTKUNAR ¹ ,ANDSPÅTALAN

UM ¶VÅ FYLGIR MIKILL KOSTNAÈUR EN REGLUM VAR HLIÈRAÈ TIL SVO FLÕTA M¾TTI NOTKUN ÖEIRRA

næsta ári setjum við inn í grunninn einn milljarð til viðbótar.
Sjúkrahúsið stendur sig mjög vel
í að taka ný lyf í notkun og gerir
það í eðlilegu ferli sem yfirvöld
koma að.“
Siv er þeirrar skoðunar að ekki
megi eingöngu nálgast umræðu
um lyf og þjónustu heilbrigðiskerfisins út frá fjármagni.
„Gleymum því ekki að við bjóð-

um upp á mikil gæði og svokölluð
fimm ára lifun krabbameinssjúklinga er með því besta í Evrópu.
Lyfjameðferð gerir fólki með
krabbamein kleift að taka þátt í
þjóðfélaginu, sem og mörgum
öðrum sem glíma við erfiða sjúkdóma. Við viljum viðhalda þessari þjónustu sem er sú besta sem
gengur og gerist.“
SVAVAR FRETTABLADIDIS  SJ¹ SÅÈU 

3TOFNUN FR¾ÈASETURS 'ARÈARSHËLMA ¹ (ÒSAVÅK

Þjóðhöfðingjarnir
verða verndarar
&2¨!34!2& Ólafur Ragnar Gríms-

son, forseti Íslands, og Karl Gústaf sextándi Svíakonungur verða
verndarar fræðaseturs Garðarshólma á Húsavík en frá þessu var
greint á fundi á veitingastaðnum
Gamla bauk á Húsavík í gær.
Í máli Ólafs Ragnars á fundinum kom fram að líklega væri það
einsdæmi að tveir þjóðhöfðingjar væru sameiginlega verndarar
sama verkefnisins hérlendis. Auk
þess greindi Madeleine Ströje
Wilkens, sendiherra Svíþjóðar á
Íslandi, frá því að afar sjaldgæft
væri, og hugsanlega einstakt, að
Svíakonungur væri verndari
verkefnis utan Svíþjóðar.
Fjárlaganefnd Alþingis hefur
ákveðið að verja fimm milljónum
til verkefnisins en því er ætlað að
styrkja tengsl Íslands og Svíþjóðar, með sérstaka áherslu á sænska
landkönnuðinn Garðar Svavarsson sem nam land á Húsavík í
kringum 870.
Stefnt er að uppbyggingu
safns í framtíðinni, þar sem
fræðasetrið verður til húsa, en
þar verður leitast við að draga
upp mynd af vistfræðilegum
breytingum sem orðið hafa síðan
Garðar nam land á Húsavík.
Verður áhersla lögð á að tengja
verkefnið við alþjóðlegt menn-

6)¨ '!-,! "!5+ -ADELEINE 3TRÎJE

7ILKEN SENDIHERRA 3VÅÖJËÈAR «LAFUR
2AGNAR OG ¶ËRUNN (ARÈARDËTTIR R¾È
ISMAÈUR 3VÅÖJËÈAR ¹ (ÒSAVÅK SJ¹ST HÁR
FYRIR UTAN 'AMLA BAUK Å G¾R
&2¡44!",!¨)¨(%)-)2

ingar-, lista- og fræðastarf sem
verður stór hluti af starfseminni
í Garðarshólma í framtíðinni, nái
markmið fram að ganga en sveitarfélagið Norðurþing og ferðaþjónustufyrirtækið Norðursigling höfðu frumkvæði að upphafi
verkefnisins.
MH
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Íslenska ánægjuvogin 2006

Ánægðustu viðskiptavinir
landsins eru hjá SPRON!
Samkvæmt mælingu Íslensku ánægjuvogarinnar 2006 eru viðskiptavinir SPRON ánægðastir allra
viðskiptavina banka og sparisjóða – ekki bara á höfuðborgarsvæðinu heldur á landinu öllu!
Við erum stolt og þakklát fyrir þessa viðurkenningu viðskiptavina okkar og er hún okkur mikil hvatning
til að halda áfram á sömu braut.

Komdu í hóp landsins ánægðustu viðskiptavina!
75,1
73,7

LANDSBANKINN

SPARISJÓ‹URINN

60

SPRON

65

70,5
65,8
KB BANKI

71,4
70

GLITNIR

75

0

Ánægjuvog banka og sparisjóða
– landið allt 2006
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Jólin koma

+ARTÎFLUBËNDI D¾MDUR Å TVEGGJA M¹NAÈA FANGELSI Å (ÁRAÈSDËMI 3UÈURLANDS

+ARTÎFLUM D¾LT YFIR LÎGREGLUMANN

Fulltaf frábærum gjöfum

$«-3-, Kartöflubóndi í Rangár-

vallasýslu hefur verið dæmdur í
tveggja mánaða skilorðsbundið
fangelsi fyrir að hindra lögreglumann í starfi. Í aðgerðum á kartöfluakri bóndans var meðal annars hleypt úr kartöfluupptökuvél
með stórum færibandsrana er
ekið var fram hjá lögreglumanni,
sem stóð við lögreglubifreið, með
þeim afleiðingum að kartöflum
rigndi yfir manninn og bifreiðina.
Málið hófst þegar lögreglan á
Selfossi vildi ná tali af ökumanni
bifreiðar vegna umferðarlagabrots hans. Ökumaðurinn ók inn á
kartöfluakur. Lögreglumaðurinn
kallaði eftir liðsauka, en þá var

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

 DESEMBER  &)--45$!'52

Kr. 2.408,- 24
mán

Kr. 44.980,-

MP3 spilari - N11
Swarovski Crystal

+!24®&,52 -¹LIÈ HËFST MEÈ UMFERÈAR

LAGABROTI EN ENDAÈI INNI ¹ KARTÎFLUAKRI

kartöflubóndinn mættur á staðinn. Hann lokaði hliði að akrinum
með vír, þannig að nýkomni lög-

reglumaðurinn gat ekki ekið inn á
hann. Barst nú báðum hópum frekari liðsauki. Kartöflubóndinn taldi
lögreglumennina vera inni á akrinum í heimildarleysi og vísaði
þeim burt. Þeir vildu hins vegar
ræða við ökumanninn vegna
umferðarlagabrotsins, en hann
var starfsmaður kartöflubóndans.
Þegar kartöflunum var hleypt á
lögreglumanninn, ætlaði annar
lögreglumaður á svæðinu að
stöðva dráttarvélina sem dró upptökuvélina. Kartöflubóndinn ýtti
þá við honum og þvingaði hann
upp að vélinni. Lögreglumenn
handsömuðu þá bóndann, lögðu
hann á jörðina og settu í járn. JSS

Grannar unglingsstelpur vilja létta sig
Næstum helmingi færri stúlkur en drengir í 10. bekk eru yfir kjörþyngd eða
eiga við offituvandamál að stríða. Tæp níutíu prósent stúlkna í 10. bekk eru við
kjörþyngd. 60 prósent stúlkna í tíunda bekk vilja létta sig.

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

(%),"2)'¨)3-, 23,7 prósent stúlkna

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

í tíunda bekk í íslenskum grunnskólum, af þeim tuttugu prósentum
sem eru hvað léttastar, eru annaðhvort að reyna að létta sig eða telja
að þær þurfi þess. Þessi tala er
fimm prósent hjá jafngömlum
drengjum.
Þetta kemur meðal annars fram
í rannsókn sem Stefán Hrafn Jónsson félagsfræðingur gerði á tengslum þyngdar og sjálfsmyndar hjá
tæplega tólf þúsund börnum og
unglingum í 166 bekkjum í 6. 8. og
10. bekk í landinu fyrr á árinu. Svarhlutfall í rannsókninni var 86 prósent. „Það er mjög áhugavert að
stór hluti léttustu stúlknanna í 10.
bekk telja sig þurfa að léttast enn
meira,“ segir Stefán en rannsóknin
var framkvæmd með spurningalistum. Stefán kynnti niðurstöðurnar á
haustþingi Miðstöðvar heilsuverndar barna sem var haldin í nóvember.
Tæp níutíu prósent stúlkna í
tíunda bekk eru í kjörþyngd en tæp
sextíu prósent þeirra vilja samt
létta sig. Samanborið við drengi í
10. bekk er þessi tala há því tæp
áttatíu prósent drengja eru í kjörþyngd en einungis 26 prósent þeirra
vilja létta sig. Prósentuhlutfall
drengja í 10. bekk sem eiga við yfirþyngd eða offituvandamál að stríða
er einnig hærra en hjá stúlkum:

34%&. (2!&. *«.3
3/. &ÁLAGSFR¾ÈINGURINN

SEGIR MIKINN KYNBUNDINN
MUN VERA ¹ HUGMYNDUM
BARNA OG UNGLINGA UM
ÒTLIT OG LÅKAMSÖYNGD

22,9 prósent drengja eru of feitir
eða þungir en 12,6 prósent stúlkna.
Samt sem áður eru 33,7 prósent
stúlkna að reyna að létta sig en 14,3
prósent drengja.
Stefán segir enga einhlíta skýringu vera á þessum kynbundna mun
en að nokkrar ástæður kunni að
liggja á bakvið hann. „Til dæmis
áherslan á tággrannar fyrirsætur í
módelbransanum sem og ofurgrannar söngkonur í tónlistarmyndböndum. Það merkilegasta í niðurstöðunum er að sambandið á milli
hugmyndar barnanna um hvort þau
þurfi að létta sig og lífsgæða þeirra
er miklu sterkara en sambandið á

milli líkamsþyngdar þeirra og lífsgæða. Með öðrum orðum þá virðist
það skipta meira máli fyrir börn
hvernig þau upplifa sig en hvernig
þau eru. Þess vegna þarf að fara
varlega í umræðuna um holdafar
barna og unglinga svo þau fái ekki
ranga mynd af sjálfum sér. Þetta á
sérstaklega við um stúlkur því
miklu stærri hluti þeirra telur sig
þurfa að létta sig,“ segir Stefán.
Alþjóðaheilbrigðisstofnunin
stendur á bakvið rannsóknina sem
er alþjóðleg: 40 þjóðir tóku þátt í
henni. Á næsta ári verður greint frá
niðurstöðunum.
INGIFREYR FRETTABLADIDIS

3AMFYLKINGIN VILDI EKKI B¾JARSTJËRA Å KOSNINGABAR¹TTU

Kristján vildi vera
bæjarstjóri áfram

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

34*«2.-, Fulltrúar Samfylking-

arinnar í bæjarstjórn Akureyrar
settu það sem skilyrði fyrir meirihlutasamstarfi sínu og Sjálfstæðisflokks að Kristján Þór Júlíusson
viki úr starfi bæjarstjóra fyrr en
samstarfssamningur þeirra gefur
til kynna, eftir að ljóst varð að
Kristján mun leiða kosningabaráttu Sjálfstæðisflokksins fyrir
Alþingiskosningarnar í vor. Þetta
segir Kristján á vefsíðu sinni í

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
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fyrradag. „Annars hefði ég líklega
setið eitthvað frameftir,“ segir
Kristján.
Hermann Jón Tómasson, oddviti Samfylkingarinnar, segir ekki
beint rétt að þeir hefðu krafist
afsagnar hans, heldur hafi það
verið sameiginlegur skilningur
beggja aðila að ekki gengi að bæjarstjórinn stæði í kosningabaráttu. „Vitaskuld hefðum við þó
ekki sætt okkur við það ef hann
hefði viljað sitja áfram.“
Kristján víkur einnig að umtöluðum biðlaunum í pistli sínum.
„Ég hef uppfyllt öll ákvæði ráðningarsamnings míns og veit að
vinnuveitandi minn, Akureyrarbær, mun gera slíkt hið sama gagnvart mér, eins og hann hefur undantekningalaust gert gagnvart
forverum mínum í starfi svo og
öllum öðrum starfsmönnum sínum
sem rétt hafa átt til biðlauna,“
segir í pistlinum. Kristján á rétt á
sex mánaða biðlaunum og hefur
rúma milljón í mánaðarlaun.
SH

¥3,!.$3+,5++5..) (2).'4 5M HUND

RAÈ MANNS VORU VIÈSTADDIR HRINGINGUNA

(¹TÅÈLEG STUND ¹ !KUREYRI

Íslandsklukkunni hringt
!+52%92) Íslandsklukkuni, listaverki Kristins E. Hrafnssonar,
sem stendur við Háskólann á
Akureyri var hringt sex sinnum á
föstudag, einu sinni fyrir hvert ár
frá árinu 2000 þegar klukkan var
reist.
Baldvin Jóhann Bjarnason,
fyrrverandi kennari og skólastjóri á Akureyri, hringdi
klukkunni með aðstoð Gunnars
Aðalgeirs Arasonar, fimm ára
leikskólanema. Um hundrað
manns voru viðstaddir hringinguna sem fer fram 1. desember ár
hvert.
HS

Náttsloppur
9.990 kr.

Jólin: Til þín frá mér

Úrvalið af fallegri gjafa- og merkjavöru, fyrir konuna, karlinn, börnin og
búið, hefur aldrei verið meira. Og verðið kemur öllum í ekta jólaskap.

Galli með húfu
1.990 kr.

Skór 1.190 kr.

Bjóstahaldarar
frá 2.990 kr.

Nærbuxur
frá 1.190 kr

Jólasmekkir
2 í pakka 899 kr.

Nýtt kortatímabil

ÍSLE NSK A / SIA.

IS / DEB 3522 1
12/0 6

Herrar

Börn

Snyrtivörur

Heimilið

Skálasett
3.990 kr.



$!.3!2) ¶ESSI -AYA DANSARI VAR AÈ

UNDIRBÒA DANS SINN SEM JAGÒARVEIÈI
MAÈUR Å 8CARET GARÈINUM Å -EXÅKË ¹
ÖRIÈJUDAG -ARGIR -AYA INDÅ¹NAR BÒA
VIÈ AFAR KRÎPP KJÎR
&2¡44!",!¨)¨!0

&&3¥ TELUR AÈ ENGIR ÅSLENSKIR SKIPSTJËRAR VERÈI ¹ KAUPSKIPUM EFTIR NOKKUR ¹R

(EILBRIGÈISM¹LAR¹ÈHERRA

&ARMANNASTÁTTINNI BL¾ÈIR ÒT

Allir fangar fá
sjúkraþjónustu

að félagið hafi skorað á stjórnvöld
!46)..5-, Þeir íslensku farmenn
að beita sér af alvöru til eflingar
sem sigla flutningaskipum sem eru í
íslenskri farmannastétt í mörg ár án
föstum áætlunarsiglingum til og frá
árangurs. „Farmenn sem starfa við
Íslandi eru allir erlendir launþegar,
þessar aðstæður eru án þeirra réttflestir ráðnir til færeyskra útgerða.
inda sem íslenskir skattborgarar
Það er mat Farmanna- og Fiskimannanjóta, eru ekki aðilar að íslenska
sambands Íslands að innan fimmtán
almannatryggingakerfinu, og staða
ára, eða þann tíma sem tekur núverþeirra í raun á ýmsan hátt óljós. Þeir
andi stétt skipstjórnarmanna á kaup- $%44)&/33 +AUPSKIPAFLOTI ¥SLENDINGA
eiga ekki rétt til atvinnuleysisbóta
skipum að ná eftirlaunaaldri, muni ER AÈ ST¾RSTUM HLUTA SKR¹ÈUR ERLENDIS
né heldur til töku fæðingarorlofs.“
íslenskir skipstjórnarmenn heyra sög- 2ÁTTARSTAÈA FARMANNA ER ÖVÅ ËJËS
Árni segir að ráðamenn hafi fram
unni til.
að þessu vísað öllu sem lýtur að baráttumálum farAllt stefnir í að mun fyrr verði skortur á skipstjórnmanna á bug á þeim forsendum að ekki sé möguleiki að
armönnum til að manna stöður stýrimanna og skiphygla einni atvinnugrein umfram aðra. „Í ljósi þess að
stjóra á kaupskipum í áætlunarsiglingum til og frá
komið hefur verið til móts við aðrar atvinnugreinar
landinu.
eins og hátækniiðnað og nú síðast kvikmyndagerð, má
Árni Bjarnason, forseti FFSÍ, segir að íslenskri farljóst vera að þau rök eigi ekki lengur við.“
mannastétt sé að blæða út hægt og rólega. Hann segir
SH¹

(%),"2)'¨)3-, Fangar sem ekki
eru sjúkratryggðir, eða njóta
ekki tryggingaverndar í sérstökum milliríkjasamningum og
ættu því að greiða heilbrigðisþjónustu að fullu, fá hana þótt
þeir geti ekki greitt fyrir hana
sjálfir.
Þetta er samkvæmt nýrri
breytingu á reglugerð um
greiðslur fyrir heilbrigðisþjónustu sem til dæmis ósjúkratryggðir fangar njóta. Kostnaður
vegna hennar við ósjúkratryggðan erlendan fanga fellur á
stofnunina sem veitir þjónustuna geti fangi ekki greitt fyrir
sig samkvæmt reglugerðinni. JSS

&LËTTAMANNASTEFNA &INNA

2%9+*!6¥+52"/2'

Uppfylla ekki
kvótann sinn

3TÅGAMËT SJ¹I UM VÅNIÈ

&)..,!.$ Finnar taka á móti
minnst eitt hundrað færri
flóttamönnum í ár en búist var við
og fylla því ekki kvóta sinn upp á
750 flóttamenn, að sögn finnska
dagblaðsins Helsingin Sanomat.
Hugsanlegt er að flóttamennirnir
verði jafnvel aðeins um 450
talsins eða 300 færri en Finnar
hafa skuldbundið sig til.
Arja Kekkonen, embættismaður hjá innanríkisráðuneytinu í
Finnlandi, segir að utanríkisráðuneytið, innanríkisráðuneytið og
atvinnumálaráðuneytið séu að
vinna að því að fjölga flóttamönnum. Hins vegar hafi ágreiningur
milli atvinnumálaráðuneytisins og
innanríkisráðuneytisins fyrr á
þessu ári valdið töfum við
ákvarðanatöku í málefnum
flóttamanna.
GHS
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&ORS¾TISNEFND 2EYKJAVÅKUR HEFUR SAM
ÖYKKT AÈ BORGIN BJËÈI UM HUNDRAÈ
GESTUM 3TÅGAMËTA TIL MËTTÎKU N¾STA
M¹NUDAG MEÈ ÖEIM FYRIRVARA AÈ
3TÅGAMËT LEGGI SJ¹LF TIL VÅNVEITINGAR
4ILEFNI MËTTÎKUNNAR ER ALÖJËÈLEGT ¹TAK
UM KYNBUNDIÈ OFBELDI

,®'2%',5&2¡44)2
&IMM DRUKKNIR ÎKUMENN
&IMM ÎKUMENN VORU STÎÈVAÈIR Å
2EYKJAVÅK AÈFARANËTT MIÈVIKUDAGSINS
VEGNA ÎLVUNARAKSTURS &JËRIR STOPPUÈU
ÖEGAR LÎGREGLA GAF ÖEIM MERKI EN
EINN REYNDI AÈ STINGA AF

3ËÈI TEKINN Å MIÈB¾NUM
,ÎGREGLAN HAFÈI Å FYRRADAG AFSKIPTI AF
SAUTJ¹N ¹RA SËÈA SEM HENTI GOSDËS ÒT
UM BÅLGLUGGA Å MIÈB¾NUM -EÈ ÖVÅ
BRAUT HANN GEGN LÎGREGLUSAMÖYKKT
ÖAR SEM SEGIR AÈ EKKI MEGI HENDA
RUSLI NEMA Å ÖAR TIL GERÈ ÅL¹T 3ËÈINN ¹
SEKT YFIR HÎFÈI SÁR VEGNA ATH¾FISINS

g aktu enga áhættu!
ieldu KEA í jólamatinn

¶).'6%,,)2 2AGNAR RNASON SEGIR AÈ N¹TTÒRUG¾ÈI ¥SLANDS EIGI AÈ VERA Å EINKAEIGN EN EKKI RÅKISEIGN

Hlutafélag um náttúruleg gæði Íslands
Prófessor í hagfræði segir að náttúrugæði eigi ekki að vera í ríkiseign. Ekki
hagrænn munur á laxveiðiám og andrúmsloftinu. Hlutafélagið gæti hugsanlega selt veiðileyfið til hvalveiða á alþjóðlegum markaði.
.44²25-, Ragnar Árnason, prófessor í hagfræði við
Háskóla Íslands, setti í gær fram þá hugmynd í fyrirlestri að Íslendingar ættu að stofna hlutafélag, Náttúrugæði hf., um gæðin í náttúru landsins. Fyrirlesturinn var haldinn á ráðstefnu Rannsóknarmiðstöðvar
um samfélags- og efnahagsmál (RSE) á Grand hóteli.
Hugmynd Ragnars gengur út á að hlutafélagið taki
við öllum náttúrugæðum sem eru í opinberri eign.
Ragnar sagði að allir Íslendingar myndu verða hluthafar í félaginu og að þeir gætu ráðstafað hlut sínum
eftir eigin höfði, til dæmis selt hann á markaði.
Rökstuðningurinn fyrir hugmyndinni hjá Ragnari
er sú niðurstaða hagfræðinnar að skilyrði efnahagsframfara og velmegunar sé að hlutir séu í einkaeign
einstaklinga eða fyrirtækja og að náttúrugæði séu
eins og hver önnur vara sem gengur kaupum og
sölum.
Hann telur hagkvæmnisrök standa til þess að hafa
sem mest í einkaeign því einkaeigandi muni nota eignina á sem hagkvæmastan hátt. Í fyrirlestrinum tók
hann dæmi af örfoka melum á hálendinu og fiskistofnunum í kringum landið til að rökstyðja þá skoðun sína
að aðrir valkostir um eignarhald hefðu leitt til sóunar
eða spillingar náttúrugæða. „Við höfum komið ýmsum
náttúrugæðum eins og vatni, laxveiðiám og hverum í
séreign. Það er enginn hagrænn eða rökrænn munur á
þessum náttúrugæðum og þeim gæðum sem enn eru

2!'.!2 2.!3/. (ÁLT ÖVÅ
FRAM Å FYRIRLESTRI ¹ R¹ÈSTEFNU Å
G¾R AÈ ¥SLENDINGAR ¾TTU AÈ
STOFNA HLUTAFÁLAG UM N¹TTÒRULEG
G¾ÈI LANDSINS
&2¡44!",!¨)¨'6!

ekki komin í séreign eins og loftinu, ósonlaginu og
úthöfunum,“ sagði Ragnar.
Ragnar sagði stærsta gallann á hugmyndinni um
einkaeign náttúrugæða vera að mörg þeirra hefðu eiginleika almannagæða, en í því felst að stundum er ekki
hægt að takmarka not þeirra á markaði við þá sem
greiða fyrir þau, til dæmis í tilviki ósonlagsins. „Hvalveiðar Íslendinga valda mörgum í heiminum hugarangri og tjóni. Þessir aðilar geta ekki sýnt fram á tjón
sitt með því að kaupa veiðleyfið á hvölum af Íslendingum því það er ekki alþjóðleg markaðsvara. Af því
veiðileyfið á hvölum er í almannaeign er verðmæti
þess vanmetið. Markaðseftirspurnin eftir því sýnir
ekki fram á raunverulegt verðmæti þess. Um leið
velur eigandinn ekki bestu notin fyrir gæðin,“ sagði
Ragnar og bætti því við að hlutafélagið gæti meðal
annars leyst þetta vandamál.
INGIFREYR FRETTABLADIDIS

0ËST OG FJARSKIPTASTOFNUN SKOÈAR ERINDI VEGNA BILAÈRA FJARSTÕRINGA

Byggingakranar geta ruglað
fjarstýringar í bíllyklum
&*!23+)04) Fjarstýrðir bygginga-

kranar geta ruglað fjarstýringar í
bíllyklum og orðið til þess að lyklarnir afkóðist. Eitt slíkt mál kom
upp nýlega fyrir utan Bílanaust.
Eigandinn kom bílnum ekki í gang
og þurfti maðurinn að fá nýjan
kóða í lykilinn til að geta ekið
honum út af bílastæðinu.
Ellert Hlíðberg, aðstoðarverkstjóri hjá Bílanausti, segir að talið
hafi verið að bylgjur frá fjarstýrðum byggingakrana í nágrenni
Bílanausts hafi haft þessi áhrif.
Málið hafi verið kannað og kenningin verið staðfest, magnari hafi
verið settur á byggingakranann
og því hafi hann valdið þessum
erfiðleikum. Þetta sé komið í lag
núna.

Póst- og fjarskiptastofnun
hefur fengið erindi inn á borð
vegna þess að fjarstýringar í bíllyklum hætta að virka á ákveðnum svæðum. „Það hafa komið upp
nokkur nýleg mál þar sem fjarstýringar virkuðu ekki á tilteknum svæðum,“ segir Hrafnkell
Gíslason, forstjóri stofnunarinnar.
Póst- og fjarskiptastofnun hafi
aðeins fundið eina bilun þar sem
búnaður á tilteknum stað hafi sent
út á röngu tíðnisviði og truflað
svæðið í kring. „Ég man ekki til
þess að það hafi verið sannað að
fjarstýringar fyrir byggingakranana hafi verið truflanavaldar en
ég get staðfest að svona atvik hafa
komið upp,“ segir hann.
- GHS

'%4! 425&,!¨ &JARSTÕRINGAR Å BÅLUM GETA

ORÈIÈ FYRIR TRUFLUNUM FR¹ ÎÈRUM FJARSTÕR
INGUM TIL D¾MIS FR¹ BYGGINGAKRÎNUM
SEM ERU ¹ SÎMU TÅÈNI
&2¡44!",!¨)¨2«3!
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Enginn endir á ofbeldinu
32¥ ,!.+! !0 Ríkisstjórn Srí Lanka ákvað í gær að hætta við
að banna Tamílatígrana eins og fyrirhugað hafði verið. Hins
vegar var ákveðið að enn harðar yrði barist gegn hryðjuverkum þar í landi.
Ákvörðun ríkisstjórnarinnar kom eftir að sjálfsmorðssprengja, sem eignuð var tígrunum, sprakk nærri varnarmálaráðuneyti landsins í síðustu viku.
„Ríkisstjórnin ákvað að innleiða nýjar reglur því hún
telur að núverandi reglugerð sé ekki nægjanleg til að ráða
við hryðjuverkin sem hún stendur frammi fyrir í dag,“
sagði Ratnasiri Wickramanayake forsætisráðherra á blaðamannafundi.

Núgildandi reglur leyfa stjórnarhernum að fangelsa
hvern sem er í allt að sex mánuði án handtökuheimildar,
leita á hvaða heimili sem er og rífa byggingar sem taldar
eru ógna öryggi þjóðarinnar, en nýju lögin munu heimila
allt að tuttugu ára fangelsisdóm yfir hverjum þeim sem
gefur upplýsingar til eða hefur samskipti við fólk sem fæst
við hryðjuverk.
Ekkert lát virðist ætla að verða á ofbeldinu, en alls hafa
fleiri en 3.500 manns farist í átökum stjórnarhersins og
Tamílatígranna það sem af er þessu ári, þrátt fyrir vopnahlé. Áður en vopnahléssamningurinn var samþykktur,
höfðu um 65 þúsund manns farist í átökunum.

Tamílatígrarnir hafa síðan árið 1983 barist fyrir hönd 3,1
milljónar Tamíla í landinu og krafist aðskilnaðar frá Srí
Lanka. Höfðu stuðningsmenn þeirra hótað að bann við samtökunum myndi fella vopnahléssamninginn úr gildi.
Harðar ásakanir á hendur stjórnarhernum hafa líka
heyrst undanfarið, þar sem hermenn hans eru sakaðir um
ýmiss konar mannréttindabrot og glæpi.
Ellefu Íslendingar gegna nú friðargæslustörfum á Srí
Lanka.
Norðmaðurinn Jon Hanssen-Bauer leiðir friðarumleitanir milli tígranna og stjórnarinnar, en hvorki hefur gengið
né rekið í þeim undanfarið.
SMK

3/2' ¶ESSAR KONUR VORU MIÈUR SÅN YFIR FREGNUM AF L¹TI ¾TTINGJA SINNA SEM SKOTINN
VAR AF ËKUNNUM BYSSUMANNI Å 4RINCOMALEE ¹ ÖRIÈJUDAG
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Barts
í jólapakkann
SMÁRALIND SÍMI 545 1550

GLÆSIBÆ SÍMI 545 1500

KRINGLUNNI SÍMI 545 1580

(%2-%..  '®45- ²4) (ERMENN ERU ALGENG SJËN ¹ 3RÅ ,ANKA ÖESSA DAGANA 2ÅKIS
STJËRN 3RÅ ,ANKA ¹KVAÈ Å G¾R AÈ BANNA EKKI 4AMÅLATÅGRANA
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FAKTUM eldhúsinnrétting m/svarbrúnum
NEXUS hurðum/skúffuframhliðum og RUBRIK hurð úr ryðfríu stáli.
Hurðir með bæsuðum og glærlökkuðum eikarspóni.
Innifalið í verðinu eru skápar, hillur, lamir og borðplötur.

178.420,Nýtt eldhús fyrir jólin
Það er ekkert mál að kaupa innréttingu hjá IKEA, hvort sem þú vilt hanna hana sjálf/ur eða
með aðstoð starfsfólks okkar. Þú getur valið úr 18 mismunandi útlitstegundum eða jafnvel
blandað saman á mismunandi vegu, og við bjóðum einnig upp á fjölda skipulagslausna til
að gera eldhúsið að því sem þig hefur alltaf dreymt um. Auk þess höfum við umboð fyrir
Whirlpool heimilistæki svo þú getir fullkomnað eldhúsið á einum stað.
Allan ársins hring afgreiðum við eldhúsinnréttingar út úr húsi hjá okkur á 24 tímum á virkum
dögum og afhendingartími fyrir innréttingar út á land eru 2-3 virkir dagar. Jólin eru ekki
undanskilin þessari reglu hjá okkur og getur fólk á höfuðborgarsvæðinu keypt eldhús
alveg fram að 22. desember og fengið það afhent/sent heim næsta dag.
Á heimasíðu okkar, www.IKEA.is, getur þú halað niður eldhústeikniforritinu IKEA Home
Planner, þar sem þú getur skipulagt þitt draumaeldhús á auðveldan og skemmtilegan
hátt. Þú getur svo komið með teikninguna eða sent í tölvupósti á eldhus@ikea.is til að fá
verðhugmynd eða aðstoð við hönnun án aukakostnaðar.

Svona býrð þú til þitt eigið eldhús

© I n t e r I K E A S y s t e m s B . V. 2 0 0 6

NEXUS svarbrún innrétting með AVSIKT glerhurð
Búðu til endingargott og stílhreint eldhús með
NEXUS eikarhurðum. Svarbrúna bæsið dregur fram
eiginleika viðarins, en það gefur hurðunum líflegan
og skemmtilegan blæ. Hurðirnar eru lakkaðar og
sléttar, og auðvelt að þrífa. Passar með AVSIKT
glerhurðum með ramma úr burstuðu áli.
Fullkomnaðu síðan eldhúsið með höldum í stíl.
NEXUS fæst einnig í birki og eik.

Veldu þá innréttingu
sem þér líst best á, s.s.
hurðir, skúffuframhliðar,
borðplötur og höldur.

Reiknaðu út hve mikið
geymslupláss þú þarft
og veldu FAKTUM
skápa samkvæmt því.

Fullnýttu plássið í skápunum
með RATIONELL hillum,
skúffum og skipulagsvörum.

Lengri afgreiðslutími fram að jólum!
Mánudaga til laugardaga 10-22 | Sunnudaga 12-22 | www.IKEA.is

Fullkomnaðu svo eldhúsið með því að
velja klæðningu á skápana, lýsingu og
sökkla eða fætur á neðri skápana.
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afsláttur

LAMBALÆRISSNEIÐAR

1.498

ÚR KJÖTBORÐI

SS HELGARSTEIK
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RAUÐVÍNSLEGIN

35%

afsláttur

SS LONDONLAMB
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kg

kr.
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FRESCHETTA XL
QUATTRO, SPECIALE OG PROSICUTTO
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SÆLKERABÖKUR
M/ PLOKKFISK EÐA BROKKOLI-FISK

299

afsláttur

kr.
stk.

Fiskibollur m/ kartöﬂum, hangikjöt í uppstúf,
kjötbollur í brúnni sósu og kindabjúgu m/ uppstúf
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GILLE
PIPARKÖKUR
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kr.
pk.

3 FYRIR 2
MAÍSKORN
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TILBOÐ!

Grillaður kjúklingur

40% 959

KJÚKLINGASTRIMLAR
FULLELDAÐIR

afsláttur

1/1 KJÚKLINGUR
HEITT MEÐ HEIM

Þú sparar

kr.
kg

UNGNAUTAHAKK
ÚR KJÖTBORÐI

499 899

699

kr. kg

kr. stk.

kr.
kg

25%

afsláttur

EGILS HVÍTÖL
2 FYRIR 1

279

kr.
2 ﬂ.

Casa ﬁesta tilboð!
OSCAR
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RAUÐKÁL
FERSKT

199

kr.
kg

Verði ykkur að góðu!
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„ ORÐRÉTT“

Í Keflavík að berjast fyrir betri heimi

Að drepast úr reykleysi Jafnrétti ekki nóg
b3ÎKUM ÖESS AÈ VIÈ ÖURFUM
AÈ FYLGJA EFTIR REGLUM UM
REYKINGABANN Å HÒSINU ER BÒIÈ
AÈ TAKA FYRIR ALLT SEM HEITIR
R¹P INN OG ÒT 5NDANTEKNINGIN
ER ÖEGAR FËLK ÖARF AÈ FARA ÒT
TIL AÈ S¾KJA LYF EÈA F¾RA BÅL
N¾R VEGNA VEIKINDAm
"*!2.) +.²433/. 9&)2-!¨52
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b6IÈ HLËGUM D¹TT ENDA
HÎFÈUM VIÈ ÎLL ¹ EINHVERJUM
TÅMAPUNKTI HALDIÈ ÖVÅ FRAM AÈ
VIÈ V¾RUM JAFNRÁTTISSINNAR EN
MYNDUM ALDREI KALLA OKKUR
ANNAÈ EN FEMÅNISTA Å DAGm
(!,,! '5..!23$«44)2 2¨)2
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+9.)
-ORGUNBLAÈIÈ  DESEMBER
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nær og fjær

b¶AÈ ER ROSAMIKIÈ AÈ FRÁTTA ¡G ER Å ÖRIÈJA
S¾TI Å FRAMBOÈI FYRIR VINSTRI GR¾N Å 3UÈ
URKJÎRD¾MI OG ÁG OG $R 'UNNI ERUM
MEÈ LAG Å UNDANÒRSLITUM Å %UROVISION
,AGIÈ HEITIR b¡G OG HEILINN MINNm OG
ÖETTA ER FYRSTA LAGIÈ SEM VIÈ SEMJUM
SAMAN SÅÈAN Å 5NUN FYRIR SJÎ ¹RUMm
(EIÈA BÕR NÒ Å +EFLAVÅK ¹SAMT SAM
BÕLISMANNI SÅNUM %LVARI OG FIMM
¹RA SYNI ÖEIRRA «LÅVER b6IÈ FLUTTUM
TIL +EFLAVÅKUR Å SUMAR ÖAÈ ER EKKI
H¾GT AÈ BJËÈA FËLKI UPP ¹ HVAÈ
ÖAÈ ER DÕRT AÈ BÒA Å 2EYKJAVÅK
¶AÈ ER ËTRÒLEGA GOTT AÈ VERA HÁR
-AÈUR NÕTIR TÅMANN VEL OG ÖAÈ
ER H¾GT AÈ LABBA ALLT MAÈUR ER
EKKI ALLTAF AÈ LEITA AÈ BÅLAST¾ÈI
3VO L¹NAÈI FËLKIÈ ¹ EFRI H¾ÈINNI
OKKUR BÅLSKÒRINN SEM VIÈ

NOTUM SEM VINNUHERBERGI OG STÒDÅËm
%LVAR OG (EIÈA ERU EINNIG SAMAN Å HLJËM
SVEITINNI (ELLVAR b(ELLVAR ER AÈ LEGGJA
SÅÈUSTU HÎND ¹ PLÎTU !NNARS ER ÁG MEÈ
Ö¾TTI ¹ 2¹S EITT OG TVÎ SVO ÁG SKIPTI
TÅMANUM ¹ MILLI ÖESS AÈ VERA RËTT¾KL
INGUR TËNLISTARMAÈUR OG ÒTVARPSMAÈURm
2ËTT¾KNIN LÕSIR SIG Å STJËRNM¹LASTARFINU
b6INSTRI GR¾NIR ERU EINI FLOKKURINN SEM
SÕNIR TILBURÈI TIL RËTT¾KNI ¶AÈ ERU
EKKI JAFN MARGIR RËTT¾KLINGAR
HÁR OG Å 2EYKJAVÅK EN
EINSTAKLINGURINN SKIPTIR
MEIRA M¹LI ¥ HINUM
FULLKOMNA HEIMI ÖYRFTI
MAÈUR EKKI AÈ BERJAST
FYRIR NEINU EN HANN ER
ÖAÈ EKKI OG ÖVÅ ÖARF AÈ
BERJAST FYRIR BETRI HEIMIm

"«+!6%2¨)2
%. %++) "«+!
3!&.36%2¨)2
)NGVI BËKAVÎRÈUR SKRIFAR

N b¶AÈ SKAL HÁR MEÈ UPPLÕST AÈ
ENGUM BËKAVERÈI MEÈ SJ¹LFS
VIRÈINGU MYNDI DETTA Å HUG AÈ
SEGJA EÈA SKRIFA BËKA3!&.3VÎRÈ
UR (VORT SEM BËKAVERÈIR ERU
H¹SKËLAMENNTAÈIR BËKASAFNS OG
UPPLÕSINGAFR¾ÈINGAR EINS OG ÖAÈ
HEITIR EÈA HAFA EKKI Ö¹ FORMLEGU
MENNTUN Å FAGINU KALLA ÖEIR SIG
¾TÅÈ BËKAVERÈI &YRIR NOKKRUM
¹RUM S¹ MAÈUR UMR¾TT ORÈSKRÅPI
STARFSHEITI FYRSTA SINNI Å EINHVERJU
BLAÈI OG FËR ÖAÈ AÈ SJ¹ST OFTAR Å
PRENTMIÈLUM OG LIFA SJ¹LFST¾ÈU LÅFI
¹N ÖESS AÈ VERA TIL Å RAUN OG VERUm
¶AR HÎFUM VIÈ ÖAÈ
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&ÁLAGSR¹ÈGJAFI OG BORGARFULLTRÒI
3AMFYLKINGARINNAR

Aukin hreyfing til bóta
b¡G ER EKKI HISSA ¹ ÖESSUM NIÈUR
STÎÈUM ÖAR SEM ÒRVAL AF S¾T
INDUM ER ËTRÒLEGA MIKIÈ Å ÎLLUM
VERSLUNUM m SEGIR "JÎRK 6ILHELMS
DËTTIR FÁLAGSR¹ÈGJAFI OG BORGARFULL
TRÒI 3AMFYLKINGARINNAR %N NÕLEG
RANNSËKN SÕNIR AÈ YFIR ÖRJ¹TÅU
PRËSENT BARNA ¹ GRUNNSKËLAALDRI ¹
HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU ERU OF FEIT
bBYRGÈ FORELDRA ER EINNIG MIKIL EN
MEÈ ÖVÅ AÈ KEYRA BÎRN SÅN Å SKËLA
OG TËMSTUNDIR SVIPTA ÖAU BÎRN SÅN
NAUÈSYNLEGRI HREYFINGU 2ANN
SËKNIR HAFA SÕNT AÈ ËTRÒLEGUR FJÎLDI
BARNA FER MEÈ EINKABÅL Å SKËLANN
¹ HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU EN MEÈ
ÖVÅ AÈ SKIPULEGGJA TÅMANN BETUR
ER EKKERT M¹L FYRIR SKËLABÎRN AÈ
FARA GANGANDI EÈA NOTA ALMENN
INGSSAMGÎNGUR OG ÖANNIG EYKST
DAGLEG HREYFING ÖEIRRA TIL MUNA
¶AÈ M¹ HELDUR EKKI GLEYMA ÖVÅ AÈ
OFFITA HEFUR EKKI AÈEINS LÅKAMLEGAR
AFLEIÈINGAR HELDUR EINNIG ANDLEGAR
OG FÁLAGSLEGAR OG MÎRG FEIT BÎRN
EINANGRAST FÁLAGSLEGA
,ÕÈHEILSUSTÎÈ ¾TTI EINNIG AÈ VINNA
MEIRA Å VIÈHORFSBREYTINGUM TIL
ÖESSARA M¹LA OG Ö¹TTTAKA SKËL
ANNA SKIPTIR EINNIG MIKLU M¹LI ¡G
HELD AÈ ¹N VITUNDARVAKNINGAR HJ¹
ALMENNINGI VERÈI ÖRËUNIN SÒ AÈ
UNGT FËLK HALDI ¹FRAM AÈ FITNAm

'!-,) (!&.!2"!++).. 4ALIÈ ER AÈ NÕR HAFNARBAKKI HAFI LEYST ÖENNAN AF Å KRINGUM ¹RIÈ 
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Gamall hafnarbakki og rusl úr sjó
Fornleifauppgröftur við
gamla hafnarbakkann í
Reykjavík hefur staðið yfir í
mánuð og lýkur væntanlega
í vikunni. Fornleifavernd
ríkisins tekur síðan formlega ákvörðun á næstu dögum um hvort ber að vernda
minjarnar eða hvort þeim
verður fargað.
Til stendur að leggja holræsi á
þessu svæði sem er bak við hús
Rammagerðarinnar í Hafnar-

stræti. Samkvæmt gömlum kortum var vitað að mannvirki höfðu
verið á þessum stað og þar sem
allar minjar eldri en 100 ára eru
verndaðar samkvæmt minjaverndarlögum þurfti að fara fram
fornleifauppgröftur segir Oddgeirs Hanssonar, fornleifafræðings hjá Fornleifastofnun Íslands
en hann vinnur að uppgreftrinum
sem verktaki Minjasafns Reykjavíkur.
„Þarna er um að ræða kjallara
undan gömlum pakkhúsum kaupmanna sem voru við sjávarsíðuna.
Og þarna er gamall hafnargarður
sem líklega er sá elsti af nokkrum

á þessu svæði.“ Oddgeir segir að
landfyllingar séu á milli gamla
hafnarbakkans og núverandi hafnarbakka. „Líklega hefur verið fyllt
upp að gamla hafnarbakkanum í
kringum árið 1920 en það er ekki
alveg vita hvenær hann var byggður. Þessi mannvirki sem við erum
með þarna núna eru frá því um
miðja 19. öld.“
Oddgeir segir einna merkast
við fornleifauppgröftinn vera
ummerkin um mannvistina sem
séu mjög skýr. „Reykvíkingar
hafa hent rusli í sjóinn í fjöldamörg ár sem hefur síðan komið
upp á land aftur og er að finna í

þessum setlögum. Þarna er að
finna bæði bein og allskonar postulín sem hefur rekið á land. Svo
sjáum við ýmislegt við byggingarnar sem þarna voru. Á einum
stað var enskur kolakaupmaður
og þar sjáum mikið af kolasöllum.
Síðan eru hlutir eins og gamlir
bobbingar og leifar af innviðum
úr húsum. Við höfum líka fundið
leifar af gömlum bryggjum sem
gengu út frá þessum hafnargarði.
Bryggjurnar voru reyndar timburkassar sem var raðað út frá
hafnargarðinum. Þeir voru fylltir
af grjóti og svo var sett borð yfir
bryggjuna.“
SDG FRETTABLADIDIS

+¾RLEIKSKÒLAN AFHENT

Ný-ung fær
kærleikskúluna

Opnum fyrir
morgunverð kl. 9:00
mánudaga - laugardaga
verslun opnar kl. 10:00
*«,!3µ.).' 2"*!23!&.3 ¶ESSI BÎRN ¹KV¹ÈU AÈ BREGÈA SÁR ¹ HESTVAGN AÈ

GÎMLUM SIÈ

*ËLASÕNING RB¾JARSAFNS

Jólahald að gömlum sið

195,2 rúnstykki, 1 egg, skinka, ostur,
smjör, sulta og heitur drykkur
Þú átt allt gott skilið!

Hin árlega jólasýning Árbæjarsafns var haldin um helgina en sýningin hefur notið mikilla vinsælda undanfarin ár. Á sýningunni mátti
sjá unga sem aldna á rölti á milli húsanna að fylgjast með undirbúningi jólanna að gömlum sið. Íslensku jólasveinarnir voru á sveimi og
sjá mátti börn og fullorðna föndra, syngja jólalög og ferðast um á
hestvagni.
Í Hábæ var gestum og gangandi boðið upp á að smakka nýsoðið
hangikjöt og í hesthúsinu frá Garðastræti var sýnt hvernig fólk bjó
til tólgarkerti og kóngakerti áður fyrr.
HS

Ný-ung fékk
afhenta
kærleikskúluna Salt jarðar
við athöfn í
Hafnarhúsinu.
Það er
Gabríela
Friðriksdóttir +2,%)+3+²,!.
listamaður
3!,4 *!2¨!2
sem hannaði
kúluna en hún verður síðan seld
til styrktar sumar- og helgardvöl
fyrir fötluð börn og ungmenni í
Reykjadal.
Ný-ung er ungliðahreyfing
Sjálfsbjargar og er fyrir fötluð og
ófötluð ungmenni á aldrinum 1830 ára sem hafa áhuga á málefnum ungs hreyfihamlaðs fólks.
Jákvæðni, bjartsýni og húmor eru
sterkustu vopnin sem Ný-ung á
og eru þau óspart notuð í hinum
ýmsu verkefnum.
HS
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 (EILDARST¾RÈ FËLKVANGA ¹ ¥SLANDI Å FERKÅLËMETRUM









Íslendingar eru eina herlausa þjóðin
!TLANTSHAFSBANDALAGIÈ .!4/ .ORTH !TLANTIC
4REATY /RGANIZATION ER ALÖJËÈLEGT VARNAR
BANDALAG SEM VAR STOFNAÈ  APRÅL  OG
HEFUR HÎFUÈSTÎÈVAR Å "RUSSEL Å "ELGÅU ¶AÈ ER
NÒ ÎFLUGASTA HERNAÈARBANDALAG HEIMS









(VERS VEGNA

(EIMILD (AGSTOFA ¥SLANDS

fréttir og fróðleikur

30524  36!2!¨
36)&29+3-%.'5.

Kemur mest
úr umferðinni
'ULA SLYKJU LAGÈI YFIR HÎFUÈBORGINA ¹
M¹NUDAG VEGNA
HINS MARGUM
R¾DDA SVIFRYKS
SEM EINATT
VIRÈIST VERA YFIR
H¾TTUMÎRK
UM ,ÒÈVÅK
'ÒSTAFSSON ER
DEILDARSTJËRI
-ENGUNARVARNA
,²¨6¥+
HJ¹ 5MHVERFIS
'²34!&33/.
SVIÈI 2EYKJAVÅK
$EILDARSTJËRI
URBORGAR
-ENGUNARVARNA HJ¹
(VAÈ ER SVIF
2EYKJAVÅKURBORG
RYK
3VIFRYK ERU MINNSTU AGNIR SEM SVÅFA Å
LOFTI ¶AÈ GETUR VERIÈ TIL D¾MIS JARÈ
VEGUR EÈA SALTAGNIR EN MEST KEMUR
ÖETTA NÒ ÒR UMFERÈINNI
%R SVIFRYK H¾TTULEGT
&YRIR SUMA ER ÖAÈ H¾TTULEGT OG
AÈRA EKKI %N ALMENNT ER ÖAÈ TALIÈ
VAFASAMT FYRIR HEILSU EF ÖAÈ ER Å OF
MIKLU MAGNI %N ÁG ER AÈ TEYGJA MIG
HELDUR LANGT FAGLEGA EF ÁG SEGI AÈ
ÖAÈ SÁ BEINLÅNIS H¾TTULEGT
(VERNIG M¹ DRAGA ÒR ÖVÅ
6EGNA ÖESS AÈ ÖETTA KEMUR MEST
MEGNIS ÒR UMFERÈINNI Ö¹ ER GËÈ
BYRJUN AÈ DRAGA AÈEINS ÒR HRAÈ
ANUM Å UMFERÈINNI OG VERA SEM
MINNST ¹ NAGLADEKKJUM

3KÎMMU EFTIR SÅÈARI HEIMSSTYRJÎLDINA ÖËTTI
NOKKRUM %VRËPURÅKJUM SEM ¹ÈUR HÎFÈU
SKRIFAÈ UNDIR SVONEFND
AN "RUSSELS¹TTM¹LA
NAUÈSYNLEGT AÈ F¹
"ANDARÅKJAMENN TIL
FYLGILAGS VIÈ SIG TIL AÈ
SKAPA ALMENNILEGT
HERNAÈARLEGT MËTV¾GI
VIÈ 3OVÁTRÅKIN ¶ANNIG
VARÈ !TLANTSHAFSBANDA
LAGIÈ TIL

+JARNI ÖESS VAR FIMMTA GREININ SEM KVAÈ
¹ UM AÈ ¹R¹S ¹ EITT AÈILDARRÅKJANNA JAFNGILTI
¹R¹S ¹ ÖAU ÎLL

(VAÈ MEÈ HIÈ HERLAUSA ¥SLAND
¥SLENDINGAR VORU EIN AF TËLF STOFNÖJËÈUM
BANDALAGSINS ¹SAMT "ELGÅU (OLLANDI
,ÒXEMBORG &RAKKLANDI "RETLANDI "ANDARÅKJ
UNUM +ANADA 0ORTÒGAL ¥TALÅU .OREGI OG
$ANMÎRKU ¥SLENDINGAR ERU EINA ÖJËÈIN
Å BANDALAGINU SEM EKKI HEFUR
EIGIN HER OG VAR ÖAÈ SETT SEM
SKILYRÈI VIÈ INNGÎNGUNA AÈ
¥SLAND ÖYRFTI EKKI AÈ KOMA
SÁR UPP HER TIL AÈ HALDA
AÈILD

(VER ERU AÈILDARRÅKIN
RIÈ  GENGU 'RIKKIR OG

4YRKIR Å BANDALAGIÈ OG ¹RIÈ  6ESTUR
¶JËÈVERJAR 3P¹NN FÁKK AÈILD ¹RIÈ  OG
FR¹ ¹RINU  HAFA TÅU !USTUR %VRËPUÖJËÈIR
B¾ST VIÈ !ÈILDARRÅKI ERU NÒ  TALSINS OG
ENN G¾TI B¾ST VIÈ ÖVÅ NOKKRAR !USTUR %VR
ËPUÖJËÈIR HAFA ÖAÈ SEM YFIRLÕSTA STEFNU SÅNA
AÈ GANGA TIL LIÈS VIÈ BANDALAGIÈ TIL D¾MIS
!LBANÅA -AKEDËNÅA OG +RËATÅA
(VER ERU INNGÎNGUSKILYRÈIN
.Õ INNTÎKUSKILYRÈI TËKU GILDI ¹RIÈ  .Ò
ÖURFA ÎLL AÈILDARRÅKI AÈ VERA FRIÈSÎM LÕÈR¾È
ISRÅKI SEM VIRÈA MANNRÁTTINDI ¶AU ÖURFA
AÈ HAFA HERAFLA SEM NÕST GETUR .!4/ OG
NAUÈSYNLEGT ER AÈ RÅKIN VERJI ¹KVEÈNU HLUT
FALLI LANDSFRAMLEIÈSLUNNAR TIL HERNAÈARM¹LA
¶¹ ÖARF AÈ TRYGGJA TRÒNAÈ VARÈANDI VIÈKV¾M
GÎGN OG AUK ÖESS AÈ SAMR¾MA LÎG HVERS
LANDS LÎGUM .!4/

Fjandskapur meðal Frjálslyndra
Frjálslyndi flokkurinn
mældist með ellefu prósenta fylgi þann 8. nóvember og var það fimmföldun
fylgis frá fyrri könnun.
Síðan þá hefur hver höndin
verið upp á móti annarri
innan flokksins og stefnir
í uppgjör á landsþingi í
janúar.
Það er mikið verkefni sem bíður
Ólafs F. Magnússonar, borgarfulltrúa Frjálslyndra, sem segist nú
ætla að reyna að koma á sáttum í
flokki sínum. Margrét Sverrisdóttir gaf á sunnudagskvöld í skyn
í Ríkissjónvarpinu að hún kynni
að fara gegn Guðjóni Arnari
Kristjánssyni,
samstarfsmanni
sínum til margra ára, í framboð til
formennsku í flokknum.
Núverandi deilur innan Frjálslynda flokksins virðist mega rekja
til þingkosninga 2003, þegar Jón
Magnússon, hæstaréttarlögmaður
og stofnandi Nýs afls, útilokaði að
ganga í flokk sem lyti stjórn Sverris Hermannssonar, föður Margrétar. Deilurnar voru þó ekki gerðar
opinberar fyrr en Margrét sagði
þann 18. nóvember í viðtali við
Fréttablaðið að hún vildi ekki sitja
á þingi fyrir flokk með stefnu sem
einkenndist af hugmyndum Jóns
Magnússonar um innflytjenda-

Allt um allt sem skiptir máli í Reykjavík

mál. Jón hafði þá birt greinina
Ísland fyrir Íslendinga? í Blaðinu í
upphafi mánaðarins þar sem Jón
varar við því að til Íslands komi
„fólk úr bræðralagi Múhameðs
sem hefur sín eigin lög og virðir
ekki
lágmarksmannréttindi.“
Einnig segir Jón að „við viljum
hafa okkar velferðarkerfi fyrir
Íslendinga“ en áréttar að enginn
megi skilja orð sín svo að hann „sé
á móti Pólverjum eða öðru kristnu
fólki úr okkar heimshluta“. Eins
harkalega og áðurgreind orð
hljóma skal þess getið að Jón
hefur sagt orð sín misskilin og
slitin úr samhengi. Hann hafi einungis verið að vara við íslömsku
öfgafólki, ekki múslimum sem
slíkum.

6IÈBRÎGÈ ÖINGFLOKKS
Tveimur dögum eftir birtingu
greinar Jóns, lagði Magnús Þór
Hafsteinsson,
varaformaður
Frjálslyndra, fram fyrirspurn á
Alþingi fyrir félagsmálaráðherra
um erlent starfsfólk og þann sjöunda nóvember stofnaði hann til
utandagskrárumræðu um fjölgun
útlendinga á Íslandi. Þingflokkur
frjálslyndra hefur síðan stutt Jón
og tveir úr þingflokki Frjálslyndra
hafa lýst yfir í Fréttablaðinu að
þeir telji skoðanir Jóns ekki einkennast af kynþáttahyggju. Þetta
gerðu þeir eftir að Margrét lýsti
yfir andúð sinni á málflutningi
lögmannsins.
Magnús Þór sagði að greinin
Ísland fyrir Íslendinga? væri „fín“
og Sigurjón Þórðarson lýsti sig
„sammála inntakinu“ í henni.
Hvorugur þeirra sá í greininni
merki um rasisma, ólíkt Margréti.
Guðjón Arnar var þögull, en meirihluti þingflokksins fylgdi þar með
opinberlega Jóni Magnússyni,
nýjum flokksfélaga, að máli, fremur en stofnfélaganum Margréti.
Að því leytinu til snýst umræðan
um klofning innan flokksins einmitt um Jón Magnússon, þótt þingflokkurinn vilji lítið úr því gera.
Þann 19. nóvember, tveimur
dögum eftir viðtalið við Margréti,
sendir Jón Magnússon fjöldapóst
á félaga sína í Nýju afli og segir
sér illa vært í félagsskap með

,)4,)2 +2,%)+!2 ¶AÈ VIRÈAST LITLIR K¾RLEIKAR MEÈ ÖEIM -ARGRÁTI OG -AGNÒSI ¶ËR

¹ ÖESSARI MYND SEM VAR TEKIN Å MAÅ  3¾KIST -ARGRÁT EKKI EFTIR FORMANNSS¾TI
'UÈJËNS M¹ TELJA VÅST AÈ HÒN REYNI AÈ VELTA -AGNÒSI ÒR SESSI
&2¡44!",!¨)¨%«,

Margréti. Að það væri búið að
reka hvern einasta framkvæmdastjóra sem hagaði sér eins og hún
hafi gert í fyrrnefndu viðtali. Jón
boðar menn sína til fundar um
stöðuna. Tíu dögum síðar er Margréti sagt upp störfum sem framkvæmdastjóri þingflokksins, en
hún situr áfram sem framkvæmdastjóri flokksins.

"JËST EKKI VIÈ ÖESSU AF 'UÈJËNI
Guðjón Arnar Kristjánsson var
harður á því í Kastljósi mánudagsins að Jón og Nýtt afl hefðu ekkert
haft með uppsögn Margrétar að
gera. Hann hefur lýst því yfir að
honum hugnist ekki að Margrét
starfi sem framkvæmdastjóri
þingflokks samhliða væntanlegu
framboði hennar til Alþingis. Það
hafi komið í ljós í síðustu kosningum að slíkt fari ekki saman.
Margrét telur hins vegar fullvíst að áhrif Jóns innan flokksins
hafi leitt til uppsagnarinnar, enda

Allar nýjustu upplýsingar
og fréttir á ensku á
vefnum reykjavik.com og
í blaðinu Reykjavikmag.

hafi afstaða Guðjóns Arnar komið
henni algjörlega í opna skjöldu.
„Við Guðjón höfum starfað saman
í tíu ár og það hefur aldrei fyrr,
áður en Nýtt afl kom í flokkinn,
borið skugga á samstarf mitt og
Guðjóns, aldrei. Ég átti ekki von á
þessu frá honum.“

,OKARIMMA EÈA S¹TT
Vígbúðum flokksins má skipta í
tvennt, annars vegar er þingflokkurinn og Nýtt afl, en Guðjón Arnar
segir nýja flokksmenn þaðan einungis fimmtíu talsins. Nýtt afl
virðist þó hafa áhrif umfram
fjölda, sé litið til þess að Magnús
Þór og Sigurjón studdu ekki við
bakið á Margréti þegar hún gagnrýndi Jón Magnússon, sem fyrr
segir. Miðað við fyrirvaralausa
uppsögn Margrétar er vart hægt
að telja Guðjón Arnar til stuðningsmanna hennar heldur. Þingflokkurinn sakar nú Margréti um
að hafa komið af stað rás atburða
til að styrkja eigin stöðu á komandi landsþingi.
Hins vegar er „hófsamari“
armur Frjálslyndra og fylgir hann
Margréti. Þar má helst telja Ólaf
F. Magnússon og þau sem hafa
starfað að borgarmálum. Einnig
stofnandann Sverri Hermannsson
og hinn gamla kjarna flokksins;
þeir sem komu að stofnun hans og
sitja í miðstjórninni.
Flestir lykilmenn Frjálslyndra
segjast vilja koma á sáttum innan
flokksins, en sættir gætu þó verið
um seinan. Í janúar verður framtíð flokksins ráðin á landsþingi
Frjálslyndra. Víst er að margir
bíða í eftirvæntingu eftir að sjá
hver endanleg stefna hans verður
í innflytjendamálum, hvað sem
líður erjum flokksmanna.
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ÖAU FEÈGININ 3VERRIR (ERMANNSSON OG -ARGRÁT VÅST EKKI EN *ËN ÒTILOKAÈI Ö¹TTTÎKU Å
FLOKKNUM MEÈ 3VERRI SEM FORMANN
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KLEMENS FRETTABLADIDIS

25%

50%

afsláttur

afsláttur

aður

Helmingssparn

267 kr/kg. áður 534 kr/kg.
Goða súpukjöt

461 kr/pk. áður 614 kr/pk.
Goða grillborgarar

35%

25%

afsláttur

afsláttur

r/kg

r/kg

Þú sparar 437 k

Þú sparar 681 k

1.264 kr/kg. áður 1.945 kr/kg.

Borgarnes lambalæri hvítlauksmarinerað

1.311 kr/kg. áður 1.748 kr/kg.
Goða lambahamborgarhryggur

40%

afsláttur

r/kg

Þú sparar 964 k

1.445 kr/kg. áður 2.409 kr/kg.

Ísfugl kjúklingabringur skinnlausar

Humarveisla
999 kr/kg.
Humar 1 kg.

r/pk

Þú sparar 600 k

1.399 kr/pk. áður 1.999 kr/pk.
Nóa konfektkassi

499 kr/stk.
Fjórir góðir

allt í matinn á einum stað
Birt með fyrirvara um prentvillur
Tilboðin gilda 7. desember til 10. desember eða á meðan birgðir endast
www.netto.is

Akureyri - Grindavík - Mjódd Reykjavík - Salahverﬁ Kópavogi
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Ný og betri lyf valda höfuðverk
Lyfjamál hafa verið mikið
í umræðunni á Íslandi að
undanförnu og kemur þar
margt til. Einn er sá flokkur lyfja sem ekki hefur
mikið verið fjallað um og
það er S-merkt eða sjúkrahúsmerkt lyf. Þau hafa bylt
meðferðarmöguleikum
erfiðra sjúkdóma en eru
mjög dýr fyrst eftir að þau
koma á markað. Glíman við
hvenær og hvernig þessi lyf
skulu nýtt er erfitt úrlausnarefni.
Á síðasta áratug hafa orðið miklar
framfarir í lyfjameðferð við
ýmsum alvarlegum sjúkdómum
þar sem meðferðarmöguleikar
voru áður litlir eða engir. Lyfin
teljast flest til líftæknilyfja sem
undantekningalaust eru mjög dýr
og því er talið mjög mikilvægt að
sem best sé staðið að vali sjúklinga sem meðferðina hljóta.
Þeir sjúkdómaflokkar sem
mörg lyfjanna eru ætluð gegn eru
illvígir gigtarsjúkdómar, krabbamein og illkynja blóðsjúkdómar,
MS sjúkdómurinn og ýmsir blóðstorkusjúkdómar. Lyfin eru flest
notuð á eða í tengslum við sjúkrahús og eru ásamt öðrum lyfjum
flokkuð í lyfjaskrá sem S-merkt
(sjúkrahúsmerkt) lyf.

3KIPAN LYFJAM¹LA ¹ ,3(
Árið 2000 var ákveðið af heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytinu
(HTR), með breytingu á reglugerð
um almannatryggingar, að Tryggingastofnun ríkisins (TR) skyldi

hætta að greiða fyrir S-merkt lyf
og var fjárveiting fyrir lyfjunum
flutt yfir til LSH. Í samningi, sem
var gerður á milli LSH og TR og
staðfestur af HTR árið 2001, var
LSH falin umsýsla með notkun Smerktra lyfja, þar með talið að
setja reglur og semja klínískar
leiðbeiningar um einstök lyf og
fylgjast með að eftir þeim sé farið,
HTR myndi á móti beita sér fyrir
að nauðsynlegt fjármagn fengist
vegna þess kostnaðar og þeirrar
aukaumsýslu sem þessu fyrirkomulagi fylgir.
Í skýrslu um notkun og útgjöld
vegna S-merktra lyfja á Landspítalanum, sem skrifstofa framkvæmdastjóra lækninga vann í
lok nóvember í ár, kemur fram að
til að uppfylla ákvæði fyrrnefnds
samnings hefur LSH gert ýmsar
ráðstafanir. Sérstök deild lyfjamála var sett á stofn en það er séreining, sem hefur verið falið að
annast umsýslu og eftirlit með
notkun þessara lyfja. Þá var
ákveðið að S-merkt lyf eru ekki
afgreidd úr sjúkrahúsapóteki LSH
nema því aðeins að sótt hafi verið
til deildar lyfjamála um einstaklingsbundna heimild þar sem fram
kemur rökstuðningur viðkomandi
læknis fyrir notkun lyfsins og að
sjúklingur uppfylli öll skilyrði
svokallaðra klínískra leiðbeininga.
Klínískar leiðbeiningar eru í
stuttu máli skilgreindar á eftirfarandi hátt af Landlæknisembættinu. „...leiðbeiningar (ekki fyrirmæli) um verklag, unnar á
kerfisbundinn hátt, til stuðnings
starfsfólki í heilbrigðisþjónustu
og almenningi við ákvarðanatöku
við tilteknar aðstæður. Þær taka
mið af bestu þekkingu á hverjum
tíma og eru lagðar fram í því skyni

+/34.!¨52 6%'.! 3 -%2+42! ,9&*! 2).  
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*Miðað við 12 mánaða áskrift.

&R¹ ¹RINU  ERU LYFIN SKR¹È ¹ INNKAUPSVERÈI EN ÖAÈ ¹R VAR REIKNINGSAÈ
FERÈ VIÈ SAMANTEKT ¹ KOSTNAÈI VEGNA 3 MERKTRA LYFJA BREYTT ÈUR VAR KOSTN
AÈURINN REIKNAÈUR ¹ SKR¹ÈU H¹MARKSVERÈI EN FR¹  ¹ INNKAUPSVERÈI AUK
AFGREIÈSLUGJALDS +OSTNAÈUR ¹ INNKAUPSVERÈI FYRIR ¹RIÈ  ER  MILLJËNIR
KRËNA 3KÕRINGIN ¹ LÅTILLI KOSTNAÈARH¾KKUN ¹RIÈ  ER STYRKING ÅSLENSKU
KRËNUNNAR

2.tbl. 2006, verð 950 kr. m. vsk.

Hátíðablaðið
Uppskriftin að góðum jólum
Villibráð á hátíðaborðið
Grænmetisjól með Valentínu
Þorri velur hátíðavínin

Sælkerasteikur á stórhátíð & Ný jól, gamlar hefðir
Kíkt á kokkinn & Smáréttir í partíið & Jólarjúpan hamﬂett
Sósur fyrir hátíðarnar & Bístró velur besta kampavínið & Til á tíu

FABRIKAN

Við framlengjum áskriftartilboðið
til 19. desember 2006!

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

að veita sem besta meðferð með
sem minnstri áhættu án óhóflegs
kostnaðar.“

2EGLUVERKIÈ OF ÖUNGT
„Þegar lyf eru markaðssett í Vestur-Evrópu og Norður-Ameríku þá
er búið að vinna alla þessa vinnu.
Lyfin eru ekki markaðssett nema
þau hafi sannað sig í óheyrilega
dýrum og langvinnum rannsóknum. Við læknar eigum ekki að
þurfa að sanna það hér á Íslandi að
þetta séu virk lyf. Klínískar leiðbeiningar eru eins og þeir skilja
það þá eru þetta leiðbeiningar um
hvernig þeir eiga að meðhöndla
mínar beiðnir. Fyrir mér ættu þær
að snúast um að veita mínum sjúklingum sem besta þjónustu,“ segir
Sigurður Björnsson yfirlæknir á
lyflækningadeild krabbameina á
LSH en hann er einn þeirra lækna
sem er þeirrar skoðunnar að regluverkið í kringum lyfjamál hér á
landi sé orðið of mikið, og nefnir
sína sérgrein sem gott dæmi um
það.
Hann segir einnig að allar þjóðir eigi í erfiðleikum vegna þess
hversu dýr lyfin eru fyrst eftir að
þau koma á markað. „Þessi lyf eru
oft dýrari en áætlanir gera ráð
fyrir og erfitt að gera ráð fyrir
þeim í fjárveitingum á milli ára.“
Jóhannes M. Gunnarsson segir
að stuðst sé við klíniskar leiðbeiningar á öllum helstu háskólasjúkrahúsum heims og á það sérstaklega við um notkun jafn
vandmeðfarinna og dýrra lyfja og
hér um ræðir. Hann segir að það
sé á ábyrgð viðkomandi yfirlækna
að vera vakandi fyrir gagnreyndum nýjungum í meðferð sjúkdóma
og eru þeir jafnframt ábyrgir
fyrir gerð klíniskra leiðbeininga
um notkun þeirra. Hann segir
jafnframt að á Landspítalanum
gangi afgreiðsla slíkra mála hratt
og vel fyrir sig.
-ÎRG NÕ LYF AÈ KOMA ¹ MARKAÈ
Útgjöld vegna S-merktra lyfja
hafa verið bókfærð sérstaklega í
rekstrarreikningi LSH frá því
samningurinn um yfirfærslu Smerktra lyfja til spítalans var
samþykkt. Þetta var gert til þess
að unnt væri að meta hvort fjárveitingar til LSH til þessara nota
séu í samræmi við þau fyrirheit
heilbrigðisráðuneytisins,
sem
fram komu í fyrrnefndum samningi. Í skýrslunni um notkun og
útgjöld vegna S-merktra lyfja
segir. „Ljóst er að fjárveitingar til
LSH vegna S-merktra lyfja, sem
heilbrigðisráðuneytið hét að beita
sér fyrir í samningnum, hafa
hvergi nærri fylgt verðlagsþróun
né þeirri þörf sem ný og árangursrík lyf skapa í heilbrigðiskerfinu.
Því hefur þurft á undanförnum
árum að færa fé úr öðrum rekstri
sjúkrahússins til þess að standa
straum af kostnaði vegna S-merktra lyfja, sem flest eru notuð til
meðferðar sjúklinga sem ekki eru
inniliggjandi á sjúkrahúsinu og
sum hver í þágu sjúklinga sem
aldrei hafa komið til meðferðar á
LSH.
Í skýrslunni kemur einnig fram
að fjöldi nýrra lyfja sé á næsta
leiti og því ljóst að sjúkrahúsið þurfi að hafa
tryggt fjármagn til
þess að taka í notkun þær nýjungar í lyfja-

¶EIR SEM NOTA LYFIN
,YFJAM¹L ERU ÖESS EÈLIS AÈ SIÈFERÈILEG
VANDAM¹L SKJËTA UPP KOLLINUM ÖEGAR
UM ÖAU ER FJALLAÈ ¥ VIÈTÎLUM &RÁTTA
BLAÈSINS VIÈ EINSTAKLINGA SEM EKKI
VILDU L¹TA NAFNS SÅNS GETIÈ KOM ÅTREKAÈ
UPP SPURNINGIN HVORT HUGSANLEGT SÁ
AÈ EINHVERJUM SJÒKLINGUM SÁ NEITAÈ
UM MEÈFERÈ SEM ÖEIR EIGI RÁTT ¹
3UMIR FULLYRÈA AÈ SAMKV¾MT LÎGUM
UM RÁTTINDI SJÒKLINGA ÖAR SEM STENDUR
AÈ bSJÒKLINGUR ¹ RÁTT ¹ FULLKOMNUSTU
HEILBRIGÈISÖJËNUSTU SEM ¹ HVERJUM
TÅMA ER VÎL ¹ AÈ VEITAm EIGI AÈ GILDA OG
ÎLL ÖAU LYF SEM MÎGULEGT ER AÈ NÕTA TIL
AÈ B¾TA LÅFSLÅKUR OG LÅFSG¾ÈI SJÒKLINGA
EIGI AÈ TAKA Å NOTKUN STRAX ¹N TILLITS TIL
KOSTNAÈAR
-¹LIÈ ER ÖË HVERGI N¾RRI SVONA
EINFALT '¾TA VERÈUR AÈ ÖVÅ AÈ LYFIN
HENTI VIÈKOMANDI SJÒKLINGI OG FÁKKST
STAÈFEST HJ¹ SÁRFR¾ÈINGI AÈ EITT AF ÖVÅ
SEM ÖARF AÈ HUGA AÈ ER ¹STAND HVERS
SJÒKLINGS FYRIR SIG OG MÎGULEIKA ÖESS AÈ
AUKAVERKANIR HAFI EKKI NEIKV¾È ¹HRIF
¹ MEÈFERÈ %KKI ER LANGT SÅÈAN AÈ LYF SEM HÁR VAR TEKIÈ Å NOTKUN REYNDIST
HAFA MIKLAR AUKAVERKANIR OG VAR TEKIÈ AF MARKAÈI AFTUR ¶VÅ HLÕTUR AÈ TELJAST
EÈLILEGT AÈ GERA KRÎFUR TIL ÖESSARA LYFJA SEM BYGGJA ¹ BESTU UPPLÕSINGUM SEM
F¹ANLEGAR ERU ¹ HVERJUM TÅMA
3TEINUNN &RIÈRIKSDËTTIR FORMAÈUR 3TYRKS SAMTAKA KRABBAMEINSSJÒKLINGA
OG AÈSTANDENDA ÖEIRRA HEFUR SJ¹LF BARIST VIÈ KRABBAMEIN (ÒN ER ÖEIRRAR
SKOÈUNNAR AÈ EF L¾KNAR TELJA AÈ NÕ LYF SÁU BETRI ENN ÖAU SEM FYRIR ERU Ö¹
EIGI ÖEIM AÈ VERA FRJ¹LST AÈ NOTA ÖAU b¶EIR SEM BYGGÈU ÖETTA LAND UPP
ERU ÖEIR SEM ÖURFA LYFIN Å MÎRGUM TILFELLUM ¶AÈ ER LÅTILSVIRÈING VIÈ ÖETTA
FËLK AÈ L¾KNAR ÖURFI AÈ F¹ LEYFI TIL AÈ NOTA ÖESSI LYF ¶AÈ ER Å RAUN HNEYKSLIm
3TEINUNN SEGIR JAFNFRAMT AÈ FËLK VERÈI AÈ G¾TA ÖESS AÈ FARA VARLEGA Å ÖESSA
UMR¾ÈU OG LEYTA SÁR UPPLÕSINGA

meðferð
sem
nauðsynlegar
reynast að undangenginni gagnreyndri skoðun og ef mæta skal
væntingum og kröfum sjúklinga.
Jóhannes M. Gunnarsson lækningaforstjóri segir að eftir að spítalinn tók við S-merktum lyfjum þá
hefur kostnaðaraukinn verið langt
umfram það sem búist var við.
„Við fáum aðeins hækkun miðað
við vissa prósentutölu, þannig að í
rauninni er þessi kostnaðarauki að
éta innan úr annarri starfsemi og
það hljóta að vera þolmörk hversu
lengi það getur gengið. Síðustu
mánuðina hefur mikið verið að
gerast í lyfjamálum og fyrirsjáanlegt að miklu fleiri lyf munu banka
á dyrnar hjá okkur á næstunni.
Þar má nefna sem dæmi lyf fyrir
hrörnun í augnbotni sem er gríðarlega dýrt. Okkar bíður mikill
vandi ef ekki kemur til aukafjárveiting.“

!UKIN FJ¹RFRAMLÎG YFIRVALDA
Siv Friðleifsdóttir heilbrigðisráðherra segir að sjúkrahúsið hafi
fengið verulega styrkingu á sínum
fjárhag með afgreiðslu fjárlaga
fyrir árið 2007. „Við erum að setja
inn í fjáraukalög 2006 einn milljarð króna og á næsta ári setjum
við inn í grunninn einn milljarð til
viðbótar. Við munum einnig halda
áfram að fylgjast með starfseminni eftir því sem henni vindur
fram. Sjúkrahúsið er að standa sig
mjög vel í

&2¡44!3+µ2).'
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að taka þessi lyf í notkun og gerir
það í eðlilegu ferli og nú þegar
hafa nokkur þeirra lyfja sem um
er rætt verið tekin í notkun.“ Siv
er þeirrar skoðunnar að ekki megi
eingöngu nálgast umræðu um lyf
og þjónustu heilbrigðiskerfisins
aðeins út frá fjármagni. „Gleymum því ekki að við bjóðum upp á
mikil gæði og fimm ára lifun
krabbameinssjúklinga er með því
besta í Evrópu. Lyfjameðferð
gerir þeim kleift að taka þátt í
þjóðfélaginu eins og mörgum
öðrum sem glíma við erfiða sjúkdóma. Við fáum mikið á móti í
bættri meðferð og við viljum viðhalda þessari þjónustu sem er sú
besta sem gengur og gerist.“

6ELFERÈ ¥SLENDINGA
Það er skoðun íslenskrar þjóðar að
heilbrigðisþjónusta á Íslandi sé í
fremstu röð. Það á ekki síst við um
meðferð þeirra sjúkdóma þar sem
S-merktu lyfin koma að mestu
gagni. Þannig hefur árangur og
gæði meðferðar við illkynja sjúkdómum og þjónusta við sjúklinga
með alvarlega gigtarsjúkdóma
verið talin afar góð hér á landi.
Það er mikilvægt að standa vörð
um þær framfarir sem náðst hafa
í meðhöndlun alvarlegra sjúkdóma en nágrannalönd okkar hafa
einnig verið að glíma við verulega
útgjaldaaukningu vegna notkunar
S- merktra lyfja, og blaðaskrif og
pólitískar deilur hafa víða staðið um málið til dæmis í Danmörku og Bretlandi.
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²TLIT ER FYRIR SLAKA JËLAVERSLUN Å "RETLANDI ÖESSI
JËLIN OG G¾TI HÒN ORÈIÈ SÒ VERSTA Å ALDARFJËRÈUNG
MIÈAÈ VIÈ SÎLUTÎLUR Å NËVEMBER %INKUM HEFUR
SALA ¹ FATNAÈI OG SKËM BRUGÈIST MEÈ ÖEIM
AFLEIÈINGUM AÈ KAUPMENN GRÅPA
Å
ÎRV¾NTINGU TIL ÖESS R¹ÈS AÈ SELJA JËLA
FÎTIN MEÈ VERULEGUM AFSL¾TTI -IKLU
BETUR GENGUR Å SÎLU ¹ ÎÈRUM
NEYSLUVÎRUM TIL D¾MIS MATVÎR
UM OG SKARTGRIPUM (OUSE OF
&RASER VÎRUHÒSAKEÈJA "AUGS &,
OG FLEIRI FJ¹RFESTA OG AÈALKEPPI
NAUTARNIR Å $EBENHAMS HAFA
VERIÈ AÈ SELJA VÎRUR MEÈ TUTTUGU
PRËSENTA AFSL¾TTI NÒ Å BYRJUN DESEMBER OG BÒAST
SÁRFR¾ÈINGAR VIÈ FIMMT¹N TIL SAUTJ¹N PRËSENTA
SÎLUSAMDR¾TTI HJ¹ FYRIRT¾KJUNUM ¹ MILLI ¹RA
SAMKV¾MT 'UARDIAN ¶ETTA ¹STAND G¾TI EKKI
SÅÈUR HAFT UMTALSVERÈ ¹HRIF ¹ AÈRAR FJ¹RFESTINGAR

¥SLENDINGA Å BRESKRI SM¹SÎLU SVO SEM 7OOL
WORTHS &RENCH #ONNECTION OG -OSAIC &ASHIONS
SEM EINMITT ER Å +AUPHÎLL ¥SLANDS

%RLENDAR SKULDIR ÖJËÈARBÒSINS AÈ
FR¹DREGNUM ERLENDUM EIGNUM N¹MU Å
LOK ÖRIÈJA ¹RSFJËRÈUNGS  MILLJÎRÈUM
KRËNA OG HEFUR STAÈAN VERSNAÈ UM 
MILLJARÈ ¹ ¹RINU MEÈAL ANNARS VEGNA
VIÈSKIPTAHALLA OG GENGISÖRËUNAR

,YKILSTARFSMENN KAUPA ¹ H¹LFVIRÈI
!CTAVIS HEFUR SKR¹È HLUTAFJ¹RAUKNINGU UPP ¹
T¾PAN MILLJARÈ KRËNA AÈ MARKAÈSVIRÈI TIL AÈ
M¾TA KAUPRÁTTARSAMNINGUM FÁLAGSINS VIÈ
STARFSMENN SAMKV¾MT TILKYNNINGU TIL +AUP
HALLAR !È NAFNVERÈI NEMUR AUKNINGIN T¾P
LEGA   MILLJËNUM KRËNA +AUPRÁTTURINN
SKIPTIST ÖANNIG AÈ LYKILSTJËRNENDUR KEYPTU
SAMTALS T¾PLEGA   MILLJËNIR HLUTA ¹ GENG
INU   KRËNUR ¹ HLUT EN AÈRIR STARFSMENN
SAMTALS   MILLJËNIR HLUTA ¹ GENGI ¹ BILINU  
TIL   KRËNA ,YKILSTJËRNENDUR ERU SKULDBUNDN
IR TIL AÈ SELJA EKKI HLUTI SÅNA Å TËLF M¹NUÈI FR¹
KAUPDEGI ¶EIR GREIDDU   MILLJËNIR KRËNA FYRIR
HLUT SINN NÒ EN SÎLUANDVIRÈI MIÈAÈ VIÈ GENGI
G¾RDAGSINS NEMUR RÒMUM  MILLJËNUM KRËNA

+REDITKORTAVELTA HEIMILA VAR  PRËSENT
UM MEIRI Å JANÒAR TIL OKTËBER  EN
¹ SAMA TÅMABILI Å FYRRA $EBETKORTAVELTA
JËKST UM   PRËSENT ¹ TÅMABILINU
+REDITKORTAVELTA ¥SLENDINGA ERLENDIS
JËKST UM   PRËSENT Å JANÒAR TIL OKTË
BER  FR¹ SAMA TÅMA Å FYRRA

3TAR !CQUISITION#O !3 DËTTURFÁLAG
0ROMENS SEM ER DËTTURFÁLAG !TORKU
HEFUR TRYGGT SÁR UM   PRËSENT
AF ÒTISTANDANDI HLUTUM Å 0OLIMOON
4ILBOÈSTÅMABILIÈ RENNUR ÒT ÖANN 
DESEMBER 

Dalurinn hressist

Leggja til flutning á framleiðslu

Bandaríkjadalur hefur heldur rétt
úr kútnum í þessari viku gagnvart
helstu gjaldmiðlum heims eftir
mikla veikingu í nóvember.
Aðalástæða undanfarinna lækkana er sögð vera væntingar spákaupmanna um að Bandaríski
seðlabankinn lækki vexti á næsta
ársfjórðungi. Í byrjun vikunnar
hafði dalurinn ekki verið veikari
gagnvart evru í meira en 20 mánuði
og gagnvart pundi síðan 1992.
Nú kostar ein evra um 1,33 dollara. Til samanburðar kostaði hún
0,9 dollara fyrir fimm árum. Margir telja einungis tímaspursmál
hvenær dalurinn fer niður í sögulegt lágmark gagnvart evru sem
er 1,36.
Hagvísar í Bandaríkjunum sýna
að hægst hefur um í hagkerfinu,

Búist er við að á næstu vikum fáist
niðurstaða í viðræður samheitalyfjafyrirtækisins Actavis við heilbrigðisyfirvöld um aðgerðir til að
lækka lyfjaverð, að sögn Halldórs
Kristmannssonar, yfirmanns innri
og ytri samskipta hjá Actavis.
Hann segir viðræðurnar hafa staðið í um tvo mánuði og gengið vel.
Meðal þess sem er til umræðu
er að flytja framleiðslu á um tuttugu lyfjategundum frá verksmiðju Actavis í Hafnarfirði til
Bretlands. „Þetta eru lyf sem
framleidd hafa verið í litlu magni
og verið kostnaðarsamt að framleiða hér,“ segir hann og kveður að
með þessu verði hægt að lækka
lyfjaverð. Halldór bendir um leið á

3 '2.) "ANDARÅKJADALUR HEFUR L¾KK
AÈ VEGNA V¾NTINGA UM VAXTAL¾KKANIR

en seðlabankinn ytra horfir mjög
til þróunar neysluútgjalda almennings. Eftir sautján vaxtahækkanir
í röð á tveimur árum hefur bankinn á síðustu þremur vaxtaákvörðunardögum haldið stýrivöxtum
óbreytum í 5,25 prósentum.
Þótt almennt sé talið víst að
bankinn hækki ekki vexti eru ekki
allir sannfærðir um að til lækkana
komi sem myndu án efa lækka
gengi dalsins frekar.
EÖA

Fons er næststærsti
hluthafinn í 365 hf.
Fons, sem er að meirihluta í eigu
Pálma Haraldssonar, hefur keypt
allan hlut Straums-Burðaráss og
dótturfélags þess, Iðu fjárfestinga, í 365 hf., sem gefur meðal
annars út Fréttablaðið.
Um er að ræða 9,2 prósenta
hlut sem var keyptur fyrir rúma
1,2 milljarða króna.
Gengið í viðskiptunum var
4,08 sem var talsvert yfir þáver-

andi markaðsgengi 365. Fons á
eftir viðskiptin 14,9 prósent í 365
sem gerir félagið að næststærsta
hluthafanum á eftir Baugi sem
heldur utan um þrjátíu prósent í
365.
Frá því að gengi hlutabréfa í
365 fór í lægsta gildi í lok nóvember hefur það hækkað úr 3,44 í
fjóra. Nemur það 16,2 prósenta
hækkun.
EÖA

að verksmiðja fyrirtækisins hér
framleiði mest fyrir erlenda markaði og því ekki fyrirséð að áhrif tilfærslna á framleiðslu fyrir
Íslandsmarkað yrðu nema óveruleg.
Halldór bendir á að fyrirtækið
fagni jafnframt umræðu sem farin
sé af stað um virðisaukaskatt á lyf
og telur fulla ástæðu til að huga
frekar að þeim málum í tengslum
við aðgerðir í þá veru að lækka
lyfjaverð. „Þetta mætti skoða í
tengslum við hvernig málum er
háttað í okkar nágrannalöndum.
Til dæmis hafa frændur okkar
Svíar það þannig að lyfseðilsskyld
lyf bera engan virðisaukaskatt, en
hérna er hann 24,5 prósent.“
ËK¹
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Viðskiptahallinn slær öll met
Nýbirtar tölur Seðlabankans um
viðskiptahalla á þriðja ársfjórðungi
eru nokkurt áhyggjuefni að mati
Greiningar Glitnis. Sérstaklega í
ljósi þess að erlend matsfyrirtæki
hafa horft til ytri ójöfnuðar í greiningu sinni á lánshæfi ríkissjóðs. Þá
eru þær taldar auka heldur líkur á
að Seðlabankinn hækki vexti sína
þann 21. desember.
Viðskiptahalli hefur aldrei verið
meiri á einum ársfjórðungi en hann
reyndist tæplega 81 milljarður
króna á þeim þriðja. Halli á þáttatekjum tvöfaldaðist milli ársfjórðunga og nam 31 milljarði króna,

$µ2)2 *%00!2 -IKLAR FJ¹RFESTINGAR MIKIL

EINKANEYSLA OG LÅTILL ÖJËÈHAGSLEGUR
SPARNAÈUR KYNDA UNDIR VIÈSKIPTAHALLANN

halli á þjónustujöfnuði nam 12
milljörðum og halli á vöruskiptum
38 milljörðum króna. Viðskiptahalli

ársins er því orðinn 205 milljarðar
króna og meiri en allt árið í fyrra.
Stór hluti af hallanum er til kominn vegna mikilla fjárfestinga og
því ekki áhyggjuefni ef þær reynast arðbærar. Í Morgunkorninu
segir að þó verði ekki framhjá því
litið að verulegur hluti hans er af
völdum mikillar einkaneyslu og lítils þjóðhagslegs sparnaðar. Þessi
hluti hallans kalli á leiðréttingu og
myndi þrýsting til lækkunar á
gengi krónu að öðru óbreyttu.
Krónan veiktist um 1,1 prósent í
gær í kjölfar birtingar talnanna.

Komdu tímanlega
með jólakortin

Síðasti öruggi skiladagur
á jólakortum til landa utan Evrópu
er fimmtudagurinn
á jólakortum til Evrópu
er fimmtudagurinn

ÍSLENSKA / SIA.IS / ISP3458111/06

á jólakortum innanlands
er miðvikudagurinn

7.12.
14.12.
20.12.

ndi
Sjálflíma
sandi
og sjálflý ki
r
jólafríme

Finndu pósthúsið næst þér á www.postur.is
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Tuttugu þúsund
manns fengu bónus
Frjálsi lífeyrissjóðurinn hefur
greitt rúma 1,7 milljarða í bónus
til þeirra sjóðfélaga er áttu réttindi í samtryggingadeild í lok
síðasta árs. Yfir 20 þúsund sjóðfélagar fengu að meðaltali 87
þúsund krónur í bónus.
Þetta er gert vegna sterkrar
tryggingafræðilegrar
stöðu
sjóðsins. Bónusgreiðslurnar eru
greiddar úr samtryggingadeild í
frjálsa séreign sjóðfélaga, en
séreigni er laus til útborgunar
eftir sextíu ára aldur.
Frjálsi lífeyrissjóðurinn, sem
er rekinn af Kaupþingi, á 57

Ítalir selja í Alitalia

0%.).'!2 "ËNUSGREIÈSLA TIL SJËÈSFÁLAGA

&RJ¹LSA LÅFEYRISSJËÈSINS Å LOK SÅÈASTA ¹RS
NAM   MILLJÎRÈUM KRËNA

milljarða króna í heildareignir.
Bónusgreiðslan er sú hæsta í 28
ára sögu lífeyrissjóðsins.
EÖA

!,)4!,)! 2ÅKISSTJËRN ¥TALÅU HEFUR ¹KVEÈIÈ

AÈ SELJA STËRAN HLUT Å FLUGFÁLAGINU !LITALIA
GEGN ¹KVEÈNUM SKILYRÈUM

rekstur félagsins verði áfram á
Ítalíu auk þess sem hann verði að
grípa til hagræðingaaðgerða til að

bæta rekstur þess. Samrunaviðræðurnar eru ekki nýjar af nálinni
enda kom til greina að sameina
félögin þegar Air France tók yfir
rekstur hollenska flugfélagsins
KLM fyrir þremur árum. Þá er
krosseignarhald þeirra á milli en
franska flugfélagið á tveggja prósenta hlut í Alitalia, sem aftur á
jafn stóran hlut í Air FranceKLM.
Talsverður munur er á afkomu
flugfélaganna en Air France-KLM
skilaði 568 milljóna evra eða rúmlega 53 milljarða króna hagnaði á
öðrum fjórðungi ársins, sem lauk í
enda september. Alitalia tapar
hins vegar einni milljón evra eða
um 91 milljón króna á dag.
JAB

Nóvemberhalli
13 milljarðar

Steinbítur hækkar
Nokkuð dró úr framboði á fiskimörkuðum landsins í síðustu viku.
Einungis 1.137 tonn af fiski seldust á mörkuðunum samanborið
við 2.100 tonn vikuna áður en
magnið hefur sveiflast talsvert á
milli vikna.
Þá hækkaði meðalfiskverð um
4,2 prósent á milli vikna og stóð í
177,70 krónum á kíló. Þetta er
engu að síður lægra verð en um
miðjan nóvember þegar verð á
fiski fór náði methæðum.
Mesta framboð var líkt og áður
af ýsu eða 437 tonn sem er talsvert
minna magn en vikuna á undan. Þá
fengust 166,37 krónur fengust
fyrir hvert kíló af slægðri ýsu
samanborið við 157,82 krónur vikuna á undan.
Þorskur var líkt og fyrri daginn
í öðru sæti en 270 tonn af þorski
fór fyrir 256,85 krónur á kíló samanborið við 259,26 krónur á kíló
vikuna á undan.
Fiskifréttir vekja athygli á því

Romano Prodi, forsætisráðherra
Ítalíu, greindi frá því í fyrradag
að ríkisstjórn sín hafi ákveðið að
selja 30,1 prósents hlut sinn í flugfélaginu Alitalia gegn ákveðnum
skilyrðum. Fransk-hollenska flugfélagið Air France-KLM átti
nýverið í samrunaviðræðum við
flugfélagið en setti fyrir sig stóran eignarhlut ítalska ríkisins í
flugfélaginu auk þess sem bæta
verði skuldastöðu flugfélagsins
verulega áður en til samruna
komi.
Samkvæmt skilyrðum ríkisins,
sem fer með 49,9 prósenta hlut í
Alitalia, verður kaupandinn að
gera yfirtökutilboð í félagið, halda
vörumerkinu óbreyttu, tryggja að

5..)¨ !¨ ¶/23+) -EÈALVERÈ ¹ FISKI

H¾KKAÈI UM   PRËSENT MILLI VIKNA EN
ER ENGU AÈ SÅÈUR L¾GRA EN UM MIÈJAN
SÅÈASTA M¹NUÈ

að verð á steinbíti hefur hækkað
mikið síðustu vikurnar og fór meðalverðið yfir kílóverð á ýsu.Fyrir
slægðan steinbít fengust 257,27
krónur á kíló samanborið við
268,82 krónur vikuna á undan, sem
var mjög hátt.
JAB

Vöruskiptajöfnuður var óhagstæður um 13 milljarða króna í nóvember samkvæmt bráðabirgðatölum
Hagstofunnar. Þetta er töluvert
meiri halli en mældist í sama mánuði í fyrra en þá nam hann 11 milljörðum króna.
Í Hagvísum Hagstofunnar
kemur fram að útflutningur í nóvember hafi numið 19,8 milljörðum
króna en innflutningur 32,8 milljörðum.
Vöruskiptajöfnuðurinn í síðasta
mánuði var mun lakari en í október. Innflutningur jókst um tæplega
sex milljarða á milli október og
nóvember en ekki liggur fyrir
skýring fyrr en sundurgreindar
tölur verða birtar. Má meðal annars aukinn halla til sveiflna í olíuinnflutningi, að sögn Hagstofunnar. Í Morgunkorni Glitnis segir
jafnframt að að líkindum megi
rekja aukninguna að stórum hluta
til jólaundirbúnings verslana. HHS
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!UÈMENN EIGA
HELMING ALLS
Ný skýrsla Sameinuðu þjóðanna sýnir að ríkuðustu
auðmenn í heimi eiga rúman helming allra eigna.
Ríkustu auðmenn í heimi eiga
rúman helming allra eigna í heiminum, samkvæmt nýrri skýrslu
Alþjóðastofnunar Háskóla Sameinuðu þjóðanna fyrir hagfræðilegar
þróunarrannsóknir.
Helmingur
jarðarbúa á hins vegar tæpt 1 prósent.
Auðmennirnir svara til einungis
tveggja prósenta eignamanna í
heiminum. Tíu prósent auðmanna
fer samtals með 85 prósent allra
eigna en 90 prósent jarðarbúa
skipta afganginum á milli sín.
Skiptingin er langt í frá bróðurleg
enda telst eignahlutur fátækustu
þjóða heims ekki nema brot úr prósenti. Auðmennirnir eru flestir
búsettir í Bandaríkjunum, Evrópu
og nokkrum Asíulöndum á borð við
Japan og Ástralíu.
Höfundar skýrslunnar benda á
að greint hafi verið frá þessari
misskiptingu fjármagnsins í fjölmörgum skýrslum í gegnum árin.
Nýjungin í skýrslu SÞ felst hins
vegar í því hversu víðtæk úttektin
er og þykir hún með ítarlegustu
skýrslum sem gerðar hafi verið

um málið. Í úttektinni liggja tölulegar upplýsingar frá öllum löndum heims til grundvallar. Litið var
til fleiri þátta en einungis tekna
manna á hverjum stað þar sem mat
á ríkidæmi manna er mismunandi
eftir löndum. Til dæmis var litið til
húsakosts manna, landeigna, dýraeignar og fjármunaeignar.
Í skýrslunni er hins vegar bent
á að upplýsingarnar sem stuðst var
við séu frá árinu 2000. Margt hafi
breyst frá þeim tíma, til dæmis
hafi hagvöxtur verið með eindæmum í löndum á borð við Kína og
Indland auk þess sem efnahagur
fólks í löndum á borð við Bangladesh hafi batnað til muna, ekki síst
fyrir tilstuðlan smálánabanka í líkingu við Grameen Bank, sem Nóbelsverðlaunahafinn
Muhammad
Yunus stofnaði. Skýrsluhöfundar
segja svo gamlar upplýsingar
reyndar ekki koma að sök, því
nýrri upplýsingar myndu einungis
leiða í ljós að bilið á milli ríkra og
fátækra hafi einungis breikkað á
tímabilinu.
JONAB FRETTABLADIDIS

Netveitan Yahoo
blæs til sóknar

Opið
Laugard. 11 – 18
Sunnud. 13 – 17
Virka daga 10 - 18
  Faxafen 12 S. 533-1550.

 Strandgata 3 S. 464-4450.

   Hafnarbúðin S. 456-3245.

  Hafnargata 25 S. 421-3322

  Molinn S. 474-1400.

  Hafnarbraut 34 S. 478-2216

Stjórnendur bandarísku netveitunnar Yahoo hafa ákveðið að grípa
til ýmissa hagræðingaraðgerða
með það fyrir augum að einfalda
reksturinn. Fyrirtækinu verður
skipt í tvo hluta sem munu einbeita sér að ákveðnum sviðum í
viðleitni til að blása til sóknar og
bæta afkomuna, sem dróst saman
um 37 prósent á síðasta ársfjórðungi
Yahoo mun framvegis skiptast
í tvö svið; afþreyingasvið, sem
sinnir leitarvél fyrirtækisins,
afþreyingahlutanum
og
samskiptahugbúnaði og í auglýsingadeildina, sem horft er til að muni
auka hagnað fyrirtækisins.
Yahoo hefur meðal annars sett
Susan Decker, fjármálastjóra netveitunnar, yfir nýrri auglýsingadeild fyrirtækisins sem vonast er
til að muni bæta afkomu Yahoo
verulega. Decker er ein af vonar-

-%2+) 9!(// 3TJËRNENDUR 9AHOO ¾TLAR
AÈ BL¹SA TIL SËKNAR TIL AÈ B¾TA AFKOMU
FYRIRT¾KSINS

stjörnum Yahoo og hefur hún
verið orðuð við forstjórastól netveitunnar eftir að einn af framkvæmdastjórum
fyrirtækisins
ákvað að segja starfi sínu lausu í
mars á næsta ári.
Yahoo gnæfði á árum áður yfir
keppinauta sína. Afkoman hefur
hins vegar dalað nokkuð síðustu
árin, ekki síst vegna harðnandi
samkeppni frá netveitum á borð
við Google og vefsvæðanna
MySpace og Facebook, sem tekið
hafa stóra sneið af auglýsingamarkaðnum.
JAB
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bTLI ÅBÒÈIN MÅN Å !UÈARSTR¾TINU SÁU EKKI MÅN
BESTU KAUP (ÒN ER VEL SKIPULÎGÈ OG ÁG ER
SÁRSTAKLEGA ¹N¾GÈ MEÈ STAÈSETNINGU HENNAR Å
.ORÈURMÕRINNI ¶ETTA SV¾ÈI ER Ö¾GILEGA
MIKIÈ MIÈSV¾ÈIS EN ÖË NËGU MIKIÈ ÒT
ÒR TIL AÈ ÁG LOSNI VIÈ BÅLAST¾ÈAVANDA
M¹L OG ÎNNUR ËÖ¾GINDI SEM TILHEYRA
MIÈB¾NUMm
¶EGAR TALIÈ BERST AÈ VERSTU KAUP
UNUM SEGIR 3JÎFN ÖAÈ LÅKLEGA VERA ÎLL
ÖAU BRÒNU FÎT SEM HÒN HAFI KEYPT SÁR
Å GEGNUM TÅÈINA b"RÒNN ER EKKI MINN
LITUR EN ÁG GERÈI MARGAR TILRAUNIR VIÈ LITINN
SÁRTAKLEGA ÖEGAR HANN VAR Å TÅSKU ®LL
HAFA ÖESSI FÎT ÖË ENDAÈ ËNOTUÈ Å
FATASK¹PNUM OG HLUTA ÖEIRRA HEF ÁG
GEFIÈ VINKONUM MÅNUMm
!NNARS SEGIST 3JÎFN VERA MEÈ
SVOKALLAÈ b3EX AND THE CITYm

N '¾ÈAKÎNNUN .EYTENDASAMTAKANNA ¹ -0 SPILURUM

I2IVER 5 F¾R H¾STU EINKUNNINA
¥ G¾ÈAKÎNNUN ¹ -0 SPILURUM SEM .EYTENDABLAÈIÈ BIRTI
Å SÅÈASTA TÎLUBLAÈI F¾R I2IVER 5 H¾STU EINKUNNINA AF
ÖEIM SPILURUM SEM METNIR ERU EÈA   AF   MÎGULEGUM
%INKUNNIN   ER UM MIÈJAN KVARÈA I2IVER 5 F¾R H¾ST
EINKUNNINA   FYRIR HLJËMG¾ÈI SEM VEGUR MEST Å KÎNNUN
INNI .¾STH¾STU EINKUNNINA F¾R -OBIBLU " SEM F¾R
H¾ST EINKUNNINA   FYRIR RAFHLÎÈUR EN   Å HEILDAREINKUNN
¥ ÖRIÈJA S¾TI KEMUR SVO !RCHOS 'MINI  MEÈ EINKUNNINA  
!RCHOS 'MINI F¾R H¾STU EINKUNNINA   FYRIR Ö¾GINDI Å NOTKUN

N 6ERSLUN

&RUNSUPL¹STUR Å BOÈI
&RUNSUPL¹STUR FR¹ #OMPEED F¾ST NÒ Å APËTEKUM 0L¹STURINN LOKAR S¹RINU KEMUR
Å VEG FYRIR SMIT OG MINNKAR LÅKUR ¹ HRÒÈURMYNDUN 0L¹STURINN HLEYPIR LOFTI Å GEGN
OG SOGAR Å SIG VÎKVA ÒR S¹RINU
&RUNSUPL¹STURINN ER ÖUNNUR OG GL¾R OG ÖVÅ ER S¹RIÈ SÅÈUR SÕNILEGT (ANN ER
AUÈVELDUR Å NOTKUN OG H¾GT ER AÈ SETJA FARÈA YFIR PL¹STURINN

N ¶JËNUSTA

*ËLAGJAFIRNAR MEÈ 4.4 HRAÈFLUTNINGUM
0ËSTURINN BÕÈUR VIÈSKIPAVINUM SÅNUM SEM
ERU OF SEINIR MEÈ JËLAPËSTINN Å VENJULEGAN
PËST AÈ SENDA PAKKANA MEÈ 4.4 HRAÈ
SENDINGUM 3ÅÈASTI SKILADAGUR TIL LANDA UTAN
%VRËPU ER  DESEMBER EN  DESEMBER
INNAN %VRËPU 4EKIÈ ER VIÈ SENDINGUM ¹ ÎLLUM
AFGREIÈSLUSTÎÈUM PËSTSINS OG ¹ PËSTHÒSUM
ER H¾GT AÈ N¹LGAST SÁRSTAKAR UMBÒÈIR FYRIR
HRAÈSENDINGARNAR

N 3ÅMAFYRIRT¾KIÈ 3KO

(¾KKAR UPPHAFSGJALD UM  PRËSENT
3ÅMAFYRIRT¾KIÈ 3KO HEFUR H¾KKAÈ VERÈ ¹ UPPHAFSGJALDI SÅMTALA UTAN KERFIS 3KO
ÒR   KRËNUM Å   KRËNUR ÖANN  JANÒAR  ¶ETTA ER H¾KKUN UM 
PRËSENT OG VERÈUR FYRIRT¾KIÈ Ö¹ MEÈ H¾STU VERÈLAGNINGU ¹ ¥SLANDI ¹ UPPHAFS
GJALDI SÅMTALA MIÈAÈ VIÈ SAMANBURÈ ¹ VERÈSKR¹ SEM 3KO BIRTIR ¹ HEIMASÅÈU
SINNI 3KO VAR ¹ÈUR MEÈ ËDÕRASTA UPPHAFSGJALDIÈ
!RNAR "ENTSSON SÎLU OG ÖJËNUSTUSTJËRI 3KO SEGIR TILGANG H¾KKUNARINNAR VERA
AÈ GERA FYRIRT¾KINU KLEIFT AÈ HALDA ¹FRAM TILBOÈI TIL VIÈSKIPTAVINA SINNA UM AÈ ÖEIR
GETI HRINGT GJALDFRJ¹LST SÅN ¹ MILLI (¾KKUNIN VERÈI ENDURSKOÈUÈ Å JÒNÅ ¹ N¾STA ¹RI

HEILKENNI EN Å ÖVÅ FELST VEIKLEIKI FYRIR SKËM OG
HANDTÎSKUM b¡G ¹ MIKIÈ AF HANDTÎSKUM EN ÁG
NOTA Ö¾R LÅKA MIKIÈ OG HVER TASKA PASSAR VIÈ
¹KVEÈINN KL¾ÈNAÈ SEM ÁG ¹ 3VO ¹ ÁG MIKIÈ
AF LEÈURSTÅGVÁLUM SEM NÕST HAFA MISVEL
¡G HEF GERT SL¾M STÅGVÁLAKAUP OG SÅÈ
ASTA SUMAR FESTI ÁG KAUP ¹ STÅGVÁLUM
SEM KOSTUÈU MIG FIMMT¹N ÖÒSUND
KRËNUR ¶ESSI STÅGVÁL ERU ËNOTUÈ VEGNA
ÖESS HVE ËÖ¾GILEG ÖAU ERUm
¶R¹TT FYRIR VEIKLEIKA FYRIR SKËM OG
TÎSKUM SEGIST 3JÎFN ALMENNT VERA
NÕTIN OG HÒN SEGIST VERA H¾TT AÈ
KAUPA FÎT SEM HÒN ER EKKI VISS
UM AÈ HÒN GETI NÕTT
3JÎFN LEGGUR MIKIÈ UPP ÒR
FERSKLEIKA Å MATVÎRU OG SEGIST
TIL Å AÈ BORGA MEIRA FYRIR FERSK
LEIKA ÖEIRRA OG G¾ÈI

'«¨ (²32¨
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N Signý Ormarsdóttir fatahönnuður
segir gott ráð að fresta heimilisþrifum þar til sól fer að hækka á lofti
því þá sé auðveldara að sjá skítinn.
b!F MARGRA ¹RA SAUMASKAP VEIT
ÁG AÈ ÖAÈ ¹ EKKI AÈ BÅTA ÖR¹ÈINN
Å SUNDUR ¹ÈUR EN
HANN ER ÖR¾DDUR
UPP ¹ N¹LINA %F
ÖETTA ER GERT KEMUR
HNÒTUR ¹ ÖR¹ÈINN
VEGNA ÖESS AÈ
VINDINGUR KEMUR ¹
HANN BETRA ER AÈ
ÖR¾ÈA N¹LINA ¹ÈUR
EN ÖR¹ÈURINN ER KLIPPTUR Å SUNDUR
¶ËTT FËLK SAUMI KANNSKI EKKI MIKIÈ
Å DAG GETUR VERIÈ GOTT AÈ HAFA ÖETTA
R¹È Å HANDRAÈANUM EF STOPPA ÖARF Å
SOKK EÈA FESTA TÎLUm

Aðkeypt jólahreingerning
Jólin bera margt í skauti
sér. Þar má nefna gjafakaup, kortaskrif, endurfundi ættingja, gleði og
kátínu að jólastressinu
ógleymdu. Einn ómissandi
fylgifiskur jólanna er jólahreingerningin.
Í aðdraganda jóla setja margir
upp þvottahanskana og ráðast í
gagngera jólahreingerningu hjá
sér. Sumir njóta þess að þrífa allt
hátt og lágt með jólalögin í eyrunum en ekki eru allir sem hafa tíma
né orku í verknaðinn. Þeim gefst
kostur á að kaupa sér þjónustu
hreingerningafyrirtækja sem taka
að sér jólahreingerningu heima
hjá fólki.
Hreingerningafyrirtækið Þvegillinn hefur verið starfrækt frá
árinu 1969 og hafa sömu kúnnar
fengið jólahreingerningu í upp
undir tuttugu ár að sögn Einars
Gunnlaugssonar, framkvæmdastjóra Þvegilsins.
Einar segir mest um að eldra
fólk kaupi sér hreingerningaþjónustu fyrir jólin. „Það eru örugglega um áttatíu prósent af jólahreingerningum sem við gerum
hjá eldra fólki. Og mörgum af
okkar tryggu kúnnum finnst ekki
vera komin jól fyrr en við
komum.“
Einar segir kúnnahópinn skiptast í tvennt eftir hverjar óskirnar
séu. „Þeir sem eru yngri en 45 ára
eru oftast að biðja um gluggaþvott
og hreinsun á húsgögnum í jólahreingerningunni. En eldra fólk
sem er komið yfir sextugt biður
mjög mikið um þrif á eldhúsi,
gangi og á húsgögnum.“ Aðspurður um kostnað segir Einar það
misjafnt eftir stærð og ástandi
íbúðar. Þar skipti til dæmis máli
hvort reykt sé í íbúð eða hún standi
við fjölfarna umferðargötu. „Þrif
á eldhúsi, holi og baði kosta um 15
þúsund krónur. Og þrif á sófasetti
geta verið um 8 þúsund krónur.“

&2 ¥ &,%34!. 3*« 3TARFSFËLK HREINGERNINGAÖJËNUSTA M¾TIR MEÈ ALLAR GR¾JUR Å
JËLAHREINGERNINGUNA
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Einar segir fólk byrja að taka
við sér þegar jólalögin fara að
hljóma í útvarpinu og síminn hafi
ekki stoppað síðan 1. desember.
Sigrún hjá hreingerningafyrirtækinu Hreint og fínt hefur aðra
reynslu þar sem níutíu prósent
pantana til hennar um jólahreingerningu koma í október og byrjun
nóvember. „Fólk vill vera búið að
þessu vel fyrir jól og margir gera
ráð fyrir að það sé uppbókað
snemma.“
Sigrún segir mikið um að eldra
fólk sem sé ekki fært um að þrífa
lengur kaupi þjónustuna en líka

yngra fólk sem vill verja tíma
sínum í annað. „Það hefur sérstaklega bæst við fólk úr millistétt. Það
hefur verið uppgangur í þjóðfélaginu síðustu ár og margir hafa nú
efni á að eyða meira í sig.“
Verð þjónustunnar fer eftir
tíma og verki þar sem ákveðið
gjald er sett á klukkutíma. „Það er
algengt að beðið sé um þrif á veggjum, lofti og gluggum og fyrir borðstofu í meðalstórri íbúð má gera
ráð fyrir um 35 þúsund krónum.
Tímavinna fyrir veggi er 5.590
krónur, 6.190 krónur á loft og 5.190
krónur á glugga.“ SDG FRETTABLADIDIS
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%RFÈABREYTT MATV¾LI
¥ ÎLLUM LÅFVERUM ER
ERFÈAEFNI SEM R¾ÈUR
HVAÈA EIGINLEIKA
LÅFVERAN HEFUR -EÈ
ERFÈAT¾KNI ER H¾GT
AÈ FLYTJA ERFÈAEFNI
ÒR EINNI LÅFVERU YFIR Å
AÈRA SEM VERÈUR Ö¹ ERFÈABREYTT
%RFÈABREYTT MATV¾LI ERU ANNARS
VEGAR ERFÈABREYTTAR LÅFVERUR EINS OG
TËMATAR EÈA MAÅS OG HINS VEGAR
VÎRUR SEM ERU UNNAR ÒR ÖEIM SVO
SEM MAÅSMJÎL MAÅSOLÅA TËMATSËSA
OG MARGVÅSLEG ÎNNUR MATV¾LI SEM
INNIHALDA ÖESSI HR¹EFNI %RFÈABREYTT
MATV¾LI ÖURFA AÈ GANGA Å GEGNUM
MUN STRANGARA ¹H¾TTUMAT EN
AÈRAR MATVÎRUR ¹ÈUR EN VEITT
ER LEYFI TIL AÈ SETJA ÖAU ¹
MARKAÈ
%RFÈABREYTT MATV¾LI
SEM NÒ ERU ¹ MARKAÈI
ERU FYRST OG FREMST
PLÎNTUAFURÈIR EINKUM
ÒR SOJA MAÅS BAÈMULL

OG REPJU &JÎLBREYTTAR AFURÈIR ÖEIRRA
EINS OG SOJAPRËTEIN BAÈMULLAR OG
REPJUOLÅA ERU SÅÈAN NOTAÈAR SEM
HR¹EFNI OG AUKEFNI Å FJÎLDA ANNARRA
MATV¾LA (¾GT ER AÈ NOTA ERFÈA
BREYTTAR ÎRVERUR TIL AÈ FRAMLEIÈA
ENSÅM BRAGÈEFNI OG VÅTAMÅN EN ÖAÈ
TELJAST EKKI VERA ERFÈABREYTT MATV¾LI
,OKS M¹ GETA ÖESS AÈ HÒSDÕR SVO
SEM KÕR OG H¾NUR ERU VÅÈA FËÈRUÈ
MEÈ ERFÈABREYTTU FËÈRI SOJA MAÅS
EN KJÎT MJËLK OG EGG ÒR ÖESSUM
DÕRUM TELJAST EKKI TIL ERFÈABREYTTRA
MATV¾LA
 ¥SLANDI ERU ENGAR ERFÈABREYTT
AR PLÎNTUR R¾KTAÈAR TIL MANNELDIS
,ANGMEST ER R¾KTAÈ AF ÖEIM Å
"ANDARÅKJUNUM OG EINNIG
MIKIÈ Å !RGENTÅNU +ANADA
"RASILÅU OG +ÅNA %ITTHVAÈ
ER FLUTT INN TIL ¥SLANDS AF
MATV¾LUM SEM INNI
HALDA ERFÈABREYTT HR¹EFNI
OG ENGAR TAKMARKANIR
ERU ¹ INNFLUTNINGI ÖEIRRA

¥ SUMUM LÎNDUM ÖAR ¹ MEÈAL Å
%VRËPUSAMBANDINU ER SKYLT AÈ
MERKJA HVORT MATV¾LI ERU ERFÈA
BREYTT EN SLÅKAR REGLUR HAFA ENN EKKI
VERIÈ SETTAR ¹ ¥SLANDI
.Ò ERU LIÈIN UM TÅU ¹R SÅÈAN
ERFÈABREYTT MATV¾LI KOMU FYRST ¹
MARKAÈ ¶AU HAFA N¹È TALSVERÈRI
ÒTBREIÈSLU ¹ SUMUM SVIÈUM
%RFÈABREYTING PLANTNA FELST FYRST OG
FREMST Å AÈ N¹ FRAM EIGINLEIKUM SEM
NÕTAST VIÈ R¾KTUN ÖEIRRA OG GEFA
MEIRI UPPSKERU !NNARS VEGAR ER UM
AÈ R¾ÈA ÖOL GEGN ILLGRESISEYÈUM
OG HINS VEGAR ÖOL GEGN SKORDÕRUM
%INNIG ER H¾GT AÈ AUKA N¾RINGAR
GILDI MATV¾LA OG VINNSLUG¾ÈI ÖEIRRA
MEÈ ERFÈABREYTINGUM
-ARGIR BINDA VONIR VIÈ AÈ ERFÈA
BREYTINGAR GERI KLEIFT AÈ R¾KTA NYTJA
PLÎNTUR VIÈ ERFIÈARI R¾KTUNARSKILYRÈI
EN NÒ ER H¾GT OG AÈ ¹ ÖANN H¹TT
MEGI AUKA F¾ÈUFRAMLEIÈSLU Å HEIM
INUM JAFNHLIÈA FJÎLGUN MANNKYNS
MNIIS

OPNUNARTÍMAR GK REYKJAVÍK LAUGAVEGI 66
Mán. til fim. 11:00–18:00, fös. 11:00–18:30.
Lau. 2. des. 11:00–18:00, sun. 3. des. 13:00–18:00, lau. 9. des. 11.00– 18:00, sun. 10. des. 13:00–18:00.
Frá fim. 14. des. til 22. des. 11:00–22:00, 23. des. 11:00–23:00, 24. des. 9:00–12:00.
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6ERKLAG SKIPTIR M¹LI

Lipurð eða
þrákelkni
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A

lkunna er að á stjórnmálavettvangi tíðkast ólíkir
starfshættir. Þeir geta sannarlega haft þýðingu.
Fjármálaráðherra kynnti fyrir skömmu áform ríkisstjórnarinnar um lækkun virðisaukaskatts á áfengi
og hækkun áfengisgjalds. Af ráðherrans hálfu var
fullyrt að breytingar þessar ættu að vega hvor aðra upp. Tekjur
ríkissjóðs áttu með öðrum orðum ekki að aukast og neytendur
ekki að skaðast fjárhagslega.
Allir sem til þekkja vita að útreikningar af þessu tagi geta
verið snúnir. Hagsmunaaðilar brugðu sínum eigin mælikvörðum
á tillögu ráðherrans og komust að þeirri niðurstöðu að hún fæli
í sér verulega hækkun á ríkissjóðstekjunum. Viðbrögð ráðherrans eru verð eftirtektar.
Hann kom einfaldlega fram fyrir Alþingi og sagði sem var að
mælingar sem þessar væru ekki einhlítar. Engin ástæða væri til
þess að hleypa málum í bál og brand. Hitt væri mikilvægara að
taka þann tíma sem þyrfti til þess að finna þá niðurstöðu sem
sammælast mætti um að samræmdist markmiðinu.
Menntamálaráðherrann hefur sem kunnugt er barist hart
fyrir breytingum á Ríkisútvarpinu undir því yfirskini að ekki
ætti að raska samkeppnisstöðu á markaði þessarar almannaþjónustu. Að því kemur svo að álit Samkeppniseftirlitsins er birt. Þar
er rökstutt að frumvarp ráðherrans feli í sér samkeppnismismunun og formlegar tillögur gerðar hvernig koma megi í veg
fyrir hana.
Viðbrögð menntamálaráðherrans eru hins vegar gagnstæð
lipurð fjármálaráðherrans. Á röksemdirnar er blásið. Einu gildir þó að þær kippi stoðunum undan yfirlýstu markmiði um að
raska ekki samkeppnisstöðunni.
Fjármálaráðherrann sá ekki ástæðu að til að þverskallast með
þeim afleiðingum að órói kynni að skapast um áfengissöluna. Sú
starfsemi verður þó seint talin til þeirrar göfugustu sem ríkisvaldið hefur með höndum. Starfsemi Ríkisútvarpsins snýst hins
vegar um mikilvægt menningarhlutverk og stendur býsna nærri
hjarta flestra Íslendinga. Þegar þeir hagsmunir eru í húfi er sátt
rofin á báða bóga.
Þeim sem horfa á útvarp af sjónarhóli ríkisrekstrar er gefið
langt nef. Hinir eru ekki virtir viðlits sem gæta vilja nokkurs
jafnræðis í samkeppni um þann þátt almannaþjónustunnar,sem
víðtæk samstaða er um að markaðurinn geti sinnt. Í þeim hópi er
formaður menntamálanefndar Alþingis. Þegar hann talar fyrir
málamiðlun er hann lítillækkaður og hendur hans bundnar.
Ef eitthvað er að marka málflutning stjórnarandstöðuflokkanna má ætla að þeir hafi endaskipti á þessari löggjöf fái þeir
til þess styrk. Reynslan sýnir einnig að ýmis álitamál verður oft
og einatt að útkljá fyrir dómstólum þegar málefnalegum sjónarmiðum er vikið til hliðar við þinglega meðferð.
Þessi ágæta ríkisstofnun gæti þar af leiðandi hafnað í margslungnu óvissuástandi af óþörfu. Allt vegna þrákelkni. Sköpum
getur skipt hvernig á málum er haldið.
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&LOKKUR VERKA FËLKSINS

3VILINN SNUPRAÈUR

3TERKUR LEIÈTOGI

6INSTRI GR¾NIR SKILGREINA SIG AUÈVITAÈ
TIL VINSTRI Å STJËRNM¹LUM VILJA FÁLAGS
LEGAN JÎFNUÈ OG S¾KJA FYLGI TIL FËLKS Å
VERKALÕÈSSTÁTT ®GMUNDUR *ËNASSON
ÖINGMAÈUR 6' BIRTIR ¹ HEIMASÅÈU
SINNI BRÁF FR¹ «SKARI (ELGA (ELGASYNI
FR¹ 'AMLA (RAUNI OG (VÅT¹RVÎLLUM ÖAR
SEM HANN FJALLAR UM STÎÈU VERKAFËLKS
¹ !LÖINGI b(EFÈI ÖÁR SAMT EKKI FREKAR
ÖËTT VIÈ H¾FI AÈ GËÈIR SJËMENN
OG VERKAMENN HEFÈU KOMIZT
EINHVERRI SKÎR OFAR ¹ LISTANUM
EN ÖETTA MENNTAFËLK UPP ¹
BËKINA SEM KAPPNËG ER AF
FYRIR ¹ !LÖINGIm &LEIRI HAFA
DEILT ¹HYGGJUM «SKARI (ELGA
²TLIT ER FYRIR AÈ AÈEINS EINN
BËNDI VERÈI ¹ ÖINGI EFTIR
KOSNINGAR 6ALGERÈUR
3VERRISDËTTIR

¶INGMENN STJËRNARFLOKKANNA GERA
SÁR ENDALAUSAN MAT ÒR UMM¾LUM
)NGIBJARGAR 3ËLRÒNAR 'ÅSLADËTTUR
AÈ ÖINGFLOKKUR 3AMFYLKINGAR SKORTI
TRAUST KJËSENDA +OM ÖAÈ Å LJËS VIÈ
AFGREIÈSLU FJ¹RLAGA ¹ !LÖINGI Å G¾R
(J¹LMAR RNASON &RAMSËKNAR
FLOKKI SEGIR SVO ¹ HEIMASÅÈU SINNI
b)NGIBJÎRG 3ËLRÒN VIRÈIST HAFA NOTAÈ
FRAMBJËÈENDAÖING 3AMFYLKINGARINNAR
TIL AÈ SNUPRA SVILA SINN OG
FÁLAGA Å ÖINGFLOKKI 3& %ÈA
HVAÈ GETUR HÒN ¹TT ANNAÈ
VIÈ ÖEGAR HÒN SEGIR AÈ
VANDA 3& MEGI FYRST OG
FREMST REKJA TIL SUNDURLEITS
ÖINGFLOKKS OG ËTRÒVERÈUGSm

3VEITARSTJËRNARMÎNNUM ¹ BIÈLAUNUM
FJÎLGAR ÎRT ÖESSA DAGANA ¥ G¾R TIL
KYNNTI +RISTJ¹N ¶ËR *ÒLÅUSSON AÈ HANN
HYGÈIST ÖIGGJA SEX M¹NAÈA BIÈLAUN
SAMKV¾MT LAUNASAMNINGI SEM
EIGI R¾TUR AÈ REKJA TIL ¹RSINS 
(AFÈI +RISTJ¹N ¶ËR FRUMKV¾ÈI AÈ ÖVÅ
AÈ TILKYNNA ÖETTA ¹ HEIMASÅÈU SINNI
STJANIBLAIIS ¶AR ER LÅKA SPURT HVAÈ
LESENDUR HALDI AÈ 3TJ¹NI BL¹I
BORÈI TIL AÈ VERÈA STERKUR
LEIÈTOGI !UÈVITAÈ
SPÅNAT LASAGNE OG AÈRA
SPÅNATRÁTTI
BJORGVIN FRETTABLADIDIS

Með nærri tóman tank
Ríkissjóður tók um daginn nýtt 90
milljarða króna lán í útlöndum.
Þetta er mikið fé. Fjárhæðin
jafngildir átta prósentum af
landsframleiðslu, og það gerir 1,2
milljónir króna á hverja fjögurra
manna fjölskyldu í landinu.
Lántakan sætir tíðindum í ljósi
þess, að ríkissjóður hefur frá
árinu 1995 endurgreitt þrjá
fjórðu hluta erlendra skulda
ríkisins miðað við landsframleiðslu. Hlutfall erlendra skulda
ríkisins af landsframleiðslu
lækkaði úr 28 prósentum 1995 í
átta prósent 2005. Það var vel af
sér vikið að nota langvarandi
góðæri til að vinda ofan af
gömlum skuldum. Skuldir ríkisins
hafa því minnkað, þótt erlendar
skuldir þjóðarbúsins í heild að
einkageiranum meðtöldum hafi
rokið upp í áður óþekktar hæðir,
einkum skuldir bankanna og
viðskiptavina þeirra og einnig
skuldir Landsvirkjunar, sem eru
ekki taldar með skuldum ríkisins.
En nú hefur ríkissjóður vent
kvæði sínu í kross með því að
tvöfalda erlendar skuldir ríkisins
aftur á einu bretti miðað við
landsframleiðslu. Til hvers?
Svarið er: til að styrkja gjaldeyrisforðann.
Seðlabankinn geymir gjaldeyrisforða til þess að tryggja, að
Íslendingar geti staðið tímanleg
skil á fjárskuldbindingum sínum
við útlendinga. Hvar fær bankinn
forðann? Seðlabankinn byggir
forðann upp með því að kaupa
gjaldeyri á innlendum markaði
eða með erlendri lántöku eins og
nú var gert. Þegar vel gengur í
efnahagslífinu, streymir erlendur
gjaldeyrir inn í landið, og forðinn
vex að svo miklu leyti sem innflutningur á vörum og þjónustu
og fjárfestingar Íslendinga í
útlöndum rýra ekki forðann á
móti. Góð og gætileg hagstjórn
útheimtir, að gjaldeyrisforði
seðlabankans aukist í góðæri, svo
að stjórnvöld hafi þá svigrúm til
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¥ $!' \ 'JALDEYRISFORÈINN OG
HAGSTJËRNIN
að ganga á forðann í hallæri.
Þannig fer hagsýnt fólk að við
heimilisreksturinn og rekstur
fyrirtækja: það leggur fé til
hliðar í feitum árum til að létta
sér lífið, þegar harðnar á dalnum.
Seðlabanki með of nauman
gjaldeyrisforða er eins og bíll
með nærri tóman tank og
sprungið varadekk: bílstjórinn og
farþegar hans eiga þá það á hættu
að komast ekki á leiðarenda.

Ríkissjóður þyrfti að taka mörg
risalán til viðbótar til að koma
gjaldeyrisforðanum upp fyrir
erlendar skammtímaskuldir, og
til þess hefur ríkisstjórnin ekki
svigrúm.
Hvað þarf gjaldeyrisforðinn að
vera mikill? Yfirleitt er við það
miðað, að forðinn dugi fyrir
innflutningi á vörum og þjónustu
í þrjá mánuði að minnsta kosti,
helzt fjóra, fimm eða sex.
Jafnframt má gjaldeyrisforðinn
helzt ekki vera minni að vöxtum
en erlendar skammtímaskuldir
þjóðarbúsins. Síðari viðmiðunin
helgast af því, að í seðlabankanum þarf að vera til nægur
gjaldeyrir til að endurgreiða allar
erlendar skammtímaskuldir í
einu vetfangi, ef svo illa færi og
ólíklega, að erlendir lánardrottnar kipptu að sér hendinni og
krefðust allir sem einn endur-

greiðslu á útistandandi skammtímaskuldum í stað þess að velta
þeim áfram. Ef gjaldeyrisforðinn
hrekkur ekki fyrir skyndilegri
endurgreiðslu skammtímaskulda,
ef á þyrfti að halda, lenda lánin í
vanskilum. Skuldunautarnir
neyðast þá sumir til að setja
eignir sínar á útsölu, gengi gjaldmiðilsins fellur og einnig gengi
hlutabréfa. Einmitt þetta gerðist í
nokkrum Asíulöndum 1997, þótt
fáir sæju það fyrir. Fram að þeim
tíma var fyrri kvarðinn einn
yfirleitt látinn duga, það er
viðmiðunin við þriggja mánaða
innflutning, en nú þykjast menn
vera reynslunni ríkari og horfa
einnig til erlendra skammtímaskulda.
Lántaka ríkissjóðs um daginn
dugir til að lyfta gjaldeyrisforða
seðlabankans upp fyrir viðtekið
lágmark á fyrri kvarðann, sem
lýst var að framan, það er upp
fyrir andvirði innflutnings á
vörum og þjónustu í þrjá mánuði.
Lántakan dugir á hinn bóginn
hvergi nærri til að koma gjaldeyrisforðanum upp fyrir viðtekið
lágmark á síðari kvarðann, því að
erlendar skammtímaskuldir
þjóðarbúsins hafa vaxið ört að
undanförnu. Þær námu um mitt
þetta ár 85 prósentum af landsframleiðslunni. Ríkissjóður þyrfti
að taka mörg risalán til viðbótar
til að koma gjaldeyrisforðanum
upp fyrir erlendar skammtímaskuldir, og til þess hefur ríkisstjórnin ekki svigrúm. Hún hefur
ekki bolmagn til að bægja frá
hættunni á því, að spákaupmenn
geri áhlaup á krónuna og felli
gengi hennar. Þetta atriði vegur
þungt í hugum margra þeirra,
sem telja, að það sé of dýrt og
kosti of mikið umstang að verja
smámynt eins og krónuna fyrir
sviptivindum gjaldeyrisviðskiptanna úti í heimi og dagar hennar
hljóti því að vera taldir. Fari svo,
hlýtur evran að leysa krónuna af
hólmi.

Nám í KHÍ
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orsteinn Pálsson og Kári Jónasson, ritstjórar
Fréttablaðsins:
Í Fréttablaðinu þann 29. nóvember sl. birtist
frétt sem bar yfirskriftina „Nám í KHÍ á menntaskólastigi“. Undir fréttina skrifar –hs, og Eggert
Briem prófessor í stærðfræði við HÍ er borinn
fyrir meginefni hennar.
Við undirrituð sem erum stærðfræðingar og
kennarar við KHÍ, viljum gera eftirfarandi athugasemdir við ofangreinda frétt og óskum eftir að
Fréttablaðið birti þær.
Titill á fréttinni er vægast sagt villandi og á
honum mætti skilja að allt nám við KHÍ væri á
menntaskólastigi og skólinn rísi ekki undir nafni
sem háskóli. Sá sem les greinina kemst þó að því að
þetta er ekki það sem felst í orðum Eggerts Briem.
Þá viljum við leiðrétta þegar Eggert segir að
nám í kennslugreinum utan kennslufræði í KHÍ
nái ekki lengra en í „góðum framhaldsskóla“ eins
og Eggert kýs að taka til orða. Umfang bóklegra
kjörsviða í grunnnámi í KHÍ hefur aukist á undanförnum árum úr 15 einingum í 30 einingar og í

stærðfræði eru sannarlega kennd námskeið sem
ekki eru kennd í framhaldsskóla. Við nefnum námskeið á sviði hreinnar algebru, námskeið í línulegri
algebru og námskeið í talnafræði í þessu sambandi. Þess má geta að í tilteknum stærðfræðinámskeiðum er stuðst við sömu kennslubækur og notaðar hafa verið í námskeiðum í sömu greinum í HÍ.
Þetta síðasta gæti e.t.v. gefið blaðamanni hugmynd
að sláandi fyrirsögn á grein: „Nám í HÍ á menntaskólastigi“.
Að endingu langar okkur að taka undir áhyggjur Eggerts Briem af því að niðurskurður á skyldunámi í stærðfræði til stúdentsprófs muni leiða til
veikari undirbúnings kennara í greininni í grunnskóla þrátt fyrir þá aukningu á kjörsviðinu í KHÍ
sem að framan er getið og þrátt fyrir það að við
gerum ráð fyrir að við endurskipulagningu náms í
KHÍ, sem nú stendur yfir, verði samstaða um það
innan skólans að auka stærðfræði í skyldunámi
þeirra kennara sem stefna á að kenna nemendum á
miðstigi grunnskólans.
Virðingarfyllst,
Freyja Hreinsdóttir dósent,
Friðrik Diego lektor,
Kristín Halla Jónsdóttir dósent.
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Gróður- og jarðvegseyðing
í heiminum

frú Valgerður Sverrisdóttir var
hvorki landbúnaðar- né umhverfismálaráðherra , heldur venjulegur
rollubóndi með augun full af flísum, sem ætlaði nú, í nafni nýs
andgræðsla ríkisins verður
embættis síns, sem utanríkisráð100 ára á næsta ári. Í því samherra, að „kenna“ þeim í útlöndbandi væri fróðlegt að heyra í
um. Og hvað ætlaði hún að kenna
landgræðslumönnum um starfið í
þeim? Hvernig á að nauðbeita
100 ár. Mér er sagt að þeim hafi
land, svo úr verði eyðimörk? Hvað
tekist að stöðva jarðvegsrof og
eru annars margir
endurheimta um eða
bændur eða bændarétt yfir 1% af gróðri.
börn á þingi?
Mér er líka sagt, að
Annars er það
þótt þeir ráði yfir mikalveg makalaust, að á
illi
þekkingu
og
þessum
árlegu
reynslu, þá sé barátt„jarðvegseyðingaran enn gríðarlega
dögum“ er sem allra
hörð, því segja megi
minnst
rætt
um
að þeir rétt haldi í
ástandið hér heima,
horfinu. Hvers vegna
heldur er sjónum
svona lítill árangur í
umsvifalaust beint
100 ár? Kannski vegna
til slæms ástands í
skammsýni
þeirra
öðrum löndum og
sem nýtt hafa landið?
miklast yfir því hvað
Að sjálfsögðu taka -!2'2¡4 *«.3$«44)2
við séum frábær og
náttúruöflin
alltaf
eigum mikla þekkingu og reynslu
duglega til sinna ráða þegar tækií landgræðslu. „Við getum hjálpað
færi gefst og reyna að uppræta
öðrum þjóðum“ er hrópað. En
það sem áunnist hefur, aðstoða
hvers vegna hjálpum við ekki
okkur við að eyða gróðri, nýjum
okkur fyrst?
sem gömlum og feykja svo jarðÉg
efast
ekki
um
að
veginum út í hafsauga.
landgræðslufólkið okkar býr yfir
En hvers vegna er ég að reifa
mikilli þekkingu og reynslu en
þetta mál? Jú, vegna þess að í
hrædd er ég um að það geti líka
Morgunblaðinu frá því snemma í
sagt margar sorgarsögur af vonnóvember stóð að Valgerður
brigðum sem það hefur orðið fyrir,
Sverrisdóttir ætlaði að stofna til
í samskiptum sínum við dýr og
þróunarverkefnis á sviði jarðmenn.
vegsbóta. Hjartað í mér tók kipp.
Því í ósköpunum gerum við
Vá, loksins eitthvað nýtt frá stjórnekki mikið betur hér heima áður
málamönnum í sambandi við jarðen við förum að grobba okkur í
vegsbætur á landinu. En ... svo las
útlöndum? Af hverju heyrist
ég lengra og sá að þetta var ekki
aldrei neitt aukatekið orð í þessfyrir okkur heldur þessar voluðu
um vinstri grænum, Landverndarþjóðir úti í hinum stóra heimi sem
mönnum, Íslandsvinum eða hvað
hafa farið svo hræðilega illa með
sem þeir nú allir kalla sig? Hvers
landið sitt. (Hem.) Og að sjálfvegna? Er það kannski vegna þess
sögðu áttaði ég mig líka á því að
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að Steingrímur J. Sigfússon er
fjárbóndasonur? Eða vegna þess
að bróðir hans er fjárbóndi? Nei
ég bara spyr. Hvers vegna hafa
þeir ekki áhyggjur af gróður- og
landeyðingu ? Hvað er í gangi?
Ekki orð um landgræðslu og friðun fyrir beit, hvað þá beitarhólf. Í
hverju felst þetta græna, landverndin eða Íslandsvináttan fyrir
utan það að vera á móti virkjunum?
En ég veit að mikið er gert í
skógræktarmálum þessi árin, sem
er frábært, en skógrækt fer oftast
fram í grónu- eða illa grónu landi,
ekki í eyðimörk. Þar þarf önnur
úrræði. Auk þess er bændum hjálpað við að græða upp götótta heimahaga og er það líka frábært. Hafa
bændur sem taka þátt í þessu,
ásamt Landgræðslunni, Skógræktinni og fleiri aðilum, gert mikið
kraftaverk nú þegar. En ... það þarf
bara miklu, miklu meira. Það er
mjög alvarlegt ástandið hér heima.
Trúið mér. Horfið í kringum ykkur.
Er í lagi með þessi rofaborð eða
þennan mel? Kíktu upp í allar
bröttu hlíðarnar. Sérðu gróðurleifarnar sem eru á hraðferð niður í á?
Hefur þú séð hálendið? Heldur þú
að þetta hafi alltaf verið svona?
Nei, alls ekki.
Nei, ég held við ættum að fara
að taka okkur ærlega á og athuga
gang mála. Ekki seinna vænna,
Landgræðslan brátt aldargömul.
Eigum við að horfa upp á að hún
nái einu prósenti í viðbót á næstu
100 árum eða eigum við að gera
betur? Kannski 10 eða 20% eða
miklu, miklu meira? Mér finnst
þetta vera verk númer eitt til tíu, á
Íslandi, árið 2007.
Höfundur er aðstoðarmaður
húsamálara.

Mesta krummaskuð
Íslands – Reyðarfjörður – takk fyrir!!
fallegasta fjall landsins, Kirkjufell og á góðum degi tekur um
tvær klukkustundir að komast
upp á topp, nokkuð erfið ganga
þó. Þaðan má sjá norðurströnd
að eina góða við Bolungarvík
Snæfellsness og yfir Breiðafjörðer vegurinn til Ísafjarðar er
inn, með allar sínar eyjar. Kunnskoðun eins af tuttugu álitsgjöfum
ugir segja að í fáum bæjum sé
skoðanakönnunar á mesta krummameiri stemning en í Grundarfirði.
skuði Íslands, sem er meðal efnis í
Eyrarbakki sem fær meðal annFréttablaðinu mánudaginn 27.
ars einkunnina „viðbjóður“ hefur
nóvember sl. Í greininni sem
nálægð við sjóinn, auk þess sem
blaðamaðurinn gunnarh@frettaþar er að finna forvitnilegan arf
bladid.is skrifar og birtist á blaðbyggingarlistar á Íslandi. Þar er
síðu 16, kemur einnig fram í svöreinnig listagott veitum álitsgjafanna að
ingahús
„Rauða
Grundarfjörður
sé
húsið“.
„bara viðbjóður“ og
Á þessari snöggPatreksfjöður
„svo
soðnu samantekt má
dapurlegur staður að
sjá hversu mikil firra
maður fær sting í
það er að viðhafa
hjartað“, svo dæmi sé
sleggjudóma á borð
tekið af handahófi.
við þá sem birtast í
Einnig er lagst yfir
umræddri
könnun
skilgreiningu á hinu
Fréttablaðsins. Hver
íslenska
krummaeinasti staður á Íslandi
skuði og niðurstaðan
hefur upp á fjölmargt
er „fámenni, fábreytni 0,, *!+/" ,¥.$!,
að bjóða, en auðvitað
og doði, jafnvel vondir
verður fólk að nálgast hina ólíku
straumar. Enginn á ferli nema
staði, með vott af umburðarlyndi
nokkrir vonlausir unglingar á
og jákvæðni. Mikill vinur minn
örstuttum rúnti eða norpandi yfir
frá Raufarhöfn, hefur oft sagt mér
engu í niðurníddri sjoppu“.
sögur af því þegar hann ólst þar
Og hvað var valið mesta
upp með náttúruna, dýralíf og sjókrummaskuð landsins?? Nú, auðvitað ... Reyðarfjörður, sem er að
breytast úr klassísku sveitaþorpi í
Hver einasti staður á Íslandi
„wannabe“ stórborg.
hefur upp á fjölmargt að
Þar höfum við það ...
En nú má spyrja, hvernig stendbjóða, en auðvitað verður fólk
ur á því að álitsgjafarnir, sem
að nálgast hina ólíku staði,
sjálfsagt er hið ágætasta fólk,
leggist svo lágt að taka þátt í því
með vott af umburðarlyndi og
að rífa og tæta niður byggðarlög í
jákvæðni.
eigin landi?
Kannski átti þetta bara að vera
inn nánast heima í stofunni hjá
einn stór brandari, sem er algjörsér. Hann undi hag sínum þar vel,
lega laus við að vera fyndinn?
ólíkt því sem raunin var þegar
Og hvernig dettur fyrrum
hann bjó í 101 Reykjavík, nokkrforsætisráðherra landsins og
um árum síðar. Er hann þá bara
sendiherra Íslands í Danmörku til
plebbi, sem skilur ekki um hvað
þriggja ára, Þorsteini Pálssyni, og
hlutirnir snúast??
einum virtasta fjölmiðlamanni
Þvert á það sem sumir halda,
landsins, Kára Jónassyni að birta
þá er til fólk sem vill búa á Bílduþennan ófögnuð í blaðinu, sem
dal, í Garði, Vestmannaeyjum,
þeir ritstýra?
Grenivík o.s.frv. Það að vilja búa í
Með hvaða hugarfari ferðaðist
litlu byggðarlagi úti á landi er eitt
þetta fólk um landið? Varð bara
sjónarmið og annað sjónarmið er
allt ömurlegt þegar komið var út
að vilja ekki búa í litlu byggðarfyrir mörk Reykjavíkur, eða ef til
lagi úti á landi. Er ekki alveg rúm
vill austur fyrir Snorrabraut?
fyrir þessar ólíku skoðanir, er
Ekki er úr vegi að nefna nokkra
nauðsynlegt að menn sleppi sér
áhugaverða staði, í nokkrum
lausum og ryðji út úr sér svívirðþeirra byggðalaga sem tilnefnd
ingum og ónotum um hluti sem
voru sem mesta krummaskuð
öðrum eru kærir? Hvaða vandalandsins.
mál leysir það?
Á Siglufirði er eitt merkilegÞað gladdi mig reyndar að sjá
asta safn landsins – Síldarminjaað margir báðust undan því að
safnið, sem stækkar sífellt og
vera þátttakendur í könnuninni á
dafnar. Algjörlega einstakt safn
mesta krummaskuði Íslands. Hins
og afar áhugavert dæmi um dugnvegar langar mig til að skora á alla
að og hugrekki fólks. Á Blönduþá tuttugu álitsgjafa sem lögðu
ósi, eins og nafnið gefur til kynna,
nafn sitt við þessa lágkúrulegu
eru ósar Blöndu, og í fallegu veðri
könnun, að hysja upp um sig buxer tignarlegt að fylgjast með ánni
urnar og biðjast afsökunar á þáttrenna til hafs og horfa út á Húnatöku sinni og orðum.
flóann. Í fjarska blasa við Strandafjöllin og sjóndeildarhringurinn.
Ritstjórarnir tveir, skulda klárÞar er einnig að finna heimilislega fólkinu í landinu afsökunariðnaðarsafn, þar sem unnið er
beiðni.
mjög metnaðarfullt starf. Í
Grundarfirði blasir við eitthvert
Höfundur er íbúi í 101 Reykjavík.
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6EGAM¹LASTJËRI ¹ VILLIGÎTUM
"JÎRGVIN ' 3IGURÈSSON ÖINGMAÈUR
3AMFYLKINGAR SKRIFAR UM TVÎFÎLDUN
3UÈURLANDSVEGAR
6EGAM¹LASTJËRI ER NÒ Å ¹RËÈURSSTRÅÈI
VIÈ OKKUR SEM BERJUMST FYRIR TVÎFÎLD
UN 3UÈURLANDSVEGAR UM AÈ TVEIR PLÒS
EINN SÁ NËGU GËÈ LAUSN (ELDUR HANN
ÖVÅ FRAM AÈ TVEIR PLÒS EINN SÁ JAFNVEL
ÎRUGGARI ÒT AF H¹LKU 3Ò FRAMKV¾MD
KOSTI  MILLJARÈA FR¹ 2EYKJAVÅK ¹ 3EL
FOSS OG TVÎFÎLDUN KOSTI  OG ÖURFI ¹R Å
UMHVERFISMATI
*¾JA NÒ !LLT ORKAR ÖETTA MJÎG
TVÅM¾LIS &YRIR ÖAÈ FYRSTA SVARAÈI
SAMGÎNGUR¹ÈHERRA MÁR Å ÖINGINU TIL
UM KOSTNAÈ VIÈ BREIKKUNTVÎFÎLDUN
4VÎFALDUR VEGUR MEÈ MISL¾GUM

GATNAMËTUM OG ÎLLU KOSTAR UM SJÎ
MILLJARÈA FR¹ 2EYKJAVÅK ¹ 3ELFOSS
¶RÅBREIÈUR UM FJËRA 3EGIR Å SVARI SAM
GÎNGUR¹ÈHERRA TIL MÅN OG M¹ FINNA ¹
VEF !LÖINGIS
(VAÈ VAKIR FYRIR VEGAM¹LASTJËRA
6EIT EKKI EN ÖETTA ER PËLITÅSK ¹KVÎRÈUN
OG ÖAÈ ER ËEÈLILEGT AÈ REYNA AÈ HAFA
¹HRIF ¹ HANA MEÈ FRAMSETNINGU UPP
LÕSINGA SEM Å BESTA FALLI ERU H¾PNAR Å
VERSTA FALLI RANGAR
¶RJ¹R AKREINAR MEÈ VÅR ¹ MILLI FULL
N¾GJA Å ENGU KRÎFUM OKKAR UM AUKIÈ
ÎRYGGI ¹ VEGINUM &JËRAR AKREINAR ALLA
LEIÈ OG HEFJUMST HANDA STRAX
6EGAM¹LASTJËRI ER ¹ VILLIGÎTUM
4VÎFALDUR VEGUR SKAL ÖAÈ VERA
!F WWWBJORGVINIS
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Veitingastaður
IKEA
Opnum kl. 9:00
mánudaga - laugardaga

Morgunverður
kl. 9:00 - 11:00

195,-

2 rúnstykki, 1 egg, skinkusneið, ostsneið,
smjör, sulta og heitur drykkur

Hádegisverður
framreiddur allan daginn

290,-

Grænmetisbuff m/kúskús, grænmeti
og graslaukssósu

Kvöldverður
framreiddur allan daginn fram að jólum

590,-

Hangikjöt með kartöflum, uppstúf,
rauðkáli og grænum baunum

Þrjár máltíðir = 1075,-

Þú átt allt gott skilið!

Almannaheill
5-2¨!.
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ryggingastofnun ríkisins (TR)
var stofnuð með heildstæðum
lögum um alþýðutryggingar árið
1936. Frumvarpið var flutt af
Haraldi Guðmundssyni, þingmanni Alþýðuflokksins, en þetta
var í tíð ríkisstjórnar Alþýðuflokks og Framsóknarflokks –
„ríkisstjórnar hinna vinnandi
stétta“, eins og hún var kölluð.
Undanfari lagasetningarinnar
var langur því ekki ríkti sátt um
ágæti þess að taka upp sameiginlegar tryggingar fyrir landsmenn. Stjórnarandstaðan var til
dæmis andsnúin þeim hluta frumvarpsins sem fjallaði um atvinnuleysistryggingar. Taldi hún þær
erfiðar í framkvæmd þar sem
atvinna væri árstíðabundin í landinu. Einnig töldu stjórnarand429'').'!34/&.5. 2¥+)3).3 b¥ DAG STARFA HJ¹ 4RYGGINGASTOFNUN UM  MANNS
stæðingar að atvinnuleysistryggMEÈ MARGVÅSLEGA MENNTUN OG REYNSLU (¹TT Å  MANNS S¾KJA ÖJËNUSTUMIÈSTÎÈ 42
ingar yrðu til að auka fólksstraum
VIÈ ,AUGAVEG HEIM ¹ DEGI HVERJUMm
úr sveitum landsins með þeim
%%3 OG NÕ LÎG UM ALMANNA
afleiðingum að kaupstaðákveðið „að komið verði á
TRYGGINGAR
irnir fylltust um of.
svo
fullkomnu
kerfi
Frumvarpið var þó samalmannatrygginga, sem
Ný lög um almannatryggingar og
þykkt eins og áður sagði.
nái til allrar þjóðarinnar,
félagslega aðstoð tóku gildi árið
Grundvallarhugán tillits til stétta eða efna1993, meðal annars til að bregðmyndin að baki alþýðuhags, að Ísland verði á
ast við ákvæðum EES samningstryggingu og samtryggþessu sviði í fremstu röð
ins. Meginbreytingin sem fólst í
ingu almennt kristallast
nágrannaþjóðanna.“
þeim lögum var sú að almannaí þessum orðum BrynjAlþýðutryggingin frá
tryggingalögunum var skipt í
ólfs Stefánssonar, fyrsta
1936 fól í sér fábreyttar
tvennt. Bætur samkvæmt lögum
forstjóra stofnunarinnar: ',²-52
tryggingar; elli- og örorkuum
almannatryggingar
eru
„Hjer eiga borgarar rík- "!,$6).33/.
bætur, slysabætur til
greiddar í samræmi við reglur
isins að tryggja sig í fjelagi fyrir
nokkurra stétta og sjúkrabætur.
um búsetuviðmið á evrópska
þeim óhöppum, sem að öllum geta
Nýju
almannatryggingalögin
efnahagssvæðinu, en bætur
steðjað og gert þá ófæra til þess
voru víðtækari og sameinuðu
félagslegrar aðstoðar eru einað sjá sjer og sínum farborða.
flestar opinberar tryggingar í eitt
göngu greiddar til fólks sem
Enginn veit hvenær röðin kann að
kerfi. Margvíslegir nýir bótabúsett er hérlendis. Í sömu lögum
koma að sjer ...“
flokkar voru teknir upp. Nefna
var
tekjutenging
lífeyris
Fyrstu húsakynni Tryggingamá fjölskyldubætur til barnalmannatrygginga látin ná til
stofnunar voru í nýbyggðu
margra fjölskyldna, sjúkradaggrunnlífeyrisins sem áður hafði
Alþýðuhúsi á horni Hverfisgötu
peninga, slysabætur til allra launverið án skerðinga (altæk réttog Ingólfsstrætis.
þega, fæðingarstyrk, ekkjubætur
indi allra).
Heildarendurskoðun alþýðuog barnalífeyri. Þá var greiðsla
Margar breytingar á almannatryggingalaganna fór fram árið
meðlaga falin Tryggingastofnun
tryggingalögunum á síðasta ára1943, sem leiddi til þess að felld
ríkisins og stofnuninni var falin
tugi síðustu aldar miðuðu að
voru niður ákvæði um að sjúkrayfirstjórn allra sjúkrasamlaga.
sparnaði og hagræðingu. Enda
samlagsmeðlimir yfir ákveðnum
Aðrar helstu breytingar voru þær
hafði kerfið vaxið upp í 22,8% af
tekjumörkum hefðu skert réttað greiðsla elli- og örorkubóta var
fjárlögum fyrir árið 1996. Árið
indi og sjúkrasamlögum var veitt
flutt frá sveitarfélögunum til
1997 voru sett lög sem gerðu
heimild til að stofna og reka
Tryggingastofnunar.
skipulagsbreytingar mögulegar
sjúkrahús, lækningastofur og
Næstu tvo áratugi var almannaán lagabreytinga. Skipulagslyfjabúðir.
tryggingalöggjöfin endurskoðuð
breytingarnar miðuðu að því að
nokkrum sinnum og á henni gerðtakast á við aukin verkefni og
ar breytingar sem flestar miðuðu
draga úr kostnaði.
Samfélagsleg sátt ríkir um
að hækkun bóta og að auka rétt
5NDIRSTAÈA ÅSLENSKA VELFERÈAR
lífeyrisþega og sjúkratryggðra.
íslenska almannatryggingaRÅKISINS
Árið 1955 var Atvinnuleysiskerfið, þótt útfærsla bótatryggingasjóður stofnaður, en
Samfélagsleg sátt ríkir um
atvinnuleysistryggingakafli
íslenska almannatryggingakerfgreiðslna og reglugerðir, sem
alþýðutryggingalaganna hafði í
ið, þótt útfærsla bótagreiðslna
stjórnvöld setja þar að lútandi, raun aldrei komið til fram- og reglugerðir, sem stjórnvöld
kvæmda. Ákvæði um greiðslu
setja þar að lútandi, hafi löngum
hafi löngum verið umdeildfjölskyldubóta (barnabóta) var
verið umdeildar. Almannatryggar. Almannatryggingakerfið
rýmkað og samþykkt var að
ingakerfið byggir á almennum
byggir á almennum grunnstofna endurskoðunardeild innan
grunntryggingum allra þjóðTryggingastofnunar sem tók til
félagsþegna á sviði lífeyris- og
tryggingum allra þjóðfélagsstarfa árið 1965.
sjúkratrygginga. Um er að ræða
þegna á sviði lífeyris- og
svipað kerfi og önnur ríki á
!UKNAR B¾TUR
Norðurlöndum hafa byggt upp.
sjúkratrygginga.
Tryggingastofnun hefur gegnt
Árið 1970 færðist TryggingaFrá því Tryggingastofnun ríklykilhlutverki í þessu sambandi
stofnun frá félagsmálaráðuneytisins hóf starfsemi í apríl 1936
um áratuga skeið.
inu til nýstofnaðs ráðuneytis,
hefur
almannatryggingakerfið
Þjónustueinkenni
almannaHeilbrigðis- og tryggingaráðuvaxið jafnt og þétt. Á árinu 2005
trygginga eru líkust því sem
neytisins. Fyrsti ráðherra þess
námu útgjöld til almannatryggtíðkast
annars
staðar
um
var Eggert G. Þorsteinsson. Eitt
inga og útgjöld samkvæmt lögum
Norðurlönd en bótakerfinu hér á
af hans fyrstu verkum var að
um félagslega aðstoð samtals um
landi svipar nokkuð til breska
koma í framkvæmd nýrri heildar52,6 milljörðum króna. Það samog nýsjálenska kerfisins, með
löggjöf um almannatryggingar
svarar tæplega 17% af útgjöldum
lægri bótum og meiri notkun
sem samþykkt var í apríl 1971.
ríkissjóðs og 5,2% af vergri landstekjutenginga í bótakerfinu.
Þar var m.a. lífeyrisþegum sem
framleiðslu. Útgjöld til almannaStofnunin hefur frá upphafi
litlar eða engar tekjur höfðu
trygginga hafa rúmlega tvöfaldverið ein af undirstöðum íslenska
aðrar en bætur almannatryggast frá árinu 1998 miðað við
velferðarkerfisins. Hún tryggir
inga tryggðar ákveðnar lágmarksfjárlög 2006. Sé tekið tillit til
að þeir sem til þess hafa rétt fái
tekjur. Þá var gefin heimild til að
áætlaðs verðlags 2006 er aukngreiðslur samkvæmt almannagreiða örorkustyrk vegna barna
ingin á sama tímabili 45%. Í málatryggingalögum. Enn fremur
innan sextán ára aldurs, ef fötlun
flokknum vega þyngst útgjöld til
sinnir TR því verkefni að veita
þeirra hafði í för með sér mikil
elli- og örorkulífeyrisþega en sá
uppbætur og styrki samkvæmt
útgjöld eða umönnun.
liður hefur hækkað um 52%.
lögum um félagslega aðstoð auk
Árið 1981 var réttur kvenna til
Skýrist það af mikilli fjölgun
annarra verkefna.
greiðslna í fæðingarorlofi rýmkörorkulífeyrisþega og hækkun
Í dag starfa hjá Tryggingaaður og fluttust greiðslur í fæðlífeyris.
stofnun um 200 manns með margingarorlofi alfarið til lífeyrisvíslega menntun og reynslu. Hátt
deildar Tryggingastofnunar. Þá
,ÎG UM ALMANNATRYGGINGAR ¥SLAND
í 500 manns sækja þjónustuöðluðust heimavinnandi konur í
VERÈI Å FREMSTU RÎÈ
miðstöð TR við Laugaveg heim á
fyrsta sinn rétt til greiðslna vegna
degi hverjum. Tryggingastofnun
barnsburðar.
Lög um almannatryggingar tóku
er vinnustaður í sífelldri þróun
Hjálpartækjamiðstöð Tryggvið af lögunum um alþýðutryggmeð það að markmiði að bæta og
ingastofnunar var stofnuð 1986
ingar 1. janúar 1947. Undanfari
einfalda þjónustu við viðskiptaog árið 1989 var sett inn í almannaþeirra var að ný ríkisstjórn Ólafs
vini sína - íbúa landsins.
tryggingalögin
heimild
til
Thors tók við völdum árið 1944.
greiðslu endurhæfingarlífeyris.
Hana skipuðu ásamt SjálfstæðisSjúkrasamlögin voru lögð niður
flokki, Alþýðuflokkurinn og SósíHöfundur er upplýsingafulltrúi
árið 1990 og starfsemi þeirra yfiralistaflokkurinn.
Í
sáttmála
Tryggingastofnunar og vann
tekin af Tryggingastofnun.
stjórnarinnar sagði að hún hefði
greinina upp úr ýmsum heimildum.
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2EGLULEGA FER TÅSKAN Å
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Rauð og rómantísk peysa
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3KAMMDEGIÈ LIGGUR NÒ YFIR NORÈ
URHVELI JARÈAR LÅKT OG VISKUSTYKKI
YFIR FUGLABÒRI ¶ETTA GERIR ÖAÈ
AÈ VERKUM AÈ VIÈ MANNFËLKIÈ ¹
NORÈURHJARANUM ERUM OFT ÖREYTT
OG SYFJUÈ OG ÖVÅ UM AÈ GERA AÈ
REYNA AÈ NÕTA ALLAR Ö¾R STUNDIR
SEM BJART ER ÒTI TIL AÈ F¹ SM¹
SËL Å ANDLITIÈ &ARÈU ÒT AÈ GANGA
Å H¹DEGINU OG FINNDU HVERNIG
LUNDIN VERÈUR LÁTTARI

Birta saumar nánast öll sín föt sjálf og stundum tekur
hún ástfóstri við einstaka flík.
Birta Björnsdóttir fatahönnuður segist ekki lengur hafa
mikinn áhuga á að kaupa sér „second hand“ föt. Hún saumar flest sín föt sjálf og ef vel tekst til þá klæðist hún stundum sömu flíkinni dögum saman.
„Uppáhaldsflíkin mín í dag er þessi rauða peysa sem ég
saumaði mér. Eftir að ég gerði hana hef ég hreinlega ekki
farið úr henni og ég held að þetta séu að verða tveir mánuðir núna,“ segir Birta og skellir upp úr, en hún á það til að
taka slíku ástfóstri við föt. Peysan, sem fæst í Júniform á
Hverfisgötu 39, er einnig til í gráum og svörtum lit og
hanskarnir fást í verslunni KVK á Laugavegi – en hvorutveggja er alíslensk hönnun.
„Hún Íris í KVK gerir þessar grifflur og núna á ég margar tegundir af þeim, bæði háar og lágar. Mér þykir mjög
flott að vera í svona háum hönskum við kvarterma peysur
en almennt er hægt að nota svona hanska við alls konar
samsetningar.“
Sem fatahönnuður er Birta alltaf á höttunum eftir fallegum efnum en þessa dagana kaupir hún mikið af efnum á
eBay.
„Ég var að komast í alveg guðdómlega falleg gamaldags
kimono-efni fyrir stuttu. Þetta ætla ég svo að nota í föt sem
koma í búðina eftir áramót,“ segir Birta að lokum og það
hljóta að teljast gleðifréttir fyrir fagurkera, því kimonoefni eru með því kvenlegasta sem til er og Birta er sérlega
fær í að hanna kvenlegar og rómantískar flíkur.
Meira um hönnun Birtu má sjá á vefsíðunni www.juniform.net

*ËLASERÅUR GEFA AF SÁR KËSÅ OG
NOTALEGA BIRTU ¶AÈ M¹ F¹ MARGS
KONAR JËLASERÅUR OG SUMAR ERU
SVO FLOTTAR AÈ ÖAÈ ER ¹ST¾ÈULAUST
AÈ TAKA Ö¾R NIÈUR EFTIR JËL HELDUR
NÕTAST Ö¾R ¹FRAM SEM HUGGULEG
BIRTA ¹ HEIMILINU
-OKKASTÅGVÁL ¾TTU ALDREI AÈ FARA
ÒR TÅSKU ¶AU
GANGA N¹NAST
ALLAN ¹RSINS
HRING ¹ ¥SLANDI
OG GETA
VERIÈ S¾T VIÈ
B¾ÈI BUXUR
OG PILS 
ENSKU KALLAST
ÖESSI STÅGVÁL bUGGSm OG OFTAR EN
EKKI M¹ SJ¹ (OLLYWOOD STJÎRNUR
SPËKA SIG ¹ SLÅKUM BOMSUM
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*ËLABLAÈ (ÒSA OG
HÅBÕLA ER KOMIÈ ÒT
OG AÈ ÖESSU SINNI
RENNUR HLUTI SÎLU
VERÈSINS TIL GËÈS
M¹LEFNIS «V¾NTUR
GLAÈNINGUR FYLGIR
BLAÈINU EN ÖAÈ
ERU ¹TTA MERKI
MIÈAR ¹ JËLAPAKK
(ALLGRÅMUR (ELGASON (ULDA (¹KON
ANA EFTIR ÅSLENSKA (EKLA "JÎRK 'UÈMUNDSDËTTIR OG *ËN
LISTAMENN (ULDA 'NARR G¹FU VERK SÅN TIL STYRKTAR 5.)#%&
(¹KON (ALLGRÅMUR
(ELGASON *ËN 'NARR OG (EKLA "JÎRK 'UÈMUNDSDËTTIR G¹FU
ÎLL VINNU SÅNA OG LISTAVERK /DDI PRENTAÈI KORTIN ENDURGJALDS
LAUST OG EINS OG ¹ÈUR SAGÈI RENNUR HLUTI AF SÎLUVIRÈI BLAÈSINS
TIL 5.)#%& SEM R¹ÈSTAFAR STYRKNUM Å HJ¹LPARSTARF FYRIR BÎRN Å
ÖRËUNARLÎNDUNUM -IÈARNIR GETA GERT JËLAGJÎFINA SKEMMTI
LEGRI EÈA FARIÈ UPP ¹ VEGG SEM FR¹B¾R LISTAVERK ENDA EKKI
¹ HVERJUM DEGI SEM VERK EFTIR ÖESSA FJËRA LISTAMENN ERU ¹
BOÈSTËLUM

3ËLARUPPR¹S (¹DEGI 3ËLARLAG
2EYKJAVÅK



!KUREYRI



(EIMILD !LMANAK (¹SKËLANS

Smáauglýsingasími
550 5000
Auglýsingasími Allt
550 5880
Þú getur pantað
smáauglýsingar á visir.is

"IRTA "JÎRNSDËTTIR Å FALLEGA RAUÈRI PEYSU MEÈ PÅFUM ¹ BAKINU
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"INDI ERU EKKI ALLTAF NAUÈSYNLEG 3KYRTA MEÈ FALLEGUM KRAGA SKILAR SÅNU

VESTI YFIR SKYRTU
EÈA PEYSA POPPAR UPP ÒTLITIÈ OG GERIR BINDIÈ SEM ANGRAR SVO MARGA KARLMENN ËÖARFT

=

(ÒN ER SANNARLEGA
ELEGANT OG LEKKER
ÖESSI DAMA MEÈ
TÎSKUR OG HANSKA Å STÅL

Augnháralitur og augnbrúnalitur
Tana® Cosmetics

NÝTT!!

Plokkari með ljósi

SÖLUSTAÐIR: APÓTEK OG SNYRTIVÖRUVERSLANIR

Vantar þig jólagjöf?
Leður - og leðurlíkistöskur.
Seðlaveski og leðurhanskar
fyrir dömur og herra.
Tilvalið í jólapakkann.

Töskur og hanskar
Sannar dömur kunna vel að meta fallegar töskur og fína hanska.

Smáralind, sími 528 8800, www.drangey.is

Fæstar konur fara langt án þess að hafa veskið sitt eða handtöskuna með
sér. Því er skemmtilegt að eiga fallega hanska í stíl við töskuna, en hér
áður fyrr þótti ekki hæfa annað en að hafa töskuna og hanskana í stíl.
Hanskar eru mjög vinsælir um þessar mundir og það sama má segja um
töskur, en hvort tveggja er nú fáanlegt á mun lægra verði en áður tíðkaðist og fást þessar vörur víða.
Í fræðslubókinni „Aðlaðandi er konan ánægð“ sem kom út í kringum
árið 1945 var konum meðal annars kennt hvernig kvenlegast þykir að
taka af sér hanska. Til að kvenleikinn nyti sín nú sem
best við þá athöfn þótti fallegt að toga í einn fingur í
senn þar til þeir voru allir lausir og þá mátti taka
hanskann af í heild sinni. Hversu margar
konur nota þessa aðferð nú árið 2006
er ómögulegt að segja til um, en
óneitanlega er slíkt fingratog afar
dömulegt.
MHG FRETTABLADIDIS
ÈISLEGA FALLEGAR OG LITRÅKAR GRIFFLUR FR¹
$EBENHAMS

Stærðir
36 - 48

¶ESSI FLOTTA GLAMÒRTASKA MINNIR SVOLÅTIÈ
¹ "ILLIE )DOL EÈA ¹KVEÈIÈ TÅMABIL NÅUNDA
¹RATUGARINS &¾ST Å 3KËRIS 3M¹RALIND

Flottur
gallafatnaður
gæði og glæsileiki

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

3ÅGILD OG FALLEG LEÈURTASKA FR¹
3KËRIS Å 3M¹RALIND (EPPILEG
ST¾RÈ OG FER VEL VIÈ MARGAR FLÅKUR

¶ESSI S¾TA TASKA MEÈ
BLËMAMYNSTRINU HEFÈI
EINS GETAÈ VERIÈ NOTUÈ
SEM LEIKMUNUR Å GAMALLI
ÖÎGULLI KVIKMYND ®MMULEG OG S¾T
(ANSKARNIR FARA LÅKA VEL VIÈ $EBENHAMS

+RÒTTLEGIR BLEIKIR KËLIBRÅFUGLAR ¹ BRÒNNI
FALLEGA SKREYTTRI HANDTÎSKU FR¹ $EBEN
HAMS

¶ESSIR HANSKAR F¹ST Å :ÎRU EN ÖAR ER
EINKAR GOTT ÒRVAL AF HÎNSKUM
TREFLUM OG MARGS KONAR
FYLGIHLUTUM

¶ESSI SVARTA OG HVÅTA
TASKA ¹SAMT HÎNSKUN
UM OG SËLGLERAUGUN
UM MINNIR TÎLUVERT ¹
STÅLINN SEM EINKENNDI
*ACQUELINE +ENNEDY
¹ SÅNUM TÅMA EÈA
*ACKIE / EINS OG HÒN
VAR GJARNA KÎLLUÈ
%INSTAKLEGA ELEGANT OG
FLOTT /ASIS 3M¹RALIND

+VENLEGIR OG
FÅNGERÈIR
HANSKAR FR¹ :ÎRU

'RÒVÅ GR¾N LEÈUR
TASKA ÒR /ASIS ,ÅTIL
OG NETT

4ÎFF HVERSDAGSTASKA FR¹
"ENETTON Å 3M¹RALIND
¹SAMT HLÕJUM OG
GËÈUM HÎNSKUM
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Hlýju í jólapakkann

²R H¹BORG TÅSKUNNAR

'¾FA OG GJÎRVULEIKI HJ¹ 'UCCI
Hvað eiga Karl bretaprins og
Madonna sameiginlegt annað en
að búa í Lundúnum? Jú, bæði eru
viðskiptavinir hjá Gucci. Einu
stærsta ítalska tískuhúsinu í dag
sem þó er í eigu frönsku lúxussamsteypunnar
Gucci-group
(Yves Sain Laurent, Balenciaga,
Stella McCartney og fleiri).
Gucci er eitt elsta tískufyrirtækið sem er upprunnið á Ítalíu og
fagnar á þessu ári 85 ára afmæli
sínu. Listinn er langur af stjörnum sem hafa notað Guccivörur í
gegnum tíðina. Sem dæmi má
nefna Audrey Hedburn sem var
aðdáandi frægu handtöskunnar
0535 úr krókódílaskinni. Þeirrar
sömu og Jackie Kennedy notaði
einnig við opinberar athafnir.
Það var í lok nítjándu aldar að
Guccio Gucci, sonur stráhattagerðarmanns, kannaði heiminn
og fór að vinna á Savoy-hóteli í
Lundúnum. Þar var hann uppvaskari og þjónn en fylgdist jafnframt með ríka fólkinu sem ferðaðist með handgerð ferðakoffort
og hattaöskjur úr leðri. Við heimkomuna til Flórens stofnaði hann
leðuriðju árið 1921 og hannaði
ferðatöskur og koffort úr leðri.
Seinna sannfærði Rudolfo, elsti
sonur Guccio, föður sinn um að
flytja til Rómar. Árið 1953 hóf
Gucci innreið sína í Ameríku og
opnaði verslun á 7. Avenue í New
York og þar á eftir í Beverly
Hills. Gucci varð eitt allra vinsælasta tískuhúsið á 7. áratugnum. Þegar óprúttnir skúrkar

byrjuðu að selja falsaðar Guccivörur fékk Aldo, einn af sonunum, þá flugu í höfuðið að skapa
ódýrari tískulínu. Eins og dögg
fyrir sólu hurfu allir stjörnuviðskiptavinirnir. Þeir vildu ekki
bera sama lógó og almúginn.
Ekki hjálpaði heldur til að þriðja
kynslóð fjölskyldunnar lifði hátt
við skemmtanir og drykkju. Fjölskyldudeilur
Gucci-fjölskyldunnar jöfnuðust á við Dallas og
síðasti erfinginn, Maurizio Gucci,
var myrtur að undirlagi fyrrverandi konu sinnar. Gucci var því á
fallanda fæti þegar Tom nokkur
Ford bankaði uppá ásamt Dominique De Sole á 10. áratugnum.
Þetta voru tveir markaðsmenn
sem á nokkrum árum breyttu
Gucci úr deyjandi fjölskyldufyrirtæki í blómstrandi stórveldi
sem seldist vel á verðbréfamörkuðum og sló öll hagnaðarmet í
aldarlok. Síðan 2002 er það svo
Frida Giannini sem er listrænn
stjórnandi og hönnuður Gucci. Í
tilefni af 85 ára afmælinu hefur
hún hannað töskur með hinu
fræga blómamynstri Flora sem
Rudolfo lét hanna til heiðurs
Grace af Mónakó. Hún safnaði
handtöskum og átti ekki aðeins
„Kelly“ frá Hermès.
Saga Gucci er nú komin á bók
„Gucci by Gucci“, fjögurhundruð síður með fjölda mynda,
skrifuð af Sarah Mower. Áhugaverð lesning fyrir tískuáhugafólk.
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9.800 kr.
Þór, kuldaúlpa barna

4.900 kr.
26.240 kr.
Tindur, dúnúlpa

13.120 kr.

Nýtt kortatímabil

Faxafeni 12, Reykjavík• Glerárgötu 32, Akureyri. Opið 9-18 virka daga, 10-18 laugardag og 13-17 sunnudag.

BERGTHORBJARNASON WANADOOFR

6ACLAV (AVEL FYRRVERANDI FORSETI 4ÁKKLANDS Å GËÈUM FÁLAGSSKAP UNGFRÒ HEIMS 
HONUM ¹ VINSTRI HÎND OG UNGFRÒ 4ÁKKLAND  ¹ H¾GRI HÎND

Tékknesk tíska á
bandarískri grund
Fyrsta tékkneska tískusýningin í New York var haldin á
dögunum.
Tískusýning á verkum tékkneskra fatahönnuða fór fram í
hátískuborginni bandarísku New
York í byrjun desember. Sýningin
var samstarfsverkefni CzechTrade í Chicago og Fashion Point
í Prag.
Tískuhönnun er í mikilli uppsveiflu í Tékklandi og er greinilega hugur í mönnum enda útrásin hafin.
Meðal gesta á sýningunni var
enginn annar en fyrrverandi forseti landsins Vaclac Havel. Þá
tóku þátt í sýningunni ungfrú
heimur árið 2006, Tatana Kucharova ásamt ungfrú Tékklandi frá
árinu 1999, Helena Hodova.
Verk eftirtalinna tékkneskra
tískuhönnuða voru sýnd á pöllunum. Hana Havelkova, Helena Fejkova, Jaroslava Prochazkova,
Michaela Bakotova, Radka Kubkova and Tatiana Kovarikova.

AUGLÝSINGASÍMI
&YRIRS¾TAN OG FYRRUM UNGFRÒ 4ÁKKLAND
(ELENA (ODOVA

550 5000
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Hjá okkur færðu fallegustu
bumbufötin fyrir jólin
Fallegar gjafavörur fyrir verðandi mæður
og litlu krílin.

Holtasmári 1• sími 571 8500 • www.tvolif.is
Opið 11-18 alla virka daga og 11-16 á laugardögum

Skógarhöggsmannaskyrtur
Alltaf sígildar en sérlega vinsælar haustið og veturinn 2006.
Köflóttar skyrtur eru eins og
gallabuxur, flíkur sem hafa notið
mikilla vinsælda síðan þær komu
fyrst á markaðinn. Við sáum svona
skyrtur í Húsinu á sléttunni hér
um árið, töffarar á fjórða, fimmta
og sjötta áratugnum gengu í
flannel-skyrtum (eins og þær eru
einnig kallaðar) en eftir að
Grunge-tískan upphófst árið 1990
hafa bæði rokkarar og rapparar
tekið upp á því að klæðast þessum
ódrepandi skyrtum.
Þar sem menn í karlmannlegum störfum eins og verkamannavinnu og skógarhöggi hafa verið
hvað duglegastir við að nýta sér
þennan stíl hefur hann á einhvern
hátt tengst karlmennsku í huga
okkar, en þó er líka sætt að sjá
stelpur í svolítið „sveitó“ stíl klæðast slíkum skyrtum. Flannelskyrtur má fá í mörgum litum og alls
konar afbrigðum, hvort sem er í
mikils metnum tískuvöruverslunum eða bara gömlum, góðum
vinnufatabúðum.

 AXLARSTYKK
INU ER AFSKAP
LEGA FALLEGT
KÒREKAMYNST
UR 2ETRO

+ARLMENNSKAN UPPM¹LUÈ Å KÎFLËTTRI SKYRTU

verð 13.800 kr.

2AUÈ OG bRETRËm FR¹
2ETRO Å 3M¹RALIND

,ITIR SEM MINNA SVOLÅTIÈ ¹ GR¹BL¹AN
SKAMMDEGISHIMIN YFIR ¥SLANDI 4AKIÈ
EFTIR MERKINU ¹ BRJËSTINU 3KÅÈASKËL
INN (& *ACK AND *ONES 3M¹RALIND

,JËSBL¹ GR¹ OG HVÅT
FR¹ ,EVIS MEÈ LÁTTU
KÒREKAYFIRBRAGÈI OG
ËTRÒLEGA FLOTTRI MYND
YFIR HERÈARNAR

$ÎKK OG AFAR TÎFFARALEG
SKYRTA ÒR *ACK AND *ONES

,JËS OG NETT
ÒR 2ETRO

*ËLAFÎTIN Å HÒS
¶%'!2 ,¥¨! &%2 !¨ *«,5- %2 %).3
'/44 !¨ $2¥&! 3)' !& 34!¨ /' .
*«,!&®45.5- 342!8 ¥ (²3

Hlýjar
sokkabuxur
fyrir veturinn

.Ò FER AÈ KOMA S¹ TÅMI SEM BÒÈIR OG
VERSLUN
ARMIÈ
STÎÈVAR ER
SMEKKFULLAR
AF FËLKI SEM
HAMAST VIÈ
AÈ GERA ÎLL
JËLAINN
KAUPIN ¹
TÅMA
'OTT R¹È ER
AÈ KAUPA
JËLADRESSIÈ
SEM ALLRA
FYRST &YRIR ÖAÈ FYRSTA MINNKAR ÖAÈ
LÅKURNAR ¹ AÈ JËLAKJËLLINN bÖINNm ENDI
¹ BÒK ËKUNNUGRAR KONU ¶EIR SEM
FARA SNEMMA AF STAÈ GETA LÅKA VERIÈ
HEPPNARI OG FENGIÈ KJËL SEM ER EINN
SINNAR TEGUNDAR ¥ STAÈ ÖESS AÈ KAUPA
JËLADRESSIÈ SEINT OG SÅÈAR MEIR ÖEGAR
EINGÎNGU ERU TIL HUNDRUÈIR KJËLA SEM
LÅTA ALLIR EINS ÒT
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¶ESSIR ULLARJAKKAR MEÈ KÅNVERSKUM
OG RÒSSNESKUM ¹HRIFUM ERU Å
MIKLU UPP¹HALDI HJ¹ 3ILKE OG
ERU NOTAÈIR VIÈ B¾ÈI BUXUR
OG PILS

Gefðu íslenska jólagjöf

Frú Fiðrildi með
nýja barnafatalínu
Danska barnafatamerkið
Silke og Suus er hugarfóstur
Susanne Søllund sem fær
dygga hjálp frá fimm ára gamalli dóttur sinni Silke.
Eftir nám í hinum virta hönnunarskóla, Accademia Moda & Design,
í Flórens á Ítalíu eignaðist hún
dótturina Silke og kom sér fyrir á
eyjunni Borgundarhólmi í heimalandi sínu Danmörku.
Þar kom hún á laggirnar lítilli
verslun með hönnun sinni árið
2001. Markmiðið var að hanna

Landsins mesta úrval af íslensku handverki

sérstök föt á börn þar sem litagleði, leikur og þægindi voru í
fyrirrúmi. Síðan þá hafa foreldrar og börn úti um allan heim kollfallið fyrir hönnun Silke og Suus.
Susanne fær dygga hjálp frá Silke
sem núna er fimm ára enda sækir
hún innblástur í heim Silke sem
segir mömmu sinni nákvæmlega
hvernig hún vill hafa fötin sín.
Fötin fást í verslun Frú Fiðrildi
íslenskum börnum og foreldrum
til mikillar kátínu. Frú Fiðrildi er
á Laugavegi 39, 101 Reykjavík
Sími: 517 8786, www.silkeogsuus.
com.
RH

Hafnarstræti 19 Sími 551 1122

"LEIKIR SJËR¾NINGJAR GETA
LÅKA VERIÈ STËRH¾TTULEGIR

550 5600
Hringdu ef blaðið berst ekki

2ÒSSNESKAR BABÒSKUR
FLJÒGANDI UM Å BLËMAENGI
OG DALMATÅUDOPPUM

- mest lesið

(LÕTT OG GOTT OG FLOTTIR p
FALLEGIR BRÒNIR VETTLINGAR
SEM GETA B¾ÈI VERIÈ
SPARI OG HVUNNDAGS

3ILKE LITLA HEFUR ¹N
EFA STAÈIÈ FYRIR ÖVÅ
AÈ F¹ ÖESSAR DOPP
UR ¹ PILSIÈ SITT

3KEMMTILEGAR
TÎFFARABUXUR

&ALLEGUR ÖYKKUR JAKKI
SEM VEKUR ¹N EFA
MIKLA K¹TÅNU HJ¹ ¾VIN
TÕRAGJÎRNUM KRÎKKUM

(LÕR OG MJÒKUR
BANGSAGALLI MEÈ
SKEMMTILEGUM SM¹
ATRIÈUM SEM 3ILKE
HEFUR FUNDIST FLOTT

¶AÈ ER ALVEG KOMINN
TÅMI TIL AÈ GERAST
SM¹ ROKKARI ÖËTT
MAÈUR SÁ ENN LÅTILL
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Nýtt á Íslandi! NO STRESS

Þægilegur, saumlaus og fallegur fatnaður. S. Gunnbjörnsson ehf.

t

Nýt

Swarovski
LFAM¾R MEÈ SYKRAÈA V¾NGI
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Bragðgott augnkonfekt
Fallegar flíkur að hluta gerðar úr súkkulaði.

(LÕ
*ËLAGJÎF

Fyrsta Salon du Chocolat-tískusýningin á rússneskri
grundu var haldin í byrjun desember. Þar eru sýndar
flíkur sem að hluta eru gerðar úr súkkulaði og verður
útkoman oft skemmtileg. Slíkar tískusýningar á vegum
fyrirtækisins Salon du Chocolat eru haldnar víða um
heim, til dæmis í París, New York, Tókýó og Peking.

Sýningin nú fór fram samhliða stórri matvælasýningu og var haldin í hinni gríðarstóru sýningarhöll
Gostiny Dvor sem staðsett er milli Kreml og Rauða
torgsins.
Tískusýningin mæltist vel fyrir enda um sannkallað augnkonfekt að ræða, það fylgir þó ekki sögunni
hvort fyrirsæturnar hafi gætt sér á flíkunum eftir á.
SGI

5LLARJAKKAR
ST¾RÈIR  
6ERÈ FR¹ 

&LÅKURNAR VORU EKKI ALLAR ÒR SÒKKULAÈI HELDUR VAR ÖAÈ NOTAÈ TIL
SKRAUTS

¶ESSI VÅGALEGA RÒSSNESKA SJËR¾NINGJASTÒLKA MUNDAÈI SÒKKU
LAÈIBYSSUNA AF MIKILLI KUNN¹TTU

¶ETTA HÎFUÈSKRAUT ER VARLA Ö¾GILEGT EN GL¾SILEGT ER ÖAÈ &ER VEL
VIÈ SÒKKULAÈIBLËMIN Å MYNDARLEGUM KRAGANUM

3YKURS¾TT SÒKKULAÈIPAR
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Burt með
varúlfsútlitið

Fast á hæla H&M

Samvaxnar augnabrúnir þykja
ekki spennandi nú á tímum.

Franski tískuhönnuðurinn Roland
Mouret hefur nú hannað nýja fatalínu fyrir fatafyrirtækið Gap
undir heitinu 19RM, en stutt er
síðan hún kom fyrir sjónir almennings.
Nýja línan frá Mouret einkennist af jökkum með beltum og rauðum stuttum kjólum svo fátt eitt sé
nefnt.
Ljóst er að Gap er mikill fengur
að Mouret, sem hefur vakið töluverða athygli fyrir að lífga upp á
klæðaburð stórstjarna eins og
Scarlett Johansson og Siennu Miller.
Það þykir reyndar ekki lengur
nýnæmi að virtir hönnuðir ljái
fatakeðjum, sem einblína á ódýr-

Eins ótrúlega og það hljómar gæti
það einhvern tímann hafa þótt
rosalega spennandi að vera með
samvaxnar
augnabrúnir.
Ótæpilegur
hárvöxtur í andliti þykir aftur á
móti ekki lengur
eftirsóknarvert
karlmennskutákn og til að
standast tískukröfur samtím- (VER VILL FARA ¹
STEFNUMËT VIÈ
ans er ýmsum SVONA LOÈBOLTA
brögðum beitt til
að fella heilu hárbrúskana úr andlitinu.
Margir karlar (og konur) nota
vax til að losa sig við hár milli
augnabrúna, en sumum þykir það
ekki gefa nógu góða raun bæði þar
sem augnabrúnirnar geta virst
teiknaðar eftir á og að sama skapi
er hætta á að
hárin verði
inngróin.
Heppilegast þykir að
plokka hárin
einfaldlega í
burtu, taka
lítið í fyrsta
skipti
og
fikra
sig
smám saman
áfram þar til
viðunandi
árangur
Gott
-AÈUR VILL HELDUR EKKI næst.
getur verið
GANGA JAFN LANGT Å
að leita álits
PLOKKUNINNI OG ÖESSI
MAÈUR
hjá
öðrum
aðila eða láta
faglærðan plokka augnabrúnirnar.
- rve

!LLT FYRIR HESTAMANNINN

(NAKKAR 3KUGGI KR 

*¹RNINGASVUNTUR ¶YKKT RÒSSKINN
+R 
%INNIG REIÈSK¹LMAR &R¹ KR 
INNÚUTTAR 3AUMAÈAR EFTIR M¹LI ÒR
G¾ÈA LEÈRI +R 

(NAKKTÎSKUR FR¹ KR 
.¾LON LEÈUR OG LEÈUR MEÈ SKINNI

3ÎÈLASMIÈURINN -/3«

Gap fær hjálp úr óvæntri átt.

ari fatnað, krafta sína. Þannig
fylgir Mauret fordæmi Viktors &
Rolf sem hönnuðu línu fyrir H&M.
Þar á undan hannaði goðsögnin
Karl Lagerfield línu fyrir fyrirtækið.
Þess má reyndar geta að H&M
neyddist til að senda frá sér
afsökunarbeiðni
í
kjölfar
ummæla Lagerfields þess eðlis
að breskar konur væru einfaldlega of feitar til að klæðast fötum
eftir sig, eftir að kvartað var
undan því að þau væru of lítil á
eðlilegar konur.
Þótti mörgum ummælin skjóta
skökku við þar sem tískukóngurinn barðist sjálfur við aukakílóin
um árabil áður en hann grindhoraðist skyndilega með dularfullum
hætti.
RVE

-OURET SÁST HÁR ¹SAMT FYRIRS¾TUNNI #ARMENN +ASS ¹ TÅSKUSÕNINGU Å .EW 9ORK
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.ÕJASTA bTÅSKU STEITMENTIÈm KEMUR FR¹ .OREGI

Ekki bara fyrir afa
Johan Ringdal, fyrrum hönnunarnemi í Parsons, gefur skóhlífum uppreisn æru.

XSTREAM DESIGN AN 06 12 001

Alla þriðjudaga til laugardaga

Norski hönnuðurinn Johan Ringdal tók skóhlífar afa síns með sér
þegar hann hélt til náms við Parsons-skólann í New York og París.
Fljótlega náði hann að slíta þeim
og þegar hann hóf leitina að nýjum
skóhlífum kom á daginn að þær
fengust í hvorugri borginni. Johan
brá því á það ráð að hanna nýjar
skóhlífar, en í þetta sinn bætti
hann um betur og endurhannaði
hlut sem enginn hafði gert neinar
breytingar á í meira en 100 ár.
Nýju skóhlífarnar, sem koma í
margs konar litum og formum,
skutu þeim gömlu ref fyrir rass og
öðluðust fljótlega miklar vinsældir meðal vina Ringdals. Hann
stofnaði fyrirtæki í kringum vöruna, SWIMS, og í dag eru skóhlífarnar góðu seldar í yfir 60 verslunum í sex löndum og fer þeim
sífjölgandi.
Í Stokkhólmi og Osló má segja
að það sé orðið hálfgert „tískusteitment“ að ganga í skóhlífum.
Það er kannski engin furða því hér
á norðurhjara er oft veðra- og
vætusamt og því um að gera að
hlífa fallegum og vönduðum
skóm.
Skóhlífarnar góðu frá SWIMS
fást hjá Sævari Karli í Bankastræti 7.
MHG

Þar sem draumar rætast. .

3KËHLÅFARNAR FR¹ 37)-3 F¹ST Å MARGS KONAR LITUM
OG ÎLLUM ST¾RÈUM ¶¾R ERU SÁRLEGA SLITSTERKAR
OG GËÈAR OG GERA ÖAÈ AÈ VERKUM AÈ SKËRNIR
ÖÅNIR HALDAST FALLEGIR OG ENDAST LENGUR

Fjörður • AZ_gZkÛk÷b • 565 7100
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(L¹TURINN ER ÖEKKTUR FYRIR AÈ LENGJA LÅFIÈ ¶EGAR ÖÒ BROSIR OG HL¾RÈ
D¾LIR HEILINN MEIRA AF ENDORFÅNI UM KROPPINN SEM ER GLEÈIHORMËN
LÅKAMANS

Hófdrykkja til heilsubótar
Vísindamenn telja sig hafa
fundið efnið sem er ábyrgt
fyrir heilsusamlegum áhrifum
hófdrykkju.
Margar rannsóknir benda til þess
að hófdrykkja rauðvíns, eitt glas á
dag eða svo, hafi jákvæð áhrif á
hjartasjúkdóma og lengi líf.
Breskir vísindamenn telja sig hafa
fundið hvaða efni ber ábyrgð á
þessum kostum. Efnið kallast
prócýanídín og tilheyrir flokki
pólýfenóla sem eru mjög margir
og mismunandi.
Prócýanídín er dregið úr vínberum við gerjun. Þar sem það tekur
prócýanídín nokkurn tíma að komast leiðar sinnar þarf gerjunin að
fá sinn tíma ef vínið á að innihalda
nægilegt magn prócýanídíns til að
hafa áhrif. Hefðbundin víngerð
kallar á þriggja til fjögurra vikna
gerjunartíma, en í nútíma víngerð

3N¾BJÎRN "LÎNDAL Å (EYRNARSTÎÈINNI Å +RINGLUNNI HEFUR SAUTJ¹N ¹RA REYNSLU Å AÈ STILLA OG GERA VIÈ HEYRNART¾KI ¶AU NÕJUSTU ERU LÁTT
OG NETT OG SJ¹ST HÁR ¹ HENGI ¹ BORÈINU HJ¹ HONUM
&2¡44!",!¨)¨2«3!

¶EIR SEM DREKKA RAUÈVÅN HOLLUSTUNNAR
VEGNA ¾TTU AÈ VELJA VÅN FR¹ 3ARDINÅU EÈA
3UÈVESTUR &RAKKLANDI

fá berin aðeins um viku. Á svæðum sem hefðbundnum aðferðum
er haldið við ætti vínið því að vera
hollara.
Vísindamennirnir fundu út að
allt að þrisvar sinnum meira er af
prócýanídíni í vínum frá Sardiníu
og Suðvestur Frakklandi. Þessi
svæði eru einnig þekkt fyrir langlífi íbúa þeirra og kann ástæðan að
liggja í víninu.
TG

Omega 3-6-9

Tæknivætt heyrnartæki
Tæknilegar framfarir hafa
orðið miklar í gerð heyrnartækja á síðustu árum.
Snæbjörn Blöndal heyrnarfræðingur veit meira.
„Líf heyrnarskertra hefur orðið
miklum mun auðveldara eftir að
ný tækni í heyrnartækjum ruddi
sér til rúms,“ segir Snæbjörn
Blöndal í Heyrnarstöðinni á þriðju
hæð í Kringlunni. Hann nefnir
sérstaklega tæki sem heita Shape
og koma frá þýska fyrirtækinu
Interton sem hann selur og veitir
alla þjónustu við.
„Yngra fólkið hefur tekið
Shapetækjunum fagnandi og það
er ánægjulegt. Maður óttaðist í
fyrstu að því þætti hallærislegt að

hafa eitthvað svona bak við eyrað
en gæðin eru svo mikil að þau
vega þar algerlega upp á móti.
Tækið vegur líka aðeins 2,2 g og er
fallega hannað og nánast ósýnilegt
þegar búið er að koma því fyrir í
eyranu. Í tækjunum eru litlir
örgjörvar, þannig að þau eru í
reynd litlar tölvur og það er magnað fyrir fólk sem hefur mikið
hátíðnitap að fá þetta í eyrað og
upplifa hljóð á eðlilegan hátt,“
segir hann.
Snæbjörn starfaði í sautján ár
hjá Heyrnar- og talmeinastöð
Íslands og hefur langa reynslu af
ráðgjöf til heyrnarskertra og einnig í stillingum og viðgerðum á
heyrnartækjum. Hann hefur nú
stofnað eigið fyrirtæki, Heyrnarstöðina í Uppsölum í Kringlunni.
Snæbjörn segir Shapetækið hafa

meiri hljómgæði en þekkst hafi í
heyrnartækjum til þessa og í raun
sameina kosti tveggja tækja. Það
er hann beðinn að útskýra nánar.
„Hljóðnemarnir eru tveir og þeir
eru sjálfvirkir. Annar nemur
umhverfishávaða og dempar hann,
meðan hinn hljóðneminn magnar
talað mál sem berst til notandans.
Tækni þessi kallast „artificial
intelligence“ sem við köllum gervigreind á íslensku. Þau eru með 32
hljóðrásum sem gefur nákvæmustu mögnun sem völ er á.“
Tónlistarmenn hafa meðal annarra lokið miklu lofsorði á gæði
tækjanna að sögn Snæbjörns.
„Shape heyrnartækin hafa mjög
vítt mögnunarsvið og nýtast vel
fólki sem byrjað er að tapa heyrn
og finnur helst fyrir því í margmenni.“
GUN FRETTABLADIDIS

EPA-GLA fæst hjá:

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

,ÕÈHEILSA
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(EILSA FERÈAMANNA
Að ýmsu ber að huga hvað varðar heilsu áður en haldið er af stað í ferðalag á framandi slóðir.
Þegar ferðast er innan Evrópu og Bandaríkjanna
eru bólusetningar yfirleitt óþarfar. Hins vegar er
mælt með ýmsum bólusetningum þegar ferðast er til
fjarlægari landa, svo sem í Asíu og Afríku. Ónæmiskerfi líkamans þarf um fjórar vikur til að mynda mótefni gegn þeim sýkli sem bólusett er gegn. Því skal
leita læknis með fjögurra til sex vikna fyrirvara.
Hægt er að leita til heilsugæslustöðva, Heilsuverndarstöðvarinnar við Barónsstíg eða á göngudeild
smitsjúkdóma á Landspítala-háskólasjúkrahúsi.
Ferðamannaniðurgangur er algengur fylgikvilli
ferðalaga og stafar yfirleitt af sýklamenguðu vatni
eða mat. Því ber að forðast vatn úr krönum, klaka, ís
og hrátt eða illa eldað kjöt. Varast ætti einnig ferskt
grænmeti og ávexti án hýðis, sem einnig getur verið
sýklamengað.
Lyf sem stöðva niðurgang ætti ekki að nota ef
niðurganginum fylgir hiti eða blóð, þar sem þau
lengja tímann sem sýkillinn er í líkamanum og getur
því valdið mun verri einkennum eða jafnvel eitrunum. Við niðurgang verður mikið vökva-, salt- og
sykurtap úr líkamanum og því þarf að bæta það upp
með meiri vökvainntöku. Í miklum hita tapar líkaminn líka meiri vökva og því er mikilvægt að drekka
vel (óáfengt).
Víða erlendis eru moskítóflugur sem stinga og
sjúga blóð. Bitunum fylgja oft óþægindi, líkt og kláði
og bólga. Moskítóflugur eru helst á sveimi í ljósa-

skiptunum og í rökkri og því ætti að reyna að hylja
sem mest af líkamanum á þeim tíma með því að klæðast síðbuxum og síðermabolum. Á hitabeltissvæðum
geta mýflugur borið með sér ýmsa skæða smitsjúkdóma, eins og malaríu og mýgulusótt. Því er afar mikilvægt að reyna að koma í veg fyrir bit á þeim slóðum. Skordýravörn (t.d. krem eða úði) með efninu
DEET skal nota reglulega á ber húðsvæði, svo sem
hendur, fætur og andlit fyrir ljósaskipti og eftir að
rökkva tekur. Einnig er ráðlagt að sofa með flugnanet.
Í löngum flugferðum getur skapast hætta á
blóðsegamyndun í fótum sem getur leitt til blóðtappa
í m.a. lungum. Í flugvélum má finna bæklinga með
leiðbeiningum um fyrirbyggjandi æfingar. Gott er að
drekka vel af vökva en stilla neyslu áfengis og
koffeindrykkja í hóf, því slíkt ýtir undir vökvatap
sem enn eykur hættu á blóðsegamyndun. Háir teygjusokkar minnka líkur á blóðsegamyndun en umdeilt er
hvort notkun magnýls geri það. Einnig er mikilvægt
að standa reglulega upp og hreyfa sig meðan á löngum flugferðum stendur.
Þeim sem taka lyf að staðaldri eða hafa langvinna
sjúkdóma er ráðlagt að hafa samráð við lækni fyrir
brottför og hafa lyf sín meðferðis.
Njótið ferðalagsins!
Unnið í samvinnu við skrifstofu kennslu,
vísinda og þróunar á LSH.
www.landlaeknir.is - www.cdc.gov/travel
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+ERTALJËSIN TILHEYRA JËLAH¹TÅÈINNI
EN MIKILV¾GT ER AÈ SKILJA KERTIN EKKI EFTIR
EFTIRLITSLAUS OG PASSA VEL AÈ ELDUR KOMIST
EKKI Å SKREYTINGAR ANNARS ER VOÈINN VÅS

Afturhvarf útvarpsins
Reglulega fer tískan í hringi og
hverfur aftur til uppruna sína.
Tískubylgja gengur nú yfir í
útvarpsheiminum. Svokölluð retró
útvörp eru gríðarvinsæl en þá er
verið að vísa í gamaldags útlit
þeirra sem heillar mikið þessa
dagana. Minna útvörpin helst á

stofuna heima hjá ömmu þegar
kanaútvarpið var það heitasta til
sjávar og sveita.
Engu er um það logið að retró
útvörpin eru töff og fara vel hvar
sem er á heimilinu.
Öll útvörpin eru úr versluninni
Radíóbæ í Ármúla þar sem retró
útvörp fást í miklu úrvali.
JËA
4ANGENT $UO &- ÒTVARP MEÈ KLUKKU
'ËÈUR HLJËMBURÈUR 6ERÈ KRËNUR 

ECC Bolholti 4
Sími 511 1001

Hreinsar loftið
Eyðir lykt
Drepur bakteríur

2OBERTS ÒTVARP 4¾KIÈ ER Å VIÈARKASSA
OG HEFUR LOFTNETSTENGI -IÈAÈ VIÈ SM¾È
T¾KISINS KEMUR HLJËMBURÈUR ÖESS ¹
ËVART 6ERÈ KRËNUR 
®NNUR ÒTG¹FA AF 2OBERTS RETRO ÒTVARPINU
6IÈARKASSINN ER EINNIG KL¾DDUR LEÈURLÅKI
N¾R &- -" OG LANGBYLGJU 'ENGUR
FYRIR RAFHLÎÈUM OG RAFMAGNI OG S¾KIR
HÎNNUN SÅNA TIL FIMMTA ¹RATUGARINS 6ERÈ
 KRËNUR

2OBERT RETRO ÒTVARP ¶ESSI TÕPA F¾ST Å
MÎRGUM FALLEGUM LITUM ER MEÈ &- OG
LANGBYLGJU OG ER VIÈARKASSINN KL¾DDUR
LEÈURLÅKI ²TVARPIÈ GENGUR FYRIR RAFHLÎÈ
UM OG RAFMAGNI (ÎNNUNIN ER SËTT TIL
FIMMTA ¹RATUGARINS 6ERÈ KRËNUR 

4ANGENT 5NO 'ËÈUR HLJËMBURÈUR Å
KLASSÅSKRI HÎNNUN 6ERÈ KR 

4ANGENT 2OBERT RETRO ÒTVARP 2ADÅËB¾R

²TVARP RETRO 4ANGENT 2OBERT 2ADÅËB¾R

húsráð }
²R ÕMSUM ¹TTUM
/FT HELLAST MATARLEIFAR ¹ OFNSKÒFFUR OG
NIÈUR Å SJ¹LFAN OFNINN ¶¹ ER GOTT AÈ
STR¹ STRAX D¹LITLU SALTI ¹ LEIFARNAR ¶EGAR
OFNINN HEFUR KËLNAÈ ER SÅÈAN H¾GT
AÈ BURSTA LEIFARNAR AF MEÈ RÎKUM
SVAMPI
4IL ÖESS AÈ N¹ HÕÈINU UTAN AF HVÅT
LAUKSRIFI ER ÖJËÈR¹È AÈ SETJA ÖAÈ INN
Å ÎRBYLGJUOFN Å FIMMT¹N SEKÒNDUR EN
EFTIR ÖAÈ FLETTIST ÖAÈ AFAR AUÈVELDLEGA
%INNIG M¹ KREMJA RIFIÈ MEÈ SLÁTTUM
HNÅF EN Ö¹ SPRINGUR EFSTI HLUTI ÖESS OG
EFTIR ÖAÈ ER BARNALEIKUR AÈ N¹ HÕÈINU
AF
,ÅMMIÈAR BARNANNA RATA OFT ¹ GLER
HINGAÈ OG ÖANGAÈ %RFITT GETUR VERIÈ
AÈ N¹ ÖEIM FYLLILEGA Å BURTU ÖAR SEM
OFTAST SITUR LÅMBLETTURINN EFTIR ¶Ë ER
H¾GT AÈ SIGRAST ¹ ÖEIM MEÈ ÖVÅ AÈ
HELLA SÅTRËNUDROPUM Å BLAUTA TUSKU
OG NUDDA SVO VEL %NDA LEYSIR SÅTRËNA
UPP ÎLL MINNI H¹TTAR ËHREININDI ¹
HÒSGÎGNUM OG ST¹SSI
3ÅTRËNUILMUR ER LÅKA
GËÈUR TIL AÈ B¾TA
ANDRÒMSLOFTIÈ Å
HÅBÕLUNUM 3ÁU
SÅTRËNUR SETTAR Å
SK¹LAR Å STOFUNNI
ANGAR HÒN FLJËTLEGA
FERSKUM ILMI
,EÈURHÒSGÎGN ERU ¹ MÎRGUM ÅSLENSK
UM HEIMILUM OG REYNAST VEL 4IL AÈ
HALDA LEÈURHÒSGÎGNUM GLJ¹ÈUM OG
FALLEGUM DUGAR AÈ ÖRÅFA ÖAU MEÈ
VOLGU VATNI OG BERA ¹ ÖAU LEÈUR¹BURÈ
MINNST TVISVAR ¹ HVERJU ¹RI -EÈ ÖVÅ
MËTI LENGIST LÅFTÅMA FALLEGRA HÒSGAGNA
UM FLEIRI ¹R ¹N MIKILLAR FYRIRHAFNAR



&)--45$!'52  DESEMBER 

Rafmagnið yfirfarið

Ótrúlegt en satt þá hentar
sítróna vel til að losna við
matarbletti.

Það margborgar sig að yfirfara
allt rafmagn áður en jólaljósunum er stungið í samband.
Desembermánuður er mikill rafmagnsmánuður. Jólaljósin kalla á
sitt og þeim fylgir mikið álag á
rafkerfi. Sé kerfið ekki í lagi geta
ósköpin dunið yfir.
Jólin eiga að vera gleðilegur
tími, ekki tími sem fer í að berjast
við elda. Láttu yfirfara rafkerfið ef
það leikur minnsti vafi á því að
eitthvað sé ekki eins og það á að
vera. Það borgar sig að geta sofið í
rónni vitandi að upplýsti plastjólasveinninn í innkeyrslunni er ekki
að fara að kveikja í húsinu þínu. TG

*ËLATRÁ GETA VERIÈ ALLS KONAR OG JËLATRÁS
SKRAUTIÈ LÅKA

Jólatré eftir
þínu höfði
Sitthvað verður jólalegt ef það
hangir á
jólatré.
'ULLSKËR ERU FLOTTIR ¹
JËLATRÁÈ
Gagnstætt því
sem margir halda þá
eru hvergi
skráðar
reglur um það
hvað má og hvað
má ekki hengja á
jólatré. Þessvegna
er engin ástæða
til að takmarka
sig við kúlur, engla og serí- ur.
Fallegir skór, til dæmis barnaskór
sem eru orðnir of litlir, fara prýðilega á trjágreinum, og einnig
fínlegir mokkabollar. Svo má líka
búa til kramarhús
úr
gömlum

,EIKFÎNG ¹ JËLATRÁNU GLEÈJA LÅTIL HJÎRTU

nótnablöðum eða fallegum servíettum og fylla af heimagerðu sælgæti, nú eða bara uppáhalds pokablandinu þínu. Flest smærri
leikföng eiga heima á trjágreinum
og hægt er að gera fallegasta jólatréstopp
úr
geisladisk
og
þvottaklemmum. Hugmyndaflugið á að ráða svo slepptu þínu
lausu.

-EÈ ÖVOTTAKLEMMU M¹ TYLLA ÖESSUM
GLANSANDI DISKI ¹ TOPPINN ¹ TRÁNU

Skrúbbaðu skítinn burt

*ËLALJËS ERU FALLEG EN GETA VERIÈ H¾TTU
LEG
&2¡44!",!¨)¨(!2)

Eigirðu í erfiðleikum með að
losna við matarbletti af viðareða plastskurðarbretti má skera
sítrónu í tvennt, kreista annan
helminginn yfir það, nudda
honum á yfirborðið og láta vökvann liggja á því í tæpar tuttugu
mínútur áður en hann er skolaður burt. Einnig er hægt að nudda
á sér hendurnar með sítrónu og
skola þær eftir að hafa borðað
fisk. Sítrónusneiðar eru því hin
besta hreinlætisvara sem auk
þess skilja eftir sig góðan ilm.
RVE

3ÅTRËNA BRAGÈAST VEL OG ER LÅKA GËÈ
HREINL¾TISVARA
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SJÁLFLÍMANDI HNÍFAPARASKORÐUR
Hjálpa þér að halda öllu í skorðum í skúffum.Einning sjálflímandi filt til
að klæða skúffur og filt með verjandi efni svo ekki falli á silfur og silfurplett.Við eigum líka fægilög,fægiklúta og ídýfulög til að hreinsa.
SENDUM Í PÓSTKRÖFU.

Gullkistan - Frakkastíg 10 - Sími: 551-3160.
8SENSOR LEGUGREININGIN GREINIR LÅKAMSBYGGINGU HVERS OG EINS SVO AUÈVELT ER AÈ FINNA STRAX Ö¹ DÕNU SEM HENTAR VIÈKOMANDI
'REIND ER ÖRÕSTIJÎFNUN LÅKAMANS SEM BIRTIST Å ÖRÅVÅDDARMYND ¹ SKJ¹
&2¡44!",!¨)¨!.4/.

Dýnan aðlagist líkamanum
Hjá versluninni Rúm Gott í
Kópavogi er stuðst við Xsensor-legugreiningu til að hjálpa
fólki að velja réttu rúmdýnuna.
Ekki er hlaupið að því að velja sér
nýja rúmdýnu. Margir vita ekki
hvað á að hafa í huga þegar dýnan
er valin og margir falla í þá gryfju
að kaupa dýnu sem hentar ekki
líkama þeirra. Hjá versluninni
Rúm Gott á Smiðjuvegi er stuðst
við Xsensor-legugreiningu þegar
kemur að vali á réttri dýnu. Legugreiningin er greining á þrýstijöfnun líkamans þegar legið er í
rúmi. Viðskiptavinurinn leggst í
rúm með Xsensor-mottunni ofan á
og með þar til gerðum tölvubúnaði
er þrýstingurinn mældur og rúmbotninn lagaður að þörfum viðkomandi.
„Við tökum út beinabyggingu
manneskjunnar, lesum hæð persónunnar, þyngd og reiknum út í
prósentum mismun milli mjaðmar
og mjóbaks,“ segir Haraldur
Ragnarsson, dýnuframleiðandi og
eigandi Rúm Gott. „Þannig sjáum
við hvort fetta eða skekkja sé í
mjóbaki þar sem við sjáum viðkomandi í þrívíddarmynd. Með
þessum upplýsingum er miklu
auðveldara að velja réttu dýnuna
fyrir hvern og einn.“
Haraldur segir fólk farið að
treysta vel mælitækinu endar finnur það fljótt góðan árangur af mælingunum. „Þetta er mikill munur
fyrir kúnnann og við sjáum hvað

árangurinn af þessu er góður. Eftir
að við tókum upp að nota greininguna er hverfandi að fólk skili rúmunum aftur. Einnig er það vottun
fyrir okkur að hingað leita margir
sjúkra- og iðjuþjálfar og bæklunarfræðingar með sína sjúklinga til
að hjálpa þeim í bata.“
Haraldur segir margar sögusagnir vera til um hvað miða skuli
við þegar valin er ný dýna. Margar hverjar séu þó hvorki sannar né
réttar. Fólk verði að leita ráða hjá
fagmönnum og muna að vaxtarlag
og beinabygging hvers og eins
breytist aldrei. Því getur líkaminn
ekki aðlagast dýnunni heldur á
dýnan að aðlagast líkamanum.
„Í hliðarlegu á dýnan að hafa
extra mýkingu í mjöðm, stífari
fyrir mjóbakið, mýkri fyrir axlir,
svo hryggjarsúlan sé bein. Þegar
lagst er á bakið á dýnan að leggjast upp að mjóbakinu og stuðningurinn á að vera jafn. Þrýstipunktarnir eiga að vera jafnir á allan
líkamann,“ segir Haraldur og
bætir við að ekki sé verra að hafa
koddann með sér þegar verið er að
máta dýnurnar. „Koddi sem virkar
í gamla rúminu þarf ekki að virka
í nýja rúminu. Það er vegna þess
að svæðaskipting í axlarsvæðinu
er svo mismunandi.“ Auk þessa
hvetur Haraldur fólk til að máta
vel dýnurnar, leggjast á hana,
bylta sér og snúa. Margir láta sér
nægja að setjast á rúmin til að
finna mýktina en sú aðferð gefur
ákaflega bjagaða mynd af eiginleikum dýnunnar. „Fólk ætti svo

(ARALDUR 2AGNARSSON EIGANDI 2ÒM 'OTT
ER LÎGGILDUR DÕNUFRAMLEIÈANDI (ANN
STUNDAÈI N¹M ERLENDIS Å DÕNUFRAMLEIÈSLU
OG NÒ B¾TIR HANN SVEFN SAMLANDA SINNA
MEÈ FRAMLEIÈSLU SINNI OG KUNN¹TTU

ekki að láta blekkjast af hinum og
þessum vottunum erlendis frá.
Margar dýnur eru vottaðar af
erlendum kíróprakterum en það
er enginn svo klár að geta vottað
dýnu fyrir einstakling sem hann
hefur ekki séð og veit því ekki
hvernig líkamsbygging hans er.“
Hjónum ráðleggur Haraldur að
fá sér ávallt tvær dýnur. „Hægt er
að fá dýnur sem rennt er saman í
eina heild. Þá er minni hreyfing á
milli og báðum aðilum líður betur,“
segir Haraldur og bætir við að í
raun hafi það verið tískubylgja að
hafa eina dýnu fyrir hjón. „Fólk
verður svo að muna að engin ein
dýna er betri en önnur. Enginn
einn gormur er betri en annar.
Þetta fer alltaf eftir einstaklingnum og vaxtarlaginu hans.“
Nánari upplýsingar um Xsensor-legugreininguna má finna á
www.www.rumgott.is
JOHANNAS FRETTABLADIDIS
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Kertaljós og klæðin rauð
Jólin koma jafnvel þó ekki sé búið að þrífa
eða baka.

+UÈUNGAR OG FJÎRUGRJËT KOMA ÎLLUM Å
GOTT SKAP
&2¡44!",!¨)¨6!,,)

Gjafir náttúrunnar
Epli og einstakir steinar innan
um kertaljós gefa heimilinu
róandi blæ.
Auðvelt er að skapa hlýlega stemningu með ýmsu því sem náttúran
gefur okkur. Þar má nefna hnetur,
epli og fjörusteina, þurrkuð lauf
og rósir. Myndirnar sem hér fylgja
með eru teknar í antikversluninni
Maddömunum á Kirkjuvegi 8 á
Selfossi. Þar fæst allskonar smávara, ásamt húsgögnum og borðbúnaði.
-gun

¶AÈ ÖARF EKKI ALLTAF DÕRA MUNI TIL AÈ GERA
JËLALEGT

¶URRKAÈAR RËSIR ERU RËMANTÅSKT SKRAUT

,AUKUR ER EKKI BARA HOLLUR HELDUR LÅKA
HEIMILISLEGUR

Jólin eru vafalaust annasamasti tími ársins.
Það er af sem áður var að heimilisfólk sat
saman í baðstofu og saumaði út, spann og
prjónaði í skammdeginu þegar ekki var hægt
að vera útivið. Nú eru allir á þönum allan daginn út og inn, varla gefst tími til að setjast
niður, hvað þá til að baka, skrifa jólakort, þrífa,
kaupa jólagjafir og allt það sem samfélagið
ætlast til af okkur.
Þetta breytir þó ekki því að jólin koma, þó
enn eigi eftir að þrífa glugga og skúra gólf. Það
er þó auðveld leið til að gera jólalegt. Gleyma
draslinu og tendra á nokkrum kertum. Slökkva
öll rafmagnsljós svo draslið og skíturinn sjáist
ekki. Svo er hægt að fá svo fín ilmkerti sem
gefa lykt af furunálum, kanil og eplum. Það
gæti ekki orðið jólalegra.
Kertin hafa auk þess fylgt jólunum um

langa hríð. Snemma á 19. öld var það orðinn
almennur siður að gefa hverju barni kerti á jólunum og jafnvel öllu heimilisfólkinu. Það
þekktist jafnvel sumstaðar að eftir jólamessu
væri kertastubbunum úr kirkjunni deilt milli
barnanna. Enn þann dag í dag eru kerti ríkur
þáttur í jólahaldi okkar. Þrátt fyrir að rafmagnið hafi leyst þörfina fyrir kerti af hólmi, kveikja
flestir á kertum á heimilum sínum um jólin.

+ERTI ERU
TIL Å ÎLLUM
ST¾RÈUM OG
GERÈUM MEÈ
MISMUNANDI
ILMUM ALLT
FR¹ EPLUM
OG KANIL TIL
FURUN¹LA

«DÕR EN FALLEG KERTASKREYTING

+ERTIN EIGA RÅKAN Ö¹TT Å JËLASTEMNINGUNNI
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*ËLASTJARNA
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4OPPHLA¦IN
 KG AF ¡URRUM ¡VOTTI
6INDUR VEL
&LJØT A¦ ¡VO
3PARNEYTIN
4EKUR HEITT OG KALT VATN

BLËM JËLANNA

*ËLASTJARNAN ER ¹N EFA SÒ POTTAPLANTA
SEM ALLIR ÖEKKJA OG TENGJA VIÈ AÈVENT
UNA OG JËLIN 5PPRUNI HINNAR R¾KTUÈU
JËLASTJÎRNU ER Å SUÈURHÁRUÈUM -EXÅKË
EN TEGUNDIN SEM SLÅK N¾R YFIR MESTAN
PART -IÈ !MERÅKU !ZTEKARNIR Å -EXÅKË
HÎFÈU TRÒ ¹ HENNI SEM HREINSANDI
JURT VIÈ ÕMSAR HELGIATHAFNIR EN UNNU
LÅKA RAUÈAN LIT ÒR H¹BLÎÈUNUM OG ÒR
MJËLKURSAFANUM GERÈU ÖEIR LYF SEM
VANN ¹ SËTTHITA ¥ HEIMKYNNUM SÅNUM
ER JËLASTJARNAN FJÎL¾R RUNNI ¶ARNA
BLËMGAST HÒN UM JËLALEYTIÈ ALVEG EINS OG HÁR HJ¹ OKKUR
3AGT ER AÈ -ONTEZUMA SÅÈASTI HÎFÈINGI !ZTEKANA HAFI L¹TIÈ
F¾RA SÁR ËGRYNNIN ÎLL AF JËLASTJÎRNUM TIL AÈ SKREYTA BORG
SÅNA ÖAR SEM NÒ ER -EXÅKËBORG UM MIÈSVETRARH¹TÅÈINA 3VO
JËLASTJARNAN ¹ SÁR LANGA SÎGU

"ANDARÅSKUR SENDIHERRA OG ÖÕSK¾TTUÈ FJÎLSKYLDA
-EXÅKËAR BJUGGU EINIR AÈ JËLASTJÎRNUNNI FYRST UM SINN
%N SVO VAR ÖAÈ  AÈ *OEL 2OBERTS 0OINSETT S¹ HINN
SAMI OG STOFNAÈI SÅÈAR 3MITHSONIANSAFNIÈ VAR SENDIHERRA
"ANDARÅKJANNA Å -EXÅKË 0OINSETT HREIFST AF JËLASTJÎRNUNNI
MEÈ ÖESSUM H¹RAUÈU H¹BLÎÈUM UM JËLIN OG LÁT SENDA
NOKKRAR PLÎNTUR HEIM ¹ PLANTEKRUNA SÅNA Å 3UÈUR +ARËLÅNU
¶AR ÖRIFUST PLÎNTURNAR VEL OG 0OINSETT VAR ËSÅNKUR ¹ AÈ GEFA
VINUM OG VELVILDARMÎNNUM GR¾ÈLINGA %N Å RAUN N¹ÈI
JËLASTJARNAN EKKI ALMENNRI ÒTBREIÈSLU FYRR EN LÎNGU SÅÈAR
¶¹ VAR ÖAÈ ÖÕSKUR LANDNEMI !LBERT %CKE SEM FËR AÈ R¾KTA
JËLASTJÎRNUR Å STËRUM STÅL UPP ÒR  OG SELJA AFSKORNAR
GREINAR AF ÖEIM ¹ JËLAMÎRKUÈUNUM 'RËÈRARSTÎÈ !LBERTS
%CKE VAR RÁTT VIÈ (OLLYWOOD SEM Ö¹ VAR ËÈUM AÈ VERÈA AÈ
ÖEIM KVIKMYNDAB¾ MEÈ ¹LÅKA STJÎRNUFANSI OG VIÈ ÖEKKJUM Å
DAG 0AUL SONUR !LBERTS VAR GËÈUR MARKAÈSMAÈUR OG S¾TTI
LAGI ¹ AÈ KOMA JËLASTJÎRNUNUM SÅNUM INN Å SVIÈSMYNDIR
ALLRA JËLAVIÈBURÈA Å bSTJÎRNUBORGINNIm ¶AÈ BAR ¹RANGUR ÖVÅ
BR¹TT VARÈ JËLASTJARNAN ORÈIN AÈ ËMISSANDI Ö¾TTI Å JËLAMYND
bFALLEGA OG FR¾GA FËLKSINSm *ËLASTJÎRNUR FËRU AÈ SELJAST SEM
JËLABLËM UM ÎLL "ANDARÅKIN %N FRAMAN AF ÖËTTU Ö¾R NOKKUÈ
bLEGGJAÈARm OG LINVAXNAR SVO Ö¾R HENTUÈU EKKI SEM BEST Å
STËRSÎLU %N ÖETTA BREYTTIST UM OG ¹ MILLI ¹RANNA  
¶¹ VAR SONARSONUR !LBERTS 0AUL bJRm %CKE ORÈINN GARÈ

$!,6%') C q  +»0!6/')
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YRKJUFR¾ÈINGUR MEÈ ERFÈAFR¾ÈI SEM
SÁRGREIN &YRIR HANS TILSTILLI KOMU FRAM
NÕJAR ÖÁTTAR OG L¹GVAXNAR JËLASTJÎRNUR
AF ÖVÅ TAGI SEM VIÈ ÖEKKJUM NÒ ¶ESSAR
JËLASTJÎRNUR FËRU SIGURFÎR UM HEIMINN
OG MEÈ ÖEIM HËFST SALA ¹ JËLASTJÎRN
UM ¹ ¥SLANDI Å KRINGUM   %NN
FRAMLEIÈIR %CKE FJÎLSKYLDAN UM 
AF ÎLLUM JËLASTJÎRNUGR¾ÈLINGUM SEM
R¾KTAÈIR ERU OG SELDIR Å ÎLLUM bJËLA
STJÎRNULÎNDUNUMm

5MHIRÈA JËLASTJÎRNUNNAR
*ËLASTJARNAN ER VIÈKV¾M FYRIR HITASVEIFLUM OG ÖOLIR EKKI AÈ
STANDA VIÈ L¾GRI HITA EN # ÖËTT EKKI SÁ NEMA Å STUTTA
STUND ¶AÈ ER ÖVÅ NAUÈSYNLEGT AÈ AFGREIÈSLUFËLK Å BLËMABÒÈ
UNUM PAKKI HVERRI PLÎNTU INN Å ÖYKKAN PAPPÅR EÈA MÎRG LÎG
AF DAGBLAÈAPAPPÅR ¹ÈUR EN PLANTAN FER ÒR BÒÈINNI 3TUTTUR
SPÎLUR TIL D¾MIS ÒT Å BÅLINN FYRIR UTAN BÒÈINA GETUR VERIÈ
ÖEIM SKEINUH¾TTUR EINKUM EF FROST ER ÒTI 4ÅU TIL TUTTUGU
MÅNÒTNA BIÈ Å KÎLDUM BÅL GETUR LÅKA ALVEG GERT ÒT AF VIÈ HANA
&ORÈIST AÈ L¹TA JËLASTJÎRNUNA STANDA Å KULDA OG TREKKI 6ÎKVIÈ
HANA MEÈ VOLGU VATNI EN VARIST AÈ L¹TA VATN STANDA LENGI
¹ UNDIRSK¹LINNI ¹BURÈARGJÎF ER ËÖÎRF ¶AÈ ER H¾GT AÈ L¹TA
JËLASTJÎRNUNA VAXA ¹FRAM EFTIR JËL EN AF ÖVÅ AÈ HÒN TENGIST
JËLUNUM EINS OG JËLATRÁÈ FINNST FLESTUM SKRÕTIÈ AÈ SJ¹ HANA ¹
ÎÈRUM TÅMUM ¹RS ¶ESS VEGNA L¹TA FLESTIR HANA BARA bGOSSAm
SÎMU LEIÈ OG JËLATRÁÈ ÖEGAR HÒN ER BÒIN AÈ SKILA SÅNU
SKRAUTLEGASTA

%R JËLASTJARNAN EITRUÈ
.EI ¶AÈ ER BARA ORÈRËMUR SEM KEPPINAUTUR %CKES LÁT FARA ¹
KREIK UM JËLIN  OG ER ORÈINN AÈ FLÎKKUSÎGU !LLIR GRASBÅT
AR ÁTA BLÎÈIN MEÈ BESTU LYST OG KJARKAÈIR SJ¹LFBOÈALIÈAR HAFA
G¾TT SÁR ¹ NOKKUR HUNDRUÈ JËLASTJÎRNUBLÎÈUM VIÈSTÎÈULAUST
¹N ÖESS AÈ F¹ SVO MIKIÈ SEM bÅ MAGANNm !FTUR ¹ MËTI GETUR
HVÅTI PLÎNTUSAFINN SEM LEKUR ÒT EF BLAÈ EÈA GREIN BROTNAR
AF VALDIÈ ÒTSLAGI OG KL¹ÈA ¹ HÒÈ ÖEIRRA SEM VIÈKV¾MIR
ERU %INS GETUR SVIÈIÈ EF SAFINN BERST Å AUGU EÈA SLÅMHÒÈ
(VORT TVEGGJA ER H¾GT AÈ LAGA STRAX MEÈ ÖVÅ AÈ SKOLA MEÈ
EINHVERJU SÒRU TIL D¾MIS KËKI APPELSÅNUSAFA EÈA ÒTÖYNNTU
EPLAEDIKI
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VELTANDI GLÖS

ÞJÓÐLEGT OG TÖFF

Skemmtileg hönnun Kristínar
Sigfríðar Garðarsdóttur SJÁ BLS. 2

Íslenskt jólaskraut

SJÁ BLS. 8
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Íslensk jól
EFNISYFIRLIT
ÍSLENSKAR JÓLAGJAFIR
BLS. 2
Stórar og smáar
SULTA OG UPPLESTUR
BLS. 2
Persónulegar gjafir

HOLLARI SMÁKÖKUR
Uppskriftir frá Sollu BLS. 4
ÓRJÚFANLEGUR HLUTI
JÓLANNA
Konfektið frá Nóa Siríus
BLS. 10

JÓLAKÖTTURINN FER Á
KREIK

&2¡44!",!¨)¨./2$)#0(/4/3'%449)-!'%3

Hvaðan kemur hann? BLS. 10

Blue Lagoon gjafakort

Bláa lónið

Húðvörur

Spa meðferðir

Upplýsingar í síma 420-8832 eða á bluelagoon@bluelagoon.is

Veitingar

Gisting
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+RISTÅN 3IGFRÅÈUR MEÈ EITT AF
GLÎSUNUM GËÈU
&2¡44!",!¨)¨34%&.

'LÎSIN ERU MEÈ RÒNAÈAN BOTN

Hönnuð á Íslandi,
blásin í Póllandi
Íslensk hönnun er tilvalin í jólapakkann. Kristín Sigfríður
Garðarsdóttir hannar falleg og sérstæð glös og karöflur.
Kristín er í Europris þegar næst í
skottið á henni, segist vera að skoða
jólagjafir og hlær. Viðurkennir þó
að hún muni örugglega gefa mikið
af sinni eigin hönnun um jólin.
Kristín hefur lengi hannað muni úr
postulíni á vinnustofu sinni Gallerý Subbu en nýlega hóf hún einnig að hanna all sérstæð glös. Það
sem gerir þau frábrugðin öðrum
glösum er rúnaður botninn. “Þetta
er í raun í framhaldi af því sem ég
hef verið að vinna í postulín bæði
stærri skálar og veltibolla,” útskýrir
Kristín sem lengi hefur haft áhuga
á glervinnslu og man vel hvenær
hann kviknaði fyrst.
“Það var þegar ég var í námi í
Myndlista-og
handíðaskólanum.
Þá fór ég sem skiptnemi í Konstfack skólann í Stokkhólmi og blés
gler eins og físibelgur í nokkrar
vikur,” segir hún glaðlega en eftir
að Kristín lauk námi hér heima fór
hún í framhaldsnám í Danmarks
design skólann í Kaupmannahöfn.
Þar var hún í keramik og glerdeild
og kynntist meðal annars sænskri
konu og Dana sem ráku glerverkstæði en þar fékk hún að blása gler
eins og hana listi. Þá fannst henni
skemmtilegt að geta haft gler-

Persónulegar
gjafir
Hér eru nokkur ráð ætluð þeim
sem vilja gefa persónulegar og
öðruvísi gjafir.
Sértu afi eða amma geturðu
brennt upptöku af þér að lesa
upp skemmtilega jólasögu fyrir
börnin. Upptökuna skaltu brenna
á geisladisk og útbúa fallegt
umslag, jafnvel með myndum af
þér sem barni.
Hafirðu veitt silung eða lax
í sumar sem þú lést reykja, er
skemmtilegt að setja hann í
fallega matarkörfu ásamt góðu
kexi, ostum, og vínflösku. Láttu
kort fylgja með mynd af þér að
veiða fiskinn.
Sultan sem þú bjóst til úr
rifsberjunum í garðinum er tilvalin jólagjöf. Settu hana í falleg
krukku með silkiborða og settu
límmiða framan á krukkuna þar
sem þú gefur henni skemmtilegt heiti, eins og Sultulús fyrir
soltna mús. Þú getur látið borðdúk fylgja með.
Týndu saman ljósmyndir af
þér og vinum
þínum í gegnum árin og
settu í fallegt
albúm
með
skemmtilegum
myndatextum.
Ekki er verra ef
þú lætur boð
í
kvöldverð
fylgja með.

vinnsluna með því sem hún vann
í postulín heima á Íslandi á vinnustofu sinni.
Þegar vinkona Kristínar ákvað
að selja verkstæði sitt og láta í
staðinn framleiða hönnun sína í
lítillri glersmiðju í Póllandi ákvað
Kristín að slá til að gera slíkt hið
sama með glösin sín og karöflur. Hún endurbætti hönnun sína
á glösunum og valdi nýja liti. Við
tók langur og snúinn ferill sem fór
mikið til fram á netinu en Kristín
sendi ljósmyndir af gömlu glösunum sínum og nýjar teikningar.
“Þau bjuggu síðan til frumgerðir
og sendu til mín, og mikið var ég
glöð þegar ég fékk fyrstu glösin í
hendurnar,” segir Kristín glaðlega
og áætlar að ferlið hafi tekið tæpt
ár í það heila. Nú eru glösin fínu
komin í búðarhillur Kirsuberjatrésins sem Kristín rekur ásamt öðrum.
“Svo var hann Eyjólfur í Epal mjög
áhugasamur og því eru glösin til
sölu í verslun hans, bæði í bænum
og úti á flugvelli,” segir Kristín
og bætir við að glösin hafi fengið góðar viðtökur. Hún er nú með
glerskál á teikniborðinu sem hún á
von á að fá frumgerð af frá Póllandi bráðlega og hlakkar mikið til.

Íslenskar jólagjafir - stórar og smáar
Íslendingar eru afskaplega stoltir af landi og þjóð. Við
erum stolt af arfleifð okkar og handverki. Við erum hins
vegar ekki föst í fortíðinni því nútímahönnun blómstrar hérlendis í dag. Hægt er fá innlenda skartgripi, föt,
húsgögn og svo mætti lengi telja. Hér eru nokkrar hugmyndir að íslenskum jólagjöfum sem hvergi fást annars
staðar í heiminum.
(NÅFUR FR¹ 0¹LI +RISTJ¹NSSYNI ER LISTASMÅÈ
(ANN HEFUR UM ¹RABIL FRAMLEITT HNÅFA ÒR
N¹TTÒRULEGU HR¹EFNI %NGIR TVEIR HNÅFAR ERU
EINS OG ER H¾GT AÈ F¹ Ö¹ ÒTSKORNA EFTIR
EIGIN HÎFÈI 6ERÈIÈ ER MJÎG MISMUNANDI
EFTIR VINNU OG HR¹EFNI SEM
NOTAÈ
ER EN ENGINN VERÈUR SVIKINN
AF HNÅF FR¹ 0¹LI -UNIÈ BARA
AÈ BORGA FYRIR YKKUR MEÈ
ANNARRI GJÎF EF ÖIÈ F¹IÈ
HNÅF ÖVÅ ANNARS BOÈAR
ÖAÈ ËG¾FU

&ALLEGIR
GLERMUNIR ERU
PRÕÈI ¶ESSI BAKKI
ER HANNAÈUR AF GLERLISTA
KONUNNI )NGUNNI %YDAL OG F¾ST
HANN Å 'ALLERÅ ,IST

,ISTAKONAN $ÕRFINNA 4ORFADËTTIR
HEFUR GETIÈ SÁR GOTT ORÈ FYRIR
SKARTGRIPI SÅNA ¶EIR
ÖYKJA AFAR FALLEGIR OG
KARAKTERRÅKIR OG GOTT
D¾MI UM ÖAÈ
SEM ER AÈ GERAST
Å ÅSLENSKRI
HÎNNUN

¥ 2AMMAGERÈINNI F¾ST FR¹B¾R GJÎF
FYRIR Ö¹ SEM VILJA EITTHVAÈ ËVENJU
LEGT ¶ETTA ERU STEINAR SEM BÒIÈ ER
AÈ HÎGGVA Å TENINGA ¶EIR ERU SETTIR Å
FRYSTI ÖANNIG AÈ ÖEIR VERÈA ÅSKALDIR
3VO ER ÖEIM B¾TT ÒT Å DRYKK TIL AÈ
K¾LA HANN ¹N ÖESS AÈ ÖYNNA HANN
$RYKKURINN ER Å ORÈSINS FYLLSTU
MERKINGU bON THE
ROCKSn

%KKI M¹ GLEYMA ÅSLENSKU ULL
INNI &LESTIR EIGA LOPAPEYSUR EN
F¾STIR EIGA SVONA LOPAPEYSUR
0EYSURNAR FR¹ &ARMERS -ARKET
ERU FYRST OG FREMST ¾TLAÈAR TIL
ÒTFLUTNINGS EN SVONA HÎNNUN
M¹ EKKI FARA ËSKIPT ÒT ÒR LANDI

¥RIS %GGERTSDËTTIR OG
+OLBRÒN µR 'UNN
ARSDËTTIR HANNA
OG SELJA FÎT SÅN Å
VERSLUNINNI +6+
¹ ,AUGAVEGIN
UM &ÎTIN ERU
ÎLL EINSTÎK OG
ALGJÎRLEGA HUG
ARSMÅÈ ÖEIRRA
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¶AÈ ERU ENDALAUSIR MÎGULEIKAR Å SM¹
KÎKUNUM FYRIR JËLIN

Smákökurnar í hollari búning fyrir jólin
Langflestir tengja jólasmákökurnar við ljúfar minningar um jól. Margir taka sig til og baka ótal tegundir um aðventuna og þá gjarnan gömlu
góðu uppskriftirnar sem komið hafa frá ömmu og mömmu.
Í dag eru margir þó á höttunum eftir
hollara mataræði og smjörlíkið og
sykurinn er kannski ekki það sem
er í uppáhaldi. Sólveig Eiríksdóttir,
matarhönnuður hjá Himneskri hollustu, hefur eldað og frætt um lífrænt og vistvænt mataræði síðastliðin ár og mikið verið
að hjálpa

fólki með mataróþol,
sérstaklega fyrir hátíðir.
Fyrir jólin eru endalausar fyrirspurnir frá fólki sem vill njóta anda
jólanna og fá sér gömlu góðu smá-

kökurnar en vill gjarnan vita hvort
ekki sé hægt að gera þær hollari.
Eftir skemmtilegar tilraunir í eldhúsinu fann Sólveig góða lausn og
er nú að færa gömlu góðu jólasmákökurnar hennar mömmu í glænýjan og hollari búning. Í staðinn
fyrir smjörlíki og sykur borgar sig
að nota kaldpressaða kókosolíu og agave-síróp. Kókosolíuna á að meðhöndla
eins og smjör og láta
standa við stofuhita
yfir nótt. Það borgar sig ekki að nota
hana
fljótandi,
því þá verður
deigið of klístrað.
Kókosolíumassinn
blandast við agavesíróp í matvinnsluvél
eða hrærivél og síðan verður það
létt og freyðandi eins og sykur og
smjörlíki. Það kom á daginn að

kökurnar eru jafn bragðgóðar og
meira að segja voru sumar enn betri
í þessum holla búningi.
Hráefni skipt út í bakstri
Stundum langar okkur að aðlaga
gömlu uppskriftina nútímanum og
gera hana hollari án þess að það
bitni um of á gæðum og bragði.
Hér koma nokkur atriði sem auðvelda ykkur breytingarnar:
Hvítt hveiti=
• 100% fínt malað spelt
• 80-90% fíntspelt & 10-20%
fínt malaðar möndlur
• 80-90% fínt spelt & 10-20%
fínt malað kókosmjöl
• 80% fínt spelt & 20% eitthvað
annað.
1 dl hvítur sykur =
• ½ -3/4 dl agave-síróp
• 1 ¼ dl döðlumauk
• ½ dl agave + ½ dl döðlumauk
• ½ dl hvítan sykur & rest e-ð
annað
3MJÎRLÅKI  DL  DL KALDPRESSUÈ
KËKOSOLÅA
3MJÎR  DL  DL KALDPRESSUÈ KËKOSOLÅA
/LÅA  DL  DL KALDPRESSUÈ KËKOSOLÅA
¶ETTA GERIR UPPSKRIFTIR S¾TARI ¹N ÖESS
AÈ NOTA SYKUR
KRYDD TD APPELSÅNUHÕÈI SÅTRËNUHÕÈI
KANILL VANILLA MALAÈAR KARDIMOMMUR
ALLRAHANDA NEGULL MÒSKAT SM¹ HIMA
LAYA SALT HREINT KAKËDUFT CAROBDUFT
DROPAR TD VANILLU MÎNDLU HNETUR
MÎNDLUR  KËKOSMJÎL SEM BÒIÈ ER AÈ
ÖURRISTA K¾LA  MALA FÅNT
$®¨,5-!5+
 G LÅFR¾NAR DÎÈLUR
VATN
SM¹ HIMALAYA EÈA SJ¹VARSALT
A DÎÈLURNAR LAGÈAR Å BLEYTI Å  MÅN
VATNINU HELLT FR¹  SÅÈAN ER ALLT MAUK
AÈ Å MATVINNSLUVÁL
GEYMIST BEST Å FRYSTI EN LÅKA Å ÅSSK¹P
B DÎÈLURNAR SETTAR Å POTT MEÈ VATNI
ÖAÈ L¹TIÈ FLJËTA RÁTT YFIR SOÈIÈ Å UM 
MÅN K¾LT  MAUKAÈ Å MATVINNSLUVÁL
GEYMIST BESTI Å FRYSTI EN LÅKA Å ÅSSK¹P
$®¨,5  -²3,¥4/00!2
 G KËKOSOLÅA KALDPRESSUÈ
 ML AGAVE SÅRËP
 G HAFRAMJÎLSMÒSLÅ MLÅFR¾NU
SÒKKULAÈI
 G DÎÈLUR Å LITLUM BITUM
 G GRËFT SPELT
 G LÅFR¾NT  SÒKKULAÈI M¹ SLEPPA
 NOTA  MSK HREINT KAKËDUFT 

3ËLVEIG %IRÅKSDËTTIR ¹TTI SKEMMTILEGAN TÅMA Å ELDHÒSINU VIÈ JËLATILRAUNIR OG FANN GËÈA LEIÈ AÈ
HOLLARI SM¹KÎKUM

látið kókosolíuna standa á borði
yfir nótt svo hún sé mjúk & tilbúin

til notkunar. Setjið hana í hrærivél
ásamt agave sírópinu & hrærið
í smá stund. Bætið þá útí restinni af uppskriftinni & blandið
vel saman. Hitið ofninn í 190C
& setjið bökunarpappír í ofnskúffu. Setjið deigið með teskeið
á ofnplötuna & bakið í 10 mín.
,¥&2.!2 +«+/3 3-+®+52
 G KËKOSOLÅA KALDPRESSUÈ L¹TIÈ
STANDA ¹ BORÈI YFIR NËTT SVO HÒN SÁ
MJÒK
 G AGAVE SÅRËP
 G KËKOSMJÎL
 G KËKOSFLÎGUR
 G GRËFT SPELT
 G HREINT KAKËDUFT

setjið kókosolíu & agave í hrærivél
& hrærið í smástund. Bætið restinni
af uppskriftinni útí & blandið vel
saman. Hitið ofninn í 190C & setjið
bökunarpappír í ofnskúffu. Setjið
deigið með teskeið á ofnplötuna &
bakið í 10 mín.

(,&-.!2.)2 (%..!2 -®--5
¶ETTA ER H¹LFM¹NA UPPSKRIFT SEM
MAMMA MÅN GAF MÁR p ÁG AÈEINS LAG
AÈI HANA AÈ SPELTI AGAVE  KËKOSOLÅU
 KEMUR HÒN ËTRÒLEGA VEL ÒT
 G FÅNT SPELT
 G GRËFT SPELT
 TSK KANILL
 TSK KARDIMOMMUR BESTAR NÕMAL
AÈAR
 TSK VÅNSTEINSLYFTIDUFT
HÕÈIÈ AF  SÅTRËNU
  DL AGAVESÅRËP
 DL KËKOSOLÅA L¹TIÈ RENNA ¹ KRUKKUNA
SM¹ STUND SVO OLÅAN MÕKIST
 EGGJARAUÈUR  EGG
BL¹BERJASULTA EÈA ÎNNUR GËÈ
EGG TIL AÈ PENSLA DEIGIÈ
BLANDIÈ ÖURREFNUNUM SAMAN Å SK¹L
HR¾RIÈ AGAVE KËKOSOLÅU EGGJUM
SAMAN Å HR¾RIVÁL
BLANDIÈ SÅÈAN ÖURREFNUNUM VARLEGA ÒTÅ
MEÈ SLEIF
K¾LIÈ DEIGIÈ SM¹STUND EN PASSIÈ AÈ
ÖAÈ VERÈI EKKI OF HART
FLETJIÈ DEIGIÈ ÒT TAKIÈ GLAS TIL AÈ MËTA
LITLA HRINGI
SETJIÈ  TSK AF SULTU Å MIÈJUNA AF HVERJ
UM HRING LOKIÈ  PENSLIÈ MEÈ EGGI
EÈA SM¹ KËKOSOLÅU
BAKIÈ VIÈ # Å  MÅN Å MIÈJUM OFNI

*fæst lífrænt frá himneskri hollustu
RH FRETTABLADIDIS

JÓLATILBOÐ
VAXTALAUST

TASKA
FYLGIR

Fartölva Airis Pragma N920
Vörunúmer: 448n920

Tilboðin gilda í desember 2006 eða á meðan birgðir endast. Birt með fyrirvara um myndbrengl og prentvillur.

• Örgjörvi: Intel Celeron M320 1,3GHz. 512kb CacheL2
• Skjár: 15.4" WXGA Widescreen
• Minni: 256MB 533MHz
• Harður diskur: 40GB (5400RPM)
• DVD skrifari: DVD-RW +R DL
• Skjákort: SVGA ATI Mobility Radeon X200
• Stýrikerfi: Windows XP Home
• Þráðlaust netkort • 4x USB 2.0
• Ábyrgð: 2 ár

265
MB

0%

40
GB

TILBOÐ

VEXTIR

6.099.*

AIRIS
DVD

CD

VEL

MP
MP3

Aðeins

MPEG
4
VCD

• 7” Breiðtjaldskjár (16:9)
• Spilar DVD-/+R/RW, CD, CD-/+R/RW, MP3, og JPEG
• Fjarstýring
• Bílhleðslutæki
• Taska til að setja aftan á hauspúða fylgir

TASKA
FYLGIR

Aðeins

12.900.-

L-50

Staðgreitt

Vaxtalaust tilboð er miðað við jafnar mánaðarlegar greiðslur á Vísa
skuldabréfi með viðbættu stimpil- og lántökugjaldi sem bætist við
heildarupphæðina og dreifist jafnt á samningstímann.

Ferða DVD spilari

Airis hljómtækjasamstæða með útvarpi.
Spilar DVD • CD • MP3
• MPEG4 • VCD • SVCD
Hægt að tengja við tölvu og sjónvarp
með USB tengi eða SCART tengi
2x15w RMS

Samsung

69.990.-

AIRIS
16.990.-

Hljómtækjasamstæða

SVC
SVCD

HLJÓMAR

6.099.Vaxtalaust 12 mán.*

HP

Photosmart D5160
Ljósmyndaprentari

• Prentar 32 síður í svörtu og 25 í lit á mín
• Prentar beint á CD
• Minniskortalesari

Aðeins

8.990.-

RUGL
VERÐ

Samsung

I-6

SVÖRT
&
SILFUR

Aðeins

22.980.• 5,0 milljón pixlar• 2,5" skjár

MEGA
VÉL

Aðeins

36.980.• 6,0 milljón pixlar
• 2,5" skjár • Mp3 spilari
• Heyrnartól fylgja

Afgreiðslutímar

Office 1 Skeifunni 17 Office 1 Egilsstöðum

Virka daga frá 9-18
Laugardaga frá 11-17
Sunnudaga frá 11-17
Sími: 550-4100

Office 1 Smáralind
Virka daga frá 11-19
Fimmtudaga frá 11-21
Laugardaga frá 11-18
Sunnudaga frá 13-18
Sími: 550-4140

MP3

SPILARI

Virka daga frá 9-18
Laugardaga frá 10-18
Sunnudaga frá 12-18
Sími: 550-4160

Office 1 Ísafirði

Virka daga frá 10-18
Laugardaga frá 10-18
Sunnudaga frá 13-18
Sími: 550-4170

Office 1 Vestmannaeyjum

Office 1 Akureyri
Virka daga frá 9-18
Virka daga frá 10-18 Laugardagur 9. des. kl.
10 til 16
Laugardaga frá 11-16 Fimmtudagur 14. des. kl.
09 til 22
Sími: 550-4150
Sími: 550-4180

SKEMMTILEGT Í
JÓLAPAKKANN

Office:1
Spurning

Hvað er mús með
ekkert skott?
Þráðlaus mús

Svar:

Eru diskarnir rispaðir?

8
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.ÕTÅSKULEGT JËLATRÁ ÒR
KERAMIKI EFTIR 'RÁTU
¹ ,ITLA «SI &¾ST
Å *ËLAHÒSINU OG
KOSAR 

,ÅTIL LAUFABRAUÈSKAKA ÒR POSTU
LÅNSLEIR ER NETT JËLATRÁSSKRAUT
¶AÈ ER EFTIR "IRNU *ËHANNSDËTTUR
OG KOSTAR  Å *ËLAHÒSINU

*ËLASVEINAKÒLUR EFTIR HÎNNUN "RYNJU
%LDON ERU F¹ANLEGAR Å *ËLAHÒSINU ¹ 

"RAGI "ALDURSSON OG 'UÈRÒN ,ÅSA %RLENDSDËTTIR BÒA TIL ÒTSAGAÈ JËLASKRAUT ÒR TRÁ OG SELJA ÖAÈ Å *ËLAGARÈIN
UM %YJAFIRÈI .ORSKA HÒSINU Å 3TYKKISHËLMI OG $RYMLU ¹ "OLUNGARVÅK

Bæði þjóðlegt og töff
Íslenskt jólaskraut hefur meira gildi en innflutt í augum flestra.
+RÒTTLEGT ENGLAPAR SEM BÅÈUR
ÖESS AÈ PRÕÈA JËLATRÁ ¶AÈ ER
EFTIR GÒSTÅNU ' *ËNSDËTTUR OG
KOSTAR  Å *ËLAHÒSINU

Gaman er að prýða híbýli sín með íslensku jólaskrauti, að ekki sé talað um ef það er gert með
íslenskum höndum. Slíkt skraut er líka tilvalið í jólapakka því þar sameinast yfirleitt í eitt
skemmtileg hugmynd og vönduð vinna. Þjóðtrúin er áberandi í ýmsu jólaskrauti sem gert
er hér á landi enda sjálfsagt að viðhalda virðingunni fyrir Grýlu og Leppalúða, ásamt þeirra
hrekkjóttu afkomendum og illa innrætta húsdýri.
Það er arfur sem ekki verður frá okkur tekinn.
Íslenskir lista- og handverksmenn hafa þó líka
tileinkað sér nútímalega hönnun sem fellur vel
að þeim einfalda stíl sem einkennir mörg heimili.
- gg
¶AÈ ER AUÈSÁÈ ¹ PARINU 'RÕLU OG ,EPPALÒÈA HVER FER MEÈ
VÎLDIN ¹ HEIMILINU ¶ETTA HEFUR ELDSMIÈURINN "JARNI ¶ËR
UNNIÈ ÒR TRÁ OG SELUR MA Å *ËLAHÒSINU ¹ 3KËLAVÎRÈUSTÅG Å
VANDAÈRI GJAFAÎSKJU 6ERÈIÈ ER  KRËNUR

Hlýleg Jólastemning!!

Full búð af fallegum vörum í jólapakkana!
Flottir jólasveinar, snjókarlar, alpajólatré og gífurlega fjölbreytt
gjafavara, til dæmis myndir, klukkur, tréskálar, matarstell oﬂ.oﬂ.

Sjón er sögu ríkari!
Verslunin er opin mán-fös frá 10-18
Opnunartímar laugardaga í desember:
2/12 frá 11-16, 9/12 frá 11-18,
16/12 frá 11-18, 23/12 frá 11-20.

+ERAMIKKÒLUR «LAFAR %RLU "JARNADËTTUR ERU SAFNGRIP
IR ÖVÅ EIN KEMUR ÒT ¹ HVERJU ¹RI &¹ST MEÈAL ANNARS
Å %PAL ¹  KRËNUR

+IRSTÅN +ARËLÅNA HEFUR HANDUNNIÈ ALLA
ÅSLENSKU JËLASVEINANA (ÁR ER SVEINN SEM
G¾GIST ¹ GLUGGA &¾ST Å *ËLAHÒSINU ¹ 

(ANN ER H¹R OG
GRANNUR ÖESSI JËLA
SVEINN SEM T¹LGAÈUR
ER ÒR TRÁ AF (REFNU
!RADËTTUR &¾ST Å
FÅNUM ULLARPOKA
Å *ËLAHÒSINU
OG KOSTAR
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Jólakötturinn er
kominn á kreik
Ýmsar getgátur eru á reiki um uppruna jólakattarins og
hér verða nokkrar þeirra reifaðar.
Segja má að jólakötturinn sé einn
meðlima í ófrýnilegri fjölskyldu
tröllanna Grýlu og Leppalúða og
barna þeirra, jólasveinanna þrettán,
Lepps, Skrepps og Leiðindaskjóðu.
Ekki er vitað með vissu um tilurð
jólakattarins, en sumir telja líkur á
því að norrænir og keltneskir landsnámsmenn hafi flutt munnmælasögur um hann með sér til Íslands
frá Bretlandseyjum.
Rökin sem hafa verið færð fyrir
því eru meðal annars þau, að í keltneskum og norrænum þjóðsögum
bregður fyrir kattarófreskjum sem
ógna mönnum. Þykir háttalag
þeirra minna um margt á hegðun
jólakattarins, að minnsta kosti eins
og henni er lýst í hinu þekkta kvæði
Jóhannesar úr Kötlum og heimildum á Þjóðminjasafninu.
Jólakötturinnn er langt frá því að
vera eina jólaófreskjan, að íslensku
jólasveinafjölskyldunni
undanskilinni. Sögur af fjandsamlegum
verum sem herja á menn um jólin
þekkjast víða um Evrópu og eru af
sumum álitnar ná aftur til heiðni.
Þessar verur sjá til þess að fólk
inni öll verk af hend áður en jólin

renna upp, því annars er þeim að
mæta. Í tilviki jólakattarins er gjarnan talað um „að menn fari í jólaköttinn“ eða að „klæða jólaköttinn“
hafi þeim ekki tekist ætlunarverk
sitt áður en jólin renna í hlað.
Álíta sumir seinna orðatiltækið
renna stoðum undir þá trú að jólakötturinn sé persóna úr vikivakaleikjum, en hér á öldum áður fóru
íbúar sumra Evrópuríkja í gervi alls
kyns furðuvera í slíkum leikjum
þegar þeir voru haldnir um jólaleytið.
Ástæðan fyrir því að köttur valdist í hlutverk jólahrellis hérlendis er
talin ráðast af eðli katta, sem eltast
helst við bráð sína á næturna. Líklegast er vandfundið dýr á Íslandi
sem hentar eins vel í hlutverk kvikindis sem eltist við menn á dimmasta tíma ársins en köttur.
Fyrir þá sem vilja fræðast enn
frekar um jólaköttinn er þeim bent
á að fara inn á heimasíðuna www.
visindaverfur.is þaðan sem þessi
fróðleikur er fenginn, en þar er að
auki upptalning á heimildum sem
fjalla ítarlegar um viðfangsefnið.

*ËLAKÎTTURINN MEÈ AUGUM LISTAMANNSINS "IRANS 0ILKINGTON ER NOKKUÈ VINALEGUR Å ÒTLITI
MIÈAÈ VIÈ LÕSINGAR ¹ HONUM

RVE

-OLARNIR ERU EKKI BARA BRAGÈGËÈIR HELDUR GËMS¾TIR ¹ AÈ LÅTA

Konfektið frá Nóa-Siríusi
órjúfanlegur hluti jólanna
Óhætt er að segja að starfsmenn Nóa-Siríusar hafi í nógu að snúast í desember, annasamasta mánuði ársins hjá fyrirtækinu.
Að sögn Rúnars Ingibjartssonar,
matvælafræðings hjá Nóa-Siríusi,
er jólaundirbúningurinn löngu hafinn enda fátt eins vinsælt um jólin
og konfektið góða frá Nóa-Siríusi.
„Sumum þykir konfektið vera
órjúfanlegur hluti jólanna og höfum
við því notað sömu gæðahráefnin
frá upphæfi vegna langvarandi vinsælda,“ segir Rúnar.
„Við vöndum okkur við val á
marsipani sem er keypt í Lübeck,
mekka
marsipanframleiðslunnar, og öðru hráefni. Þá hafa litlar
breytingar verið gerðar á molunum

(ÁRNA SÁST 2ÒNAR )NGIBJARTSSON MATV¾LA
FR¾ÈINGUR HJ¹ .ËA 3IRÅUSI SEM HEFUR Å NËGU
AÈ SNÒAST ÖESSA DAGANA

í tímans rás, helst að minni sykur
sé notaður í þá heldur en áður og
er það gert í takt við kröfur neytenda.“
Rúnar segir að svo virðist sem
fólk skiptist í tvo hópa, eftir því
hvort því líki betur marsipan- eða
kremfylltir konfektmolar. „Sumir
vilja bara marsipan- eða hlaupfyllta mola. Aðrir eru meira fyrir
kremfyllingar. Auðvitað er það ekki
algild regla og sumir neyta hvort
tveggja með bestu lyst.“
Vegna þess hversu vinsælt NóaSiríus konfektið er selst það í ótrúlegu magni fyrir jólin. „Við viljum
ekki hampa okkur með því að gefa
sölutölurnar upp,“ segir Rúnar.
„Hins vegar er áætlað að um 90
tonn af bæði innlendu og innfluttu
konfekti seljist hér um jólin. NóaSiríus konfektið er þar í háu hlutfalli.“
Eins og gefur að skilja þarf
töluverðan mannskap til að koma
súkkulaðinu út úr húsi hjá Nóa-Siríusi og áætlar Rúnar að um sjötíu
manns komi nálægt því með einum
eða öðrum hætti. „Konfektið er á

Gjafakort
fyrir alla fjölskylduna!

MIÐASALA Í SÍMA 551-1200 OG Á WWW.LEIKHUSID.IS

+ONFEKTIÈ ER ¹ FJËRUM FRAMLEIÈSLULÅNUM OG
ENDAR ALLT ¹ PÎKKUNARF¾RIBANDI
&2¡44!",!¨)¨'6!

fjórum framleiðslulínum og endar
allt á pökkunarfæribandi þar sem
því er raðað í kassa eftir kúnstarinnar reglum. Við viljum auðvitað
leggja okkur fram við að gera konfektið sem kræsilegast þegar það
berst í neytenum í hendur, enda víst
með að vekja kátínu hjá mörgum
yfir jólin.“
RVE

Íslensk jól eru...
... að geta aldrei munað í hvaða röð
jólasveinarnir koma
... að stressa sig yfir að jólatré og
svínahryggir seljist upp um miðjan mánuð
... að rifja upp jólin þegar rafmagnið fór af borginni klukkan fimm á
aðfangadag
... Ómar Ragnarsson
... að fylgjast með veðurfréttum í
von um hvít jól
... að arka Laugaveginn á Þorláksmessu
... að kaupa síðustu jólagjöfina korter í tólf á hádegi aðfangadags
... að hlusta á útvarpsmessu meðan
jólamaturinn er snæddur
... að leggja friðarkerti á grafir látinna ættingja
... að fara í jólaboð á annan í jólum
... Trivial Pursuit og félagsvist

Tjáðu þig með

kossum
ENNEMM / SÍA / NM19106

Me› hverjum
Baci súkkula›ikossi fylgja
skemmtileg skilabo› um
ást og vináttu.

Mjúkt núggat, ristaðar heslihnetur, dökkt gæðasúkkulaði

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

&)--45$!'52  DESEMBER 

Órafmagnaðir fjölskylduklúbbar
Langflestir eru orðnir þreyttir
á asanum sem allir eru að tala
um. Stanslaust er verið að tala
um leiðir til að minnka stress,
allt frá nuddi til sólarlandaferða. Nýjasta fyrirbærið er
órafmagnað heimakvöld að
sjálfsögðu án sjónvarps, síma
og tölvu.
Fyrir jólin er nóg að gera, á sama
tíma og krakkarnir eru á fullu í
skóla, prófum, jólasýningum, uppskeruhátíðum og svo framvegis.
Í vinnunni er allt að verða „vitlaust“ á mörgum stöðum og þess
vegna er kannski ekki á bætandi
að koma heim í tölvuleiki og nýj-

ustu raunveruleikaþáttaröðina í
takt við hrærivélina og aðventuljósin.
Heimakvöld eru alltaf að verða
vinsælli, þar sem tvær til þrjár
fjölskyldur hittast heima með
börnin, elda saman, eða koma með
tilbúið á lítið hlaðborð. Taka síðan
fram spil sem hentar allri fjölskyldunni. Það er harðbannað að
taka með gsm síma og venjulegir
símar eru teknir úr sambandi.
Tölvur og sjónvarp eru ekki heldur í gangi. Það er spilað tildæmis
Trivial Pursuit, Scrabble, Pictonary eða bara venjulegan rommí.
Síðan er nauðsynlegt að borða
góðan eftirrétt með spilinu, ávexti,
hnetur og kaffi eða te. Þetta er frábær leið til að skapa rými til að
vera í núinu með fjölskyldu og

*ËLATILBOÈ
6ERÈ NÒ 
6ERÈ ¹ÈUR 
4AKMARKAÈ MAGN
+RAKKARNIR HAFA GAMAN AF ËRAFMÎGNUÈ
UM FJÎLSKYLDUKVÎLDUM

vinum og njóta lífsins. Síðan fara
börnin að sofa og fullorðnir spjalla
fram eftir. Sérstakir klúbbar hafa
verið stofnaðir í kringum slík órafmögnuð kvöld og hugsa þá án efa
til sjónvarpslausra fimmtudagskvölda, sem börnum í dag finnst
án efa bara vera skrökvulygi.
RH

6ATNSRÒMIN ERU KOMIN AFTUR ÚOTTARI OG BETRI ÖETTA ER ÖAÈ BESTA ¹
MARKAÈINUM Å DAG ÖÒ ¹TT ÖAÈ SKILIÈ AÈ L¹TA ÖÁR LÅÈA VEL Å RÒMINU
6AKNAR ÒT HVÅLDUR OG TEKUR BROSANDI ¹ VIÈ DAGINN 

 ¹RA ¹BYRGÈ ÖAÈ GERIST EKKI BETRA

Úrval góðra bóka
í jólapakkann:
i
i

MAGNÞRUNGIN
SPENNUBÓK
i

i

MEISTARI
MORÐGÁTUNNAR

i

STELPUBÆKUR

i

Tilvaldar í skóinn
i

i

VEKUR FÓLK TIL
UMHUGSUNAR

GÁSKI
OG GLAÐVÆRÐ

i

i

-ÎRGUM FINNST ÖETTA VERA FREKAR
MIKIL LEIÈINDAVINNA EN EF MAÈUR
SKIPULEGGUR SIG VEL OG GERIR VERKIÈ
HRATT OG VANDVIRKNISLEGA Ö¹ ER
ÖETTA EKKERT M¹L
(ÁR ERU NOKKRAR R¹ÈLEGGINGAR
UM HVERNIG ¹ AÈ AFÖÕÈA ÅSSK¹P
¥SSK¹PURINN M¹ ALLS EKKI VERA Å
SAMBANDI OG TAKA VERÈUR ALLAN
MAT OG HILLUR ÒR ÅSSK¹PNUM
'EYMIÈ MATINN ¹ ÎRUGGUM STAÈ
OG ÖRÅFIÈ HILLURNAR ,¾KKIÈ HITASTIG
ÅSSK¹PSINS Å NÒLL GR¹ÈUR .¾STA
KLUKKUTÅMANN EÈA SVO MUN ÅSINN
Å SK¹PNUM BR¹ÈNA 0ASSIÈ YKKUR ¹
ÖVÅ AÈ ÖAÈ LEKI EKKI NIÈUR ¹ GËLF
4AKIÈ HANDKL¾ÈI EÈA ÖYKKAN KLÒT
TIL AÈ ÖURRKA VATNIÈ "EST ER AÈ
TAKA ÅSKÎGGLANA MEÈ HÎNDUNUM
ANNARS ER BEST AÈ NOTA SKEIÈ EÈA
GAFFAL TIL AÈ TAKA KÎGGLANA !LLS
EKKI NOTA SK¾RI EÈA HNÅFA TIL AÈ
FJARL¾GA Ö¹ ÖAR SEM ÖEIR GETA
SKEMMT ÅSSK¹PINN
¶EGAR ALLUR ÅSINN ER FARINN BYRJAR
HREINGERNINGARNAR "EST ER AÈ
SETJA VOLGT VATN Å FÎTU MEÈ ALLS
EKKI MIKILLI S¹PU ¶VOÈU ÅSSK¹PINN
VEL OG VANDLEGA AÈ INNAN MEÈ
SVAMPI ¶EGAR ÖAÈ FERLI ER BÒIÈ ER
BEST AÈ TAKA ÖURRA TUSKU OG ÖURRKA
ÖAU SV¾ÈI SEM ÖÒ ÖREIFST MEÈ
S¹PUNNI ¶EGAR ÖAÈ ER BÒIÈ ER
SNIÈUGT AÈ TAKA AÈRA UMFERÈ NÒNA
BARA MEÈ PAPPÅRSÖURRKU %FTIR
ÖAÈ ER ËH¾TT AÈ SETJA HILLURNAR OG
MATINN AFTUR INN Å ÅSK¹PINN 3TILLTU
HITASTIGIÈ AFTUR EINS OG ÖAÈ VAR OG
NÒ ¾TTI ÅSSK¹PURINN ÖINN AÈ VERA
TANDURHREINN

i

i

%& ¶!¨ %2 %)44(6!¨ 3%- 6)¨
',%9-5- /&4 !¨ '%2! %¨! (%,34
6),*5- ',%9-! ¶ %2 ¶!¨ !¨
!&¶µ¨! ¥33+0).. /++!2

LEIÐARVÍSIR
TIL BETRA LÍFS

i

(VERNIG AFÖÕÈA
¹ ÅSSK¹P

Frábær íslensk
ævintýrasaga

i

i

i
Mörkinni 1 • Sími 588 24 00

;

=

*ËLAPAKKI INNPAKKAÈUR AF 2AGNHEIÈI STU 0ÁTURSDËTTUR

6IÈ &LËKAGÎTUNA STENDUR ÖETTA HÒS LJËSUM PRÕTT EFTIR 'ARÈLIST

&2¡44!",!¨)¨(%)¨!

Skreyta garða og hús
Fyrirtækið Garðlist tekur að
sér utanhússskreytingar á
aðventunni fyrir einstaklinga,
húsfélög og stofnanir.

Skeifan 8 - s. 568 2200

Smáralind - s. 534 2200 - www.babysam.is

„Þetta er garðyrkjufyrirtæki en í
kuldakastinu í nóvember höfðum
við lítið að gera í garðvinnunni og
settumst niður til að hugsa upp
verkefni. Þá datt okkur í hug að
bjóða upp á ljósaskreytingar og
eftir að við auglýstum það hefur
verið brjálað að gera,“ segir
Brynjar
Kjærnested,
framkvæmdastjóri Garðlistar. Hann
tekur fram að Garðlist þjónusti
fyrirtæki og einstaklinga á höfuðborgarsvæðinu og nefnir líka húsfélög sem láti gjarnan setja seríur
á svalahandriðin. „Fólk hringir í
okkur og óskar eftir skreytingu,
hvort sem er utan á húsið eða á
lóðinni, ráðgjafi frá okkur mætir á
staðinn og fer yfir það hvað fólk
vill og hvaða skreytingar á að
nota. Sjálfir erum við með úrval af
ljósaseríum til sölu og sýnum fólki
myndir af þeim ef það vill. Í þessari heimsókn er líka gerð kostnaðaráætlun. Síðan fer sérstakur uppsetningarmaður á staðinn og
gengur rammlega frá ljósunum
úti við hvort sem er utan á hús eða
í garði og endar á því að stinga í
samband.“
Brynjar segir þessa starfsemi
skemmtilega tilbreytingu í skammdeginu. En þurfa þeir félagar ekki
himinháa stiga til að ganga frá
seríum á efstu trjátoppa? „Jú, jú,
við erum með stóra stiga og líka
körfubíl ef með þarf. Við höfum

%KKI AÈEINS TRJ¹KRËNURNAR HAFA VERIÈ LÕSTAR UPP Å GARÈINUM VIÈ &LËKAGÎTU HELDUR LÅKA
STOFNARNIR
&2¡44!",!¨)¨(%)¨!

'ARÈLISTAMENN TËKU AÈ SÁR AÈ SKREYTA
"LËMAVAL VIÈ 3KÒTUVOG OG HÁR ERU ÖEIR
AÈ ÖEKJA ÖAKIÈ LJËSUM

komið fyrir ljósum í allt upp í 15
metra háum trjám.“ Að lokum er
forvitnast um verð á þjónustunni
en Brynjar segir það algerlega
fara eftir aðstæðum. „Það er mjög
misjafnt hvað fólk vill eyða miklu í
skreytingar. Sumir eyða 30 til 40

þúsundum, aðrir allt upp í 400 þúsund.“ Að lokum má geta þess að
frekari upplýsingar og myndir af
seríum Garðlistar er að finna á
heimasíðu fyrirtækisins, www.
gardlist.is
GUN
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Jólaskrautið }

Útstillingin er æt

*ËLAVEINAR AÈ STÎRFUM
"2)!. 0),+).'4/. (!..!¨) &92)2 ./++25- 25- 3+%--4),%'
!2 3494452 !& ¥3,%.3+5 *«,!36%).5.5-
¥SLENSKU JËLASVEINARNIR 'RÕLA ,EPPALÒÈI OG JËLAKÎTTURINN ERU MISMUN
ANDI VELKOMNIR GESTIR ¹ ÅSLENSKUM HEIMILUM YFIR JËLAH¹TÅÈIRNAR %NSKI
MYNDLISTARMAÈURINN "RIAN 0ILKINGTON HEILLAÈIST MJÎG AF JËLASVEINUN
UM ÅSLENSKU SÎGU ÖEIRRA OG FJÎLSKYLDUMYNSTRI ÖEGAR HANN FLUTTI HING
AÈ TIL LANDSTËK SIG TIL FYRIR NOKKRUM ¹RUM OG HANNAÈI STYTTUR AF ÖESSARI
MERKISFJÎLSKYLDU ÒT FR¹ MYNDUM SEM HANN GERÈI Å BËK SEM ÒTSKÕRIR
JËLASVEINANA ÅSLENSKU FYRIR UMHEIMINUM ¶ARNA M¹ FINNA JËLASVEINANA
AÈ STÎRFUM VIÈ AÈ G¾GJAST ¹ GLUGGA DRAGA Å DILKA EÈA RÅFA Å SIG BJÒGU
'RÕLU ,EPPALÒÈA OG HINN ËFRÕNILEGA JËLAKÎTT *ËLASVEINASTYTTURNAR EIGA
LÅKA LITLA BR¾ÈUR SEM ER H¾GT AÈ HENGJA ¹ JËLATRÁÈ
¶¾R F¹ST ¹ ÕMSUM STÎÈUM Å B¾NUM TIL D¾MIS Å )SLANDIA OG *ËLAHÒS
INU 3T¾RRI GERÈIN KOSTAR Å KRINGUM  KRËNUR EN ÖEIR MINNI SEM
FARA ¹ JËLATRÁÈ Å KRINGUM  KRËNUR

*ËLASVEINARNIR HANS "RIANS

Á jóladöfinni }

$%3%-"%2
6OX "OREALIS EÈA 2ADDIR NORÈ
ANVINDINS FLYTJA NORRR¾N JËLALÎG
Å ANDDYRI .ORR¾NA HÒSSINS OG
HEFJAST TËNLEIKARNIR KL  +ËR
INN ER SKIPAÈUR UNGMENNUM ÒR
.ORDKLÒBBUM .ORR¾NA FÁLAGSINS
OG STJËRNANDI ER 3ËLVEIG 3IGURÈAR
DËTTIR %NGIN AÈGANGSEYRIR
*ËLABËNUS (UGLEIKS VERÈUR
AFHENTUR Å ANNAÈ SINN Å ¶JËÈLEIK
HÒSKJALLARANUM Å KVÎLD KL 
'UNNAR 'UNNARSSON ORGANISTI
OG 3IGURÈUR &LOSASON SAX
OFËNLEIKARI LEIKA JËLAS¹LMA Å
(ALLGRÅMSKIRKJU KL 
,ÁTTSVEIT 2EYKJAVÅKUR HELDUR
JËLATËNLEIKA Å ,ANGHOLTSKIRKJU
SEM HEFJAST KL  OG BÕÈUR TIL
SÅN GESTUM ÒR "ARNAKËR "ÒSTAÈA
KIRKJU %INSÎNGVARI ER ¶ORVALDUR
¶ORVALDSSON
*ËLA OG AÈVENTUTËNLEIKAR
+AMMERKËRS (AFNARFJARÈAR
VERÈA ENDURTEKNIR KL  Å (¹SÎL
UM Å (AFNARFIRÈI  TËNLEIKUNUM
VERÈUR FLUTT JËLATËNLIST OG ÎNNUR
H¹TÅÈLEG TËNLIST
*ËLATËNLEIKARNIR b¡G MAN ÖAU
JËLINm VERÈA HALDNIR Å (AFNARBORG
OG HEFJAST KL  ¶EMA TËNLEIK
ANNA ER GÎMLU GËÈU AMERÅSKU
JËLALÎGIN SEM VERÈA FLUTT AF
LISTAMÎNNUM SEM ERU
BÒSETTIR Å (AFNAR
FIRÈI EÈA TENGJ
AST (AFNARFIRÈI ¹
EINHVERN H¹TT
-EÈAL ÖEIRRA
SEM FRAM
KOMA ERU
«LAFUR -¹R
3VAVARSSON
OG %STHER
*ÎKULS
DËTTIR

0ANTAÈU
JËLAMYNDATÎKUNA
TÅMANLEGA

-9.$
(AFNARÙRÈI 3  
WWWLJOSMYNDIS

¶EGAR GENGIÈ ER UM 2AUÈAR¹RSTÅGINN VEKJA JËLAÒTSTILLINGAR Å SKËBÒÈINNI 4RIPPEN
ATHYGLI &YRIR UTAN SKËTAUIÈ ER FLEST AF ÖVÅ ¾TILEGT SEM Å GLUGGAKISTUNNI ER ¶ETTA
ER EINFÎLD LEIÈ TIL AÈ MINNA ¹ JËLIN OG ÖË EITTHVAÈ HVERFI UPP Å LITLA MUNNA EÈA ¹
ANNAN H¹TT M¹ ALLTAF ENDURNÕJA SKRAUTIÈ
&2¡44!",!¨)¨(®2¨52
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+IA 3PORTAGE 7AGON ¹RGERÈ  EKINN
 ÖKM BENSÅN  GÅRAR 6ERÈ 
2NR 

(YUNDAI #OUPE ¹RGERÈ  EKINN 
ÖKM BENSÅN  GÅRAR VERÈ 
2NR 

+IA -AGNETIS 3% 6 ¹RGERÈ 
EKINN  ÖKM BENSÅN SJ¹LFSKIPTUR
VERÈ  4ILBOÈ  2NR


(YUNDAI #OUPE ¹RGERÈ  EKINN 
ÖKM "ENSÅN  GÅRAR VERÈ 
2NR 

)SUZU 4ROOPER NÕJA LAGIÈ m BREYTTUR
¹RGERÈ  EKINN  ÖKM DÅSEL 
GÅRAR VERÈ  4ILBOÈ 
2NR 

(ONDA #IVIC 3EDAN 3) ¹RGERÈ 
EKINN  ÖKM "ENSÅN  GÅRAR VERÈ
 2NR 

)SUZU 4ROOPER ¹RGERÈ  EKINN 
ÖKM BENSÅN  GÅRAR VERÈ 
2NR 

(YUNDAI 4RAJET  MANNA ¹RGERÈ 
EKINN  ÖKM BENSÅN  GÅRAR VERÈ
 2NR 

(YUNDAI 4RAJET  MANNA ¹RGERÈ 
EKINN  ÖKM BENSÅN  GÅRAR VERÈ
 2NR 

&ORD &OCUS !MBIENTE ¹RGERÈ 
EKINN  ÖKM "ENSÅN  GÅRAR VERÈ
 2NR 

3-!5',µ3).'!3¥-).. %2 
SMAAR FRETTABLADIDIS  VISIRIS

&ORD % 3UPER #LUB 7AGON ¹RGERÈ
 EKINN  ÖMÅLUR "ENSÅN  GÅRAR
VERÈ  2NR 

$ODGE 3TRATUS 3% ¹RGERÈ  EKINN
 ÖKM "ENSÅN  GÅRAR VERÈ 
4ILBOÈ 2NR 

$ODGE 3TRATUS 3% ¹RGERÈ  EKINN
 ÖKM "ENSÅN 3J¹LFSKIPTUR VERÈ
 4ILBOÈ 2NR 

$ODGE 3TRATUS %3 ¹RGERÈ  EKINN
 ÖKM "ENSÅN  GÅRAR VERÈ 
4ILBOÈ  2NR 



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

!&'2%)¨3,!. %2 /0).
6)2+! $!'!
5- (%,'!2

p
p

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

#HEVROLET ,ACETTI SEDAN ¹RGERÈ 
EKINN  ÖKM BENSÅN SJ¹LFSKIPTUR
VERÈ  4ILBOÈ  2NR


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

$AEWOO %VANDA ¹RGERÈ  EKINN
 ÖKM BENSÅN SJ¹LFSKIPTUR VERÈ
 2NR 

#HEVROLET #OLORADO ,3 8 #REW #AB
: ¹RGERÈ  EKINN  ÖKM
BENSÅN SJ¹LFSKIPTUR VERÈ  2NR


4/9/4! 9!2)3 4%22! ¹RGERÈ 
EKINN  ÖKM "ENSÅN  GÅRAR VERÈ
 2NR 

#ITROEN 8SARA 0ICASSO  6 ¹RGERÈ
 EKINN  ÖKM BENSÅN  GÅRAR
VERÈ  2NR 

4/9/4! 9!2)3 4%22! ¹RGERÈ 
EKINN  ÖKM "ENSÅN  GÅRAR VERÈ
 2NR 

#ITROEN # 643 ¹RGERÈ  EKINN 
ÖKM BENSÅN  GÅRAR VERÈ 
2NR 

&ORD & #2%7 #!" 8 ¹RGERÈ 
EKINN  ÖMÅLUR $ÅSEL 3J¹LFSKIPTUR VERÈ
 2NR 

$ODGE 'RAND #ARAVAN 3% 7$
¹RGERÈ  EKINN  ÖKM "ENSÅN
3J¹LFSKIPTUR VERÈ  4ILBOÈ
2NR 

4/9/4! 9!2)3 4%22! ¹RGERÈ 
EKINN  ÖKM "ENSÅN  GÅRAR VERÈ
 2NR 

#ITROEN "ERLINGO SENDIBÅLL ¹RGERÈ 
EKINN  ÖKM BENSÅN  GÅRAR VERÈ
 2NR 

&ORD %XPLORER 8,4 7$ ¹RGERÈ 
EKINN  ÖKM "ENSÅN  GÅRAR VERÈ
 2NR 

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

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

#ITROEN "ERLINGO ¹RGERÈ  EKINN 
ÖKM BENSÅN  GÅRAR VERÈ 
2NR 

'$ #!(( 
&! % & (% &%"""

"-7  ¹RGERÈ  EKINN  ÖKM
DÅSEL  GÅRAR VERÈ  4ILBOÈ
2NR 

"-7 ) ¹RGERÈ  EKINN  ÖKM
BENSÅN SJ¹LFSKIPTUR VERÈ 
4ILBOÈ  2NR 

"-7  ¹RGERÈ  EKINN  ÖKM
"ENSÅN 3J¹LFSKIPTUR VERÈ  2NR


4/9/4! 9!2)3 3/, ¹RGERÈ  EKINN
 ÖKM "ENSÅN  GÅRAR VERÈ 
2NR 

&)--4$!'52  DESEMBER 
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&ORD
%XPEDITION
%DDIE
"AUER
SKRD EK  KM CC
SJ¹LFSKIPTUR SETT VERÈ  KR
4ILBOÈ  KR 3  

#ITROEN 0ICASSO %XCLUSIVE SKRD
E KM CC SJ¹LFSKIPTUR SETT
VERÈ  KR 4ILBOÈ  KR
3 

6OLVO 6 8# SKRD E
KM CC SJ¹LFSKIPTUR SETT VERÈ
 KR 4ILBOÈ  KR 3


#ITROEN 0ICASSO %XCLUSIVE SKRD
E KM CC SJ¹LFSKIPTUR SETT
VERÈ  KR 4ILBOÈ  KR
3 

&ORD
%XPEDITION
%DDIE
"AUER
SKRD E KM CC
SJ¹LFSKIPTUR SETT VERÈ  KR
4ILBOÈ  KR 3 

3UZUKI 'RAND 6ITARA 6 SKRD
E KM CC SJ¹LFSKIPTUR SETT
VERÈ  KR 4ILBOÈ  KR
3 

&ORD &OCUS (IGH 3ERIES SKRD
E KM CC BEINSKIPTUR
SETT VERÈ  KR 4ILBOÈ 
KR 3 

&ORD & +ING 2ANCH SKRD
E KM CC SJ¹LFSKIPTUR SETT
VERÈ  KR 4ILBOÈ  KR
3 

&ORD -ONDEO 'HIA SKRD
E KM CC SJ¹LFSKIPTUR SETT
VERÈ  KR 4ILBOÈ  KR
3 

&ORD
%XPEDITION
%DDIE
"AUER
SKRD E KM CC
SJ¹LFSKIPTUR SETT VERÈ  KR
4ILBOÈ  KR 3 

3UBARU " 4RIBECA SKRD
E KM CC SJ¹LFSKIPTUR SETT
VERÈ  KR 4ILBOÈ  KR
3 

&ORD %XPLORER 8,4 SKRD
E KM CC SJ¹LFSKIPTUR SETT
VERÈ  KR 4ILBOÈ  KR
3 

&ORD %XPLORER 8,4 SKRD
E KM CC SJ¹LFSKIPTUR SETT
VERÈ  KR 4ILBOÈ  KR
3 

&ORD
%XPEDITION
%DDIE
"AUER
SKRD E KM CC
SJ¹LFSKIPTUR SETT VERÈ  KR
4ILBOÈ  KR 3 

6OLVO 3 SKRD E
KM CC SJ¹LFSKIPTUR SETT VERÈ
 KR 4ILBOÈ  KR 3


#ITROEN
0ICASSO
SKRD
E KM CC SJ¹LFSKIPTUR SETT
VERÈ  KR 4ILBOÈ  KR
3 

6OLVO  4 SKRD E
KM CC SJ¹LFSKIPTUR SETT VERÈ
 KR 3 

&ORD &OCUS 4REND SKRD
E KM CC BEINSKIPTUR SETT
VERÈ  KR 4ILBOÈ  KR
3 

2ENAULT -EGANE )) 3ALON SKRD
E KM CC BEINSKIPTUR SETT
VERÈ  KR 4ILBOÈ  KR
3 

#ITROEN # 38 SKRD E
KM CC BEINSKIPTUR SETT VERÈ
 KR 4ILBOÈ  KR 3


&ORD 'ALAXY 4REND SKRD
E KM CC BEINSKIPTUR SETT
VERÈ  KR 4ILBOÈ  KR
3 

&ORD &OCUS (IGH 3ERIES SKRD
E KM CC BEINSKIPTUR
SETT VERÈ  KR 3 

&ORD %XPLORER 8,4 30 SKRD
E KM CC SJ¹LFSKIPTUR SETT
VERÈ  KR 3 

&ORD -ONDEO 'HIA SKRD
E KM CC SJ¹LFSKIPTUR SETT
VERÈ  KR 3 

"RIMBORG
"ÅLDSHÎFÈA   2VK
3ÅMI  
WWWBRIMBORGIS

"RIMBORG
"ÅLDSHÎFÈA   2VK
3ÅMI  
WWWBRIMBORGIS

"RIMBORG
"ÅLDSHÎFÈA   2VK
3ÅMI  
WWWBRIMBORGIS

"RIMBORG
"ÅLDSHÎFÈA   2VK
3ÅMI  
WWWBRIMBORGIS

"RIMBORG
"ÅLDSHÎFÈA   2VK
3ÅMI  
WWWBRIMBORGIS

"RIMBORG
"ÅLDSHÎFÈA   2VK
3ÅMI  
WWWBRIMBORGIS
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'ALLOPER 4#) DÅSEL ¹RG EK 
ÖKM 3J¹LFSKIPTUR  MANNA KRËKUR VEL
ÖJËNUSTAÈUR 6ERÈ  Ö ¹HV  Ö

&  #REW #AB 8,4   ¹RG 
EKINN  Ö VEL BÒINN BÅLL SKR¹ÈUR 
MANNA 'OTT STAÈGR VERÈ

4IL SÎLU &ORD &  ,ARIAT   L DÅSEL 
5MBOÈSBÅLL NÕSKR  ALGJÎR MOLI
HLAÈINN AUKABÒNAÈI EKIN AÈEINS 
ÖKM HVÅLANDI   AFBORGUN 
ÖÒS 6ERÈTILBOÈ

"ÅLALÅF
+LETTH¹LS   2EYKJAVÅK
3ÅMI  
WWWBILALIFIS

4IL SÎLU ER -"ENZ -, RGERÈ 
%KINN  ÖÒS KM SJ¹LFSK MEÈ ÎLLU 6ERÈ
 KR HVL  KR ATH
SKIPTI 5PPL I S  

"ÅLASALA 2EYKJAVÅKUR
"ÅLDSHÎFÈA   2VK
3ÅMI  
WWWBRIS

"IFREIÈASALAN
4ANGARHÎFÈA   2EYKJAVÅK
3ÅMI  
WWWBIFREIDASALANIS

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

0ATROL %LEGANCE  ¹RG 
EKINN  Ö 6ERÈTILBOÈ 'OTT STAÈGR
VERÈ

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

"ÅLASALA ¥SLANDS
3KËGARHLÅÈ   2VK
3ÅMI  
WWWBILASALAISLANDSIS

 KR Å AFSL¹TT

4OYOTA #OROLLA 664I ¹RGERÈ  EKINN
 ÖKM BENSÅN  GÅRAR FILMUR 6ERÈ
 ¹HV   Ö ¹ M¹N
3   WWWBILALIFIS

   
    

- "ENZ %  -ATIC !VANTGARDE
.ÕSKR¹ÈUR    %KINN  ÖÒS
,ISTAVERÈ  KR EN MJÎG GËÈUR
AFLS¹TTUR ER ¹ HONUM &JËRHJËLADRIFINN
OLÅUMIÈSTÎÈ LOSANLEGUR KRËKUR ¹ NÕJUM
VETRARDEKKJUM OG ALLTAF ÖJËNUSTAÈUR
HV  KR !LLIR AUKAHLUTIR 5PPL
Å S   OG   !TH ÎLL
SKIPTI

(ONDA #2 6 NÕSKR  CC
 DYRA SJ¹LFSKIPTUR DÎKKRAUÈUR EKINN
 Ö 6ERÈ 


4IL SÎLU ER ,EXUS )3  RGERÈ 
%KINN  ÖÒS KM 3SK LEÈUR LÒGA m
LYKLALAUS AÈGENGI 6ERÈ  HVL
 3¹ FALLEGASTI 5PPL Å S 


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

"ÅLALAND "  ,
'RJËTH¹LS   2VK
3ÅMI  
WWWBILALANDIS

6ANTAR ÚEIRI BÅLA ¹ SKR¹
OG ¹ STAÈINN
 !!!  ""#!! $'$!( ?
F9/ -3166 AJ:5G44-B<9;7884J/) #F9/  -3166AJ:35:2F4.:318
7/5)9/;.4-19)66.4<;;<9J;41;::3)B)B<9 ;<95)66)C:-;;=-9B  
-6.<44=1B/-9B<9C:-;;=-9B   F0=G4)6,1 
F0=G4)6,1 AJ:F5F6<B1

4OYOTA ,AND #RUISER  68 DÅSEL ¹RGERÈ
 EKINN  Ö KM STENGR¹R  MANNA
6ERÈ    UPPL Å S  

.ÕR -AZDA #8  ¹RG  , $)3)
CYL 4URBO OG INTERCOOLED VÁL 
HESTÎFL STÎÈULEIKAKERFI SPËLVÎRN X
m ¹LFELGUR HRAÈASTILLIR SPOILER STÕRIS
STILLING FYRIR ÒTVARP OG CD 40-3 DEKKJA
LOFTÖRÕSTINGS NEMI OFL 6ERÈ 
KR 5PPL Å S   &¾ST Å FLEIRI
ÒTF¾RSLUM

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

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

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

#(#%""F9/-3166  & ##$!F9/  -3166
AJ:*-16:318;G/HB<4)/1C:-;;=-9B
AJ:35:=)9;<97/:2F4.:318;<9
 AJ: AJ::;)B/9-1;;
A-::1-9H;9J4-/:89@3<97/->B19-331
5134<4G;<9J;-16:7/-1666K9%-9B
F0=G4)6,1  
).*79/<6 AJ:39

%%"#  #&#$!
F9/-3166 AJ:35
04)B166*J6)B1+) 0I%-9B;14*7B
 :;)B/9-1;;

4IL SÎLU ER &ORD %XPLORER ¹RGERÈ 
%KINN  ÖÒS MÅLUR ,EÈUR  MANNA
KRËKUR m FELGUR 6ERÈ  KR
5PPL Å S  

8 EHF
-ALARHÎFÈI   2EYKJAVÅK
3ÅMI  

3¾TISHITARI Å ÚESTAR GERÈIR BÅLA
2AFMAGNIÈ TENGIST Å  VOLTA
TENGIÈ «MISSANDI ÖEGAR ÖAÈ FER
AÈ KËLNA KR FYRIR  S¾TI

3NILLDAR BËN ¹ FELGURNAR
.Ò ER RÁTTI TÅMINN TIL AÈ HUGSA AÈ
UMHIRÈU FELGNANNA %F ÖÒ NOTAR
7EELWAX Ö¹ SKOLAR ÖÒ ËHREININD
UNUM AF KR

"LUETOOTH FYRIR ÚESTA GERÈIR "LUE
TOOTH SÅMA %NDIST Å  TÅMA Å TALI
OG  TÅMA Å BIÈ 'OTT AÈ LOSNA
VIÈ SNÒRUFARGANIÈ SEM FYLGIR OFT
HANDFRJ¹LSUM BÒNAÈI KR

,OKSINS LOKSINS KOMINN AFTUR
3PENNUBREYTIR Å BÅLA TENGIST Å
 VOLTA TENGIÈ 'EFUR FR¹ SÁR
6OLT (: OG 7 VIÈ
STÎÈUGA NOTKUN KR

!(%""#!#
 E##D  H4)02H41BGF9
H4);14*7B 

!(%""##$"# %& ""#!#
 E##D 
F9/ -3166AJ:35
H4)02H41BGF9H4);14*7B  
:14.<9/9F9*-16:318;<9)44-/<9*G44%-9B
 F0=G4)6,1
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4OYOTA 2AV SKR¹ÈUR  EKINN
 KM LFELGUR GEISLASPILARI OG
FLEIRA 5PPLÕSINGAR Å SÅMA  
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 

6ORUM AÈ F¹ I SAL (ARLEY DAVIDSON 6 2OD
 !NNIVERSARY OG (ARLEY $AVIDSON
.IGHT 2OAD  3TËRGL¾SILEG HJËL 4IL
SÕNIS Å &UNAHÎFÈA  SÅMI   OG
'SM  

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

63+.F9 > "-=21+5-8,?7
<<<8/,03+708

!UDI ! ¹RG k EK  ÖÒS ¶JËNUSTAÈUR
FR¹ UPPHAFI !UÈVELD KAUP  ÒT YFIR
TAKA ¹ L¹NI  ÖÒS 5PPL Å S  
  

"ÅLAR TIL SÎLU
$ ) $) #C7/-7B 2055 A24&-7B27  3E5

2ENAULT -ÁGANE k EK  ÖÒS GËÈUR
FJÎLSKYLDUBÅLL SEM F¾ST ¹  ÖÒS 5PPL
Å S  
,EXUS )3 ¹RG  EK  ÖKM
6ERÈ  ÖÒS HVÅLANDI  ÖÒS
!FBORGANIR  ÖÒS ¹ M¹NUÈI &LOTT EIN
TAK 'ETUM B¾TT BÅLUM ¹ PLAN OG SKR¹
3 

)%#$ ( #%(C7/-7B  2055 A24
&-7B27 

(EIMSBÅLAR
+LETTH¹LSI   2EYKJAVÅK
3ÅMI  
WWWHEIMSBILARIS

(ILUX $OUBLE CAP LENGDUR   BENSÅN
¹RG k EK  ÖÒS 'ËÈUR VINNUBÅLL 6
 Ö 3  

&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
.ISSAN 0ATROL 3% ¹RGERÈ   CYL
SJ¹LFSKIPTUR LEÈUR m BREYTING OG NÕLEG
DEKK TOPPLÒGA DR¹TTARKÒLA  MANNA
OFL EKINN  ÖÒSKM  L¹NAÈ
VERÈ  3  

*"(C7/-7B  2055 A24
&-7B27  3E54G/:3-/9

$AIHATSU 'RAND -OVE ¹RG k EK 
ÖÒS SJ¹LFSK VEL ÒTLÅTANDI Å TOPPSTANDI
¶JËNUSTUBËK 4ILBOÈSVERÈ  ÖÒS 3
 
4IL SÎLU &ORD -ONDEO k MJÎG GOTT
EINTAK SELST ¹ GËÈU VERÈI %INN EIGANDI
FR¹ UPPHAFI 5PPL Å S  

,ANDROVER &REELANDER

2AV l OKT EK ÖÒS SVARTUR
SJ¹LFSK 'L¾SILEGUR BÅLL 6ERÈ  ÖÒS
3  

.ISSAN .AVARA % DIESEL DOUBLECAB
¹RGERÈ  EKINN CA  ÖÒSKM
TOPPLÒGA RAFRÒÈUR ¹LFELGUR DR¹TTARBEISLI
KL¾DD SKÒFFA OFL 6ERÈ  
L¹NAÈ 3     

(RAUN "4
3ÅMI  
WWW(RAUN"4IS

"REIÈAN EHF
3ÅMI  

,ANDROVER &REELANDER ¹RG 
EKINN AÈEINS Ö  SMURBËK
&JËRHJËLADRIFIN JEPPLINGUR MEÈ LEÈRI
¹HVÅLANDI Ö AFB Ö &¾ST GEGN
YFIRTÎKU Ö 3ÅMI  

$ ) $&##' $""C7/-7B 2055 A24
&-7B27 

&D#@#  "%
)%$"$E7/-7B
%(#C7/-7B  2055  2055 A24&-7B27
A24&-7B27 2-77+5
=.079+2+E3E50
.=3/074-B

"C7/-7B  2055  )%#$ ( C7/-7B
A24&-7B27 
2055A24&-7B27
=.079+2+E3E50

&'!##$  "$#
(%##  @%"#
C7/-7B  2055 A24&-7B27 C7/-7B  2055 A24&-7B27
=.079+2+E3E50


 ""&C7/-7B
 2055A24&-7B27
=.079+2+E3E50

&' "&C7/-7B  2055 
A24&-7B27 3?22+B;-7B
3E5
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  ÖÒS

  MILLJËNIR

4IL SÎLU 4OYOTA 2AV  ¹RG  EKINN
 Ö BEINSKIFTUR $R¹TTARKÒLA OG MARGT
FL 3UMAR OG VETRARDEKK 'ËÈUR BÅLL 6ERÈ
 Ö STAÈGREITT 5PPL Å SÅMA  
OG  

0ALLBÅLAR

"OBCAT JARÈVEGSÖJÎPPUR
"ENZ !TEGO ¹RG  MEÈ 0ALFINGER
KRANA  3CANIA  ¹RG  MEÈ
(IAP  KRANA «SKAÈ ER EFTIR TILBOÈUM
Å BÅLANA SEM SELJAST Å ÖVÅ ¹STANDI SEM
ÖEIR ERU Å EN B¹ÈIR BÅLARNIR ÖARFNAST VIÈ
GERÈAR 5PPL GEFUR *ËN Å S  

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


3CANIA 3CANIA X
RG k  HJËLA BÅLL MEÈ FRAMDRIFI 
M KASSA OG LYFTU KOJUHÒS 'ËÈUR OG
FALLEGUR BÅLL 3  

-JÎG GËÈUR VINNUBÅLL &ORD %SCORT VAN
 EKINN UM  KM .ÕSKOÈUR
Å GËÈU STANDI 6ERÈ  STAÈGREITT
'ARÈYRKJA EHF SÅMI  

4IL SÎLU 'OLF ¹RG k %K Ö  GÅRA "ÅLL
Å GËÈU ¹SIGKOMULAGI 6ERÈ Ö 5PPL Å
S  
3AAB  #$ k EK ÖÒS 
VÁL SSK NÕSK k NÕTT PÒST NÕIR BREMS
UKLOSSAR NÕ SMURÈUR 6ERÈ  ÖÒS 3
 
4IL SÎLU ,ANCER ¹RG k X EK  ÖÒS
.ÕLEG HEILS¹RSDEKK KRËKUR 3K k "ÅLL
Å GËÈU STANDI 6ERÈ  ÖÒS 5PPL Å S
 

  ÖÒS

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

4OYOTA !VENSIS k SSK EK 
6ERÈ  ÖÒS %INNIG ,ANCER 7AGON
k SKOÈAÈUR k 6ERÈ  ÖÒS 5PPL
Å S  

"ÅLAR ËSKAST

(ÒSBÅLAR

¶ESSI FALLEGI &ORD %CONOLINE HÒSBÅLL ER
FALUR FYRIR VIÈUNDANDI VERÈ ¥ HONUM ER
GËÈ ELDUNARAÈSTAÈA ÎRBYLGJUOFN SJËN
VARP OG KLËSETT 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

+ERRUR
*EPPAKERRUR 6ÅKURVAGNAR
$R¹TTARBEISLI 6ÅKURVAGNAR

6INNUVÁLAR

3%!4 VINNUVÁLAS¾TI
%IGUM TIL S¾TI Å JEPPA VÎRUBÅLA VINNU
VÁLAR DR¹TTARVÁLAR OG LYFTARA 6ÁLABORG
+RËKH¹LSI & 2EYKJAVÅK GENGIÈ INN FR¹
*¹RNH¹LSI  3ÅMI   OG .JARÈARNESI
 !KUREYRI 3ÅMI  

3ENDIBÅLAR

"R¹ÈVANTAR BÅL STRAX VERÈ ALLTAÈ  ÖÒS
5PPL Å S  

*EPPAR

4IL SÎLU -"ENZ !TEGO ¹RG  EKINN
 ÖÒS 6ERÈ 
VSK 3 


- "ENZ  3% ¹RG k EK 
ÖÒS SK k SMURBËK 'L¾SILEGUR BÅLL
Å TOPPSTANDI 6ERÈ  ÖÒS 5PPL Å S
 

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

6ÎRUBÅLAR

  ÖÒS

,YFTARAR

4IL SÎLU .ISSAN !LMERA ¹RG k EK 
ÖÒS  GÅRA  DISKA #$ MAGASÅN BÅLL
Å TOPPSTANDI 3ELST MEÈ GËÈUM STGR
AFSL¾TTI 5PPL Å S  

&ORD -ONDEO 'HIA 7AGON STATION
 CC SJ¹LFSKIPTUR  DYRA GR¹R
EKINN  NÕSKR¹ÈUR  6ERÈ
 ,ÅTIÈ EKINN OG VEL MEÈ FARINN
BÅLL 3UMAR OG VETRARDEKK 5PPL "RYNDÅS
Å S  

*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

3NJËPLËGAR OG SNJËKEÈJUR
²TVEGUM MEÈ STUTTUM FYRIRVARA SNJËP
LËGA OG SNJËKEÈJUR ¹ TRAKTORSGRÎFUR
HJËLASKËFLUR OG VÎRUBÅLA 6ÁLABORG
+RËKH¹LSI & 2EYKJAVÅK GENGIÈ INN FR¹
*¹RNH¹LSI  3ÅMI   OG .JARÈARNESI
  !KUREYRI 3ÅMI   3KOÈIÈ
EINNIG ÒRVALIÈ ¹ VELABORGIS

*UNGHEINRICH PALLETTUTJAKKAR M¹LAÈIR
EÈA GALVANISERAÈIR B¹ÈAR GERÈIR MEÈ
bQUICK LIFTm 6ERÈ FR¹ KR  ¹N
VSK 6ÁLABORG +RËKH¹LSI & GENGIÈ INN
FR¹ *¹RNH¹LSI  2EYKJAVÅK SÅMI 
 .JARÈARNESI   !KUREYRI 3ÅMI
 

4), 3®,5

"¹TUR TIL SÎLU
®ÈLINGUR 3& 


-EÈ NETAÒTHALDI
TVEIR NIÈURLEGGJARAR
OG Ú

6ERÈ   MILJËNIR
5PPLÕSINGAR Å SÅMA    

&)--4$!'52  DESEMBER 
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6IÈGERÈIR

+ÎRFUBÅLALEIGAN

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

4IL SÎLU NÕ VETRARDEKK  2 NEGL
ANLEG VERÈ ¹ÈUR  4ILBOÈ 
5PPL Å SÅMA  
'ËÈ m DEKK ¹ GATA --# 0AJERO
FELGUM 6ERÈ EINUNGIS  STGR 3
 

"ÅLAPARTASALAN S

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

"ÅLAÖJËNUSTA

%R AÈ SELJA ¹HÎLD FR¹ VINNUVÁLAVERKST¾ÈI
¹ RTÒNSHÎFÈA MA STËRA BORVÁL ¹ GËLFI
AFSOG FYRIR RAFSUÈU JA TN KEÈJUTALÅU
¹TAKSSKÎFT  TN VÎKVAPRESSU m LOFT
LYKIL HERSLULYKLA STËRA RÎRATÎNG bHËN
ARAm FYRIR VÎKVASTROKKA  TN VÎRUBÅL
STJAKKA NOTAÈAN  KG BROTHAMAR ¹
VÎKVAGRÎFU OG (IAB  TN VÎRUBÅLAKRANA
6ARAHLUTI Å "ROYT GRÎFU 8 OG 8 MA
VÎKVASTROKKA SKËFLUR   LÅTRA
 DEKK X  STRIGALAGA 5PPL Å
S   MILLI KL   

4IL SÎLU

*OHN $EERE H¹G¾ÈAOLÅUR

¶*«.534!

3MUROLÅUR VÎKVAKERFISOLÅA KOPPAFEITI
OG FROSTLÎGUR  LENGRI ENDINGATÅMI
.¹NARI UPPLÕSINGAR HJ¹ SÎLUMÎNN
UM 6ÁLABORG +RËKH¹LSI &  
.JARÈARNESI   !KUREYRI  

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

#OMET IÈNAÈARRYKSUGUR

4V¾R GERÈIR VERÈ FR¹ KR  MVSK
6ÁLABORG EHF +RËKH¹LSI &  2VK
  .JARÈARNESI   !K 


0ARTAR S  

/LÅUKYNDINGART¾KI

4IL SÎLU  OLÅUKATLAR FR¹ 4¾KNI  JA M
MEÈ SPÅRAL OG   M 5PPL Å S 
 ¹ DAGINN

6ARAHLUTIR Å 67 'OLF 0OLO OG 9ARIS
2ENAULT +ANGOO 6IÈGERÈIR +AUPI BÅLA
5PPL Å S     

'EFINS

0ARTASALAN 3ÅMI  

0ARTASALAN 3KEMMUVEGI  SÅMI 
 %IGUM VARAHLUTI Å 6OLVO /PEL
.ISSAN 4OYOTA 2ENAULT (ONDA OG
FLEIRA

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

4), 3®,5

'ËÈ KAUP 0RINSESSUKJËLAR  KR !LLAR
ST¾RÈIR $VERGSHÎFÈA  3ÅMI  
/PIÈ FR¹  
 FETA 2ILEY SNËKERBORÈ TIL SÎLU 5PPL
Å S  

0ARTAR +APLAHRAUNI  S  
6ARAHLUTIR Å BÅLA Ö¹M &ORD /PEL
$AEWOO +AUPUM BÅLA

"ÅLAPARTAR OG ÖJËNUSTA 3
 

6ANUR OG ÖOLINMËÈUR EIGANDI ËSKAST
KANÅNUUNGI F¾ST GEFINS 5PPL I S 


%R VINNUDAGURINN OF STUTTUR

%R VINNUDAGURINN OF STUTTUR )2
,JËSATURNAR LENGJA VINNUDAGINN X
 WATTA HALIDE KASTARAR  METRA
LJËSAMASTUR ÖOLIR VINDSTYRK ALLT AÈ 
KMKLST (LJËÈL¹T OG SPARNEYTIN DÅSELVÁL
KNÕR RAFALINN 6ÁLABORG +RËKH¹LSI &
GENGIÈ INN FR¹ *¹RNH¹LSI  3ÅMI 


(LJËÈF¾RI
(ÎFURM OPNAÈ VERSLUN MEÈ NÕJAR OG
NOTAÈAR HARMONIKUR OG ÎLLUM FYLGI
HLUTUM 6ISAEURO RAÈGREIÈSLUR WWW
HARMONIKANIS 3  

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

4), 3®,5

$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 NÕJAR ¹LFELGUR 8m MEÈ GATA
DEILINGU X 6ERÈ ¹ÈUR  KR
4ILBOÈ  KR STK &ELGURNAR PASSA
MA UNDIR -AZDA 4RIBUTE &ORD %SCAPE
4OYOTA 2AV (YUNDAI 3ANTA &E .ISSAN
8TRAIL (YUNDAI 4UCSON OFL 5PPL Å S
 

+EM SAMD¾GURS Å HEIMAHÒS +VÎLD OG
HELGARÖJËNUSTA -AGNÒS S  

-ETABO "ANDSAGIR BORÈSAGIR BÒTSAGIR
,OFTPRESSUR OFL SBORG 3MIÈJUVEGI 
3ÅMI  

"ÅLHLUTIR +APLAHRAUNI 
3  

0ARTAR 643  3UBARU )MPRESA  '8 k
4OYOTA .ISSAN /PEL !UDI  k
,ANCER 'OLF /PIÈ   ,AU   3ÅMI
 

«DÕRAR TÎLVUVIÈGERÈIR

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

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

"ÅLAPARTAR EHF 3 

4IL SÎLU ER  STK !:%6 m ¹LFELGUR  X 
GATA ¹SAMT LÅTIÈ EKNUM HEILS¹RSDEKKJUM
FR¹ $UNLOP  0ASSAR TD UNDIR
"MW % 6ERÈ  ÖÒS 4ILBOÈ  ÖÒS
5PPL Å S  

!LHLIÈA TÎLVUVIÈGERÈIR OG UPPF¾RSLUR
5PPL Å S  

(EDD $R¹TTABÅLAÖJËNUSTA
 "ÅLAPARTAR

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

(JËLBARÈAR

«DÕRAR TÎLVUVIÈGERÈIR

!LMENNAR VIÈGERÈIR HJËLASTILLINGAR
BREMSUVIÈGERÈIR +APLAHRAUNI  3 


STK m HEILS¹RSDEKK ¹ ST¹LFELGUM STK
¹LF m 0ASSA UNDIR 4OYOTA #OROLLA
SSK ÒR 4OYOTA #OROLLA ¹RG k EK 
ÖÒS KM BASSABOX X VATTA KEILUR
MAGNARI 'OLDMINER *", VERÈTILBOÈ
5PPL Å S  

6ARAHLUTIR

4ÎLVUR

.ÕJAR TÎLVUR Å HVERRI VIKU GËÈ VERÈ
"-3 4ÎLVULAUSNIR 3UÈURLANDSBRAUT 
3ÅMI  

!UKAHLUTIR Å BÅLA

,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

6ÁLAR OG VERKF¾RI
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3P¹DËMAR

2¹ÈGJÎF

4IL BYGGINGA

6ANTAR ÖIG VIÈHALD 

6ÎRUFLUTNINGAR
4EK AÈ MÁR SM¹VÎRUFLUTNINGA FYRIR FYR
IRT¾KI OG EINSTAKLINGA ÒT UM ALLT LAND
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  
3JËFRAKT &RAKTLAUSNIR
&LUGFRAKT &RAKTLAUSNIR
4OLLSKÕRSLUGERÈ &RAKTLAUSNIR
)NNFLUTNINGUR &RAKTLAUSNIR

(REINGERNINGAR
4IL SÎLU NÕR $EWALT LASER SNÒNINGS H¾È
ARM¾LIR MEÈ MËTAKARA 5PPL Å S 


!LHLIÈA FJ¹RM¹LA OG
REKSTRARR¹ÈGJÎF
%NDURSKIPULAGNING FJ¹RM¹LA
SAMNINGAR VIÈ LÎGMENN L¹NA
DROTTNA OG INNHEIMTUMENN
AÈSTOÈ VNAUÈUNGARUPPBOÈA
STOFNUN EINKAHLUTAFÁLAGA OFL
'EYMIÈ AUGLÕSINGUNA 3¥-)
  (LÅÈARSM¹RI  
+ËPAVOGUR KAFLASKIPTI KAFLA
SKIPTIIS
3¥-)   (LÅÈARSM¹RI
  +ËPAVOGUR KAFLASKIPT
I KAFLASKIPTIIS

-EINDÕRAVARNIR

'ETUM B¾TT VIÈ OKKUR VERKEFN
UM Å VIÈHALDI OG NÕSMÅÈI
¥SLENSKIR 6ERKTAKAR EHF 3 
   

3TEYPUSÎGUN OG
+JARNABORUN *)3 EHF
3TEYPUSÎGUN KJARNABORUN FLJËT
OG GËÈ ÖJËNUSTA 'ERUM FÎST
VERÈTILBOÈ
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

6ERSLUN
-AGNHÒS EHF

!LHLIÈA MÒR OG M¹LNINGAVERKTAKAR
'ETUM B¾TT VIÈ OKKUR VERKEFNUM INNAN
OG UTANHÒSS 3     

-EINDÕRAVARNIR
3UÈURLANDS

(REINGERNINGAÖJËNUSTA

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


!LLUR BÒNAÈUR TIL MEINDÕRA
VARNA -ÒSAFELLUR MÒSASTOPP
KÅTTI MEINDÕRAFORVARNIR OFL
'AGNHEIÈI   3ELFOSS
3ÅMI   WWWMEINDYRA
VARNIRIS

&LÅSALAGNIR PARKETLAGNIR FYRIR JËL 6ÎNDUÈ
VINNA VANIR MENN 4ILBOÈ EÈA TÅMA
VINNA 3ÅMI  

3TÅFLUÖJËNUSTA

"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  

®RLAGALÅNAN   
 

(ÒSAVIÈHALD

-IÈLAR SP¹MIÈLAR OFL &¹ÈU SVÎR VIÈ
SPURNINGUM ÖÅNUM WWWORLAGALINAN
IS
3P¹SÅMINN   2¾È DRAUMAR OG
SP¹I Å TARROT %R VIÈ SÅMANN ALLA DAGA FR¹
  3TÅNA ,ËA
4EK AÈ MÁR ÖRIF Å HEIMAHÒSUM FLUTN
INGSÖRIF OG HREINGERNINGAR VÎNDUÈ
VINNUBRÎGÈ &ÎST VERÈTILBOÈ 2AKEL S
 
%RTU AÈ FLYTJA /G BÒIN ¹ ÖVÅ ,¹TTU MIG
UM ÖRIFIN &ÎST VERÈTILB &LUTNINGSÖRIF
"ERGÖËRU S  
,¹TTU MIG UM PÒLIÈ .ÕBYGGINGAR FLUTN
INGSÖRIF OG FYRIRT¾KI %INNIG JËLAÖRIF &ÎST
VERÈTILBOÈ 3  

4EPPAHREINSUN

4EPPAHREINSUN 4ËMASAR 5PPL Å S 


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

4ÎLVUR
¶ARFTU AÈSTOÈ VIÈ TÎLVUNA +EM ¹
STAÈINN OG GERI VIÈ 6IÈURKENNDUR AF
-ICROSOFT  ¹RA REYNSLA 2ÅKHARÈUR 3
    ALLA DAGA
6EFSÅÈUJËLAPAKKINN IS
(EIMASÅÈUR¹ÈGJÎF WWWIS

'ARÈYRKJA

(EILUN SJ¹LFSUPPBYGGING ¹RUTEIKN
UN HUGLEIÈSLA OG MATAR¾ÈI (ALLA
3IGURGEIRSDËTTIR S  

.UDD

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

,AUFEY 3   6ISA
%URO

%RTU FORVITINN UM FRAMTÅÈINA &J¹RM¹L
&YRIRT¾KIÈ (EILSAN STARM¹LIN 6INNAN
-IÈLUN 3ÅMASP¹ 4AROTLESTUR %R VIÈ ALLA
DAGA FR¹    KR MÅN !TH HEF
LAGT NIÈUR   

®NNUR ÖJËNUSTA
3NYRTING
.EGLUR OG !IRBRUSH

"ËKHALD

3P¹SÅMINN   3TJÎRNUSP¹ 4AROT
RSSP¹ $RAUMR¹ÈNINGAR ¹ST OG PENING
AR !NDLEG HJ¹LP 4RÒNAÈUR

-ASSAGE 4EL   -ARIA AND 
 -ARIA !NA 

'ARÈYRKJA

&ELLI TRÁ KLIPPI GRISJA OG SNYRTI RUNNA
(ALLDËR GARÈYRKJUM 3  

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

WWWTAROTIS

$ULSPEKI HEILUN

&ERÈANUDDBEKKIR OG FYLGIHLUTIR "EKKIR FR¹
 STGR 5PPL Å   «LAFUR

µMISLEGT

"ELLAIS 3  
%52/6)3!

6ILTU F¹ FALLEGAR NEGLUR FYRIR JËL 4ÎKUM
EINNIG AÈ OKKUR KENNSLU Å NÎGLUM OG
AIRBRUSH BRÒNKUMEÈFERÈUM
%RUM Å (AFNARFIRÈI

0ÅPULAGNIR
4EK AÈ MÁR VIÈHALD ¹ PÅPULÎGN
UM HREINL¾TIST¾KJUM BAÈHER
BERGJUM OG OFNALÎGNUM
3  

3ÅMI  
(AFNARSPORTIS

4), 3®,5

*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

"ËKHALD 63+ LAUN SKATTSKÕRSLUR OG
STOFNUN FYRIRT¾KJA &AGLEG VINNUBRÎGÈ ¹
SANNGJÎRNU VERÈI "ËKHALD OG ÖJËNUSTA
EHF SÅMI  
"ËKHALD SKATTSKIL FJ¹RM¹LAÖJ STOFNUN
FÁLAGA 3-#/ REIKNINGSHALD OG R¹ÈGJÎF
3  

&)--4$!'52  DESEMBER 
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2AFVIRKJUN

$ÕRAHALD

4IL LEIGU FR¹  JAN JA HERB ÅBÒÈ Å
"ERJARIMA MEÈ BÅLSKÕLI "JÎRT OG SNYRTI
LEG ÅBÒÈ ¹  H¾È ,ANGTÅMALEIGA 5PPL Å
SÅMA   EÈA   EKL 
 HERBERGI Å  ¹ Ö OG Ö ALLT INNIF
3TËRT ELDHÒS ÖVOTTAV
ÖURRKARI !$3,
MÎGUL 3  

/DDUR "AKARÅ
'RENS¹SVEGI

'ISTING

ËSKAR EFTIR STARFSMANNI Å
AFGREIÈSLU VIRKA DAGA FR¹ KL 

5PPLÕSINGAR GEFUR /DDUR Å S
  EÈA  

¥BÒÈ TIL LEIGU Å +ËPAVOGI MEÈ ÎLLUM
BÒNAÈI FR¹  DES  JAN 5PPL Å S
 

(ÒSN¾ÈI ËSKAST

4ILSÎLUHREINR¾KTAÈIR,ANGHUNDAHVOLPAR
UNDAN INNFLUTTUM FORELDRUM MËÈIR
+ANADÅSKUR MEISTARI ¾TTBËKARF¾RÈIR
ÎRMERKTIR OG HEILSUFARSSKOÈAÈIR 5PPL
Å S  

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

 ¹RA GÎMUL KONA OG  ¹RA DËTTIR ËSKA
EFTIR JA JA HERB ÅBÒÈ Å 2VK +OSTUR EF
HÒSGÎGN FYLGJA 3KILVÅSAR GREIÈSLUR GËÈ
UMGENGNI 3   3ËLVEIG OG 
 -AGNÒS

6AKTSTJËRI

 ¹RA KARLMAÈUR ËSKAR EFTIR EINST ÅBÒÈ
ÕMSILEGT KEMUR TIL GREINA SANNGJÎRN
LEIGA 5PPL Å S  

3UMARBÒSTAÈIR

!TVINNA Å BOÈI

«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
3ELECTSTÎÈ

+ÎKUHORNIÈ Å "¾JARLIND

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

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

¶ESSI MYNDARLEGI "ORDER #OLLIE SKOSKUR
HREINR¾KTAÈUR FJ¹RHUNDUR LEITAR SÁR AÈ
GËÈU HEIMILI HELST Å SVEIT 5PPL Å S 
   

'ULLNESTI 'RAFARVOGI
«SKAR EFTIR RÎSKU STARFSFËLKI Å
KVÎLD OG HELGARVINNU
5PPL Å S  

%RT ÖÒ Å LEIT AÈ GËÈRI VINNU OG GËÈUM
FÁLAGSSKAP 6IÈ HJ¹ 3N¾LAND VIDEË
ËSKUM EFTIR ¹HUGASÎMU FËLKI Å DAG
VINNUFULLT STARF OG AUKASTARF MEÈ SKËLA
(AFÈU SAMBAND VIÈ OKKUR Å S  
0ÁTUR EÈA PETURSMA ISLIS
²TVEGUM STARFSFËLK FR¹ 0ËLLANDI Å FLESTAR
STARFSGREINAR 5PPL Å S  

&RÅSTUNDAHEIMILI

(EILSUVÎRUR
!TVINNUHÒSN¾ÈI
&RANSKIR -ASTIFF HVOLPAR TIL SÎLU TILBÒNIR
TIL AFHENDINGAR 5PPL Å SÅMA  

,ABRADOR

 VIKNA HREINR¾KTAÈUR SVARTUR STR¹KUR TIL
SÎLU 5PPL Å S  
4VEIR #HIHUAHUA HVOLPAR TIL SÎLU 3 
    E KL 

4IL LEIGU

VIÈ (VERFISGÎTU CA  FM LAGER OG
SKRIFSTOFU HÒSN¾ÈI OG CA  FM LAGER
OG SKRIFSTOFUHÒN¾ÈI VIÈ 3KIPHOLT 5PPL
Å S  

'EYMSLUHÒSN¾ÈI

 M¹N ,ABRADOR HVOLPUR ÎRMERKTUR
OG FULLSPRAUTAÈUR 3VARTUR MEÈ HVÅTA
STJÎRNU ÈISLEGA S¾TUR 6ERÈ Ö 5PPL
Å S   E KL  "ERGLIND

(VAR Å VERÎLDINNNI SEM
ER

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

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

3KEMMTILEG OG L¾RDËMS
RÅK STÎRF

3V¾ÈISSKRIFSTOFA 2EYKJANESS LEITAR AÈ
STARFSFËLKI µMSAR STARFSPRËSENTUR 5PPL
Å SÅMA   OG ¹ WWWSMFRIS

6ILJUM B¾TA VIÈ OKKKUR
HJ¹LPARKOKKI
(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  

(¹RSNYRTIR SVEINN EÈA MEISTARI 4IL LEIGU
STËLL ¹ VEL STAÈSETTRI STOFU Å MIÈB¾NUM
 SAMA STAÈ ËSKAST H¹RÖURRKA ¹ F¾TI
5PPLÕSINGAR Å SÅMUM    

«SKAÈ ER EFTIR STARFSFËLKI Å SAL ¹ LÅTINN
KËSÕ VEITINGASTAÈ Å (AFNARFIRÈI  
STARF 5PPL Å S   FR¹ KL  
OG  

"ËNUSVIDEO ,AUGAL¾K

«SKA EFTIR

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

«SKUM EFTIR STARFSFËLKI Å KVÎLD OG
HELGARVINNU !ÈEINS HÎRKUDUGLEGT OG
SKEMMTILEGT FËLK KEMUR TIL GREINA 
¹RA OG ELDRI 5PPL Å S   *ENNÕ

«SKA EFTIR ,ABRADOR 3HCAFFER HVOLPI EÈA
SM¹HUNDI ËDÕRT EÈA GEFINS -¹ VERA
BLANDAÈUR 5PPL Å S  
#HIHUAHUA HVOLPUR TIL SÎLU 5PPL Å S
 

6ANTAR DUGLEGA EINSTAKLINGA Å FULLT STARF
¹ ALDRINUM   ¹RA 3TUNDVÅSI OG
¹REIÈANLEIKI SKILYRÈI 5PPL Å S  
EÈA ¹ GARDLISTIS

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

"ÅLAM¹LARI ËSKAST

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

&¾ÈUBËTAREFNI
6ILTU LÁTTAST %ÈA ÖYNGJAST ¶Ò GETUR ÖAÈ
MEÈ (ERBALIFE (AFÈU SAMBAND «LÎF 3
  OLSIAR HOTMAILCOM

«SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA BÅLAM¹LARA OG
AÈSTOÈARMANN VIÈ BÅLAM¹LUN &R¹B¾R
VINNUAÈSTAÈA 5PPLÕSINGAR Å SÅMA 


.¾TURVAKTIR
«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
3ELECTSTÎÈ

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

6EITINGAHÒSIÈ .INGS
(LÅÈARSM¹RA
«SKAR EFTIR AÈ R¹ÈA VAKTSTJËRA Å
FULLT STARF UM ER AÈ R¾ÈA VAKTA
VINNU %KKI YNGRI ENN  ¹RA
HUGASAMIR GETA HAFT SAM
BAND Å S   EÈA ¹ WWW
NINGSIS

-¹LARAR EÈA STARFSMENN VANIR M¹LNING
ARVINNU ËSKAST 5PPL Å S  

!TVINNA ËSKAST
 ¹RA KARLMAÈUR ËSKAR EFTIR VINNU ALLT
KEMUR TIL GREINA %R MEÈ VINNUVÁLA OG
MEIRAPRËF 5PPL Å S  

&YRIR VEIÈIMENN
!46)..!

(ÒSGÎGN
(ORNSËFI TIL SÎLU  S¾TA GOTT VERÈ 5PPL
Å S     
4IL SÎLU FALLEGT ANTIK SËFASETT SEM
NÕTT JA S¾TA SËFI OG TVEIR STËLAR ,JËST
¹KL¾ÈI ÒTSK VIÈUR 5PPL Å S  

(EIMILIST¾KI

3yVWK~VLèHUXQJWRJ|IOXJW
GUHLILQJDUI\ULUW

NLiVYLèL

EODèDEUpIDRJ
Y | U X G U H L I L Q J D U

(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  

2YKSUGUKERFI Å ÎLL HÒS 

'UFUSTRAUBORÈ
2AFVIRKJAR
.UDDPOTTAÖJËNUSTA 2AFT¾KJAVERKST¾ÈI
2AFBYLGJUM¾LINGAR 6ERSLUN OPIN  
(AMRABORG  3ÅMAR   EÈA 
  WWWRAFHEIMILIDIS

¥BÒÈ TIL LEIGU

4IL LEIGU MJÎG GËÈ OG RÒMGËÈ JA HERB
ÅBÒÈ CA  FM ¹ RËLEGUM OG GËÈUM
STAÈ Å 2VK ¥BÒÈIN ER FULLBÒIN HÒSGÎGN
UM OG ÎLLUM HÒSBÒNAÈI !LLT TIL ALLS
,EIGA  ÖÒS PR M¹N 3  

+ M i  3 y V W K ~ V L Q X  V WD U I D  X P
ìUHWWiQKXQGUXèPDQQVDè
XSSE\JJLQJXiIM|OEUH\WWXP
RJVNHPPWLOHJXP
YHWWYDQJL

3yVWK~VLèHKI6XèXUKUDXQL*DUèDE VtPLID[ SRVWKXVLG#SRVWKXVLGLV
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4HE PERFECT COMBINATION
4RAVEL THE WORLD AND GETTING PAID FOR IT AT
THE SAME TIME 7HAT ABOUT A DAY SHOP
PING IN .EW 9ORK OR 3YDNEY /R A DAY OFF
ON THE BEACH IN -IAMI -OUNTEN CLIMB
ING IN 0ERU OR ON EXCURSION IN %GYPT
.!), 349,)343
(!)2 349,)343
).342 &)4.%33 !%2/")#3
"%!549  -!33!'% 4(%2!0)343
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%INKAM¹L

"/2'

&UNDIÈ

%RT ÖÒ KARLMAÈUR 6ILTU L¹TA DEKRA VIÈ
ÖIG *ËLATILBOÈ Å GANGI (AFÈU SAMBAND
Å SÅMA  

3KOÈAÈU -AGNADCOM OG L¾RÈU AÈ
SKAPA ÖÁR Ö¾R TEKJUR SEM ÖÒ VILT
HEIMA HJ¹ ÖÁR
'¾LUDÕRAEIGENDUR ATHUGIÈ .ÒNA ERU
ALLAR G¾LUDÕRAVÎRUR ¹ H¹LFVIRÈI Å 4OKYO
G¾LUDÕRAVÎRUM (AFNARFIRÈI

"ÉSBRYGGJA
"RYGGJUHVERFI

    
+ARLMENN KARLMENN %RUÈI HRESSIR 
ERUÈI Å STUÈI  -AGGA ER NÕBYRJUÈ OG ER
VIÈ LAUGARDAGS OG SUNNUDAGSKVÎLD OG
STUNDUM ¹ VIRKUM DÎGUM /KKUR LANGAR
AÈ HEYRA Å YKKUR (RINGIÈI Å OKKUR OG VIÈ
VERÈUM DRAUMADÅSIRNAR YKKAR Å ALLA NËTT
,ILJA "IRTA OG -AGGA
.OTALEGT NUDD 5PPL Å S  

6ER¡ 
3TR¡ 
&JÚLDIHERBERGJA
"YGGINGARÉR
"RUNABØTAMAT 
"ÓLSKÞRNEI

2%-!8 "/2' KYNNIR -JÚG FALLEG OG SNYRTILEG JA HERBERGJA ÓBÞ¡ ME¡
SÏRINNGANGIOGSÏRAFNOTAFLETIÉGØ¡UMSTA¡ÓBRYGGJUHVERFINU&LÓSARÉFORSTOFU
OGSTØRFATASKÉPUR%LDHÞSME¡INNRÏTTINGUÞRMAHOGNY MØSAIKFLÓSARMILLIEFRI
OG NE¡RI SKÉPA FLÓSAR É GØLFI TF UPP¤VOTTAVÏL "A¡HERBERGI FLÓSALAGT Ó HØLF OG
GØLF INNRÏTTING ÞR MAHOGNY BA¡KAR OG STURTUKLEFI "¡I HERBERGIN ME¡
SKÉPUMÞRMAHOGNY3TOFAOGHERBERGIME¡DÚKKUPARKETIÉGØLFI2ÞMGØ¡
OGSTØRSTOFAME¡ÞTGÓGAR¡'EYMSLAOG¤VOTTAHÞSINNANÓBÞ¡AR3IGURPÉLL
SâNIREIGNINA BARAPANTATÓMA

ØRUNNØR¡ARDØTTIR
LÚGGFASTEIGNA
FYRIRTKJASKIPASALI

3IGURPÉLL
3ÚLUFULLTRÞI



SIGURPALL REMAXIS



%NGAR SKULDIR (¾RRI
TEKJUR

+ARLMENN L¹TIÈ LÅÈA ÒR YKKUR Å NOTALEGU
NUDDI .AUTN OG VELLÅÈAN 3  

'""&"")",

    

µMISLEGT
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500(!,$334!¨52
Sigga Beinteins kann best
við sig á Spáni

Myo

Verð 3.991 kr

Tilboð 3.193 kr.

Tikka

Verð 3.796 kr

Tilboð 2.999 kr.

Tikka XP

Verð 6.170 kr.

Tilboð 4.936 kr.

BZÂ]Z^ah{ghYZ``jcY^gWacjbZgijVaaiV[`a{ghaV\^cc]kZgc^\hZb[¨gÂ^cZg#
6ÂVj`^ÄVg[ijZ``^VÂ]V[V{]n\\_jgV[YZ``_Vh`^eijbc¨hiVkdgZÂVc¨hiV]Vjhi#
ÃZ^c[VaYaZ\VZ`jg{]Z^ah{ghYZ``_jcjbÄVc\VÂi^aÄ[¨gÂÄgcÅ#

@`ijk^ÂHac^c\jd\`nccijÄg]Z^ah{ghYZ``^cd``Vg#

@eVkd\jg!Hb^Â_jkZ\^+-",%!hb^*))*%%%qC_VgÂk`qHZa[dhh

H@6E6G>CC6J<AH>C<6HID;6

3IGRÅÈUR "EINTEINSDËTTIR
ER KONA SEM HEFUR
MÎRG J¹RN Å ELDINUM
¶ESS VEGNA FINNST HENNI
GOTT AÈ KOMAST Å FRÅ OG
ÖAÈ REYNIR HÒN AÈ GERA
EINS OFT OG HÒN GETUR
(ÒN SEGIR AÈ SÁR FINNIST
MARGIR STAÈIR SKEMMTI
LEGIR EN S¹ SEM HÒN
HELDUR MEST UPP ¹ ER
3P¹NN b¡G ¹ ÅBÒÈ RÁTT
FYRIR SUNNAN 4ORREVIEJA
OG ÖANGAÈ REYNI ÁG AÈ
3)''! &%2 46)36!2  2) 4), 30.!2 %. 6),$)
KOMAST EINS OFT OG ÁG
'*!2.! +/-!34 /&4!2
GET .ÒNA FER ÁG SVONA
TVISVAR ¹ ¹RI EN ÖAÈ ER SAMT EKKI NËGU OFT -ÁR FINNST ALVEG D¹SAMLEGT AÈ
KEYRA OG FERÈAST UM 3P¹N ENDA ER ÖETTA ALVEG ¾ÈISLEGT LAND ¶AÈ ER SVO
GAMAN AÈ FERÈAST ÖARNA TIL ÕMISSA BORGA OG SKOÈA STAÈINA ¶EGAR ÁG FER ¹
EFTIRLAUN Ö¹ V¾RI DRAUMASTAÈAN AÈ BÒA ¹ 3P¹NI YFIR VETURINN EN VERA SVO
HÁRNA ¹ SUMRIN m SEGIR 3IGGA AÈ LOKUM
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Þar sem tryggingar snúast um fólk, eða hvað?
5-2¨!.
4RYGGINGAR

Í

nútímaþjóðfélagi þykir sjálfsagður hlutur að vera tryggður
fyrir áföllum og skemmdum sem
maður kann að verða fyrir. Ástæðan fyrir að ég sest niður og skrifa
þessa grein er sú að sonur minn
varð fyrir fjárhagstjóni sem ætla
mætti að hann hafi verið tryggður
fyrir en fékk ekki bætt. Hinn 5.
janúar 2005 um kvöldmatarleytið
lagði sonur minn bifreið sinni á
bifreiðastæði við heimili sitt. Bifreiðin var með fjarstýringu í lyklinum. Um kl. 23.00 sama kvöld
uppgötvaði hann að bifreiðin var
ekki lengur í stæðinu og hringdi
hann í lögregluna og fór í framhaldi á lögreglustöðina við Hverfisgötu til að tilkynna hvarfið á bifreiðinni. Varðstjóri á vakt lagði
spurningar fyrir hann og á þeim
tíma taldi sonur minn að læsingin
hefði mistekist hjá honum og að
bifreiðin hefði verið opin. Einnig
taldi hann að aukalyklar að bifreiðinni hefðu verið í hanskahólfi
bifreiðarinnar. Í raun taldi hann
að það skýrðist er bifreiðin fyndist. Í formi varðstjóra fyllti varðstjórinn út að bifreiðin hefði verið
ólæst. Í þessum töluðu orðum var
útkall að Rafveituvegi við Elliðaárnar en þar var tilkynnt um bifreið sem stæði í ljósum logum.
Sonurinn að gefa skýrslu og
óprúttnir skemmdarvargar höfðu
borið eld að bifreiðinni. Sonur
minn fékk að vita daginn eftir að
kveikt hefði verið í bifreiðinni.
Í stuttu máli; bifreiðin gjörónýt, allir gluggar brotnir í henni
og ekki nokkur leið að sjá hvort
brotist hafði verið inn í hana.
Kom fram í lögregluskýrslu að
hlutir hefðu verið rifnir úr bifreiðinni og hent út úr henni áður
en kveikt var í henni.

Eftir þessa reynslusögu af VÍS
fannst mér það skylda mín að
láta vita af þessari hlið sem
allir gætu lent í. Þetta er ekki
tryggingarfélag sem stendur
undir nafni þar sem tryggingar
snúast um fólk.
Sonur minn gaf aðra vitnaskýrslu hjá lögreglu áður en til
neitunar um bætur kom frá tryggingafélaginu VÍS. Þar sem fram
kom að hann teldi sig hafa læst
bifreiðinni. Sambýliskona hans
gaf einnig vitnaskýrslu þar sem
hún taldi sig hafa séð bjarma frá
blikki ljósanna á bifreiðinni er þau
yfirgáfu hana um kvöldmatarleytið sem staðfesti í raun að bifreiðinni hafði verið læst.
Tryggingafélagið VÍS neitaði
strax að greiða bifreiðina út þótt
hún væri kaskótryggð og brunatryggð og bar við sig smáaletrinu.
Málið fór í héraðsdóm og þar tapaði sonur minn málinu og í Hæstarétt þar sem hann tapaði einnig
málinu. Var sönnunarbyrðinni
snúið við, þ.e. að syni mínum var
gert að sanna að brotist hefði verið
inn í bifreiðina. VÍS lagði fram
danskan dóm til að bera saman við
þetta mál, en ég tel að ekki sé til
fordæmismál í eignaspjallsmáli

og bruna þar sem tryggingafélag
hefur komist upp með slíkan
gjörning gagnvart lítilmagnanum.
Tveggja ára dýrum málarekstri er
nú lokið þar sem tryggingafélagið
VÍS fékk að njóta vafans hvort bifreiðin hafi verið læst eða ekki.
Segja má að
þeir hafi barist
um á hæl og
hnakka til að
komast hjá því
að greiða tjónið.
Vitað er að bifreiðum
hefur
verið stolið með
því að óprúttnir
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á bílasölur og
fengið
að
reynsluaka bifreiðum og síðan
ekki skilað nema öðrum kveikjuláslyklunum á bílasöluna. Þeir
síðan leitað upplýsinga um hvar
skráðir eigendur ættu heima og í
raun verið með lista yfir bílana og
notað þá líkt og um bílaleigu væri
að ræða.
Sonur minn var aðeins 21 árs
gamall er þetta gerðist fyrir
tveimur árum og var þá nýlega
búinn að kaupa sér íbúð og var að
hefja lífið og stofna fjölskyldu.
Ég hef tryggt hjá VÍS frá því að
það hét Samvinnutryggingar,
Brunabótafélagið
og
síðan
Vátryggingafélag Íslands. Þar
hafa verið góðir starfsmenn, liðlegir og almennilegir.
Eftir þessa reynslusögu af VÍS
fannst mér það skylda mín að láta
vita af þessari hlið sem allir gætu
lent í. Þetta er ekki tryggingafélag
sem stendur undir nafni þar sem
tryggingar snúast um fólk. Þeir
sem tryggja, og þá sérstaklega hjá
VÍS, ættu að leita til lögmanns
áður en þeir tilkynna um tjón eða
þjófnað svo formgalli í tilkynningu geri þá ekki bótalausa. Fólki
er oft brugðið er það verður fyrir
að brotið er gegn því og segir hluti
sem það hugsar að geti verið eina
rétta ástæðan á því tímabili sem
sjokkið er sem mest en kemst
síðan að því að það hefur haft
rangt fyrir sér. Það getur orðið
dýrkeypt eins og í þessu umrædda
tilviki.
Ég er hins vegar sammála um
að ef ekki eru ummerki um innbrot
og/eða
ekki
sýnilegar
skemmdir við innbrot eigi tryggingafélög rétt á að bera við smáaletrinu. Þar sem ekki er möguleiki
fyrir hendi á að sýna fram á
ummerki vegna þess að þau eru
afmáð (bíll brunninn til ösku)
finnst mér að tjónþoli eigi að njóta
vafans. Ég læt hér liggja milli
hluta að gagnrýna íslenska dómstóla í málinu en það koma ýmsar
spurningar upp í hugann.
Að lokum skal þess getið að
sonur minn skuldaði bifreiðina að
mestu og lánveitandinn var einnig
VÍS og hafa þeir fengið bifreiðina
greidda frá syninum. Að auki er
málskostnaður sem lendir á syni
mínum.
Mikill munur er á tryggingum
,,þar sem tryggingar snúast (ekki)
um fólk“ og tryggingum sem segja
,,sértu tryggður færðu það bætt“.
Höfundur er rannsóknarlögreglumaður í Reykjavík með yfir 30 ára
starfsreynslu í lögreglunni.
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3VEI ÖÁR ®SSUR
(J¹LMAR RNASON ÖINGFLOKKSFOR
MAÈUR &RAMSËKNARFLOKKSINS FJALLAR
UM R¾ÈU )NGIBJARGAR 3ËLRÒNAR 'ÅSLA
DËTTUR
)NGIBJÎRG 3ËLRÒN VIRÈIST HAFA NOTAÈ
FRAMBJËÈENDAÖING 3AMFYLKINGARINNAR
TIL AÈ SNUPRA SVILA SINN OG FÁLAGA Å
ÖINGFLOKKI 3& %ÈA HVAÈ GETUR HÒN
¹TT ANNAÈ VIÈ ÖEGAR HÒN SEGIR AÈ
VANDA 3& MEGI FYRST OG FREMST REKJA
TIL SUNDURLEITS ÖINGFLOKKS OG ËTRÒVERÈ
UGS %FTIR HÎFÈINU DANSA LIMIRNIR OG
VERÈUR VARLA SAGT AÈ STEFNUFESTA EÈA
SKÕR M¹LEFNI HAFI KOMIÈ FRAM Å R¾ÈUM
)3' SÅÈUSTU MISSERIN ¶ESSI ËSKÕRA
STEFNA EÈA HIN MARGVÅSANDI STEFNA 3&

HEFUR VERIÈ AÈAL FLOKKSINS AÈ UNDAN
FÎRNU Å FLESTUM M¹LUM NEMA EINU
6IÈ ¾TLUM OKKUR Å RÅKISSTJËRN -INNA
M¹LI VIRÈIST SKIPTA MEÈ HVAÈA STEFNU
ÖANGAÈ SKAL FARIÈ EÈA HVERJUM 6ÎLDIN
LOKKA /G NÒ SEGIST )NGIBJÎRG 3ËLRÒN
TILBÒIN p TILBÒIN TIL AÈ BERJA ®SSUR OG
ÖIGFLOKKINN TIL LANGVARANDI HLÕÈNI
&RËÈLEGT VERÈUR AÈ FYLGJAST MEÈ
AGAVIÈLEITNI FORMANNS 3& ¹ N¾STU
DÎGUM !THYGLI VEKUR AÈ M¹LEFNI
VIRÈAST HAFA VERIÈ AUKAATRIÈI ¹ ÖESSUM
FRAMBJËÈENDAFUNDI 3& 3TËRU M¹LIN
VORU TVÎ $RAUMURINN UM AÈ KOMAST Å
RÅKISSTJËRN OG SNUPRUR ¹ ®SSUR ¶ANNIG
BYRJAR KOSNINGABAR¹TTAN HJ¹ 3&
!F WWWALTHINGIISHJALMARA
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Frá grasrót að trjátoppi

 &JÎLDI BARNA Å LEIKSKËLUM
¹RIÈ  EFTIR LENGD VIÈVERU

(EIMILD (AGSTOFA ¥SLANDS

nám, fróðleikur og vísindi

b'ËÈ KENNSLA ER AF MARGS KONAR TOGA
OG ÖESS VEGNA ER MIKILV¾GT AÈ FËLK
GERI SÁR GREIN FYRIR AÈ ÖAÈ ER EKKI
TIL EINHVER EINHLÅT REGLA UM HVERNIG
EIGI AÈ BÒA TIL GËÈAN KENNARA m SEGIR
3IGURÈUR * 'RÁTARSSON PRËFESSOR Å
S¹LFR¾ÈI OG FORMAÈUR KENNSLUM¹LA
NEFNDAR (¹SKËLA ¥SLANDS SEM HELDUR
FYRIRLESTUR UM ÖRËUN KENNSLUM¹LA SEM
HANN KALLAR &R¹ GRASRËT AÈ TRJ¹TOPPI ¹
M¹LSTOFU UM KENNSLUM¹L SEM HALDIN
VERÈUR Å ®SKJU .¹TTÒRUFR¾ÈAHÒSI
(¹SKËLA ¥SLANDS ¹ MORGUN ¹ MILLI
KLUKKAN  OG 
3IGURÈUR SEGIR AÈ TITILLINN ¹ FYRIR
LESTRINUM SÁ TILKOMINN VEGNA ÖESS AÈ
ÖAÈ ÖURFI AÈ HUGSA UM ÖESSI M¹L NIÈRI
Å GRASRËTINNI Å EINSTÎKUM DEILDUM
H¹SKËLANNA b¶AÈ ER EKKI H¾GT AÈ BÒA

N 3KËLINN

 ¹RA ¥SAKSSKËLI
3KËLI ¥SAKS *ËNSSONAR FAGNAR Å ¹R  ¹RA
STARFSAFM¾LI SÅNU EN SKËLINN VAR STOFN
AÈUR ¹RIÈ  ¥SAKSSKËLI ER EINKASKËLI
OG KOSTAR ¹RS N¹M Å HONUM ¹ MILLI 
OG  ÖÒSUND KRËNUR
3KËLINN HEFUR ALLA TÅÈ SÁRH¾FT SIG Å
KENNSLU YNGSTU GRUNNSKËLABARNA OG
BÕÈUR SKËLINN UPP N¹M Å FIMM ¹RA BEKK ¥ SKËLANUM HEFUR ALLTAF VERIÈ LAGT MIKIÈ
UPP ÒR SÎNG OG ER SAMSÎNGUR NEMENDA Å SAL SKËLANS TVISVAR Å VIKU
%ITT AF MARKMIÈUM SKËLANS ER AÈ VIÈ LOK SEX ¹RA BEKKJAR GETI NEMENDUR LESIÈ
Å KRINGUM  ATKV¾ÈI ¹ MÅNÒTU SEM ER SAMB¾RILEGT VIÈ ÖAÈ SEM AÈRIR SKËLAR
MIÈA VIÈ Å LOK SJÎ ¹RA BEKKJAR OG ER TALIÈ AÈ ÖESS VEGNA VEITI SKËLINN BÎRNUM
AFAR GËÈAN UNDIRBÒNING

N 2¹ÈSTEFNA

!LÖJËÈLEG SAGNFR¾ÈIR¹ÈSTEFNA
®NNUR R¹ÈSTEFNA #,)/(2%3 SEM ER ÎNDVEGISNET Å SAGNFR¾ÈI STYRKT AF  RAMMA
¹¾TLUN %3" VERÈUR HALDIN Å (¹TÅÈASAL (¹SKËLA ¥SLANDS DAGANA  OG  DESEM
BER ¶¹TTTAKENDUR Å R¹ÈSTEFNUNNI ERU UM  OG KOMA FR¹  H¹SKËLASTOFNUNUM
Å  LANDI ÖAR MEÈ TÎLDUM FLESTUM LÎNDUM %VRËPU SEM OG 4YRKLANDI OG 3UÈUR
!FRÅKU  R¹ÈSTEFNUNNI VERÈUR SJËNUM BEINT AÈ FËLKSFLUTNINGUM Å EVRËPSKRI SÎGU
#,)/(2%3 HËF STARFSEMI  JÒNÅ  OG ER HÁR UM AÈ R¾ÈA EITT ST¾RSTA
RANNSËKNARVERKEFNI Å HUGVÅSINDUM SEM STYRKT ER AF EVRËPSKUM RANNSËKNASJËÈ
UM &YRR ¹ ÖESSU ¹RI KOMU ÒT HJ¹ H¹SKËLAÒTG¹FUNNI Å 0ÅSA ¹TTA B¾KUR ¹ VEGUM
NETSINS MEÈ NIÈURSTÎÈUM RANNSËKNA FYRSTA STARFS¹RSINS
&YRIR HÎND (¹SKËLA ¥SLANDS TAKA Ö¹TT ÖAU !NNA
!GNARSDËTTIR OG 'UÈMUNDUR (¹LFDANARSON B¾ÈI
PRËFESSORAR VIÈ SAGNFR¾ÈISKOR OG DOKTORS
NEMARNIR %RLA (ULDA (ALLDËRS
DËTTIR OG «LAFUR 2ASTRICK
'UÈMUNDUR ER AÈALSTJËRN
ANDI VERKEFNISINS ¹SAMT !NN
+ATHERINE )SAACS PRËFESSOR
VIÈ H¹SKËLANN Å 0ÅSA

N 6ERÈLAUN

(AGNÕTINGARVERÈLAUN (¹SKËLANS
%IRÅKUR 2ÎGNVALDSSON PRËFESSOR VIÈ HUGVÅSINDADEILD (¥ OG
SAMSTARFMENN HANS (RAFN ,OFTSSON LEKTOR Å TÎLVUNAR
FR¾ÈI VIÈ (¹SKËLANN Å 2EYKJAVÅK OG 3IGRÒN (ELGADËTTIR
SÁRFR¾ÈINGUR ¹ /RÈABËK (¹SKËLANS HLUTU HAGNÕTINGAR
VERÈLAUN (¹SKËLA ¥SLANDS SEM +RISTÅN )NGËLFSDËTTIR REKTOR
AFHENTI Å 4¾KNIGARÈI  DESEMBER 6ERKEFNI ÖEIRRA NEFNIST
3AMHENGISH¹È RITVILLULEIT
!È ÖESSU SINNI B¹RUST NÅU TILLÎGUR OG VORU ÖRJ¹R ÖEIRRA
VERÈLAUNAÈAR 4ILLAGA ¶ORSTEINS ) 3IGFÒSSONAR PRËFESSORS
VIÈ RAUNVÅSINDADEILD ( ¥ OG TVEGGJA SAMSTARFSMANNA HANS
*ËNS 3TEINARS 'ARÈARSSONAR -ÕRDAL EÈLISFR¾ÈINEMA VIÈ
(¥ OG 3IGURÈAR !RNAR !ÈALGEIRSSONAR NEMA Å RAFMAGNS
VERKFR¾ÈI Å (¥ HLAUT ÎNNUR VERÈLAUN
6ERKEFNI ¹ SVIÈI RANNSËKNA Å SÕKLAVÎRNUM ®RVUN
INNBYGGÈRA SÕKLAVARNA GEGN SÕKINGUM UNDIR STJËRN 'UÈMUNDAR ( 'UÈMUNDS
SONAR PRËFESSORS VIÈ RAUNVÅSINDADEILD (¥ OG %IRÅKS 3TEINGRÅMSSONAR PRËFESSORS
VIÈ L¾KNADEILD (¥ HLAUT ÖRIÈJU VERÈLAUNIN AÈ ÖESSU SINNI

N ¶EMAKVÎLD

.ÎFN OG ÖJËÈTRÒ
&ÁLAG ÖJËÈFR¾ÈINGA HELDUR ÖEMAKVÎLD Å KVÎLD FIMMTUDAGINN
 DESEMBER KL  &YRIRLESARAR ERU 3VAVAR 3IGMUNDSSON OG
+ENDRA 7ILLSON
¶EMAKVÎLDIÈ FER AÈ VENJU FRAM Å HÒSI
3ÎGUFÁLAGSINS VIÈ &ISCHERSUND
&YRIRLESTUR 3VAVARS BER YFIRSKRIFTINA
®RNEFNI OG ÖJËÈTRÒ EN FYRIRLESTUR +ENDRU
3ÎGUR AF ËNÎFNUM &R¹ 3ATAN TIL 3ATANÅU
.¹NARI UPPLÕSINGAR UM STARF &ÁLAGS
ÖJËÈFR¾ÈINGA ER AÈ FINNA ¹ SLËÈINNI
HTTPWWWAKADEMIAISTHJODFRAEDINGAR

N +ENNARAR

'RUNNSKËLAKENNURUM HEFUR FJÎLGAÈ MIKIÈ
¥ NÕJASTA VEFRITI MENNTAM¹LAR¹ÈUNEYTISINS KEMUR FRAM AÈ GRUNNSKËLAKENNURUM
FJÎLGAÈI UM SEXT¹N PRËSENT ¹ ¹RABILINU  TIL 
+ENNURUM HEFUR FJÎLGAÈ MEIRA EN GERT VAR R¹È FYRIR Å ¹LITI NEFNDAR FR¹  SEM
REYNDI AÈ SP¹ FYRIR UM ÖÎRF FYRIR GRUNNSKËLAKENNARA FRAM TIL ¹RSINS  .Ò ERU
UM  FLEIRI KENNARAR AÈ STÎRFUM EN SP¹È VAR
¶VÅ VAR SP¹È AÈ ¹RIÈ  YRÈI ÖÎRF FYRIR  KENNARA SKËLA¹RIÈ 
TIL  EN ÖEIM MYNDI SÅÈAN F¾KKA Å  SKËLA¹RIÈ  TIL  ¶¹ VAR
MIÈAÈ VIÈ ¹KVEÈNA SP¹ UM FJÎLDA GRUNNSKËLANEMENDA OG AÈ HLUTFALL NEMENDA
¹ HVERN KENNARA YRÈI ËBREYTT FR¹ ÖVÅ SEM VAR 

TIL GËÈA KENNSLU MEÈ TILSKIPUN 6IÈ GETUM
EKKI SAGT VIÈ MENN AÈ ÖEIR EIGI AÈ VINNA VEL
AÈ NOTA 0OWERPOINT EÈA STANDA ¹ HÎNDUM
+ENNSLA ER ÖRËUNARSTARF SVIPAÈ OG LIST EÈA
IÈNGREIN m SEGIR 3IGURÈUR OG B¾TIR ÖVÅ VIÈ AÈ
FRUMKV¾ÈI FYRIR GËÈRI KENNSLU VERÈI AÈ KOMA
FR¹ KENNURUNUM Å DEILDUNUM
3IGURÈUR SEGIR AÈ VEGNA ÖESS HVE (¹SKËLI
¥SLANDS HAFI ST¾KKAÈ MIKIÈ OG EFLST ÖURFI
MENN AÈ VERA SÁR MEÈVITANDI UM ÖETTA ÖVÅ
SKILYRÈI TIL KENNSLU HAFI BREYST MIKIÈ b-INN
PUNKTUR ER S¹ AÈ ALLIR KENNARAR H¹SKËLANS
ÖURFI AÈ HUGSA UM ÖETTA EFNI EKKI BARA
EINN SKRIFFINNI INNI ¹ KONTËR +ENNSLA VIRKAR
BEST EF FRUMKV¾ÈIÈ ER GOTT HJ¹ KENNURUNUM
SJ¹LFUM m SEGIR 3IGURÈUR
!UK 3IGURÈAR HALDA ÖAU 'UÈRÒN 'EIRS
DËTTIR OG 3NJËLFUR «LAFSSON FYRIRLESTRA Å
M¹LSTOFUNNI

Samræmd próf hafa
gefið góða raun í áratug
Tíu ár eru liðin síðan samræmd próf voru tekin upp
í 4. og 7. bekk grunnskóla.
Þau hafa almennt gefið
góða raun þennan tíma en
eitt af meginmarkmiðum
þeirra er að gefa börnum og
foreldrum þeirra hugmynd
um hvar þau standa miðað við önnur börn á sama
aldri.
Alls 4.000 til 4.400 börn að meðaltali þreyta samræmdu prófin í 4.
og 7. bekk á hverju ári, eða um 95
til 97 prósent af börnum í þessum
tveimur árgöngum á landsvísu.
Ólíkt samræmdu prófunum í 10.
bekk eru samræmdu prófin í neðri
bekkjunum aðeins haldin í íslensku
og stærðfræði. Að sögn Sigurgríms Skúlasonar, sviðsstjóra
samræmdra prófa hjá Námsmatsstofnun, er markmið prófanna að
gefa foreldrum og nemendum
viðbótarupplýsingar um stöðu
nemenda sem fást ekki úr þeim
prófum sem skólarnir halda. „Með
niðurstöðunum úr þessum prófum
geta foreldrar og skólayfirvöld
séð hvar nemendurnir standa í
samanburði við aðra nemendur í
sama árgangi,“ segir Sigurgrímur.
Hann segir að prófin séu ekki
byggð upp til að gefa heildarmynd
af stöðu kerfisins. „Við getum ekki
sagt til um hvort færni nemenda í
lestri eða stærðfræði hafi aukist
almennt á síðustu tíu árum því
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AÈ SAMR¾MDU PRËFIN Å ÅSLENSKU OG ST¾RÈFR¾ÈI SEM HALDIN ERU Å  OG  BEKK HAFI
SKILAÈ GËÈUM ¹RANGRI
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aðferðafræði prófanna býður ekki
upp á það.“ Sigurgrímur segir að
tilgangur samræmdu prófanna sé
að gefa mynd af færni og þekkingu nemenda á líðandi stundu.
Tilgangur samræmdra prófa í
4. bekk, að sögn Sigurgríms, er að
meta hvort nemendur þurfi á einhverri sérstakri aðstoð að halda
því þau eru haldin á mjög mikilvægum tíma, þegar nemendur eru
að ná valdi á grundvallaratriðum
eins og lestri og stærðfræði. Hann
segir að niðurstöður þeirra geti
veitt vísbendingu um hvort þeir
eigi við námserfiðleika að etja.
Hann segir tilgang prófanna því

einnig að koma auga á námsörðugleika áður en börn eru orðin of
gömul.
Sigurgrímur segir hins vegar
að þó að samræmdu prófin hafi
gefið góða raun séu forsendur til
að bæta framkvæmd samræmdra
prófa í þessum bekkjum. Hann
segir að vonandi geti þeir hjá
Námsmatsstofnun þróað kvarða
sem segir til um hvort árangur
barna á prófunum sé ófullnægjandi, ásættanlegur eða góður
árangur. „Slíkur kvarði myndi
auka dýpt í námsmatinu en það
tekur tíma að vinna hann,“ segir
Sigurgrímur.
INGIFREYR FRETTABLADIDIS

&YRSTI MINNINGARSJËÈURINN TIL STYRKTAR BLINDRA OG SJËNSKERTRA VIÈ (¹SKËLA ¥SLANDS

Þórsteinssjóður var stofnaður
við Háskóla Íslands í gær
Þórsteinssjóður, fyrsti styrktarsjóður blindra og sjónskertra við
Háskóla Íslands, var stofnaður af
Blindravinafélagi Íslands í gær.
Tilkoma sjóðsins breytir möguleikum blindra og sjónskertra til
að helga sig háskólanámi, en um
þessar mundir eru sjö blindir og
sjónskertir nemendur sem njóta
úrræða við Háskóla Íslands.
Stofnskrá sjóðsins var undirrituð í gær og tók Kristín Ingólfsdóttir rektor við stofnfé sjóðsins
að upphæð 30 milljónum króna.
Þórsteinssjóður er stofnaður til
minningar um Þórstein Bjarnason, stofnanda Blindravinafélags
Íslands. Tilgangur Þórsteinssjóðs
er að styrkja blinda og sjónskerta
til náms við Háskóla Íslands.
Sjóðnum er enn fremur ætlað að
efla rannsóknir á fræðasviðum
sem geta aukið þekkingu á blindu
og skertri sýn, og ýta þannig undir
tækifæri blindra og sjónskertra
til að auðga og efla líf sitt. Sérstök
áhersla er lögð á styrki í félags- og

&2 34/&.5. ¶«234%).33*«¨3 ¥ '2 +RISTÅN )NGËLFSDËTTIR REKTOR TËK VIÈ  MILLJËN
UM KRËNA SEM MYNDA STOFNFÁ ¶ËRSTEINSSJËÈS

hugvísindum sem falla að tilgangi
sjóðsins.
Hlutverk og tilgangur Þórsteinssjóðs helgast af æviverki Þórsteins sem fæddist 3. desember
árið 1900. Hann stofnaði Blindravinafélag Íslands 24. janúar 1932

og var það fyrsti vísir að félagi til
hjálpar fötluðum á Íslandi. Þórsteinn helgaði líf sitt blindum og
sjónskertum á Íslandi á 20. öld án
þess að taka nokkru sinni laun
fyrir heldur lagði félaginu til fé úr
eigin vasa.
IFV
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Í síðasta jólabakstri fékk ég
næstum taugaáfall. Ég
klúðraði þessu öllu, eldhúsið
var í rúst og það sem kom út úr
þessu var bara vont og ljótt
þannig að ég bara gafst upp,
þetta er bara ekki mín deild
yfir höfuð.

TIMAMOT FRETTABLADIDIS

!È MORGNI ÖESSA DAGS ¹RIÈ 
RÁÈST INDËNESÅSKI HERINN ¹ ÖANN
HLUTA 4ÅMOR EYJU SEM ¹ÈUR TILHEYRÈI
0ORTÒGÎLUM &YRRUM NÕLENDUHERRARNIR
YFIRG¹FU EYJUNA Å ¹GÒST SAMA ¹R OG
SENN BYRJUÈU INDËNESÅSKIR HERMENN
AÈ SEYTLA YFIR LANDAM¾RI 6ESTUR
4ÅMOR 2ÅKISSTJËRNIN ¹ !USTUR 4ÅMOR
ËTTAÈIST VALDAR¹N AF H¹LFU )NDËNESA
OG HINN  NËVEMBER LÕSTI !USTUR
4ÅMOR YFIR SJ¹LFST¾ÈI
%KKI ÖURFTI AÈ BÅÈA LENGI EFTIR VIÈBRÎGÈUM FR¹
)NDËNESUM HINN  NËVEMBER HËFU ÖEIR SKOTHRÅÈ
AF HAFI ¹ BORGINA $ILI OG SENDU FALLHLÅFAHERMENN
OG LANDGÎNGULIÈA TIL ¹R¹SAR Å KJÎLFARIÈ )NDËN
ESAR LÁTU KNÁ FYLGJA KVIÈI HINN  DESEMBER
OG HERTËKU "AUCAU N¾ST ST¾RSTU BORG !USTUR
4ÅMOR !NNARS STAÈAR Å LANDINU VEITTU HEIMAMENN
KRÎFTUGA MËTSPYRNU EN ¹RIÈ  VAR LANDIÈ ALLT
KOMIÈ UNDIR STJËRN )NDËNESA

Björn Eysteinn Kristjánsson
Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma og langamma,

Jóhanna Guðrún Guðmundsdóttir
áður til heimilis á Laufásvegi 60,

verður jarðsungin frá Dómkirkjunni í Reykjavík föstudaginn 8. desember kl. 13.00. Jarðsett verður í gamla
kirkjugarðinum við Suðurgötu.
Sophia H. Osvaldsdóttir
Einar Kristinsson
Davíð H. Osvaldsson
Anna Guðfinna Osvaldsdóttir
Guðrún Osvaldsdóttir
Guðmundur Osvaldsson
Rut Jónsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Stefán V. Þorsteinsson
fyrrv. rafiðnfræðingur og kennari,
Herjólfsgötu 40, Hafnarfirði,

andaðist á gjörgæsludeild LSH Fossvogi mánudaginn
4. desember.
Erla Guðmundsdóttir
Inga Þóra Stefánsdóttir
Helga Björg Stefánsdóttir
Rögnvaldur Guðmundsson
Elfa Stefánsdóttir
Haraldur J. Baldursson
Víðir Stefánsson
Elín R. Sigurðardóttir
Magnús Hjörleifsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg systir mín, mágkona og frænka,

Kolbrún Björnsdóttir
sjúkraliði, Ljósheimum 20, Reykjavík,

verður jarðsungin frá Garðakirkju fimmtudaginn
7. desember kl. 13.00.
Þórunn Daníelsdóttir
Edda Bryndís Ármannsdóttir
Brandur Gunnvantsson
María Kristjánsdóttir
og aðrir ættingjar.

Ármann Jóhannsson
Gunnvant B. Ármannsson

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

Guðmundur Kristinn
Jónsson
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
Kristín Helga Guðmundsdóttir
Vilhjálmur Geir Siggeirsson
Sigríður Guðmundsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Það sem hafa ber í huga varðandi andlát og útför

Dóttir okkar, systir og barnabarn,

Svandís Þula Ásgeirsdóttir
andaðist þann 2. desember.
Hrefna Björk Sigurðardóttir
Nóni Sær Ásgeirsson
Pálmi Freyr Steingrímsson
Sigurður J. Pálmason
Sigríður Jónsdóttir
Þóra Kristjánsdóttir
og aðrir aðstandendur.

Ásgeir Ingvi Jónsson

Geir Harðarson

Bryndís Valbjarnardóttir

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS
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
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ENDUR OG STARFSFËLK 6OPNAFJARÈ
ARSKËLA ¹SAMT ÎÈRUM 6OPNFIRÈ
INGUM FÎGNUÈU ÖVÅ AÈ HUNDRAÈ
¹R ERU LIÈIN FR¹ ÖVÅ AÈ KENNSLA
HËFST Å EIGINLEGRI SKËLABYGGINGU ¹
6OPNAFIRÈI

snemma á ferðinni með að
einsetja skólann,“ segir
Aðalbjörn skólastjóri, sem
sjálfur er borinn og barnfæddur Vopnfirðingur. Hann
hefur gegnt stöðu skólastjóra frá 1995, en var áður
aðstoðarskólastjóri og kennari.
93 nemendur eru nú í
Vopnafjarðarskóla og tóku
þeir allir þátt í afmælishátíðinni. Á afmælishátíðinni
gengu nemendur fylktu liði
út í íþróttahús og mynduðu
þar töluna hundrað. Boðið
var upp á ís og pylsur og að
sjálfsögðu afmælisköku. Þá
sungu nemendur lag eftir
Agnar Má Magnússon við
texta Gunnars Gunnarssonar skálds. Lagið heitir Vorið
komið var, en gert er ráð
fyrir að þetta verði skólasöngur Vopnafjarðarskóla
hér eftir.
HDM FRETTABLADIDIS

40 ára
Grétar Hallur
Þórisson
forstöðumaður Skíðasvæðanna
er fertugur í dag 7. des.
Af því tilefni tekur hann á móti
gestum í Bláfjallaskála laugardaginn
9. des. nk. frá kl. 17.00.

Útför elskulegs eiginmanns míns, föður,
tengdaföður og afa,

Kristins Guðmundssonar
sem andaðist á heimili sínu 27. nóv. sl. verður gerð frá
Akraneskirkju föstudaginn 8. desember kl. 14.

Hermann Jónasson

„Það var fjölmenni sem
fagnaði þessum áfanga, mér
telst til að það hafi verið á
þriðja hundrað manns með
öllum nemendum í skólanum,“ segir Aðalbjörn Björnsson, skólastjóri Vopnafjarðarskóla.
Á
föstudaginn
síðasta var því fagnað að
hundrað ár eru liðin frá því
að kennsla hófst í eiginlegri
skólabyggingu á Vopnafirði.
Í erindi sem skólastjórinn flutti á afmælishátíðinni
kom fram að smiðir frá
Akureyri hafi byggt skólahúsið sem átti að vera heimavistarskóli fyrir sveitina og
heimangönguskóli
fyrir
kauptúnið. Heimamenn telja
líklegt að þarna hafi verið
fyrsti heimavistarskóli á
Íslandi. Skólinn hét í upphafi Barnaskólinn og hélst
það nafn allt til 1967 þegar
ný bygging var tekin í notkun á öðrum stað. Þá fékk
skólinn nafnið Vopnafjarðarskóli.
Miklar framfarir hafa
orðið í skólastarfi á Vopnafirði síðan nýja byggingin
var tekin í notkun. Til að
mynda hefur verið byggt
ágætis íþróttahús og um
aldamótin var nýbygging í
skólahúsinu tekin í notkun.
„Það var ákveðið að byggja
af framsýni með mötuneyti
fyrir nemendur. Við vorum
því með fyrstu sveitarfélögunum sem settu upp mötuneyti fyrir nemendur í þéttbýli. Sömuleiðis vorum við

Auður Eysteinsdóttir
Hjalti Svanberg Hafsteinsson
Jón Guðmundsson

bifreiðastjóra, Grenigrund 11, Akranesi,

Sverrir Einarsson



ANDAST Å +AUPMANNAHÎFN
 ¹RA
*APANIR GERA LOFT¹R¹S ¹ 0EARL
(ARBOR Å +YRRAHAFI
¥SLENSK KONA F¾R NÕRA ÒR
BRËÈUR SÅNUM 3KURÈAÈ
GERÈIN ER GERÈ Å ,ONDON
OG ER ÖAÈ Å FYRSTA SINN SEM
NÕRNAFLUTNINGUR ER GERÈUR ¹
¥SLENDINGUM
)NDËNESAR R¹ÈAST INN Å
!USTUR 4ÅMOR
(ARÈUR JARÈSKJ¹LFTI SKEKUR
!RMENÅU MEÈ ÖEIM
AFLEIÈINGUM AÈ  ÖÒSUND
L¹TAST
HÎFN ÖYRLU VARNARLIÈSINS
BJARGAR SKIPBROTSMANNI ÒR
3IGURBORGU VIÈ MJÎG ERFIÈAR
AÈST¾ÈUR VIÈ 3N¾FELLSNES

6EL HEPPNUÈ
AFM¾LISH¹TÅÈ

Blóm og kransar afþökkuð, þeim sem vilja minnast
Svandísar Þulu er bent á Barnaspítala Hringsins í von um
bata Nóna Sæs.

LEGSTEINAR
OG FYLGIHLUTIR
Í MIKLU ÚRVALI

 *ËN 3IGURÈSSON FORSETI
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brúðkaupsafmæli

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

OPNAÈIR Å ¶ÕSKALANDI

2ÒMLEGA HUNDRAÈ ÖÒSUND HEIMA
MENN FÁLLU ¹ FYRSTU ¹RUM INNR¹SAR
INNAR OG HERSETUNNAR &LESTIR ËBREYTTIR
BORGARAR SEM HERINN FELLDI EÈA SULTU
Å HEL 3K¾RULIÈAR HÁLDU ANDSPYRNUNNI
¹FRAM ¹RATUGUM SAMAN *OSE 2AMOS
(ORTA OG #ARLOS 8IMENES "ELO BISKUB
FENGU B¹ÈIR FRIÈARVERÈLAUN .ËBELS ¹RIÈ
 FYRIR BAR¹TTU SÅNA FYRIR SJ¹LFST¾ÈI
! 4ÅMOR
)NDËNESÅSKI EINR¾ÈISHERRANN 3UHARTO SEM
FYRIRSKIPAÈI INNR¹SINA  VAR STEYPT AF STËLI
¹RIÈ  OG !USTUR 4ÅMOR KRAFÈIST ÖESS AÈ F¹
SJ¹LFST¾ÈI ¥ ÖJËÈARATKV¾ÈAGREIÈSLU ¹RIÈ  VAR
MIKILL MEIRIHLUTI EYJARSKEGGJA HLYNNTUR SJ¹LFST¾ÈI
SEM LEIDDI TIL ÖESS AÈ )NDËNESAR SENDU HERLIÈ SITT
AFTUR INN &RIÈARG¾SLULIÈ 3AMEINUÈU ÖJËÈANNA
SKAKKAÈI LEIKINN OG ¹RIÈ  VORU FYRSTU LÕÈR¾ÈIS
LEGU KOSNINGARNAR HALDNAR ¹ !USTUR 4ÅMOR ÖAR
SEM KOSIÈ VAR UM FULLVALDA RÅKISSTJËRN

65 ára
f. 19. 8. 1920 að Hjöllum í Ögurhreppi,
fyrrverandi lögregluvarðstjóri og
borgarstarfsmaður, og eiginkona hans
Auður Axelsdóttir f. 15. 4. 1920
frá Ási í Kelduhverﬁ gengu í hjónaband
í Reykjavík hinn 7. 12. 1941. Þau dveljast
nú á Hrafnistu í Reykjavík.

 &YRSTU LESTARTEINARNIR

Kirstín Benediktsdóttir
Rúnar Helgi Kristinsson
Petra Kristín Kristinsdóttir
Guðmundur Kristinn Kristinsson
Guðlaugur Guðjón Kristinsson
Og barnabörn.

Ruth Jakobsdóttir
Einar Guðni Þorsteinsson
Kristín Brynja Gústafsdóttir
Sylvía Clothier Rúdolfsdóttir

Elskulegur faðir minn,

Gunnar Baldur Guðnason
Hraunbæ 116,

andaðist á Landspítalanum Hringbraut mánudaginn 4.
desember. Útför auglýst síðar.
Fyrir hönd aðstandenda,
Sigrún Gunnarsdóttir

 DESEMBER  &)--45$!'52

345¨ -),,) 342¥¨! 3TJARNA JËLATËNLEIKANNA
429''6) '5..!233/. 6!2 '%2¨52 !¨ (%4*54%.«2

Íslensku
jólalögin!

Þegar ég fór að heimsækja félaga minn í
Boston var mér
tekið opnum örmum af afar viðkunnanlegum ættmennum hans. Svo opnum
að við komuna var
mér ekið beint á
kirkjutónleika
sem
fjölskyldan stóð fyrir.
Verkið sem flytja átti var Messías
eftir erkisnillinginn Händel. Afar
voldugt verk fyrir hljómsveit og
kór, nema hvað það var enginn
kór. Við áhorfendur áttum að vera
kór og ég get sagt ykkur það að
slappari kór hefur sjaldan hafið
upp raust sína. Það sem hljóma
átti eins og herskarar himins

Eftir þriðja kaflann, og mjög
mörg illa tímasett halelúja, sneri
stjórnandinn sér við og ég sá glottið á honum. Hann var þá bara að
stríða mér og það hafði honum svo
sannarlega tekist. Mitt svar: Ég
söng enn hærra í næsta kafla og
fékk allar gömlu og afskaplega
fölsku konurnar með mér í lið. Ég
er viss um að Händel hefur hlustað á með tárin í augunum og grátbeðið Sússa félaga sinn að láta sig
fá eina eldingu til að stöðva ósköpin.
Ég er líka viss um að Jesús
hefur svarað: „Ertu ekki að
grínast, Henni? Ég hef ekki hlegið
jafn mikið síðan ég breytti vatni í
vín. Leyfum þeim að góla og eiga
um leið mjög svo gleðileg jól.“

hljómaði eins og alþjóðakór
berklasjúklinga. Okkur var raðað
eftir röddum og þar sem við vorum
frekar fá æxlaðist það svo að ég
var eini tenórinn. Allt í lagi mín
vegna, ég reyndi að raula með og
tókst bara ágætlega til.
Svo kom að öðrum kafla og þá
sneri stjórnandinn sér við og tilkynnti söfnuðinum að hér væri
ungur Íslendingur sem væri mikill tónlistarmaður. Hann bað mig
að standa upp og sagði að ég myndi
syngja hærra og leiða sönginn. Ég
veit ekki hvar hann fékk þessar
stjarnfræðilega röngu upplýsingar, en ég varð að gjöra svo vel að
þruma út halelúja eins og ég væri
engill á hestasterum á leið í
orrustu við höfuðsyndirnar sjö.

N 0ONDUS
Mikið ertu
rólegur þrátt fyrir
að þú sért að fara
í próf!
,EGGÈU
ÖIG OG
LÁTTU ÖIG
3KYNDI
LAUSNIR
EHF

%FTIR &RODE °VERLI

Felst þessi
Ég er
áætlun í
&YRIR
með
gríðarlegum
áætlun.
próflestri?

Áætlunin
Þú ert VIKUR ¹ Áætlunin
b,EGÈU ÖIGfellst3KRÕTIÈersem
ERTU sagt
AÈ
mannráni
og
heitur! OG LÁTTU íÖIGm
ÁG ER SEGJA AÈaðSUMIR
eyða
til
ALVEG pyntingum
JAFN ÖUNG þarÖESSARA
SKYNDIKÒRA
ævinni á
við fáum okkar
VIRKIhrauninnu,
EKKI
kröfur í gegn!
frábært
plan félagi!

Mun
Alls
ekki! %FTIR skólastjórinn
andast á
dularfullan
máta?

N 'ELGJAN

%FTIR *ERRY 3COTT  *IM "ORGMAN

0ALLI VERTU NÒ SVO V¾NN AÈ
Ertu
hlusta á mig
RAÈAaðSKËNNUM
ÖÅNUM
ungi maður!
*¹

Já, já,
ég heyri
hvað þú
ert að
segja!

Já, þærÅhjálpuðu mér í
Öndunar- !LLTAF RÎFLANDI
gegnum fæðinguna hans
MANNI
æfingar?
og kannski geta þær

Sog

Púff
Sog

hjálpað mér í gegnum
unglingsárin hans!

Púff
Sog

N (ANDAN VIÈ HORNIÈ

Við komum þér í
jólastemninguna

¶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

Fæðingardeild

6ILTUÈVITAÈ
HVERNIGÈBARNIÈ
ITTÈVERUR

Þú færð aðgang að yfir 60.000 lögum
og 2.000 myndböndum!
N +JÎLTURAKKAR

%FTIR 0ATRICK -C$ONNELL

*¾JA +ISA MÅN VIÈ SKULUM
GERA OKKUR GLAÈAN DAG OG F¹
OKKUR LAXAMAUK

,AXINN KEMUR ALLA
LEIÈ FR¹ !LASKA
Ha? misstirðu
hvað?

ur!

lfu
Ýýý

ar
t
s
ko að
ð
Þa kert
ek rófa
p

N "ARNAL¹N
.Ò
SKULUM
Pabbi
viltu
VIÈ ÎLL SETJA ¹
syngja
fyrir
OKKUR NAFN
SPJALDmig?
SVO AÈ
VIÈ GETUM
L¾RT NÎFNIN ¹
HVERT ÎÈRU

Púff
Púff

¶AÈ HLAUT AÈ VERA
Mjási og hans
EINHVER ¹ST¾ÈA FYRIR
kattarheyrn!
ÖVÅ HVAÈ HÒN VAR
LENGI AÈ KOMA MEÈ
ÖETTA

%FTIR *ERRY 3COTT  2ICK +IRKMAN

3OLLA ÁG HELD AÈ
NAFNSPJALDIÈ ÖITT Ég er að
SNÒI ÎFUGT
hugsa ...
Pabbi?

Ég er
með eitt.

Stairway to
heaven?

Já, það var bara
það eða 10 grænar
flöskur, hangandi
upp á
-ÁR SÕNIST
vegg!

ÖAÈ SNÒA
RÁTT

3OLLA
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Frisell sómi sýndur

!

Kl. 20.00
Kvennakórinn Léttsveit Reykjavíkur heldur jólatónleika í Langholtskirkju. Með kórnum syngja
Þorvaldur Þorvaldsson einsöngvari
og Stúlkna- og Kammerkór Bústaðakirkju. Stjórnandi sveitarinnar er
Jóhanna V. Þórhallsdóttir.

MENNING FRETTABLADIDIS

 %KKI MISSA AF c

"ANDARÅKJAMAÈURINN 3COTT
-C,EMORE SEM BÒSETTUR HEFUR
VERIÈ ¹ ¥SLANDI Å N¾R  ¹R MUN
LEIÈA TRÅË ¹  TËNLEIKUM -ÒLANS
HINN  DESEMBER
4RÅËIÈ SEM SKARTAR AUK 3COTTlS
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FJËRHENT ¹ PÅANË KL  Å DAG
!ÈGANGUR ER ËKEYPIS
b"ROTI AF ÖVÅ BESTAm SÕNINGU
¹ VERKUM ÒR LISTASMIÈJUNNI
'AGN OG GAMAN SEM NÒ GEFUR
AÈ LÅTA Å MENNINGARMIÈSTÎÈINNI
'ERÈUBERGI
JËLASÕNINGUM LEIKHÒSANNA
SÎNGGLÎÈ UNGMENNI FLYTJA 2ÁTTU
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Tomma fær Turner
Málarinn Tomma Abts hreppti hin
virtu Turner-listverðlaun sem
afhent voru á mánudag. Þetta er í
fyrsta sinn í tuttugu og tveggja
ára sögu verðlaunanna að konu
hlotnast þessi heiður en einnig er
sjaldgæft að þau falli málurum í
té. Verðlaunin eru árlega veitt
breskum listamanni undir fimmtugu sem þykir skara fram úr á
sviði myndlistarinnar en upphefðin heitir í höfuðið á málaranum
J.M.W. Turner.
Tomma Abts er fædd í Kiel í
Þýskalandi árið 1967 en býr nú og
starfar í London.
Japanska listakonan Yoko Ono
afhenti Abts verðlaunaféð sem
nemur 25 þúsund sterlingspundum. Abts var tilnefnd fyrir einkasýningar sínar í Kunsthalle Basel í
Sviss og í London en auk þess voru
listamennirnir Phil Collins, Mark
Titchner og Rebecca Warren á

úrvalslista verðlaunanefndarinnar þetta árið. Sýning á verkum
þeirra stendur yfir í Tate-safninu
til 14. janúar næstkomandi.
Abts hlýtur verðlaunin fyrir
óvenjuleg abstrakt-verk sín sem
hún vinnur í stærðinni 48x38 cm.
Hún vinnur að sögn beint á striga
og hefst handa án nokkurrar forhugmynda enda taka lagskipt verk
hennar á sig mynd smám saman
þar sem áferð verkanna skapa
flókið samspil við formin sem þau
birta.
Talsverður styr hefur staðið
um verðlaunin sl. ár, gagnrýnendur þeirra hafa líkt framkvæmd
þeirra við farsa sem sé í litlum
tengslum við listaheiminn. Aðrir
mæla þeim mót og vilja meina að
Turner-verðlaunin séu mikilvægur hvati fyrir listafólk og fyrir
almenning sem jafnan sækir verðlaunasýningarnar vel.
KHH
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Skírnir mættur
vegar með grein um siðTímarit Hins íslenska bókfræði andstöðunnar og
menntafélags, Skírnir, haustvirkjanahugmyndir eftir
hefti er komið út og lýkur
Jón Ólafsson heimspekþar með 180. árgangi þessa
ing, hins vegar grein eftir
elsta menningartímarits á
Róbert Trausta Árnason,
Norðurlöndum. Í heftinu
fyrrum ráðuneytisstjóra
heldur áfram umfjöllun um
utanríkisráðuneytisins,
samtímasögu með minningsem staðhæfir að það
um Ásgeirs Jóhannessonar
verði engin sátt um
um Guðmund Í. Guðmunds34%).! 6!35,+!
íslensk öryggismál.
son og þátt hans í myndun -YNDLISTARMAÈUR
Í þessu hefti hefur
minnihlutastjórnar Alþýðu- 3KÅRNIS AÈ ÖESSU
göngu sína nýr þáttur
flokksins í desember 1958. SINNI
sem heitir einfaldlega
Svavar Hrafn Svavarsson
Bókmenntir: Hér birtast ný ljóð
rekur upphaf hugmyndar um sjálfeftir Matthías Johannessen, fyrsti
stæði Íslendinga og setur þjóðernkaflinn í minningabók sem Ingiishyggjuna í sögulegt samhengi.
björg Haraldsdóttir hefur í smíðÞorvaldur Gylfason fæst við risa
um, ný smásaga eftir Einar Kárasem eru að vakna, Indland og Kína,
son og sjö örsögur eftir Eduardo
og forsendur hagvaxtar þar. Guðni
Galeano, höfund frá Uruguay, í þýðElísson lýkur umfjöllun sinni um
ingu Kristínar G. Jónsdóttur. Er það
DV og dauðann á forsíðunni en fyrri
von ritstjóra að lesendur Skírnis
hluti birtist í vorheftinu. Úlfhildur
fagni þessari viðbót.
Dagsdóttir skrifar um merkingarTvær umsagnir um bækur eru í
heim mannslíkamans.
Skírni að þessu sinni, Anna Björk
Sigurjón Árni Eyjólfsson veltir
Einarsdóttir skrifar um Argóarflísþví upp hvort þörf sé á nýrri guðina eftir Sjón og Loftur Guttormsfræði. Bergljót S. Kristjánsdóttur
son skrifar um nýjasta bindið af
spyr hvort fræðimenn og útgefendSögu Íslands. Halldór Björn Runur hafi hugsanlega tekið sér stöðu
ólfsson segir frá myndlistarmanni
höfunda þegar vísur í ÍslendingaSkírnis, Steinu Vasulka.
sögum eiga í hlut.
Hausthefti Skírnis er 280 blaðÞátturinn Skírnismál sem geymsíður að stærð. Ritstjóri er Halldór
ir deilu- og umræðugreinar er tekGuðmundsson.
inn upp aftur í þessu hefti, annars

"JÎRGVIN (ALLDËRSSON OG HLJËMSVEIT

Hallarkviða Björgvins Halldórs
„Björgvin er náttúrulega bara orðinn Haukur,“ sagði vinurinn.
Mér þótti það ekki svo slæm
samlíking. Haukur var jú ótrúlega
iðinn og duglegur skemmtikraftur,
undra næmur textaflytjandi, mikill músikkant með sýn fram og tilbaka í poppi ævidaga sinna. Það
var þá ekki leiðum að líkjast ,hugsaði ég. Hvað fólst í samlíkingunni
annað og meira en þetta?
Haukur þurfti ekki að smíða sér
ímynd hjá þjóðinni, þó yngsta kynslóðin sem saug í sig tónlist hans
frá bernsku, fattaði ekki fyrr en of
seint hvað í hann var spunnið. Eins
og var um Ellý. Hversu margir
vildu nú hafa heyrt hana síðustu
æviárin áður en hún veiktist.
Björgvin hefur á síðustu tveimur vertíðum ráðist í að endurnýja
katalókinn sinn með umpökkun: nú
með þessum tveggja diska sem
ber öll merki meistarans: þessari
út í fingurgóma kröfu um að allt
skuli vera fyrsta flokks, fágað,
prófessjónal, markið sett eins hátt
og sést og næst.
Rödd hans bæði líklega skaða
tæki hann að syngja hart rokk eins
og hann gerði á sínum fyrstu árum,
blúsaður Björgvin væri ákjósanlegur klaki í sæta blöndu með
góðum og löngum eftirkeim. Margt
gæti hann enn gert. Ef hann vildi.
Það er ekki spurning.
Margir hafa lýst því svo að tónleikarnir í september sem þessar
upptökur eru frá hafi verið fullir
af tilfinningasemi. Nánast skil
kynslóð sem kastaði sér út í flaum
og greip stöku sinnum í arminn á
Björgvin til að styðja sig í dansi
lífsins, hægum og hröðum. Það
sem diskarnir tveir sem nú koma
út geyma í hljóði og mynd aðeins
örlítið brot af safninu hans. Og allt
þetta ber vitni um endalausa iðjusemi, sjálfsköpuð verkefni.
Hann hefur líka kassað á þessar
vinsældir: Þó líði ár og öld gekk í
þrjú ár á Broadway og samnefndur úrvalsdiskur seldist í tonnum.
Nína og Geiri drógu að sér 25 þúsund gesti í fyrravetur. Enda maðurinn showman af dillandi sannfæringu.
Þetta sést mæta vel á sinfóníuprojectinu. Hann dregur saman
nýtt band, ræður Sinfó, kallar á
vini sína í Fóstbræðrum, lætur
rigga upp velgræjuðum tónleikum
í stóru húsi og selur öll sætin,
lætur hljóðrita allt dæmið og kvikmynda og gefur út með glæsibrag.
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Söngbókin var sett saman af
nokkrum velvöldum lögum eftir
hann sjálfan, nokkrum klassískum
söngperlum, lögum eftir samferðamenn, cover-versjónum sem
hann syngur með krökkunum
sínum. Lunginn af efninu er útsettur af Þóri Baldurssyni, stöku lag
líkti eftir eldri útgáfum í útsetningum. Og það eru útsetningarnar
sem hlustandi hnýtur fyrst um.
Fyrst af öllu það sem heppnast
best, þar sem útsetjarinn fellir
saman af lipurð strengi og rokkband: það er syrpan með rokklögunum, coverin með krökkunum:
þessi hluti er sér á parti: grunnbandið er í fyrirrúmi og sinfónían
notuð til að byggja undir rythmann. Það er annar andi í þessu
efni en hinu. Þá er það að taka
fram að sama prógrammið (utan
forleiks) er tvítekið – bara hljóð á
fyrri disknum en svo hljóð og
mynd á hinum. þegar flett er á
mynddiskinn sést líka hvað gerist.
Honum líður einfaldlega betur í
þessu efni. Það er honum auðveldara í söng, en t.d. Ég bið að heilsa.
Þarna bregður hann líka á leik á
sviði, það losast um, alvarleikinn
er ekki í fyrirrúmi. Hann er að
leika sér með okkur öllum.
Nú svo eru þarna nokkrir feikilega fallega samhæfðir ópusar: Ég
er að tala um þig er fallega unnið,

sífrandi hammond undir stilltum
strengjum. Að ekki sé talað um
topp kvöldsins sem er það erfiða
lag Vetrarsól sem hann syngur
með öllum líkamanum á hæstu
tónum og fullum styrk. Og athugið: eftir langt kvöld með vogandi
prógram, stóra ábyrgð, fullt hús af
ófullu fólki – en þá sést líka vel
hvað hann er glæsilegur söngvari.
Hvað tekst svo miður? Samhæfing hljómsveitar, karlakórs og
rokkbands er erfið og þau lög fara
verst í eyrum manns: textar eru
hátimbraðir, sinfónían og stór kór
heimta ansi skýra orkestrasjón og
flóknari verk en einföld sönglög.
Það er áhrifamikið að sjá allan
fjöldann á sviðinu en smávaxnar
laglínur bera ekki þungann.
Það þarf varla að taka fram að
textaflutningur er fyrsta flokks,
þar sem söngvarinn vogar að leika
sér að línum gerir hann það ævinlega smekklega, alltaf skýr á
markinu, veit hvað hann er að
gera.
Mér þykir við vera fullsæmd af
Björgvin Halldórssyni. Hann þarf
ekki að skreyta sig með einhverju
hallærislegu
kóngsnafn
og
rembast látlaust í athyglissýki
eins og sumir. Hann þarf ekki að
látast, gerir eins vel og hann getur,
eins og hann segir raunar á tónleikunum. Það er við hæfi að eini
listamaðurinn sem hann talaði um
fjarstaddan þetta kvöld var Haukur Morthens.
Örfá orð um kvikmyndina af
tónleikunum: það bjargast, viðar
tökur af öllu húsinu eru misráðnar, eins tökur af áhorfendum. Það
þyrfti að lyfta salnum með ljósum
til að það borgaði sig. það er flýtir
víða á framgöngu í klippum hjá
Þór Freyssyni stjórnanda og á
nokkrum stöðum missir hann af
hápunktum laga í einhverjum
klippum eða kranaskotum. Þegar
gott stöff er á sviðinu þá þarf ekki
að nota sömu trixin og notuð eru í
Idolinu: þar eru allt gert til að
klæða af getuleysi þátttakenda –
þarna var pró fólk á sviðinu.
Heimildaparturinn sem fylgir
er snautlegur: skotið með einni
vél, lítið klippt og áherslulaus en
bregða samt upp allt öðrum manni
í vinnufötum en hinum í sviðsgallanum – lausari í fasi, frjálsan í
ákafa sínum að ná tökum á stóru
verkefni. Sem hann gerir á endanum. Með glæsibrag.
0¹LL "ALDVIN "ALDVINSSON
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Nýtt tímarit: Stína
Jólasálmur
Snjókornin sem falla af himnum
leika á nótur sem fela sig í grasinu.
Við fótum okkur í ósýnilegum
hljómaskógi.

²R LJËÈABËK +RISTÅNAR «MARSDËTTUR *ËLALJËÈ SEM NÕLEGA
KOM ÒT HJ¹ FORLAGINU 3ÎLKU

MENNING FRETTABLADIDIS

"ËKMENNTAFÁLAGIÈ $R¹PUHLÅÈ SEM MUN VERA
TENGT "RAGA *ËSEPSSYNI UPPELDISFR¾ÈINGI OG
RITHÎFUNDI R¾ÈST Å DAG Å ÒTG¹FU TÅMARITS UM
BËKMENNTIR SEM KALLAST ÖVÅ KUNNUGLEGA OG
ALÖÕÈLEGA NAFNI 3TÅNA 3TÅNA ÖESSI ER UMKRINGD
KARLMÎNNUM ÖË HÒN EIGI SÁR EINHVERJAR VINKON
UR RITNEFND SKIPA 'UÈBERGUR "ERGSSON +OR
M¹KUR "RAGASON OG +RISTÅN «MARSDËTTIR -EÈAL
ÖEIRRA SEM EIGA EFNI Å RITINU AUK RITSTJËRNAR ERU
4HOR 6ILHJ¹LMSSON (ALLGRÅMUR (ELGASON +RISTÅN
%IRÅKSDËTTIR 'UNNHILDUR (AUKSDËTTIR OG $IDDA
.ÕTT TÅMARIT ¹ ÅSLENSKUM MARKAÈI HELGAÈ BËK
MENNTUM ERU TÅÈINDI TIL N¾STA B¾JAR 6IÈGANGUR
ÖEIRRA MARGRA HEFUR REYNST ERFIÈUR DREIFING OG
KYNNING SJALDAN TRYGGT ÖEIM LANGLÅFI 3KÅRNIR OG
4-- VORU LENGI EIN OG NÒ ER 2ITIÈ ORÈIÈ STÎÈUGT
ÖË AÈ ÒTG¹FAN SÁ ALLTAF ¹ EFTIR !NDVARI KEMUR
REGLULEGA
%KKERT ÖESSARA RITA ER HELGAÈ SK¹LDSKAP
EINGÎNGU ¶VÅ ER FAGNAÈAREFNI AÈ $R¹PUHLÅÈ SKULI
LEGGJA Å ÒTG¹FU 3TÅNU PBB
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 "ËK VIKUNNAR
"ARNAUPPELDISINS HEILAGA
SKYLDA EFTIR (ILDI "IERING
FJALLAR UM BARNAVERND ¹
FYRRI HLUTA  ALDAR ¶AR ER
GREINT FR¹ AÈ M¹LSKJÎL ÖESSA
TÅMA LEIÈA Å LJËS AÈ Ö¹ LÅKT
OG NÒ VORU BROT GAGNVART
BÎRNUM LITIN ALVARLEGUM
AUGUM OG ILL MEÈFERÈ ¹
ÖEIM FORD¾MD

!È BÅTA EKKI Å SIG BEISKJUNA
Nýjasta skáldsaga Guðbergs Bergssonar heitir
Ein og hálf bók – Hryllileg
saga. Höfundurinn ræðir
hér um óvenjulegan uppruna, íslenskan húmor og
yfirbreiðslu listarinnar.
Tildrög bókarinnar rekur Guðbergur til sögu sem hann skrifaði
á netið fyrir nokkrum árum. Þar
var um að ræða nokkurs konar
spuna þar sem höfundurinn hafði
litlar sem engar mótaðar hugmyndir fyrirfram heldur skrifaði
hann daglega frásögn sína beint á
netið. „Söguþráðurinn varð til en
hann var auðvitað slitinn því þegar
skrifað er svona á hverjum degi
getur maður ekki leiðrétt það sem
birtist deginum áður. Þá lendir
maður í augljósum vanda og það
endaði með því að ég hætti.“ Netsagan var að sögn Guðbergs mun
lengri en skáldsagan sem skýrir
titil hennar, Ein og hálf bók. „Aðalvandinn var síðan að leysa söguna
frá þessum eðlisþætti eða frásagnarmáta sem kominn var á
netið,“ segir höfundurinn og vísar
þar til hinnar óvenjulegu blöndu
af tal- og ritmáli sem einkennir
slík skrif. „Ég vildi ekki að þessi
saga glataði alveg uppruna sínum.
Þess vegna er þessi saga það sem
líklegast myndi kallast póstmódernísk, í henni eru margir eðlisþættir án þess að maður sé að
reyna að sýna fram á einhverja
stílhæfileika.“

3ÎGULEGUR UPPRUNI
„Maður veit ekkert hvernig hlutirnir verða til. Þeir hafa líklega
verið til í manni sjálfum frá upphafi,“ segir Guðbergur um efni
bókarinnar. „Ég nota líka heimildir í þessari sögu, viðtöl sem ég tók
upp á kvikmyndavél og fleira
slíkt. Þannig séð er þetta heimildaskáldsaga því þarna eru heimildir um ýmislegt sem ég hef fundið.“ Hann vísar meðal annars til
ljóðs í bókinni sem ein persónanna
í bókinni hefur eftir. „Sá er utangarðsmaður en á vissan hátt æðri
en það umhverfi sem hann býr í.
Hann fer með ljóð eftir franskt
skáld og það er litið á hann sem

eftir að breyta ýmsu. „Þar kynnist
hún Virginiu Woolf og fer að skrifa
á nýjan hátt. Virgina Woolf ráðleggur henni, segir henni ýmislegt
um ritlistina og þá dulúð sem hvílir yfir Íslandi. Þá sér hún landið
sitt á rómantískari hátt en til
dæmis móðir hennar sem fór til
Berlínar,“ útskýrir Guðbergur.
Eitt viðfangsefni sögunnar er
síðan hvernig persónurnar vinna
úr reynslu sinni í nýju landi og
verða á sinn hátt strandaglópar
milli menningarheima. „Mæðgurnar verða báðar utangátta þegar
þær koma aftur heim til Íslands,
þær afneita því samfélagi sem
þær fóru frá og vilja ekki aðlagast
algjörlega, né verða útlendingar í
eigin landi.“

4*.$! 3+,$!'! '5¨"%2'3 "%2'3
3/.!2 (ÎFUNDUR HEFUR AUK HELDUR

GEFIÈ ÒT SM¹SÎGUR LJËÈ BARNAB¾KUR OG
FENGIST VIÈ ÖÕÈINGAR

truflaðan mann vegna þess að
samfélagið þolir ekki að einhver
utangarðs sé vitrari en ráðamenn
þess. Hvort sem það er pólitískt
séð eða í listum er það jafnan illa
séð að einhver sem er fyrir utan
viðkomandi samfélag sé meiri en
þeir sem tilheyra innsta hring,
þannig er nú maðurinn gerður og
samfélagið,“ segir hann.

(EIMKYNNI Å NÕJU LJËSI
Guðbergur útskýrir að bókin fjalli
meðal annars um þau erlendu
áhrif sem viðkvæmt íslenskt samfélag varð fyrir á millistríðsárunum. „Þegar við losnum undan
Dönum og dönsku áhrifin dvína
urðu þýsk eða germönsk áhrif ráðandi í samfélaginu til skamms
tíma. Þetta kemur fram á ýmsan
hátt í ritum og skrifum fólks á
þessum tíma, til dæmis hugmyndir um hreinleika íslenskunnar og
kynþáttarins.“ Persónur bókarinnar eiga það margar sammerkt að
hafa ferðast milli samfélaga, vera
aðkomufólk á undarlegum stað og
heft að mörgu leyti af fortíð sinni,
takmörkuðum skilningi og fordómum. Ein kaupmannsdóttirin
fer til dæmis til Bretlands, að undirlagi föðurs síns til að nema verslunarstörf en vera hennar þar á

500(%&¨  %2,%.$2) '25.$ 'UÈBERGUR VAR NÕLEGA TILNEFNDUR TIL HINNA VIRTU ÅTÎLSKU

./.)./ VERÈLAUNA FYRIR SK¹LDSÎGUNA 3VANURINN SEM KOM ÒT ¹ ÅSLENSKU ¹RIÈ  OG
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&JÎLÖJËÈLEG EYJA
Það eru persónur á flakki í sögunni, til dæmis er þar greint frá
þýsku athafnakvendi sem giftist
hingað til lands og hristir ærlega
upp í kynsystrum sínum. „Það
ganga ótal sögur um þessa þýsku
konu en enginn hefur raunverulegan áhuga á henni. Þetta verður
bara saga í sjálfu sér, án upphafs
eða endis því hún lifir í raun í
skáldskap.“ Guðbergi verður tíðrætt um erlendar konur sem fluttu
hingað til lands og þurftu að glíma
við tungumálið en í Hryllilegri
sögu er greint frá lífi danskra
kvenna sem lentu utangarðs hér á
landi vegna tungumálaörðugleika.
„Á þeim tíma var íslensk tunga
álitin svo hrein og fullkomin að
hún var eiginlega bara fyrir
Íslendinga, eins og Ísland fyrir
Íslendinga sem er ennþá dálítið
viðloðandi okkar samfélag. Það
hefur þó breyst töluvert því við
höfum lengi búið við fjölþjóðasamfélag. Það vill oft gleymast að
hér hefur verið fjölþjóðasamfélag
alveg síðan í seinni heimsstyrjöldinni,“ segir hann og áréttar að
bandaríski herinn hafi myndað
hlutfallslega stórt en einangrað
samfélag hér á landi. „Ísland er
lítið land en miklu margbrotnara
en fólk gerir sér grein fyrir, til
dæmis stjórnmálafólk og listamenn sem ekki hafa fjallað mikið
um það. Listamenn eru að fást við
kannski einhverja einfalda hluti
úti í sveit eða í Reykjavík, drykkjuskap á búllum, eiturlyfjaneyslu
eða eitthvað þvíumlíkt sem er
aðeins lítill hluti af okkar „stóralitla“ samfélagi.“
3KOPSKYNIÈ OG SK¹LDSAGAN
Ein og hálf bók – Hryllileg saga er
drepfyndin bók þrátt fyrir grafalvarlegan efnivið sinn enda hefur
höfundurinn lag á því að fá lesendur til að undrast, kíma og jafnvel skella sér á lær yfir hjákátlegum örlögum persóna sinna.
„Manneskjan segir frá alvarlegum hlutum ýmist með mikilli
alvöru sem getur verið þunglamaleg eða fólk velur að vera alvarlegt í gegnum gleði, gáska eða
húmor. Yfirleitt fara höfundar
milliveginn. Ef við myndum velja
alvarleikann myndi listaverkið
verða kennisetningalegt eða eins
og lærdómsrit. Síðan má verkið
ekki bara ganga út á húmor því þá
verður það of bjánalegt.“ Guð-

'5¨"%2'52 "%2'33/. 2)4(®&5.$52 b!LLIR RITHÎFUNDAR ERU LÒMSKIR ¶EIR VERÈA AÈ
VERA ÖAÈ TIL AÈ L¹TA LÅTA SVO ÒT AÈ ÖAÈ SEM ÖEIR GERA SÁ RAUNVERULEGTm &2¡44!",!¨)¨'6!

bergur útskýrir að erfitt myndi
reynast að skrifa íslensk verk sem
aðeins gangi út á húmor. „Íslenskur húmor er ekki þess eðlis, hann
er of hvass og eitraður til þess að
vera efni í langt rit. Við höfum
ekki þroskað með okkur mjög
fínan húmor. Íslenskur húmor
getur verið grófur og særandi en
hann er afar sjaldan hlutlaus,
algjörlega listrænn eða húmor
húmorsins vegna.“

,ÒMSK STÁTT
Guðbergur segir nýjustu söguna
vera eitt og hálft verk sem endar í
miðjum klíðum því netsagan hafi
jú verið mun lengri. „Hér á landi
ráðum við ekki við mjög langar
bækur eins og til dæmis í Ameríku þar sem hefð er fyrir stórum
skáldsögum. Við ráðum ekki heldur við höfunda sem skrifa langt
fram eftir aldri. Flestir höfundar
eru búnir að vera svona 45-46 ára
gamlir, þá fara þeir að skrifa ævisögur einhverra athafnamanna
eða óreiðufólks, einbúa og kvenna
út á landi,“ segir hann brosandi og
bætir við: „Það er mjög sjaldgæft
að rithöfundar nái þessum háa
aldri sem ég hef náð og séu engu
að síður að skrifa. Þess vegna er
eðlilegt að fólk sé ekki ánægt með

það, það er mjög skiljanlegt. Það
er voðalega erfitt að vera rithöfundur og þess vegna verða þeir að
taka þessu í svolítið léttum dúr –
annars myndu þeir farast og verða
beiskir og ómögulegir sem er
mjög algengt hjá listafólki. Listafólk getur verið voðalega beiskt
og reitt en það er ekki gott fyrir
þroskann eða sköpunina að bíta
sig í beiskjuna.“
Guðbergur viðurkennir að nýja
bókin sé dálítið lúmsk og það eigi
máski við allar sögur hans. „Yfirleitt þegar höfundar byrja á einhverju, eins og í minni fyrstu bók
Músin sem læðist, þá verður til
einhver eiginleiki sem helst í
gegnum allt sem þeir gera. Ef þú
lítur á þetta á lúmskan hátt þá
sérðu að það eru ákveðnir eðlisþættir sem einkenna verk mín
alveg frá byrjun. Í reynd eru allir
rithöfundar lúmskir, þeir verða að
vera það til að láta líta svo út að
það sem þeir gera sé raunverulegt. Listin breiðir yfir það sem í
raun og veru liggur í augum uppi,
hún blekkir og lesandinn gerir sér
ekki grein fyrir fjarstæðunni.
Allur skáldskapur gerist í myrkri
– hann fer úr myrkri og endar í
myrkri.“
KRISTRUN FRETTABLADIDIS
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REYNDAR TIL BARNSINS Å OKKUR ÎLLUM
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3ÓMI  

-IASALAN ER OPIN ALLA DAGA NEMA MÉNUDAGA KL   OG FRAM A SâNINGU SâNINGARDAGA
3ÓMASALA KL   RIJUDAGA FÚSTUDAGA -IASALA É .ETINU ALLAN SØLARHRINGINN

Fim. örfá sæti
Fös. örfá sæti
Lau. örfá sæti

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

Síðustu sýningar fyrir jól!

Lau.
Fös.
Lau.

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

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

“Fólk ætlaði
hreint vitlaust að
verða úr hlátri.”
S.A. TMM

TG¹FAN
²

4ËNAR HEFUR
GEFIÈ ÒT
GEISLADISK
INN ¶AÈ
VANTAR
SPÕTUR
SAFN BESTU
BARNALAGA
«LAFS (AUKS 3ÅMONARSONAR  DISKN
UM ER AÈ FINNA FJËRT¹N LÎG SEM HAFA
LIFAÈ MEÈ ÖJËÈINNI AF PLÎTUNUM %NIGA
MENIGA (ATTUR OG &ATTUR KOMNIR ¹
KREIK OG +ÎTTURINN SEM FER SÅNAR EIGIN
LEIÈIR ,ÎGIN HAFA VERIÈ SETT Å NÕJAN
OG SKEMMTILEGAN BÒNING &LYTJENDUR
ERU ®RN RNASON OG SYSTKININ $IDDÒ
OG 0¹LL «SKAR (J¹LMTÕSBÎRN 4ËN
LISTARSTJËRN OG ÒTSETNINGAR ANNAÈIST
*ËNAS ¶ËRIR HLJËÈF¾RALEIKARAR AUK
HANS VORU 3COTT -C,EMORE 'UNNAR
(RAFNSSON *ËHANN SMUNDSSON
4ATU +ANTOMAA OG (JÎRLEIFUR 6ALSSON
5PPTÎKUR FËRU FRAM Å STÒDÅËI &¥( UNDIR
STJËRN *ËHANNS SMUNDSSONAR HLJËÈ
BLÎNDUN VAR Å HÎNDUM «SKARS 0¹LS
3VEINSSONAR OG &INNUR (¹KONARSON
HLJËMJAFNAÈI
NG LISTAKONA %LÅSABET %YÖËRS
5
HEFUR GEFIÈ ÒT SINN FYRSTA DISK ¹
MERKI  4ËNA SEM KALLAÈUR ER ¶RIÈJA
LEIÈIN %LÅSABET ¹ EKKI LANGT AÈ S¾KJA

H¾FILEIKA
SÅNA ENDA
DËTTIR %LLEN
AR +RISTJ
¹NSDËTTUR
OG %YÖËRS
'UNNARS
SONAR 
ÖESSARI
SKEMMTI
LEGU PLÎTU SYNGUR HÒN FALLEG LÎG "ARK
AR (RAFNS "IRGISSONAR VIÈ LJËÈ %INARS
-¹S 'UÈMUNDSSONAR 'ESTASÎNGKONA
¹ PLÎTUNNI ER %LLEN +RISTJ¹NSDËTTIR
SEM SYNGUR LAGIÈ b²R TËMLEIKANS
GJ¹m EN AUK ÖESS SYNGUR HÒN Å LAGINU
b'ESTAÖ¹TTURm ¹SAMT DËTTUR SINNI !È
AUKI LEIKA ¹ DISKNUM %YÖËR 'UNNARS
SON "ÎRKUR (RAFN 3COTT -C,EMORE
OG 6ALDIMAR +OLBEINN 3IGURJËNS
SON ²TSETNINGAR ANNAÈIST "ÎRKUR
(RAFN "IRGISSON (LJËÈBLÎNDUN VAR
Å HÎNDUM «SKARS 0¹LS 3VEINSSONAR
EN UM HLJËMJÎFNUN S¹ "JARNI "RAGI
+JARTANSSON
 4ËNAR

HAFA
GEFIÈ ÒT
PLÎTU 3KÒLA
3VERRISSONAR
OG HEITIR
HÒN 3ERÅA
 3ERÅU ER
AÈ FINNA
ÖRETT¹N
LÎG EFTIR 3KÒLA EN MEÈ HONUM LEIKA
!MADEO 0ACE ÒR "LONDE 2EDHEAD
!NTHONY "URR %YVIND +ANG 0ETER
3CHERER 4ED 2EICHMANN (ILDUR
'UÈNADËTTIR *ËHANN *ËHANNSSON
(ILMAR *ENSON OG «LÎF !RNALDS SEM
SYNGUR EINNIG ÖRJÒ LÎG MEÈ EIGIN TEXTA
3ÁRSTAKUR GESTUR ER ,AURIE !NDERSON
0LATAN HEFUR VERIÈ TVÎ ¹R Å VINNSLU OG
FËRU UPPTÎKUR FRAM Å 2EYKJAVÅK OG .EW
9ORK 5PPTÎKUMENN AUK 3KÒLA VORU
!NTHONY "URR /RRI *ËNSSON OG 'UNNAR
4YNES $OUG (ENDERSON MASTERAÈI
OG UMSLAG HANNAÈI (JALTI +ARLSSON
HJ¹ KARLSSONWILKER Å .EW 9ORK %RFITT
ER AÈ SKILGREINA TËNLIST 3KÒLA NEMA AÈ
SEGJA AÈ TËNM¹LIÈ ER SVO ALGJÎRLEGA
HANS AÈ ÎLL LANDAM¾RI HVERFA 3KÒLI
HEFUR BÒIÈ MESTAN HLUTA SÅNS FERILS Å
"ANDARÅKJUNUM EN HEFUR Å AUKNUM
M¾LI UNNIÈ AÈ VERKEFNUM HÁR HEIMA
-EÈAL SAMSTARFSAÈILA HANS NÒ ERU
HLJËMSVEITIN "LONDE 2EDHEAD 2YUICHI
3AKAMOTO OG ,AURIE !NDERSON EN ÖAU
EIGA FARS¾LT SAMSTARF AÈ BAKI ÖAR SEM
3KÒLI HEFUR VERIÈ TËNLISTARSTJËRI HENNAR
UM ¹RABIL

Gjafakort fyrir alla fjölskylduna!
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STÓRFENGLEG! eftir Peter Quilter
Lau. 6/1, lau. 13/1 lau. 20/1, lau. 27/1.

SITJI GUÐS ENGLAR eftir Guðrúnu Helgadóttur. Leikgerð Illugi Jökulsson.
Fös. 29/12 kl. 20:00 uppselt, lau. 30/12 kl. 14:00 uppselt og kl. 17:00 uppselt, lau. 6/1
kl. 14:00 nokkur sæti laus, sun. 7/1 kl. 14:00 örfá sæti laus og kl. 20:00, lau. 13/1
kl. 14:00, sun. 14/1 kl. 14:00 örfá sæti laus, lau. 20/1 kl. 14:00, sun. 21/1 kl. 14:00.

PÉTUR GAUTUR

eftir Henrik Ibsen. Leikgerð Baltasar Kormákur.

Fös. 8/12 uppselt, lau. 9/12 uppselt. Aukasýning sun. 10/12 örfá sæti laus.
Allra síðasta sýning!

BAKKYNJUR eftir Evripídes
Frumsýning 26/12 uppselt, 2. sýn. mið. 27/12 örfá sæti laus, 3. sýn. fim. 28/12 örfá sæti
laus, 4. sýn. fim. 4/1 örfá sæti laus, 5. sýn. fös. 5/1 örfá sæti laus, 6. sýn. fim. 11/1 örfá
sæti laus, 7. sýn. fös. 12/1 nokkur sæti laus, 8. sýn. fim. 18/1.
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&IMMTUDAGUR
N N 4«.,%)+!2
F  *ËLATËNLEIKAR KVENNA
KËRSINS ,ÁTTSVEITAR 2EYKJAVÅKUR
VERÈA HALDNIR Å ,ANGHOLTSKIRKJU
-EÈ KËRNUM SYNGJA ¶ORVALDUR
¶ORVALDSSON EINSÎNGVARI OG
3TÒLKNA OG +AMMERKËR
"ÒSTAÈAKIRKJU 3TJËRNANDI SVEITAR
INNAR ER *ËHANNA 6 ¶ËRHALLSDËTTIR

F  3IGURÈUR &LOSASON SAXË

PATREKUR 1,5 eftir Michael Druker.
Lau. 6/1, lau. 13/1 nokkur sæti laus.
Ath! Miðaverð aðeins 1.500 kr. fyrir nema gegn framvísun skólaskírteinis.

Kúlan

FËNLEIKARI OG ORGELLEIKARINN 'UNNAR
'UNNARSSON SPINNA VIÈ ÖEKKT
JËLALÎG OG S¹LMA Å (ALLGRÅMSKIRKJU ¹
VEGUM ,ISTVINAFÁLAGS KIRKJUNNAR

SKOPPA OG SKRÍTLA eftir Hrefnu Hallgrímsdóttur
Lau. 6/1 kl. 11:00 uppselt, kl. 12:15 og kl. 14:00, sun. 7/1 kl. 11:00, kl. 12:15 og
kl. 14:00, lau. 13/1 kl. 11:00, kl. 12:15 og kl. 14:00, sun. 14/1 kl. 11:00, kl. 12:15 og
kl. 14:00 uppselt.

L e i k h ú s l o f t ið

LEITIN AÐ JÓLUNUM eftir Þorvald Þorsteinsson
Mið. 6/12 kl. 9:45 örfá sæti laus og kl. 11:00 örfá sæti laus, lau. 9/12 kl. 13:00 uppselt,
kl. 14:30 uppselt og kl. 16:00 uppselt, sun. 10/12 kl. 13:00 uppselt, kl. 14:30 uppselt og
kl. 16:00 uppselt, lau. 16/12 kl. 13:00 uppselt, kl. 14:30 uppselt og kl. 16:00 uppselt, sun.
17/12 kl. 13:00 uppselt, kl. 14:30 uppselt og kl. 16:00 uppselt, fös. 22/12 kl. 13:00
uppselt, lau. 23/12 kl. 13:00 uppselt.

L e i k h ú s k j a l la rin n

JÓLABÓNUS
Jóladagskrá Hugleiks fim. 7/12 kl. 21:00.
Miðasala í síma 551 2525 og á www. hugleikur.is.

Miðasala í síma 551 1200 og á netinu www.leikhusid.is
Afgreiðsla er opin kl. 12:30 – 18:00 mán. – þri. Aðra daga kl. 12:30 – 20:00.

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000
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Skassið verður
ekki tamið
Morðið í Rockville er sjötta bók
hulduhöfundarins Stellu Blómkvist um lögfræðinginn, nöfnu
sína, sem hefur einstakt lag á að
róta sér á bólakaf í flókin sakamál og leysa þau af nánast sjúklegri einurð.
Bækurnar um Stellu hafa einhverra hluta vegna notið mikilla
vinsælda, sem er í sjálfu sér ráðgáta sem Stella sjálf yrði í vanræðum með að leysa þar sem
þær eru átakanlega einfaldar í
byggingu, stíl og persónusköpun.

¥SLANDSMET Å LEIÈINDUM
Stella sjálf hlýtur að komast á
topp tíu listann yfir leiðinlegustu
persónur íslenskrar bókmenntasögu. Þetta kynþokkafulla skass
gæti hins vegar, ef eitthvað væri í
hana lagt, verið áhugaverð og
skemmtileg en hún er dæmigerður „gender bender“, steríótýpísk
karlmennskuímynd
harðsoðnu
reyfaranna í konulíki. Dýpt persónunnar er því miður engin
þannig að við sitjum uppi með
óþolandi persónu sem hjakkar í
klisjum og vitnar látlaust í heilræði móður sinnar sem virðist
hafa hrist fram málshætti um allt
milli himins og jarðar af svo miklu
offorsi að hún gæti fyllt ársframleiðslu páskaeggja af niðursuðudósaheimspeki fyrir hádegi á
góðum degi.
(RAÈSOÈNAR SJOPPUB¾KUR
Stella Blómkvist sækir markvisst í harðsoðnu hefðina en
býður því miður aðeins upp á
hraðsuðu þannig að bækur hennar eru ekta sjoppubókmenntir og
hefðu tekið sig vel út í hillu vegasjoppu úti á landi við hlið Morgans Kane fyrir tuttugu árum eða
svo. Metnaðarleysið er svo áberandi að það þarf engan að undra
að höfundurinn kjósi að fela sig á
bak við nafnleynd.
Allt hefur þetta þó mjakast í
rétta átt hjá Stellu og bók hennar
í fyrra, Morðið í Drekkingarhyl,
var óvenju góð. Plottið var
skemmtilegt og rauði þráðurinn í
henni var áhugaverðari en í
mörgum innbundnum reyfaranum þessa metárs í íslenskri reyfaraútgáfu.
Þá var kafað dýpra ofan í persónu Stellu en maður hefur átt að
venjast þegar hún þurfti að
horfast í augu við skuggalega
fortíð sína og gera upp við fautann föður sinn. Mömmu var þá
um leið aðeins ýtt til hliðar sem
var löngu tímabært. Stella varð
einnig ólétt í bókinni, sem bauð
upp á áhugaverða naflaskoðun
persónunnar, svo langt sem það
nú náði.
.ETT BAKSLAG
Það er því ekki hægt að segja
annað en að Morðið í Rockville
valdi vissum vonbrigðum, sé
yfirleitt hægt að tala um vonbrigði þegar Stella er annars
vegar. Bókin er í það minnsta
bakslag þar sem sú þróun sem
var í gangi í Morðinu í Drekkingarhyl gengur að mestu til baka.
Samband Stellu við barnið
sem hún gengur með í móðurkviði er morkin klisja sem er
afgreidd með klassískustu og
meinlausustu meðgöngukvillum
á borð við óstjórnlega löngun í
sælgæti og furðulegan mat. Það
sem veldur Stellu, að því er virðist, mestum óþægindum er að
hún hefur neyðst til þess að
leggja Nonna Daníels, „ástvin
sinn til margra ára,“ á hilluna en
erótískt samband Stellu við þessa
viskítegund frá Tennessee er
nánast jafn hvimleitt og tilvitnanirnar í mömmu. Það er þó sem
fyrr sláttur á Stellu, sem að
þessu sinni er með puttana í
þremur málum sem fléttast svo
saman samkvæmt venju.
-AÈKAÈ MJÎL Å GÎMLUM POKUM
Að þessu sinni aðstoðar hún fórnarlamb heimilisofbeldis, hjálpar
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presti í harkalegri deilu við safnaðarstjórn og síðast en ekki síst
reynir hún að sanna sakleysi
moldríks skjólstæðings og vopnasala sem grunaður er um að hafa
banað amerískum viðskiptafélaga sínum á Miðnesheiði.
Morðið er í subbulegri kantinum þar sem skorið var undan
hinum myrta og fjölskyldudjásninu troðið upp í munn líksins. Allt
fremur ógeðslegt og gefur Stellu
vísbendingu um að heitari tilfinningar en viðskiptahagsmunir
búi að baki slátruninni.
Það kemur svo á daginn að
hinn myrti var með í meira lagi
maðkað mjöl í pokahorninu og
vinsælir íslenskir fortíðardraugar, sifjaspell og kynferðisleg
misnotkun barna, skjóta upp
kollinum.
Stella er gengin sjö mánuði en
lætur það ekki aftra sér og hikar
ekki við að stofna sér og ófæddu
barni sínu í hættu til þess að komast að hinu sanna. Sú leit kostar
venju samkvæmt átök við spillta
stjórnmálamenn, vanhæfa lögreglumenn og annað hyski sem
hefur ekki roð við lögfræðingnum
kjaftfora.

4ÅMI ¹ F¾ÈINGARORLOF
Sakamálin og framvinda rannsóknarinnar eru vel yfir meðallagi áhugaverð en rétt eins og í
fyrra draga hraðsuðan og óþolandi aðalpersónan kraft úr sögunni. Þá hefði að ósekju mátt
leggja meiri vinnu í heimilisofbeldismálið, sem virðist hafa
merkingarþrungna tenginu við
aðalmálið en fjarar út undir miðbik bókar og er afgreitt á sekúndubroti í lokin.
Bækur Stellu hafa ítrekað
verið verri en þessi og þrátt fyrir
aðalpersónuna má skemmta sér
ágætlega yfir lestri Morðsins í
Rockville þá þrjá klukkutíma eða
svo sem það tekur að spæna í
gegnum hana.
Undirritaður getur heldur
ekki horft framhjá þeirri staðreynd að Stella er vinsæl þannig
að kannski er ég eitthvað að misskilja þetta allt saman. Huldupenninn að baki Stellu mætti þó
mín vegna taka sér varanlegt
fæðingarorlof en meirihlutinn
ræður og hún verður því væntanlega komin á ról fyrr en varir.
Sagði mamma.
¶ËRARINN ¶ËRARINSSON

Kex er besta ráðið við öllu
Þegar sokkur heyrir nafnið sitt
kallað úr fjarska getur hann verið
viss um að hann sé týndur. Og kex
er besta ráðið við öllu.
Þessar staðreyndir má finna í
bók Gerðar Kristnýjar, Land
hinna týndu sokka, þar sem segir
frá Þorgeiri sem býr með mömmu
sinni og stórum bróður en engum
hundi. Þetta síðasta þykir honum
mjög miður. Ástæða þess að hann
á ekki hund er sú að mamma hans
týndi sínum hundi þegar hún var
lítil og treystir sér ekki til að
bindast öðrum hundi tryggðaböndum. Einn góðan veðurdag
lendir leikfangaapinn hans Þorgeirs óvart í sultubaði og þegar
hann er lagður á ofninn til þerris
vill ekki betur til en svo að hann
týnist í smástund og lendir í Landi
hinna týndu sokka þar sem allt
sem er týnt á sér skemmtilega tilveru, einkum þó sokkarnir.
Atburðarásin rennur um víðan
völl eftir þetta, um lendur töfraraunsæis, sorgarmeðferðar, sálufélaga og skemmtilegra brandara
sem bæði börn og fullorðnir geta
hlegið að. Hún hlykkjast um
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sjálfa sig í bæði tíma og rúmi og
útkoman er ævintýri um raunverulega hluti, sagt á skemmtilegan og frumlegan hátt.
Bókin skiptist í tuttugu stutta

kafla sem gera hana þægilega
aflestrar, bæði fyrir svefninn en
líka fyrir þá sem eru að æfa sig í
að lesa textabækur.
Mér fannst þetta skemmtileg
bók. Bæði er hún mjög fyndin,
einkum eiga grái sokkurinn og
apinn hnyttin tilsvör en líka er
tekið á alvarlegri málum eins og
missi, söknuði, því að pína sig til
að gera eitthvað sem maður vill
alls ekki gera og hvernig á að
sleppa tökum á fortíðinni. Og af
þeim sökum hafa allir gott af því
að lesa hana, sama af hvaða stærð
þeir eru.
"RYNHILDUR "JÎRNSDËTTIR

Sólskin í botnlausum potti
Ljóðabók sem hittir lesandann
beint í hjartastað, einlægni skáldkonunnar, erindi hennar og alvara,
dirfskan, játningin, flæðandi heiðarlegar blæðandi raunsannar tilfinningar, sýn hennar á ástina og
ljóðið: snertir mann og eltir mann.
Djúp samlíðan, virðing fyrir lífinu
þar sem sérhver er jafningi – „að
minnsta kosti einn maður lést“
(15). Bókin er líka skemmtileg og
spennandi, rík af sögum og ljóslifandi persónum, auðlesin, auðskiljanleg, falleg. Við sögu koma; ég,
bróðir minn, systir mín, kona bróður míns, bróðir minn íhaldið, afi,
amma, pabbi, mamma – og þú. Þú
er spurning bókarinnar og svar. Í
eintölu en þó fleiri en ein(n): „Ég
er andskotans alltaf að hugsa um
þig (39)“. Rammi bókarinnar er
ferðalag, frásögnin frá upphafi til
enda í fyrstu persónu eintölu,
skáldkonan sjálf „ég“ allra ljóða.
Söguljóð á talmáli. Amma er dáin
og skáldkonan fer úr borginni í
jarðarförina í jökuldalnum minninganna lengst í fjarska. Inn í
ferðalagið fléttast minningar nær
og fjær, berorðar og afar persónulegar, áleitar og krefjandi með
iðandi framvindu, einnig ljóðræn
stef, hugleiðingar um samferð
hinna guðlausu, landið, ástina og
dauðann, allt þó hluti af heild. En
það er ekki bara amma sem er
dáin, úlfgrá jökla er feig, drulla
fyrir gull, dalurinn verður ekki
samur, bernskan liðin, og þegar
ferðalaginu lýkur í sögukvæði
XVIII birtist okkur návist dauðans óvænt (enn) á ný með ægilegum hætti og við kveðjum sveitina
í (óvæntu) uppnámi – eins og vera
ber. Dalurinn er enginn hjarðróm-

ans en þó ber aðeins á eftirsjá og
söknuði, gildum fortíðar og sveitar stefnt gegn nútíma og borg,
hæðst að neyslu og „þörfum“ nýrrar aldar „sturtan er með stjórnborði“ (33) „afsakanakynslóðin“
(23). Dalurinn á líka sína dökku
hlið og mannlífið sápuópera – sem
með sínum hætti er „andskotans
afbrigðilegheit“. Ferðalagið er
líka uppgjör skáldsins við eigin
fortíð og rætur, leit að sjálfri sér
„skrímslavininum“ í heimkynnum
minninganna, forsenda játningarinnar.
Ingunn beitir ekki flóknu skáldskaparmáli í söguljóðum sínum,
þau streyma áfram á litríku máli
hversdagsins með tíðum vísunum
í tímabundin fyrirbæri/sérnöfn –
sem raunar vitna um visst vanmat
á eilífu árstreymi ljóðsins og eru
að mínu mati til lýta: Philipsútvarp, Clint Eastwood, Radiohead,
Ensíma, Staðarskáli, Sigur Rós,
Sjálfstæðisflokkurinn,
bleikt&blátt, (sms?). En það er í litlu
ljóðrænu perlunum sem skína
reglulega milli söguljóðanna til
áréttingar og yndis sem skáldskapur Ingunnar slær sinn tærasta tón – ég nefni sérstaklega
ljóðin heima (25) og án titils (47).
Styrkur bókarinnar er þó umfram
allt fólginn í efnistökunum, sögunni, áræðni og einlægni frásagnarinnar, sannleikanum, með heilsteyptum
persónum,
plotti
,ráðgátu og leyndardómi sem
afhjúpaður er listilega en þó aldrei
til fulls, lokaljóðið vísvitandi
órætt. Raunveruleikinn bakvið
ljóðin er lesandanum mjög raunverulegur, hann öðlast hlutdeild í
ævi skáldsins og nemur þar „berg-

"+52
'UÈLAUSIR MENN HUGLEIÈINGAR
UM JÎKULVATN OG ¹ST
)NGUNN 3¾DAL
"JARTUR

((((
,JËÈR¾NAR PERLUR MILLI SÎGULJËÈA OG
SL¹ T¾RAN TËN

mál eigin tilfinninga“ (37).
Að vera í öngum sínum (5)? Ég
leyfi mér að vitna í Þorstein frá
Hamri: „Þegar maðurinn missir
átta er leit hans að lífsundrinu og
lausn sinni í algleymíngi“. Guðlausir menn vísa veginn inn í nýtt
árþúsund. Ljóðið lifir af. Fjórar
stjörnur.
3IGURÈUR (RËARSSON

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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Hefur séð ótal vondar myndir
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Ást á aðventu
og Amanda kemst að því að sambýlismaður hennar á sér viðhald.
Iris býr á Englandi en Amanda
í Los Angeles og þó þær þekkist
ekki neitt ákveða þær að hafa
íbúðaskipti yfir hátíðarnar eftir
að þær hittast á netinu. Iris heldur
því í sólina í Kaliforníu en Amanda
í kuldann í dreifbýli Englands.
Þær hafa svo varla komið sér fyrir
á nýju stöðunum þegar þær verða
báðar ástfangnar, þvert ofan í
væntingar og áætlanir.
Amanda kollfellur fyrir breskum sjarma bróður Irisar sem Law
leikur á meðan náin og góð kynni
takast með Irisi og kvikmyndatónskáldi sem Black leikur. Þessi
nýju ástarævintýri eru þó ekki
eintómur dans á rósum þar sem
tíminn er naumur og báðar munu
stúlkurnar þurfa að hverfa til síns
heima og úr örmum elskhuganna
eftir jól.

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

Leikstjórinn Nancy Meyers sem á
að baki rómantísku gamanmyndirnar Something’s Gotta Give og
What Women Want situr við sinn
keip í The Holiday sem er frumsýnd á morgun. Segir nú frá samdrætti tveggja para á aðventunni
en rómantíkin fyllir loftið sem
aldrei fyrr á þeim árstíma.
Meyers hefur að þessu sinni
leitt saman nokkrar kvikmyndastjörnur sem þykja í meira lagi
sjarmerandi og ætla má að myndin sé löðrandi í fáguðum kynþokka
þar sem hjartaknúsarinn Jude
Law, þokkadísirnar Kate Winslet
og Cameron Diaz ásamt grínaranum geðþekka Jack Black leika
pörin tvö sem fella óvænt saman
hugi við einkennilegar aðstæður.
Iris (Winslet) og
Amanda
(Diaz) eru báðar í karlavandræðum. Iris er ástfanginn af manni
sem er að fara að giftast annarri

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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Undanfarin ár hefur
straumur hryllingsmynda í
kvikmyndahús verið jafn og
þéttur. Hryllingsárið 2006
hófst með hinni yfirgengilegu Hostel og lýkur nú með
Saw 3, sem er á svipuðum
slóðum hvað viðbjóð varðar.
Þessar myndir og aðrar svipaðar
mala aðstandendum sínum gull þó
að vont sé að átta sig á hvaða hvatir liggi að baki eftirspurninni eftir
ógeðinu.
Segja má að ný hryllingsbylgja
hafi farið af stað í kjölfar Saw frá
árinu 2004. Myndin var vissulega
ógeðfelld og á köflum erfitt að
sitja undir henni en samt var
ákveðins meðalhófs gætt þegar
kom að myndrænum limlestingum. Styrkur Saw var fyrst og
fremst fólginn í snjallri sögu og
nýstárlegum efnistökum innan
hryllingsgreinarinnar.
Meðalhófsreglunni sem var
viðhöfð í Saw hefur verið kastað
fyrir róða og þeir ungu kvikmyndagerðarmenn sem hafa látið
til sín taka í kjölfarið virðast fyrst
og fremst vera í bullandi samkeppni um hver geti gengið
lengst.

2OTH HEFUR VINNINGINN
Þessi nýi skóli hryllingsmyndanna samanstendur af nokkrum
ungum mönnum sem hafa fengið
uppnefnið „Splat Pack“ og standa
fyllilega undir því. Fremstir í
þessum flokki eru Leigh Whannell og James Wan, höfundar fyrstu
Saw-myndarinnar, þungarokkarinn Rob Zombie (House of 1000
Corpses, The Devil’s Rejects), Eli
Roth (Cabin Fever, Hostel), Alexandre Aja (The Hills Have Eyes),
Neil Marshall (The Descent) og
Darren Lynn Boussman (Saw
III).
Íslandsvinurinn Eli Roth hefur
enn vinninginn með Hostel en sú
mynd reyndi heldur betur á þolrif
áhorfenda þegar hún var sýnd á
Íslandi í byrjun árs. Fólk getur því
farið að hlakka til eða kvíða fyrir,
allt eftir því hvernig á það er litið,
framhaldsmyndinni Hostel 2
sem er væntanleg á næsta ári.
Roth hefur lýst því yfir að
hann muni ekkert gefa eftir í
subbukeppninni og mun því
bæta í frekar en hitt. Viðbjóðurinn magnast því með hverri
mynd og þær sem ganga lengst
og njóta mestra vinsælda eru í
raun hreinræktaður splatter.
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4(% (),,3 (!6% %9%3 .ÕJA HRYLLINGSBYLGJAN GENGUR ÒT ¹ ÖAÈ AÈ FANGA FËLK Å VONLAUS
UM AÈST¾ÈUM OG LIMLESTA ÖAÈ EÈA REKA VENJULEGT FËLK TIL ÖESS AÈ FREMJA VIÈBJËÈSLEG
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!NDLEGUR ÎRYGGISVENTILL
Kenningarnar um hvað það sé sem
laðar fólk að limlestingum og viðbjóði í myrkum bíósölum eru
mýmargar og sú lífseigasta nær
allt aftur til daga Aristótelesar
sem talaði um kaþarsis, sálrænan
hreinsunarmátt grísku harmleikjanna, að það að horfa á hryllilega
atburði á senunni virkaði sem
steypibað á sálartetrið.
„Almennasta kenningin er að
hrollvekjan hafi í raun ákveðið
meðferðargildi í gegnum þá útrás
sem óhugnaðurinn veitir,“ segir
Úlfhildur Dagsdóttir, bókmenntafræðingur og gagnrýnandi á www.
bokmenntir.is. „Að horfa á hrollvekju er því eins og að tappa af
stressventlinum sem er innbyggður í okkur. Ég get vel staðfest
þetta á sjálfri mér þar sem ég nota
hrollvekjugláp til þess að losna
við stress og spennu.“
Úlfhildur nefnir einnig aðra
kenningu til sögunnar en þar er
áherslan á að hrollvekjan gefi
okkur tækifæri til þess
að upplifa öfgakenndar
tilfinningar.
„Allar tilfinningar
eru líkamlegar með
einum eða öðrum
hætti og því eru
þetta afar sterkar
upplifanir
en
í
öruggri fjarlægð
og það er eftirsóknarvert í
sjálfu sér.

Þetta er kenning sem á einnig
klárlega rétt á sér.“

¶IÈ VILJIÈ ÎSKRA
Þá teljast það almenn sannindi að
eftirspurnin eftir hryllingi aukist
þegar ástand heimsmála er slæmt
og vá býr í lofti utan hvíta tjaldsins og má í þessu sambandi nefna
kjarnorkuvá og farsóttir. Roth
réttlætir kvikmyndagerð sína
meðal annars með þessu, varpar
ábyrgðinni á hryllingnum á
George W. Bush og Donald Rumsfeld og segist setja hryllinginn í
myndir sínar þar sem hann sé nú
þegar til staðar. „Þið eruð hrædd,
þið viljið öskra.“
®LDUTOPPUR ËGEÈSINS
„Hvað varðar splatterinn þá hefur
það form bæði persónulegt og samfélagslegt hlutverk í þeirri líkamlegu sundrun sem þar á sér stað,“
segir Úlfhildur. „Innan nútímasamfélags er líkaminn heilagur og þar
er því verið að ráðast á ákveðið
tabú með því að tæta í sundur líkamann. Allar þessar ólíku áherslur
og tegundir hryllingsmynda ganga
svo greinilega í ákveðnum bylgjum. Það eru ólíkir skólar við lýði
og innan greinarinnar myndast svo
bylgja sem fylgir ákveðinn stígandi, eins og til dæmis að ganga
sífellt lengra með splatterinn.
Splatterinn er í tísku í dag og
kannski skýrist það af aukinni
tækni sem skapar greininni fullt af
möguleikum. Engu að síður er
hrollvekjan og þá sérstaklega
splatterinn skyldur B-myndum og
þess vegna er líka smart að láta
sjást hæfilega mikið í saumana.“
Hvort þessi blóðuga hryllingsbylgja sé að ná hámarki er ekki
gott að segja en miðað við meðbyrinn sem þessir ungu hryllingsgaurar hafa virðist ekkert geta
stöðvað áframhaldandi viðbjóð og
splatter í bíó annað en að þessir
ungu menn gangi of langt og fólk
fái einfaldlega nóg.
THORARINN FRETTABLADIDIS
MAGNUSG FRETTABLADIDIS
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Íslenskir kaupsýslumenn hrella Dani
Sýningar á nýjustu mynd danska
sérvitringsins Lars von Trier, Direktoren for det hele eða Forstjóri
heila klabbsins, hefjast á morgun
en myndin verður frumsýnd samtímis í Danmörku og verður svo
dreift um allan heim í kjölfarið.
Trier er á léttu nótunum í þessari gaman&2)¨2)+ ¶«2 &2)¨2)+3
3/. ,EIKSTJËRINN FER

MEÈ HLUTVERK KAUPSÕSLU
MANNS Å NÕJUSTU MYND
,ARS VON 4RIER OG ÖYKIR
FARA ¹ KOSTUM ÖEGAR
HANN GERIR LÅTIÈ ÒR
FR¾NDUM VORUM
¹ HVÅTA TJALDINU

$%!$ /2 !,)6% 3TÒLKURNAR FJËRAR ERU

HARÈAR Å HORN AÈ TAKA OG ÖEGAR Ö¾R
SAMEINA KRAFTA SÅNA GETUR ALLT GERST

Stelpuslagur
í Kína
Bardagamyndin Dead or Alive
byggir á samnefndum tölvuleik
en í myndinni eru fjórar ungar
konur, sem allar eru vopnfimar
og höggþungar með eindæmum, í
forgrunni. Þær mætast sem andstæðingar í leynilegri bardagalistakeppni sem haldin er á
afskektum stað í Kína á vegum
hins dularfulla dr. Victor Donovan (Eric Roberts).
Sigurlaunin í keppninni eru tíu
milljónir dollara en sumir eru
mættir til leiks með annað og
meira í huga en að komast yfir
verðlaunaféð og stúlkunum verður því nauðugur einn sá kostur að
snúa bökum saman og berjast
gegn illum öflum.
Stúlkurnar koma úr ólíkum
áttum en allar burðast þær með
ýmist slæma samviksu eða fortíðardrauga sem geta orðið þeim
fjötur um fót í harðri lífsbaráttunni á keppnisstað.
Dead or Alive er sögð vera
blanda Charlie´s Angels og Enter
the Dragon. Sú tenging er ekki
svo langsótt þar sem myndin
fjallar um fallegar slagsmálastelpur og er leikstýrt af Cory
Yuen (Transporter) sem hóf kvikmyndaferil sinn sem áhættuleikari fyrir sjálfan Bruce Lee.
Stúlkurnar fjórar eru leiknar
af Jamie Pressly (Not Another
Teen Movie, My Name Is Earl),
Holly Valance (National Lampoon’s Pledge This), Sarah Carter
(Final Destination 2) og Devon
Aoki úr 2 Fast 2 Furious en hún er
síður en svo ókunnug sverðasveiflum og aflimunum þar sem
hún fór á kostum sem morðkvendið Miho í Sin City.
Dead or Alive er frumsýnd í
Reykjavík og á Akureyri á morgun.
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mynd sem fjallar um tilraunir
Íslendinga til að kaupa danskt fyrirtæki en smám saman kemur í ljós
að ekki er allt eins og það á að vera
hjá fyrirtækinu, sem stjórnað er af
stórundarlegum forstjóra.
Friðrik Þór Friðriksson leikur
íslenska kaupsýslumanninn sem
falast eftir fyrirtækinu og Benedikt Erlingsson leikur túlk hans.
Með önnur aðahlutverk fara Jens
Albinus (Idioterne), Peter Gantzler
(I Kina spiser de hunde) og Iben
Hjejle (High Fidelity) en Íslendingarnir þykja stela senunni í hvert
sinn sem þeir dúkka upp á tjaldinu.
Direktoren for det hele var lokamynd Alþjóðlegu kvikmyndahátíðarinnar í Reykjavík í september og

gerði stormandi lukku á einni sýningu fyrir troðfullum sal í Háskólabíói.
Það þarf sjálfsagt engan að
undra að það falli í kramið hjá
Íslendingum að horfa á fulltrúa
sína gera lítið úr Dönum á hvíta
tjaldinu og sjálfur efast Trier ekki
um að mynd sín muni skemmta
skrattanum í íslenskri þjóðarsál.
„Staðreyndin er sú að Íslendingar
eru að kaupa stóran hluta Kaupmannahafnar. Íslendingar voru
undir stjórn Dana í fjórar aldir og
þess vegna hljóta allir Íslendingar
að hata Dani að vissu leyti. Þeir
hafa bölvað Dönum öldum saman
og bera með réttu ör eftir allan
þennan tíma,“ segir Trier.

Sagan segir að Trier byggi persónu Friðriks Þórs á raunverulegum og þekktum íslenskum viðskiptajöfri sem er aðsópsmikill í
Danmörku þessi misserin en sjón
er sögu ríkari og hver og einn verður að dæma fyrir sig um
hvort einhver flugufótur sé fyrir því.
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Nintendo-leikirnir átu upp tímann
b¡G VAR ALGJÎR .INTENDO MAÈUR ¶EGAR ÁG
VAR  ¹RA ¹RIÈ  VORU ÖAÈ ÖRÅR LEIKIR
SEM VORU SÁRSTAKLEGA HEITIR OG ¹TU UPP TÅMA
MINN 3¹ FYRSTI HÁT ,IFEFORCE MJÎG ERFIÈUR
GEIMLEIKUR -AÈUR ÖURFTI AÈ STJËRNA GEIM
FLAUG OG SKJËTA EINHVERJA DREKA OG L¾TI ¡G
FESTIST Å ÖESSUM Å EINHVERN TÅMA
3VO VAR ÖAÈ HJËLABRETTALEIKURINN 3KATE
OR DIE SEM HEFUR V¾NTANLEGA VERIÈ FYRSTI
HJËLABRETTALEIKURINN EN HANN VAR ÎÈRUVÅSI EN
ÖEIR Å DAG -AÈUR ÖURFTI AÈ KLJ¹ST VIÈ EINHVER
SKRÅMSLI AÈ MIG MINNIR EN SKEMMTILEGAST
VAR AÈ FARA ¹ RAMPINN 3VO VAR BARA H¾GT AÈ
GERA EITT TRIX  OG AÈEINS ¹ EINUM STAÈ Å
LEIKNUM ¶ETTA ÖËTTI SAMT SKEMMTILEGT Ö¹
3ÅÈAST EN EKKI SÅST VAR ÖAÈ KÒREKALEIKURINN
'UN 3MOKE EN HANN ¾TTU FLESTIR SEM MUNA
EFTIR .INTENDO AÈ KANNAST VIÈ 4ËNLISTIN VAR
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Og við svífum um loftið
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Vinningar verða afhendir hjá BT Smáralind. Kópavogi. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 99 kr/skeytið.

Það þekkja allir aðgerðarleysið og eirðarleysið sem grípur mann um borð
í flugvél. Gólandi börn, maturinn kemur aldrei á þeim tíma sem maður
þrár hann mest, nokkrir fullir kallar með læti og sætasta flugfreyjan er
yfirleitt aldrei að þjóna á svæðinu manns. Maður getur ekkert gert, nema
setið, horft á „in flight“ skemmtiefnið og vonað að vélin brotlendi ekki.
Sé maður svo að fljúga til Evrópu er nánast öruggt að einhverjir slökustu
sjónvarspsþættir sem nokkurn tíma sýndir hafa verið í litasjónvarpi séu
á dagskrá og þá eru góð ráð dýr. Ipodinn er auðvitað bjargvættur á
slíkum stundum, en komið hefur í ljós að Ipodinn starfar sem sérlegur
útsendari fyrir Óla lokbrá í háloftunum.
Nú er þessi vandi svo gott sem úr sögunni, með tilkomu leikjatölva eins
og Playstation Portable og
Nintendo DS. PSP er mun
sniðugri en Nintendo
gripurinn, enda dýrari. Í sex
tíma flugferð til Búlgaríu gat
ég horft á kvikmynd og
sjónvarpsþætti og þegar fór
að síga á seinni hlutann var
kjörið að detta í feitan tölvuleik. Ég var einn míns liðs, félagar mínir voru
þegar komnir út. Ég gat ekki skvett í mig og vonað það besta, ég hefði
grátið alla leiðina hefði ég ekki haft PSP-inn meðferðis. Þegar ég svo
loksins lenti varð mér nett brugðið.
Flugferðin tók ekki nokkra stund, en að vísu var líka flugdólgur á
svæðinu sem hélt uppi ofsafengri og gáskafullri skemmtun þar til hann
var borinn nauðugur aftast í vélina. Ég var ekki samþykkur því en
fjölskyldufólkið í kring lét eins og það væri verið að stela jólunum beint
fyrir framan augun á þeim. Styttri flugferðir geta orðið of stuttar en í
ferð frá Hollandi um daginn óskaði ég þess næstum því að ferðin hefði
verið lengri, ég var nefnilega að ná svaðalegum árangri í nýja Killzone.
Flugvélar eru eflaust ekki eini ferðamátinn sem PSP auðveldar en ég
gæti ímyndað mér að langferðir með rútu, skip- og lestarferðir auðveldist til muna. Leikirnir á PSP eru stórgóðir, skjárinn er alveg nógu stór til
þess að halda athygli manns út heila kvikmynd og möguleikarnir á öðru
fjöri eru óendanlegir. En mikilvægt er að fólk fari ekki að nota rafeindabúnað í flugtaki eða lendingu, þá er næstum öruggt að vélin hrapi. Því
miður.
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 MEÈAL DËNA
OG RËNA Å 'AGGË VEST
Rockstar-fyrirtækið er án
nokkurs vafa einn ferskasti
tölvuleikjaframleiðandi í
heiminum í dag. Undanfarin ár hafa þeir slegið í
gegn með GTA seríu sinni
en leikirnir The Warriors
og Manhunt vöktu einnig
talsvert mikla athygli. Fyrir
þessi jól senda þeir frá sér
leikinn Bully eða Canis Canem Edit, sem virðist gefa
hinum leikjunum lítið eftir.
Leikurinn Bully eða Canis Canem
Edit sem þýðir hundur étur hund á
latínu, fjallar um óknyttadrenginn
Jimmy Hopkins, en eftir ítrekaða
brottrekstra úr ýmsum skólum
bregður móðir hans á það ráð að
senda hann í heimavistarskólann
Bulworth. Leikurinn gerist allur í
skólanum en þar þarf Jimmy að
standa uppi í hárinu á hinum
hrekkjusvínunum, gæta sín á
kennurunum, keppast um hylli
stúlknanna og smátt og smátt klífa
upp metorðastigann meðal samnemenda sinna.
Leikurinn er gefin út af Rockstar fyrirtækinu sem frægast er
fyrir Grand Theft Auto leiki sína.
Hefur leikurinn nú þegar ollið
miklu fjaðrafoki í Bandaríkjunum,
en mörg foreldrafélög þar í landi
segja leikinn hvetja börn til þess
að níðast á minni máttar og að
hann stuðli að óábyrgri hegðun.
Forsprakkar Rockstar þvertaka
fyrir þessar ásakanir foreldra og
segja að í leiknum geti aðalhetjan
bæði níðst á samnemendum, en
einnig bjargað þeim frá öðrum

"5,,9 ¥ LEIKNUM ER MARKMIÈIÈ AÈ N¹
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AÈALPERSËNA LEIKSINS
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hrekkjusvínum. Verkefni leiksins
eru eins misjöfn og þau eru mörg.
Allt frá því að lemja einhvern
strák eða rústa einhverju herbergi
yfir í að finna glósubók einhverrar
stelpu og hljóta koss að launum. Í
Bulworth er að finna allar þær
erkitýpur sem fyrirfinnast í skólum í Bandaríkjunum. Vinsælaliðið, íþróttastrákana, leiklistar krakka og auðvitað nördana sem
minnst mega sín. Sem aðalpersóna
leiksins tilheyrir maður ekki
ákveðnum hóp, en þarf oft að
aðstoða hinar og þessar klíkur við
ýmsa hluti. Ótal vopn eru svo á
færi Jimmys svo sem hafnabolta-

kylfur, teygjubyssur, postulínsvasar og grjót svo eitthvað sé nefnt. Í
upphafi leiksins fær Jimmy hjólabretti til þess að komast leiða sinna
en seinna í leiknum er úr fleiri farartækjum að velja. Bully hefur
verið valinn einn af leikjum ársins
hjá óteljandi vefsíðum og tímaritum. Leikurinn þykir óvenjuferskur og öðruvísi en fyrri leikir Rockstar, en þó alveg jafn umdeildur og
grófur og þeir sem á undan komu.
Bully verður tvímælalaust einn af
heitustu leikjunum fyrir þessi jól,
en hann kemur aðeins út fyrir
Playstation 2 leikjatölvuna.

ËLYMPÅSK GLÅMA OG HNEFALEIKAR

DORI FRETTABLADIDIS

Í hvítum jakkafötum með vélbyssu
Scarface-leikurinn er framhald af
bíómyndinni. Hann hefst þar sem
kvikmyndin endar eða þar sem
Tony Montana stendur útúr-strópaður í skotbardaga við tryllta Kólumbíumenn. Í þetta skiptið, með
hjálp leikmannsins, lifir hann
árásina af og þannig getur sagan
haldið áfram. Leikurinn er ekki
ósvipaður Grand Theft Auto í
grundvallaratriðum; sama sjónarhorn, svipaðar stýringar og eins
fyrirkomulag á verkefnum. Leikurinn er mjög töff, það er engin
spurning. Maður getur gengið um
götur klæddur hvítum jakkafötum og kallað konur lesbíur alveg
eins og í myndinni. Verkefnin eru
mörg hver skemmtileg, allt frá
því að gera árás á vígstöðvar óvinarins eða koma 15 kg af kókaíni í
dreifingu, yfir í að koma auga á
klæðskipting í hópi 30 vændiskvenna og löðrunga hann. Tony
Montana er samur við sig og kallar fólk í kringum sig kakkalakka,
segist drepa kommúnista ókeypis,

en þó búinn að gera sér grein fyrir
því að kapítalisminn sé slæmur.
Helsti galli leiksins er skortur á
fjölbreytileika, en þar hefur
Grand Theft Auto vinninginn. Þó
svo það hljómi bæði rétt og smávægilegt er ekki hægt að skjóta
venjulegt fólk í leiknum, aðeins
bófa og glæpamenn sem eru
kannski alveg það sama í Miami,
mjög pirrandi. Ýmsir gallar gera
svo vart við sig eftir því sem
lengra er komið, til dæmis eru
bátaskýli of smá fyrir báta og svo
hikstar leikurinn og er gjarn á að
frjósa. Svo er líka mjög hallærislegt að Al Pacino ljái aðalpersónunni ekki rödd sína heldur einungis b-flokks eftirherma. Það
skal svo tekið fram að leikurinn
er mjög ofbeldisfullur, klúr og eiturlyfin úti um allt. Svo sannarlega
ekki fyrir yngri kynslóðina. Þegar
öllur er á botninn hvolft er Scarface fyrst og fremst skemmtilegur og töff leikur, en alls ekkert
meistaraverk.
$ËRI $.!
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3CARFACE ER SKEMMTILEGUR Å VIKU
EÈA TV¾R EN SVO FER HANN AÈ DALA
!ÈD¹ENDUR KVIKMYNDARINNAR GETA
EFLAUST SPILAÈ MEIRA EN AÈRIR OG HEFÈI
LEIKURINN ORÈIÈ MUN BETRI HEFÈI MEIRA
VERIÈ LAGT Å HANN
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Tveir nýir Manager-leikir
Nýir Football Manager-leikir eru
komnir út fyrir Xbox 360 og á Playstation Portable. Leikurinn á PSP
nefnist Football Manager Handheld
en í honum er að finna fjöldann
allan af nýjum möguleikum sem
gera leikmönnum auðveldara að
stýra leiknum. Í fyrsta skipti er
núna hægt að stýra landsliðum og
senda frá sér hóp af hæfileika-

&,/4452 ,EIKURINN ¹ 8BOX  HEFUR

ALDREI LITIÈ BETUR ÒT

njósnurum til þess að skoða leikmenn en áður fyrr var aðeins hægt
að senda einn í einu. Af fleiri nýjungum má nefna að bætt hefur við
fleiri deildum í leikinn og meðal
þeirra eru sú ástralska og sú portúgalska. Eins og í öðrum leikjum á
PSP er hægt að spila við aðra PSPtölvu en þær tengjast með þráðlausu neti. Football Manager 2007
sem er kominn á Xbox360 tekur
fyrri útgáfum leiksins fram með því
að styðja Xbox Live Vision myndavélina og Xbox Live „Fantasy Draft“
möguleikann. „Fantasy Draft“ er
nýr möguleiki þar sem allt að átta
leikmenn keppa um að ná í leikmenn
úr gagnabanka leiksins og byggja
þar með upp sitt draumalið, en síðan
er hægt að keppa með þessum liðum

&//4"!,, -!.!'%2 ,OKSINS H¾GT AÈ

SPILA LEIKINN ¹ 030

í bikarkeppni í gegnum Xbox Live.
Auk þessara nýjunga inniheldur
leikurinn flesta þá valmöguleika
sem voru í fyrri leiknum, ásamt því
sem þekkist úr PC-útgáfu leiksins.
Það er því af nægu að taka fyrir fótboltaáhugamenn, en einnig eru
komnir út Fifa 07 og sjötti Pro
Evolution leikurinn.

Annar Grand Theft Auto á PSP
Leikurinn Grand Theft Auto Vice
City Stories er kominn út á Playstation Portable og er það annar
GTA leikurinn sem kemur út fyrir
PSP. Sá fyrri, Liberty City Stories,
gerist í sömu borg og GTA 3 og eins
og nafnið gefur til kynna gerist
þessi í sömu borg og leikurinn Vice
City sem var fyrsti GTA leikurinn
til þess að slá öll met í vinsældum.
Leikmenn fara í hlutverk Viv Vance,
fyrrverandi hermanns sem eftir
hraða og flókna atburðarrás stendur frammi fyrir þeirri ákvörðun að
þurfa að byggja sitt eigið glæpaveldi eða láta í minni pokann fyrir
óvinum sínum. Leikurinn er með
sama sniði og fyrri leikir, nema
margt hefur verið endurbætt í borginni Vice City, en henni svipar mjög
til þeirrar Miami-borgar sem sást í

%.. -%)2! &*®2 ¥ -)!-) .ÕR '4! LEIKUR

GETUR ALLTAF GLATT

kvikmyndinni Scarface. Sögusviðið
er enn sem áður árið 1984 og hafa
verkefnin sjaldan verið jafn spennandi og svöl og í þessari útgáfu.
Hljómsveitirnar Earth, Wind and
Fire, Run DMC, Sister Sledge og
Alan Parson Project eru meðal
þeirra sem eiga lög í leiknum.
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Tekur strútskjöt fram yfir nautasteikur
(VAÈA MATAR G¾TIRÈU SÅST VERIÈ ¹N
0LOKKFISKS 'ËÈUR VEL GERÈUR PLOKKFISKUR ER
ALVEG ËMISSANDI
"ESTA M¹LTÅÈ SEM ÖÒ HEFUR FENGIÈ
¶EGAR ÁG BJË Å 3UÈUR !FRÅKU SMAKKAÈI ÁG
STRÒTSKJÎT MEÈ BAKAÈRI KARTÎFLU OG BERNAISE
SËSU ¶AÈ VAR ALVEG VIRKILEGA GOTT OG EIGINLEGA
MIKLU BETRA EN GAMLA GËÈA NAUTASTEIKIN
3AMT ER ÁG MIKILL NAUTAKJÎTSMAÈUR
%R EINHVER MATUR SEM ÖÁR FINNST VONDUR
-ÁR FINNST SALTFISKUR ALVEG HR¾ÈILEGUR /F
BRASSERAÈUR MATUR ER LÅKA VONDUR
,EYNDARM¹L ÒR ELDHÒSSK¹PNUM
¶AÈ ER AÈ BLANDA SAMAN KARRÅI OG HVÅTLAUK
SPIPAR p Ö¹ ER MAÈUR KOMINN MEÈ KRYDD
SEM MAÈUR GETUR NOTAÈ ¹ N¾STUM ÖVÅ HVAÈ
SEM ER FISK KJÒKLING EÈA KJÎT SEM MAÈUR
BAKAR DJÒPSTEIKIR EÈA GRILLAR ¶AÈ M¹ MEIRA
AÈ SEGJA NOTA ÖAÈ ¹ PASTA ¶AÈ HEFUR EKKI

Athugaðu…
…að kjöthitamælir er afar gagnlegt hjálpartæki eldhússlífsins. Þannig leikur enginn vafi á hvenær steikin er tilbúin, hvort
sem um jólasteik er að ræða eða ekki,
en mælunum fylgja yfirleitt nákvæmar
leiðbeiningar.

MATUROGVIN FRETTABLADIDIS
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Bjórar munka og jóla
Jólabjórarnir streyma nú á markaðinn og jafnframt er desember tími
tilraunamennsku með hina og þessa bjóra sem eiga roð í hinn salta og
reykta íslenska hátíðarmat. Æ fleiri hafa uppgötvað að góður bjór á
betur við hangikjöt, hamborgarhrygg og jafningshlaðborðin sem ég
kalla svo; jólahlaðborð vinnustaðanna.
Fyrst að jólabjórunum. Verð að játa að ég hef ekki verið mikill
aðdáandi þeirra í gegnum tíðina. Fundist þeir gjarnan flatir og sætir.
Gleðilegt þó að íslenska framleiðslan er alltaf að verða betri. Egils
malt jólabjórinn kallar fram kunnuglegt minni úr hinum appelsíntengda og óáfenga bróður sínum. Víking jólabjórinn hefur verið
vinsælastur og hann kom mér verulega á óvart við smökkun á dögunum. Afskaplega vel heppnaður þetta árið og vakti athygli hversu
matarvænn hann er.
Megnið af jólabjórnum er sjálfsagt ekki drukkið með mat nema að
litlu leyti. Öl eða dökkur bjór er hins vegar mikill og góður
meðreiðarsveinn feits matar og reykts. Ég er oft spurður
hvaða vín henti með íslenska jólamatnum og hneigist til að
benda á hið augljósa: ekkert! Á mínu heimili hefur rjúpan
lengstum ráðið ríkjum og með henni hefur mér reynst portvín best en þá bara rétt til að dreypa á. Annars klassíkin
malt og appelsín. Með hangikjöti hefur mér aldrei þótt
viðeigandi að drekka vín, hef prófað bragðmikil Alsace-vín
og þótt áhugavert en vart meir.
Hamborgarhryggur slátrar öflugustu rauðvínum. Þar
uppgötvaði ég hins vegar hversu öflugur matarbjór
belgískur munkabjór getur verið. Hann hefur beiskjuna,
fyllinguna og bragðlengdina til að ráða við reykinn. Orval
hefur komið best út með hryggnum þótt mér hafi annars
þótt sá bjór heldur krefjandi einn og sér. Þorri Hringsson bendir á Westmalle Trappiste Dubbel í nýjasta hefti
tímaritsins Bistró og kann sá bjór að vera aðgengilegri. Í jólahefti Gestgjafans nefnir Eymar Plédel
Jónsson prýðisbjórinn La Trappe Dubbel. Eymar er
með umfjöllun um nokkra gæðabjóra sem vert er að
vísa á.
Úrval gæðabjóra hefur aukist allnokkuð í vínbúðum undanfarið, þótt einkum sé það bundið við
Heiðrúnu og Kringluna. Ágætt getur verið að leggjast
í sortir en sparlega þó af hverri. Og muna að þeim
mun öflugri sem bjórinn er, þeim mun meira erindi á
hann með mat og minna í sötur.
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NOKKRUM GR¹ÈUM HEITARI EN ÅSSK¹PSHITA 3AMA VIRÈIST MÁR
GILDA UM 6ÅKING JËLABJËRINN HANN NÕTUR SÅN BEST EFTIR AÈ
HAFA JAFNAÈ SIG AÈEINS VIÈ STOFUHITA

kXi`e

e\i

]pi`i

%F ÖÒ YRÈIR FASTUR ¹ EYÈIEYJU HVAÈ
T¾KIRÈU MEÈ ÖÁR
!LVEG HEILAN HELLING AF BÎKUÈUM
BAUNUM OG PRÅMUS ¶¹ ER ÁG Å LAGI /G
KRYDDBLÎNDUNA MÅNA AÈ SJ¹LFSÎGÈU
(VAÈ ER ÖAÈ SKRÅTNASTA SEM ÖÒ
HEFUR BORÈAÈ
+¾ST GR¹SLEPPA SEM ÁG FÁKK
HJ¹ ÎMMU UM DAGINN (ÒN
VAR BÒIN AÈ MANA MIG
UPP Å ÖETTA SVOLÅTIÈ LENGI
OG ÁG LÁT SLAG STANDA
'R¹SLEPPAN VAR FÅN EN
EKKI MEIRA EN ÖAÈ ¡G
GAT BORÈAÈ HANA EN
ÖETTA VAR ALVEG FURÈULEGT
BRAGÈ OG ÖAÈ ALLRA FURÈU
LEGASTA SEM ÁG HEF L¹TIÈ
INN FYRIR MÅNAR VARIR

(EIMILISFR¾ÈAKENNARI
MEÈ HOLLUSTU Å FYRIRRÒMI
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KLIKKAÈ HINGAÈ TIL FËLK HELDUR OFT AÈ
ÖETTA SÁ EITTHVAÈ MUN FLËKNARA EN
ÖAÈ ER Å RAUN
(VAÈ BORÈAR ÖÒ TIL AÈ L¹TA ÖÁR LÅÈA
BETUR
%F ÁG VIL L¹TA MÁR LÅÈA ALVEG
SVAKALEGA VEL FER ÁG ¹ (AM
BORGARABÒLLUNA OG KAUPI
MÁR TVÎ TILBOÈ ALDARINNAR
OG SVO SM¹ ÅS ¹ EFTIR ¶¹ ER
ÁG S¹TTUR VIÈ MIG p ÖANG
AÈ TIL DAGINN EFTIR
(VAÈ ¹TTU ALLTAF TIL Å
ÅSSK¹PNUM
¡G ¹ ALLTAF TIL MARGAR
TEGUNDIR AF SINNEPI ÁG
NOTA ÖAÈ MIKIÈ /G SVO
UNDANRENNU OG ÕSU ¡G
BORÈA MJÎG MIKIÈ AF FISKI
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Kristín Jóhannsdóttir er
deildarstjóri í Austurbæjarskóla en kennir auk þess
heimilisfræði. Hún segir
eiginmann sinn þó oftast
taka völdin í eldhúsinu
heima við.
„Ég kenni nokkra tíma á viku, en
maðurinn minn eldar oftast
heima,“ sagði Kristín. „Hann vill
nú reyndar gjarnan að kjöt eða
fiskur komi eitthvað nálægt matseldinni, hann er ekki mikið fyrir
grænmetið. Ég sé frekar um það,“
sagði Kristín, en uppskriftina sem
hún lætur frá sér fékk hún á matreiðslunámskeiði hjá Maður lifandi. „Ég hef færst mikið yfir í að
elda svona mat, ég er miklu hrifnari af lífrænt ræktuðum hráefnum,“ sagði hún. „Ég leita svona
uppskriftir uppi, enda eru gömlu
heimilisfræðauppskriftirnar allar
með smjörlíki og hveiti og slíku,“
sagði hún hlæjandi. „Ef það er
bæði hollt og gott er það nú ekki
verra,“ bætti hún við.
Kristín segir gulrótarsúpuna
einmitt vera dæmi þess. „Miðað
við flottar matarsúpur er hún líka
frekar einföld,“ bætti hún við.
Fyrir þá sem vilja segir Kristín
speltbrauðið vera fyrirtaks fylgifisk súpunnar, enda fátt betra en
gómsæt súpa með nýbökuðu
brauði.
'5,2«4!23²0! &92)2 
 LAUKUR SAXAÈUR SM¹TT
 HVÅTLAUKSGEIRI SAXAÈUR
 RIFINN ENGIFER CA  CM
/LÅA TIL STEIKINGAR
(ANDFYLLI AF KËRÅANDER SAXAÈUR SM¹TT
 TSK TÒRMERIK
 TSK BRODDKÒMEN
SM¹ CAYENNEPIPAR
 TËMATAR
 BOLLAR AF SM¹TT SKORNUM GULRËTUM
BEST AÈ HAFA Ö¾R H¹LFHR¹AR

+2)34¥. *«(!..3$«44)2 (EIMILISFR¾ÈAKENNARINN LEGGUR SIG FRAM VIÈ AÈ LEITA UPPI

HOLLAR UPPSKRIFTIR
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 MSK GR¾NMETISKRAFTUR
 L VATN
 DËS AF KËKOSMJËLK
3M¹ SÅTRËNUSAFI
3ALT OG PIPAR EFTIR ÖÎRFUM
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 BOLLAR SPELT
 BOLLAR VATN
 TSK LYFTIDUFT
  TSK SALT
 MSK OLÅA

,ÁTTSTEIKIÈ GR¾NMETIÈ Å OLÅU OG ÖURRKRYDD
UM "¾TIÈ VATNI ÒT Å OG SJËÈIÈ Å  MÅNÒTUR
EÈA ÖAR TIL GULR¾TURNAR ERU ORÈNAR MJÒKAR
B¾TIÈ SAMAN VIÈ SÎXUÈUM TËMÎTUM KËKOS
MJËLK OG KRYDDUM ¹SAMT SALTI OG PIPAR
-AUKIÈ SÒPUNA MEÈ TÎFRASPROTA SMAKKIÈ
SÅÈAN TIL MEÈ SÅTRËNUSAFA OG FERSKUM KËRI
ANDER ,EYFIÈ SÒPUNNI AÈEINS AÈ STANDA OG
TAKA SIG ¹ÈUR EN HÒN ER BORIN FRAM

"LANDA AF FR¾JUM SS GRASKERSFR¾
SËLBLËMAFR¾ SESAMFR¾ EÈA SM¹ MÒSLÅ
OG RÒSÅNUR
3ETT SAMAN Å SK¹L OG HR¾RT Å SMURT FORM
"AKIST VIÈ  GR¹ÈUR Å p MÅNÒTUR
'OTT AÈ GERA NOKKUR Å EINU OG FRYSTA VOLG
SUNNA FRETTABLADIDIS

Gott að frysta smákökudeig
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Smákökutíminn er kominn og þeir
sem ekki enn eru búnir að skella í
uppskrift eru væntanlega í startholunum. Margir eru þó í tímaþröng á
þessum tíma og þá getur verið
freistandi að kippa með sér tilbúnu
smákökudeigi í búðarferðinni. Samkvæmt Ásgeiri Sandholt bakara er
þó hægt að fara milliveginn: hræra í
uppskrift, baka eina plötu og frysta
afganginn af deiginu.
„Það er ekkert mál, þannig er
þetta unnið í flestum bakaríum.
Deigið á ekki að tapa neinum
gæðum,“
sagði

hann. Ásgeir sagði best að frysta
deigið hratt og ætti það þá að þola
geymslu í mánuð eða svo. Ásgeir
benti þó á að viðkvæmari kökur eins
og vanilluhringir henti síður í frostið, en piparkökur og súkkulaðibitakökur hvers konar eru tilvaldar.
„Það er best að ganga frá deiginu
í rúllu. Henni er svo vafið í poka og
skellt í frysti. Deigið er svo tekið út
nokkrum klukkutímum áður en það
á að baka það, skorið niður og hent
inn í ofn,“ sagði Ásgeir, sem sagðist
ráðleggja fólki að nota þessa aðferð
frekar en að kaupa tilbúin deig.
Þannig má líka halda í gömlu fjölskylduuppskriftirnar en jafnframt
njóta hagræðingarinnar sem hlýst
af tilbúnu deigi.
SUN
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Aniston og Vaughn hætt saman
Leikararnir Jennifer Aniston og
Vince Vaughn eru hætt saman.
Ákváðu þau að binda enda á sambandið í sameiningu en ætla að
halda áfram að vera góðir vinir.
Aniston, sem er 37 ára, og
Vaughn, sem er ári yngri, kynntust við tökur á myndinni The
Break-Up á síðasta ári. Fljótlega
fór af stað orðrómur um að þau
væru byrjuð saman en þau vildu
ekki viðurkenna það og sögðu að
þau væru einungis vinir.
Næstu mánuði á eftir sáust þau
saman við hin ýmsu tækifæri.
Vildu þau lítið tjá sig við fjölmiðla
og neituðu fregnum um að þau
væru trúlofuð. Í október síðastliðnum hótaði Vaughn að höfða
mál gegn breskum og bandarísk-

um slúðurblöðum sem sögðu að
hann ætlaði að hætta með Aniston
og að það hefði sést til hans kyssa
aðra konu.
Vaughn er um þessar mundir
að leika í myndinni Fred Claus.
Hann er þekktur fyrir hlutverk í
myndum á borð við Wedding
Crashers og Starsky & Hutch.
Aniston, sem skildi á sínum tíma
við Brad Pitt, sló í gegn í þáttunum Friends. Hefur hún leikið í
hinum ýmsu kvikmyndum síðan
þættirnir luku göngu sinni.
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Rauði dregillinn á Billboard
Billboard-tónlistarverðlaunin voru afhent við hátíðlega
athöfn í byrjun vikunnar í
glamúrborginni Las Vegas.
Að sjálfsögðu var rauði
dregillinn stjörnum prýddur og flestir skörtuðu sínu
fínasta pússi.

Síðkjólar voru þó á undanhaldi hjá
kvenkyninu og eru kjólar með forvitnilegum sniðum greinilega að
koma sterkir inn ásamt kvenleikanum sem er ávallt í hávegum
hafður. Strákarnir voru í hversdagslegri fatnaði en jakkafötin
góðu er augljóslega ekki jafn sterk
á rauða dreglinum. Við skulum sjá
hvað dregillinn hafði upp á að
bjóða.
¹P
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AA ekki
málið
Leikkonan unga Lindsay Lohan
hefur verið mikið í fréttum vegna
áfengis- og vímuefnavandamála
sinna og nýlega sagðist hún vera
gengin í AA-samtökin til að leita
sér hjálpar. Móðir stúlkunnar
flaug til Los Angeles til að styðja
dóttur sína en nú virðist allt hafa
farið á versta veg aftur. Samkvæmt slúðurblöðum vestanhafs
er Lohan daglegur gestur á ölstofum englaborgarinnar og hefur
hætt að mæta á AA-fundi, en er
þó oftar en ekki í fylgd móður
sinnar.
&,/44 0!2 3ÎNGELSKU HJËNIN 'WEN 3TEFANI OG 'AVIN 2OSSDALE VITA HVAÈ ÖAU SYNGJA Å
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Endurfundirnir flopp
Stúlknasveitin All Saints kom
saman á ný á þessu ári eftir
margra ára hlé og gáfu út nýja
breiðskífu fyrir stuttu. Skífan
hefur fengið ágætis dóma en
plötusalan stendur ekki undir
væntingum. Skífan er þessa stundina í 41. sæti á topplistanum í Bretlandi sem gerir það að verkum að
fresta gæti þurft væntanlegri
hljómleikaferð sveitarinnar. All
Saint var vinsæl fyrri part tíunda
áratugarins en sökum rifrildis
innan borðs ákváðu stúlkurnar að
fara hver í sína áttina. Sólóferill
söngkvennanna gekk ekki sem
skyldi og þess vegna var stríðsöxin grafin fyrr á þessu ári.
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Ólétt í þriðja sinn
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HAFS HERMA AÈ PARIÈ SÁ AÈ GANGA Å ÖAÈ
HEILAGA UM HELGINA Å LAUMI

Giftast í laumi
$!-/. !,"!2. .Õ HLJËMSVEIT $AMONS

!LBARN SPILAR Å BEINNI ¹ NETINU

Tónleikar
á Myspace

Fregnir herma að skötuhjúin Beyoncé og Jay Z séu að ganga í það
heilaga um helgina fjarri kastljósi
fjölmiðla. Þetta heldur blaðið US
reports fram en Beyoncé hefur
verið að skipuleggja fjögurra daga
afmælisveislu fyrir spúsa sinn.
Afmælisveislan á víst að vera yfirhylming fyrir brúðkaupinu sem

mun að sögn blaðsins eiga sér stað
á föstudaginn á snekkju fyrir utan
St.Barts-ströndina. Ljósmyndarar
eru farnir að flykkjast á ströndina
til að ná myndum af parinu ef af
brúðkaupinu verður. Beyoncé hefur
látið hafa það eftir sér oftar en einu
sinni að hún vilji stofna fjölskyldu
og eignast börn í bráð.

Athafnakonan Jordan á von á sínu
þriðja barni með maka sínum
Peter André. Skötuhjúin eru yfir
sig ánægð yfir fregnunum en Jordan missti fóstur fyrr í sumar. „Ég
var dauðhrædd um að ég myndi
lenda í því sama í þetta skiptið en
eftir að við heyrðum hjartsláttinn
er ég farin að anda léttar,“ segir
Jordan.
Peter og Jordan eiga saman 18
mánaða son og svo á hún fjögurra
ára soninn Harvey úr fyrra sambandi við fótboltamanninn Dwight
Yorke.
"!2. .²-%2 ¶2*² *ORDAN OG 0ETER
!NDRÁ EIGA VON ¹ BARNI "ARNIÈ VERÈUR
NÒMER ÖRJÒ Å RÎÈINNI HJ¹ FYRIRS¾TUNNI

Ný hljómsveit Damons Albarn,
The Good, The Bad and The Queen,
heldur tónleika í beinni útsendingu á netinu hinn 12. desember.
Þetta verður í fyrsta sinn sem
tónleikar eru sýndir beint í gegnum Myspace-síðuna. Tónleikarnir
sjálfir verða haldnir í London og
munu aðeins 300 aðdáendur fá
aðgang. Aðrir þurfa að fylgjast
með á myspace.com/thegoodthebadandthequeen. Fyrst þurfa þeir
þó að svara spurningu á síðunni til
að eiga möguleika á aðgangi.

#,)&& 2)#(!2$ "RESKI TËNLISTARMAÈURINN
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#LIFF 2ICHARD SYNGUR Å (ÎLLINNI  MARS

Bekkjum
bætt við
Vegna mikillar eftirspurnar í sæti
á tónleika Sir Cliff Richard í Laugardalshöll 28. mars hefur verið
ákveðið að draga fram bekkina
sem eru niðri í sal.
Með tilkomu bekkjanna bætast
rúm 200 sæti á tónleikana og fara
þau í sölu mánudaginn 11. desember kl. 10.
Þegar miðasala hófst á tónleikana seldist upp í stúku á 20 mínútum.
Miðasala fer fram á midi.is, í
Skífunni í Reykjavík og BT úti á
landi. Miðaverð í bekkina er 9.900
krónur en 5.900 í stæði.
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Grunar Rock
um græsku
Pamelu Anderson sem nýlega
skildi við eiginmann sinn, Kid
Rock, grunar að rokkarinn hafi
haldið framhjá sér. Kid Rock var
í grunsamlega miklu sambandi
við fyrrverandi kærustu sína,
Conchitu Leeflang, að mati
Pamelu. „Conchita er enn með
myndir af sér og Kid saman á
heimasíðu sinni og þau héldu góðu
sambandi við hvort annað,“ segir
vinkona Pamelu og heimildarmaður.
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7EST (AM LAGIÈ TILBÒIÈ
Hlynur Áskelsson vakti athygli fyrir nokkrum árum
þegar hann gerði lagið Stoke er djók undir listamannsnafni sínu, Ceres 4. Nú hafa Íslendingar fest kaup á
öðru fótboltaliði á Englandi og að sjálfsögðu hefur
Ceres samið nýtt lag. Þar að auki íhugar hann framboð til formanns KSÍ.

bært verk en það þarf einnig að huga að félögunum
sjálfum. Þá er nauðsynlegt að taka á málefnum
dómara, bæta kjör þeirra og virðingu starfsins
en með því ætti að ganga betur að fá fleiri til
starfans og þeir sem standa sig vel þurfa að eiga
kost á lengri starfsævi. Það er synd að sjá dómara í toppformi þurfa að hætta á besta aldri. Ég
vil einnig beita mér fyrir því að lækka aðgöngumiðaverð á leiki KSÍ. Það er óásættanlegt að
reisa risastór mannvirki sem ekki eru nýtt
nema að litlu leyti. Markmiðið á fyrst og
fremst að vera að fá fleiri á völlinn og þannig
meiri stuðning. Ekki veitir af þar sem ég vil
stefna að því að koma Íslenska karlalandsliðinu á topp 50 listann hjá FIFA.“

„Hugmyndin og framkvæmdin að fara út þetta West Ham lag
snýst bara um minn brennandi áhuga á fótbolta og öllu sem að
honum snýr,“ segir Hlynur Áskelsson sem einnig er þekktur
undir rokknafninu Ceres 4, en hann sendi meðal annars frá sér
hið víðfræga Stoke er djók á sínum tíma. „Málið er að mér
finnst þeir Eggert Magnússon og Björgólfur Guðmundsson bara
það sniðugir strákar að vera að standa í þessu að auðvitað eigi þeir
skilið að íslenskir fótboltaáhugamenn taki þátt í þessu með þeim,
hver með sínu nefi ef svo má segja. Þess vegna fjallar lagið líka um
þá og þetta ævintýri þeirra. Þetta er hugsað sem svona Nínu og
Geira stemning, sögulag sem segir frá þessu spennandi ævintýri
sem er rétt að byrja. Lag og texti eru tilbúin og ég er til í að
leyfa þjóðinni að sjá textann. Svo þarf ég bara að finna
mér tíma í jólaösinni til þess að fara í stúdíó og taka
upp. Þetta verður svo smáskífa í janúar,“ segir
Hlynur.

6ILL NÕJAN LANDSLIÈSBÒNING
Hlynur er greinilega með fullt af spennandi hugmyndum fyrir KSÍ og skýra framtíðarsýn á hvaða
verk bíði nýs formanns. „Það þarf að huga að
heildarútliti landsliðsfólksins okkar. Þess
vegna þarf m.a. að endurhanna landsliðsbúninginn því þessi barnablái
glansgalli er hönnunarhörmung
og tískuslys. Það skiptir
miklu máli að landsliðsfólkið okkar sé glæsilegt innan vallar sem
utan og til fyrirmyndar fyrir ungu
kynslóðina vegna
þess að fótbolti á
að vera forvörn og
heilbrigður
lífsstíll. Mig óar við
að þurfa að hlusta
síendurtekið
á
misvitrar erlendar
knattspyrnustjörnur vera að
skandalísera utan
vallar
með
drykkjuskap,
lyfjanotkun
og
ofbeldi og rýra
þannig
orðspor
íþróttarinnar.
Ég
vil ekki sjá þessa
þróun reka hingað á
land. Ég vil sjá
afburða íþróttamenn,
bæði heilbrigða og
skynsama, í mínu
liði.“

&RAMTÅÈ +3¥ LIGGUR Å GRASRËTINNI
Þessi áhugi er slíkur að Hlynur Áskelsson er nú að íhuga framboð til forseta
KSÍ. „Fjölmargir hafa komið að máli
við mig upp á síðkastið og hvatt mig
til að gefa kost á mér í forsetastól
KSÍ. Mér finnst starfið spennandi
og gæti vel hugsað mér að stýra
íslensku knattspyrnuskútunni inn í
framtíðina og er því alvarlega að
íhuga að taka slaginn á móti Geir
Þorsteinssyni og öðrum sem munu
blanda sér í baráttuna.“
Í gegnum tíðina hefur Hlynur
starfað á flestum sviðum fótboltans. Hann hefur spilað í gegnum
alla flokka á Íslandi, ýtt úr vör
stuðningsmannaklúbbi,
verið
vatnsberi, þvottakarl, liðsstjóri,
dómari og þjálfari, auk þess að
sitja í nefndum og ráðum. Eða
eins og Hlynur segir sjálfur:
„Þegar fótbolti og æskulýðsstörf
eru annars vegar er ekkert starf
of lítið og ekkert starf of stórt.“
Margir
fótboltaáhugamenn
hafa einmitt haft á orði að það væri
gaman að sjá grasrótina koma inn í
framboð til forseta KSÍ og Hlynur
bendir á að hann komi inn sem fulltrúi
þessa hóps ótengdur stjórnarklíkum og
stórfyrirtækjum. „Ég hef skýra stefnu
varðandi mál sem ég kæmi til með að
vinna að í þessu starfi og tel aðkallandi. Í
fyrsta lagi vil ég rétta hlut kvenna sem leika
fyrir Íslands hönd. Það er ekki líðandi að
konur fái einungis greitt brot af því sem karlar fá fyrir sama starf og jafnlangan vinnutíma. Ég tel einnig nauðsynlegt að huga
betur að málefnum litlu félaganna og á
landsbyggðinni, sparkvellirnir eru frá-
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anna, John F. Kennedy, því hann
var sleginn á tæpar áttatíu milljónir íslenskra króna árið 1999.
Breskir fjölmiðlar veltu sér
mikið upp úr því hver gæti hafa
keypt þennan fræga kjól en samkvæmt upplýsingum frá uppboðinu var kaupandinn staddur einhvers staðar í Evrópu. Daily Mail
skellti því á forsíðu vefmiðils síns
strax á þriðjudagskvöldinu að
Victoria Beckham gæti hafa verið
þessi dularfulla manneskja en hún
hefur marg-oft lýst yfir ást sinni á
leikkonunni og á þegar einn kjóll
úr fataskáp hennar. Þá
greindi vefmiðillinn
einnig frá því að
unnusta
knattspyrnukappans
Wayne Rooney,
Coleen
McLoughlin,
væri ástríðufullur aðdáandi leikkon-
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Sögufrægur kjóll seldur
Svarti kjóllinn sem Audrey Hepburn klæddist í kvikmyndinni
Breakfast at Tiffany‘s var seldur
hæstbjóðanda á þriðjudagskvöldið fyrir rúmar 63 milljónir
íslenskra króna.
Uppboðið var hjá Christie‘s í
London og hringdi kaupandinn úr
síma en talsmenn uppboðsins
vildu ekki gefa upp nafnið. Öll
upphæðin rennur til styrktar City
of Joy góðgerðarstofnunarinnar
sem franski rithöfundurinn Dominique Lapierre setti á fót. „Ég táraðist þegar upphæðin kom í ljós,“
sagði Lapierre við fjölmiðla
skömmu eftir uppboðið. „Ég er
algjörlega orðlaus yfir því að
verðmæti kjóls sem eitt sinn
var í eigu svona töfrandi leikkonu skuli vera notað til að
byggja skóla handa fátækum
börnum,“ bætti Lapierre við
en hann fékk þennan fræga
kjól að gjöf frá hönnuði hans,
Hubert
de
Givenchy.
Svarta kjólnum tókst hins
vegar ekki að slá met kjólsins sem Marilyn Monroe
klæddist þegar hún söng
afmælissönginn
fræga
fyrir forseta Bandaríkj-
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Gefur Rocky-muni
Leikarinn Sylvester Stallone hefur
gefið
Smithsonian-safninu
í
Bandaríkjunum
leikmuni
úr
Rocky-myndunum. Á meðal munanna er kaðall úr hnefaleikahring
fyrstu myndarinnar og boxhanskar úr annarri myndinni. Einnig
gaf hann m.a. rauðar, hvítar og
bláar stuttbuxur úr Rocky III.
„Ég vissi að ég væri farinn að
eldast en ég bjóst ekki við því að
lenda svona snemma á meðal risaeðlnanna,“ sagði Stallone í léttum
dúr þegar hann afhenti munina.

Fyrsta myndin í Rocky-seríunni var gefin út árið 1976 og fékk
hún óskarsverðlaunin sem besta
myndin. Fjallar hún um lítt þekktan hnefaleikakappa frá Fíladelfíu
sem fær tækifæri til að vinna
heimsmeistaratitilinn í þungavigt.
Sjötta og síðasta Rocky-myndin
kemur út í Bandaríkjunum 20.
desember og að sjálfsögðu verður
Stallone í aðalhlutverkinu, auk
þess sem hann leikstýrir myndinni.

!5$2%9 (%0"52. +JËLLINN FR¾GI VAR
SELDUR H¾STBJËÈANDA ¹  MILLJËNIR

unnar og hefði meðal annars
innréttað sérstakt herbergi henni
til heiðurs. Hún gæti því alveg
eins hafa keypt sér flíkina. Svarti
kjóllinn er einn sá þekktasti í kvikmyndasögunni og fékk kaupandinn svarta hanska og perlufesti í
kaupbæti. Tvær endurgerðir eru
til af kjólnum, önnur er vel varðveitt á Givenchy-safninu í París
en hin er til sýnis á búningasafninu í Madríd.

39,6%34%2 34!,,/.% 3TALLONE GEFUR STARFSMÎNNUM 3MITHSONINAN SAFNSINS EINN
UTANUNDIR EINS OG SÎNNUM BOXARA S¾MIR
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Bætum nýjum vörum við daglega!

Fatnaður á alla fjölskylduna
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Opið virka daga 11-19

laugardaga og sunnudaga 12-18
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Ítalskur matur á
íslensku verði
Á vefsíðu veitingastaðarins Galíleó stendur:
„Galíleó bíður upp á ítalskan mat eins og hann gerist bestur með
skemmtilegum áhrifum frá botni Miðjarðarhafs. Ekkert var til sparað
til að gera Galíleó að einum glæsilegasta veitingastað landsins og er
lögð rík áhersla á ljúfa og suðræna stemningu.”
Af þessari metnaðarfullu fullyrðingu er hægt að staðfesta eftirfarandi:
„Galíleó býður upp á
ítalskan mat.”
Hvað glæsileikann varðar er ofsagt að Galíleó sé
einn glæsilegasti veitingastaður landsins – notalegur
og óformlegur lítill fjölskyldustaður í miðbænum
væri kannski nær lagi. Og
kannski var það veðrinu úti
fyrir að kenna að stemmingin var ekki sérlega suðræn.
Galíleó býður upp á heljarmikinn matseðil: 8 forrétti, 12 pitsutegundir, 16 pasta- eða rísottó-rétti, 5 fiskrétti, 7 kjötrétti og 5 eftirrétti, svo
að allir ættu að geta fundið eitthvað við sitt hæfi á matseðlinum.
Við byrjuðum á sjávarréttasúpu (kr. 1.490) og mozzarella með ólífuolíu og basil (kr. 1.390). Súpan var rjómalöguð sem er sjaldgæft á Ítalíu
og fremur bragðlítil, sjávarréttirnir voru mest smokkfiskbitar, krabbalíki (súrími) og smárækjur.
Mozzarella-osturinn var prýðilegur, sem og brauðið og meðfylgjandi
pestó úr ólífum og þurrkuðum tómötum.
Þernan sem þjónaði til borðs var vingjarnleg og það var ekki henni
að kenna að þjónustan gekk seint fyrir sig. Hún var ein um þjónustuna
– og nýbyrjuð.
Aðalréttirnir sem við fengum okkur voru pastaréttur og kjötréttur,
tagliatelle með humar og kirsuberjatómötum (kr. 2.890) og svo hinn
frægi rómverski réttur „Saltimbocca“ (kr. 3.290).
„Saltimbocca“ þýðir orðrétt „stekkur-í-munn“ og vísar til þess hversu
lystugur þessi réttur er þegar þurrkuð skinka og salvíublað er lagt milli
þunnra kálfakjötssneiða sem síðan eru steiktar í smjöri eða ólífuolíu. Í
stað kálfakjöts má að sjálfsögðu nota svínakjöt eða kjúkling og á Galíleó
er notað svínakjöt. Þetta var borið fram með kartöflumús eins og vera
ber og bragðaðist ágætlega. Kokkurinn mætti þó gjarna endurskoða
grænmetið sem þessu fylgir, ofsteikt og löðrandi í feiti.
Pastað var eins gott og ofsoðið pasta getur orðið, fremur lítið um
humar en þeim mun meira af kirsuberjatómötum.
Blandaður eftirréttur fyrir tvö að hætti kokksins (kr. 1.950) var
ágætur og kaffið fyrirtaksgott.
'ALÅLEË
(AFNARSTR¾TI  
 2EYKJAVÅK
-¹LTÅÈ FYRIR TVÎ  GLÎS HÒSVÅN OG VATN KOSTAÈI  KR
0LÒSARNIR ERU VINGJARNLEG ÖJËNUSTA S¾MILEG b3ALTIMBOCCAm OG ¹G¾TUR EFTIR
RÁTTUR
-ÅNUSARNIR ERU AÈ MEIRI METNAÈUR ER LAGÈUR Å VERÈLAGNINGU EN ELDAMENNSKU
OG ÖJËNUSTU VIÈ GESTI

Ágætis stelpupopp
Nylon er þriðja plata Nylon, en
um leið sú fyrsta fyrir erlendan
markað. Á henni eru nýjar upptökur af nokkrum lögum af fyrstu
tveimur Nylon-plötunum, 100%
Nylon og Góðir hlutir, auk nokkurra nýrra laga, þ.á m. eru smáskífulögin tvö Losing a Friend og
Closer og útgáfa af Eurythmicsslagaranum Sweet Dreams.
Útgáfu plötunnar í Bretlandi
var frestað til þess að hún drukknaði ekki í jólaplötuflóðinu. Útgáfunni hér á landi var hins vegar
haldið til streitu, enda engin
hætta á því að stelpurnar dragist
aftur úr í íslenska jólakapphlaupinu.
Nylon hefur að geyma þrettán
lög. Tónlistin er miðjumiðað og
mikið unnið stelpnasveitapopp.
Mikið hefur verið lagt í hljóðvinnu og útsetningar og sú vinna
hefur skilað sér í fyllri og þéttari
hljómi en á fyrri plötunum. Stelpurnar hafa fyrir löngu sýnt að
þær valda þessu stelpnasveitarhlutverki vel og syngja bara betur
á nýju plötunni ef eitthvað er.
Lögin eru misgóð, en platan byrjar með krafti á lögunum Closer,
Only You, Losing a Friend, Play
on, Summer’s Gonna Come og
Last Summer, en gæðin minnka á
seinni hlutanum með lögum eins
og You Are Not Alone, Everywhere og Good Things.
Þetta er reyndar ekki óalgengt
í poppiðnaðinum. Ofuráhersla er

4«.,)34
.YLON
.YLON

(((
¶ESSI fyrsta plata Nylon fyrir
erlendan markað er ágætlega
heppnuð. Hljómurinn er þéttari
og fyllri en á fyrri plötunum og
bestu lögin eru fínt stelpnapopp.

lögð á nokkur lög sem eru hugsuð
sem smáskífuefni og eiga að
draga plötuna áfram, en minni
vinna lögð í afganginn.
Á heildina litið er þetta ágætis
poppplata. Ekki frábær, en samt
nógu góð til þess að með smá
heppni og mikilli vinnu ættu
stelpurnar að geta heillað breska
poppaðdáendur.
4RAUSTI *ÒLÅUSSON

Sigurþór Hallbjörnsson,
betur þekktur sem Spessi
ljósmyndari, stendur fyrir
friðarmáltíð á veitingastaðnum Á næstu grösum
á föstudag og laugardag.
Þetta er í tíunda skiptið sem
sá árlegi siður er í heiðri
hafður.

„Þetta byrjaði þegar Gunnhildur
Emilsdóttir, sem rak Á næstu
grösum fyrir tíu árum, spurði mig
hvort ég væri til í að elda svona
eitt kvöld. Ég var bæði fastakúnni
á staðnum og vinur eigendanna og
svo er ég líka ágætis kokkur,“
sagði Spessi, sem hefur verið
grænmetisæta í 25 ár. „Hefðin
erfðist svo bara yfir á næsta eiganda,“ útskýrir Spessi. Matseðill
Friðarmáltíðarinnar er jólamatur
Spessa. „Það eru allir með einhverja jólahefð, sumir elda alltaf
rjúpur og ég er alltaf með hnetusteik,“ sagði Spessi.
Hljómsveitin Friður á jörðu
hefur spilað á friðarmáltíðum síðastliðinna tíu ára, en hún er skipuð
vinum Spessa. „Það er reyndar
aldrei alveg sama skipan en hljómsveitin gengur nú samt allltaf
undir sama nafni. Í ár verður þetta
fimm manna band,“ sagði Spessi,
sem segir stemninguna yfir friðarmáltíðinni alltaf verða mjög
góða. „Það er einhver kærleiksstemning. Staðurinn fyllist alveg
og fólk sest bara þar sem er pláss,
þótt það þekki fólkið á borðinu
ekki neitt. Þetta er eins og ein stór
fjölskylda í einkapartíi,“ sagði
hann. Nokkrir gestir koma þó án
þess að hafa nokkra hugmynd um
hvað er í gangi. „Í fyrra komu til
dæmis Anthony and the Johnsons.
Þeir höfðu þá verið á ferðalagi um
Evrópu og ekki fengið almennilegan jurtamat í langan tíma. Þeir
duttu þarna inn og voru voða hissa.

&2)¨52  *®2¨5 (LJËMSVEITIN SÁR UM UNDIRLEIK VIÈ FRIÈARM¹LTÅÈINA ¹ FÎSTUDAG EN ¹

MYNDINA VANTAR %YÖËR 'UNNARSSON PÅANËLEIKARA

En svo héngu þeir á staðnum allt
kvöldið,“ sagði Spessi, sem tekur
ekki fyrir að það verði dansað
uppi á borðum. „Þetta er bara
svaka skemmtilegt og voðalega

góð stemning,“ sagði hann.
Hljómsveitin Friður á jörðu leikur
undir borðhaldi á föstudagskvöld,
en hljómsveit Ómars Einarssonar
tekur við á laugardagskvöldinu.

Ný og spennandi spil í jólaflóðinu
Á jólunum fá allir eitthvað
fallegt. Þrátt fyrir að kerti
séu ekki eins vinsæl jólagjöf og eitt sinn eru spilin
alltaf jafn vinsæl. Fyrir
þessi jól koma út mörg
spennandi spil en þar ber
hæst spilið Draumaeyjan,
eftir Árna Stefánsson. Spilið er byggt á metsölubók
Andra
Snæs,
Draumalandinu, og gengur út á að
byggja upp landsvæði og
móta framtíðina. Leikmenn
setja sig í spor frumkvöðuls,
stjórnmálamanns,
umhverfissinna, útgerðarmanns eða auðjöfurs og
sigrar sá sem setur mest
mark sitt á landið.
Af öðrum nýjum íslenskum spilum eru spurningaspilið
Meistarinn og Stjórinn talin líkleg
til vinsælda, en eins og nafnið
gefur til kynna er spilið Meistarinn gert upp úr samnefndum sjónvarpsþætti. Stjóranum hins vegar
má líkja við tölvuleikinn Football
Manager, nema í formi borðspils.
Allt að sex geta keppt í einu og
keppt er um meistaratitla. Alla
helstu leikmenn fótboltans í
dag má finna í spilinu, sem
kemur skemmtilega á óvart.
Eins og fyrir öll jól er
komin út ný útgáfa af spurningaleiknum Trivial Pursuit, Genus útgáfa, en spilið er alla jafna það
söluhæsta hver jól. Í fyrra
kom í tilefni af tuttugu ára
afmæli spilsins sérstök
fjölskylduútgáfa og í ár
má búast við því að spurningar séu þyngri en í
fyrra. Þau spil sem selst
hafa mest undanfarin jól
auk Trivial Pursuit eru
líka á markaðnum fyrir
jólin í ár en það eru
Catan,
Sequence
og
Partý og
42)6)!, 05235)4
Co,
3PURNINGARNAR Å ¹R
VERÈA ÖYNGRI EN Å FYRRA
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Lay Low með fjórar tilnefningar
til Íslensku tónlistarverðlaunanna
Tilnefningar til Íslensku tónlistarverðlaunanna 2006 eru kynntar í dag. Verðlaunin verða afhent 31. janúar næstkomandi í Borgarleikhúsinu, en jafnframt
verður sýnt beint frá verðlaunaafhendingunni í Ríkissjónvarpinu.
Nýliðar eru áberandi í fjölda tilnefninga að þessu sinni, til að mynda fær
Lay Low fjórar tilnefningar og Pétur Ben
þrjár. Baggalútur, Björgvin Halldórsson og
Bubbi Morthens eru sömuleiðis áberandi.
Helstu breytingar á fyrirkomulagi verðlaunanna í ár eru þær að þrír eru tilnefndir
í hverjum flokki í stað fimm áður. Þá ná
tilnefningar um björtustu vonina til allra
tegunda tónlistar. Fréttablaðið birtir hér
tilnefningarnar í heild sinni en nánari
upplýsingar og rökstuðning dómnefndar
er að finna á heimasíðu Íslensku tónlistarverðlaunanna, Iston.is.
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Brói verður skírður í hálfleik!

Hann var ágætur, kallinn!
Saga stráks af Skaganum sem heillaði íslensku þjóðina með snilli sinni í fótbolta.
Sorg og mótlæti í æsku bugaði hann ekki. Valinn í landsliðið 16 ára, margfaldur
Íslandsmeistari. Bauðst að fara í atvinnumennsku en lá við lömun eftir slys á
æfingu hjá Arsenal. Hryggbrotnaði í úrslitaleik gegn KR. Landsliðsþjálfari.
Málari að atvinnu og ábyrgur fimm barna faðir. Og svo er það pólitíkin.

Ríkharður Jónsson átti markametið
með landsliðinu í 40 ár, 17 mörk í
33 leikjum; og enn á eftir að bæta það.
Þá var spilaður fótbolti, sagði Siggi Sig.

Jón Birgir Pétursson, blaðamaður og
rithöfundur, segir sögu Rikka.

Símar: 660 4753 • 534 6250
www.tindur.is •
tindur@internet.is • tindur@tindur.is

40 þúsund
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3

Jólamyndin 2006
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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
S. V. MBL
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

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

!BBABABB Å UNDIRBÒNINGI
Æfingar eru hafnar á
barnasöngleiknum Abbababb eftir Dr. Gunna sem
fer að sjálfsögðu sjálfur
með hljómsveitarstjórn og
hefur fjölda valinkunnra
kappa með sér í sveit.

3)'. 3ILLI LENGST TIL VINSTRI ER H¾TTUR Å
HLJËMSVEITINNI 3IGN

Hann viðurkennir að veran í
Sign hafi verið skemmtileg. „Eitt
það skemmtilegasta sem ég geri er
að túra um heiminn. Ég er hljóðmaður og það lítur út fyrir að ég sé
að fara að túra með Ampop, þannig
að ég er ekki hættur að ferðast.“ FB

Söngleikurinn Abbababb byggist á tónlistinni af samnefndri
plötu Dr. Gunna og eru þar
eflaust þekktust lögin um
herra Rokk og Prumpulagið sem notið hafa mikilla
vinsælda á meðal yngri
kynslóða allt frá því þau
komu út árið 1997.
Sagan segir frá þremur krökkum sem alast
upp snemma á áttunda
áratugnum og stofna
leynifélagið
Rauða
hauskúpan.
Leynifélagið hefur það að
markmiði að upplýsa
erfið sakamál til að
komast á forsíður
blaðanna.
Eitthvað
láta sakamálin þó
standa á sér en krakkarnir kynnast þó ýmsum
skemmtilegum
furðu-

fuglum í hverfinu á borð við herra
Rokk og síprumpandi rússa sem
þykja mikil ógn á þessum árum
kalda
stríðsins.
Loks
kemur þó að erfiðu sakamáli auk þess sem
krakkarnir glíma við
ógnina af stóru strákunum sem halda
hverfinu í heljargreipum. Það

verður því nóg um spennu, grín og
flotta tónlist fyrir alla þegar Abbababb kemur á fjalirnar. Að sögn
aðstandenda er Dr. Gunni búinn að
semja nýtt lokalag í söngleikinn
og ber það heitið Ástin er rokk og
ról.
Sannkallað stórskotalið kemur
að Abbababb en leikstjórn er í
höndum Maríu Reyndal sem hefur
gert garðinn frægan í Stelpunum
og með uppfærslu sinni á Best í
heimi, auk þess að hafa góða
reynslu af barnaleikritum. Á
meðal leikenda eru svo Sigurjón
Kjartansson, sem fer með hlutverk herra Rokk, Jóhann G.
Jóhannsson, Atli Þór Albertsson
úr Strákunum, Álfrún Helga
Örnólfsdóttir
og
fleiri
snjallir leikarar. Frumsýning er fyrirhuguð í
byrjun febrúar ásamt
útgáfu á geislaplötu
með tónlist úr söngleiknum. Á næstunni
fer í loftið vefurinn
abbababb.is
þar
sem hægt verður
að fylgjast betur
með framvindu sýningarinnar.
MAGNUSG FRETTABLADIDIS

$2 '5..) %R ËSKRIFAÈ BLAÈ
SEM SÎNGLEIKJASMIÈUR EN
LÎNGU ÖJËÈÖEKKTUR FYRIR TËN
SMÅÈARNAR
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$«44)2 %IN AF STJÎRNUNUM SEM

KOMA TIL MEÈ AÈ SKÅNA Å SÎNGLEIKN
UM !BBABABB Å (AFNARFIRÈI

Heiða í Unun og Ómar
Ragnarsson í Eurovision
$2 30/#+ 2OKKSVEITIN $R 3POCK HELDUR

TVENNA TËNLEIKA Å +AUPMANNAHÎFN Å DAG

Jimi Tenor treður upp
Finnski tónlistarmaðurinn Jimi
Tenor heldur tónleika á skemmtistaðnum Sirkus á föstudag á
vegum Pineapple Records með
stuðningi frá ReykjavíkMag og
Reykjavik.com.
Fyrsta plata Jimi kom út árið
1989 en alls hefur hann gefið út
ellefu plötur. Hefur hann alla tíð
verið duglegur að prófa sig áfram
í tónlistarsköpun sinni.
Tónleikarnir á Sirkus hefjast
klukkan 21.00. President Bongo og
Casanova sjá um að hita upp.

kl. 10 B.I. 14 ÁRA
kl. 6 og 8
kl. 8 og 10.15 B.I. 16 ÁRA
kl. 6 B.I. 12 ÁRA SÍÐASTA SÝNING

Gildir á allar sýningar í
Regnboganum merktar með rauðu

Dr. Spock í Köben
Liðsmenn Dr. Spock gera víðreist í
höfuðborg Danmerkur í dag.
Hljómsveitin mun troða upp í útibúi 12 tóna þar í bæ klukkan hálfsex og halda tónleika um kvöldið á
The Rock í miðbæ borgarinnar.
Franz Gunnarsson, gítarleikari
Dr. Spock, lofar stórtónleikum að
hætti
hljómsveitarinnar
með
sprengingum og glysi. „Það er
kominn tími til að flytja Doktorinn
til Danmerkur og leyfa Dönum að
smakka á lostætinu,“ segir Franz
fullur tilhlökkunar enda hyggst
sveitin flytja nýtt lag á tónleikunum sem kemur út á stuttskífu á
næstunni.
Orðspor Dr. Spock sem litríkrar tónleikasveitar hefur greinilega skilað sér til Danmerkur því
tónlistartímaritið Gaffa mælir
sérstaklega með tónleikunum í
nýjasta tölublaði sínu. Segir þar
að lagasmíðar Dr. Spock séu einkennileg blanda af þungarokki og
kabarett-tónlist og tónleikar sveitarinnar séu hin besta skemmtun.

CASINO ROYALE
HÁTÍÐ Í BÆ
SAW III
MÝRIN

450 kr. í bíó!

Silli rekinn úr Sign
Silli, bassaleikari Sign, hefur verið
rekinn úr sveitinni. „Þeir sögðu mér
í þarsíðustu viku að ég myndi ekki
vera meira með. Þeir væru að fara
að túra svo mikið og að ég myndi
ekki vera með í því,“ segir Silli, sem
segist ekki hafa fengið frekari skýringar á uppsögninni.
Hann viðurkennir að þetta hafi
komið honum í opna skjöldu. „Ég
vissi ekki betur en það væri búið að
ganga vel. Undanfarin tvö ár sem
ég er búinn að vera í bandinu hefur
bandið þróast og gert mikið og
gengið vel.“
Silli, sem heitir fullu nafni Sigurður Geirdal, ætlar þó ekki að
leggja árar í bát því hann mun halda
áfram í hljómsveitinni Dimmu, sem
er að taka upp nýja plötu um þessar
mundir. Er hún væntanleg til útgáfu
á næsta ári. Einnig rekur hann sitt
eigið hljóðver, sem ber nafnið Stúdíó september.

SÍMI 462 3500

SÍMI 551 9000

24 lög hafa verið valin í forkeppni
Sjónvarpsins fyrir Eurovisionkeppnina sem haldin verður í
Finnlandi á næsta ári eftir glæsilegan sigur skrýmslasveitarinnar
Lordi. Alls bárust 188 lög sem er
aðeins minna en undanfarin ár en
það helgast af því að lagahöfundar máttu einungis senda inn þrjú
lög hver.
Nokkrir góðkunningjar keppninnar verða með að þessu sinni og
nægir þar að nefna Roland
Hartwell sem á þrjú lög auk
þess sem Sveinn Rúnar
Sigurðsson er einnig
með þrjú lög. Þá er
sjónvarpsmaðurinn
(%)¨! ¥ 5.5.

*)-) 4%./2 &INNINN *IMI 4ENOR HELDUR

TËNLEIKA ¹ 3IRKUS ¹ FÎSTUDAG

3AMDI LAGIÈ ¡G OG
HEILINN MINN MEÈ
$R 'UNNA EN ÖAÈ ER
MEÈAL ÖEIRRA  LAGA
SEM KOMUST Å UNDAN
KEPPNINA

góðkunni Ómar Ragnarsson með í keppninni en
hann keppir með lagið
Júnínótt.
Þá
vekur

athygli að hljómsveitin Von er
með lagið Ég hef fengið nóg
sem sveitin samdi við texta
Magnúsar
Sigmundssonar.
Jafnframt er lagið Ég og heilinn minn eftir Gunnar Lárus
Hjálmarsson, betur þekktan
sem Dr. Gunna, og Ragnheiði
Eiríksdóttur einnig með í
keppninni.
Undankvöldin þrjú
verða í lok janúar og
byrjun febrúar en líkt
og í fyrra er það þjóðin
sem kýs lagið með símakosningu. Lögin verða
öll flutt á Rás 2 viku
fyrir keppnisdag en
Eurovisionlagið verður
síðan valið við hátíðlega
athöfn laugardaginn 17.
febrúar.
FGG

«-!2 2!'.!233/. 6ERÈUR MEÈ LAGIÈ

*ÒNÅNËTT ÖEGAR %UROVISION ¾ÈIÈ HEFST Å
LOK JANÒAR

www.haskolabio.is
Frá framleiðendum

UPPLIFIÐ HINA SÖNNU
MERKINGU JÓLANNA

og

BARÁTTAN UM JÓLIN ER HAFIN.
Tim Allen

Martin Short
KVIKMYND EFTIR BALTASAR KORMÁK

Leiðin til Betlehem

JÓLASVEININN 3

Sýnd með Íslensku og ensku tali

THE GRUDGE 2

(ROFIN PERSÓNUVERND)

BÖLVUNIN 2

(FRÁFÖLLNU (
HINIR

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

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

Uppgjör Ívars
Það er uppgjörsbragur á fyrstu
sólóplötu Ívars Bjarklind. Ívar
hefur hingað til verið kunnari
fyrir árangur sinn á knattspyrnuvellinum en á tónlistarsviðinu,
hann söng reyndar inn á plötu með
hljómsveitinni Mír, en nú telur
hann tíma til kominn að láta
almennilega til sín taka. Og það
verður ekki af Ívari tekið að hann
gefur allt sitt í plötuna, í það
minnsta textana sem eru afar
opinskáir.
Í textum sínum fjallar Ívar
meðal annars um horfnar ástir og
líferni sem hann hefur sagt skilið
við. Dapurlegur blær er yfir mörgum textanna: „Litlar hendur, liðað
hár/loðnir bangsar og kollur klár/
hér mótast þú og ég missi af því/
marklaus eru öll mín tár,“ segir í
Yfir hafið.
Lög Ívars eru hefðbundin popplög; gítar, bassi og trommur og
píanó á stöku stað. Lögin færu
eflaust algerlega fyrir ofan garð
og neðan ef Ívar nyti ekki liðsinnis
Orra Harðarsonar sem bæði spilar á flest hljóðfærin og tekur upp.
Útsetningar Orra hæfa lögunum
prýðilega og lágstemmd rödd
Ívars fær að njóta sín. Strengir
eru notaðir á smekklegan hátt og
trommuleikur Birgis Baldurssonar er flottur.
Blóm eru smá rennur þægilega

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

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

&2¡44)2 !& &«,+)
&REGNIR HERMA AÈ ÖAU 2ACHEL
"ILSON OG !DAM "RODY SEM
FARA MEÈ HLUTVERK K¾RUSTUPARSINS
3UMMER OG 3ETH Å Ö¹TTARÎÈINNI
SËLRÅKU 4HE /# SÁU NÒ H¾TT
SAMAN EFTIR UM TVEGGJA
¹RA SAMBAND KVÎRÈUN
IN KU ÖË EKKI HAFA VERIÈ
TEKIN Å ILLU SAMBANDIÈ HAFI
EINFALDLEGA RUNNIÈ SITT SKEIÈ
"RODY VIRÈIST AÈ MINNSTA
KOSTI EKKI HAFA TEKIÈ
SAMBANDSSLITIN MJÎG

4«.,)34
"LËM ERU SM¹
¥VAR "JARKLIND

((
&YRSTA SËLËPLATA ¥VARS "JARKLIND ER
Ö¾GILEG ¹HEYRNAR EN LÎGIN ERU FLEST
FREMUR ËEFTIRMINNILEG ,IÈSINNI /RRA
(ARÈARSONAR GERIR MIKIÈ FYRIR PLÎTUNA

í gegn og á henni eru nokkur ágætis lög. Best tekst Ívari upp í Bara
þú og titillagi plötunnar. Hann er
hins vegar ekki nógu þroskaður
lagasmiður til að Blóm eru smá
geti talist góð plata. Smekkleg
vinna Orra Harðarsonar hjálpar
plötunni þó mikið og vonandi er að
framhald verði á samstarfi þeirra.
(ÎSKULDUR $AÈI -AGNÒSSON

++ /' %,,%. 3YSTKININ HALDA TVENNA JËLATËNLEIKA Å DESEMBER

Jólatónleikar í kvöld
KK og Ellen verða með tvenna
jólatónleika í desember. Fyrri tónleikarnir verða í Fríkirkjunni í
kvöld og þeir seinni í Hveragerðiskirkju 14. desember.
Systkinin munu flytja lög af
plötu sinni „Jólin eru að koma“
sem kom út fyrir síðustu jól hjá 12
Tónum. Naut platan mikilla vinsælda og seldist upp á skömmum
tíma. Einnig munu þau flytja
glæný lög og nokkur eldri.
Á meðal nýju laganna eru lög
sem verða á nýrri plötu KK sem
kemur út næsta sumar. „Þetta er
svolítið eins og framhald af Parad-

(ﬂugstrákar)

ísarplötunni sem ég gerði 2002,“
segir KK um nýju lögin. „Ég nota
mikið opna stillingu á plötunni og
fæ þannig feitan hljóm.“ KK lofar
þægilegri stemningu í Fríkirkjunni og hvetur alþýðu Íslands til
að mæta.
Gítarleikarinn Guðmundur Pétursson verður þeim systkinum til
halds og trausts.
Tónleikarnir hefjast í kvöld
klukkan 20.30. Fer miðasala fram
á midi.is, í verslunum Skífunnar
og í BT á Selfossi, Akureyri og
Egilsstöðum. Nánari upplýsingar
má finna á www.kk.is.

Leyfð
Leyfð
Leyfð
B.i. 16
B.i. 16

NATIVITY STORY kl. 5:50 - 8 - 10:10 B.i.6 BÖRN
MÝRIN
kl. 6 - 8 - 10:10
B.i. 12 THE DEPARTED
SCANNER DARKLY kl. 10:10
B.i.16
HAGATORGI • S. 530 1919

B.i.12
B.i. 16

/ AKUREYRI

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

kl. 6
kl. 6 - 9

B.i. 6
Leyfð
B.i. 14
B.i. 16

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

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

Leyfð
Leyfð
Leyfð
B.i. 6

Munið afsláttinn

N¾RRI SÁR ÖVÅ HANN MUN HAFA VERIÈ
MJÎG IÈINN VIÈ AÈ S¾KJA SKEMMTI
STAÈI ,! HEIM ¹ SÅÈUSTU VIKUM
¶AÈ ¹ ÖË EFTIR AÈ KOMA Å LJËS HVAÈA
¹HRIF SAMBANDSSLITIN MUNU HAFA ¹
STEMNINGUNA Å 4HE /#
#OURTNEY ,OVE HELDUR ÖVÅ FRAM
AÈ 6ILHJ¹LMUR "RETAPRINS HAFI
BANKAÈ UPP ¹ HJ¹ HENNI FYRIR
EINHVERJU SÅÈAN Å LEIT AÈ STÒLKUM
(ÒN SEGIR PRINSINN HAFA BARIÈ AÈ
DYRUM HJ¹ HENNI KLUKKAN
EITT UM NËTT Å FYLGD
LÅFVARÈAR (ANN HAFI
VERIÈ KOMINN

TIL (OLLYWOOD Å STÒLKU OG PARTÅLEIT
4ALSMAÈUR PRINSINS VIÈURKENNIR AÈ
6ILHJ¹LMUR HAFI SËTT ,OVE HEIM EN
ÖAÈ HAFI VERIÈ FYRIR SEX ¹RUM SÅÈAN
OG AÈ STÒLKUR HAFI EKKI KOMIÈ M¹L
INU VIÈ ¶AÈ ER VONANDI AÈ TALSMAÈ
URINN SEGI DAGSATT ÖVÅ 6ILHJ¹LMUR
HEFUR VERIÈ Å SAMBANDI VIÈ +ATE
-IDDLETON Å FJÎGUR ¹R 3AMBAND
ÖEIRRA SKÎTUHJÒA VIRÈIST LÅKA
VERA ORÈIÈ NOKKUÈ ALVARLEGT ÖVÅ
FREGNIR HERMA AÈ -IDDLETON
HAFI VERIÈ BOÈIÈ AÈ VERJA
JËLADEGI MEÈ KONUNGS
FJÎLSKYLDUNNI SEM ÖYKIR
EKKI LÅTILL HEIÈUR
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 ,OGI OG FÁLAGAR UNNU

Hef ekki mikinn áhuga á þjálfun eins og stendur

,OGI 'UNNARSSON SKORAÈI NÅU STIG
ER LIÈ HANS 4O0O (ELSINKI VANN
NAUMAN SIGUR ¹ ,APPEENRANNAN
Å FINNSKU ÒRVALSDEILDINNI Å G¾R
  4O0O ER Å FJËRÈA S¾TI
DEILDARINNAR OG HEFUR UNNIÈ TËLF
LEIKI Å NÅTJ¹N UMFERÈUM ,OGI HAFÈI
ËVENJU H¾GT UM SIG Å G¾R EN
HANN ER MEÈAL STIGAH¾STU MANNA
Å FINNSKU DEILDINNI

3IGURÈUR 6ALUR 3VEINSSON KOMST AÈ SAMKOMULAGI VIÈ STJËRN HAND
KNATTLEIKSDEILDAR &YLKIS UM AÈ H¾TTA ÖJ¹LFUN MEISTARAFLOKKS FÁLAGS
INS &RÁTTABLAÈIÈ HAFÈI SAMBAND VIÈ 3IGURÈ Å G¾R OG HANN SAGÈIST
EKKI BÒAST VIÈ ÖVÅ AÈ FARA ÒT Å ÖJ¹LFUN ¹ N¾STUNNI AMK
b¡G ER ALLAVEGA H¾TTUR ÖETTA ¹RIÈ ¡G ¹ NÒ EKKERT VON ¹ ÖVÅ AÈ ÁG
BYRJI AFTUR ÖAÈ ER AMK EKKI MIKILL ¹HUGI ¹ ÖVÅ EINS OG STENDUR m
SAGÈI 3IGURÈUR EN ¹ST¾ÈA AFSAGNARINNAR VAR SLAKT GENGI &YLKISLIÈS
INS UNDANFARIÈ
b'ENGIÈ HEFUR VERIÈ SL¾MT HJ¹ OKKUR OG STJËRNIN VAR EKKI
¹N¾GÈ MEÈ ÖAÈ ¡G SKIL ÖAÈ MJÎG VEL OG VIÈ KOMUMST AÈ
SAMKOMULAGI ¹ÈUR EN ÖEIR F¾RU EITTHVAÈ LENGRA MEÈ
ÖETTA m SAGÈI 3IGURÈUR SEM VAR EINN AF ÖEIM SEM KOM
HANDKNATTLEIKSDEILD FÁLAGSINS ¹ LEGG ¹ SÅNUM TÅMA
b!UÈVITAÈ VAR LEIÈINLEGT AÈ SVONA SKYLDI FARA ¡G ER
SAMT EKKERT ËS¹TTUR VIÈ SUMA AF ÖESSUM LEIKJUM
¶AÈ ERU ÖARNA LEIKIR EINS OG GEGN 6AL OG &RAM ¹
ÒTIVELLI OG LÅKA %VRËPULEIKIRNIR ÖAR SEM VIÈ GETUM
ALVEG SPARKAÈ Å AFTURENDANN ¹ OKKUR YFIR OG SVO
TÎPUÈUM VIÈ TVEIMUR HEIMALEIKJUM SEM VIÈ VORUM

SPORT FRETTABLADIDIS

N¹NAST BÒNIR AÈ VINNA ¶AÈ VERÈUR SAMT AÈ SEGJAST EINS OG ER AÈ VIÈ
HÎFUM EKKI VERIÈ AÈ SPILA VEL UNDANFARIÈ ¶AÈ VIRÈIST OFT HJ¹LPA TIL
ÖEGAR ÖJ¹LFARANUM ER HENT TIL HLIÈAR OG ÁG VONA BARA FYRIR HÎND STR¹K
ANNA AÈ ÖETTA GANGI UPP ¶EIR ERU MEÈ BETRA LIÈ EN STAÈAN SEGIR
TIL UM Å DAG m SAGÈI 3IGURÈUR OG B¾TTI VIÈ AÈ HANN HEFÈI VERIÈ TIL
Å AÈ VERA LENGUR MEÈ LIÈIÈ
b¡G VAR ALVEG TIL Å AÈ VERA LENGUR 3VONA ER ÖETTA BARA Å ÖJ¹LF
ARAGEIRANUM ¡G ER EKKERT SVEKKTUR EÈA NEITT ÖANNIGm 3IGURÈUR
SAGÈI AÈ &YLKISLIÈIÈ ¾TTI MEIRA INNI EN ÖAÈ HAFI SÕNT AÈ
UNDANFÎRNU
b-AÈUR ER AÈALLEGA SVEKKTUR YFIR VARNARLEIKNUM 6IÈ
FÎRUM ÒR ÖVÅ AÈ VERA BESTA VARNARLIÈIÈ Å FYRRA YFIR Å AÈ
VERA N¾STVERSTA VARNARLIÈIÈ Å ¹R ÖR¹TT FYRIR AÈ VERA
MEÈ BESTA MARKMANN DEILDARINNAR AÈ MÅNU MATI m
SAGÈI 3IGURÈUR OG ¹TTI ÖAR VIÈ (LYN -ORTHENS &YLK
ISMÎNNUM HEFUR GENGIÈ ILLA FR¹ ÖVÅ AÈ ÖEIR L¹NUÈU
'UÈLAUG !RNARSSON TIL 'UMMERSBACH FYRR Å VETUR
b!UÈVITAÈ VAR ÖAÈ STËR BITI EN MÁR FANNST VIÈ GETA
KL¹RAÈ ÖETTA MEÈ ÖENNAN MANNSKAP m SAGÈI 3IGURÈUR

$RAUMURINN ER AÈ R¾TAST
Atvinnukylfingurinn Birgir Leifur úr GKG hefur leik á sínu fyrsta móti í Evrópumótaröðinni í dag. Ernie Els og Lee Westwood keppa einnig á mótinu.
Birgir Leifur Hafþórsson
hefur leik á sínu fyrsta móti í Evrópumótaröðinni í golfi í dag þegar
hann tekur þátt í Alfred Dunhill
meistaramótinu í Suður-Afríku.
Ernie Els fór með sigur af hólmi á
þessu sama móti fyrir ári síðan og
hann er einnig mættur til leiks að
þessu sinni.
Birgir Leifur kom til SuðurAfríku á mánudaginn var og hefur
verið við æfingar síðan en hann
hefur keppni á tíunda teig klukkan
9.55 að íslenskum tíma. Mótið er í
beinni útsendingu á sjónvarpstöðinni Sýn. Lítt þekktir einstaklingar eru með Birgi Leifi í ráshópi en
Ernie Els hefur keppni 40 mínútum á eftir Birgi.
„Það eru alveg toppaðstæður
hérna en kannski svolítið heitt
samt. Það er svona 35 stiga hiti,“
sagði Birgir og bætti við að hann
væri smátt og smátt að átta sig á
því út í hvað hann væri kominn.
„Þetta síaðist aðeins inn þegar
maður kom á svæðið en svo var ég
að æfa við hliðina á Ernie Els í dag
og þá hringdu nokkrar bjöllur. Þá
áttaði maður sig á því að maður
væri kominn í stóru deildina. Núna
er bara draumurinn að rætast og
það er bara gaman að því.“
Ernie Els hefur alls þrisvar
sinnum sigrað á þessu móti og takist honum að sigra að þessu sinni
verður það í fyrsta sinn í sögunni
sem sami kylfingurinn sigrar
sama mótið fjórum sinnum í Evrópumótaröðinni. Annar þekktur
kylfingur tekur þátt í mótinu að
þessu sinni en það er Englendingurinn Lee Westwood en hann var í
Ryderliði Evrópu sem vann öruggan sigur á Bandaríkjunum í september.
„Maður má nú ekkert hugsa
sem svo að þessir menn séu eitthvað öðruvísi en við. Els er bara
maður eins og ég en auðvitað verður þetta erfitt og maður þarf að

+EFLAVÅK OG .JARÈVÅK

Samferða til
Úkraínu
+®2&5"/,4) Körfuboltalið Keflavíkur og Njarðvíkur verða í
eldlínunni í Áskorendakeppni
Evrópu í dag en erkifjendurnir
voru samferða til Úkraínu á
þriðjudag. Keflavík mætir Dnipro
í sínum riðli en Njarðvík liði
Cherkaski.
Þegar er ljóst að hvorugt liðið
á möguleika á að komast upp úr
sínum riðlum í keppninni og í 16
liða úrslit keppninnar.
ES¹

4INDASTËLL F¾R LIÈSSTYRK

Nýr miðherji til
Stólanna
+®2&5"/,4) Tindastóll hefur
fengið fjórða erlenda leikmanninn til liðs við liðið en um ræðir
serbneskan miðherja að nafni
Vladimir Vujcic. Hann er 31 árs
gamall, 205 cm á hæð og lék
síðast með Pussihukat í finnsku
úrvalsdeildinni. Í sínum átta
leikjum þar skoraði hann 2,6 stig
að meðaltali og tók 2,3 fráköst.
Fyrir eru þeir Lamar Karim,
Steve Parillon og Milojica
Zekovic hjá Tindastóli, sem situr í
botnsæti Iceland Express-deildar
karla ásamt fjórum öðrum liðum.
ES¹

Spilar með
PNE-Online FC
&«4"/,4) Varnarmaðurinn Matt

Garner er samningsbundinn ÍBV
til loka næsta tímabils en hann
mun engu að síður veita áhugamannaliðinu
PNE-Online FC
hjálparhönd í
komandi átökum.
Liðið er skipað
stuðningsmönnum Preston North
End.
„Ég er sjálfur
stuðningsmaður
-!44 '!2.%2
Preston og mun
(ÁR Å LEIK GEGN &(
SÅÈASTLIÈIÈ SUMAR glaður spila fyrir
liðið sé mín þörf.
Þeir eru að spila frábæran
fótbolta eins og stendur,“ sagði
Garner en liðið hefur þótt gera
góða hluti í sinni deild.
Hann er þó væntanlegur aftur
til ÍBV aftur eftir áramót og fer
fögrum orðum um dvöl sína þar í
viðtalinu. „Þetta er góður
stökkpallur fyrir mig því það er
vel fylgst með íslenska boltanum
á hinum Norðurlöndunum. Það er
vonandi að eitthvað tækifæri
skapast fyrir mig þar.“
ES¹

'/,&

&%2¨!&¡,!'!2 .JARÈVÅKINGURINN &RIÈRIK
3TEF¹NSSON FER TIL ²KRAÅNU ¹SAMT +EFLVÅK
INGUNUM 3VERRI ¶ËR 3VERRISSYNI OG *ËNI
.ORDAL
-9.$6¥+52&2¡44)2

-ATT 'ARNER HJ¹ ¥"6

")2')2 ,%)&52 (!&¶«233/. FÈI VIÈ HLIÈ %RNIE %LS Å 3UÈUR !FRÅKU Å G¾R OG SEGIST
VERA AÈ ¹TTA SIG ¹ ÖVÅ AÈ HANN ER KOMINN Å STËRU DEILDINA
./2$)# 0(/4/3'%449

spila vel til að standa sig. Maður
hefur bara verið að átta sig á þessu
undanfarnar tvær vikur og þetta
verður bara betra og betra með
hverju mótinu,“ sagði Birgir Leifur.
Alfred Dunhill meistaramótið
er hluti af Evrópumótaröðinni árið
2007 en þrjú mót fara fram í SuðurAfríku á næstu vikum sem öll eru
hluti af Evrópumótaröðinni. Í
næstu viku mun Birgir Leifur taka
þátt í Opna Airways mótinu í
Suður-Afríku en þriðja mótið verður í Jóhannesarborg í byrjun janúar.
„Ég tek þessi tvö mót. Verð svo
líklega bara í fríi í janúar og byrja
svo aftur í febrúar. Ég þarf á smá

hvíld að halda, ég er búinn að
keyra mig frekar mikið út og þetta
hefur verið mikil törn,“ sagði
Birgir Leifur.
Það er að miklu að keppa á
Alfred Dunhill mótinu en sigurvegarinn á mótinu fær rúmar 15
milljónir fyrir sinn hlut, annað
sætið gefur rúmar 10 milljónir og
þriðja sætið um 6 milljónir. Það
verður þó að teljast harla ólíklegt
að Birgir Leifur nái einu af þremur efstu sætunum en 70 efstu kylfingar mótsins fá verðlaunafé. Sá
sem endar í 70. sæti á mótinu fær
um 170 þúsund krónur í sinn hlut
en keppendur á mótinu eru 156
talsins.
DAGUR FRETTABLADIDIS

(- Å SUNDI FATLAÈRA

Sonja setti nýtt
Íslandsmet
35.$ Sonja Sigurðardóttir var
eini íslenski keppnandinn sem
synti á næstsíðasta keppnisdeginum á HM í sundi í gær þegar hún
keppti í 50 metra baksundi en
Sonja keppir í flokki S5.
Í undanrásunum synti Sonja á
tímanum 54,12 sekúndum og setti
nýtt Íslandsmet en þetta er fyrsta
stórmótið sem hún tekur þátt í.
Með þessum tíma komst Sonja í
úrslit þar sem hún synti vegalengdina á 54,75 sekúndum og
endaði í sjöunda sæti.
DSD
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Mætir Montpellier í kvöld

Wright-Phillips skoraði loksins og vill hvergi fara
&«4"/,4) Enski knattspyrnumaður-

+®2&5"/,4) Kvennalið Hauka í

körfubolta mun í kvöld mæta
franska liðinu Montpellier í
Evrópukeppni kvenna. Haukar
eiga ekki möguleika á að fara
áfram úr sínum riðli en liðið
hefur tapað öllum fjórum leikjum
sínum til þessa.
Það er athyglisvert við lið
Montpellier að með því leika
tvíburarnir Kelly og Colleen
Miller en þær hafa leikið saman
bæði í háskólaboltanum í
Bandaríkjunum sem og í atvinnumennskunni í Evrópu. Þær hafa
einnig leikið í mörg ár í WNBAdeildinni en aldrei með sama
liðinu.
ES¹

%VRËPUKEPPNIN Å HANDBOLTA

Evrópumeistararnir úr leik
(!.$"/,4) Evrópumeistarar

Lemgo tóku í gær á móti franska
liðinu Dunkerque í átta liða
úrslitum í Evrópukeppni félagsliða í handbolta. Lemgo tapaði
fyrri leiknum með fimm mörkum,
30-35, og þurfti því að vinna með
a.m.k. fimm mörkum í gær.
Það gekk ekki eftir því
lokatölur urðu 31-27 og Lemgo
var því einu marki frá því að
komast áfram.
Logi Geirsson lék með Lemgo í
gær þrátt fyrir að hafa farið úr
axlarlið fyrir ellefu dögum síðan
og skoraði sjö mörk þrátt fyrir að
spila nánast eingöngu síðari
hálfleikinn. Ásgeir Örn Hallgrímsson náði sér engan veginn á
strik hjá Lemgo og komst ekki á
blað.
DSD

33 BIKAR KARLA Å HANDBOLTA

Fram lagði
Akureyri
(!.$"/,4) Akureyringar tóku á
móti Íslandsmeisturum Fram í
SS-bikar karla í handknattleik í
gær. Eftir mikið jafnræði kom
góður kafli hjá Fram undir lokin
sem tryggði liðinu sigur í
leiknum, 30-31.
Mikið jafnræði var í leiknum
og liðin skiptust á að hafa
forystuna en Akureyri hafði yfir í
hálfleik, 15-14.
Baráttan hélt áfram í síðari
hálfleik en þegar rúmar tíu
mínútur voru eftir af leiknum
náði Fram undirtökunum og
komst í 24-28. Akureyringar náðu
þó að klóra í bakkann undir lokin
og lokatölur urðu 30-31.
Jóhann Gunnar Einarsson var
markahæstur í liði Fram með níu
mörk en hjá Akureyri var Goran
Gusic atkvæðamestur með 11
mörk.
DSD

inn Shaun Wright-Phillips skoraði
loksins sitt fyrsta mark fyrir Chelsea gegn Levski Sofia í fyrrakvöld í
sínum 52. leik fyrir félagið. Hann
var keyptur frá Manchester City í
júlí í fyrra fyrir 21 milljón punda og
hefur undanfarið verið orðaður við
önnur félög í ensku úrvalsdeildinni,
einna helst West Ham sem er í eigu
Íslendinga.
Eggert Magnússon, stjórnarformaður West Ham, hefur sagt
að hann muni ræða við Peter
Kenyon,
framkvæmdastjóra
Chelsea, um möguleg kaup. Líklegt kaupverð er talið vera um tíu
milljónir punda.Sjálfur segir

hann þó að hann vilji hvergi
fara.
„Í sannleika sagt les ég ekki
blöðin,“ sagði Wright-Phillips eftir
leikinn í fyrrakvöld. „Það sem ég
veit fyrir víst er að ég er ánægður
hjá Chelsea og hér vilja allir halda
mér hjá félaginu. Hvað aðrir segja
er þeirra vandamál.“
Jose Mourinho, stjóri Chelsea,
lýsti ánægju sinni með leikmanninn
knáa.
„Shaun er frábær leikmaður sem
ég treysti enn. Hann er fagmaður
fram í fingurgóma og vinnur mjög
vel. Ég hef gefið honum sín tækifæri en það er erfitt að koma inn
sem varamaður og ætla að sýna allt

sitt besta þá. Kannski að markið í
kvöld veiti honum aukið sjálfstraust. Allar vangaveltur um framtíð hans eru enn sem komið er
aðeins vangaveltur. Ég vil að hann
verði hér áfram, jafnvel þó hann
skori ekki svona mörk í hverjum
leik. Framtíð hans hjá félaginu veltur ekki á því.“
Mourinho segir að Chelsea sé
með nítján útivallarleikmenn á
sínum snærum og liðið þurfi á öllum
þeim að halda í þeim fjórum mótum
sem liðið er enn með í.
ES¹
'2¥¨!2,%'52 ,¡44)2 3HAUN
7RIGHT 0HILLIPS FAGNAR SÅNU FYRSTA
MARKI MEÈ #HELSEA ./2$)# 0(/4/3!&0

-AN 5TD KOMST ¹FRAM
Manchester United tryggði sér farseðilinn í sextán liða úrslit Meistaradeildarinnar eftir spennuleik gegn Benfica á Old Trafford. Það var einnig spenna í
Portúgal þar sem Arsenal komst áfram eftir spennuþrunginn leik.
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-)+),6'4 -!2+ .EMANJA 6IDIC FAGNAR HÁR MARKI SÅNU FYRIR 5NITED Å G¾R EN ÖAÈ
KOM RÁTT FYRIR LEIKHLÁ EFTIR MIKLA PRESSU 5NITED AÈ MARKI "ENFICA &2¡44!",!¨)¨'%449 )-!'%3

VAR LÅFLEGUR ¹ HLIÈARLÅNUNNI Å G¾RKVÎLDI

Meistaradeild Evrópu:

  .ICOLAE $ICA    !LOU $IARRA 

&«4"/,4) Lokaleikirnir í riðlakeppni Meistaradeildar Evrópu
fóru fram í gær. Nokkuð var um
spennandi leiki en ensku félögin
Man. Utd og Arsenal voru ekki
örugg um sæti í sextán liða úrslitum fyrir leiki gærkvöldsins og
þurftu á hagstæðum úrslitum að
halda. Arsenal komst áfram og
Man. Utd einnig.
Leikurinn byrjaði mjög fjörlega og það var alveg ljóst að
heimamenn í Manchester ætluðu
sér að ganga frá leiknum hið
fyrsta. Þeir keyrðu hratt og ákveðið að marki Portúgalanna og skall
nokkrum sinnum hurð nærri
hælum strax á fyrstu mínútunum.
Gestirnir hristu þó af sér mestu
pressuna í byrjun og unnu sig
hægt og rólega inn í leikinn en
lítið fór fyrir sóknartilburðunum.
Það var ekkert að gerast hjá
Portúgölunum þegar bakvörðurinn Nelson kom Benfica yfir á 27.

2%)¨52 !RSENE 7ENGER STJËRI !RSENAL

²23,)4 '2$!'3).3

mínútu með stórkostlegu skoti
utan teigs sem var óverjandi fyrir
van der Sar markvörð. Benfica
var því komið áfram í þessari
stöðu og fór um áhorfendur á Old
Trafford.
United sótti grimmt næstu
mínútur og hefði átt að fá víti á
30. mínútu þegar boltinn fór í
hönd markaskorarans Nelson en
ekkert var dæmt. United gerði
mjög harða hríð að marki Benfica allt til loka fyrri hálfleiks og í
uppbótartíma brast loks stíflan
þegar Nemanja Vidic skallaði
boltann í netið eftir aukaspyrnu.
Mikill léttir fyrir heimamenn og

allt önnur staða fyrir United.
Heimamenn byrjuðu síðari
hálfleikinn af sama krafti og þann
fyrri og strax á fyrstu mínútu síðari hálfleiks mátti litlu muna að
United kæmist yfir.
Þegar hálftími lifði leiks átti
Ronaldo stórkostlega sendingu inn
í teig Benfica. Ryan Giggs kom
askvaðandi inn í teiginn ódekkaður og stangaði boltann í netið. 2-1
og Man. Utd svo gott sem komið
áfram í sextán liða úrslit Meistaradeildarinnar. Saha bætti við
þriðja markinu skömmu síðar og
þar með var ballið búið.
HENRY FRETTABLADIDIS
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MINNKAÐU HRAÐANN!
ÞAÐ BORGAR SIG
Þann 1. desember næstkomandi tekur gildi breyting á reglugerð um sektir og viðurlög við umferðarlagabrotum. Helsta breytingin er
að sektir vegna einstakra umferðarlagabrota hækka umtalsvert, eða um
allt að 60%.
Vikmörk varðandi hámarkshraða hafa einnig verið lækkuð. Áður voru
þau miðuð við 10 km/klst. yfir hámarkshraða án þess að fá sekt en með
nýju reglugerðinni hafa mörkin verði lækkuð niður í 5 km/klst.

Kynntu þér málið á www.us.is
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*UVENTUS

Nedved hótar
að hætta
&«4"/,4) Pavel Nedved, leikmaður

Juventus, hefur hótað því að
hætta að leika knattspyrnu frekar
en að sætta sig við fimm leikja
bann sem hann var dæmdur í á
dögunum. Nedved var rekinn af
velli í leik gegn Genoa á föstudaginn og er einnig sakaður um að
móðga dómarann og stíga á fótinn
á honum.
Nedved neitar hins vegar
þessum ásökunum. „Zinedine
Zidane fékk þriggja leikja bann
fyrir að skalla leikmann. Hvað
hef ég gert til að verðskulda
fimm leikja bann? Ef þetta er
stefnan í fótboltanum þá er ég
hættur.“ Juventus hefur þegar
ákveðið að áfrýja dómnum.
DSD

+VENNALIÈ "LIKA Å KÎRFU

Yngvi tekinn við
+®2&5"/,4) Yngvi Gunnlaugsson

hefur tekið að sér þjálfun
meistaraflokks kvenna í körfubolta hjá Breiðabliki en Magnús
Guðfinnsson sagði upp störfum
fyrr í vikunni. Hann stýrði sinni
fyrstu æfingu í fyrrakvöld og
sínum fyrsta leik í gærkvöldi.
Yngvi hefur starfað hjá yngri
flokkunum í Haukum, verið
aðstoðarmaður Ágústs Björgvinssonar í meistaraflokki og er
þjálfari U-16 landsliðs kvenna.
ES¹

4/-!3 2/3)#+9 6ERÈUR FR¹ KEPPNI

N¾STU VIKUR VEGNA MEIÈSLA
./2$)# 0(/4/3'%449

FALL FYRIR !RSENAL

Tomas Rosicky
frá í þrjár vikur
&«4"/,4) Arsenal varð fyrir áfalli í

gær þegar í ljós kom að Tékkinn
Tomas Rosicky verður frá keppni
næstu þrjár vikurnar en fyrir er
Thierry Henry á sjúkralista
liðsins. Það þykir því ljóst að
Rosicky mun missa af leik
Arsenal og Chelsea á sunnudaginn og einnig tveimur til þremur
leikjum til viðbótar.
„Þetta er mjög leiðinlegt fyrir
hann því þetta eru þriðju meiðslin
sem hann hlýtur á tímabilinu. Það
sem er furðulegast við þetta allt
saman er að þetta eru sömu
meiðsli og hann átti við að etja
fyrr á tímabilinu en núna á hinum
fætinum. Það er rifinn vöðvi í
lærinu á honum,“ sagði Arsene
Wenger sem viðurkenndi að hann
hefði ef til vill gert mistök í
meiðslamálum leikmannsins.
„Kannski lét ég hann spila of
snemma gegn Fulham,“ bætti
Wenger við.
DSD
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%IÈUR 3M¹RI ORÈINN ¹TRÒNAÈARGOÈ
HJ¹ STUÈNINGSMÎNNUM "ARCELONA
Eiður Smári Guðjohnsen vann sér fastan sess í hjörtum stuðningsmanna Barcelona á þriðjudag með stórbrotinni frammistöðu gegn Werder Bremen. Spænsku blöðin keppast við að hampa Eiði Smára.
&«4"/,4) Spænskir fjölmiðlar fara
fögrum orðum um lið Barcelona
eftir sigur þess á Werder Bremen
í Meistaradeild Evrópu í fyrradag.
Sér í lagi er Ronaldinho, Eiði
Smára og Andrés Iniesta hampað
fyrir frammistöðu sína og segir
Marca meðal annars í fyrirsögn að
þeir tveir síðastnefndu séu „nýju
átrúnaðargoðin á Nývangi“.
Í grein blaðsins segir að Eiður
Smári og Iniesta hafi verið hetjur
liðsins.
„Ronaldinho gerði allt vitlaust
með marki sínu en hinar hetjur
kvöldsins voru Guðjohnsen og
Iniesta sem voru hylltir að leik
loknum fyrir frammistöðu sína.“
Í sama blaði segir að það hafi
verið mesta synd að Eiður hafi
ekki skorað á 35. mínútu eftir að
hafa leikið vörn Bremen grátt.
Þá segir í myndatexta um sama
atvik að taktar Eiðs Smára hafi
minnt á Maradona en Giuly hafi
þvælst fyrir honum eins og versti
klaufabárður.
Mundo Deportivo segir að áðurgreindir sóknartilburðir geri Eið
Smára að hinum „íslenska Ronaldinho“ og kallar hann að auki „slátrara“.
„Það er ekki látunum fyrir að
fara hjá honum en hann getur svo

slátrað andstæðingnum allt í
einu.“ Pistlahöfundur blaðsins
hælir honum mikið og segir leik
Eiðs Smára hjálpa Ronaldinho.
„Fórnfýsi og vinnusemi Guðjohnsens gerði Ronaldinho kleift
að láta ljós sitt skína,“ sagði í pistlinum.
Hvað einkunnir varðar fá Eiður
og Ronaldinho hæstu einkunnir
leikmanna liðsins, 8, rétt eins og
hjá Sky Sports sem gefur reyndar
Deco og Giuly sömu einkunn.
Mundo gefur Puyol, Iniesta, Giuly
og Eiði sjö í einkunn en Ronaldinho aðeins sex.
Á heimasíðu sama blaðs geta
notendur kosið besta mann leiksins gegn Bremen og var Eiður
langefstur í því kjöri með helming
greiddra atkvæða.
Sjálfur sagðist hann eftir leikinn stoltur af að vera hluti af liði
Barcelona. „Verst að við skyldum
þó ekki ná að skora þriðja markið,“ sagði hann.
Eiður var gagnrýndur fyrir
slæma frammistöðu gegn Levante
í spænsku úrvalsdeildinni um
helgina en lét það ekki á sig fá.
„Ég stóð mig ekki vel gegn Levante
en það þýðir ekkert að fara heim
og gráta. Það er betra að svara
fyrir sig á leikvellinum.“
ES¹ JSE
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3TEVE .ASH ¹TTI  STOÈSENDINGAR Å SIGRI 0HOENIX

Sjöundi sigurinn í röð
."! Steve Nash gaf 20 stoðsend-

0!5, *%7%,, %R MEÈ NOKKUÈ SÁRSTAKAR
SKOÈANIR ¹ LEIKARASKAP ¹ VELLINUM
./2$)# 0(/4/3'%449

0AUL *EWELL STJËRI 7IGAN

Leyfum bara
dýfingar
&«4"/,4) Paul Jewell, knatt-

spyrnustjóri Wigan, telur að
besta leiðin til að útrýma
leikaraskap í fótboltanum er
hreinlega að gera hinar svokölluðu „dýfingar“ leyfilegar.
„Þegar krám í Englandi var
leyft að hafa opið allan sólarhringinn hélt fólk að það yrði
meira um fyllibyttur á götunum
en áður. Svo er ekki. Þannig að
það á bara að leyfa þetta. Við
eigum að hætta að tala um
leikaraskap. Það myndi binda
enda á þetta að mínu mati.“
ES¹

+2%4:3#(-!2 '¾TI FETAÈ Å FËTSPOR $AGS
3IGURÈSSONAR OG SPILAÈ Å *APAN
./2$)# 0(/4/3"/.'!243

3TEFAN +RETZSCHMAR

Með tilboð
frá Japan
(!.$"/,4) Þýski handboltakapp-

inn Stefan Kretzschmar er með
tilboð frá japönsku úrvalsdeildinni í handbolta um að koma til
landsins og spila þar síðustu ár
ferils síns.
Kretschmar er einn þekktasti
handboltakappi heimsins og yrði
það mikil lyftistöng fyrir
japanskan handbolta að fá hann.
„Japanir vilja skáka SuðurKóreu og komast á Ólympíuleikana í London 2012. Það er því
mikið uppbyggingarstarf
framundan,“ sagði Kretzschmar.
Hann er samningsbundinn
Magdeburg til 2008.
ES¹

#!2,/ #5$)#).) ¶AÈ ER SPURNING HVORT

HANN VERÈUR KL¹R Å SLAGINN GEGN !RSENAL
¹ SUNNUDAGINN
./2$)# 0(/4/3'%449

-ARKVARÈAM¹L #HELSEA

Carlo Cudicini
meiddur
&«4"/,4) Óvíst er hvort Carlo

Cudicini getur leikið með Chelsea
gegn Arsenal á sunnudaginn en
hann missti af leik Chelsea og
Levski Sofia á þriðjudaginn
vegna meiðsla. Hilario stóð á
milli stanganna á þriðjudaginn og
þótti standa sig vel en það var
enginn varamarkvörður á
bekknum.
Magnus Hedman gekk í raðir
Chelsea á dögunum og hann mun
líklega vera á bekknum á
sunnudaginn ef Cudicini verður
ekki klár í slaginn. „Ef ég hef
ekki Carlo þá er ég með Hilario
og Hedman. Hedman hefur
fengið leyfi hjá ensku úrvalsdeildinni til að spila. Cudicini
meiddist í síðasta útsparkinu
gegn Bolton á dögunum,“ sagði
Jose Mourinho, stjóri Chelsea.
DSD

ingar í sigri Phoenix Suns á
Sacramento Kings, 127-102, í
fyrrinótt en þetta var sjöundi
sigur Phoenix í röð. Þetta voru
jafnframt flestar stoðsendingar
sem einn leikmaður hefur átt í
einum leik á þessu tímabili. Leandro Barbosa var stigahæstur í liði
Phoenix með 26 stig og Shawn
Marion skoraði 23 stig.
Dallas komst aftur á sigurbraut
þegar liðið lagði New Jersey í
fyrrinótt, 92-75, þar sem Dirk
Nowitzki fór fyrir sínu liði.
Nowitzki skoraði 26 stig og hirti
auk þess 13 fráköst fyrir Dallasliðið. Næstur honum í stigaskori

hjá Dallas kom Josh Howard með
23 stig en hjá New Jersey skoraði
Vince Carter 20 stig. Þetta var sjöunda tap New Jersey í síðustu níu
leikjum.
Tracy McGrady skoraði 31 stig
og Yao Ming bætti 27 stigum við
þegar Houston Rockets valtaði
yfir Golden State Warriors, 11890, á heimavelli.
Zach Randolph fór fyrir liði
Portland Trailblazers og skoraði
31 stig þegar liðið lagði Detroit
Pistons, 88-85.
DSD
34%6% .!3(

3KORAÈI  STIG Å   SIGRI
0HOENIX ¹ 3ACRAMENTO Å FYRRINËTT
./2$)# 0(/4/3'%449

&¾ STUNDUM AÈ L¾ÈA MÁR Å SËKNINA
Knattspyrnukonan Dóra Stefánsdóttir lék í sumar með Malmö í sænsku úrvalsdeildinni við góðan orðstír
þrátt fyrir að missa af hálfu tímabilinu vegna meiðsla. Hún er við það að framlengja samning sinn við félagið.
&«4"/,4) Dóra Stefánsdóttir lauk í
haust sínu fyrsta tímabili í sænsku
úrvalsdeildinni þar sem hún lék
með Malmö, við hlið Ásthildar
Helgadóttur. Dóra, sem er 21 árs,
hefur lengi þótt einn efnilegasti
leikmaður landsins en nú hefur
hún unnið sér sess sem einn sá
besti. Hún varð þó fyrir erfiðum
meiðslum í sumar sem þýddu að
hún missti af helmingi tímabilsins
þar en hefur nú náð sér að fullu.
„Í lok júní handleggsbrotnaði
ég illa á æfingu,“ sagði Dóra við
Fréttablaðið. „Tvö bein fóru alveg
í sundur og stóð höndin hreinlega
út í vitlausa átt ef það mætti lýsa
því þannig. Ég spilaði ekki aftur
með liðinu fyrr en í byrjun október
en gat þó haldið mér í góðu formi
í sumar með því að hlaupa og
stunda annars konar líkamsrækt.“

-EÈ FESTINGARNAR TIL LOKA FERILSINS
Dóra gekkst undir aðgerð í Svíþjóð og er hún enn með festingar
í handleggnum eftir hana. „Ég
losna sennilega ekki við þær þar
til ferlinum lýkur. En allar festingarnar eru úr plasti, sem er þó
bót í máli. Fyrst og fremst reyndi
þetta mikið á andlegu hliðina og
er ég sterkari fyrir vikið. Það var
auðvitað fúlt af missa svo mikið
úr mínu fyrsta tímabili í Svíþjóð
en það ætti að gera næsta tímabil
enn skemmtilegra fyrir vikið.“
Dóru gekk vel að aðlagast
sænskri knattspyrnu og vann sér
strax sæti í byrjunarliði Malmö.
„Ég lék alla leikina frá byrjun og
fór svo beint í byrjunarliðið aftur
í síðustu þremur leikjum tímabilsins gegn þremur sterkustu
liðum í deildinni; Umeå, Djurgården og Gautaborg. Það var
mjög gott að fá að spila þá leiki.“
.ÕR SAMNINGUR V¾NTANLEGUR
Henni hefur gengið það vel að
Malmö leggur ríka áherslu á að
framlengja samninginn við hana.
Fyrir tímabilið samdi hún aðeins
til eins árs en segir að það þurfi
eitthvað mikið að gerast ef hún
eigi ekki að skrifa undir nýjan
samning á næstu dögum.
„Það voru einhver félög byrjuð að spyrjast fyrir um mig
þannig að það var gripið í taumana hjá Malmö. Það er gott fyrir
mig og ég finn að þeir hafa trú á

$«2! 34%&.3$«44)2 ,ÁK VEL MEÈ -ALMÎ Å SUMAR ÖEGAR HÒN VAR EKKI FJARVERANDI VEGNA MEIÈSLA (ÁR ER HÒN Å LEIK GEGN 'AUTA

BORG OG Å BAR¹TTU VIÈ ,OTTU 3CHELIN SEM VAR KJÎRIN LEIKMAÈUR ¹RSINS Å S¾NSKU ÒRVALSDEILDINNI

mér.“
Þessa lokaleiki tímabilsins spilaði hún með spelku á handleggnum en núna um helgina tók hún
þátt í innanhússmóti þar sem hún
skoraði eitt mark og var þá laus
við spelkuna.
„Það var mjög gott að vera laus
við spelkuna og ég fann að ég var
ófeimin við að beita mér af fullum
krafti. Það er gott að þetta situr
ekki meira í mér en það.“
Þetta fyrsta ár sem hún hefur
verið í Svíþjóð hefur hún getað
einbeitt sér fyllilega að knattspyrnunni. „Ég hef unnið stöku
sinnum hjá styrktaraðila liðsins
en ég geri ráð fyrir því að ég fari
síðar í nám til að hafa meira fyrir
stafni,“ sagði Dóra, sem kláraði
stúdentspróf vorið 2005. Hún
hefur einnig notið góðs af því að
Ásthildur spili með sama liði og
segir Dóra að hún sé í miklum
metum í sænskri kvennaknattspyrnu. „Hún er án efa meðal
bestu framherja deildarinnar og
er búin að standa sig afar vel
hér.“

$ËRURNAR Å 6AL
Dóra er uppalinn miðvallarleikmaður en hún lék í þeirri stöðu
upp alla yngri flokkana hjá Val og
í upphafi síns meistaraflokksferils. Síðustu ár hefur hún þó spilað
meira í vörninni, bæði hjá Val og í
landsliðinu, og það er sú staða
sem hún spilar hjá Malmö. „Hér
spila ég bæði sem vinstri bakvörður og miðvörður og mér líkar
það mjög vel þó maður sakni þess
vissulega að skora ekki jafnmikið
og áður. En ég fæ að læða mér
fram í sóknina af og til.“
Hjá Val var aldrei talað um
Dóru í eintölu, heldur ávallt í
fleirtölu eins og hún segir sjálf.
Hún og Dóra María Lárusdóttir
eru jafnöldrur og spiluðu saman í
gegnum alla yngri flokkana hjá
Val við góðan orðstír.
„Þessi tími hjá Val var auðvitað frábær enda gekk okkur mjög
vel. Ég og Dóra María náum mjög
vel saman inni á vellinum og auðvitað saknar maður þess að spila
með henni. En við hittumst þegar
við spilum með landsliðinu og

!RGENTÅNUMAÈURINN #ARLOS 4ÁVEZ SEGIST ALLUR VERA AÈ KOMA TIL

Líður betur með hverjum leik
&«4"/,4)
Argentínumaðurinn
Carlos Tévez, leikmaður West
Ham, segist allur vera að koma til
og vera farinn að aðlagast enskri
knattspyrnu betur. Hann hefur
enn ekki náð að skora fyrir West
Ham síðan hann kom til félagsins í
haust en segist líða betur með
hverjum leik sem hann spilar.
„Mér finnst að smám saman sé
ég að komast á það stig í minni
spilamennsku sem ég get verið

sáttur við,“ sagði hann í samtali
við dagblaðið Daily Star.
„En að sama skapi einkennir
það góðan framherja að skora
mörk og á ég enn eftir að gera mitt
í þeim efnum.“
Hann segir það nokkur viðbrigði að koma í enska boltann úr
þeim suður-ameríska og sé þá
munurinn ekki síður í baráttunni
inn á vellinum.
„Ég hef fengið nokkur högg

inni á vellinum en mér skilst að
það sé hluti af pakkanum sem
fylgir
ensku
úrvalsdeildinni
þannig að það er ekkert vandamál.
Það gerir mig að betri leikmanni
fyrir vikið.“
ES¹
#!2,/3 4¡6%:

(ÁR Å BAR¹TTU VIÈ !NDY *OHN
SON Å LEIK %VERTON OG 7EST
(AM UM SÅÈUSTU HELGI
./2$)# 0(/4/3'%449
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verður það að duga í bili.“ Dóra
María er núna í námi í Bandaríkjunum þar sem hún spilar með sínu
háskólaliði.

6ERÈUM ¹ STËRMËTI EINN DAGINN
Meiðsli Dóru þýddu að hún missti
af mikilvægum leikjum landsliðsins gegn Tékklandi og Svíþjóð í
haust. Fyrir leikina átti liðið
möguleika á því að tryggja sér
sæti í úrslitakeppni HM sem fer
fram í Kína á næsta ári en leikirnir töpuðust og draumurinn því úti
í bili.
„Þegar maður á möguleika á að
fara til Kína til að spila í úrslitakeppni HM vill maður fyrst og
fremst taka þátt sjálf í því verkefni en það stóð mér ekki til boða
og það var auðvitað fúlt að þetta
skyldi ekki ganga eftir. Það sýndi
sig vel að við getum unnið hvaða
lið sem er en líka tapað fyrir
hverjum sem er. En markmiðið
stendur enn og hef ég ekki trú á
öðru en við verðum á stórmóti
einn daginn.“
EIRIKURASGEIRSSON FRETTABLADIDIS

2.tbl. 2006, verð 950 kr. m. vsk.
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Við framlengjum
áskriftartilboðið til
19. desember 2006!

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

FABRIKAN

*Miðað við 12 mánaða áskrift.

Uppskriftin að góðum jólum
Villibráð á hátíðaborðið
Grænmetisjól með Valentínu
Þor ri velur hátíðavínin
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 *AMES 'ANDOLFINI

Lyfseðilsskyldar raddir

&¾DDIST Å .EW *ERSEY ¹RIÈ 
OG ER ÖEKKTASTUR SEM 4ONY
3OPRANO Å 3OPRANOS Ö¾TTINUM
SEM 3JËNVARPIÈ SÕNIR Å KVÎLD
*AMES ER EINNIG BÒINN AÈ LEIKA
Å KVIKMYNDUM ¹ BORÈ VIÈ b4HE
-EXICANm b2OMANCE 
#IGARETTESm OG N¾ST
SJ¹UM VIÈ HANN Å
MYNDINNI b!LL 4HE
+INGS -ENm ÖAR SEM
3EAN 0ENN LEIKUR ¹
MËTI HONUM

¡G HEF SVO SEM ALDREI BORIÈ MIG SÁRSTAKLEGA EFTIR AÈ HLUSTA ¹
ÒTVARP UM HELGAR EN HVER VEIT NEMA ÁG GERI UNDANTEKNINGU
HÁÈAN Å FR¹ EFTIR AÈ HAFA HLUSTAÈ ¹ (ELGARÒTG¹FU 2¹SAR TVÎ ¹
SUNNUDAG
ÈUR HEF ÁG M¾RT RÎDD OG RADDBEITINGU -AGNÒSAR 2 %INARS
SONAR ÒTVARPSMANNS ¹ ÖESSUM VETTVANGI Å STUTTU M¹LI SAGT ER ÁG
¹ ÖVÅ AÈ HÒN SÁ AÈ ¹ BARMI ÖESS AÈ VERA LYFSEÈILSSKYLD SÎKUM
SEFANDI ¹HRIFA Å BESTU F¹ANLEGU MERKINGU  .Ò HEFUR -AGNÒS
FENGIÈ LIÈSAUKA Å ¶ËRHILDI NOKKURRI «LAFSDËTTUR SEM GEFUR HONUM
LÅTIÈ EFTIR
!NNAR FR¹B¾R ÒTVARPSMAÈUR OG SJËNVARPS EF ÒT Å ÖAÈ ER FARIÈ ER
(J¹LMAR 3VEINSSON (ANN ER MEÈ FÅNA Ö¾TTI ¹ LAUGARDÎGUM ÖAR
SEM HANN FJALLAR UM ÅSLENSKA MENNINGU OG PËLITÅK MEÈ SÅNU NEFI
¡G HEYRI Ö¹TTINN REYNDAR SJALDNAST ÖEGAR HANN ER FRUMFLUTTUR EN
GUÈISÁLOF FYRIR INTERNETIÈ
¥SLAND Å DAG ER KOMIÈ MEÈ NÕTT ÒTLIT &ULL DÎKKBL¹TT FYRIR MINN
SMEKK «SJ¹LFR¹TT FER ÁG ALLTAF AÈ HUGSA UM UMSLAGIÈ ¹ PLÎTUNNI

%++) -)33! !&



#HAPPELLE 3HOW
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)) "RESKUR GAMANMYNDAFLOKKUR UM L¾KNINN
-ARTIN %LLINGHAM SEM BÕR OG STARFAR Å
SM¹B¾ -EÈAL LEIKENDA ERU -ARTIN #LUNES
#AROLINE #ATZ 3TEPHANIE #OLE ,UCY 0UNCH
OG )AN -C.EICE ¶¾TTIRNIR HLUTU BRESKU
GAMANÖ¹TTAVERÈLAUNIN "RITISH #OMEDY
!WARDS

 3PORLAUST  7ITHOUT A 4RACE
)6 "ANDARÅSK SPENNUÖ¹TTARÎÈ UM SVEIT
INNAN !LRÅKISLÎGREGLUNNAR SEM LEITAR AÈ
TÕNDU FËLKI !ÈALHLUTVERK LEIKA !NTHONY
,A0AGLIA 0OPPY -ONTGOMERY -ARIANNE
*EAN "APTISTE %NRIQUE -URCIANO OG %RIC
#LOSE !TRIÈI Å Ö¹TTUNUM ERU EKKI VIÈ H¾FI
BARNA

T

 4ÅUFRÁTTIR
 3OPRANO FJÎLSKYLDAN
 !ÈÖRENGDAR EIGINKONUR 
 +ASTLJËS
 $AGSKR¹RLOK



-ANCHURIAN #ANDIDATE
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 0IXEL 0ERFECT &ULLKOMIÈ PLAT
 4RY 3EVENTEEN "ARA SAUTJ¹N
 !IRHEADS "ILUN Å BEINNI
 -ISS #ONGENIALITY  !RMED AND

.EIGHBOURS

 ¥ÖRËTTIR OG VEÈUR
 &RÁTTIR ÅÖRËTTIR OG VEÈUR
 ¥SLAND Å DAG
 "ÒBBARNIR  "ÒBBARNIR
ERU M¾TTIR TIL LEIKS OG HAFA SÎLSAÈ ÅSLENSKA
FJÎLMIÈLA UNDIR SIG MEÈ L¹TUM (ÁR ERU ¹
FERÈINNI FYRSTU ÅSLENSKU BRÒÈUGRÅNÖ¾TTIRNIR
TAUMLAUST FJÎR FYRIR ALLA FJÎLSKYLDUNA
"ÒBBARNIR ERU KYNLEGAR BRÒÈUR OG Ö¾TTIRNIR
GERAST ¹ SJËNVARPSSTÎÈ ÖAR SEM SKRAUTLEGAR
UPP¹ KOMUR ERU DAGLEGT BRAUÈ

 ¥ SJÎUNDA HIMNI MEÈ (EMMA
'UNN

 4HE #LOSER .µ44 
 %NTOURAGE  6IÈHENGI
 !RRESTED $EVELOPMENT 4ËMIR
ASNAR

 3V¾SNUSTU EYÈSLUSEGGIR Å

 0IXEL 0ERFECT &ULLKOMIÈ PLAT
 4RY 3EVENTEEN "ARA SAUTJ¹N
 !IRHEADS "ILUN Å BEINNI
 -ISS #ONGENIALITY  !RMED AND

 'REYS !NATOMY 
 +ING !RTHUR 3TRANGLEGA BÎNNUÈ

T
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 ¥SLAND Å BÅTIÈ E
 (¹DEGISFRÁTTIR
 .EIGHBOURS
 6ALENTÅNA
 6ALENTÅNA
 7ILLIAM AND -ARY 
 4WO AND A (ALF -EN
 *IMMY .EUTRON
 ,EÈURBLÎKUMAÈURINN
 /FURHUNDURINN
 -YRKF¾LNU DRAUGARNIR E
 &ÅFÅ
 "OLD AND THE "EAUTIFUL 

(OLLYWOOD %XTREME #ELEBRITY $EBTS

 4HE -ANCHURIAN #ANDIDATE

BÎRNUM

 4HE #LOSER
BÎRNUM

 3V¾SNUSTU EYÈSLUSEGGIR Å

3TRANGLEGA BÎNNUÈ BÎRNUM

(OLLYWOOD

 ¥SLAND Å BÅTIÈ E
 &RÁTTIR OG ¥SLAND Å DAG
 4ËNLISTARMYNDBÎND FR¹ 0OPP 4Å6Å

 #ITY OF 'HOSTS
 4HE -ANCHURIAN #ANDIDATE

3T¾RSTA OG ÚOTTASTA
ÙSKBORÈ LANDSINS

 4ËNLISTARMYNDBÎND FR¹ 0OPP 46
 )NSIDER E
 &RÁTTIR .&3
 ¥SLAND Å DAG
 3EINFELD *ERRY 'EORGE %LAINE OG
+RAMER HALDA UPPTEKNUM H¾TTI Å EINUM
VINS¾LASTA GAMANÖ¾TTI ALLRA TÅMA

 %NTERTAINMENT 4ONIGHT ¥
GEGNUM ¹RIN HEFUR %NTERTAINMENT 4ONIGHT
FJALLAÈ UM ALLT ÖAÈ SEM ER AÈ GERAST Å
SKEMMTANABRANSANUM OG TEKIÈ EINKAVIÈTÎL
VIÈ FR¾GAR STJÎRNUR
 &OUR +INGS .µ44 $REPFYNDNIR
GAMANÖ¾TTIR FR¹ HÎFUNDUM 7ILL  'RACE ÖAR
SEM FYLGST ER MEÈ FJËRUM ¾SKUVINUM SEM
¹KVEÈA AÈ FLYTJA SAMAN Å ÅBÒÈ Å .EW 9ORK
6INIRNIR ERU ALLIR ¹ ÖRÅTUGSALDRINUM

 4HE 0LAYER ¶RETT¹N KARLMENN BERJAST
UM HYLLI OFURSKUTLUNNAR $AWN /LIVIERI Å
ÖESSUM Ö¹TTUM ÖAR SEM EINN MUN STANDA
UPPI SEM SIGURVEGARI
 #HAPPELLES 3HOW 'RÅNÖ¾TTIR
SEM HAFA GERT ALLT VITLAUST Å "ANDARÅKJUNUM
'RÅNISTINN $AVE #HAPPELLE L¾TUR ALLT FLAKKA
Å ÖESSUM Ö¹TTUM OG ER ENGUM HLÅFT (VORT
SEM ÖAÈ ERU BÅËMYNDIR LEIKARAR TRÒARHËPAR
EÈA KYNÖ¾TTIR Ö¹ HIKAR #HAPPELLE EKKI VIÈ
AÈ GERA GRÅN AF ÖVÅ SEM HONUM DETTUR Å
HUG ¶¹TTURINN SAMANSTENDUR AF MÎRGUM
GRÅNATRIÈUM SEM SJ¹LFUR #HAPPELLE HEFUR
SKAPAÈ MEÈ SÅNUM DJARFA HÒMOR
 8 &ILES 2¹ÈG¹TUR 3IRKUS SÕNIR 8
FILES FR¹ BYRJUN %INHVERJIR MEST SPENNANDI
Ö¾TTIR SEM GERÈIR HAFA VERIÈ ERU KOMNIR
AFTUR Å SJËNVARPIÈ -ULDER OG 3CULLY RANNSAKA
DULARFULL M¹L SEM EINFALDLEGA ERU EKKI AF
ÖESSUM HEIMI
 )NSIDER
 6ANISHED  E
 'HOST 7HISPERER E -ELINDA
'ORDON ER EKKI EINS OG FLESTIR AÈRIR EN
HÒN HEFUR Ö¹ EINSTÎKU H¾FILEIKA AÈ N¹
SAMBANDI VIÈ Ö¹ L¹TNU 3¹LIRNAR SEM HÒN
N¾R SAMBANDI VIÈ EIGA ÖAÈ SAMEIGINLEGT AÈ
ÖURFA ¹ HJ¹LP -ELINDU AÈ HALDA

 3EINFELD
 %NTERTAINMENT 4ONIGHT E
 4ËNLISTARMYNDBÎND FR¹ 0OPP 46

.µ44  "ÎNNUÈ

 0ICTURE #LAIRE 3TRANGLEGA BÎNNUÈ
BÎRNUM
4HE 3OPRANOS

FJÎLMIÈLA OG ATHAFNAKONUNNI VINS¾LU
-ÎRTHU 3TEWART ¥ Ö¾TTINUM F¾R -ARTHA
TIL SÅN GËÈA GESTI GEFUR HÒSR¹È OG SÕNIR
SNIÈUGAR LAUSNIR Å ELDHÒSINU

&ABULOUS

&ABULOUS



 ¥SLAND Å BÅTIÈ
 "OLD AND THE "EAUTIFUL
 ¥ FÅNU FORMI 
 -ARTHA .ÕIR SPJALLÖ¾TTIR MEÈ
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&RÁTTAÖ¹TTURINN +ORTER ER SÕNDUR KL OG
ENDURSÕNDUR ¹ KLUKKUTÅMA FRESTI TIL KL 

  TIL SJÎ E
 2ACHAEL 2AY E
 &R¾GIR Å FORM E
 ,OVE )NC E
 "EVERLY (ILLS 
 2ACHAEL 2AY
  TIL SJÎ
 %VERYBODY ,OVES 2AYMOND E
"ANDARÅSK GAMAN SERÅA

 'AME TÅVÅ 3VERRIR "ERGMANN
OG «LAFUR ¶ËR *ËELSON FJALLA UM ALLT ÖAÈ
NÕJASTA Å T¾KNI TÎLVUM OG TÎLVULEIKJUM
3KEMMTILEG UMFJÎLLUN UM NÕJUSTU LEIKINA
OG LEIKJARTÎLVURNAR

T

 %- Å SUNDI
 (LÁ
 ¥ÖRËTTAKVÎLD
 %- Å SUNDI
 *ËLADAGATALIÈ 3TJÎRNUSTR¹KUR
 %- Å SUNDI
 4¹KNM¹LSFRÁTTIR
 3TUNDIN OKKAR
 *ËLADAGATALIÈ 3TJÎRNUSTR¹KUR
 &RÁTTIR ÅÖRËTTIR OG VEÈUR
 +ASTLJËS
 -ARTIN L¾KNIR  $OC -ARTIN
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4IME MEÈ %LECTRIC ,IGHT /RCHESTRA SEM ÁG ÖOLI EKKI ÖEGAR ÁG
HORFI ¹ ¶ORSTEIN *OÈ OG FÁLAGA ¥SLAND Å DAG REYNIR SEM BETUR FER
AÈ AFLA SÁR SÁRSTÎÈU OG APAR EKKI ALLT EFTIR +ASTLJËSI EN ÁG SAKNA
SAMT BËKAUMFJÎLL
UNARGAGNRÕNI Å
Ö¾TTINUM ¥ 3ILFRI
%GILS ÖYKJAST
MENN NÒ FARNIR
AÈ BJËÈA
UPP ¹
EITTHVAÈ
SLÅKT EN
HINGAÈ TIL
HEFUR ÖAÈ
VERIÈ Å
MÕFLUGU
MYND

 4HE /FFICE "ANDARÅSK
GAMANSERÅA SEM NÕVERIÈ HLAUT %MMY
VERÈLAUNIN SEM BESTA GAMANSERÅAN -ICHAEL
KEMST AÈ ÖVÅ AÈ *IM ER SKOTINN Å 0AM OG
GETUR EKKI ÖAGAÈ YFIR LEYNDARM¹LINU ÖR¹TT
FYRIR ¹KAFAR TILRAUNIR *IMS TIL AÈ ÖAGGA NIÈUR Å
HONUM
 6ENNI 0¹ER .Õ ÅSLENSK GAMANSERÅA
ÖAR SEM ÕMSIR KOSTULEGIR KARAKTERAR KOMA
VIÈ SÎGU 6ENNI 0¹ER ER EINKAÖJ¹LFARI MEÈ
H¹LEIT MARKMIÈ (ANN ¾TLAR AÈ GERA
KENNSLUMYNDBAND FYRIR AÈRA EINKAÖJ¹LFARA
6ENNI GEFUR 0¹LMARI GËÈ R¹È TIL ÖESS AÈ
VERÈA SÁR ÒTI UM KÒNNA OG SEGIR HONUM
SÎGUNA AF ÖVÅ HVERNIG HANN OG "JÎSSI
KYNNTUST
 4HE +ING OF 1UEENS "ANDARÅSKIR
GAMANÖ¾TTIR UM SENDIBÅLSTJËRANN $OUG
(EFFERNAN #ARRIE EIGINKONU HANS OG !RTHUR
HINN STËRFURÈULEGA TENGDAFÎÈUR HANS
 3IGTIÈ
 #3) -IAMI
 %VERYBODY ,OVES 2AYMOND
 *AY ,ENO
 !MERICAlS .EXT 4OP -ODEL 6) E
 "EVERLY (ILLS  E 
 7ORLD 0OOL -ASTERS E

 «STÎÈVANDI TËNLIST

3+*2 30/24
 ¥TÎLSKU MÎRKIN E
 #HARLTON "LACKBURN FR¹  DES
 7EST (AM 7IGAN FR¹  DES
 !RSENAL 4OTTENHAM FR¹  DES
 ,IÈIÈ MITT "ÎDDI "ERGS OG GESTIR
 -IDDLESBROUGH -AN 5TD FR¹
 DES

/-%'!
$AGSKR¹ ALLAN SËLARHRINGINN

 ,IÈIÈ MITT E
 !È LEIKSLOKUM E

'L¾NÕ ,ÅNUÕSA  KR

¶ORSKUR MLAUK

,AKSASTEIKUR MRAUÈVÅNSPIPAR

µSA Å SËSU  KR

3TEINBÅTUR Å KRYDDHJÒP

3ALTÙSKGL¹S

0LOKKÙSKUR MRÒGBRAUÈI

µSUHNAKKAR Å RASPI

&ISKIBOLLUR AÈ H¾TTI ®MMU

(UMARSÒPA  KR ,ÅTRINN

(VAÈ KOSTAR
ÙSKURINN
ÖAR SEM
ÖÒ VERSLAR

PAPRIKU OG BASIL

/PIÈ ALLA LAUGARDAGA  
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ORRUSTAN HJ¹ LIÈSMÎNNUM
FËTBOLTALIÈSINS +& .ÎRD
%FTIR LANGAR OG STRANGAR
¾FINGAR Å FJËRA M¹NUÈI
UNDIR STYRKRI HAND
LEIÈSLU ,OGA «LAFSSONAR
FYRRVERANDI LANDSLIÈS
ÖJ¹LFARA ER NÒ KOMIÈ AÈ
SJ¹LFRI ÒRSLITAÖRAUTINNI
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&EÈGAR VERÈA ¹BERANDI Å SKEMMTIÖ¾TTI
(EMMA 'UNN Å KVÎLD ¹ 3TÎÈ  !ÈAL
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 2ACE OF #HAMPIONS 
(IGHLIGHTS &REMSTU ÎKUÖËRAR HEIMS M¾TTU
HVER ÎÈRUM Å 2ACE OF #HAMPIONS

 +RAFTASPORT 3TERKASTI MAÈUR
¥SLANDS  3VIPMYNDIR FR¹ KEPPNINNI
UM STERKASTA MANN ¥SLANDS ¹RIÈ  ¶ESSI
KEPPNI ER ORÈINN FASTUR LIÈUR Å ÅÖRËTTAFLËRUNNI
HÁRLENDIS OG MARGA KRAFTAKARLA DREYMIR UM
AÈ FETA Å FËTSPOR *ËNS 0¹LS 3IGMARSSONAR OG
-AGNÒSAR 6ERS -AGNÒSSONAR Å AFLRAUNUM

NÝ ÍSLENSK GAMANSERÍA
Á SKJÁEINUM

 +& .ÎRD  +& .ÎRD 3ÅÈASTI
Ö¹TTURINN UM +NATTSPYRNUFÁLAGIÈ .ÎRD
ÖAR SEM .ÎRDARNIR F¹ AÈ SPREYTA SIG GEGN
¥SLANDSMEISTURUM &( FRAMMI FYRIR SJÎ
ÖÒSUND ¹HORFENDUM ¹ ,AUGARDALSVELLINUM

 7ORLDS 3TRONGEST -AN 3TERKASTI
MAÈUR HEIMS  TÅUNDA ¹RATUGNUM FËRU
NÕIR MENN AÈ KOMA FRAM ¹ SJËNARSVIÈIÈ Å
AFLRAUNUM *ËN 0¹LL 3IGMARSSON LÁST ¹RIÈ
 OG F¾STIR BJUGGUST VIÈ AÈ ¥SLENDINGUM
T¾KIST AÈ FINNA ARFTAKA HANS
 !MERÅSKI FËTBOLTINN
 -EISTARADEILDIN MEÈ 'UÈNA
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Venni Páer eru kostulegir nýir íslenskir gamanþættir
um einkaþjálfarann Venna Páer sem lætur sér fátt
fyrir brjósti brenna.

SKJÁREINN næst
í gegnum Skjáinn
og Digital Ísland
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Nýhil klagar Eddu til Neytendastofu

…fær Alda Björk Ólafsdóttir,
sem tekur þátt í Rockstarlottery
með frumsaminni tónlist sinni
og stendur sig með stakri prýði,
en sjö hundruð og fimmtíu
þátttakendur hafa nú helst úr
lestinni.
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%KKI S¹TTUR VIÈ FRAM
FERÈI %DDU
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,2¡44  FANGI  Å RÎÈ  GERAST  ÎRN
 Å RÎÈ  MAKA  GN¾GÈ  EINNIG
 ËHREINKA  F¹T  ¹ F¾TI  TRAÈK
AÈI
,«¨2¡44  KL¾ÈI  KLAKI  FJANDI 
PRJËNAVARNINGUR  ERFIÈLEIKAR  STARF
 SEFA  HNAPPUR  MARGSINNIS 
ELDSNEYTI
,!53.

„Hljóðblöndun var afleit og hávær
trommusláttur yfirgnæfði söng.
Allt þetta jafnvægi sem átti að vera
svo flott var í tómu drasli.“ Svona
lýsti einn tónleikagestur sem
Fréttablaðið ræddi við upplifun
sinni af tónleikunum Frostroses:
European Divas sem haldnir voru í
Laugardalshöll á þriðjudagskvöld.
Einhverrar óánægju hefur gætt
meðal þeirra sem borguðu mörg
þúsund krónur fyrir miða á þessa
tónleika en gátu ekki notið tónlistarinnar vegna mistaka í hljóðkerfinu. Þá bárust fregnir af því að
margir miðar hefðu verið seldir í
sömu sætin og sökum seinkunar á
fyrri tónleikunum rákust gestir
þeirra og seinni tónleikanna hvor á
aðra þannig að úr varð mikið öngþveiti á bílastæðinu.
Samúel Kristjánsson hjá fyrirtækinu Frost sem stóð fyrir tónleikunum hafði heyrt af óánægjuröddum. Tölvupóstum hefur rignt
inn á skrifstofu hans, flestir
jákvæðir í garð tónleikanna og
þeim hrósað í hástert fyrir glæsi-

,«¨2¡44  SJAL  ÅS  SKRATTI  LES 
KRÎGGUR  IÈN  RËA  TALA  OFT
 MË
,2¡44  GÅSL  JK  SKE  ARI  RS
 LÎÈRA  GNËTT  OG  ATA 
FUM  IL  TRËÈ
3VÎR VIÈ SPURNINGUM ¹ BLS 

 "ANTZ * #RADDOCK
 3ELMA "JÎRNSDËTTIR OG 2ÒNAR
 $WAYNE 7ADE

andi farið rangt með niðurstöður
þeirra metsölulista sem eru í
umferð. Þess vegna sendum við
erindi til Neytendastofu þar sem
við óskum eftir áliti hennar.“
Sigurður Svavarsson, útgáfustjóri almennra rita hjá Eddu,
segir að á metsölulistum verði
að vera ljóst hvað sé verið
að bera saman og í
þessu tilfelli séu
það epli og appelsínur.
„Við
auglýstum
Ljósið í Djúp3)'52¨52 36!6
!233/. 6ERIÈ AÈ

BERA SAMAN EPLI OG
APPELSÅNUR

inu sem mest seldu bókina því
fjölritað A4-blað stemmir ekki við
þær skilgreiningar sem við
þekkjum á bókum.“ Sigurður segir að sér finnist
sérkennilegt að fjölrit sé
sett í þennan flokk og
bendir á að Félagsvísindastofnun
Íslands
hafi
líka
gert
athugasemdir
við það. „Ég
býst líka við
að Neytendastofa
muni
fallast á skýringar okkar,“
segir hann.
BS
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&REYR 'ÅSLASON

Viðar gerir alvarlegar athugasemdir við þetta því samkvæmt
opinberum metsölulistum er vinsælasta ævisagan Hannes
– Nóttin er blá, mamma,
sem er einblöðungur í
A4 broti. Nýhil gefur
ritið út og segir Viðar
að frá sínum bæjardyrum séð sé um brot á
lögum um eftirlit með
ólögmætum
viðskiptaháttum og
gagnsæi
að
ræða. „Annaðhvort er verið
að vitna til
metsölulista
sem ekki eru
til eða vilj-

&2¡44)2 !& &«,+)

"ILAÈ HLJËÈ OG BRJ¹LAÈIR GESTIR
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18
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„Við teljum að það sé verið að villa
um fyrir fólki,“ segir Viðar Þorsteinsson, útgáfustjóri Nýhil, sem
hefur sent Neytendastofu erindi
og kvartar þar yfir framferði
Eddu útgáfu.
Á dögunum birti Edda auglýsingu í Fréttablaðinu þar sem
nokkrar bækur voru kynntar og
sæti þeirra á metsölulistum
tíunduð. Hins vegar var ekki sagt
frá því í hvaða sæti bókin
Ljósið í djúpinu væri.
„Mest selda bókin í
flokki ævisagna samkvæmt
metsölulistum.“

3!-²%, +2)34*.33/. 4ËNLEIKAHALD

ARINN SEGIR AÈ NOKKRIR Ö¾TTIR HAFI FARIÈ
ÒRSKEIÈIS ¹ FYRRI TËNLEIKUNUM EN ÖEIR
VERIÈ LAGF¾RÈIR ¹ ÖEIM SÅÈARI

34*®2.52 +6®,$3).3 ¶¾R 3ISSEL +YRKJEBÎ OG %YVOR 0¹LSDËTTIR VORU STJÎRNUR KVÎLDS

INS AÈ MARGRA MATI

lega umgjörð og tónlist. „Einhverjir hafa kvartað yfir hljóðinu en
aðeins tveir beðið um endurgreiðslu. Við erum að skoða þessi
mál og það verður fundur í dag þar
sem þetta verður krufið til mergjar,“ segir Samúel, sem fannst
blóðugt að halda upp á fimm ára
afmæli þessara árlegu jólatónleika
í þessu andrúmslofti.
Hann viðurkenndi að tvö vandamál hefðu komið upp, annars vegar
hefðu orðið misbrestir í hljóðinu
úti í sal og vandamál hefðu komið
upp í miðasölu. „Á fyrri tónleikunum voru allt of margir hlutir að
gerast í fyrsta skipti og sökum innviða Laugardalshallarinnar réð
þetta risastóra hljóðkerfi ekki við
þetta,“ útskýrir Samúel, sem vísaði
þeim sögusögnum á bug að ekki
hefði farið fram hljóðprufa. „Hún
fór fram á hádegi,“ segir hann.
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Þessir misbrestir hefðu síðan verið
lagfærðir að einhverju leyti fyrir
seinni tónleikana. Hvað miðasöluna
varðar útskýrir Samúel að teikningu af salnum sem fór í sölu hafi
verið breytt í miðri miðasölu þegar
auknar kröfur frá Brunaeftirlitinu
bárust. „Þetta varð til þess að við
urðum að flytja fólk til í salnum.
Við höfðum vitneskju um þetta og
gerðum ráðstafanir fyrir því. Hins
vegar gátum við ekki séð fyrir að
einhverjir miðar voru margbókaðir en það verður skoðað nánar,“
segir Samúel.
Hvað umferðaröngþveitið varðar segir Samúel að seinkunin á
fyrri tónleikunum hafi orðið til
þess að erfitt hafi verið að stjórna
umferðinni. „Eitthvað verður gert í
þessum málum en hvað það verður
skýrist í dag,“ segir Samúel.
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FREYRGIGJA FRETTABLADIDIS

Arnar málaður á húsvegg
„Þetta kemur náttúrlega í kjölfarið á þessu innslagi
sem ég gerði með Ásgeiri Kolbeins,“ segir Arnar
Gauti Sverrisson, sjónvarpsmaður í Innlit/útlit og
framkvæmdastjóri GK. Vakið hefur athygli vegfar-

enda við Laugaveg að prentuð hefur verið stenslamynd af Arnari Gauta á vegginn við hlið Svarta kaffis. Undir myndinni stendur Viðbjóður. Ekki alls fyrir
löngu mátti sjá samskonar myndir víða um Reykjavík af ráðamönnum þjóðarinnar, þeim Davíð Oddssyni, Halldóri Ásgrímssyni og Valgerði Sverrisdóttur. Undir myndum af þeim voru svo rituð slagorð eða
gagnrýni á þeirra störf.
Og nú hefur Arnar Gauti bæst í þeirra hóp. „Mér
skilst að þessi mynd hafi komið upp fyrir tveimur
vikum,“ segir Arnar sem tekur uppátækið ekki mjög
nærri sér. Hann leggur áherslu á að þeir Ásgeir hafi
verið að lýsa ástandi íbúðar í
margfrægum þætti Innlits/
útlits og þaðan sé slagorðið komið. Arnar hafi
reyndar vonast til
þess að umstangið í
kringum
þáttinn
væri búið en hann
hafi þó gaman af
þessari mynd.
„Ég væri alveg til í að
fá þessa mynd prentaða á
stuttermabol. Þú mátt
gjarnan koma þeim skilaboðum áleiðis til listamannsins að ég væri til í að fá myndina,“ segir Arnar hlæjandi.
HDM
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LÖGFRÆÐIAÐSTOÐ ORATOR
- félag laganema við Háskóla Íslands
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milli 19:30 - 22:00 í síma 551-1012
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Tyrkir í
Kringlunni

S

tundum lendi ég í því að trilla
útlendingum
um
Reykjavík,
kannski fólki sem hefur aldrei komið
hingað áður og finnst allt nýstárlegt
og framandi. Tyrkneskir kunningjar
hafa verið hérna að undanförnu,
aðallega til að tékka á iðandi listalífinu og miðbæjarstemmingunni. Þeim
finnst öll „litlu húsin“ í miðbænum
krúttleg og fólkið vingjarnlegt.

¡' pældi nokkuð í því hvert ég ætti
að fara með þau. Það er náttúrlega
löngu búið að loka Naustinu og full
langt að fara með þau í Eden. Svo
hefðu þau kannski ekkert gaman að
flúorperuræktuðum banönum. Því
fór ég með þau í Perluna. Það var
öskrandi skammdegi, súld og skítugur snjórinn hálfbráðnaður úti um
allt. Ég sagði þeim að útsýnið væri
miklu flottara í sól eða þegar snjór
væri yfir öllu. Þeim fannst útsýnið
samt alveg rosalega glæsilegt, tóku
endalaust af myndum og ég var
hreykinn eins og hani á haug.
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¡' sagði þeim að þau þyrftu að kom-

NU

ast úr miðbænum. Þar héngi bara
eitthvað artí fartí lið sem gæfi ekki
nema takmarkaða mynd af landi og
þjóð. Til að kynnast þjóðinni almennilega fór ég því með þau í Kringluna.
Ég var búinn að upphugsa tvö
skemmtiatriði til að fara með í Hagkaupum. Það fyrra var að sýna þeim
sviðahaus í kælinum. Þeim fannst
hausinn ekkert spes, komandi frá
Istanbúl þar sem sviðahausar hanga
víst uppi um alla veggi á krám.
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()44 skemmtiatriðið var öllu meira

NU

sjokkerandi fyrir þau en sviðin. Það
var eiginlega kvikindislegt af minni
hálfu. Ég fór aftur í kælinn og sótti
af handahófi frauðplastbakka með
þremur kjúklingabringum. Ég benti
glottandi á verðið – sjáiði: 1995 krónur! Tyrkirnir klóruðu sér í hausnum
og notuðu reiknivélina í símunum
sínum. 22 Evrur fyrir þrjár kjúklingabringur, getur það verið? spurðu
þau varfærnislega og horfðu á mig
eitt spurningarmerki. Ég kinkaði
hægt kolli og dró annað augað í pung:
jebbs, þetta er satt.

OLYHVÈPWÁNL
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brast á með handapati og orðaflaumi á tyrknesku. Maðurinn náði
vart andanum – já en… já en… kjúklingur er auðveldasta dýr í heimi í
ræktun, æpti hann og starði á frauðplastbakkann í höndum sér. Hvert
erum við eiginlega komin?
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þetta er nú bara eins og það er,
sagði ég rólega, yppti öxlum og fylltist stolti yfir því þjóðlega okri sem
Tyrkirnir voru nú að tapa sér yfir.
Þau muna örugglega miklu lengur
eftir því en útsýninu af Perlunni. En
gamanið var bara rétt að byrja. Næst
fór ég með þau í Ríkið.
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