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St. Styrmir á HM
Hýrasta knattspyrnulið
landsins stefnir hátt
FÓLK 74

Þrotlausir möguleikar
orðsins
Sigurður Hróarsson dæmir
ljóðabók Vésteins Lúðvíkssonar,
Sumir láta eins og holdið eigi sér
takmörk.
MENNING 50

Skynsamlegt frumvarp
„Það er að vísu rétt, að fleiri hafa
sennilega drukknað í víni en vatni.
En hitt má áfengið eiga,
að það hefur ekki gert
neinum manni mein
að fyrra bragði,“ segir
Hannes Hólmsteinn
Gissurarson.
Í DAG 34
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MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI

Sími: 550 5000

Ríkið kært vegna
einkavæðingar ÍAV

GLÓIR SEM GULL Þorskur hefur aldrei

verið verðmeiri.

Einn bjóðenda í hlut ríkisins í Íslenskum aðalverktökum hefur kært framkvæmd
sölunnar. Stjórnendur ÍAV keyptu hlutinn og eignuðust í kjölfarið allt félagið.
Stefnendur segja þá hafa búið yfir upplýsingum sem aðrir bjóðendur höfðu ekki.
DÓMSMÁL Stefnendurnir, Trésmiðja

Snorra Hjaltasonar hf. og JB byggingarverktakar ehf, halda því
meðal annars fram að Eignarhaldsfélagið AV ehf. (EAV ehf.)
hafi nýtt sér þekkingu á innviðum
ÍAV til þess að gera kaup sín á
félaginu árið 2003 möguleg. EAV
ehf. er í eigu stjórnenda og starfsmanna ÍAV. Í stefnu þeirra segir
að þær upplýsingar sem stjórnendurnir bjuggu yfir hafi aðrir
bjóðendur ekki haft aðgang að.
Þannig hafi stjórnendurnir vísvitandi haldið hjá sér upplýsingum
um duldar eignir félagsins og
nefna stefnendur þar sérstaklega
raunverulegt verðmæti Blika-

staðalands við Mosfellsbæ. Vilja
stefnendur meina að landið hafi
verið vanmetið í ársreikningum
félagsins þrátt fyrir að stjórnendunum, þeim sem keyptu hlut ríkisins, hafi verið fullljóst hversu mikil
verðmæti væru fólgin í landinu.
Í stefnunni segir að nýir eigendur hafi beitt reiknikúnstum til að
greiða sér um 2,4 milljarða í uppsafnaðan arð á árinu 2004, sem er
töluvert hærri upphæð en sú sem
þeir greiddu fyrir hlut ríkisins í
félaginu, sem var um 2 milljarðar.
Í greinargerð lögmanns ríkisins er
þessum ásökunum vísað á bug enda
hafi margsinnis komið fram í ársreikningum ÍAV að Blikastaða-

landið væri vanmetið.
Stefnendur gera einnig athugasemd við tengsl Jóns Sveinssonar,
formanns einkavæðingarnefndar,
við nýja eigendur ÍAV. Jón gegndi
stöðu stjórnarformanns ÍAV þegar
hluturinn var seldur og starfaði
því náið með stjórnendum félagsins. Hann var endurkjörinn í þá
stöðu eftir að nýir eigendur tóku
við.
Ríkið hafnar því einnig að
aðkoma Jóns hafi verið óeðlileg.
Hann hafi setið bæði í einkavæðingarnefnd og stjórn ÍAV fyrir
hönd ríkisins og því hafi hann gætt
hagsmuna þess á báðum stöðum.
- þsj / sjá síðu 8.

Verðmet slegin á mörkuðum:

Þorskur aldrei
verið verðmeiri
SJÁVARÚTVEGUR Meðalverð á

þorski í nóvember hefur aldrei
verið hærra á íslenskum fiskmarkaði í einum mánuði, en
tæpar 223 krónur hafa fengist
fyrir kílóið. Meðalverð af öllum
afla var 171 króna tæp og er það
hæsta meðalverð í einum mánuði
frá því í febrúar 2002.
Skýringa á háu verði var fyrr í
haust leitað í jákvæðri gengisþróun en einnig hefur heilsuvakning í Evrópu verið talin hafa áhrif.
Verð hefur haldist hátt á þeim
tegundum sem sendar eru ferskar
á Evrópumarkað með flugi og þar
er þorskur stór hluti.
- shá

Hvirfilbylur í
miðri London
BRETLAND, AP Englendingum brá
heldur betur í brún í gærmorgun,
þegar hvirfilbylur fór um hluta
London stuttu fyrir hádegi. Sex
manns slösuðust og töluverðar
skemmdir urðu á húsum og bifreiðum.
„Það var enginn fyrirvari. Himinninn varð svartur, haglél skall á
og svo, innan við tíu mínútum siðar,
var bylurinn farinn hjá,“ sagði Perrin Sledge Lundúnabúi.
Að sögn talsmanna slökkviliðsins
í London voru um hundrað hús í
norðvesturhluta
borgarinnar
skemmd eftir bylinn. Þök fuku af
sumum húsanna og stakar þakplötur af enn fleiri húsum.
Að meðaltali myndast 33 hvirfilbyljir í Bretlandi árlega. Margir
muna eftir hvirfilbyl í borginniárið 1984 sem olli miklum skemmdum.
- smk/gb
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FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Óvenjulegt veður í Bretlandi:

Sigurður Ragnar
Eyjólfsson var í
gær ráðinn næsti
þjálfari kvennalandsliðs Íslands
í fótbolta.
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SIRKUS Í MIÐJU FRÉTTABLAÐSINS
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VALA MATT, KOLFINNA OG MAGGA STÍNA
MATUR »
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MEÐ NÝJ
A PLÖ TU

SIRKUS

1

BJART MEÐ KÖFLUM - Í dag
verður yfirleitt hæg norðlæg átt, en
þó strekkingur á annesjum austan
til. Éljagangur á Norður- og Austurlandi en bjart með köflum syðra.
Hiti nálægt frostmarki.
VEÐUR 4

EYÐILEGGINGIN BLASTI VIÐ Björgunarsveitir í London höfðu í nógu að snúast við að hreinsa upp spýtnabrak, fallin tré og múrsteina sem höfðu hrunið úr húsveggjum í óveðrinu sem gekk yfir í gær. Um eitthundrað hús skemmdust í fárviðrinu. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Nýr jólakortavefur
ÍSLENSKA / SIA.IS / ISP 34581 12/06

Falleg og persónuleg

jólakort
Þú hannar - við prentum
og dreifum

www.postur.is

Dæmdur nauðgari handtekinn
LÖGREGLUMÁL Karlmaður á sextugsaldri, Jón
Pétursson, situr í gæsluvarðhaldi grunaður um
líkamsárás og nauðgun á föstudag fyrir viku.
Maðurinn var fyrir tæpum tveimur mánuðum
dæmdur í fimm ára fangelsi fyrir hrottafengið
ofbeldi og nauðganir.
Að sögn Harðar Jóhannessonar, yfirlögregluþjóns í Reykjavík, var maðurinn handtekinn á
þriðjudag eftir að kona um fertugt, sem hann hefur
átt í sambandi við, kærði hann fyrir frelsissviptingu og nauðgun. Hann mun hafa haldið konunni
fanginni á heimili hennar, gengið illa í skrokk á
henni og nauðgað oftar en einu sinni. Hann var
úrskurðaður í gæsluvarðhald til 20. desember.

Hinn 11. október síðastliðinn var maðurinn
dæmdur í fimm ára fangelsi í Héraðsdómi
Reykjavíkur fyrir hrottafengnar árásir á tvær
konur og að hafa nauðgað annarri þeirra í
þrígang. Hann áfrýjaði þeim dómi og bíður þess
nú að Hæstiréttur dæmi í málinu.
Ef það hefur ekki gerst þegar gæsluvarðhald
yfir manninum rennur út er líklegt að áframhaldandi varðhalds verði krafist.
Maðurinn misþyrmdi fyrrverandi sambýliskonu sinni í þrígang í fyrrasumar og hélt annarri
fanginni í íbúð sinni í marga klukkutíma í febrúar,
gekk í skrokk á henni og nauðgaði þrisvar.
- sh
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Karl á sextugsaldri grunaður um hrottafengna nauðgun og barsmíðar:
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4YRKIR SAGÈIR BJËÈA M¹LAMIÈLUN Å DEILUNNI VIÈ %3" UM TOLLABANDALAG OG +ÕPUR

!UÈUR HEIMS

6EKUR VONIR UM S¾TTIR N¹IST

Tvö prósent eiga
helming eigna

enda á efnahagslega einangrun Kýpur"2533%, !0 Tyrkneska stjórnin hefur
Tyrkja. Gríski hluti eyjarinnar er eina
boðist til að opna vissar hafnir og flugalþjóðlega viðurkennda ríkið á Kýpur,
velli tímabundið fyrir umferð frá
en það fékk aðild að ESB vorið 2004.
Kýpur, en með þessu útspili vonast
Deilan nú snýst um að Tyrkir fullgildi
Tyrkir til að afstýra því að Evrópuaðild nýju ESB-ríkjanna tíu að tollasambandið „frysti“ að hluta aðildarbandalagssamningi Tyrklands og ESB,
viðræður þeirra. Jose Manuel Barren það vilja þeir ekki gera nema
oso, forseti framkvæmdastjórnar
ESB, sagði þetta útspil „mikilvægt  6!+4 4YRKNESKUR HERMAÈUR ¹ VAKT Å Kýpur-deilan leysist um leið.
Grísk stjórnvöld vöruðu strax við
skref“ í átt að lausn deilunnar, en VARÈTURNI ¹ bGR¾NA SV¾ÈINUm
því í gær að það væri ekki nóg að opna
aðildarþjóðir reyndust strax hafa
sumar hafnir og flugvelli Tyrklands fyrir umferð frá
mjög ólíka afstöðu til þess hvernig bæri að meta þetta
Kýpur. Bretar, Spánverjar og Svíar telja að á leiðtogaskref.
fundi ESB um miðjan mánuðinn væri of langt gengið
Tyrkneskir fjölmiðlar höfðu það í gær eftir heimað frysta aðildarviðræður við Tyrki vegna þessa máls,
ildamönnum innan Tyrklandsstjórnar að stjórnin
en Frakkar, Kýpverjar og Grikkir krefjast þess að
hygðist leggja til að vissar hafnir og flugvellir í Tyrkekki verði látið eftir Tyrkjum að láta tollabandalagslandi yrðu opnaðir fyrir umferð frá gríska hluta
samninginn ekki ná til allra nýju aðildarríkjanna. AA
Kýpur, að því tilskildu að Evrópusambandið bindi

Ertu mikill sundkappi, Kristján?
*¹ ÁG KÅKI HELST ALLTAF Å SUND Å
H¹DEGINU
+RISTJ¹N 3VEINBJÎRNSSON ER FORSETI B¾JAR
STJËRNAR ¹ LFTANESI .¹GRANNI +RISTJ¹NS
SAKAR HANN UM AÈ HAFA GRAFIÈ FYRIR SUND
LAUG ¹ LËÈ EINNI TIL AÈ KOMA Å VEG FYRIR AÈ
AÈRIR GETI REIST SÁR HÒS ÖAR

6IÈSKIPTI MEÈ HERGÎGN

Ýtt undir opinn
Evrópumarkað
"2533%, !0 Framkvæmdastjórn

Evrópusambandsins hleypti í gær
af stokkunum átaki til að opna
hergagnamarkað álfunnar
fyrir samkeppni og
samstarfi yfir
landamæri.
ESB-ríkin 25
verja árlega um
30 milljörðum
evra, andvirði
'´.4%2
um 2.750
6%2(%5'%.
milljarða
króna, til kaupa á nýjum hergögnum.
„Þetta er fyrsti áfanginn að
opnari og sanngjarnari útboðsmarkaði fyrir hergögn,“ sagði
Günter Verheugen, sem fer með
málefni fyrirtækja í framkvæmdastjórn ESB, í Brussel í
gær. Að hans sögn er opinn
Evrópumarkaður með hergögn
nauðsynlegur til að viðhalda
samkeppnishæfni evrópsks
hergagnaiðnaðar.
AA

.AUÈGUNARDËMUR

Refsing stytt
um hálft ár

$«-3-, Hæstiréttur hefur dæmt

karlmann í eins og hálfs árs
fangelsi fyrir kynferðisbrot.
Héraðsdómur hafði áður dæmt
manninn í tveggja ára fangelsi.
Atvikið átti sér stað á tjaldstæði í
júlí fyrra. Maðurinn var ákærður
fyrir nauðgun, með því að hafa
með ofbeldi neytt konuna til að
hafa við sig munnmök, reynt að
þröngva henni til samræðis og sett
fingur í leggöng hennar.
Hæstiréttur stytti dóm héraðsdóms um hálft ár meðal annars að
virtum ungum aldri mannsins. Þá
lækkaði Hæstiréttur fjárhæð
miskabóta til konunnar úr einni
milljón samkvæmt niðurstöðu héraðsdóms í 800 þúsund krónur.
JSS

"2%4,!.$ !0 Tvö prósent fullorð-

inna einstaklinga eiga ríflega
helming allra eigna á jörðinni.
Flestir búa auðmennirnir í
Bandaríkjunum og Evrópu, kom
fram í nýrri skýrslu Sameinuðu
þjóðanna sem birt var á þriðjudag.
Á sama tíma á fátækari
helmingur jarðarbúa tæplega eitt
prósent allra eigna.
Í skýrslunni kom fram að
misskipting tekna hefði færst í
aukana síðustu tvo áratugina.
Þetta er fyrsta könnunin sem
metur eignir heimila með tilliti til
skulda, landareigna, fasteigna og
annarra eigna, en laun voru ekki
talin með.
SMK

Markaðssókn hætt
vegna hvalveiðanna
Sjávarútvegsráðherra segir vonbrigði að verslunarkeðja hætti markaðssókn á
íslenskum vörum vegna hvalveiða. Telur að neikvæð áhrif verði tímabundin.
Útilokar ekki frekari viðbrögð stjórnvalda og fyrirtækja í Bandaríkjunum.
(6!,6%)¨!2 Einar K. Guðfinnsson
sjávarútvegsráðherra
segir
ákvörðun bandarísku verslanakeðjunnar Whole Foods Market
um að hætta markaðssetningu á
íslenskum vörum vonbrigði. Einari barst bréf þess efnis frá Kenneth J. Meyer, aðalforstjóra austurstrandardeildar
WFM,
í
nóvember um að ómögulegt væri
fyrir fyrirtækið að halda áfram
markaðssetningu Íslands sem
vörumerkis því atvinnuhvalveiðar hafi neikvæð áhrif á þá viðskiptavild sem náðst hefur meðal
viðskiptavina fyrirtækisins. Þar
segir einnig að ef afstaða stjórnvalda breytist ekki muni sala á
íslenskum vörum minnka og fyrirtækið neyðist þá til að leita eftir
vörum annars staðar frá.
„Það eru vonbrigði að kynningarefnið verður tekið niður í verslunum Whole Foods en ég vek
athygli á því að ekki var tekin
ákvörðun um að hætta sölu
íslenskra
afurða. Ég hafði
rætt við fulltrúa verslunarinnar en þeir
eru einfaldlega
ekki sammála
mér og við það
situr.“
Einar
segir aðspurður
%).!2 + '5¨
að honum sé
&)..33/. 3EGIR
ekki
kunnugt
ÖAÈ VONBRIGÈI AÈ
um að fleiri fyrMARKAÈSSËKN VAR
irtæki ætli að
H¾TT
grípa til svipaðra aðgerða og WFM en frá upphafi hafi hann búist við neikvæðum áhrifum til skemmri tíma

75.000 KR.
GJAFABRÉF
FRÁ SMÁRALIND FYLGIR NÚNA
ÖLLUM NOTUÐUM BÍLUM FRÁ
INGVARI HELGASYNI
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&®.$52345.$ "RUGÈIÈ HEFUR VERIÈ ¹
ÖAÈ R¹È AÈ L¹TA TVÎ BÎRN SKIPTA MEÈ SÁR
EINU PL¹SSI

&¾RRI BÎRN BÅÈA NÒ EN Å FYRRA

Enn vantar
31 starfsmann

&2¥345.$!(%)-),) Nú bíða 45 börn

²2 6%23,5. 7&- ¥SLENSKAR VÎRUR HAFA VERIÈ TIL SÎLU Å  VERSLUNUM 7HOLE &OODS

-ARKET OG Ö¾R HAFA VERIÈ KYNNTAR SÁRSTAKLEGA -ARKAÈSSËKNINNI HEFUR VERIÈ H¾TT
VEGNA ATVINNUHVALVEIÈA

vegna hvalveiðanna og þetta sé
ein birtingarmynd þess. „Ég er þó
sannfærður um að skilningur fáist
á sjónarmiði okkar varðandi nýtingu auðlindarinnar og að þessi
áhrif séu tímabundin.“
Fyrir skömmu frestaði dr. Bill
Hogarth, forstöðumaður fiskveiðimála Bandaríkjastjórnar og
fulltrúi í Alþjóðahvalveiðiráðinu,
fundi þeirra Einars sem var skipulagður um miðjan desember.
Einar sér ákvörðun Hogarths og
stjórnenda WFM ekki í samhengi
sem breiðar mótmælaaðgerðir í
Bandaríkjunum. Um ákvörðun
Hogarths að fresta fundinum með
litlum fyrirvara segir Einar hins
vegar að sér finnist það ekki góð
vinnubrögð. „Ég tel að svar við

ágreiningi á milli þjóða geti ekki
falist í að tala ekki saman.“ Einar
útilokar ekki frekari aðgerðir
Bandaríkjastjórnar en veit ekki
til þess að þær standi til.
Einar fagnar þeim fréttum að
embættismaður í japanska sjávarútvegsráðuneytinu segir engar
lagalegar hindranir á innflutningi
hvalafurða á milli Íslands og
Japan.
Valgerður Sverrisdóttir utanríkisráðherra, sem nú er stödd í
Japan í opinberri heimsókn,
þekkti til ummæla embættismannsins og segir að hvalveiðar
hafi borið á góma á fundum hennar með ráðamönnum, en að markaðsmálin hafi þó ekki verið rædd
sérstaklega.
SVAVAR FRETTABLADIDIS

eftir að komast að á frístundaheimilum í Reykjavík.
Steingerður Kristjánsdóttir,
verkefnastjóri hjá ÍTR, segir að
börnin séu mun færri en á sama
tíma í fyrra þegar 154 börn biðu
eftir að komast að á frístundaheimilum. „Til að bregðast við
vandanum nú hefur verið
brugðið á það ráð að taka upp
svokallaða veltidaga en þá skipta
tvö börn með sér einu plássi.“
Enn vantar 31 starfsmann til
starfa á frístundaheimilum og
segir Steingerður nokkra
starfsmannaveltu á frístundaheimilum í Reykjavík en þar
starfa um 300 manns.
HS
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¶JËFUR MEÈ SLEIKJË
.ORSK YFIRVÎLD FUNDU NÕVERIÈ RÒMLEGA
FERTUGAN MANN SEM SEKUR ER UM
INNBROT Å N¾R  SUMARHÒS Å (ED
MARK Å .OREGI -AÈURINN HAFÈI SKILIÈ
H¹LFÁTINN SLEIKIBRJËSTSYKUR SINN EFTIR
Å EINUM BÒSTAÈANNA $.! RANNSËKN
TENGDI MANNINN VIÈ ÖJËFNAÈINA (ANN
ÖARF NÒ AÈ AFPL¹NA TUTTUGU M¹NAÈA
FANGELSISVIST FYRIR AFBROTIN

4ILKYNNING 7HOLE &OODS -ARKET G¾TI HAFT ¹HRIF Å BANDARÅSKUM VIÈSKIPTAHEIMI

Íslendingar glata tækifærum
(6!,6%)¨!2 Baldvin Jónsson markaðssérfræðingur segir að ákvörðun bandarísku verslunarkeðjunnar Whole Foods Market um að
fjarlægja kynningarefni tengt
Íslandi úr 30 verslunum vegna
atvinnuhvalveiða sé mikið áfall.
Hann segir að mörg verkefni hafi
beðið úrvinnslu í samvinnu við
fyrirtækið en nú sé óvíst hvort
þeim verður fylgt eftir. „Ég kvíði
því sem er framundan,“ segir
Baldvin. „Kannski hefur orðið
óbætanlegt tjón.“
WFM eiga yfir 180 verslanir
um öll Bandaríkin og hyggjast
fjölga þeim í 300 árið 2010. Baldvin segir að í ljósi framvindunnar
nú sé erfitt eða ómögulegt að
kynna Ísland í fleiri verslunum en
þeim 30 sem selt hafa íslenskar
vörur hingað til. Baldvin hefur um
árabil unnið í náinni samvinnu við

"!,$6). *«.33/.

(EFUR STARFAÈ Å MÎRG ¹R
VIÈ MARKAÈSSETNINGU
ÅSLENSKRA VARA INNAN
7HOLE &OODS -ARKET
&2¡44!",!¨)¨(%)¨!

Kenneth J. Meyer, aðalforstjóra
austurstrandardeildar WFM, sem
skrifaði bréf til Einars K. Guðfinnssonar sjávarútvegsráðherra
þess efnis að markaðssetningu
íslenskra vara yrði hætt án tafar.
Baldvin segir Meyer hafa af því
miklar áhyggjur að atvinnuhvalveiðar Íslendinga komi í veg fyrir
frekari markaðssókn Íslendinga í

verslunum fyrirtækisins, sem eru
persónulegt áhugamál hans. WFM
verslunarkeðjan er leiðandi í smáverslun í Bandaríkjunum að sögn
Baldvins og mjög er til þeirra horft
í þarlendum viðskiptaheimi. Góður
árangur hefur náðst í kynningu á
sölu íslenskra mjólkur- og kjötvara innan verslana WFM á undanförnum árum.
SH¹

Jólagleði

LEVANTE – SOKKABUXUR
Vekja eftirtekt!

2.331 kr.
1.967 kr.
909 kr.

LAMAZE – LEIKFÖNG

HAWAIIAN TROPIC
Flott um jólin. Coconut self tan spray. Lúxus
kókoskrem. Body shimmer moisturiser.

Leikföng sem braka, tísta og hringla.
Henta frá fæðingu á bílstólinn og
eru góð í hendi.

2.179 kr.

2.139 kr.

CLARINS – MASKARAKASSI

VAN GILS – VGV

Wonder volume maskari, 30 ml augnfarðahreinsir
og 5 ml augngel.

Nýjasti ilmurinn frá Van Gils.
Edt. 30 ml sprey. 100 ml sturtusápa fylgir frítt með.

VICHY – OLICO 25
Krem sem gefur mjög góðan raka, er olíufrítt og
vítamínríkt. Róar og jafnar blóðflæði í húð.
Hreinsifroða fylgir með sem kaupauki.

7.845 kr.
MICROLIFE
–BLÓÐÞRÝSTINGSMÆLIR
Fyrir þá sem þurfa að fylgjast með blóðþrýstingnum
reglulega. Hjartaheill nýtur góðs af hverjum seldum
mæli.

GJAFAPOKI FYLGIR GJAFAVÖRUM

HUGUR, LÍKAMI OG SÁL!
Hugleiðslu-, jóga-, reiki- og spatónlist í miklu
úrvali.

1.590 kr.

Einnig úrval geisladiska frá SENU.

Komdu til okkar
og skoðaðu frábært
úrval af gjafasettum
handa henni eða honum.

Lágmúli - Smáratorg - Laugavegur - Smáralind - Spöngin - Garðatorg - Setberg - Keflavík - Grindavík - Selfoss - Laugarás - Borgarnes - Stykkishólmur
Grundarfjörður - Búðardalur - Ísafjörður - Bolungarvík - Patreksfjörður - Sauðárkrókur - Blönduós - Hvammstangi - Skagaströnd - Húsavík - Kópasker
Raufarhöfn - Þórshöfn - Egilsstaðir - Seyðisfjörður - Fáskrúðsfjörður - Höfn - Neskaupstaður - Reyðarfjörður - Eskifjörður

- Lifið heil

www.lyfja.is
LYFJA STYÐUR LANDSLIÐ KVENNA Í HANDBOLTA

ÍSLENSKA / SIA.IS / LYF 35133 11/06
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4JËN .¹TTÒRUFR¾ÈISTOFNUNAR

Rannsóknin
hefur forgang
,®'2%',5-, Mál Náttúrufræði-

stofnunar er komið í rannsókn og
gengur þokkalega, segir Óskar
Sigurðsson lögreglufulltrúi.
Óskar vildi lítið tjá sig um málið,
en neitaði ekki að það hefði
ákveðinn forgang. Hann býst við
niðurstöðu á næstu vikum.
Síðastliðið sumar fór rafmagn
af frystiklefa Náttúrufræðistofnunar, sem kunnugt er, og glötuðust þar fágætir gripir og rannsóknastarf til þrjátíu ára. Tjónið
er talið óbætanlegt og Jón
Gunnar Ottósson, forstjóri
stofnunarinnar, útilokar ekki að
dýrgripirnir hafi verið seldir á
svörtum markaði.
KËÖ

4HELMA SDÅSARDËTTIR

Áætlunin er
jólagjöfin í ár
/&"%,$) Thelma Ásdísardóttir,

sem sagði í fyrra sögu sína í
bókinni Myndin
af pabba – Saga
Thelmu, telur að
ákvörðun
ríkisstjórnarinnar að hefja
aðgerðaáætlun
gegn ofbeldi á
heimilum og
kynferðislegu
4(%,-! 3$¥3!2
ofbeldi gegn
$«44)2
börnum sé
viðurkenning um að þjóðin standi
saman í þessum málum.
„Það hefur verið litið á þessi
mál sem kvennamál en þetta er
mjög skýr og sterk yfirlýsing um
að svo er ekki lengur. Fyrir mér
er þetta jólagjöfin í ár,“ segir hún.
Ragnhildur Arnljótsdóttir,
ráðuneytisstjóri í félagsmálaráðuneytinu, segir að bók Thelmu
hafi orðið til þess að embættismenn og ráðherrar hafi heimsótt
Stígamót. „Ráðherrarnir urðu
snortnir.“
GHS
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(¾STIRÁTTUR STAÈFESTI Å G¾R DËM (ÁRAÈSDËMS 2EYKJANESS YFIR TVÅTUGUM PILTI

(ARALDUR (ANNES Å ,ONDON

3EX ¹R FYRIR MORÈTILRAUN MEÈ SVEÈJU

Hæg framför á
hverjum degi

$«-3-, Hæstiréttur staðfesti í

gær dóm Héraðsdóms Reykjaness
þess efnis að nær tvítugur piltur,
Tindur Jónsson, sæti sex ára fangelsi fyrir tilraun til manndráps.
Pilturinn réðist að öðrum pilti með
stórum hnífi eða sveðju og hjó í
höfuð hans og líkama. Tindur var
einnig dæmdur til að greiða þremur mönnum samtals um eina milljón króna í bætur.
Sveðjuárásin átti sér stað í
Garðabæ í október í fyrra. Þá
réðst pilturinn ásamt tveimur
félögum sínum á annan pilt og
lagði ítrekað til hans með sveðju
þannig að fórnarlambið hlaut
meðal annars djúpa skurði á höfði,

(34)2¡4452 ¥3,!.$3 $¾MDI PILT Å SEX
¹RA FANGELSI FYRIR SVEÈJU¹R¹S

sprungur í höfuðkúpu og blæðingu
á yfirborði heilans, auk áverka á
hægri hendi.

Tindur var jafnframt sakfelldur fyrir fjórar grófar líkamsárásir, brot á vopnalögum og brot á
lögum um ávana- og fíkniefni. Með
þeim hafði hann rofið skilorð
þriggja mánaða fangelsisdóms
vegna tveggja líkamsárása og
fleiri brota.
Dómurinn vísaði til þess að
Tindur hefði greitt piltinum sem
varð fyrir sveðjuárásinni bætur í
samræmi við niðurstöðu Héraðsdóms, á sjöunda hundrað þúsund
krónur ásamt vöxtum.
Tveir félagar Tinds voru einnig
ákærðir fyrir líkamsárásir. Þeir
voru sakfelldir og dæmdir í fjögurra mánaða fangelsi hvor.
JSS

,/.$/. Haraldur Hannes

Guðmundsson, ljósmyndarinn
sem ráðist var á í London er á
hægum batavegi, að sögn
Sigurðar Arnarsonar sendiráðsprests. Haraldur er í öndunarvél
en með meðvitund. Sigurður telur
heilsufar hans stefna í rétta átt,
en langt sé enn í land.
Lögreglunni í Bethnal Green
miðar lítið áfram í rannsókn
sinni. Nú er talið ólíklegt að
nokkur hinna fjögurra, sem
handteknir voru vegna málsins,
hafi framið glæpinn. Robert Gurr
rannsóknarlögreglumaður segist
enn hafa vísbendingar sem verði
skoðaðar á næstu dögum.
KËÖ

Bush og Blair segja verkefnið
fram undan gríðarlega erfitt
George Bush og Tony Blair ræddu Íraksskýrsluna á fundi í gær. Írakar taka skýrslunni með tortryggni en Evrópuleiðtogar fagna henni. Ísraelskir ráðamenn segja fráleitt að tengja Íraksstríðið deilum Ísraels og araba.
"!.$!2¥+). !0 Meginumræðuefni

þeirra Blairs og Bush á fundi
þeirra í Washington í gær var
Íraksskýrslan, sem kom út á miðvikudaginn.
„Þetta eru erfiðir tímar og
þetta er erfið stund fyrir Bandaríkjamenn og Breta og verkefnið
fram undan er gríðarlega erfitt,“
sagði Bush að fundi þeirra loknum.
Blair sagði skýrsluna hins
vegar vísa veginn fram á við: „Ég
tel mikilvægt að við einbeitum
okkur núna að því sem er nauðsynlegt að gera til þess tryggja að
við náum árangri, því afleiðingar
þess að mistakast eru alvarlegar.“
Bush gaf þó til kynna að hann
ætlaði ekki að fara í einu og öllu
að tillögum nefndarinnar, heldur
ætlar hann að bíða eftir fleiri
skýrslum um Íraksstríðið sem
væntanlegar eru frá varnarmálaráðuneytinu, utanríkisráðuneytinu og þjóðaröryggisráðinu.
Annar af aðalhöfundum skýrslunnar, demókratinn Lee Hamilton, sagði í gær nauðsynlegt að
bæði repúblikanar og demókratar
störfuðu saman að því að hrinda
tillögum skýrslunnar í framkvæmd.
Íraksskýrslan virtist þó ekki
vekja nýjar vonir í brjóstum fólks
í Írak, þvert á móti segjast þeir
sem blaðamaður AP-fréttastofunnar ræddi við á götum Bagdad
varla geta séð að skýrslan muni
hafa nein áhrif á líf fólks í Írak til
hins betra á næstunni.
Mahmoud Othman, kúrdískur
þingmaður í Bagdad, gagnrýndi
skýrsluna að auki vegna þess að
engir Írakar tóku þátt í gerð henn-
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ar. Það eitt geri það að verkum að
útkoman er meingölluð.
„Það virðist sem þeir sem skrifuðu hana hafi litla þekkingu á
ástandinu í Írak,“ sagði hann.
„Þeir heimsóttu bara græna svæðið í nokkra daga. Þeir fóru hvorki
til suðurhluta landsins né til
Kúrdahéraðanna til að spyrja fólk
þar álits. Þess vegna eru niðurstöður og tillögur þeirra yfirborðskenndar og ónákvæmar.“
Leiðtogar margra Evrópuríkja,
sem sumir hverjir hafa harðlega
gagnrýnt stríðsrekstur Bandaríkjamanna í Írak, fögnuðu hins
vegar skýrslunni.
„Ég held að þetta sé fyrsta
skrefið í þá átt að Bandaríkja-

menn taki að minnsta kosti að líta
á stríðið í Írak eins og það er,“
sagði til dæmis Dominique de
Villepin, forsætisráðherra Frakklands.
Í skýrslunni er Bandaríkjastjórn meðal annars hvött til þess
að vinna að lausn á deilu Ísraels
og Palestínumanna, að öðrum
kosti sé engin von til þess að
árangur náist í Írak.
Ehud Olmert, forsætisráðherra
Ísraels, hafnar því hins vegar með
öllu að einhver tengsl séu á milli
ástandsins í Íraks og deilna Ísraels við Palestínumenn og arabaríkin í nágrenninu.
„Við höfum aðra skoðun á því,“
sagði Olmert, og „eftir því sem ég

&2¡44!",!¨)¨!0

best veit hefur Bush forseti á síðustu árum einnig haft aðra skoðun
á þessu.“
Hann hafnar einnig tillögum
bandarísku Íraksnefndarinnar um
að Ísraelar hefji á ný samningaviðræður við Sýrland, en sagði að
Ísraelar vilji „af öllum mætti
okkar“ hefja á ný friðarviðræður
við Palestínumenn.
Á fundi þeirra Bush og Blairs í
gær virtist Bush þó taka undir það
að nauðsynlegt væri að horfa til
Mið-Austurlanda í heild, en Blair
hefur áður lýst þeirri skoðun sinni
að lausn á deilum Ísraels og araba
sé forsenda þess að hægt verði að
leysa aðrar deilur í þessum heimshluta.
GUDSTEINN FRETTABLADIDIS
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%LÅN -ARÅA .IELSEN MËÈIR EINS DRENGSINS SEM GERÈI b.ËRI AÈ BRENNAm

$ËMUR (¾STARÁTTAR

Þetta fór aðeins úr böndunum

Í fangelsi fyrir
amfetamíngerð

Elín María Nielsen
sjúkraliði er móðir eins drengjanna
sem gerðu myndbandið „Nóri að
brenna“. Hún segist ekki hafa séð
myndbandið og lítið vita af málinu.
Hún hafi bara frétt af þessu þegar
skólastjórinn hafi haft samband í
gær.
„Þetta var einhver fíflaskapur í
þeim öllum. Þeir voru saman vinirnir að leika sér við að taka upp myndband eins og þeir gera allan daginn.
Þetta var bara ein tilraun sem þeir
hugsuðu greinilega ekki til enda,“
segir Elín María. Hún tekur fram að
Nóri, sá sem kveikt hafi verið í, hafi
tekið fullan þátt í þessu.
„Þetta eru strákar sem leika sér

&*®,-)¨,5.

Er eðlilegt að listamenn hljóti
heiðurslaun?
*¹
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Á að setja jarðgöng milli
Ísafjarðar og Bolungarvíkur í
forgang í samgöngumálum?
3EGÈU SKOÈUN ÖÅNA ¹ VISIRIS

²2 -9.$"!.$).5 %LÅN -ARÅA .IELSEN

MËÈIR SEGIR AÈ .ËRI HAFI FENGIÈ BRUNAS¹R
EN HONUM LÅÈI VEL Å DAG 3KËLASTJËRI
6ÅÈISTAÈASKËLA LÁT HANA VITA AF MYND
BANDINU Å G¾R &2¡44!",!¨)¨²2 -9.$"!.$).5

alla daga. Sumt er saklausara en
annað. Yfirleitt henda þeir bara
spýtum fram af þaki en þetta fór

meira úr böndunum en átti að gera,“
segir hún og telur strákana sækja
hugmyndina í glæfraþætti úr sjónvarpinu.
Strákarnir séu líka með vefsíðuna steiktir.tk. Þeir setji myndböndin sín inn á hana, bloggi og tali
saman.
Sigurður Björgvinsson, skólastjóri Víðistaðaskóla, er bundinn
trúnaði. Hann segir þó að foreldrar
eigi að fylgjast með því hvað börnin
gera utan skólatíma. Almennt talað
láti hann foreldra vita, í sumum tilvikum séu barnaverndaryfirvöld
látin vita.
Myndbandið var tekið af netinu í
hádeginu í gær.
GHS

$«-3-, Karlmaður skal sæta 14
mánaða fangelsi fyrir að framleiða tæp 111 grömm af amfetamíni, samkvæmt dómi Hæstaréttar í
gær. Þar með staðfesti Hæstiréttur dóm Héraðsdóms Reykjavíkur.
Maðurinn var einnig sakfelldur
fyrir að hafa í fórum sínum vökva
og efni til amfetamíngerðar, 64
grömm af amfetamíni og 193
amfetamíntöflur, auk tæpra 11
gramma af hassi og lítið magn af
amfetamíni sem fannst í bifreið
hans.
Refsing mannsins var ákveðin
með hliðsjón af eindregnum
brotavilja hans og því hve brotin
voru alvarleg.
JSS

Allt það fína
frá Kína
Gott úrval af lömpum,
vösum og glæsilegri gjafavöru
á frábæru verði
Opið mánudaga - sunnudaga 10 - 18

¶).'-%.. !¨ 34®2&5- 3AMKOMULAG TËKST Å FYRRINËTT UM AÈ FRESTA ÖRIÈJU UMR¾ÈU UM 2ÅKISÒTVARPSFRUMVARP MENNTAM¹LAR¹È
HERRA FRAM Å JANÒAR 2¹ÈHERRA TELUR NÕ LÎG GETA TEKIÈ GILDI  FEBRÒAR

Ármúla 42 - sími 895 8966

Ný lög um RÚV gætu
tekið gildi 1. febrúar
Frestun þriðju umræðu um Ríkisútvarpið fram á nýtt ár er hryggjarstykkið
í samkomulagi um þingstörfin fyrir jól. Menntamálaráðherra segir ágætt að
málið sé komið vel á veg. Samfylkingin vill að RÚV verði sjálfseignarstofnun.
34*«2.-, Ríkisútvarpið verður
ekki að hlutafélagi í opinberri eigu
um áramót eins og frumvarp
menntamálaráðherra miðaði að.
Fulltrúar
stjórnmálaflokkanna
urðu ásáttir um að ljúka annarri
umræðu um málið í gær og að
þriðja umræða fari fram um miðjan janúar.
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir menntamálaráðherra kveðst
ekki ósátt við þessa lendingu.
„Þetta er verra fyrir Ríkisútvarpið en það er ágætt að málið sé
komið vel á veg,“ segir Þorgerður.
Þing kemur aftur saman 15.
janúar og stendur til að verja
fyrstu starfsviku þess á nýju ári í
umræður um RÚV. Telur Þorgerður að frumvarpið geti orðið að
lögum 1. febrúar.
Samfylkingin lýsti í gær stefnu

sinni í málefnum RÚV en hún
gengur meðal annars út á að stofnunin verði ekki hlutafélag eins og
frumvarpið mælir fyrir um heldur sjálfseignarstofnun. Þá vill
Samfylkingin að almenningur eigi
aðkomu að stefnumótun RÚV
fyrir tilstilli sérstaks hlustendaþings og að starfsmenn eigi fulltrúa í stjórn.
Ingibjörg Sólrún Gísladóttir,
formaður
Samfylkingarinnar,
sagði í gær að í því andrúmi sem
skapaðist milli annarrar og þriðju
umræðu yrði reynt að koma vitinu
fyrir ríkisstjórnina í málinu.
„Verði þetta að lögum þá verður
engin sátt um Ríkisútvarpið,“
sagði Ingibjörg Sólrún sem leggur
jafnframt til að starfshópur með
fulltrúum allra flokka verði settur
á fót til að reyna að ná sátt um
málið.

Þorgerður Katrín segir á hinn
bóginn slíkt ekki koma til greina.
Ögmundur Jónasson, formaður
þingflokks VG, er ánægður með
samkomulagið sem tókst í fyrrinótt. „Mest er um vert að tekist
hafi að semja um RÚV og enn er
von um að þessi ómynd verði
aldrei að lögum,“ sagði Ögmundur
í gær.
Heiðursmannasamkomulag
fulltrúa flokkanna tekur einnig til
meðferðar frumvarps iðnaðarráðherra um Landsvirkjun. Samþykkt
var að bíða með afgreiðslu annarra ákvæða en þess sem miðar að
kaupum ríkisins á hlutum Reykjavíkur og Akureyrar í fyrirtækinu.
Breyting Orkubús Vestfjarða og
Rarik í dótturfélög Landsvirkjunar verður því ekki að veruleika
um áramót eins og miðað var að.
BJORN FRETTABLADIDIS

3JÎ SËTTU UM FASTA STÎÈU DËMARA VIÈ (ÁRAÈSDËM 2EYKJAVÅKUR FR¹  JANÒAR

Motorlift
bílskúrshur›aopnarar

Ke›judrifnu Chamberlain Motorlift bílskúrshur›aopnararnir
eru öflugir og sterkbygg›ir og fást fyrir allar stær›ir og ger›ir
bílskúrshur›a. Motorlift er me› kröftugum en hljó›látum
mótor og ﬂægilegri fjarst‡ringu sem au›veldar umgengni
Fíton / SÍA

um bílskúrinn e›a geymsluhúsnæ›i› í hva›a ve›ri sem er.
Motorlift fæst í byggingavöruverslunum um land allt.

ME‹ ÍSLENSKUM LEI‹BEININGUM.

Aðstoðarmaður ráðherra
sækir um starf héraðsdómara
$«-3-, Þorsteinn Davíðsson, aðstoðarmaður

Björns Bjarnasonar dómsmálaráðherra og sonur
Davíðs Oddssonar seðlabankastjóra, er meðal
umsækjenda um stöðu dómara við Héraðsdóm
Reykjavíkur en dómsmálaráðherra skipar í
embættið frá og með 1. janúar á næsta ári.
Aðrir sem sóttu um stöðuna voru Halldór
Björnsson, settur héraðsdómari, Halldór Frímannsson héraðsdómslögmaður, Ingimundur
Einarsson, varalögreglustjóri í Reykjavík, Jón G.
Briem hæstaréttarlögmaður, Sandra Baldvinsdóttir, settur héraðsdómari og Sigríður J. Hjaltested, löglærður aðstoðarmaður dómara.
Friðgeir Björnsson héraðsdómari lætur af
störfum um áramótin og verður nýr dómari
ráðinn í hans stað.
Umsóknarfrestur vegna stöðunnar rann út 24.
nóvember síðastliðinn.
Samkvæmt reglum um skipan dómara þurfa

þeir að hafa náð 30 ára aldri, hafa íslenskan
ríkisborgarétt, vera lögráða og hafa aldrei „misst
forræði yfir búi sínu“, vera nógu vel á sig komnir
„andlega og líkamlega“ til þess að geta sinnt
embættinu, ekki gerst sekir um refsivert athæfi
eða „sýnt af sér háttsemi sem geti rýrt það traust
sem dómarar verði almennt að njóta“.
Þá þurfa dómarar einnig að hafa lokið embættisprófi í lögfræði eða háskólaprófi í þeirri grein
sem metið er því jafngilt og hafa verið alþingismenn eða stundað málflutningsstörf að staðaldri
„eða gegnt lögfræðistörfum að aðalstarfi hjá
ríkinu eða sveitarfélagi.“
Björn Bjarnason var ekki tilbúinn til að svara
því ótvírætt hvort hann liti svo á að hann væri
vanhæfur til þess að skipa í embættið.
„Málið er nú hjá umsagnarnefnd lögum
samkvæmt. Ég tek afstöðu til álitaefna þegar þau
koma á mitt borð,“ sagði Björn í gær.
MH

„Ómögulegt að leggja hana
frá sér. “
-Washington Post

Hvað gera menn þegar þarfasti þjónninn snýst gegn þeim?
Hvað sem þú gerir - ekki HRINGJA í Neyðarlínuna ...
Glæný og æsispennandi skáldsaga eftir meistara
hrollvekjunnar sem fengið hefur frábæra dóma.

edda.is
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Krefst á annan tug milljóna
í bætur vegna ærumeiðinga

afhendingu í kaupsamningi. Þá er fullyrt að hún
sé „blönk“ eins og það er orðað í blaðinu.
Atlanta, krefst á annan tug milljóna í miskaÞessari umfjöllun vill Þóra ekki una. Hún
bætur vegna umfjöllunar um hana í vikublaðhafi greitt allar greiðslur sem hún eigi að
inu Séð og heyrt, samkvæmt upplýsingum
greiða samkvæmt kaupsamningi. Eina greiðslFréttablaðsins. Hún krefst þess jafnframt að
an sem eftir standi sé 10 milljónir króna sem
tiltekin ummæli verði dæmd dauð og ómerk.
hún eigi að greiða við afhendingu hússins, en
Málið hefur verið þingfest í Héraðsdómi
það hafi enn ekki verið afhent. Að auki sé henni
Reykjavíkur.
borið á brýn að hún standi ekki í skilum sem sé
Tildrög þess er viðtal Eiríks Jónssonar,
¶«2! '5¨
skaðlegt fyrir orðspor hennar, ekki síst þar sem
blaðamanns Séð og heyrt, við Þorstein Svan
-5.$3$«44)2
hún starfi við fjárfestingar. Hún höfðaði því
Jónsson sem seldi Þóru einbýlishús. Af
mál á hendur Eiríki Jónssyni blaðamanni, Mikaummælum í blaðinu má ráða að hún sé ekki
el Torfasyni ritstjóra sem ábyrgðarmanni og Þorsteini
farin að borga krónu í húsinu og því hafi afhending
Svani Jónssyni.
þess tafist vel á annað ár samkvæmt ákvæðum um
JSS

$«-3-, Þóra Guðmundsdóttir, kennd við

JÓLALEST
kemur

Á MORGUN Kæra ríkið vegna
sölu þess á ÍAV

Engar tapaðar
kvittanir
60706
•
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Nú er hægt að tengja Dælulykilinn
við netfang þannig að um
klukkustund eftir dælingu
kemur sjálfkrafa pdf- kvittun
með tölvupósti.
Skráning í síma: 591-3100
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Kvittun í tölvupósti

Tvö byggingafélög hafa kært framkvæmd einkavæðingar Íslenskra aðalverktaka árið 2003. Forsvarsmenn þeirra segja stjórnendur félagsins hafa nýtt sér
þekkingu á innviðum þess til að vanmeta það. Ríkið vísar ásökunum á bug.

RSK
Atlantsolía - Vesturvör 29 - Sími 591 3100
atlantsolia@atlantsolia.is
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550 5000

$«-3-, Trésmiðja Snorra Hjaltasonar hf. og JB byggingaverktakar
ehf. hafa kært íslenska ríkið fyrir
framkvæmd þess á einkavæðingu
Íslenskra aðalverktaka (ÍAV) árið
2003. Þá seldi ríkið 39,86 prósenta
hlut sinn í félaginu til Eignarhlutafélagsins AV ehf., sem er í eigu
stjórnenda og starfsmanna ÍAV.
Aðalmeðferð í málinu mun hefjast
16. janúar næstkomandi.
Stefnendurnir halda því meðal
annars fram að stjórnendur ÍAV
hafi vísvitandi haldið hjá sér upplýsingum um duldar eignir félagsins. Nefna þeir þar sérstaklega
Blikastaðaland í Mosfellsbæ, sem
er byggingaland sem ÍAV eignaðist
árið 1999. Samþykki á aðalskipulagi
svæðisins lá ekki fyrir þegar salan
fór fram, en var samþykkt stuttu
síðar. Því hafi landið verið vanmetið í ársreikningum félagsins. Stefnendur segja að stjórnendunum hafi
verið fullljóst hversu mikil verðmæti væru fólgin í landinu.
Stuttu eftir að kaupin á hlut ríkisins gengu í gegn var landið endurmetið á tæpa þrjá milljarða. Stefn-

McMurdo
dúnúlpa frá
The North Face

&2!-+6-$)2 2ÅKIÈ VÅSAR ÖVÅ ¹ BUG
AÈ ËEÈLILEGA HAFI VERIÈ STAÈIÈ AÈ SÎLU ¹
¥SLENSKUM AÈALVERKTÎKUM

endur vilja meina að stjórnendur
ÍAV hafi beitt reikningskúnstum til
að greiða sjálfum sér í kjölfarið
tæpa 2,4 milljarða króna á árinu
2004 í uppsafnaðan arð. Það er
hærri upphæð en þeir greiddu fyrir
hlut ríkisins í ÍAV, en verðmiðinn á
honum var um 2 milljarðar. Telja
stefnendur að nýir eigendur ÍAV
hafi ráðgert þetta frá byrjun og að
þeir hafi nýtt sér þekkingu sína á
innviðum félagsins til þess að gera
kaup sín möguleg. Þar hafi þeir haft
aðgang að upplýsingum sem aðrir
bjóðendur höfðu ekki. Því hafi kaupin á hlut ríkisins í raun verið fjár-

mögnuð með eignum ÍAV og skuldsetningu félagsins.
Í greinargerð lögmanns ríkisins
í málinu er þessum ásökunum líkt
og öðrum vísað alfarið á bug. Þar
segir að margsinnis hafi komið
fram í ársreikningum ÍAV að Blikastaðalandið væri vanmetið.
Stefnendur gera einnig athugasemd við tengsl Jóns Sveinssonar,
formanns einkavæðingarnefndar,
við stjórnendur ÍAV, en Jón gegndi
stöðu stjórnarformanns ÍAV þegar
hlutur ríkisins var seldur. Hann
starfaði því náið með stjórnendum
félagsins. Samkvæmt bókunum af
fundum
einkavæðingarnefndar
bauðst Jón til að segja sig frá málinu á lokastigum þess. Ekki er þó
bókað að hann hafi vikið af fundum
og tekið er fram að hann hafi komið
að söluferlinu eftir að útboðið
hófst.
Ríkið hafnar því að aðkoma Jóns
hafi verið óeðlileg. Hann hafi setið
bæði í einkavæðingarnefnd og í
stjórn ÍAV fyrir hönd ríkisins og
því hafi hann gætt hagsmuna þess á
báðum stöðum. THORDUR FRETTABLADIDIS

6),(*,-52 !¨ +25,,! 6ILHJ¹LMUR ¶ 6ILHJ¹LMSSON BORGARSTJËRI 2EYKJAVÅKUR
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34.990 kr.

3KAUTASVELL ¹ )NGËLFSTORGI
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Jólatilboð
til í svörtu, grænu og brúnu

SMÁRALIND SÍMI 545 1550

GLÆSIBÆ SÍMI 545 1500

KRINGLUNNI SÍMI 545 1580

-)¨"2 Skautasvell sem þekur tvo þriðju hluta Ingólfstorgs opnaði í
gær. Skautasvellið er sett upp í tilefni af 50 ára afmæli Tryggingamiðstöðvarinnar sem leigir svellið frá Austurríki. Vilhjálmur Þ.
Vilhjálmsson borgarstjóri og Óskar Magnússon, forstjóri TM,
klipptu á borða til að opna svellið og kepptu því næst í krullu.
Brassband lék tónlist fyrir viðstadda og stúlkur frá Skautafélagi
Reykjavíkur sýndu listir sínar.
Frítt er á skautasvellið sem verður opið daglega til klukkan tíu á
kvöldin. Hægt er að leigja skauta á staðnum og Tryggingamiðstöðin
lánar hins vegar hjálma.
SDG

ARGUS / 06-0679

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!
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Ánægjuvog banka og sparisjóða
– landið allt 2006
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(ERFERÈ HEFUR STAÈIÈ YFIR Å INNHEIMTU AFNOTAGJALDA VEGNA ÒTVARPA Å BÅLUM

-ËTM¾LA HÎRKU Å INNHEIMTU
og að heilan her þyrfti ef deildin ætti að ná
að fara í öll fyrirtæki. „En frá því að við
vaxandi hörku innheimtudeildar Ríkisúthófum þessa herferð hefur fyrirtækjunum
varpsins vegna greiðslna afnotagjalda á
fjölgað um hundrað prósent sem hefur gefið
útvarpstækjum í bifreiðum og hyggjast láta
RÚV vel á annað hundrað milljónir.“
reyna á réttmæti skattheimtunnar fyrir
Samtök atvinnulífsins benda á að RÚV sé
dómstólum verði henni haldið til streitu.
heimilt að veita afslátt af útvarpsgjaldi
Herferð hefur staðið yfir hjá innheimtuvegna fjölda tækja á „sama stað“. Hins
deild RÚV frá árinu 2004 um hert eftirlit
vegar sé ekki að finna sambærilega
með lögum um afnotagjöld.
afsláttarheimild vegna fjölda bifreiða í eigu
Bjarni P. Magnússon, deildarstjóri
sama lögaðila. Þannig sé fyrirtækjum
afnotadeildar RÚV, segir lögin ótvíræð.
mismunað eftir því í hvers konar rekstri
„Öllum stofnunum og fyrirtækjum ber að
þau eru.
greiða fullt gjald á fyrsta tæki og hálft
Bjarni segir að fyrir tveimur til þremur
gjald af öllum öðrum tækjum.“
árum hafi verið beðið um breytingu á
Samtök atvinnulífsins segja innheimtu
"¥,!²46!20 +VEÈIÈ ER ¹
reglugerð til að hægt væri að veita afslátt
RÚV tilviljanakennda og virðist hún
UM INNHEIMTU AFNOTA
á útvörpum í bílum en deildin hafi fengið
beinast að fáum útvöldum fyrirtækjum.
GJALDA Å LÎGUM UM 2²6
Bjarni segir að unnið sé eftir ákveðnu kerfi
SDG
&2¡44!",!¨)¨34%&. það aftur í hausinn frá ráðuneytinu.

;ng^g_a^c
Nóatúni 4 · Sími 520 3000
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Aðventutónleikar
Amnesty International
Neskirkju við Hagatorg sunnudagskvöldið
10. desember kl. 20.00
Flytjendur:
Kolbeinn Bjarnason flautuleikari
Elísabet Waage hörpuleikari
Auður Gunnarsdóttir sópran
Anna Guðný Guðmundsdóttir píanóleikari
Helga Þórarinsdóttir víóluleikari
Einar Jóhannesson klarinettuleikari
Richard Talkowsky sellóleikari
Ari Vilhjálmsson fiðluleikari
Systkinin Kristján og Ellen Kristjánsbörn
Ágóði af tónleikunum rennur til fórnarlamba mannréttindabrota.
Miðaverð er 1.500 kr. Forsala aðgöngumiða er á skrifstofunni
Hafnarstræti 15 og Tónastöðinni, Skipholti 50d
Sími 511 7900 eða amnesty@amnesty.is.

fegurðin býr
í smáatriðunum
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Segir Kjartansmálið
hættulegt fordæmi
Oddviti Samfylkingarinnar segir borgarstjóra hafa skapað hættulegt fordæmi með því
að skjóta niðurstöðu matsnefndar um bætur fyrir land í Norðlingaholti ekki til dómstóla. Borgarstjóri segist hafa farið eftir tillögu skrifstofustjóra lögfræðisviðs.
34*«2.3µ3,! „Svörin sem lögð voru
fyrir í borgarráði eru greinilega
röng,“ segir Dagur B. Eggertsson,
oddviti Samfylkingarinnar í borgarstjórn, um svör Vilhjálms Þ.
Vihjálmssonar borgarstjóra við
fyrirspurn um eignarnám á landi
Kjartans Gunnarssonar í Norðlingaholti.
Borgarstjóri ákvað í sumar að
borgin myndi una úrskurði matsnefndar eignarnámsbóta frá í mars
og greiða Kjartani Gunnarssyni,
fyrrverandi framkvæmdastjóra
Sjálfstæðisflokksins, 208 milljónir
króna fyrir tæplega fjóra hektara
lands í Norðlingaholti.
Skömmu eftir úrskurðinn lagði
skrifstofustjóri
lögfræðisviðs
borgarinnar, Kristbjörg Stephensen, til í minnisblaði að úrskurðinum yrði skotið til dómstóla því
hann væri órökstuddur og bæturnar alltof háar. Vilhjálmur segist
hafa farið eftir tillögu sem skrifstofustjórinn setti fram í öðru
minnisblaði til hans í júlí.
Nýja minnisblaðið var lagt fram
í borgarráði í gær ásamt svörum
borgarstjórans. Vilhjálmur segir
engan viðsnúning hafa orðið. Þó að
í fyrra minnisblaði skrifstofustjórans væri sagt að fullt tilefni væri
til að bera niðurstöðuna undir
dómstóla þá hafi borgarráð ekki
gert neina samþykkt um málið.
Bendir Vilhjálmur á að í nýrra
minnisblaðinu segi að nýlegt útboð
á byggingarlóðunum hafi breytt
forsendum sem borgin gaf sér
áður við verðmat á landi Kjartans.
Munaði nú 28 milljónum á verðmati borgarinnar og matsnefndarinnar.
„Kynnti
skrifstofustjórinn

6),(*,-52 /' $!'52 $AGUR " %GGERTSSON SEGIR SVÎR BORGARSTJËRANS UM EIGNAR
N¹M ¹ LANDI +JARTANS 'UNNARSSONAR GREINILEGA RÎNG

borgarstjóra þá breyttu afstöðu og
lagði til að Reykjavíkurborg myndi
una úrskurðinum,“ segir Vilhjálmur og kveðst hafa fallist á tillögu
skrifstofustjórans eftir að hafa
yfirfarið rökin á minnisblaðinu.
Dagur B. Eggertsson telur að
skrifstofustjórinn hafi ekki gert
tillögu um að hætta við að leita til
dómstóla.
Þvert á móti hafi skrifstofustjórinn haldið því fram að full
ástæða væri til slíks þótt hann
segðist ekki treysta sér til að
ákveða það nema með fulltingi

borgarstjóra sökum fjárhagslegrar áhættu sem væri fólgin í því að
borgin yrði hugsanlega dæmd til
að greiða enn meira en matsnefndin ákvað. Borgarstjóri hafi sjálfur
ákveðið að fylgja úrskurðinum og
hann beri ábyrgð á því að hafa ekki
lagt þá „kúvendingu“ fyrir borgarráð.
„Það er mjög hættulegt fordæmi þegar menn eru algjörlega
órökstutt að samþykkja mönnum
bætur því það getur haft fordæmisgildi í öðrum málum,“ segir
Dagur.
GAR FRETTABLADIDIS

Jólastöð ÓB Njarðvík
Jólasveinar munu koma færandi hendi á ÓBstöðina í Njarðvík í dag, milli kl. 4 og 6, og
útdeila gjöfum frá Senu, Sögu og Icelandair.
Komdu við og fylltu bílinn, þú færð góðan
afslátt og hugsanlega jólagjöf í kaupbæti.

af eldsneyti í dag á
öllum ÓB stöðvum

Allt um leikinn á www.ob.is
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Nóttin var þrungin spennu

Sýndi ökuskírteini annars

þinghúsinu í fyrrinótt þegar forystumenn flokkanna þreifuðu
fyrir sér um mögulegt samkomulag um þinghlé.
Samvæmt starfsáætlun átti
jólahlé þingsins að hefjast í dag en
nokkuð er um liðið síðan menn
tóku að ræða sín á milli að ólíklegt
væri að áætlunin stæðist. Helgaðist það mat af mörgum umfangsmiklum
málum
sem
bíða
afgreiðslu. Var allt eins talið að
þing gæti staðið fram undir Þorláksmessu.
Á þriðjudagskvöld tóku menn
að ræðast við um hugsanlegt samkomulag og var á það minnst að

dæmdur í 30 daga fangelsi og
250 þúsund króna sekt til
ríkissjóðs.
Hann ók bifreið undir áhrifum
áfengis, sviptur ökuréttindum,
greindi lögreglu rangt frá nafni
sínu og framvísaði svo ökuskírteini annars manns.
Maðurinn hefur áður orðið
uppvís að því að brjóta umferðarlög, svo og fíkniefnabrot. Hann
hefur á síðustu níu árum verið
sviptur ökurétti fimm sinnum,
síðast í mars á þessu ári í þrjú ár.
Auk ofangreindra refsinga
var hann nú sviptur ökurétti í
fimm ár.
JSS

34*«2.-, Mikil spenna ríkti í

(%),®' -!2¥! "ANDARÅSKIR KAÖËL
IKKAR TELJA SIG SJ¹ -ARÅU GUÈSMËÈUR Å
ÖESSUM TRJ¹DRUMBI SEM FANNST Å .EW
*ERSEY
&2¡44!",!¨)¨!0
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3AMKOMULAG ER
UM AÈ JËLAHLÁ
ÖINGSINS HEFJIST
¹ MORGUN

frestun þriðju umræðu um RÚV
ohf. fram á nýtt ár gæti liðkað
fyrir. Á miðvikudag benti hins
vegar flest til þess að ekki fyndist
lausn. Um kvöldið var aftur komið

nýtt hljóð í strokkinn og grundvöllur samkomulags í augsýn.
Lendingin varð að hefja jólahléið á laugardag og kalla þing
saman á ný 15. janúar – degi fyrr
en áður stóð til.
Viðræðurnar fóru fram í mörgum samtölum í ýmsum vistarverum þinghússins.
Sólveig Pétursdóttir þingforseti hélt um stjórntaumana en í
hópi samningamanna voru Steingrímur J. Sigfússon, Ögmundur
Jónasson, Geir H. Haarde, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, Jón
Sigurðsson, Guðni Ágústsson,
Össur Skarphéðinsson og Magnús
Þór Hafsteinsson.
BÖS

$«-3-, Karlmaður var í gær

,)46).%.+/ "/2).. 4), '2!&!2 2ÒSSNESKIR AUÈKÕFINGAR GAGNRÕNENDUR RÒSSNESKRA

R¹ÈAMANNA OG UPPREISNARMENN FR¹ 4ÁTÁNÅU KOMU SAMAN Å ,ONDON Å G¾R TIL ÖESS AÈ
FYLGJA !LEXANDER ,ITVINENKO TIL GRAFAR
&2¡44!",!¨)¨!0

!LEXANDER ,ITVINENKO JARÈSUNGINN Å G¾R

Annar Rússi einnig
fársjúkur í Moskvu
,/.$/. !0 Dmitry Kovtun, einn

Rússanna þriggja sem hittu Alexander Litvinenko á hóteli í London, liggur fársjúkur á sjúkrahúsi
í Moskvu og er sagður í lífshættu.
Saksóknari í Moskvu sagði veikindi hans stafa af sama geislavirka efninu og varð Litvinenko
að bana, en það var pólón-210.
Rússneska fréttastofan Interfax sagði að Kovtun hafi fallið í
dá stuttu eftir að breskir og rússneskir lögreglumenn höfðu yfirheyrt hann í gær, en lögfræðingur sem hefur haft með málið að
gera bar það síðar til baka.
Enn fremur er Andrei Lugovi,
sem hitti Litvinenko í London um
leið og Kovtun, nú á sjúkrahúsi í
Moskvu þar sem grunur er um að
hann hafi orðið fyrir geislun.

Bæði Lugovi og Kovtun eru fyrrverandi njósnarar hjá KGB, rétt
eins og Litvinenko.
Í gær skýrði aðalsaksóknarinn
í Moskvu svo frá því að þar í borg
væri hafin opinber rannsókn á
láti Litvinenkos. Bresku lögreglumennirnir, sem staddir eru í
Moskvu, fá ekki að ræða milliliðalaust við neinn þar, heldur fá
þeir að fylgjast með þegar rússneska lögreglan yfirheyrir fólkið.
Útför Alexanders Litvinenko
var gerð í London í gær. Á undan
útförinni var haldin minningarathöfn að íslömskum sið, en Litvinenko snerist til íslams meðan
hann lá banaleguna á sjúkrahúsi í
síðasta mánuði.
GB

Nýtt
3.999 kr/stk.
Trivial Pursuit

allt í matinn á einum stað
Birt með fyrirvara um prentvillur
Tilboðin gilda 8. desember til 10. desember eða á meðan birgðir endast
www.netto.is

Akureyri - Grindavík - Mjódd Reykjavík - Salahverﬁ Kópavogi
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Margrét hélt til
viðræðna í gær

4ËLF BLAÈAMENN LUKU N¹MI
-%..45. Tólf útskrifuðust í gær af námskeiði í rann-

34*«2.-, Margrét Sverrisdóttir
fundaði með þremur fulltrúum úr
miðstjórn Frjálslynda flokksins í
gær. „Við vorum að greina
stöðuna og fara yfir málin. Þetta
gæti orðið svolítið ferli, en þarna
voru þó [stigin] ákveðin skref,“
sagði Margrét í gærkvöldi.
Margrét býst við því að
miðstjórnarfulltrúarnir muni
bera afrakstur viðræðnanna milli
manna um helgina og að fundað
verði aftur í næstu viku. Sjálf
ætlar Margrét að taka því rólega
um helgina. „Nú ætla ég bara að
leggjast undir feld, hugsa málin
og hvíla mig.“
KËÖ

sóknarblaðamennsku undir handleiðslu Jónasar
Kristjánssonar. Útskriftarhópurinn er sá fyrsti sem
kemur út úr samstarfsverkefni Símenntunar Háskólans í Reykjavík og 365.
Í útskriftarhópnum voru 11 starfsmenn 365, þar
af sjö frá Fréttablaðinu og einn starfsmaður Blaðsins.
Þeirra útskrifuðu bíða nú fleiri námskeið en námið í heild sinni veitir meistaragráðu í blaðamennsku.
Jónas Kristjánsson segir námskeiðið hafa komið
vel út. „Ég tel að þeir sem sátu þetta námskeið muni
koma til með að breyta blaðamennsku á Íslandi.“ SH
.+6-.) *APANINN (ISASHI -IZUTORI
VANN GULLVERÈLAUN Å SÅNUM FLOKKI ¹
!SÅULEIKUNUM Å FIMLEIKUM Å +ATAR Å
G¾R
&2¡44!",!¨)¨!0

²43+2)&4!2(«052).. (ÁR S¹ST NÅU AF BLAÈAMÎNNUNUM TËLF

STOLTIR AF ¹RANGRINUM ¹SAMT *ËNASI +RISTJ¹NSSYNI

Forvarnirnar
hafa virkað
&/26!2.)2 Ívið fleiri unglingar í

Beint flug
næsta sumar
3!-'®.'52 Flugfélag Íslands
verður með beint flug milli Akureyrar og Keflavíkur næsta sumar.
Um er að ræða flug sem tengist
morgunflugi Icelandair til
Evrópu og Bandaríkjanna. Flogið
verður frá Akureyri klukkan sex
að morgni og til Akureyrar
síðdegis þrjá daga í viku næsta
sumar.
Öll innritun, vegabréfsskoðun
og öryggisleit fer fram á Akureyri og fara farþegar því beint
inn á fríhafnarsvæði flugstöðvarinnar í Keflavík.
Þeir farþegar sem eru að koma
að utan eru síðan tollskoðaðir á
Akureyri.
HS

kynningu á niðurstöðum í ár í tilraun til að senda jákvæð skilaboð. „Í fyrsta skipti í ár settum
við niðurstöður fram í mynd sem
snýr hlutföllunum við. Þar sýnum
við hlutfall þeirra nemenda sem
hafa aldrei orðið ölvaðir eða
reykt tóbak eða hass.
Það skiptir máli að sýna unglingum að það sé normið. Við
megum ekki horfa framhjá þeim
sem standa sig ekki jafn vel en
verðum að muna að unglingarnir
okkar standa sig almennt mjög
vel.“
Góður árangur Íslendinga í
forvarnarmálum undanfarin tíu
ár er öðrum þjóðum fyrirmynd
að sögn Ingu Dóru og vísar hún
þar til svonefnds íslensks módels. „Við erum að vinna að verkefnum í 15 Evrópuborgum í samstarfi við Reykjavíkurborg.
Íslenska módelið byggir á því
að hafa áhrif á atferli ungmenna,
ekki aðeins viðhorf þeirra og
virkja grasrótina. Byggja þarf á
rannsóknum og virkja alla þá
aðila sem koma að uppeldi og
ummönnun barna og ungmenna.
SDG FRETTABLADIDIS
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!KUREYRI +EFLAVÅK

10. bekk drekka og reykja miðað
við árið í fyrra og hassneysla
stendur í stað. Vímuefnaneysla
nemenda í 8., 9. og 10. bekk hefur
verið könnuð á hverju ári síðan
1997 og er neysla á áfengi, tóbaki
og hassi núna nánast helmingi
minni en hún var toppárið 1998.
Neyslan hefur farið stiglækkandi
síðustu ár og varhugavert er að
lesa of mikið í þessa tilteknu
hækkun að sögn Ingu Dóru Sigfúsdóttur, deildarforseta kennslufræðiog
lýðheilsudeildar
Háskólans í Reykjavík sem vann
könnunina fyrir Reykjavík.
„Líta þarf á stóru myndina en
ekki rýna í eina og eina könnun
þegar árangur og staða eru metin.
Verulegur árangur hefur náðst á
seinasta áratug og við sjáum að
það hefur orðið mikil lækkun í
neyslu áfengis og tóbaks meðal
unglinga. Hassneysla og notkun
annarra ólöglegra efna hefur
einnig minnkað mjög mikið.“
Inga Dóra segir að sjá megi
beina fylgni á milli minna félagslegs taumhalds og aukinnar
drykkju og reykinga. Aukist
hefur að unglingar eru úti eftir
klukkan tíu á kvöldin frá árinu
2003. Einnig segjast færri vera
með foreldrum sínum utan skólatíma á virkum dögum og um helgar. Tölurnar drógu þó upp verri
mynd árið 1997 þegar mælingin
var fyrst gerð.
Inga Dóra segir að unnið hafi
verið kerfisbundið að því að
koma skilaboðum til foreldra um
að virða bæri útivistarreglur og
að koma þyrfti í veg fyrir eftirlitslaus partí. „Lögð var áhersla á
að stuðningur, tími og eftirlit
skipta máli. Þátttaka í íþrótta- og
tómstundastarfi sé lykilatriði og
tengslanet foreldra skipti miklu
máli upp á að vita hvar unglingarnir eru, þekkja vini þeirra og
foreldra vina þeirra.“
Tekið var upp á nýbreytni við



Þyngd: 19,5 kg
Rúmmál: 320 L
Breidd: 0,96 m

GETA .ORÈLENDINGAR FLOGIÈ BEINT TIL +EFLA
VÅKUR
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Neysla unglinga á áfengi, tóbaki og hassi hefur
minnkað um tæpan helming síðan 1998. Lítilsháttar
aukning er í drykkju og reykingum síðan í fyrra.
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(LUTFALL NEMENDA Å  OG  BEKK Å
2EYKJAVÅK SEM SEGJA FORELDRUM SÅNUM
N¾R ALLTAF HVAR ÖAU ERU ¹ LAUGARDAGS
KVÎLDUM
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(AFA ORÈIÈ DRUKKIN SL  DAGA
2EYKJA DAGLEGA
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Fangar hersins ekki pyntaðir

Tíu leyfi veitt
í nóvember

$!.-®2+ Í nýrri danskri heimild-

&)--"52!2 &$$)2 ¶AÈ VERÈUR
NËG AÈ GERA ¹ N¾STUNNI HJ¹ UNGU
KÅNVERSKU HJËNUNUM SEM EIGNUÈUST
FIMMBURA Å +ÅNA ¹ MIÈVIKUDAG 3YST
URNAR ÖRJ¹R OG BR¾ÈURNIR TVEIR ERU VIÈ
GËÈA HEILSU SEM OG MËÈIR ÖEIRRA
&2¡44!",!¨)¨!0
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armynd um innrásina í Afganistan
er sagt frá því að danski herinn hafi
handtekið þrjátíu og einn fanga í
landinu og þeir hafi síðar verið
pyntaðir af bandaríska hernum. Er
fullyrt að þetta hafi verið gert með
fullri vitund forsætisráðherra og
varnarmálaráðherra Dana.
Á fundi með blaðamönnum neitaði Anders Fogh Rasmussen, forsætisráðherra Dana, þessum ásökunum og sagðist engar upplýsingar
hafa sem bentu til þess að fangarnir hefðu verið pyntaðir. Hins vegar
hefði hann loforð George W. Bush
Bandaríkjaforseta fyrir því að allir
fangar sem afhentir yrðu banda-

ríska hernum yrðu meðhöndlaðir í
fullu samræmi við Genfarsáttmálann um meðferð stríðsfanga.
Samkvæmt
frétt
Politiken
hyggst varnarmálaráðherra Dana
leggja fram ný gögn um þátttöku
Dana í innrásinni fyrir þingið. Talsmenn stjórnarandstöðunnar telja
hins vegar ólíklegt að þar verði að
finna svör við þeim spurningum
sem vaknað hafa í kjölfar sýningar
myndarinnar.
KS

$!.3+) &/234)32¨(%22!.. !ND

ERS &OGH 2ASMUSSEN NEITAR ¹SÎKUN
UM UM AÈ FANGAR DANSKA HERSINS HAFI
VERIÈ PYNTAÈIR &2¡44!",!¨)¨!0

Skoða ekki
hæfniskröfur
sérstaklega

2ÒSSNESKA ÖINGIÈ

Sýnir stuðning
við aðskilnað
-/3+6! !0 Aðskilnaðarsinnar í
tveimur héröðum Georgíu fengu
nokkurn stuðning frá neðri deild
rússneska þingsins á miðvikudag
þegar þar voru samþykktar tvær
ályktanir. Annars vegar lýstu
þingmenn því yfir að þeir teldu
kosningar um sjálfstæði SuðurOssetíu fyrir skömmu standast
alþjóðlegar kröfur um slíkar
kosningar. Hins vegar samþykkti
deildin að Rússland ætti að móta
sér stefnu gagnvart Abkasíu, sem
hefur farið fram á það að Rússar
viðurkenni sjálfstæði héraðsins.
Rússland viðurkennir ekki
formlega sjálfstæði þessara
tveggja héraða í Georgíu, sem þó
hafa bæði notið sjálfstæðis í
reynd árum saman.
GB

,®'2%',5&2¡44)2
)NNBROT Å !USTURB¾NUM
"ROTIST VAR INN Å EINBÕLISHÒS Å !USTUR
B¾NUM Å FYRRAKVÎLD ¶JËFURINN HAFÈI
¹ BROTT MEÈ SÁR FARTÎLVU OG STAFR¾NA
MYNDAVÁL (ANN ER ËFUNDINN

%LDUR Å UPPÖVOTTAVÁL
%LDUR KOM UPP Å UPPÖVOTTAVÁL Å HÒSI
VIÈ 4ORFUFELL Å "REIÈHOLTI ¹ MIÈVIKU
DAGSKVÎLDIÈ 3LÎKKVILIÈIÈ ¹ HÎFUÈ
BORGARSV¾ÈINU VAR KALLAÈ ¹ VETTVANG
OG RÁÈI NIÈURLÎGUM ELDSINS ¹ SKÎMM
UM TÅMA ,ÎGREGLAN TELUR AÈ ELDURINN
HAFI KVIKNAÈ ÒT FR¹ RAFMAGNI

&2¥-¥.²452 ¥ !53452"*!23+«,! &ULLTRÒAR 6INSTRI GR¾NNA Å BORGARSTJËRN HAFA SETT

FRAM TILLÎGU UM GJALDFRJ¹LSAN GRUNNSKËLA

'JALDFRJ¹LS GRUNNSKËLI EKKI ¹ STEFNUSKR¹NNI

3KËLAGANGAN KOSTAR
 ÖÒSUND KRËNUR
3+«,!-, „Ljóst er að gjaldfrelsi í
grunnskólum borgarinnar var ekki
eitt af stefnumálum fyrri meirihluta borgarstjórnar og er það ekki
heldur nú,“ segir meirihluti menntaráðs Reykjavíkur.
Þetta viðhorf meirihlutans kom
fram þegar menntaráð ræddi tillögu vinstri grænna um gjaldfrjálsan grunnskóla. „Tillagan er sett
fram af stórhug og framsýni enda
er verulegt umhugsunarefni að
skólaganga reykvísks barns kostar
nálægt 900 þúsund krónum, með
skólamáltíðum og frístundaheimilum. Það er okkar skoðun að ekki
beri að taka gjald af grunnþjónustu

sem þessari heldur fjármagna hana
úr sameiginlegum sjóðum,“ sagði
Svandís Svavarsdóttir, fulltrúi
Vinstri grænna, í bókun.
Í tillögunni fólst að grunnskólabörn fái ókeypis skólamáltíðir og að
ekki þurfi að greiða fyrir þau gjald
á frístundaheimilum eftir að skóla
lýkur. Tillagan var felld með fjórum atkvæðum meirihlutans.
Í bókun fulltrúa Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks segir
að hefðu borgarfulltrúar Vinstri
grænna haft viljann til þess hefði
þeim verið í lófa lagið að beita sér
fyrir framgangi þess máls á tólf ára
valdatíma R-listans.
GAR
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0%23«.56%2.$ Persónuvernd gaf
út tíu leyfi í nóvember til vinnslu
persónuupplýsinga í tengslum við
vísindarannsóknir.
Meðal leyfisveitinga má nefna
leyfi til vinnslu persónuupplýsinga og aðgang að sjúkraskrám
og lífsýnasafni vegna rannsóknar
um orsakir hvítblæðis og skyldra
sjúkdóma í börnum. Leyfi til
aðgangs að upplýsingum vegna
krabbameinsrannsóknar og leyfi
vegna rannsóknar á lífsgæðum
geðfatlaðra sem búa á vernduðum
heimilum.
Á árinu hefur Persónuvernd gefið
út 104 leyfi til vinnslu persónuupplýsinga.
HS

Einstök hönnun
Mikið úrval
Frábær ending

Við útgáfu íslenskra ökuskírteina í stað erlends
ökuskírteinis er stuðst við danskan undanþágulista
fyrir lönd utan EES. Hæfniskröfur til ökuleyfis í
löndum listans eru ekki rannsakaðar sérstaklega.
3!-'®.'5-, Handhafar ökuskírteina frá 42 ríkjum, auk EES-ríkjanna geta fengið ökuskírteini sínu
skipt yfir í íslenskt ökuskírteini án
þess að þurfa að gangast undir
hæfnispróf, samkvæmt leiðbeinandi lista dómsmálaráðuneytisins
sem gefinn var út árið 1999. Stefnt
er að því að breyta þessu á næsta
ári, en nú liggur fyrir endurskoðun á reglugerð um ökuskírteini.
Karl Alvarsson, skrifstofustjóri
hjá samgönguráðuneytinu, segir
að hætt verði að styðjast við listann eftir endurskoðun, en þá muni
reglugerðin verða löguð að evrópskum reglum og allir þeir sem
koma frá löndum utan EES þurfi
þá að þreyta hæfnispróf til að fá
íslensk ökuskírteini.
Samgönguráðuneytið, sem fer
með þennan málaflokk í dag, segir
listann hafa verið sniðinn að
danskri fyrirmynd en ekki hafi
verið farið út í það að kanna hvers
konar kröfur séu gerðar til ökuleyfis í ríkjunum sem eru á listanum.
Árið 1997 var gefin út reglugerð um ökuskírteini, þar sem
fram koma ákvæði um skipti á
erlendum ökuskírteinum í íslensk.
Meginreglan er sú að handhafar
skírteina frá löndum innan EESsvæðisins þurfi ekki að gangast
undir hæfnispróf til að fá ökuskírteinum sínum skipt. Þar segir einnig að lögreglustjóri geti ákveðið að
einstaklingar þurfi ekki að gang-

ast undir hæfnispróf vegna útgáfu
íslenskra ökuskírteina í stað þeirra
sem þeir hafi öðlast í heimalöndum sínum svo lengi sem þau lúti
ekki verulega vægari skilyrðum
en hér á landi.
Ekki er skýrt frekar hvaða skilyrði þurfi raunverulega að uppfylla. Því var sú undaþága í raun
háð huglægu mati hvers lögregluembættis fyrir sig fram til 1999,
þegar dómsmálaráðuneytið, sem
fór þá með umsjón útgáfu ökuskírteina, gaf út leiðbeinandi lista um
hvaða lönd falli undir undanþáguákvæðið.
Heiða Geirsdóttir, deildarstjóri
almennrar afgreiðslu hjá lögreglustjóranum í Reykjavík, segir lögregluembættin ekki fara í sjálfstæða rannsókn á því hvers konar
hæfniskröfur liggi til grundvallar
ökuleyfisveitingu hjá hverju landi
fyrir sig heldur sé einvörðungu
stuðst við listann. „Við staðfestum
ökuréttindin. En við höfum alltaf
litið svo á að það hljóti að hafa
farið fram einhver rannsókn áður
en löndin voru sett á þennan
lista.“
Holger Torp, sérfræðingur hjá
Umferðarstofu, segir að slík rannsókn hafi ekki verið framkvæmd
né skoðuð hugsanleg afbrigði
innan sérstakra landa. Mörg þeirra
eru mjög stór og hugsanlegt sé að
ekki sé stuðst við samræmdar
reglur innan þeirra við veitingu
ökuskírteina.
THORDUR FRETTABLADIDIS

RV6220

5.$!.¶'5,)34)..
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&ULLORÈIÈ FËLK STAL VEIÈIBOXUM AF NÅU ¹RA GÎMLUM DRENG ER HANN VAR VIÈ (AFRAVATN

Stal veiðiflugum af níu ára barni
¶*«&.!¨52 Rúmlega þrjú hundruð

veiðiflugum var stolið af níu ára
gömlum dreng, Theodóri Hrannari Guðmundssyni, við Hafravatn
í september er hann var þar við
veiðar ásamt félaga sínum. Í veiðiboxum Theodórs Hrannars voru
yfir þrjú hundruð veiðiflugur sem
hann hafði hnýtt sjálfur frá fjögurra ára aldri.
„Mér er fyrirmunað að skilja
hvað fær fullorðið fólk til þess að
stela veiðiboxi af níu ára gömlum
dreng,“ segir Einar Björnsson,
umsjónarmaður veiðinámskeiða
við Reynisvatn en Theodór Hrannar hefur verið undir hans handleiðslu á veiðinámskeiðum. „Því

6)¨ (!&2!6!4. 4HEODËR (RANNAR SAKN

AR VEIÈIFLUGNANNA SINNA SEM TEKNAR VORU
AF HONUM Å SEPTEMBER

miður gerist það öðru hvoru að
munir eru teknir ófrjálsri hendi
hér á svæðinu hjá okkur. En mér
finnst það fyrir neðan allar hellur

þegar fullorðið fólk er farið að
stela dýrmætum veiðivörum, sem
mikil vinna liggur á bak við, af
börnum.“
Er veiðiboxin voru tekin frá
Theodóri Hrannari voru kona og
karlmaður, líklega á fimmtugsaldri, á veiðum við vatnið. Grunur
leikur á því að þau hafi tekið veiðiboxin en Theodór Hrannar telur
enga aðra hafa átt möguleika á því
að taka boxið hans ófrjálsri hendi.
Ef einhver telur sig búa yfir
vitneskju sem leitt geti til þess að
veiðiboxin komi í leitirnar, er viðkomandi beðinn um að snúa sér til
lögreglunnar í Reykjavík sem er í
síma 444 1000.
MH

-AGNÒS 3TEF¹NSSON FÁLAGSM¹LAR¹ÈHERRA KYNNIR AÈGERÈA¹¾TLUN VEGNA OFBELDIS

Unnið með sveitarfélögunum
/&"%,$) Magnús Stefánsson félagsmálaráðherra hefur kynnt aðgerðaáætlun stjórnvalda vegna ofbeldis
á heimilum og kynferðislegs ofbeldis gegn börnum.
Markmið aðgerðaáætlunarinnar
er að auka fyrirbyggjandi aðgerðir
sem stuðla að viðhorfsbreytingum
og opinni umræðu um ofbeldi,
styrkja starfsfólk stofnana í því að
þekkja einkenni kynbundins ofbeldis og koma fórnarlömbum til aðstoðar, tryggja þolendum ofbeldis viðeigandi aðstoð og rjúfa vítahring
ofbeldis með því að styrkja meðferðarúrræði fyrir gerendur.
Magnús segir að kostnaðurinn
við aðgerðaáætlunina verði um 140
milljónir króna, þar af leggi félagsmálaráðuneytið til 3,4 milljónir á
næsta ári og 9,5 milljónir á þarnæsta ári. Félagsmálaráðuneytið
mun veita samtals 60 milljónum í
verkefnið.

!¨'%2¨!4,5. +9..4 +OSTNAÈUR VIÈ AÈGERÈA¹¾TLUN GEGN OFBELDI ¹ HEIMILUM OG

KYNFERÈISLEGU OFBELDI NEMUR UM  MILLJËNUM KRËNA

Stjórn
Sambands
íslenskra
sveitarfélaga hefur samþykkt
aðgerðaáætlunina. „Nú munum við
vinna með sveitarfélögunum í því
að fylgja þessu eftir. Þau þurfa að
fjalla um þetta mál og setja niður

Allur matur
á að fara ...

&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

fyrir sér hvernig þau ætli að vinna
það,“ segir Magnús.
Ráðherrann hefur ákveðið að
endurskipa samráðsnefndina til að
fylgja áætluninni eftir og halda
stjórnvöldum við efnið.
GHS
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Frekari upplýsingar um afgreiðslustaði
er að finna á landflutningar.is
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Öllu hætt fyrir betri kjör

),,! (!,$).. -ARGIR ÖEIRRA !FRÅKUBÒA SEM KOMA TIL 3P¹NAR ERU AFAR ILLA HALDNIR OG
ÖURFA ¹ L¾KNISHJ¹LP AÈ HALDA EFTIR FERÈINA
./2$)#0(/4/3!&0

30.. !0 Sífellt berast fleiri fréttir af ólöglegum innflytjendum
sem gripnir eru við strendur Spánar. Fólkið er allt að flýja örbirgð í
Afríku og vonast eftir betri kjörum í Evrópu.
Seinast í gær kom bátur með 37
manns innanborðs til Kanaríeyja
og hafði einn farþeginn látist um
borð. Var hann, líkt og margir
hinna, án allra persónuskilríkja.
Líklegt þótti að banamein mannsins hefði verið ofþurrkur og ofkæling. Sex aðrir farþegar voru lagðir
inn á sjúkrahús, kom fram í máli
talsmanns innanríkisráðuneytis
Spánar.

Yfir 24 þúsund Afríkubúar hafa
verið handteknir við komuna til
Kanaríeyja, sem liggja vestan
Afríku, það sem af er þessu ári.
Þetta er um fimm sinnum hærri
tala en fyrir allt síðasta ár.
Langflestir leggja upp frá Vestur-Sahara, Máritaníu eða Senegal í
litlum, opnum bátum, sem eru
yfirfullir af fólki, en lítt búnir
vatni eða mat. Fjölmargir farast á
leiðinni og margir þurfa á læknishjálp að halda við komuna til eyjaklasans.
Spænsk yfirvöld reyna að eiga
við vandann með ýmsum hætti, en
ítrekuðum hjálparbeiðnum til ann-

arra landa innan Evrópusambandsins hefur lítt verið mætt.
Halda Spánverjar því fram að um
alþjóðlegt vandamál sé að ræða,
því margir Afríkubúanna halda
áfram inn í Evrópu, takist þeim að
komast inn í Spán.
Fyrr í þessari viku gerði
spænska ríkisstjórnin svo samning við ríkisstjórn Senegals um að
gefa fjögur þúsund Senegölum
tímabundið atvinnuleyfi á næstu
tveimur árum. Er vonast til þess
að fólk velji þá frekar löglegu leiðina heldur en að hætta lífi og
limum í leit að gulli og grænum
skógum.
SMK

Föt fyrir
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töffara

¶2®.'  ¶).') (ANN ER OFT ÖÁTT SETINN B¹TURINN ÖEGAR LAGT ER UPP Å FERÈINA TIL 3P¹N
SMÁRALIND SÍMI 545 1550

GLÆSIBÆ SÍMI 545 1500

KRINGLUNNI SÍMI 545 1580

AR 9FIRVÎLD HAFA GËMAÈ YFIR  ÖÒSUND MANNS ¹ ÖESSU ¹RI SEM KOMA MEÈ ÖESSUM
H¾TTI TIL 3P¹NAR OG TALIÈ ER AÈ YFIR EITT ÖÒSUND HAFI FARIST ¹ FERÈINNI YFIR %NN ERU Ö¹
ËTALDIR ÖEIR SEM HEFUR TEKIST AÈ KOMAST ËSÁÈIR INN Å LANDIÈ
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Fyrir veiðimanninn í fjölskyldunni þinni
veidihornid.is

Sage FLi fluguveiðipakki.
9 feta, 4ra hluta stöng með lífstíðarábyrgð.
Sage hjól með góðri diskabremsu.
Vönduð flotlína ásamt baklínu. Hólkur fylgir.
Pakkaverð aðeins 39.900.-

Scierra Avalanche
fluguveiðipakki. 12,6 eða 14 feta
tvíhenda. Öflugt Scierra tvíhenduhjól
með góðri bremsu. Scierra skotlína
og kastkennsla á DVD með
Henrik Mortensen. Vinsælasti
tvíhendupakkinn á markaðnum.
Jólatilboð aðeins 37.900.-

Simms Classic Guide
Gore-tex jakki.
Vatnsheldur jakki með góðri
útöndun. Merkið tryggir
gæðin. Jólatilboð
aðeins 26.995.

Scierra Avalanche fluguveiðipakki.
9 feta, 3ja hluta stöng. Scierra fluguhjól með
góðri diskabremsu. Vönduð flotlína ásamt
baklínu fylgir ásamt kastkennslu á DVD diski.
Mest keypti fluguveiðipakkinn í Veiðihorninu.
Veiðikortið 2007, veiðileyfi í 29
vatnasvæði fylgir ókeypis með”
Jólatilboð aðeins 21.900.-

Sage Launch fluguveiðipakki.
9 feta, 4ra hluta stöng með lífstíðarábyrgð.
Sage hjól með góðri diskabremsu.
Vönduð flotlína ásamt baklínu. Hólkur fylgir.
Pakkaverð aðeins 29.900.-

Ron Thompson Travel Force
4ra hluta flugustöng í hólk ásamt
Scierra IC3 fluguhjóli með góðri
diskabremsu. Hjólinu fylgja 3
aukaspólur og hjólataska.
Jólatilboð aðeins 12.995.-

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

Danvise.
Vinsælasta öngulheldan
á Íslandi árum saman.
Jólatilboð aðeins 5.895.(plata á mynd er aukabúnaður)

Scierra Aquatex jakki.
Vatnsheldur jakki með
góðri útöndun.
Jólatilboð 15.995.-

Scierra Explorer veiðitaska.
Scierra hjólataska.
Stonefly hnýtingatöskur.
Einhver vinsælasta taskan í
Vinsælar og vel útfærðar töskur Vandaðar og vinsælar töskur.
Veiðihorninu.
Sterk taska með
Verð
frá
3.995.fyrir fluguhnýtara þar sem gert
vatnsheldum
botni.
er ráð fyrir öllu hnýtingaefni og
Burðarhandföng,
axlaról.
verkfærum á einum stað.
Verð
frá
6.995.Verð aðeins 16.995.-

Dr. Slick verkfærasett.
Vönduð bandarísk verkfærasett
í handhægu boxi.
Verð aðeins frá 4.495.-

DAM veiðijakki.
Vatnsheldur jakki
með útöndun.
Jólatilboð 12.995.-

Ron Thompson nestis/bakpoki. Þessi hefur notið mikilla
vinsælda í veiðitúrinn, tjaldvagninn eða útileguna. Diskar, glös
og hnífapör ásamt fylgihlutum
fyrir 4. Einangrað hólf með matarílátum á baki pokans. Frábært verð eða aðeins 4.995.-

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

Ron Thompson reykofnar.
Vinsælir reykofnar.
Veislumáltíð á fáum mínútum.
Verð aðeins frá 5.995.Einnig reyksag á 595.

Erfitt að velja?

Hafnarstræti 5

Gefðu gjafabréf í stærstu veiðiverslun landsins. Þar er úrvalið
Þú sérð jólatilboðin líka á veidihornid.is
- Opið alla daga -

Síðumúli 8
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„ ORÐRÉTT“
Ný tíska í uppsiglingu
b¶AÈ HEFUR GERST ¹ FLUGVÎLL
UM ERLENDIS AÈ MENN HAFI
KEYRT Å GEGNUM GIRÈINGAR
OG ÖVÅ ERU ÖETTA Å SJ¹LFU SÁR
ENGIN NÕ VÅSINDI %N ÖETTA ER
NÕTT FYRIR OKKURn
!2.'2¥-52 '5¨-5.$33/.
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Hver tínir upp eftir
bæjarstjórann?
b(ÁR ¹ ¹RUM ¹ÈUR HÎFÈU
B¾JARYFIRVÎLD FORGÎNGU Å
UMGENGNI OG SNYRTIMENNSKU
Å ÖORPINU EN EITTHVAÈ HEFUR
FARIÈ ÒRSKEIÈIS EFTIR SAMEIN
INGU SVEITARFÁLAGANNAm
¥"²!3!-4®+). 4!+ ¥ $µ2!&)2¨)
(!&! (9''*52 !& 5-'%.'.)
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nær og fjær
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3ÎNGKONA

Höfum efni á
dýrum lyfjum
b¡G HELD AÈ ÖAÈ SÁ ERFITT AÈ SKILJA
MIKILV¾GI GËÈRA LYFJA FYRR EN
HEILSAN BILAR m SEGIR 2EGÅNA «SK
«SKARSDËTTIR SÎNGKONA
4VÎ AF FJËRUM NÕJUM KRABBA
MEINSLYFJUM ERU KOMIN Å NOTKUN ¹
,ANDSPÅTALANUM EN NOTKUN ÖEIRRA
KOSTAR YFIR  MILLJËNIR ¹ ¹RI
b¡G ER SVO HEPPIN AÈ ÖEKKJA
ENGAN MEÈ KRABBAMEIN EN ÖAÈ ER
MÅN SKOÈUN AÈ ÖESSARI UPPH¾È
SÁ VEL VARIÈ OG ÁG HELD AÈ AÈRAR
EINS UPPH¾ÈIR HAFI FARIÈ Å SÅÈUR
ÖARFA HLUTI Å OKKAR ¹G¾TA ÖJËÈFÁ
LAGI ¥SLAND ER TALIÈ VERA EITT RÅKASTA
LANDI Å HEIMI OG Å LJËSI ÖESS FINNST
MÁR EÈLILEGT AÈ NOTA STËRAR UPP
H¾ÈIR TIL AÈ LINA ÖJ¹NINGAR SJÒKRA
SÁ ÖAÈ ¹ ANNAÈ BORÈ H¾GT
¶AÈ M¹ HELDUR EKKI GLEYMA
ÖVÅ AÈ HEILSULEYSI ER EKKI EINUNGIS
ANDLEGT OG LÅKAMLEGT ¹FALL HELDUR
EINNIG FJ¹RHAGSLEGT FYRIR ÖANN SEM
MISSIR HEILSUNA ,YF SEM VIRKA VEL
GETA SÅÈAN ORÈIÈ TIL ÖESS AÈ MIKIÈ
VEIKIR EINSTAKLINGAR N¹ HEILSU
OG GETA JAFNVEL FARIÈ AFTUR ÒT ¹
ATVINNUMARKAÈINN
¡G TEL MIKILV¾GT AÈ VINNA AÈ
¹FRAMHALDANDI FRAMÖRËUN LYFJA
OG RANNSËKNA ¹ HEILSUFARSVANDA
M¹LUM OG TEL AÈ FYRIRT¾KI EINS OG
$ECODE SÁU AÈ GERA GËÈA HLUTI ¹
ÖESSUM SVIÈUMm

Fórnar piparkökuhúsinu fyrir tónlistina
b!LLT GOTT ¡G VAR AÈ LJÒKA VIÈ AÈ GERA
TËNLIST VIÈ KVIKMYNDINA &ORELDRAR m SEGIR
0ÁTUR "EN TËNLISTARMAÈUR EN HANN
SAMDI EINNIG TËNLIST FYRIR KVIKMYNDINA
"ÎRN ¥ HAUST GAF HANN ÒT PLÎTUNA 7INE
FOR -Y 7EAKNESS SEM HEFUR VERIÈ
VEL TEKIÈ b¶AÈ HEFUR GENGIÈ VEL MEÈ
PLÎTUNA ¡G ER AÈ HALDA TËNLEIKA MEÈ
HLJËMSVEITINNI Å 4JARNARBÅË ÖANN 
DESEMBER SEM ER Å FYRSTA SINN SEM
ÁG SPILA MEÈ HLJËMSVEIT SÅÈAN ¹
!IRWAVES 3VO ER ÁG AÈ FARA TIL
(OLLANDS AÈ SPILA ¹ TËNLISTAR
H¹TÅÈINNI %UROSONIC EFTIR
¹RAMËT OG ÖAÈAN LÅKLEGA
TIL $ANMERKUR OG &RAKK
LANDS ¡G STEFNI ¹ AÈ
VERA AÈ FLAKKA OG KYNNA

PLÎTUNA MESTALLT N¾STA ¹Rm
¶AÈ ER ÖË FLEIRA ¹ DÎFINNI HJ¹
0ÁTRI b¡G ER AÈ VINNA Å "ORGAR
LEIKHÒSINU VIÈ AÈ SEMJA TËNLIST
FYRIR LEIKRITIÈ «FAGRA VERÎLD EFTIR
!NTHONY .EILSON Å LEIKSTJËRN
"ENEDIKTS %RLINGSSONARm 6ERKIÈ
VERÈUR FRUMSÕNT  DESEMBER
OG VERÈUR ÖVÅ STÅFT SETIÈ VIÈ FRAM
AÈ JËLUM SEM KEMUR LÅKLEGA EITT
HVAÈ NIÈUR ¹ JËLAUNDIRBÒNINGUM
b¶AÈ ER VARLA AÈ ÁG GERI NEITT SEM ER
EKKI TËNLISTARTENGT ÖESSA DAGANA
NEMA AÈ ALA UPP BARN ¶ETTA ERU
EKKERT ROSALEGA RËLEG JËL ÁG HELD
ÁG VERÈI AÈ FËRNA MÒSASTIGUNUM
OG TVEGGJA H¾ÈA PIPARKÎKUHÒSINU
FYRIR TËNLISTINAm

3+«,!2 4),
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N/RÈIÈ AKADEMÅA KEMUR
FR¹ GARÈI EINUM Å 'RIKKLANDI
HINU FORNA SEM VAR SKÅRÈUR
Å HÎFUÈIÈ ¹ ÖJËÈSÎGUHETJ
UNNI !KADEMOS 'ARÈURINN
INNIHÁLT ËLÅFUTRÁ OG ÅÖRËTTAVÎLL OG
ÖËTTI HEPPILEGUR SAMKOMUSTAÈUR ¶AR
KOMU L¾RISVEINAR 0LATËNS SAMAN OG
HLUSTUÈU ¹ VISKUNA DRJÒPA AF VÎRUM
MEISTARA SÅNS RIÈ  STOFNAÈI
0LATËN FORMLEGA HEIMSPEKISKËLA SEM
HEFUR VERIÈ KALLAÈUR GAMLA AKADEM
ÅAN EN EINN L¾RISVEINA HANS EFA
SEMDARMAÈURINN +ARNEADES STOFNAÈI
SEINNA NÕJU AKADEMÅUNA .AFNIÈ ER Å
DAG NOTAÈ UM Ö¹ SEM F¹ST VIÈ N¹M
EÈA RANNSËKNIR ¹ H¹SKËLASTIGI

Mega-prófdrykkir til að
halda stúdentum gangandi
Vindurinn blæs frá
Norðurpólnum og yfir
Reykjavíkurtjörn þar til
hann brotnar á veðurbörðum veggjum Háskóla Íslands. Stúdentar, aldir upp
í skorpuvinnukerfi nýríks
bændasamfélags, leggjast
yfir bækurnar og reyna
að innbyrða þriggja mánaða skammt af þekkingu
dagana fyrir próf. En hvað
innbyrða þeir annað?
Stúdentakjallarinn er lokaður, Bóksalan, sem selur nú heimsbókmenntir á gjafaverði í stað námsbóka, stendur nær tóm. Fáa er að
sjá á göngum Aðalbyggingarinnar
eða Lögbergs. Hvar eru allir?
Dominica frá Póllandi er í ársleyfi frá námi sínu þar í stjórnmálafræði við Kóperníkusarháskóla.
Frítímann notar hún til að skoða sig
um á Íslandi og hefur unnið í búðinni Delí við hliðina á Bóksölu stúd-

enta undanfarna þrjá mánuði. Hún
segir engan áberandi mun á matsölu eftir að próf hófust, en að alltaf sé mest um að vera í upphafi
mánaðar. Stór skammtur af pasta
kostar 700 kall og er kannski ekki
að undra að stúdentar hafi efni á
slíkum veitingum nema einu sinni í
mánuði.
Sigga í kaffiteríunni í Lögbergi
segir miklu minna um að vera í
prófunum. Einnig er tómlegt um að
lítast í Norræna húsinu, en Gíslína í
kaffiteríunni þar segir það vera
mjög sveiflukennt milli daga hvort
mikið sé af fólki.
Það er ekki fyrr en komið er út á
enda, í höfuðstöðvar Félagsvísindaog hagfræðideildar í Odda, að allt
iðar af lífi. Allar stofur og flestir
gangar eru fullmannaðir af nemum
með nefið ofan í bók. Á miða á
einum stað stendur að fyrir innan
sé próf í rekstarhagfræði og fólk
beðið um að hafa hljótt.
Dominossendill með derhúfu
gengur upp í kaffiteríuna og afhendir varning sinn, en þriðjudagar og
fimmtudagar eru pítsudagar hjá
stúdentum. Hann segir mikið pant-

(5,$! /' %,¥3!"%4 !&'2%)¨3,5+/.52 ¥ +!&&)34/&5..) ¥ /$$! +RISTÅN ER SKAMMT

FR¹ AÈ SINNA STÎRFUM

að af pítsum á próftímanum í stúdentagarða.
Konurnar í afgreiðslunni, þær
Kristín og Hulda, eru brosmildar.
Aðspurðar hvers vegna það sé svona
miklu meira um að vera í kaffistofu
Odda en á öðrum kaffistofum á
háskólasvæðinu segja þær að það sé
vegna þess að skemmtilegustu konurnar vinni þar, og bæta við að þar

VALURG

2!'.!2 «,!&33/. ,¾RIR BËKMENNTA

FR¾ÈI EINS OG ÖR¾LL DAGANA FYRIR PRËF

Opnum fyrir
morgunverð kl. 9:00
mánudaga - laugardaga
verslun opnar kl. 10:00

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

sé einnig mest úrval af sælgæti.
Hinum megin við Suðurgötuna
er hægt að komast í búðir. Í 10-11 á
Hjarðarhaga segja menn sölu orkudrykkja alltaf taka kipp í kringum
prófin. Karl F. Thorarensen, innkaupafulltrúi Vífilfells, staðfestir
að salan aukist verulega um vor og
jól þegar prófin eru í hámæli, og að
Magic sé langvinsælastur.
Í Þjóðarbókhlöðunni er múgur og
margmenni. Matstofa Vesturbæjar
rekur þar útibú og virðist sú eina
sem getur keppt við þær Kristínu og
Huld í Odda hvað vinsældir varðar.
Þar seljast einnig miklu fleiri orkudrykkir fyrir próf, og er jafnvel
boðið upp á Mega-Prófdrykkinn,
sem er „boost drykkur“ með vænum
skammti af Magic orkudrykk í. Einn
er það þó sem ekki seilist í vasa
stúdenta um prófin, en það er hann
Jóhann byssusmiður á Dunhaga.
Búð hans er flutt, og því ekki líklegt
að það verði mikil aukning á skotvopnasölu í jólaprófunum.
FRETTABLADIDIS

-!2¥! /' «,) 3,&2¨).%-!2 ,¹TA FARA VEL UM SIG Å /DDA

Gefur öndunum báta að borða
Hjörtur Aðalsteinsson, veitingamaður á Quiznos Sub, er vinsæll
meðal fuglanna á Tjörninni, en á
hverjum degi kemur hann með
afgangsbrauð til að gefa svöngum
öndum og svönum.
„Ég er búinn að gera þetta alla
ævi, síðan ég var lítill og svo fór
ég með eigin börn. Borgin sá alltaf
um að gefa fuglunum á veturna,
en því var hætt fyrir 2-3 árum.“
Þá vildi hins vegar svo heppilega til fyrir fiðurféð að Quiznos
opnaði á Lækjargötu og Hjörtur
tók við.
„Það er mest gaman að gefa
þeim þegar er svona kalt. Þeir eru
farnir að þekkja bílinn, hann er
kirfilega merktur Quiznos og
svanirnir virðast sjá betur. Þeir
koma kjagandi á móti mér þegar
ég er með brauðpokana.“
Borgin sér þó enn um að veita
heitu vatni í Tjörnina til að bræða
hluta íssins. „Það eru mikli fleiri

(*®2452 !¨!,34%).33/. 6EITINGAMAÈUR ¹ 1UIZNOS 3UB GEFUR ÎNDUNUM ¹ 4JÎRNINNI

AFGANGSBRAUÈIN

fuglar á veturna, enda vita þeir að
hér er hægt að komast í mat. Það
er minni ástæða til að gefa þeim á
sumrin, en ég kem með brauð allt

árið um kring, jafnvel á sunnudagsmorgnum, en þá er búið að
vera opið hér nóttina áður og því
til afgangar.“
VG
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3VONA ERUM VIÈ

Eiga rúmlega helming auðsins

 !ÈFLUTTIR TIL LANDSINS UMFRAM BROTTFLUTTA















(EIMILD (AGSTOFA ¥SLANDS

4VÎ PRËSENT MANNA EIGA RÒMLEGA HELMINGINN AF AUÈI HEIMILA
HEIMSINS ¹ MEÈAN F¹T¾KASTI HELMINGURINN ¹ T¾PLEGA EITT PRËSENT
¶ETTA KEMUR FRAM Å SKÕRSLU SEM FJËRIR HAGFR¾ÈINGAR VIÈ (¹SKËLANN Å
6ESTUR /NTARIO UNNU FYRIR 3AMEINUÈU ÖJËÈIRNAR OG KYNNT VAR ÖANN 
DESEMBER !UÈMAGNIÈ VAR REIKNAÈ ÒT FR¹ VERÈM¾TUM FASTEIGNA OG
FJ¹RMUNUM HVERS HEIMILS ¶ETTA ER Å FYRSTA SKIPTI SEM SLÅK RANNSËKN
ER GERÈ Å LÎNDUM HEIMSINS OG BYGGIR HÒN ¹ GÎGNUM SEM VAR SAFNAÈ
SAMAN ¹RIÈ 
!UÈUR UPP ¹ RÒMLEGA   MILLJËNIR N¾GIR
HEIMILI TIL AÈ VERA Å HËPI ÖEIRRA SEM ERU RÅKUST
Å HEIMINUM  PRËSENT HEIMILA ERU Å ÖESSUM
FLOKKI 2ÅKASTA EITT PRËSENT HEIMSINS R¾ÈUR
YFIR AUÈI UPP ¹ MEIRA EN RÒMLEGA  MILLJËNIR
KRËNA  MILLJËNIR MANNA ERU Å ÖESSUM HËPI

HEIMILA Å !SÅU OG +YRRAHAFSLÎNDUNUM %ITT PRËSENT AUÈSINS ER Å EIGU
HEIMILA Å !FRÅKU
-EÈALAUÈURINN Å HEIMINUM ER RÒMLEGA   MILLJËNIR EN HONUM
ER AFAR MISSKIPT EINS OG KEMUR FRAM Å RANNSËKNINNI

(VAÈA LÎND ERU RÅKUST
3AMKV¾MT RANNSËKNINNI ER H¾STI MEÈALAUÈURINN Å *APAN  
MILLJËNIR KRËNA AÈ MEÈALTALI ¹ HEIMILI 3VISS
OG ,ÒXEMBORG ERU Å N¾STU TVEIMUR S¾TUNUM
-EÈALAUÈUR ¹ HEIMILI ER RÒMAR   MILLJËNIR Å
"ANDARÅKJUNUM EN ÖAR BÕR EITT PRËSENT AF RÅK
ASTA FËLKI HEIMSINS -EÈALAUÈUR ¹ HVERN ¥SLEND
ING SAMKV¾MT RANNSËKNINNI ER   MILLJËNIR

(VAÈA LÎND ERU F¹T¾KUST

3KIPTING EFTIR HEIMSHLUTUM

fréttir og fróðleikur

30524  36!2!¨
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Hættuleg
bifhjólafólki
&ORSVARSMENN
VÁLHJËLAKLÒBBS
INS 3NIGLANNA
AFHENTU NÕLEGA
SAMGÎNGUR¹È
HERRA UNDIR
SKRIFTALISTA MEÈ
TVÎ ÖÒSUND
NÎFNUM TIL
AÈ MËTM¾LA
%$$! ¶«2%9
VÅRAVEGRIÈUM ¹
'5¨.!$«44)2
(ELLISHEIÈI %DDA
'JALDKERI 3NIGL
¶ËREY 'UÈNA
ANNA
DËTTIR ER GJALDKERI
3NIGLANNA
(ÒN SEGIR AÈ TVEIR AF HVERJUM TÅU
VÁLHJËLAMÎNNUM SEM LENDA ¹ VÅRA
VEGRIÈI SLASIST ALVARLEGA
!F HVERJU FËRUÈ ÖIÈ ÒT Å ÖAÈ AÈ
SAFNA UNDIRSKRIFTUM
6IÈ SÎFNUÈUM UNDIRSKRIFTUNUM TIL
AÈ KOMA Å VEG FYRIR BANASLSYS ¹ÈUR
EN ÖAU GERAST 6IÈ GERÈUM ÖETTA TIL
ÖESS AÈ MËTM¾LA VÅRAVEGRÅÈUM
%RU VÅRAVEGRIÈ SVONA H¾TTULEG
*¹ ÖAU ERU MUN H¾TTULEGRI EN ÖESSI
HEFÈBUNDNU VEGRIÈ ¶AÈ ER EKKERT
SEM HINDRAR OKKUR EÈA HJËLIN OKKAR
AÈ LENDA ¹ STËLPUNUM OG FARA YFIR
¹ HINN VEGARHELMINGINN  NÅUTÅU
KÅLËMETRA HRAÈA ER VÅRINN EINS OG
HNÅFUR
(VAÈ VILJIÈ ÖIÈ AÈ KOMI Å STAÈINN
%IGINLEGA HVAÈ SEM ER 6IÈ VILJUM
BARA EKKI VÅRAVEGRIÈ

-EÈALAUÈURINN ¹ HVERN ÅBÒA Å )NDLANDI ER
UM  KRËNUR OG Å MÎRGUM !FRÅKJURÅKJUM ER
AUÈURINN NOKKUÈ HUNDRUÈ DOLLARAR ¹ MANN TIL
D¾MIS Å -ALÅ .ÅGERÅU OG 3ÒDAN

%INN ÖRIÈJI HLUTI AF HEILDARAUÈI HEIMSINS ER Å
EIGU BANDARÅSKRA HEIMILA OG EINN ÖRIÈJI Å EIGU
EVRËPSKRA  PRËSENT AUÈSINS ER Å EIGU RÅKRA

Jarðgöng í stað lífshættunnar
Ummæli Sturlu Böðvarssonar samgönguráðherra
um að flýta eigi gerð jarðganga milli Ísafjarðar og
Bolungarvíkur gefa tilefni
til bjartsýni á Vestfjörðum.
Aðstæður við veginn um
Óshlíð hafa aldrei verið
hættulegri en á þessu ári.
Hræðsla vegfarenda á veginum
um Óshlíð, vegna fjölmargra tilfella þar sem grjót hefur hrunið
niður á veginn, hefur verið óhjákvæmilegur fylgifiskur umferðar
milli Ísafjarðar og Bolungarvíkur
um árabil. „Fólk forðast það að
keyra um veginn enda er það í
raunverulegri hættu vegna þess
hve grjóthrun hefur verið títt niður
á veginn á undanförnum árum,“
segir Önundur Jónsson, yfirlögregluþjónn á Ísafirði, en margsinnis hefur lögregla verið kölluð vegna
hættulegra aðstæðna sem skapast
hafa á veginum. Eins og greint var
frá í Fréttablaðinu í gær þurftu
lögreglumenn frá Bolungarvík að
forða sér undan skriðuföllum á
hlaupum hinn 17. nóvember síðastliðinn er skriða féll skyndilega
niður á veginn.

¶UNG UMFERÈ OG ËÎRYGGI
Að meðaltali fara rúmlega 600
bílar á dag milli Ísafjarðar og Bolungarvíkur samkvæmt sjálfvirkri
talningu Vegagerðar ríksins. Yfir
sumartímann fara að meðtali 740

bílar á dag um veginn en umferð
dregst nokkuð saman á öðrum
tímum ársins. Mesti vandinn skapast er jarðvegur verður óstöðugur
í hlíðum Óshlíðar vegna úrkomu
eða mikilla hitabreytinga. Þá geta
fallið skriður úr hlíðinni auk þess
sem hætta á snjóflóðum verður
umtalsverð.
Þetta óvissuástand hefur verið
viðvarandi undanfarin ár og þrátt
fyrir aðgerðir til þess að reyna að
hefta skriðuföll og grjóthrun hefur
óöryggi áfram verið viðvarandi.
Öryggisaðgerðirnar, eins og uppsetning girðinga í hlíðinni, hafa
ekki aukið öryggi vegfarenda á
veginum. Samkvæmt upplýsingum
frá forsvarsmönnum Vegagerðarinnar á Ísafirði, Gísla Eiríkssyni
umdæmisstjóra og Geir Sigurðssyni rekstrarstjóra, hefur grjóthrun margsinnis lokað umferð
tímabundið á veginum og valdið
nokkru tjóni. Mikil mildi þykir að
manntjón hafi ekki orðið.

,AUSN FUNDIN Å SAMSTARFI VIÈ HEIMA
MENN
Í viðtali við Fréttablaðið í gær
sagðist Sturla Böðvarsson samgönguráðherra ætla að kynna hugmyndir um jarðgöng fyrir heimamönnum áður en ákvarðanir yrðu
teknar innan ríkisstjórnarinnar en
stefnt er að því að taka málið upp
innan hennar fyrir áramót. Skýrsla
starfshóps sem fjallað hefur um
samgönguúrbætur á Vestfjörðum
verður kynnt fyrir Sturlu á næstu
dögum.
.OKKRAR LEIÈIR NEFNDAR
Heimamenn á Bolungarvík hafa
lagt á það áherslu, meðal annars í
viðtölum við Fréttablaðið í janúar
á þessu ári, að göngin verði varanleg lausn á þeim vanda sem viðvarandi hefur verið um árabil. „Það
sem nær allir voru sammála um
var að þeir vildu heildræna lausn

en ekki margar skyndilausnir,“
sagði Pálína Vagnsdóttir í viðtali
við Fréttablaðið 19. janúar en hún
hefur farið fyrir hópi áhugafólks
um samgönguúrbætur á svæðinu.
Tæplega 1500 manns höfðu þá
þegar skrifað undir þá kröfu hópsins að ein göng verði lögð frá Syðridal við Bolungarvík og í Vestfjarðagöng. Til tals hafa komið nokkrar
jarðgangaleiðir sem ýmist fela í
sér stutt göng út frá veginum sem
þegar er í notkun, í Óshlíðinni,
lengri göng úr Hnífsdal yfir í Syðridal eða nokkrar útfærslur á göngum úr Tungudal yfir í Syðridal.
Steinþór Bragason verkfræðingur
lagði fram sjö jarðgangatillögur á
fjölmennum fundi fyrr á árinu sem
sjást á korti hér að ofan.
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,ÎGREGLUBIFREIÈ SÁST HÁR
¹ VEGINUM UM «SHLÅÈ
EFTIR AÈ STËR GRJËTHNULL
UNGUR HRUNDI VIÈSTÎÈU
LAUST NIÈUR ¹ VEGINN Å
GEGNUM VARNARGIRÈINGU
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¹KVÎRÈUN UM AÈ
FLÕTA GERÈ JARÈGANGA

«ÖARFI ER AÈ
FJÎLYRÈA UM HVERSU
MIKILV¾GT ER AÈ
R¹ÈAST Å SAM
GÎNGUB¾TUR

&2¡44!",!¨)¨'6!
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MAGNUSH FRETTABLADIDIS

&AGNA ¹KVÎRÈUN UM AÈ FLÕTA FRAM
KV¾MDUM
Halldór Halldórsson, bæjarstjóri á
Ísafirði, fagnar ákvörðun um að
flýta jarðagangagerð. „Mér finnst
þetta vera fagnaðarefni og þá sérstaklega að Sturla skuli leggja
áherslu á samstarf við heimamenn.
Það koma ýmsar lausnir til greina
og það er nauðsynlegt að rætt verði
um alla möguleika til hlítar því
lausnin þarf að vera varanleg og
nýtast til langrar framtíðar.“
Grímur Atlason, bæjarstjóri í
Bolungarvík, segir nauðsynlegt að
ráðist verði í jarðgangagerð á
svæðinu og fagnar öllum ákvörðunum sem leiða til flýtimeðferðar.
„Við fögnum því að þetta mál sé
komið á rekspöl. Það verður spennandi að sjá hvaða leið verður valin
því nauðsynlegt er að skapa sátt
um þá leið sem valin verður. Ég
fagna því að samgönguráðherra
vilji flýta þessu sem mest. Ekki
þarf að fjölyrða um það hversu
brýnt það er að bæta samgöngur á
milli Ísafjarðar og Bolungarvíkur,
eins og á mörgum stöðum á Vestfjörðum.“
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¾TLAÈUR KOSTNAÈUR

 'EGNUM «SHYRNU Å FYRSTA ¹FANGA NYRSTI ¹FANGINN OG SÅÈAR TVENN
  KM

 MILLJAÈUR

 &R¹ 3KARFASKERI VIÈ (NÅFSDAL AÈ &REMRIËS VIÈ "OLUNGARVÅK

ÎNNUR GÎNG UM «SHLÅÈ Å ¹FÎNGUM

  KM

  MILLJARÈAR

 ²R (NÅFSDAL Å 3YÈRIDAL

  KM

  MILLJARÈAR

 KM

  MILLJARÈAR

  KM

  MILLJARÈAR

  KM

  MILLJARÈAR

  KM

  MILLJARÈAR

 ²R -ÒLALANDI Å 3YÈRIDAL
 ²R 4UNGUDAL Å 3YÈRIDAL
 ²R 3YÈRIDAL AÈ GATNAMËTUM 3UÈUREYRAR OG &LATEYRARAFLEGGJARA
Å 6ESTFJARÈAGÎNGUM
 ²R 3YÈRIDAL AÈ 3UÈUREYRARAFLEGGJARA Å 6ESTFJARÈAGÎNGUM

JÓLASPILIN
SPRENGÐI
TILBO

TILBOÐ

TILBOÐ

4.990.-

2.495.-

2.400 nýjar spurningar

Minnisleikur - íslenska stafrófið

TILBOÐ

4.490.®

MEÐ

ilið í 15 löndum.

Valið vinsælasta sp

SPILUM

Aðeins

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

Rummikub

1.395.- 1.395.-

Púsluhnettir
VERÐ FRÁ

995.-

PÚOGSL
JÓLAKÚLA

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

Aðeins

Monopoly

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

Aðeins

995.-

5p0il
s

TVÖ

PÚSL
Aðeins

50 spil í einum kassa

Latabæjar púsluspil

1.295.-
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Peningaskápurinn ...
-ILLJARÈUR Å HÒFI

&¹ PENINGANA Å MARSLOK

¶EIR SEM URÈU VITNI AÈ SÅÈUSTU MÅNÒTUNUM Å
LEIK 0ORTO OG !RSENAL Å LOKAUMFERÈ RIÈLAKEPPNI
-EISTARADEILDARINNAR HLJËTA AÈ HAFA GETAÈ
SKEMMT SÁR BETUR Å LYFTU "LAÈAMAÈUR ¹ LEIKVARPI
BRESKU VEFSÅÈUNNAR 3OCCERNETCOM LÕSTI SÅÈUSTU
MÅNÒTUNUM ÖANNIG b¡G MYNDI GEFA YKKUR SNJALL
AR LÕSINGAR AF ÎLLUM MARKT¾KIF¾RUNUM OG
HINUM FR¹B¾RU HREYFINGUM LEIKMANNA
EN EKKERT SLÅKT HEFUR GERST ,EIKURINN ER
ORÈINN AÈ EINNI ¾FINGU OG VARNAR
MENN !RSENAL HAFA HALDIÈ BOLTANUM
SÅN ¹ MILLI SÅÈUSTU FIMM MÅNÒTURNARm
¶ESSI MIKLA VARF¾RNI LEIKMANNA VAR
SKILJANLEG ÖEGAR HAFT VAR Å HUGA AÈ
JAFNTEFLI DUGÈI B¹ÈUM LIÈUM TIL AÈ
KOMAST ¹FRAM Å SEXT¹N LIÈA ÒRSLITIN
4ALIÈ ER AÈ HVORT LIÈ F¹I AÈ MINNSTA
KOSTI EINN MILLJARÈ KRËNA FR¹ EVRËPSKUM
KNATTSPYRNUYFIRVÎLDUM FYRIR ÖAÈ EITT AÈ
KOMAST ¹FRAM

6IÈSKIPTABANKARNIR ÖRÅR ,ANDSBANKINN 'LITNIR OG
+AUPÖING AUGLÕSA NÒ ALLIR Å ,ÎGBIRTINGABLAÈINU
VEGNA NOKKURS FJÎLDA GLATAÈRA 3PARISJËÈSBËKA
6ERA M¹ AÈ BEIÈNUM SÁ SAFNAÈ UPP TIL ¹RSLOKA
EN LÅKLEGRA ÖYKIR ÖË AÈ FYRIR JËLIN HAFI FLEIRI
FARIÈ AF STAÈ TIL AÈ TAKA ÒT PENINGANA SÅNA EN
KOMIST AÈ ÖVÅ AÈ BANKABËKIN V¾RI TÕND ,ÎGUM
SAMKV¾MT ÖARF NEFNILEGA AÈ AUGLÕSA Å ,ÎGBIRT
INGABLAÈINU EFTIR HANDHAFA TÕNDRAR BËKAR ¹ÈUR
EN H¾GT ER AÈ HLEYPA ÖEIM SEM ÖYKIST EIGA
HANA Å REIKNINGINN (AFI EINHVER ¾TLAÈ AÈ TAKA
ÒT VEGNA JËLANNA VERÈUR HONUM EKKI K¹PAN ÒR
ÖVÅ KL¾ÈINU BEÈIÈ ER Å ÖRJ¹ M¹NUÈI
EFTIR VIÈBRÎGÈUM VIÈ AUGLÕS
INGUNNI 2EIKNINGALISTINN VAR
LENGSTUR HJ¹ +AUPÖINGI EN EKKI
AF ÖVÅ VIÈSKIPTAVINIR BANKANS SÁU
GLEYMNARI EN HINNA HELDUR ER
HANN EINN UM AÈ VERA ENN AÈ
GEFA ÒT BANKAB¾KUR

Glitnir lækkar verðmat á Kaupþingi
Greining Glitnis hefur uppfært
verðmat sitt á Kaupþingi og
lækkað verðmatsgengi úr 979
krónum á hlut í 968 krónur. Það
var átján prósentum yfir gengi á
markaði þegar nýja verðmatið
var gefið út, 822 krónur.

+!50¶).' "!.+) 'LITNIR HEFUR L¾KKAÈ
VERÈMATSGENGI +AUPÖINGS ÒR  Å 

Gengi bréfa í bankanum hækkaði í gær og var komið í 830 krónur seinnipart dags í gær. Mælir
greiningardeildin með því að
fjárfestar kaupi bréf í félaginu
horft til langs tíma.
Jónas G. Friðþjófsson, sérfræðingur hjá Greiningu Glitnis,
segir ástæður lækkunar verðmatsins meðal annars að gert er
ráð fyrir minni vaxtamun, sérstaklega á næsta ári, og minni
hagnaði af stöðutöku í hlutabréfum. Þar að auki virkar til lækkunar matsins tiltölulega lágt
útboðsgengi í nýafstöðnu hlutafjárútboði Kaupþings.
Markgengi, sem er spá um
hvert gengi bréfa í félaginu verður eftir sex mánuði, er 920 krónur.
HHS

+RËNAN ÒT AF MARKAÈI
L¹NTAKENDUR HAFA BETRI MÎGULEIKA EN
(¹VAXTASTEFNA 3EÈLABANKA ¥SLANDS
¹ÈUR AÈ TAKA L¹N Å ÎÈRUM GJALDMIÈL
VIRÈIST SM¹M SAMAN VERA AÈ
UM EN KRËNUNNI ¶ESSI ÖRËUN HLÕTUR
VERÈLEGGJA ÅSLENSKU KRËNUNA ÒT
AÈ HALDA ¹FRAM OG H¹IR VEXTIR ¹ KRËN
AF MARKAÈNUM SEGIR 6ILHJ¹LMUR
UNNI MINNKA ÖVÅ MARKAÈSHLUTDEILD
%GILSSON FRAMKV¾MDASTJËRI 3AMTAKA
HENNAR OG ÖÕÈINGU FYRIR
ATVINNULÅFSINS 3! 
HAGSTJËRNm
b%ITT AF HLUTVERKUM
6ILHJ¹LMUR BENDIR ¹
GJALDMIÈLA ER AÈ VERA T¾KI
AÈ FYRST OG FREMST SÁU
TIL ÖESS AÈ GEYMA PENINGA
ÖAÈ HEIMILIN Å LANDINU OG
OG ÖAÈ ER EKKI EINUNGIS
MJÎG AFMARKAÈIR HLUTAR
VERÈBËLGA SEM RÕRIR H¾FNI
ATVINNULÅFSINS SEM SÁU
GJALDMIÈILSINS TIL ÖESS
AÈ GEGNA ÖVÅ HLUTVERKI
NETTËSKULDARAR Å KRËNUM
OG TELUR AÈ H¹TT VAXTASTIG
6IÈVARANDI H¹IR VEXTIR GERA
ÖAÈ LÅKA ÖEGAR FJ¹RMAGNS
6),(*,-52 %'),33/. MUNI LEIÈA TIL ÖESS AÈ
B¾ÈI HEIMILI OG FYRIRT¾KI
MARKAÈURINN ER JAFN OPINN
OG VIRKUR OG ER HÁR ¹ LANDI m SEGIR
FLYTJI Å AUKNUM M¾LI L¹N SÅN YFIR Å
ERLENDA GJALDMIÈLA ¶¹ TELUR HANN
6ILHJ¹LMUR Å NÕJU FRÁTTABRÁFI 3! (ANN
EKKI ËLÅKLEGT AÈ SKÕRINGAR ¹ VEIKINGU
BENDIR ¹ AÈ MARKAÈSHLUTDEILD KRËN
KRËNUNNAR UNDANFARIÈ ÖR¹TT FYRIR
UNNAR Å ÅSLENSKA BANKAKERFINU SÁ UM
 PRËSENT EN AÈEINS UM  PRËSENT
METVEXTI SÁ AÈ LEITA Å MINNKANDI EFT
IRSPURN ÒR BYGGINGARIÈNAÈI ÖAR SEM
Å ÅSLENSKA L¹NAKERFINU Å HEILD b UND
MENN HAFI FJ¹RMAGNAÈ FRAMKV¾MDIR
ANFÎRNUM ¹RUM HAFA ÕMSAR NÕJUNGAR
Å KRËNUM bOG ¹ MJÎG H¹UM VÎXTUMm
¹ FJ¹RMAGNSMARKAÈNUM GERT HANN
VIRKARI OG MEÈAL ANNARS VALDIÈ ÖVÅ AÈ
ËK¹

Látum ekki fylgifiska skammdegisins leggja okkur í
rúmið. Styrkjum mótstöðuaflið, höldum heilbrigði
og hreysti með varnarefnum náttúrunnar.

3AMKV¾MT ¹¾TLUNUM +AUPÖINGS MUN
NÕ FÁLAGASKIPAN )#%8  FYRIR FYRRI HLUTA
N¾STA ¹RS VERÈA ËBREYTT ÖEIRRI SEM NÒ
GILDIR NEMA !TLANTIC 0ETROLEUM VÅKUR FYRIR
)CELANDIC 'ROUP +AUPHÎLLIN GREINIR FR¹
NÕRRI SAMSETNINGU ÒRVALSVÅSITÎLUNNAR Å DAG

 VAXTA¹KVÎRÈUNARFUNDI Å G¾R ¹KVAÈ
SEÈLABANKI %NGLANDS AÈ HALDA STÕRIVÎXT
UM ËBREYTTUM EFTIR AÈ HAFA H¾KKAÈ
VEXTI TVISVAR ¹ SÅÈUSTU FJËRUM M¹NUÈUM
.OKKUR ËVISSA RÅKIR UM N¾STU SKREF

'REININGARDEILD ,ANDSBANKANS BENDIR ¹
AÈ ÖAÈ SEM AF ER ¹RI HAFI VERIÈ VERULEGA
NEIKV¾È ¹VÎXTUN AF ÒTG¹FU JÎKLABRÁFA
OG ÖAÈ KUNNI AÈ SKÕRA LITLA NÕJA ÒTG¹FU
UNDANFARIÈ %N ER ÖË SAGT KUNNA AÈ VERA
AÈ MARKAÈURINN FYRIR BRÁFIN SÁ METTUR

6ANDMETINN VIÈSKIPTAHALLI
Stór hluti íslenskra fyrirtækja er í skilningi laga í eigu erlendra fjárfesta sem
stuðlar að halla á viðskiptum. Forstöðumaður greiningardeildar Landsbankans
segir að skoða þurfi ítarlega aðferðafræðina að baki mælingum á hallanum.
Umtalsverður hluti íslenskra fyrirtækja er í eigu erlendra fjárfesta
í skilningi laga. Til þess teljast
„íslenskur“ samkvæmt skilgreiningum Seðlabankans verður einstaklingur eða lögaðili að hafa
fasta búsetu hér á landi samkvæmt
lögum um lögheimili, án tillitis til
ríkisfangs. Mikill hagnaður fyrirtækja upp á síðkastið stuðlar því
að halla á viðskiptum við útlönd
þegar fyrirtæki eru í eigu
„erlendra“ fjárfesta.
Á þessa staðreynd var bent í
Vegvísi Landsbankans eftir að
Seðlabankinn birti í fyrradag tölur
sem sýna að viðskiptahallinn
fyrstu níu mánuði ársins nam 205
milljörðum króna. Er hallinn því
þegar orðinn meiri en í fyrra þegar
hann nam 164 milljörðum fyrir allt
árið.
Á síðustu árum hefur þáttatekjuliðurinn „ávöxtun hlutafjár“
orðið æ meira áberandi í tölum um
viðskiptahalla. Að baki hans eru
færslur í tengslum við fjárfestingu útlendinga hér á landi og
Íslendinga erlendis. Á þriðja ársfjórðungi hækkaði gjaldaliður
ávöxtunar hlutafjár úr rúmum
fimmtán milljörðum í rúma 26
milljarða milli fjórðunga. Tekjuliður ávöxtunar hlutafjár lækkaði
hins vegar úr rúmum nítján milljörðum í átján. Sá aukni viðskipta-

¥3,%.3+52 %¨! ²4,%.3+52 !UKNINGU ¹ VIÈSKIPTAHALLA M¹ MEÈAL ANNARS REKJA TIL GËÈRAR
AFKOMU HLUTAFÁLAGA Å EIGU ¥SLENDINGA SEM TELJAST ERLENDIR Å SKILNINGI LAGA

halli sem rekja má til þessara liða
virðist því stafa annars vegar af
góðri afkomu álfyrirtækjanna hér
á landi og góðri afkomu hlutafélaga sem að hluta eru í eigu
íslenskra aðila og teljast vera
erlendir í greiðslujafnaðaruppgjörinu.
Edda Rós Karlsdóttir, forstöðumaður greiningardeildar Landsbankans, segir að ítarlega þurfi að
skoða aðferðafræðina að baki
mælingum á viðskiptahalla. „Í
ljósi þeirra gríðarlegu breytinga

sem hafa orðið á fjármagnsflæði
til og frá landinu á undanförnum
árum er eðlilegt að myndist ákveðinn mælingarvandi. Fjárfestingar
erlendis hafa aukist gríðarlega og
fyrirtæki og fjárfestingafélög
hafa leitað leiða til þess að lágmarka skatta sína, meðal annars
með því að skrá félög í útlöndum.
Líkur eru því á að viðskiptahallinn
sem af þessu skapast sé að einhverju leyti bókhaldslegur og
komi til baka í gegnum fjármagnsjöfnuðinn.“
HOLMFRIDUR MARKADURINNIS

TM fagnar fimmtugsafmæli
Tryggingamiðstöðin er fimmtug
um þessar mundir og var af því
tilefni opnað skautasvell fyrir
almenning á Ingólfstorgi í Reykjavík síðdegis í gær, beint fyrir
framan höfuðstöðvar félagsins í
Aðalstræti.
Fram til 29. þessa mánaðar fer
svo fram margvísleg dagskrá á
svellinu samkvæmt upplýsingum
frá Tryggingamiðstöðinni. „Má
þar meðal annars nefna kennslu í
íshokkí og curling, listsýningar á
skautum, skautadansleik og margs
konar tónlist og uppákomur. TM
svellið hefur verið lagt í góðri
samvinnu við Reykjavíkurborg og

með stuðningi Orkuveitunnar,“
segir félagið.
Tryggingamiðstöðin var stofnuð 7. desember 1956 af aðilum
tengdum sjávarútvegi með áherslu
á að tryggja skip, frystihús og
afurðir. Félagið þróaðist svo yfir í
alhliða vátryggingarþjónustu og
fjármögnunarþjónustu. Hjá TM
starfa um 120 manns. Þá keypti
TM fyrr á þessu ári norska tryggingafélagið NEMI Forsikring
ASA.
Frekari upplýsingar um opnun
og dagskrá á TM svellinu er að
finna á vef félagsins, www.tryggingamidstodin.is.
ËK¹

4ESCO HALDA ENGIN BÎND

Láttu sérhæft starfsfólk
okkar aðstoða þig
við val á vítamínum.

-!2+!¨305.+4!2

Tesco, stærsta stórmarkaðakeðja Bretlandseyja, sýndi mikinn vöxt á þriðja ársfjórðungi.
Samkvæmt tölum frá fyrirtækinu jókst sala á innri vexti
einum saman um 5,6 prósent á
milli ára án tillits til eldsneytissölu. Heildarvelta jókst um 8,5
prósent á milli ára.
Tesco hefur vaxið hratt á
fjórða ársfjórðungi en sjö nýjar
verslanir voru opnaðar í síðustu
viku.
Eykst
fermetrafjöldi
verslunarrýmis um þriðjung á

núverandi ársfjórðungi einum
saman.
Tölur sýndu einnig mikla
aukningu í erlendri starfsemi
félagsins. Erlendar Tesco-verslanir seldu 17,9 prósentum meira
á milli ára. Á seinni hluta þessa
árs hafa alls þrjú hundruð nýjar
verslanir erlendis verið opnaðar undir merkjum Tesco.
Hlutabréf í félaginu, sem er
skráð í Kauphöllinni í Lundúnum, hafa hækkað um sautján
prósent það sem af er ári.
EÖA
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²T ÖENNAN M¹NUÈ VERÈUR HALDIÈ ÒTI
SKAUTASVELLI Å MIÈB¾ 2EYKJAVÅKUR
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)CELANDIC TAKI
S¾TI !TLANTIC
'REININGARDEILD +AUPÖINGS SP¹IR
ÖVÅ AÈ )CELANDIC 'ROUP TAKI S¾TI
!TLANTIC 0ETROLEUM Å N¾STU FÁLAGA
SKIPAN ²RVALSVÅSITÎLUNNAR SEM
KYNNT VERÈUR VIÈ LOKUN MARKAÈA Å
DAG 3KIPAN ÖESSI MUN N¹ TIL FYRRI
HLUTA ¹RSINS 
!È ÎÈRU LEYTI VERÈI SAMSETNING
IN ËBREYTT OG FJÎLDI FÁLAGA ËBREYTT
UR ÖR¹TT FYRIR AÈ NÕ AÈFERÈAFR¾ÈI
+AUPHALLARINNAR GETI LEITT TIL ÖESS
AÈ AÈEINS TËLF FÁLÎG SKIPI ²RVALS
VÅSITÎLUNA
EÖA

jól
@9A('J'%%%
7G6K>6('¹A89h_ckVge

JeeaVjhc/&(++m,+-=9gZVYn
7dgÂhiVcYjgbZÂhcc^c\^[na\^g
=9B>iZc\^[ng^ghiV[g¨cVbncY

&(.#...!"
&&#+++!"{b{cjÂ^
&'b{cjÂ^kVmiVaVjhi
KZgÂa¨``jc

'%#%%%

:HEG>I&/<a¨h^aZ\ih_ckVge!]Z^bVW!9K9he^aVg^
K
:HEG>I&
7G6K>6('¹A89h_ckVge
GV[Yg^[c[gVb]a^Âad`Vgi¨`^cj
ÄZ\VgÄVÂZ``^Zgcdi`jc
>ccWn\\Âjg9K9he^aVg^
d\;BikVgebZÂ'%hiÂkVb^cc^
 
'%%LH";dgXZEgd]a_Â`Zg[^hZb
kZ^i^g*#&]Z^bVW]a_b{c[aZ^g^
]{iVaVgVZÂVhcgV
>ccWn\\ÂjgWVhhV]{iVaVg^bZÂ
YZbejchZbZ``^aZ^Â^gi^ig^c\i
\a[^Â



)..#.*%!"
)

)&#++(!"{b{cjÂ^
&'b{cjÂ^kVmiVaVjhi



lll#hdcnXZciZg#^hhb^/*--,++.



 DESEMBER  &®345$!'52

SPRON selur stofnfé Ryanair framlengir tilboð sitt
SPRON hefur hafið sölu á 4,5
milljörðum nýrra stofnfjárhluta
á útboðsgenginu 2,04699. Söluandvirðið nemur því rúmum 9,2
milljörðum króna.
Þetta er í fjórða skipti frá vordögum 2005 sem stofnfé sparisjóðsins er aukið. Núverandi
heildarfjöldi stofnfjárhluta er
fimm milljarðar hluta og er því
stefnt að því að auka það um níutíu prósent í þessu útboði. Stofnfjáreigendur í lok dags þann 6.
desember eiga forkaupsrétt, en
útboðinu lýkur þann 21. desember.
Í útboðslýsingu kemur fram að
nýti forgangsréttarhafi ekki rétt
sinn í útboðinu mun hlutfallsleg
þynning hans í stofnfé SPRON

34/&.&*2²4"/¨ ¥ 302/. ¥ BOÈI NÕTT
STOFNFÁ FYRIR   MILLJARÈA KRËNA

vera 47,4 prósent að því gefnu að
allt stofnféð seljist.
EÖA

Stjórn írska lággjaldaflugfélagsins
Ryanair hefur ákveðið að framlengja tilboðsfrest í allt hlutafé
írska innanlandsflugfélagsins Aer
Lingus fram til 22. desember næstkomandi í kjölfar þess að innan við
eitt prósent hluthafa í Aer Lingus
studdi tilboðið á hluthafafundi
félagsins í byrjun vikunnar.
Yfirtökutilboð Ryanair í félagið
hljóðar upp á 1,48 milljarða evra
eða um 136 milljarða íslenskra
króna.
Meirihluti hluthafa í Aer Lingus
hefur sett sig upp á móti tilboðinu
þrátt fyrir að það sé talsvert yfir
útboðsgengi. Þar á meðal er ríkisstjórn Írlands sem fór með um áttatíu prósent hlutafjár í félaginu fyrir
einkavæðingu þess í lok september.

Stjórn Aer Lingus hefur boðað
nokkrar breytingar til að hagræða
og bæta afkomu flugfélagsins.
Írska ríkið situr enn á fjórðungi
bréfa í félaginu en Ryanair sem
festi sér rúmlega nítján prósenta
hlut við einkavæðinguna á jafn
stóran hlut og ríkið. Haft hefur
verið eftir Michael O‘Leary, forstjóra Ryanair, að taki hluthafar
ekki yfirtökutilboði félagsins muni
Aer Lingus staðna í innanlandsflugi og hefur hann boðað verulegar breytingar til að snúa rekstri
félagsins við verði af yfirtöku. JAB
-)#(!%, /k,%!29 )NNAN VIÈ EITT PRËSENT

HLUTHAFA ÅRSKA FLUGFÁLAGSINS !ER ,INGUS
SAMÖYKKTI YFIRTÎKUTILBOÈ 2YANAIR ¹
M¹NUDAG

3EÈLABANKI %VRËPU
H¾KKAR STÕRIVEXTI
(®&5¨34®¨6!2 3+9 "RESKA GERVIHNATTASJËNVARPSSTÎÈIN .4, HEFUR H¾TT VIÈ AÈ KAUPA
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NTL hættir við að
taka yfir ITV
Breska kapalstöðin NTL hefur
hætt við að gera yfirtökutilboð í
ITV, eina stærstu einkareknu
stjórnvarpsstöð Bretlands. Tilboðið hljóðaði upp á 4,73 milljarða
punda eða tæplega 643 milljarða
íslenskra króna.
Baráttan um sjónvarpsstöðina
varð til þess að auðkýfingarnir
Richard Branson og Rupert Murdoch kýttu sín á milli um réttinn
til að kaupa stöðina.
Upphaf baráttunnar má rekja
til þess að gervihnattastöðin
BSkyB, sem meðal annars rekur
sjónvarpsfréttastöðina Sky, keypti
17,9 prósenta hlut í ITV fyrir
rúmum mánuði síðan. Forstjóri
BSkyB er James Murdoch, sonur

Ruperts Murdoch, sem sjálfur á
stóran hlut í NTL ásamt Branson.
Branson sagði kaup Murdochs
óviðunandi og ógn við lýðræðið og
vitnaði til yfirburðastöðu Murdochs á breska fjölmiðla- og
afþreyingarmarkaðnum.
Þetta ku vera enn einn vandræðagangurinn í kringum ITV en
Charles Allen, forstjóri sjónvarpsstöðvarinnar, sagði starfi sínu
lausu skömmu eftir birtingu uppgjörstalna í ágúst sem bentu til
samdráttar í auglýsingatekjum og
minna áhorfs. ITV hefur siglt án
forstjóra í brúnni síðan þá en fjármálastjóri ITV hefur stýrt skútunni á meðan annars forstjóra
hefur verið leitað.
JAB

Stjórn seðlabanka Evrópu ákvað í gær að
hækka stýrivexti bankans um 25 punkta í 3,5
prósent. Á sama tíma
ákvað Englandsbanki
að halda stýrivöxtum í
Bretlandi óbreyttum í 5
prósentum.
Greiningaraðilar bjuggust almennt
við þessum ákvörðunum en reikna
með því að evrópski seðlabankinn
hækki stýrivexti á ný um 25 punkta
snemma á næsta ári í 3,75 prósent.
Danski seðlabankinn fylgdi í
kjölfar evrópska seðlabankans líkt
og fyrr og hækkaði stýrivexti sína
í samræmi við stýrivaxtastig á
evrusvæðinu. Norðmenn hyggjast
hins vegar ekki fylgja fordæmi
Dana vegna sterkrar stöðu norsku
krónunnar.
Breskir greiningaraðilar segja
að Englandsbanki geti vart staðið í
vegi fyrir hækkun stýrivaxta á
næstunni þar sem verðlag hafi
hækkað nokkuð í landinu. Þeir
árétta hins vegar að koma verði í
ljós hvaða afleiðingar launahækk-
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anir um áramótin hafi í för með
sér. Þá segja þeir að þótt stýrivextir í landinu standi í hámarki nú
telja þeir líkur á hækkun öðru
hvoru megin við áramótin.
Jean-Claude Trichet, bankastjóri evrópska seðlabankans,
hefur ítrekað lýst yfir því að bankinn muni fylgjast grannt með
þróun efnahagsmála á evrusvæðinu og grípa til sinna ráða sýnist
honum sem verðbólga sé að fara
úr böndunum. Í rökstuðningi bankans fyrir hækkuninni nú eru
áhyggjur yfir verðlagshækkunum,
aukinni lántöku og mikill hagvöxtar á evrusvæðinu á árinu samanborið við síðastliðin sex ár.
Stjórnmálamenn aðildarríkja

Evrópusambandsins hafa lýst yfir
áhyggjum af þróun mála enda
hefur stýrivaxtastigið, sem hefur
hækkað sex sinnum á árinu, þrýst
gengi evrunnar upp með þeim
afleiðingum að það hefur ekki
verið hærra gagnvart Bandaríkjadal í 20 mánuði. Gengishækkunin
hefur svo áhrif á vöruútflutning
frá löndum sem aðild eiga að myntbandalagi Evrópusambandsins.
Vörur voru fluttar frá aðildarríkjum Evrópusambandsins að
jafnaði á ári fyrir jafnvirði rúma
103.000 milljarða íslenskra króna.
Fimmtungur af útflutningnum fer
til Bandaríkjanna, sem greiðir
fyrir vörurnar í evrum.
JONAB FRETTABLADIDIS

Símafyrirtækin
keppa á Norðurlandi
Stóru símafyrirtækin tvö hafa
nýverið bæði gripið til aðgerða til
að bæta þjónustu sína á Norðurlandi.
Þannig er raftækjaverslunin
Rafsjá nýr umboðsaðili fyrir Vodafone á Sauðárkróki. Rafsjá býður
sömu þjónustu og vöruúrval og er
að finna í verslunum Vodafone,
símtæki, ADSL-endabúnað og
margvíslega aukahluti. Í tilkynningu Vodafone kemur fram að lögð
hafi verið áhersla á eflingu dreifikerfis fyrirtækisins og þjónustu í
Skagafirði og nágrenni. Fyrirtækið býður nú til dæmis sambærilega ADSL-þjónustu á Sauðárkróki
og almennt gerist á þjónustusvæði
Vodafone. „Þá hefur Vodafone
einnig eflt GSM-kerfi sitt bæði á
Sauðárkróki og annars staðar í
Skagafirði,“ segir í tilkynningunni.
Þá hefur Síminn nýlega stóreflt
GSM-samband fyrir viðskiptavini
sína á Norðurlandi með uppsetningu á fjórum sendum. „Eftir
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3AUÈ¹RKRËKI SÁR NÒ UM ÖJËNUSTU OG SÎLU
6ODAFONE Å 3KAGAFIRÈI

breytinguna verður samfellt samband frá Víkurskarði til Húsavíkur en nýr sendir við Háls í Köldukinn bætir samband á um 10
kílómetra vegkafla,“ segir Síminn, sem einnig setti upp nýjan
sendi á Sauðárkróki sem bæta á
samband við höfnina og í nágrenni
hennar. Þá hafa verið settir upp
tveir sendar í Öxnadal til að bæta
samband á um 20 kílómetra kafla
á þjóðvegi eitt.
ËK¹
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Bandaríkin ráða
ekki ein við Írak
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arla líður sá dagur nú undanfarna mánuði að ekki berist
fréttir af mannfalli í Írak þar sem í hlut eiga saklausir
írakskir borgarar, nýráðnir lögreglumenn í landinu eða
erlendir hermenn – einkum þó bandarískir.
Það virðist ekki vera ofmælt sem Kofi Annan, aðalritari Sameinuðu þjóðanna, sagði í vikunni að ástandið í Írak sé
verra en í borgarastyrjöld og er þá langt til jafnað. Annan er kannski
berorðari nú um ástandið þarna vegna þess að hann er að láta af
embætti um áramótin, og hans sjónarmið réðu ekki ferðinni þegar
Bandaríkin og nánustu bandamenn þeirra ákváðu að gera innrás í
landið fyrir tæpum þremur árum.
Mörg þúsund manns hafa látið lífið eftir innrásina í mars 2003,
þar af upp undir þrjú þúsund bandarískir hermenn. Tölur um fallna
almenna borgara í landinu eru mjög á reiki, og virðist enginn vita
nákvæmlega hve margir hafa fallið, og er það til vitnis um ástandið í
landinu. Heilbrigðisyfirvöld þar tala um tölur á bilinu 100 – 150 þúsund manns, en aðrar heimildir nefna tölurnar 50 – 500 þúsund manns
sem hafa orðið að gjalda með lífi sínu fyrir ástandið í landinu. Þá
nefna erlendir miðlar að mörg hundruð þúsund manns hafi flúið til
nágrannalandanna, án þess þó að nokkrar nákvæmar tölur liggi fyrir
um flóttamennina frekar en margt annað í þessu stríðshrjáða landi.
Um þessar mundir eru í kringum 140 þúsund bandarískir hermenn í Írak, og stöðugt berast til heimalands þeirra fréttir af slæmu
gengi bandaríska hersins í landinu. Ástandið er farið að minna á tíma
Víetnamstríðsins og skyldi engan undra.
Baker-skýrslan svonefnda, sem var gerð opinber um miðja vikuna, kemur ekki með neina afgerandi lausn á Íraksvandanum, en hún
skýrir væntanlega stöðu mála fyrir stjórnmálamönnum og almenningi í Bandaríkjunum og víðar. Það virðist ljóst að Bandaríkjamenn
eru orðnir fastir í eigin stríðsgildru í Írak, því þeir virðast hvorki
geta farið þaðan, né haldið áfram dvöl sinni þar. Hin þverpólitíska
Baker-nefnd gerir að vísu ráð fyrir að bandarískir hermenn hverfi
frá landinu eigi síðar en árið 2008, en hvort það tekst er svo allt
annað mál.
Á þessu stigi virðist deginum ljósara að Bandaríkjamenn og nánustu bandamenn þeirra ráða ekki einir og sér við það ástand í Írak
sem þeir eru upphafsmenn að. Þar þurfa fleiri að koma til, en hverjir má svo spyrja? Í öðru lagi er vandmálið ekki einangrað við Írak
eitt, heldur þarf að líta á óróasvæðið í Mið-Austurlöndum í heild,
og kannski er lausnin ekki síst falin í víðtæku samkomulagi um
Palestínuvandamálið, sem verður að vísu ekki hrist fram úr erminni
nú um stundir frekar en á undanförnum áratugum.
Grundvöllur fyrir þessu öllu er svo stefnubreyting þeirra sem nú
ráða ríkjum í Hvíta húsinu í Washington, en hún verður varla fyrr
en þar verða húsbóndaskipti. Það er ekki nóg að fórna varnarmálaráðherranum fyrrverandi og skipa nýjan í hans stað. Þarna þarf
miklu meira að koma til, og líkt og í Víetnamstríðinu hér fyrr á árum,
hefur almenningsálitið í Bandaríkjunum mikið að segja, því stjórnmálamenn eru alltaf stjórnmálamenn, hvort sem þeir eru kjörnir af
bandarískum almenningi eða borgurum annarra landa. Til almennings sækja þeir umboð sitt og því hefur hann sitt að segja á nokkurra
ára fresti, þótt lítið fari kannski fyrir því þess á milli.
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FLOKKSINS FANNST EKKI VIÈ H¾FI
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VERKEFNIÈ T¾KI FYRSTU
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árungarnir segja, að jafnan
eigi að festa upp viðvörunarmerki, þegar þing sitji, því að þá
sé sjálfsaflafé okkar í stórhættu,
svo að ekki sé minnst á athafnafrelsi. Þeir hafa því miður nokkuð
til síns máls. En stundum eru
samin skynsamleg lagafrumvörp.
Guðlaugur Þór Þórðarson er
aðalflutningsmaður eins slíks,
sem liggur nú fyrir Alþingi, en
með honum standa að því átta
flokkssystkini hans, Birgir
Ármannsson, Bjarni Benediktsson, Sigurður Kári Kristjánsson,
Arnbjörg Sveinsdóttir, Pétur H.
Blöndal, Gunnar Örlygsson, Ásta
Möller og Sigurrós Þorgrímsdóttir,
en einnig framsóknarmaðurinn
Birkir Jónsson og Samfylkingarfólkið Ágúst Ólafur Ágústsson,
Einar Már Sigurðsson, Katrín
Júlíusdóttir og Guðrún Ögmundsdóttir.
Þetta frumvarp er um, að sala
áfengis, sem hefur að geyma
minni vínanda en 22 prósent, með
öðrum orðum bjór og létt vín,
megi færa úr Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins í venjulegar
matvöruverslanir. Í því felst, að
lesandinn geti komið við í Bónus
eða Krónunni á heimleið, keypt í
kvöldmatinn og kippt einni
rauðvínsflösku með. Fyrirkomulag áfengissölu á Íslandi er
auðvitað löngu orðið úrelt. Ég man
þá tíð, þegar Mjólkursamsalan rak
sérstakar mjólkurbúðir í Reykjavík, en mér er enn óskiljanlegt,
hvers vegna sá háttur var þá
hafður á. Eins á að hætta að reka
sérstakar búðir með bjór og létt
vín, sem menn skjótast skömmustulegir inn í. Þessi varningur er
orðinn snar þáttur í lífi nútímafólks. Hinir fáu, sem ekki kunna
með létt vín að fara, mega ekki
koma óorði á það.
Það er að vísu rétt, að fleiri
hafa sennilega drukknað í víni en
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Þetta frumvarp er um, að sala
áfengis, sem hefur að geyma
minni vínanda en 22 prósent,
með öðrum orðum bjór og létt
vín, megi færa úr Áfengis- og
tóbaksverslun ríkisins í venjulegar matvöruverslanir.
vatni. En hitt má áfengið eiga, að
það hefur ekki gert neinum manni
mein að fyrra bragði, eins og
Tómas skáld Guðmundsson benti
á. Ég vek síðan athygli á, að í
frumvarpi þeirra Guðlaugs Þórs
er aðeins rætt um bjór og létt vín,
ekki sterka drykki eins og vodka
og gin. Áfengisböl er vissulega til,
en það hlýst ekki af bjór og léttu
víni, heldur sterkum drykkjum.
Mér finnst sjálfsagt til samkomulags að áskilja ríkinu einkarétt á
sölu sterkra drykkja. En má ekki
að minnsta kosti gera tilraun og
selja bjór og létt vín í venjulegum
verslunum í tvö ár og meta síðan
reynsluna? Ég hef búið í mörgum
löndum, þar sem það er gert, til
dæmis á Englandi, án þess að það
komi að sök. Eru Íslendingar svo
miklu óþroskaðri en Englendingar, að þeim sé ekki treystandi til
að kaupa vín úti í búð?
Á áfenginu sannast, að eina
ráðið við frelsinu er meira frelsi.
Því frjálsari sem vínmenningin
er, því betri verður hún. Á Ítalíu

drekka allir rauðvín með kvöldmat, en ég sá þar aldrei vín á
neinum manni, þegar ég var þar
tvisvar gistiprófessor. Allir muna
hrakspárnar, áður en sala bjórs
var leyfð á Íslandi. Þær reyndust
rangar. Drykkjusiðir okkar hafa
snarbatnað hin síðari ár, eins og
allir vita, sem komnir eru yfir
miðjan aldur. Við drekkum nú
miklu frekar bjór og létt vín en
sterka drykki. Í frumvarpi þeirra
Guðlaugs Þórs er þess vandlega
gætt, að frelsið til að selja bjór og
létt vín verði ekki misnotað. Þar
eru ákvæði um, að ekki megi selja
þessa drykki undir kostnaðarverði
og söluturnum, myndbandaleigum og bensínstöðvum sé ekki
heimilt að hafa þá á boðstólum.
Einnig er gert ráð fyrir óbreyttum reglum um, að aðeins
fullorðið fólk megi kaupa þessa
vöru. Raunar er venjulegum
verslunum treyst til að selja hið
lífshættulega fíkniefni tóbak, en
sala þess er bundin ströngu
aldurstakmarki, svo að vandséð
er, hvers vegna þær mega ekki
líka selja bjór og létt vín.
Loks er reginmunur á gosdrykkjum og mjólk, sem venjulegar verslanir mega selja, og
léttu víni. Hann er, að létta vínið
er hollt fullorðnu fólki, en
sykraðir gosdrykkir stuðla að
offitu og mjólk að kalkmyndun í
beinum (þótt hún sé vissulega góð
börnum). Komið hefur í ljós í ótal
rannsóknum vísindamanna um
allan heim, að létt vín, sérstaklega rauðvín, minnka verulega
líkur á hjartasjúkdómum,
sérstaklega blóðtappa. Vínið
bætir ekki aðeins skapið, heldur
lengir lífið. Þess vegna á aðgangur að því að vera auðveldari en nú
er. Alþingi ætti af heilsufarsástæðum einum saman að
samþykkja frumvarp þeirra
Guðlaugs Þórs.

Yfirboð og hjáseta
komulag ríkisstjórnarinnar og Landssambands eldri borgara frá í sumar næstu
fjögur ár. Breytingatillögur stjórnarandstöðunnar, sem felldar voru í gær, hefðu
kostað rúma sjö milljarða til viðbótar á
gær samþykkti Alþingi fjárlög ársins
hverju ári. Og svo er stjórnarandstaðan
2007. Þar er gert ráð fyrir rúmum níu
að saka meirihlutann um kosningamilljarða króna afgangi af rekstri ríkisfjárlög!
ins næsta ár þrátt fyrir mikla hækkun til
Tvískinnungur stjórnarandstöðunnar
velferðarmála, menntamála, heilbrigðisæpti líka á mann þegar kom að afstöðunni
og tryggingamála og félagsmála.
til tillögu um að auka framlög til LandUm síðustu helgi sátu þingmenn Samspítalans um 1.000 milljónir. Frá sameinfylkingarinnar undir ræðu Ingibjargar 35.. 34%&.33/.
ingu spítalanna tveggja í Reykjavík hefur
Sólrúnar þar sem hún viðurkenndi að
verið hagrætt mikið í rekstrinum og spítSamfylkingunni hefði ekki verið
alinn hefur nánast verið rekinn fyrir sömu krónutreystandi fyrir landsstjórninni en fullyrti að nú
tölu undanfarin fimm ár. Þetta hefur ekki verið
væri allt breytt og flokkurinn væri tilbúinn til að
sársaukalaust en nauðsynlegt því fara verður vel
axla ábyrgð. Afstaða þingflokksins við fjárlagameð skattpeninga almennings. Ótal utandagskrárafgreiðsluna bendir ekki til þess að hann sé tilbúinn.
umræður, fyrirspurnir og uppþot tengd LandspítalStjórnarandstaðan sat öll hjá við afgreiðslu fjárlaga
anum hafa einkennt síðustu þing en nú var að því
en lagði fram þrjár breytingatillögur sem skorið
komið að standa við stóru orðin og auka framlög –
hefði afgang ríkissjóðs niður í rúma tvo milljarða.
þá sat stjórnarandstaðan hjá.
Það hefði verið algjörlega óviðunandi frá sjónarhóli
Stjórnarmeirihlutinn leggur fram tillögur sem
þeirrar ábyrgu efnahagsstjórnar, sem stjórnarandgera LSH og velferðarþjónustunni kleift að þróa
stöðunni verður tíðrætt um en iðkar síður.
áfram þjónustu sína – í því liggur hin pólitíska
Þessar þrjár tillögur sneru allar að almannastefnumótun – en þá situr stjórnarandstaðan hjá.
tryggingum og framkvæmdasjóði aldraðra og fólu
í sér algert yfirboð. Fyrir þinginu liggur stjórnarHöfundur er alþingismaður.
frumvarp um 27 milljarða framlag til að efna sam-
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1.445 kr/kg. áður 2.409 kr/kg.
Ísfugl kjúklingabringur skinnlausar

50%

afsláttur

Humarveisla
267 kr/kg. áður 534 kr/kg.

999 kr/kg.

Goða súpukjöt

Humar 1 kg.

35%

25%

afsláttur

Þú sparar 681 k

r/kg

afsláttur

Þú sparar 437 k

r/kg

1.264 kr/kg. áður 1.945 kr/kg.

1.311 kr/kg. áður 1.748 kr/kg.

Borgarnes lambalæri hvítlauksmarinerað

Goða lambahamborgarhryggur

Þú sparar 600 k

r/pk

1.399 kr/pk. áður 1.999 kr/pk.

461 kr/pk. áður 614 kr/pk.

Nóa konfektkassi

Goða grillborgarar

allt í matinn á einum stað
Birt með fyrirvara um prentvillur
Tilboðin gilda 8. desember til 10. desember eða á meðan birgðir endast
www.netto.is
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afsláttur

1.704 kr/stk. áður 2.990 kr/stk.
Kossar, knús og málið er dautt

Nýtt

Fjórir góðir á
frábæru verði
499 kr/stk.
DVD mynd - Fjórir góðir

3.999 kr/stk.
Trivial Pursuit

Akureyri - Grindavík - Mjódd Reykjavík - Salahverﬁ Kópavogi
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Myndin af Afríku
hvort sem það eru dalir Mt.
Kenýa eða hvítsendnar strendur
Indlandshafsins og dýralífið er
einstakt. Hvergi annars staðar í
heiminum er hægt að sjá annan
fríka. Hvað er það fyrsta sem
eins fjölda dýra í sínum náttúrumanni dettur í hug þegar
legu heimkynnum. Menningin er
maður les eða heyrir minnst á
fjölskrúðug og þar lifa enn ættAfríku? Því miður virðast mjög
bálkar sem halda í sína siði og
margir tengja Afríku við styrjvenjur þó svo að sífellt þrengi
aldir, sjúkdóma og fátækt enda
að. Í Kenýa eru óþrjótandi möguer sú mynd dregin upp af þessari
leikar í ferðamennsku og alls
stóru álfu í fjölmiðlum. Undankyns
fyrirtækjafarið hefur Afríka
rekstri. Margt af því
verið í sviðsljósinu
fólki sem ég hef
og það er ekki falleg
kynnst
í
Kenýa
sýn sem blasir við.
kvartar sáran undan
Ég efast um að marga
neikvæðri umfjöllun
langi að ferðast um
á landi sínu. Það virðþessi lönd þegar
ist eingöngu einblínt
sjúkdómar og fátækt
á hinar neikvæðu
virðast vera það eina
hliðar. Fólki finnst
sem þessi lönd hafa
eins og nóg sé komið
upp á að bjóða. En er
af þessari ímynd sem
önnur hlið á Afríku?
umheimurinn virðist
Í Afríku eru 53 lönd
hafa af þeim þ.e. að
með hundruðum eða "/2'!2 ¶/234%).33/.
þau séu öll bjargarþúsundum ættbálka
laus og eigi allt að þiggja úr gjafsem hver hefur sína menningu og
mildri hendi hins hvíta manns til
tungumál og fjölbreytileiki fólksað eiga sér viðreisnar von. Í
ins er gífurlegur. Þess vegna er
Kenýa (og öðrum löndum Afrvillandi að tala um Afríku sem
íku) er fullt af hæfileikaríku
eitt land. Vegna starfs míns er ég
fólki sem þarf einungis tækifæri
oft spurður að því hvort ekki sé
til að koma sér á framfæri.
hættulegt að ferðast til Afríku
Verndartollar í heiminum spila
vegna styrjalda og almennrar
stórt hlutverk í því að viðhalda
vesældar. Þetta á við þótt viðþví ástandi sem fyrirfinnst víða í
komandi sé að fara til t.d. TansanAfríku; það er ekki í lagi að
íu þar sem friður hefur ríkt um
kaupa vöruna þaðan en það er í
áratugi. Oftar en ekki er upplagi að gefa í formi aðstoðar!
spretta óttans sú að öll lönd AfrVissulega er hörmulegt ástand
íku eru sett undir sama hatt
víða í Kenýa og í Afríku, það
þannig að borgarastyrjöld í
þekki ég af eigin raun. Fátæktin
Sierra Leone er farin að hafa neier gífurleg og HIV-veiran herjar
kvæð áhrif á ferðamannastraumá ungt fólk sérstaklega. Þegar ég
inn í Tansaníu (Það er álíka langt
skipulegg ferðir fyrir Íslendinga
á milli Sierra Leone og Tansaníu
til Kenýa reyni ég ætíð að fara
eins og vegalengdin á milli
með þá í heimsókn á heimili fyrir
Íslands og Rúmeníu mæld með
HIV-smituð munaðarlaus börn til
tommustokki á landakorti!).
að sýna þá hlið landsins. Við
Ég verð að segja eins og er að
kynnum þó fólki líka fyrir þessu
mér sárnar oft sú mynd sem
fallega landi og því sem það hefur
dregin er upp af Afríku. Nærupp á að bjóða; safaríferðir,
tækasta dæmið er Kenýa þar
gönguferðir, veitingastaði, sjósem ég rek fyrirtæki og þekki
stangveiði, skútusiglingar, heimágætlega til. Kenýa er 538.000
sókn í Masai-þorp, úlfaldareið
ferkílómetrar á stærð og þar búa
með Sambúrumönnum í óbyggðrúmlega 30 milljón manns. Íbúar
um eða hangs á ströndinni. Mögubúa við lýðræði en þó er spillingleikarnir eru endalausir.
in mikið vandamál sem gerir það
Ímynd landa skiptir miklu
að verkum að almenningur býr
máli þegar kemur að því að laða
við slök kjör á meðan háttsettir
fólk þangað. Við getum tekið
embættismenn maka krókinn.
dæmi um nokkur. Skotland:
Kenýa er þó heillandi land þrátt
manni dettur í hug kastalar, viskí
fyrir allt. Náttúran er stórbrotin

5-2¨!.
¥MYND

A

og menn í pilsum að spila á sekkjarpípur. Þar eru þó skuggahliðar
eins og heróínneysla og niðurnídd hverfi sem hafa t.d. orðið
rithöfundinum Irwin Welch að
yrkisefni. Írland. Guinness-bjór
og glaðlegt fólk sem spilar og
syngur af innlifun. Ódýrt að
versla. Á Norður-Írlandi geisaði
blóðug borgarastyrjöld lengi vel
og ekki víst að búið sé að bíta úr
nálinni. Ísland. Ósnortin náttúra,
andstæður elds og íss, kraftmikið
fólk og blómstrandi menning.
Hér eru líka skuggahliðar, eiturlyfjaneysla og glæpir. En við auglýsum það ekki að sjálfsögðu.

Ég verð að segja eins og er
að mér sárnar oft sú mynd
sem dregin er upp af Afríku.
Nærtækasta dæmið er Kenýa
þar sem ég rek fyrirtæki og
þekki ágætlega til.
Ríkisstjórnir og ferðafrömuðir leggja mikið upp úr
jákvæðri ímynd landa sinna til
að laða að ferðamenn og fjárfesta. Við þekkjum dæmin best
hér að heiman. Ríkisstjórn
Kenýa og ferðafrömuðir þar
gera slíkt hið sama og það á
einnig við um mörg önnur Afríkuríki. En það er við ramman
reip að draga þegar kastljósinu
er ávallt beint að því sem miður
fer. Skemmst er að minnast Live
8 tónleikanna sem sjónvarpað
var um allan heim. Þar var hlutur afrískra tónlistarmanna mjög
rýr. Þarna var kjörið tækifæri
til að koma þeim á framfæri og
auka plötusölu þeirra án þess að
varpa skugga á það brýna málefni sem var til umfjöllunar.
Þessi grein er ekki skrifuð til
höfuðs hjálparsamtökum eða
öðrum sem vinna óeigingjarnt
starf til hjálpar þeim sem minnst
mega sín. Ég vildi vekja athygli
á því að Afríka er önnur stærsta
heimsálfan og við megum ekki
setja hana alla undir sama hatt
og einblína á það sem miður er.
Gefum Afríku séns. Hún á það
skilið.
Höfundur hefur rekið ferðaskrifstofu í Kenýa í 10 ár ásamt konu
sinni, Elínu Þorgeirsdóttur.

Ótakmörkuð
ábyrgð í mono
lega í ljósi þess að innheimt hefur
verið afnotagjald af hverju einasta
skipi þar sem sjónvarp eða útvarp
er um borð. Sjónvarpssendingar er
varla hægt að tala um, sérstaklega
Alþingi er nú fjallað um frumfyrir vestan og austan land.
varp um að Ríkisútvarpinu
Útvarpssendingar til skipa eru
RÚV skuli breytt í opinbert hlutanær eingöngu ein útvarpsrás á
félag. Samkvæmt skuldbindingum
langbylgju. Tiltölulega góð lausn
íslenska ríkisins gagnvart EES
er að koma fyrir sjónvarps- og
mun vera nauðsynlegt að bregðast
útvarpssendum á Bolafjallli og
við þeim vandamálum sem leiða af
Gunnólfsvíkurfjalli til að sinna
ótakmarkaðri ábyrgð ríkisins á
þessari lögboðnu skyldu en það
skuldbindingum RÚV sem ríkishefur ekki verið gert og er ekki á
stofnunar. Til dæmis er talið að
áætlun. RÚV hefur hins
lagaheimild til innheimtu
vegar kannað kaup á
afnotagjalds eða nefskatts
rásum til útsendinga hjá
veiti efnahagslegt forskot
rekstraraðilum
gerviá keppinauta og verður að
hnatta til útsendinga en
telja að menntamálaráðslíkt myndi þó einungis
herra þyki að slíkt geti
koma að notum á skipum
ekki viðgengist nema að
sem eru lengri en 35 metruppfylltum
ákveðnum
ar að því gefnu að keyptur
skilyrðum, m.a. að vel skilsé á þau sérstakur mótgreind skylda til að láta í
té opinbera þjónustu hvíli "*®2. $!6¥¨33/. tökubúnaður. Af um 1700
haffærum skipum á skipaskrá má
á viðtakanda ríkisstyrks (RÚV).
ætla að um 135 skip séu 35 metrar
Samkvæmt 4. mgr. laga nr.
og lengri, þ.e. um 8% skipa. Á móti
122/2000 skal RÚV senda út til alls
kemur að áhafnir eru vissulega
landsins og næstu miða tvær hljóðfjölmennari en á minni skipunum.
varpsdagskrár og minnst eina sjónHvað þau landssvæði varðar þar
varpsdagskrá árið um kring. Ég
sem útsendingar RÚV nást ekki
hef leitt hugann að því hvort RÚV
eða illa er einnig ljóst að vegna
teljist hafa veitt þessa opinberu
fjalla er víða þannig háttað að ekki
þjónustu eins og hún er skilgreind í
verður hægt að nýta sér útsendinggildandi lögum og hvaða tryggingu
ar frá gervihnöttum. Reiknað er
landsmenn hafi fyrir því að hún
með að fjarskiptasjóður greiði
verði yfirleitt veitt.
kostnað vegna gervihnattaútsendAð mínu viti hefur þjónusta
inga næstu þrjú ár og þær hefjast
RÚV víða á landsbyggðinni lengi
mögulega á næsta ári en hvað verðverið verulega lakari en á höfuður eftir það er ekki ljóst.
borgarsvæðinu. Með þessu á ég
við að hvorki sjónvarps- né
útvarpssendar hafa verið endurAð mínu viti hefur þjónusta
nýjaðir eftir því sem ný tækni til
að bæta útsendingar hefur boðið
RÚV víða á landsbyggðinni
upp á. Til undantekninga heyrir að
lengi verið verulega lakari en á
sjónvarp sé sent út með stereohljóði á landsbyggðinni en það var
höfuðborgarsvæðinu.
komið á á höfuðborgarsvæðinu
árið 1992. Hvað varðar hljóðvarp
Fjárveitingar til úrbóta á dreifier RDS-þjónusta víðast hvar ekki í
kerfi RÚV hafa verið í sögulegu
boði úti á landi þó það nái til hringlágmarki um nokkurra ára skeið,
vegs nr. 1 að mestu. RDS-þjónusta
svo notuð séu orð þeirra starfsfelur m.a. í sér útsendingar á
manna RÚV sem ég hef spurt um
merkjum um á hvaða tíðni næsti
þessi mál. Nú spyr ég, – er afnotasendir er, þannig að þegar ekið er
gjaldið og það framlag sem ríkið
t.d. á milli fjarða, skipta útvarpsveitir til að halda uppi þessari lögviðtæki sjálfkrafa á milli senda
boðnu skyldu RÚV ekki nægjansem er bæði til þægindaauka en
legt til að halda úti dreifikerfi
ekki síður mikilvægt öryggisatsamkvæmt því? – Er einhver
riði þar sem leit að útvarpsútsendtrygging fyrir því að svo verði
ingum getur truflað einbeitingu
með setningu nýrra laga um RÚV?
bílstjóra við akstur. Engin tíma– Er þessi ótakmarkaða ábyrgð
sett áætlun er til um uppbyggingu
sem á er minnst í upphafi greinará RDS-þjónustu á landsbyggðinni.
innar kannski takmörkuð?
Útsendingar RÚV til sjómanna
á næstu miðum hafa frá upphafi
Höfundur er greiðandi afnotaekki verið í samræmi við lög og er
gjalda.
það verulega ámælisvert, sérstak-
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&ROSTRËSIR
4ËNLEIKAGESTUR RITAR UM UPPLIFUN
SÅNA ¹ TËNLEIKUM

Gefðu íslenska jólagjöf
Landsins mesta úrval af íslensku handverki

Hafnarstræti 19 Sími 551 1122

6IÈ HJËNIN ¹KV¹ÈUM AÈ FARA ¹ ÖRIÈJU
&ROSTRËSARTËNLEIKANA OKKAR TIL ÖESS
AÈ UPPLIFA GËÈA JËLASTEMNINGU FR¹
FR¹B¾RU TËNLISTARFËLKI 6IÈ KEYPTUM
S¾TI ¹ NETINU ¹ SV¾ÈI " OG ÖAR STËÈ
AÈ S¾TIN V¾RU Å STÒKU OG GREIDDUM
VIÈ LITLAR ¹TJ¹N ÖÒSUND KRËNUR FYRIR
6IÈ URÈUM ÖVÅ MIÈUR FYRIR MIKLUM
VONBRIGÈUM OG KOMUM EKKI HEIM
Å MIKLU JËLASKAPI VEGNA HR¾ÈILEGRAR
SKIPULAGNINGAR TËNLEIKAHALDARA
 ®LL S¾TIN VORU ¹ GËLFI OG ÖVÅ FENG
UM VIÈ EKKI STÒKUS¾TIN SEM VIÈ TÎLD
UM OKKUR HAFA GREITT FYRIR OG ¹TTI ÖAÈ
VIÈ UM FLEIRI SEM VORU AÈ VANDR¾ÈAST
VIÈ KOMU SÅNA HVAR STÒKUS¾TIN V¾RU
EIGINLEGA
 4ËNLEIKARNIR BYRJUÈU MEÈ SUÈI OG
ÅSKRI SEM HÁLT ¹FRAM EFTIR AÈ BYRJAÈ VAR
AÈ SPILA OG SYNGJA ENDA VORU RISASTËRIR
ROKKH¹TALARAR ÖEIR SÎMU OG ¹ 2OCK
STAR TËNLEIKUNUM SEM HENTA ENGAN
VEGINN FYRIR ÖESSA TEGUND TËNLISTAR
OG HÎFÈU SUMIR ORÈ ¹ AÈ STEMNINGIN
V¾RI EINS OG ¹  JÒNÅ  ÅSKUR OG
LÁLEGUR HLJËMBURÈUR
 4VÎ RISATJÎLD VORU HVORT SÅNUM
MEGIN VIÈ SVIÈIÈ OG ¹ ÎÈRU TJALDINU
VAR ALLT Å EÈLILEGUM LIT EN ¹ HINU TJALD
INU VORU ALLIR RAUÈIR
  MILLI TËNLEIKASV¾ÈISINS OG
VEITINGASÎLUNNAR HÁKK AÈEINS TJALD OG
EFTIR HLÁ B¹RUST HLJËÈ FR¹ VEITINGASÎL

UNNI INN Å SALINN ÖEGAR VERIÈ VAR AÈ
GANGA FR¹ EFTIR SÎLUNA
 %KKI VIRTIST VERA SAMR¾MI Å AUG
LÕSINGUM ÖAR SEM TËNLEIKARNIR VORU
B¾ÈI KYNNTIR SEM FIMMTU TËNLEIKAR
&ROSTRËSA OG EINNIG SEM &ROSTROSES
OG EKKI VAR H¾GT AÈ SJ¹ HVORT UM
V¾RI AÈ R¾ÈA ÅSLENSKA EÈA ERLENDA
TËNLEIKA NEMA BARA AF LANDFR¾ÈILEGRI
STAÈSETNINGU ÖAR SEM ÎLL LAGAHEITI OG
KYNNINGAR ¹ MILLI LAGA VORU ¹ ENSKU
LÎG EINS OG b3ITJI GUÈS ENGLARm MISSTU
ALGJÎRLEGA MARKS SUNGIN ¹ ÒTLENSKU 
 4ËNLISTARFËLKIÈ STËÈ SIG Å ALLA STAÈI
MJÎG VEL EN ÎLL UMGJÎRÈ OG SKIPU
LAGNING VAR TIL MIKILLAR SKAMMAR OF
STUTT VAR ¹ MILLI AUKATËNLEIKANNA
OG AÈALTËNLEIKANNA SVO MIKIÈ
BÅLAST¾ÈAVANDAM¹L SKAPAÈIST OG
HLJËMBURÈURINN VAR HR¾ÈILEGUR OG
EKKERT HEYRÈIST FR¹ TËNLISTARFËLKINU
SJ¹LFU AÈEINS UPPMÎGNUÈ HLJËÈ ÒR
H¹TÎLURUM ¶ETTA VAR ÖVÅ EINS OG AÈ
HORFA ¹ TËNLEIKA DVD DISK Å SAL FULLUM
AF FËLKI GLASAGLAMRI LÁLEGU ÒTSÕNI OG
BÅLAST¾ÈAVANDAM¹LUM
¶AÈ ER EKKI ¹S¾TTANLEGT AÈ HAFA
BORGAÈ ÖETTA MIÈAVERÈ ¹ TËNLEIK
ANA MIÈAÈ VIÈ HLJËMBURÈ OG AÈRA
UMGJÎRÈ (EFÈUM VIÈ HJËNIN VERIÈ
S¹TT VIÈ AÈ BORGA  KRËNUR FYRIR
SVONA TËNLEIKA EN EKKI ¹TJ¹N ÖÒSUND
FYRIR TVO MIÈA 6IÈ HJËNIN MUNUM
EKKI FARA AFTUR ¹ &ROSTRËSARTËNLEIKA FYRR
EN ÖEIR VERÈA AFTUR SM¾RRI Å SNIÈUM
OG MEIRI ¹HERSLA LÎGÈ ¹ G¾ÈI EN EKKI
GR¾ÈGI
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%LÅSABET 'UNNARSDËTTIR
KNATTSPYRNUÖJ¹LFARI VELUR
FJÎLBREYTTA OG HOLLA
F¾ÈU

%VA (AUKSDËTTIR NORN
FAGNAR JËLUM EINS OG FLESTIR
¥SLENDINGAR EN SËLSTÎÈURNAR
SKIPTA HANA MEIRA M¹LI
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*ËLALJËS PRÕÈA NÒ FLEST HEIMILI
LANDSINS (¾GT ER AÈ F¹ FJÎLBREYTT
JËLALJËS ¹ ÖRJ¹TÅU PRËSENTA
AFSL¾TTI Å "LËMAVALI

Ferskt hráefni
skemmtilegast

3¾NSK JËLAPYLSA FR¹ +JARNAF¾ÈI
F¾ST MEÈ TUTTUGU OG FIMM PRË
SENTA AFSL¾TTI Å "ËNUS

Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir gekk með matreiðslubók
í maganum í tíu ár.

2AFT¾KJAVERSLUN
¥SLANDS ER MEÈ
FJÎRUTÅU PRË
SENTA AFSL¹TT
AF POTTUM OG
POTTASETTUM

„Mig hafði dreymt um að gefa út matreiðslubók í að minnsta
kosti tíu ár. Gekk með hana í maganum og hafði hana á
teikniborðinu í allan þennan tíma, enda hef ég haft áhuga á
matreiðslu og matargerð frá því ég man eftir mér,“ segir
fréttakonan Jóhanna Vigdís sem nýlega gaf út sína fyrstu
matreiðslubók – Í matinn er þetta helst. Helsta markmið
Jóhönnu með uppskriftunum í bókinni er að lesendur hennar nái að töfra fram góðan mat á skömmum tíma og að hráefnin séu fáanleg alls staðar. „Til dæmis ætti fólk sem býr
úti á landi ekki að þurfa að fara til Reykjavíkur til þess að
finna sérverslanir sem eiga hráefnin,“ segir hún.
Jóhanna heldur því fram að níutíu prósent af tímanum
séu flestir að leita að einhverju spennandi til þess að hafa í
matinn alla daga vikunnar. „Það er ekkert mál að töfra fram
dýrindis mat ef fólk hefur allan laugardaginn eða sunnudaginn til þess að standa í eldhúsinu,“ segir hún, en sjálfri
þykir henni skemmtilegast að elda mat úr góðum og ferskum hráefnum. „Hvort sem það er grænmeti, kjöt eða fiskur
þá finnst mér skemmtilegast að elda úr ferskum hráefnum
og því ferskari sem þau eru því betra.“
Uppskriftin sem Jóhanna gefur lesendum Fréttablaðsins
er ekki í bókinni enda var hún gerð sérstaklega fyrir blaðið.
Í réttinum er saffrankrydd notað saman við gróf hrísgrjón
og útkoman mun vera ævintýraleg. Hana má sjá á bls. 3
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"YKO ER MEÈ
JËLATILBOÈ ¹ SEX
MANNA MATAR OG
KAFFISTELLI MEÈ SKRAUT
MYNSTRI OG KOSTAR ALLT STELLIÈ
AÈEINS  KRËNUR
*ËLASMJÎR ER NAUÈSYNLEGT Å
JËLAKÎKUBAKSTURINN ÖAÈ F¾ST
NÒ ¹ TUTTUGU PRËSENTA AFSL¾TTI
FYRIR JËLIN
3NAIGÁ K¾LI OG FRYSTISK¹PAR F¹ST
MEÈ ALLT AÈ FJÎRUTÅU OG ÖRIGGJA
PRËSENTA AFSL¾TTI Å &RÅFORMI
*ËLATILBOÈ ER Å VERSLUNINNI (J¹
(RAFNHILDI OG TUTTUGU PRËSENTA
AFSL¹TTUR AF ÎLLUM DRÎGTUM

MHG FRETTABLADIDIS
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*ËHANNA 6IGDÅS SEGIR FËLK YFIRLEITT LEITA AÈ GËÈUM RÁTTUM SEM H¾GT ER AÈ TÎFRA FRAM ¹ SKÎMMUM TÅMA
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¥ -ATREIÈSLUBËK ÅSLENSKA LÕÈVELDISINS M¹
FINNA FJÎLDAN ALLAN AF H¹TÅÈARMATSEÈLUM Å
BLAND VIÈ HEIMILDIR UM ¥SLANDSSÎGUNA
¶ESSI MATREIÈSLUBËK ER ËVANALEG AÈ
ÖVÅ LEYTI AÈ HÒN HEFUR AÈ GEYMA ÒRVAL
RÁTTA SEM BORNIR HAFA VERIÈ FRAM Å BOÈI
ÅSLENSKA LÕÈVELDISINS 5M ER AÈ R¾ÈA 
H¹TÅÈARM¹LSVERÈI ¹SAMT MYNDUM AF FËLK -ATREIÈSLUBËK
INU SEM SAT ÖESSAR SKEMMTILEGU VEISLUR
ÅSLENSKA LÕÈVELDIS
EN ÖAR ERU KONUNGAR FORSETAR R¹ÈHERRAR
INS ER SKEMMTILEGA
ÒTF¾RÈ UPPSKRIFTA
OG ÎNNUR STËRMENNI MEÈAL GESTA
BËK ÖAR SEM
5PPSKRIFTIRNAR ERU FJÎLBREYTTAR VILLIBR¹È
STIKLAÈ ER ¹ SÎGU
SJ¹VARRÁTTIR OG AÈRAR ÅSLENSKAR AFURÈIR
¥SLANDS FR¹ SJËNAR
MATREIDDAR FEÈGUNUM %LÅASI %INARSSYNI
OG %YJËLFI %LÅASSYNI SEM ÖJËNUÈU ÅSLENSKU HËLI ELDHÒSSINS
RÅKISSTJËRNINNI !LÖINGI OG FLEIRUM UM ¹RABIL
-ATREIÈSLUBËK ÅSLENSKA LÕÈVELDISINS VEITIR ÖVÅ INNSÕN INN Å
ÅSLENSKA SÎGU FR¹ NÕJU SJËNARHËLI MEÈ ÖVÅ AÈ KITLA BRAGÈLAUK
ANA
JËA

;
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*ËLAMATURINN ER MIKILV¾G M¹LTÅÈ OG ÖVÅ BETRA AÈ KOMA
JËLAKJÎTINU STRAX Å HÒS %NGINN VILL LENDA Å ÖVÅ AÈ JËLAMATURINN
SELJIST UPP DAGINN ¹ÈUR EN ¾TLUNIN VAR AÈ KAUPA HANN INN

%LÅSABETU FINNST ANANAS BRAGÈVONDUR EN KAUPIR HANN HANDA EIGINMANNINUM
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Fjölbreytt fæða skiptir máli
Elísabet Gunnarsdóttir, knattspyrnuþjálfari
meistaraliðs kvenna í Val, velur holla fæðu þegar hún kaupir í matinn.
„Ég læt öfgana ekki ráða för í matarinnkaupum þótt
ég leggi upp úr heilsusamlegum lífsstíl og passa upp
á að hafa fæðuúrvalið fjölbreytt,“ segir Elísabet.
„Fyrir þær sakir reyni ég að versla inn sitthvað úr
hverjum fæðuflokki,“ heldur Elísabet áfram. „Grænmeti eins og paprika, brokkolí og laukur, eru til að
mynda ofarlega á innkaupalistanum enda fer slíkt vel
með ofnbökuðum fisk, sem ég hef minnst vikulega.
Það kemur sér vel að sömu grænmetistegundir passa
líka við taco-kjúklingaréttinn minn.“
Elísabet segir heimilisfólkið vera sjúkt í ávexti,
ekki síst eftir að fest voru kaup á safapressu síðasta
vetur. „Það liggur við að vélin sé ofnotuð á heimilinu,“
segir hún hlæjandi. „Mér finnst hreinn appelsínusafi
og eplasafi bestir, en ananassafi er í miklu uppáhaldi
hjá manninum mínum. Sjálfri finnst mér ananas frekar bragðvondur en leyfi honum að fljóta með í innkaupunum til að halda heimilisfriðinn.“
Þá eru egg ómissandi hluti af matarinnkaupunum,
en þau eru að mati Elísabetar eitt besta álegg sem völ
er á og henta í nánast hvað sem er.
Elísabet segist reyna að vera meðvituð um næringargildi matarins og því sneiði hún eftir fremsta megni
hjá kolvetnum. „Svo er ég barnshafandi, sem setur
auðvitað sitt strik í reikninginn,“ bætir hún við. „Ég
hef í kjölfarið fjölgað ávöxtum, grænmeti og mjólkurafurðum.“
Elísabet segist hins vegar sjá töluvert á eftir túnfisknum, laxinum og sardínunum sem henni þykir
hreinasta lostæti en hafi verið ráðlagt að neyta ekki á
meðgöngunni. „Hrár fiskur er ekki talinn góður fyrir
þungaðar konur þótt ég hafi reyndar ekki neina haldbæra skýringu á því,“ segir hún.
„Síðan heyrir til undantekninga að ég kaupi sælgæti, það er helst að Prins Polo verði fyrir valinu um
helgar,“ heldur Elísabet áfram. „Gos drekk ég aldrei
og veit nánast ekki hvernig snakk bragðast. Ég stilli
sælgætisneyslunni í hóf einfaldlega vegna þess
hversu óholl hún er.“
ROALD FRETTABLADIDIS

)..+!50!,)34) %,¥3!"%4!2
µSA
+JÒKLINGABRINGUR
/STUR
0APRIKA
"ROKKOLÅ
,AUKUR
!PPELSÅNUR
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"ANANAR
!NANAS
!PPELSÅNUDJÒS
,ÁTTMJËLK
5NDANRENNA
*ËGÒRT
%GG
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Jóla matseðill

uppskrift Jóhönnu }
Forréttir

Kremuð kúrbítssúp

1.090,-

með camenbert
eða

Graﬁnn lax með tartarasósu

1.090,-

og frisée salati
Aðalréttir

Ofnbakaður saltﬁskur

'ËMS¾TUR FISKRÁTTUR
5003+2)&4 *«(®..5 %2 &)3+52 ¥
/&.) b6%'.! ¶%33 !¨ 6)¨ "/2¨536/ -)+)¨ +*®4 9&)2 (4¥¨!2.!2m
'RËF HRÅSGRJËN
 TIL  SAFFRANÖR¾ÈIR

2ENATE 3CHEIBNER FR¹ 3AMTÎKUM SJ¹LFST¾ÈRA ÎLGERÈA Å ¶ÕSKALANDI 'UÈMUNDUR
-AR -AGNÒSSON ÎLGERÈARMEISTARI HJ¹ ®LGERÈINNI ,¹RUS "ERG FRAMKV¾MDASTJËRI
T¾KNISVIÈS ®LGERÈARINNAR OG 'ERHARD )LGENFRITZ FR¹ 3AMTÎKUM SJ¹LFST¾ÈRA ÎLGERÈA Å
"¾JARALANDI

Silfur fyrir bjór
Egils Premier frá Ölgerðinni
krækti í silfurverðlaun í flokki
hátíðabjóra í evrópskri samkeppni í Bæjaralandi.
Ölgerðin hlaut silfurverðlaun
fyrir Egils Premium í samkeppninni European Beer Star samkeppni sem skipulögð er af samtökum ölgerða í Bæjaralandi. Í
sömu keppni hlaut Egils Lite
bronsverðlaun í flokki mildra
bjóra.
Alls hefur Ölgerðin hreppt sex
verðlaun á þessu ári fyrir framleiðslu sína á bjór. Hún vann Lite
gullverðlaun í Mondé Selection og
á World Beer Cup. Silfurverðlaun
fengust á European Beer Star

fyrir Premium og silfurverðlaun
unnust fyrir Egils Gull á Monde
selection.
Guðmundur Magnússon, bruggmeistari Ölgerðarinnar, segir öll
þessi verðlaun staðfesta að þróunarstarf Ölgerðarinnar sé á heimsvísu. „Upphefðin kemur stundum
að utan en við finnum fyrir því að
Íslendingar hafa tekið þessum
nýjungum fagnandi, bæði létta
bjórnum Lite og Premium sem er
bruggaður úr íslensku korni á sérstakan hátt. Við gefum okkur
góðan tíma til að þróa nýjar vörur
og það er gleðilegt þegar fyrirhöfnin skilar sér á þennan hátt.
Þetta er mikil hvatning og sýnir að
góð þekking á bruggun bjórs er til
staðar á Íslandi.“

 G ÕSA M¹ NOTA LÒÈU ÖORSK EÈA TIL
D¾MIS SKÎTUSEL EÈA STEINBÅT
SALT
PIPAR
SÅTRËNUSAFI
 DËS GR¾NN ASPAS
NOKKRIR BROKKËLÅSTÎNGLAR
 RAUÈLAUKUR
 RAUÈ PAPRIKA
 G SKELFLETTUR HUMAR
 TIL  G RIFINN OSTUR
 ASKJA GR¹ÈAOSTUR
 PELI MATVINNSLURJËMI

3.390,- / 4.390,-

með möndlu/ parmesano hjúp gratín
á “ rataouille” beði
eða

Andabringu “magret”

3.390,- / 4.390,-

með hunangssósu, mangósýrópi og
léttsteiktu skógargrænmeti

Desert

Blaut frönsk súkkulaðikaka

990,-

með mandarínuís og appelsínusósu

  

!ÈFERÈ
 3JËÈIÈ HRÅSGRJËNIN SKV LEIÈBEIN
INGUM ¹ PAKKA MEÈ SAFFRANÖR¹ÈUM
¶EGAR ÖAU ERU SOÈIN DREIFIÈ ÖEIM Å
BOTNINN ¹ ELDFÎSTU MËTI
 3KERIÈ FISKINN Å BITA OG SETJIÈ
HR¹AN OFAN ¹ HRÅSGRJËNIN 3ALTIÈ
OG PIPRIÈ OG KREISTIÈ SÅTRËNUSAFA
YFIR 3KERIÈ RAUÈLAUK BROKKËLÅ OG
PAPRIKU SM¹TT OG DREIFIÈ YFIR FISKINN
,EGGIÈ HUMARINN SÎMULEIÈIS HÁR OG
ÖAR YFIR FISKINN
 $REIFIÈ RIFNA OSTINUM YFIR OG
SETJIÈ KLÅPUR AF GR¹ÈAOSTI HÁR OG ÖAR
(ELLIÈ RJËMANUM YFIR OG BAKIÈ Å OFNI
Å UM  TIL  MÅNÒTUR EÈA ÖAR TIL
OSTURINN ER BR¹ÈINN OG GYLLTUR
"ERIÈ FRAM MEÈ GR¾NU SALATI OG
ÅSKÎLDU HVÅTVÅNI EÈA VATNI

Kryddin frá Pottagöldrum eru ómissandi í matreiðsluna
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Auðvelda nútímamanninum matreiðsluna
Fiskisaga er heiti á fiskverslunum víðs vegar um höfuðborgarsvæðið. Nú þegar eru
starfandi sjö en fyrirhugað er
að opna fleiri.
„Við erum að færa fiskverslun í
nútímalegan búning og með því
viljum við höfða til yngri kaupendahóps,“ segir Óskar Garðarsson, framkvæmdastjóri Fiskisögu.
„Við erum að bjóða upp á nýja rétti
sem ekki hafa sést áður hér á landi.
Höfum hannað fjöldann allan af tilbúnum réttum sem auðvelda
nútímamanninum
matreiðsluna.
Allir kryddlegir eru sérframleiddir í Danmörku, þeir eru MSG-fríir
og án allra aukaefna enda leggjum
við mikið upp úr hollustu. Samt
sem áður verða verslanir okkar að
sjálfsögðu einnig áfram með ferskan fisk þannig að allir ættu að fá
eitthvað fyrir sig.“

«SKAR 'ARÈARSSON Å NÕJUSTU VERSLUN &ISKISÎGU SEM ER Å (AMRABORG Å +ËPAVOGI
&2¡44!",!¨)¨2«3!

Meðal nýjunga sem Óskar nefnir
eru barnabox sem fyrirtækið
hyggst framleiða. „Við ætlum að
kynna til sögunnar hollustu fyrir
börnin í barnaboxum og fara þar
með óbeint í samkeppni við skyndibitamarkaðinn.“ Fleira er á döf-

inni hjá Fiskisögu því Óskar upplýsir að fyrirhugað sé að opna
veitingastaði samhliða Fiskisögu á
tveimur eða þremur stöðum.
Að lokum lætur hann okkur í té
tvær uppskriftir að hátíðaréttum
frá Fiskisögu.

HUMARHALAR
MEÐ RAUÐRÓFUSTEMNINGU
  STK HUMARHALAR ¹ MANN
(UMARINN ER PILLAÈUR OG HREINSAÈUR STEIKT
UR UPP ÒR HVÅTLAUKSOLÅU OG
KRYDDAÈUR MEÈ SALTI OG PIPAR

-%¨,4)
-YRKILSVEPPAMAUK
 G MYRKILSVEPPIR
 G KJÎRSVEPPIR
 G RJËMI
3ALT OG PIPAR
3M¹ MADEIRAVÅN
0ANNAN ER HITUÈ OG SVEPPIRNIR ERU LÁTT
STEIKTIR UPP ÒR OLÅU ¶¹ ER MADEIRAVÅNINU
B¾TT VIÈ OG SOÈIÈ NIÈUR UM HELMING
3ÅÈAN ER RJËMANUM B¾TT ÒT Å OG KRYDDAÈ
MEÈ SALTI OG PIPAR OG LÁTTSOÈIÈ SAMAN
!È LOKUM ER ALLT SETT SAMAN Å BLENDER OG
MAUKAÈ VEL

!.¥3 2!5¨2«&52!3052
 ANÅSSTJÎRNUR
 MSK FLEUR DE SEL SALT
 ÖURRKUÈ RAUÈRËFA
¶URRKUÈ RAUÈRËFA ANÅS OG FLEUR DE SEL SALT
SETT SAMAN Å KAFFIKVÎRN OG MULIÈ

2!5¨2«&5',*) 3«3!
 ML RAUÈRËFUSAFI
 G DÎKKT BALSAMIKEDIK
 TSK PÒÈURSYKUR
 MSK HUNANG
!LLT SETT SAMAN Å POTT OG SOÈIÈ NIÈUR UM
HELMING OG SÅÈAN K¾LT

Hátíðarkafﬁ

stundin - bragðið - stemningin

!..!¨ -%¨,4)
&JËLUBL¹R VATNAKARSI
3TËR MYRKILSVEPPUR FYLLTUR
MEÈ GEITAOSTI
2AUÈAR ALFA ALFA BAUNIR
3VEPPASALAT

RÆKJUKOKKTEILL MEÐ
HARÐFISKI
FYRIR  MANNS
 KG ÅSLENSKAR ÒTHAFSR¾KJUR
 G HARÈFISKUR
6ATNSMELËNU BRËMBERJA KRAPÅS
 G VATNSMELËNA
 G BRËMBER
 G LÅMËNA SAFI
 G SÅTRËNA SAFI
 G STOCK SÅRËP SYKUR  VATN 
 ML ROMM

'2.-%4) ¥ +/++4%),
 G VATNSMELËNA
 G KIRSUBERJATËMATAR
 G AGÒRKA
 G LITKABER LICHI
 SÅTRËNA SAFI
3ALT OG SVARTUR PIPAR
3M¹ ËLÅFUOLÅA
6ATNSMELËNA AGÒRKA OG LITKABER ER
SKORIÈ Å FALLEGA TENINGA OG SETT Å SK¹L MEÈ
R¾KJUNUM 3ÅÈAN ER SM¹ OLÅFUOLÅA SVARTUR
PIPAR OG SM¹ FLEUR DE SEL SALT SETT YFIR EÈA
-ALDONSALT
3VARTUR PIPAR ER MULINN YFIR KOKKTEILINN
Å LOKIN

Sólbrauð Lúsíu
Brátt gengur Lúsíuhátíð í garð
og þá er vel við hæfi að prófa
nýjar aðventuhefðir og baka
Lúsíubrauð.

smábrauð, sem ilma af kryddi
og
heita
á
frummálinu
Lusekatter. Brauðin eru formuð eins og geislar eða hið forna
ljóshjól sem eiga að undirstrika
ljósið sem Lúsía kemur með í
myrkrinu.

Lúsíubrauð:
 G SMJÎR
 DL AF MJËLK
 TESKEIÈAR  G AF GERI
 TESKEIÈ AF SALTI
 DL AF SYKRI M¹ NOTA ANNAÈ TIL AÈ S¾TA
 G AF SAFFRAN
 EGG
 DL AF HVEITI M¹ NOTA SPELT
2ÒSÅNUR TIL AÈ SKREYTA
%GG TIL AÈ PENSLA

ROYAL

Lúsíuhátíðinni er mest haldið við
lýði í Svíþjóð og hjá hinum Norðurlandaþjóðunum.
Þó var Lúsía ítalskur dýrlingur
sem var verndari blindra og sjónskertra.Lúsíuhátíðin fer fram 13.
desember ár hvert og þá klæða
stúlkur sig í hvíta dragsíða kjóla
með ljósakórónu á höfði. Á eftir
þeim koma síðan þernur Lúsíu,
stúlkur í hvítu með kertaljós í
hönd. Stúlkurnar bera fram sérstakt Lúsíubrauð, sem bakað er
einu sinni á ári. Brauðin eru sólgul

VERSLANIR: Kringlunni · Smáralind · Laugavegi 27 · Suðurveri · Akureyri · Egilstöðum

 G ENGIFER
 ML RABARBARAMAUK
6ATNSMELËNA BRËMBER LÅMËNUSAFI SÅTR
ËNUSAFI STOCK SÅRËP ROMM OG RABARBARA
MAUK ER ALLT SETT Å POTT OG SOÈIÈ Å   MÅN
¹SAMT FÅNT SÎXUÈUM ENGIFER 3IGTAÈ OG
SÅÈAN FRYST

Mjólkin
er sett í
pott og hituð,
smjörið fer út í og er látið bráðna
í mjólkinni. Blandan á að vera um
37 gráðu heitt. Gerið fer síðan út
í blönduna ásamt saffraninu.
Sætunni (má vera döðlur, ávaxtamauk, agave-síróp, banani) er
síðan bætt út í blönduna. Eggin
eru þeytt sér og bætt útí og þar á
eftir hveiti. Deigið er síðan hrært
og jafnvel meira hveiti bætt við
ef það er of blautt. Stráið hveiti á
deigið og leggið yfir hreint viskastykki á meðan það lyftir sér í 30
mínútur og verður tvöfalt. Síðan
er deigið hnoðað. Það á að vera
ljóst, teygjanlegt og frekar laust
í sér. Þá eru brauðin mótuð og
sett á smurða ofnplötu. Síðan eiga
brauðin að lyfta sér áfram í aðrar
30 mínútur. Þá eru þau pensluð
með eggi og skreytt með rúsínum.
Brauðið má móta í alls konar
form og snúninga. Stundum eru
búnir til kransar og fléttur.
Brauðið verður fljótt þurrt og því
ágætt að frysta það og þíða í ofni
þegar á að borða það heitt.

,ÒSÅUBRAUÈ ERU FORMUÈ EINS OG FORNT T¹KN SËLAR

RH
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4IL HNÅFS OG SKEIÈAR
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*ËLAFLATKÎKUR
¥SLENSKU FLATKÎKURNAR ERU GËÈAR "ESTAR ERU Ö¾R AUÈVITAÈ
NÕBAKAÈAR AF HELLUNNI FR¹ ÎMMU EN Ö¾R ERU LÅKA HREINT
¹G¾TAR FENGNAR UTAN ÒR BÒÈ (ÁR ER RÁTTUR SEM PASSAR VEL
¹ JËLAHLAÈBORÈIÈ +LASSÅSKA HANGIKJÎTSFLATKAKAN F¾R AÈ
KYNNAST LITRÅKUM ¹VÎXTUM OG KEIMI SEM KOMIÈ HEFUR TIL
OKKAR FR¹ FJARL¾GUM LÎNDUM RÁTT EINS OG HUGMYND SÒ SEM
FAGNAÈ ER ¹ JËLUM
&,!4+®+52 ®--5 '5¨2².!2

-IRIJAM 7OLFGRUBER LAGAR GLÎGG ¹ +AFFI 6ÅN

&YRIR Ö¹ SEM VILJA BAKA FREKAR EN KAUPA FLATKÎKUR
 G HVEITI
 G HEILHVEITI
 G FÅNT HAFRAMJÎL
 TSK SALT
 DL SJËÈANDI VATN
LEGG
 G HANGIKJÎTSNEIÈAR
 MANGË¹VÎXTUR
 RAUÈ PAPRIKA
MJÎG GOTT EF HÒN ER GRILLUÈ EN ÖAÈ ÖARF ÖË EKKI
  MSK RAUÈK¹L
  MSK HUMMUS EÈA SÕRÈUR RJËMI

&2¡44!",!¨)¨!.4/.

Glögg vekur
gleði og yl

 3ETJIÈ ÖURREFNIN Å SK¹L 3JËÈIÈ VATNIÈ OG HELLIÈ YFIR ÖURR
EFNIN (R¾RIÈ EN EINS LÅTIÈ OG MÎGULEGT ER 3KELLIÈ DEIGINU
¹ BORÈPLÎTU OG HNOÈIÈ ÖAR TIL DEIGIÈ LOÈIR VEL SAMAN
3KIPTIÈ ÖVÅ Å  HLUTA OG FLETJIÈ HVERN HLUTA ÖUNNT ÒT 3KERIÈ
KÎKURNAR ÒT EFTIR DISKI OG PIKKIÈ HVERJA KÎKU MEÈ GAFFLI
 "AKIÈ KÎKURNAR ¹ ELDAVÁLARHELLU EÈA PÎNNUKÎKUPÎNNU
VIÈ H¹AN HITA Å   MÅNÒTUR ¹ HVORRI HLIÈ 'OTT ER AÈ HAFA
VOLG OG RÎK STYKKI VIÈ HENDINA TIL ÖESS AÈ LEGGJA YFIR DEIGIÈ
OG SÅÈAN KÎKURNAR ÖEGAR Ö¾R ERU BAKAÈAR 'OTT AÈ SETJA
BAKAÈAR KÎKURNAR Å STAFLA OFAN Å POTT MEÈ LOKI
 3KERIÈ MANGË OG PAPRIKU Å LITLA TENINGA OG BLANDIÈ
BITUNUM SAMAN 3KERIÈ HANGIKJÎTIÈ Å R¾MUR
3MYRJIÈ FLATKÎKURNAR MEÈ HUMMUS EÈA SÕRÈUM RJËMA
SETJIÈ ¹LEGGIÈ ¹ HEILA FLATKÎKU EF NOTAST ER VIÈ FLATKÎKUR ÒR
BÒÈ RAÈIÈ Ö¹ TVEIMUR HELMINGUM SAMAN ÖANNIG AÈ Ö¾R
MYNDI HEILA KÎKU  $REIFIÈ HANGIKJÎTSR¾MUNUM YFIR OG
SÅÈAN PAPRIKU OG MANGËBLÎNDUNNI 3¹LDRIÈ RAUÈK¹LI OG
FERSKUM KËRÅANDERBLÎÈUM YFIR
3KERIÈ EINS OG PITSU

Þótt jólaglöggpartíin hafi farið
úr böndum hjá okkur er engin
ástæða til að gleyma algerlega
þessum bragðgóða drykk.
Glöggdrykkja er vinsæll siður sem
hefð er fyrir víða í Evrópu. Íslendingar tóku hann upp á arma sína á
tíunda áratugnum og fóru nokkuð
geyst. En betra er minna og jafnara. Glögg er bragðgóður drykkur
sem yljar vel í norðangarranum og
gott getur verið að dreypa á. Á
veitingahúsinu Kaffi Vín starfar
hin austurríska Mirijam Wolfgruber sem sér um að viðhalda glöggmenningunni þar á bæ. Í hennar
heimalandi er það nefnilega aldagamall siður að sötra jólaglögg á
aðventunni. Henni finnst það því
sjálfsagður hluti af þeirri stemningu sem ótvírætt skapast í aðdraganda jólanna.
Hér er uppskrift frá henni.
',®''

Rauðvín, vatn, romm og krydd er
sett í pott. Sítrónan og appelsínan
eru skrældar og börkurinn brotinn ofan í pottinn. Eplið og appelsínan einnig sett út í, ásamt sykri
og kryddi. Svo er glöggið hitað við
lágan hita upp undir suðu og hrært
reglulega og smakkað af og til.
(Kannski ekki of oft!)
Eldunartíminn á að vera að
minnsta kosti 30 mínútur. Glöggið
er borið fram heitt.

H2 hönnun

 L RAUÈVÅN MEÈ STERKUM ¹VAXTAKEIM
 APPELSÅNA SKORIN Å KUBBA
 SÅTRËNA SKORIN Å KUBBA
 G STR¹SYKUR
 KANILSTÎNG
 NEGULNAGLAR  TSK
 KARDIMOMMUFR¾DUFT HELST HEILAR
SNEFILL AF MÒSKATHNETUM
 L VATN
  ML ROMM

NÚ ER GLATT
Á HJALLA

*ËLAGLÎGG VEITIR YL Å KROPPINN

- leggur heiminn
að vörum þér
!PPELSÅNA OG SÅTRËNA Å ÎRLITLUM BITUM GEFA B¾ÈI BRAGÈ OG LIT

Borðfætur klingja dinga-linga-ling og mikil lifandis ósköp eru á
ferðum því nú hafa Grýla og Leppalúði fengið sér Grýlukanilkaffi
og eru í sjöunda himni.
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Hnetusteik til
hátíðabrigða
Grænn kostur býður upp á
hnetusteik, bæði til að borða
á staðnum en líka til að taka
með heim á Þorláksmessu.
Æ fleiri hafa lagt niður kjötát og
gera engar undantekningar, ekki
einu sinni um jólin. Í sumum tilfellum er fjölskyldan öll samstiga
í þessu en í öðrum fjölskyldum er
grænmetisætan vandræðagemlingur og upptök höfuðverkja því
ekki er nóg að gefa henni grænar
baunir og rauðkál þrjá daga í röð á
meðan aðrir raða í sig kræsingunum. Á Grænum kosti verður
hnetusteik á boðstólum næstu
þrjár helgar í því augnmiði að
kynna þennan rétt fyrir þeim sem
aldrei hafa bragðað hann og til að
koma til móts við grænmetistætur
sem vilja fá sér hátíðlegan grænmetismat fyrir jólin. Á Þorláksmessu verður svo hægt að kaupa
hráar hnetusteikur til að elda
sjálfur. Tvær stærðir eru í boði,
600 g og 1000 g og hægt er að
kaupa heita sósu með. Nauðsynlegt að panta þær fyrirfram. Verðið er 1.200 krónur fyrir minni
steikina og 1.800 krónur fyrir þá
stærri og sósan kostar 400 krónur.
Hnetusteikin er bökuð í ofni við
190 gráðu hita í 20 mín. og gott er
að bera með hýðishrísgrjón, heita
sósu, waldorfsalat og ofnbakað
grænmeti.
Þetta ætti að létta jólastressið á
sumum heimilum og svo er góð

-ORGUNVERÈARBORÈIÈ ER AF KLASSÅSKUM TOGA ÖAR SEM BOÈIÈ ER UPP ¹ BRAUÈ OG ¹LEGGSHLAÈBORÈ %INNIG ER H¾GT AÈ F¹ SÁR CROISSANT
KAFFI OG ¹VAXTASAFA SVO EITTHVAÈ SÁ NEFNT
&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

Morgunverður að hætti
Kaupmannahafnarbúa
(NETUSTEIK ER HERRAMANNSMATUR

hugmynd að fara og smakka. Hver
veit nema öll fjölskyldan endi á
því að borða hnetusteik í ár?

Sérfræðingar
í saltfiski
Þjónustum verslanir, veitingahús o.fl.
Fyrir verslanir:
Til suðu:
saltfiskbitar blandaðir
gellur
gollaraþunnildi

Sími: 466 1016
ektafiskur@emax.is

Til steikingar:
saltfiskbitar blandaðir
saltfiskkurl
saltfiskhnakkar tvær stærðir (lomos)
gellur

Konditori Copenhagen hefur
um skeið boðið upp á morgunverð á kaffihúsi sínu á Suðurlandsbraut. Nú er hann einnig
fáanlegur í nýopnuðu útibúi í
Hafnarfirðinum.
Morgunverðarhlaðborðinu á Suðurlandsbraut hefur verið vel tekið.
Af þeim sökum var ákveðið að
opna nýtt kaffihús við Reykjavíkurveg 74 í Hafnarfirði. „Þetta er
svona blanda af bakaríi og kaffihúsi þar sem fólk getur fengið sér
morgunverð á leið í vinnu,“ segir
Þormar Þorbergsson, konditormeistari Konditori Copenhagen.
„Í hádeginu leggjum við áhersluna á létta rétti og seinni part
dagsins er svo um hefðbundið
kaffihús að ræða þar sem hægt er
fá gott brauð og sætmeti.“

Fyrir veitingahús – hótel – mötuneyti:
saltfiskhnakkar tvær stærðir (lomos)
saltfiskbitar blandaðir til suðu og steikingar
saltfiskkurl
Fyrir utan saltfiskinn þjónustum við sitthvað fleira, svo sem:
ýsuhnakka
rækjur
þorskhnakka
steinbítskinnar og bita

.ÕJA +ONDITORI #OBENHAGEN KAFFIHÒSIÈ
ER ¹ FJÎLFÎRNUM STAÈ Å (AFNARFIRÈINUM

¶ORMAR ¶ORBERGSSON konditor-meistari ¹ VEG OG VANDA AÈ MORGUNVERÈARHLAÈ
BORÈINU

Starfsemi Konditori Copenhagen er orðin mjög fjölbreytt en það
er strúktúr sem Þormari líkar vel.
„Þetta er orðið ansi víðfeðmt. Við
erum með brauðgerðina og kökuframleiðsluna á Suðurlandsbrautinni, kaffihús í Kringlunni og nú
nýja staðinn í Hafnarfirði,“ segir
Þormar.
Þormar segir að kaffihúsið sé tilvalinn staður fyrir hádegisverðarfundi, það sé vel staðsett við fjölfarna umferðargötu og í miðju

atvinnuhverfi. „Hann er einnig í anddyri atvinnuhúsnæðis þannig að hjá
okkur er alltaf líf,“ segir Þormar.
Konditori Copenhagen í Hafnarfirði er opið frá 8.30 á morgnana til
16.00 í eftirmiðdaginn. „Þannig
verður það í desember en svo má
búast við breyttum afgreiðslutíma í
janúar,“ segir Þormar sem hvetur
alla til að koma og fá sér morgunmat í rólegheitum nú þegar jólastressið hellist yfir þjóðina.
TRYGGVI FRETTABLADIDIS

2AUÈK¹L Å FALLEGRI KRUKKU ER SKEMMTILEG JËLAGJÎF

Jólarauðkálið góða
Það er frumleg og skemmtileg jólagjöf að gefa krukku af
heimagerðu rauðkáli.
 TSK FENNELFR¾
 GREINAR TIMIAN FERSKT
 STK L¹RVIÈARLAUF
 MEÈALSTËR LAUKUR FÅNT SAXAÈUR
 MEÈALSTËRT EPLI HELST 'RANNY
3MITH FLYSJAÈ OG NIÈURSKORIÈ Å
GRËFA BITA
  KG RAUÈK¹L FÅNT SKORIÈ
 ML GOTT RAUÈVÅNSEDIK
 ML VATN

Smjör, fennelfræ, timian og lárviðarlauf sett í stóran þykkan
pott og látið malla þar til ilmur
er kominn í húsið. Bætið epli og
lauk saman við, eldið þar til eplið
er orðið mjúkt. Bætið rauðkáli,
ediki og vatni við og látið malla
meira. Setjið lok á pottinn og
lækkið hitann, hrærið í reglulega
í eina klukkustund. Fjarlægið
timian og lárviðarlauf og rauðkálið er til.
www.yndisauki.is
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3ERENUKÎKUR
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3ERENUKÎKUR ERU EINFALDAR OG GËÈAR OG KLIKKA ALDREI

 G HVEITI
 G SMJÎR
 G SYKUR
 EGG
 TSK LYFTIDUFT

$EIGIÈ ER HNOÈAÈ VEL
OG RÒLLAÈ ÒT Å LENGJUR
SEM SÅÈAN ERU SKORNAR
NIÈUR OG KÎKUNUM
RAÈAÈ ¹ PLÎTU MEÈ
BÎKUNARPAPPÅR
"AKAÈAR VIÈ T¾PAR TVÎ
HUNDRUÈ GR¹ÈUR OG
HAFÈAR LJËSAR

&LJËTLEGUR GESTARÁTTUR

'ESTARÁTTUR
¶%'!2 +/-! ¶!2& '«¨5!&'®.'5- ¥ ,«' %¨! '%34 "%2
!¨ '!2¨) %2 500,!'4 !¨ (2)34!
¶%..!. 2¡44 &2!- ²2 %2-)..)
 PK 3AVORY HRÅSGRJËN
 G R¾KJUR KJÒKLINGUR HUMAR
p HVAÈ SEM ER
3¾TAR KARTÎFLUR SOÈNAR
 DËS SVEPPIR
 MSK MAJONES
  TSK KARRÅ
  L RJËMI
/STUR

(RÅSGRJËNIN SOÈIN OG SETT Å ELDFAST
MËT 3VEPPIRNIR RISTAÈIR Å SMJÎRI OG
SETTIR OFAN ¹ R¾KJURNAR ÖAR OFAN ¹
OG S¾TU KARTÎFLURNAR ÖAR OFAN ¹
3AFINN ÒR SVEPPADËSINNI HR¾RÈUR
ÒT Å MAJONESIÈ KARRÅI BLANDAÈ
SAMAN VIÈ HELLT YFIR MËTIÈ 2JËMI
OG OSTUR SETT SÅÈAST
"AKAÈ Å  MÅNÒTUR VIÈ 
GR¹ÈUR
2ISTAÈ BRAUÈ BORÈAÈ MEÈ

&ROSIN BER ERU HIÈ MESTA LOST¾TI OG GETA
LEYST KONFEKTMOLANA AF HËLMI VIGTINNI TIL
MIKILLAR GLEÈI
./2$)#0(/4/3'%449)-!'%3

Bland í berjapokann
Konfektið má ekki ná algerri
yfirhönd um jólin. Búið til ykkar eigin hollustu brjóstsykur til
að grípa í við og við.
Yfir jólamánuðinn er ágætt að
birgja sig upp af berjum. Berunum er svo stungið í frystinn og
innan skamms eru þau orðin að
ljúffengum „berjabrjóstsykri“.
Hægt er að nota vínber, jarðarber,
krækiber, bláber, kirsuber, sólber,
rifsber eða hvað sem ykkur dettur
í hug. Þegar berin eru orðin fryst
má laumast í frystinnn og ná sér í
hollustusnarl. Berin eru sogin og
bruðin í staðinn fyrir konfekt og
snakk. Jólamánuðurinn á það til að
leggjast þungt á læri og ístrur
landans og því ekki úr vegi að
grípa öðru hvoru í holla matinn til
að vega upp á móti óhollustunni.
JËA

Hart rokk til sölu
Veitingahúsakeðjan Hard Rock Café fæst fyrir
litlar 965 milljónir bandaríkjadala.
Samningur um kaup á veitingahúsakeðjunni Hard
Rock Cafe er á lokastigi. Kaupandinn er bandarískt
fyrirtæki sem ber heitið Seminole Tribe of Florida.
Verðið er um 965 milljónir bandaríkjadala sem samsvarar 66,8 milljörðum íslenskra króna. Frá þessu
greinir á vefsíðunni www.freisting.is.
Seminole Tribe á fjölda fyrirtækja, til að mynda hótel,
spilavíti og sumarleyfisstaði á Flórída svo fátt eytt sé
nefnt.
Hard Rock Café var stofnað árið 1971 af Isaac Tigrett
og Peter Morton en fyrsti veitingastaðurinn var opnaður nærri Hyde Park í London í sal sem áður þjónaði
sem sýningarsalur Rolls Royce bílasölu. Árið 1979
fóru eigendurnir að skreyta veggi staðarins með
munum til minningar um rokk og ról.
Reksturinn vatt upp á sig og árið 1982 hófst útbreiðsla
staðanna um allan heim. Eigendurnir tveir ákváðu að

(ARD 2OCK #AFÁ VAR EITT SINN Å +RINGLUNNI EN H¾TTI STARFSEMI
ÖAR FYRIR ALLNOKKRU

þróa kaffihúsin hvor í sínu lagi. Tigrett seldi sinn hlut
en Morton opnaði nokkra staði til viðbótar í Las Vegas,
San Diego og víðar. Árið 1995 opnaði hann síðan fyrsta
Hard Rock hótelið og spilavítið í Las Vegas. Hard Rock
staðirnir eru nú 120 um allan heim.

;



(AGKAUP SL¾R ALLT ÒT Å AFSL¹TTUM ÖESSA HELGI MEÈ ÖVÅ AÈ BJËÈA KAKI
ÎÈRU NAFNI DÎÈLUPLËMU ¹  KRËNUR KÅLËIÈ SEM ¹ÈUR VORU ¹ 
KRËNUR

6ÎRUTEGUND

3ILKIMJÒKUR SVEFN
'EÙÈ GËÈA GJÎF
4ILBOÈIN GILDA TIL  DES

"ËNUS FERSKUR TRÎNUBERJASAFI 
"ËNUS JËLAÅS  L
!LI HAMBORGARAHRYGGUR M BEINI
!LI ÒRBEINAÈUR HAMBORGARAHRYGGUR
3AMBANDS ÒRBEINAÈ HANGIL¾RI
3AMBANDS ÒRB HANGIFRAMPARTUR
.ËA KONFEKT SÁRVALDIR MOLAR  G
"ËNUS SÅLD  TEG  G
&ERSKAR DÎÈLUR  G
6ÎRUTEGUND

&JALLALAMBS HANGIL¾RI ÒRB
&JARÈARKAUPS HAMBORGARHRYGGUR
!LI HAMBORGARHRYGGUR ÒRB
.AUTAPIPARSTEIK ÒR KJÎTBORÈI
+JÒKLINGABRINGUR
%MMESS JËLAÅS L L
*ËLASMJÎR  G
"RÒN EGG VISTV¾N  STK Å PK
/STAKAKA BL¹BERJA  G
*ËLAENGJAÖYKKNI  GR

4ILBOÈIN GILDA TIL  DES

6ÎRUTEGUND

4ILBOÈIN GILDA TIL  DES

,AMBAINNRAL¾RI
,AMBASIRLOIN BL¹BERJALEGIÈ
«ÈALS SVÅNAHAMBORGARHRYGGUR MB
!LI HAMBORGARHRYGGUR MBEINI
!LI HAMBORGARHRYGGUR ÒRBEINAÈUR
$ANSKAR KJÒKLINGABRINGUR
%MMESS JËLAÅS   L
%MMESSÅS $AIM JËLAÅSKRANS  L
+AKI DÎÈLUPLËMA
2OBIN KLEMENTÅNUR   KG
2OBIN APPELSÅNUR
6ÎRUTEGUND

4ILBOÈIN GILDA TIL  DES

.AGGALÅNAN KJÎTBOLLUR  G
-ËA KJÒKLINGUR FERSKUR
33 VÅNARPYLSUR SÎNGVABORG
/ETKER PÅTSUR  GERÈIR  G
+LEMENTÅNUR  KG Å NETI
-ELËNUR GULAR
*ËLA ENGJAÖYKKNI X ML
-YLLU SAMLOKUBRAUÈ HVÅTT  FYRIR   G
!RIEL COMPACT  KG
6ÎRUTEGUND

4ILBOÈIN GILDA TIL  DES
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JËLAPLVALIÈ Å
AKKA
NN

3VEITAPATÁ Å DËS
+¹LFABJÒGU
,(, HANGIL¾RI ÒRBEINAÈ
,(& HANGIFRAMP ÒRBEINAÈ
6(, SAUÈAL¾RI AF VETURGÎMLU ÒRBEINAÈ
6(& SAUÈAFRAMPARTUR AF VETURGÎMLU ÒRB
'EVALIA RAUÈUR  G
#HAMPION RÒSÅNUDËS  G
7ESSON GR¾NMETISOLÅA   L
7ESSON #ANOLA OLÅA  L
#HICAGO 4OWN 7RAP #HILLI "EEF  G
#HICAGO 4OWN 7RAP &AJITA #HICKEN  G
4ILDA 2IZAZZ 0URE "SMATI 2ICE  G
4ILDA 2IZAZZ PILAU  G
4ILD 2IZAZZ %GG &RIED 2ICE  G
"EAUVAIS RAUÈK¹L  G
"EAUVAIS RAUÈRËFUR  G
6ÎRUTEGUND

4ILBOÈIN GILDA TIL  DES

,OREM IPSUM DOLOR SIT AMET
+JÒKLINGUR GRILL  G
3¾LKERBAKA MBROKKOLIFISKI  G
3¾LKERABAKA MPLOKKFISKI  G
 &ISKIBOLLURKJÎTBOLLUR  G
&RESCHETTA 8, PÅTSA  TEG  G
5NGNAUTAHAKK
#ASA & 4ACO DINNER  G
#ASA & 7RAP TORTILLAS  G
#ASA & -EDIUM TACO SËSA  G
#ASA & #REAMY 'UACAMOLE SAUCE  G

Mjúkar og
þykkar
Í versluninni Dizu er 20-40 prósenta afsláttur á peysum.

%NGINN ÙLTER
&2¥ HEIMSENDING

3J¹LFST¾TT LOFTHREINSI
OG RAKAT¾KI
(REINSAR LOFTIÈ Å GEGNUM VATN OG GEFUR FR¹ SÁR
RAKA -ARGAR TEG ILMEFNA %INNIG LYKTAREYÈIR
SEM FJARL¾GIR TD TËBAKSLYKT OG MATARLYKT

(REIN ÖJËNUSTA EHF

$ALBRAUT   2VK
  +VÎLD OG HELGAR S  

Í versluninni Dizu að Laugavegi
44 er nú hægt að fá valdar peysur
frá Frank Saul á aðeins 4.990 krónur.
Frank Saul er enskur peysuframleiðandi sem byrjaði að framleiða peysur sínar árið 1980. Þetta
vörumerki hefur verið til sölu í
Dizu frá í vor. Peysurnar eru bæði
þykkar og þunnar og mikið að
jakkapeysum, bæði spari og
hvrsdags. Í þeim eru allskonar
blöndur af
ull,
akríl
eða viskós.
Tólf
mismunandi
peysugerðir á tilboði,
aðallega
haust- og
vetrarpeysur,
mjúkar og
þykkar.
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Raftæki á tilboðsverði
Í raftækjaversluninni Max eru
tilboðsdagar.
Í versluninni Max,
Kauptúni 1 í Garðabæ, er hægt að fá
dvd-diska,
geisladiska, tölvuleik, sjónvörp, tölvur, IPOD og
önnur raftæki á lækkuðu verði. 50 tommu
plasma breiðtjaldssjónvarp í takmörk-

uðu upplagi, sem kostar venjulega 399.999
kr. er nú á 279.999 kr.
Toshiba Sattelite Pro
A120 ferðatölva áður á
149.999 kr. kostar nú
119.999
kr.
Apple
IPOD NANO 2GBS
sem kostar venjulega
22.999 er nú á 17.999
kr. Er þá fátt upptalið.
Max er höfð opin til kl.
22.00 alla daga til jóla.
Hægt er að hafa samband í síma 412-2200.

Leslampar í jólagjöf
Í Rafkaup er nú hægt að fá hentuga gólflampa á tilboði
Margir gefa bækur í jólagjöf en væri ekki sniðugt að gefa einhverjum lampa svo hann eða hún eigi auðveldara með að lesa allar þessar
bækur? Í Rafkaup eru gólflampar á tilboði þessa dagana sem einmitt
eru sniðugir til að lesa við. Lamparnir eru 180 cm og með tveimur
perum, efst er halogenpera með dimmer sem bregður birtu á stofuna
og svo er lítill armur út frá miðjunni sem passar yfir hægindastól og
lesanda.
Lamparnir eru til í þremur útlitstegundum, möttu stáli messing og
antík, heita Comforty og koma frá framleiðandanum Eglo. Þeir kosta
7995 krónur og fást eins og áður sagði í Rafkaupum, Ármúla.
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Outlet lækkar verð á
herrafatnaði

Inniskór á 100 kall
Haraldur Reynisson, eða Halli
Reynis, getur ekki gert upp á
milli fyrsta gítars síns og inniskónna sinna þegar kemur að
bestu kaupunum.

/FFICE  3UPERSTORE ER AÈ FINNA Å
2EYKJAVÅK ¹ !KUREYRI %GILSSTÎÈUM OG Å
6ESTMANNAEYJUM

Engir vextir
á Airis
Office 1 Superstore býður
ýmsar vörur á jólatilboði þessa
dagana.
Á meðal tilboða er vaxtalaust Visa
lán til tölvukaupa á Airis fartölvu.
Hún kostar 69.990 og með láninu
er hægt að dreifa greiðslunum á
tólf mánuði og borga 6.099 krónur
á mánuði.
Airis DVD ferðaspilari kostar
nú 16.990 krónur en hann getur
spilað alla DVD diska auk CD og
diska sem innihalda MP3 og JPEG
skjöl. Hann er með 7 tommu breiðtjaldsskjá, fjarstýringu, bílahleðslutæki og tösku svo hægt sé
að koma honum fyrir aftan á hauspúða í bíl.
Airis hljómtækjasamstæða er
einnig á jólatilboði og kostar nú
12.900 krónur. HP ljósmyndaprentari kostar nú 8.990 krónur en
hann prentar 32 síður í svörtu og
25 í lit á mínútu og getur lesið
beint af minniskortum.
Af öðrum vörum á tilboði má
nefna Samsung l-9 6.0 megapixla
stafræna myndavél sem einnig er
MP3 spilari. Hún kostar 36.980
krónur.
TG

Halli keypti sér fyrsta gítarinn
átján ára fyrir peninga sem hann
hafði safnað sér sjálfur. „Það var
til gítar á heimilinu en mig langaði
í einn sjálfur,“ segir Halli. „Ég fór
í allar búðirnar og gerði verðsamanburð á öllum gíturunum og endaði með einn tólf strengja.“
Það er ekki algengt að fyrsti
gítar upprennandi tónlistarmanna
sé tólf strengja. „Já ég verð nú
bara að viðurkenna að ég man ekki
alveg af hverju ég valdi hann, en
ég hlýt að hafa haft frábæra
ástæðu,“ segir Halli og hlær. Gítarinn er ekki lengur í eigu Halla
en hann var seldur þegar þurfti að
kaupa nýjan. Hann sér ekki eftir
sölunni þó svo hann sjái á eftir gítarnum. „Ég veit ekkert hvar hann
er niðurkominn en það væri vissulega gaman að eiga hann ennþá í
dag,“ segir Halli.
Inniskórnir hans Halla eru
einnig ofarlega á vinsældalistanum hans. Hann keypti þá í Bilka í
Danmörku á 100 krónur danskar á
meðan aðrir kaupa sér rándýra og
fína skó. „Þeir bara endast og endast, ég get ekki útskýrt það,“ segir
Halli og segir að sé miðað við
nýtni per krónu séu skórnir án efa
langbestu kaupin hans. „Svo eru
þeir svo þægilegir að ég gæti selt
aðgang að þeim.“
Um verstu kaupin er engin
keppni. Þar trónir á toppnum Mitsubishi Pajero sem keyptur var í
hita augnabliksins á Akureyri.
„Við vorum á ferðalagi og konan
skrapp aðeins inn í bankann að
taka út pening. Ég fór á meðan á
bílasölu og féll gjörsamlega fyrir
jeppanum,“ segir Halli. Það ástar-

Hægt er að fara í Outlet á
Suðurlandsbraut 54 á næstu
dögum og gera góð kaup á
herrafatnaði en búðin hefur
lækkað verð á öllum herrafatnaði sínum.

(ALLI KEYPTI FYRSTA GÅTARINN ¹TJ¹N ¹RA GAMALL

samband átti eftir að skilja eftir
sig ör.
„Ég fór og náði í konuna og
nýtti þessar þrjátíu sekúndur sem
ég hafði á milli bankans og bílasölunnar til að sannfæra hana um að
þessi bíll væri akkúrat það sem
við þurftum. Það tókst og við
keyptum bílinn,“ segir Halli. Það
voru mistök því næstu tvö árin bilaði allt sem bilað gat í bílnum.
„Bara nefndu það og ég get lofað
þér því að það bilaði. Hann var
alveg ótrúlegur og eftir fullt af

&2¡44!",!¨)¨'6!

þúsundköllum ákváðum við loks
að losa okkur við hann,“ segir
Halli sem sér öllu minna eftir bílnum en gítarnum.
Halli hefur nýlokið við að gefa
út sinn sjöunda disk. Hann heitir
Fjögurra manna far og hefur hlotið mjög góðar viðtökur. „Þetta er
svona folk-popp á léttum nótum,“
segir Halli. „Þetta er líka músík
sem gengur mikið til út á textana.“
Nánari upplýsingar um Halla og
tónlist hans er að finna á www.
hallireynis.com. TRYGGVI FRETTABLADIDIS

Öll jakkaföt eru núna á 17.980 kr.
og selur búðin jakkafatamerki
eins og Hugo Boss, Iloyd, Sand,
Benvenuto
og
fleiri. Bellini leðurjakkar
sem
voru áður á
34.980 kr. kosta
nú 17.490 kr. og
eru Bellini frakkar á sama verði.
Þetta er hentugt
tilboð
fyrir þá sem
vilja kaupa
sér jakkaföt
fyrir jólin.
Outlet
er
opið
alla
virka daga
frá kl. 12
til 18 og á
laugardögum
frá kl. 11
til 17.
/UTLET MARK
AÈURINN ER
TILVALINN
FYRI Ö¹ SEM
VILJA VERSLA
MERKJA
VÎRU ¹
HAG
ST¾ÈU
VERÈI

;
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"AGGALÒTUR HEFUR GEFIÈ ÒT HREINT FR¹B¾RAN JËLADISK SEM ER SKYLDU
EIGN ¹ HVERT HEIMILI $ISKURINN SKARTAR MEÈAL ANNARS LAGINU +ËSÅHEIT PAR
EXELANS OG FLEIRI SLÎGURUM SEM KOMA MANNI Å DILLANDI JËLASKAP

4thﬂoorhotel

Laugarvegur 101 • 4thfloorhotel.is

Vetrartilboð

1. nóvember - 1. maí
1 manns herbergi
2ja manna herbergi
Hópar 10+
Helgarferð

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

Útvegum miða á leiksýningar og jólahlaðborð

(LÕ
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Galdur í jólagjöf
Fagnar jólum eins og flestir Íslendingar en sólstöðurnar skipta meira máli.
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Að sögn Evu Hauksdóttur, nornar í Nornabúðinni við
Vesturgötu í Reykjavík, eru nornir jafn misjafnar og
þær eru margar. Þó eiga þær það flestar sameiginlegt að sjá táknrænt samhengi allra hluta og þar eru
jólin engin undantekning.
„Jólin hafa náttúrlega ekki alltaf verið kristin
hátíð,“ segir Eva. „Upphaflega er þetta heiðin hátíð.
En þrátt fyrir það held ég bara jól eins og aðrir
Íslendingar. Þetta er tími til að slaka á með fjölskyldunni og hafa það gott. Ég geri ekkert jólalegt
sem tengist nornaskap. Hins vegar gerum við ýmislegt í kringum vetrarsólstöðurnar sem er áhugaverðara, en sólstöður skipta almennt miklu máli
fyrir fólk sem trúir á galdur. Að áliti norna er þetta
besti tími ársins til þess að taka nýjar ákvarðanir
og móta nýjar stefnur. Kannski svolítið svipað og
áramótin eru almennt fyrir fólki. Á vetrarsólstöðum setjum við okkur ný markmið og endurskoðum
það sem við höfum verið að gera á árinu sem á
undan er gengið. Í kringum þetta eru svo framdir
galdrar sem tengjast þessu.“
Spurð að því hvort hægt sé að fá góðar
jólagjafir í nornabúðinni segir Eva nóg af
þeim. „Hér í Nornabúðinni erum við með
mikið af dóti sem tengist galdri. Til dæmis
rúnir, rúnaborð og bækur. Svo erum við með
tarotspil, hrafnaklær, rjúpnalappir og
margt fleira. En okkar sérstaða er kannski
sú að við erum líka með galdur í neytendapakkningum. Þannig getur fólk keypt
pakka með uppskrift og lýsingum á því
hvernig eigi að bera sig að við galdurinn ásamt þeim tækjum og tólum sem

þarf til við verkið,“ segir Eva og bætir því við að
einnig séu til margs konar verndar- og heillagripir í
Nornabúðinni. Það er því ekki úr vegi að gera sér
ferð á Vesturgötuna og sjá hvort ekki sé hægt vefja
yfirnáttúru inn í jólapakkann þetta árið.
MHG

0ENINGAPÒKINN ER LÅTILL GALDUR SEM HENT
AR TIL D¾MIS UNGLINGUM EN HANN S¾RIR
FÁ TIL ÖEIRRA SEM VILJA MEIRA

3P¹BOLLI p ENGINN SM¹ BOLLI ¶ESSIR SP¹
BOLLAR KOMA Å SÁRSTÎKU SKRÅNI EN MEÈ ÖEIM
FYLGIR LEIÈBEININGABËK UM HVERNIG EIGI AÈ
SP¹ Å BOLLA OG SÁRSTAKT SP¹KAFFI

JAGÚAR-BÖRKUR MEÐ NÝJA PLÖTU - LÖG VIÐ TEXTA EINARS MÁS
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ÓLAFUR ELÍASSON
EKKI ÍSLENDINGUR
Í NEW YORK

8. DESEMBER 2006

STEINUNN Í NYLON ER POPPSTJARNA Í ÚTLÖNDUM
„EF FÓLK NENNIR
EKKI AÐ HLUSTA Á
OKKUR AF ÞVÍ AÐ
VIÐ ERUM EKKI Í
MÍNÍPILSUM, MÁ
ÞAÐ BARA SLEPPA
ÞVÍ AÐ HLUSTA.“

RAÚL RODRIGUEZ FLUTTUR
TIL HOLLYWOOD

Saknar Bobbys
Fischer

KENNARINN BRYNDÍS JÓNA

Neitar að fara

Gefur út aðra
unglingabók

úr fötunum
RAPPARINN BENT

Flottur á húsveggjum í 101

2

08.12.06

FÖSTUDAGUR [0°]

Ég er Andri

LAUGARDAGUR [7°]

SUNNUDAGUR [7°]

Ívar Örn Kolbeinsson
Ætlar að flytja til útlanda eftir
áramót og einbeita sér að
músíkinni.

G

uð
skapaði
einu
sinni mann og
skírði hann
Adam. Hann
fékk engu um
það ráðið. Var
víst bara voða
sáttur. Ég heiti
Andri en það
munaði mjög
litlu að ég héti
ekki Andri í dag. Hér á eftir kemur sagan
um það hvers vegna ég er Andri en ekki
Gummi.

U

m það leyti sem átti að skíra mig
var ég sjö ára gamall. Flest sjö
ára börn eru þokkalega vel viti
borin og ég var ekkert öðruvísi. Hafði til
dæmis alveg skoðanir á því hvað ég ætti
að heita. Ég hafði auðvitað alltaf verið
kallaður Andri en fannst það ekki alveg
nógu töff.

M

amma sagði mér að í skírninni
ætti ég sjálfur að segja prestinum hvað ég ætti að heita. Það
sem hún hafði samt mestar áhyggjur af
var að ég mundi segja eitthvert annað
nafn. Ég hafði nefnilega rifist við foreldra
mína um þetta Andra-nafn. Vegna þess
að ég vildi heita Guðmundur. Því þá væri
hægt að stytta það í Gummi. Sem var
töff.

M

óðir mín var nú ekki alveg
sammála þessu og reyndi hvað
hún gat að telja mig af þessu.
Ég gaf mig ekki. Í kirkjunni sat fjölskylda
mín svo með hjartað í buxunum þegar
presturinn spurði mig hvað ég ætti að
heita. Til þess að gera langa sögu stutta
þá svaraði ég Andri. Langaði samt að
segja Guðmundur en þorði það ekki. Í
dag er ég samt bara sáttur. Enda væri
hálffáránlegt ef ég héti Guðmundur
Ólafsson.

I

nnst inni vildi ég samt alveg heita
Andri. Þetta var bara eitthvað svona
tímabil. Sem ég kalla aldrei neitt
annað en Gumma-tímabilið. Sem betur
vildi mamma líka að ég héti Andri en ekki
Breki eða eitthvað álíka flippað. Lærdóminn sem má draga af þessari sögu er sá
að maður á aldrei að fá sér tattú.

ÍVAR ÖRN KOLBEINSSON SEGIST HÆTTUR Í RUGLINU OG FLYTUR TIL ÚTLANDA

Ég stal engum peningum
„Við áttum að spila á þessum tveimur
Ekkert varð samt að þessum seinni tónleikum
tónleikum og áttum að fá vissa upphæð
því ég var bara alltof fucked up. Við erum
fyrir það,“ segir Ívar Örn Kolbeinsson,
ekki að hætta út af neinum peningamálum og
annar helmingur Dr. Mister og Mr. Handerum allir vinir.“
some. Í síðasta tölublaði Sirkuss birtist frétt
Hljómsveitin er þó komin í nokkurs konar pásu
þar sem fram kom að Ívar hefði
að sögn Ívars. „Þetta
tekið alla peningana sem sveitin „MÉR FINNST BARA
var bara komið út í
ASNALEGT AÐ VERA
fékk fyrir tónleika með Bassalltof mikið rugl, við
hunter, það hefðu hinir í
„CLEAN“ OG SYNGJA eigum tvenna tónleika
hljómsveitinni ekki sætt sig við
BARA UM EITURLYF.“ eftir með þessum
og þess vegna hefði bandið
lögum og síðan vil ég
hætt.
bara ekkert spila þau
„Það var alls ekki þannig. Málið var að ég
aftur. Þetta er allt svo eiturlyfjatengt og ég er
hafði fengið minn hlut og strákarnir ekki
núna búinn með þann pakka. Mér finnst bara
allan sinn en áttu að fá hann eftir aðra
asnalegt að vera „clean“ og syngja bara um
tónleikana með Basshunter daginn eftir.
eiturlyf,“ segir Ívar sem ætlar að snúa blaðinu
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ATRIÐI SEM BENDA TIL ÞESS …

… að þú sért einmana
1.

3.

Síðasta SMS sem þú
fékkst var svohljóðandi. „Hæ,
pizzan þín er komin inn í ofn.
Þú mátt sækja hana eftir 10
mín. á Skúlagötu.“

2.

Þú kaupir tvö bréf
af hamborgarhryggsáleggi frá SS í jólamatinn.

Andri Ólafsson

+LIPPING OG JËLAVÎRUR
(¹RÖJËNUSTA ¹ FR¹B¾RU VERÈI
GERIÈ SVO VEL AÈ PANTA TÅMA
6ERIÈ VELKOMIN ,¹RA OG %VA

algjörlega við. „Ég ætla að flytja út núna eftir
áramót og einbeita mér að því að búa til nýja
músík og tónlist fyrir auglýsingar.“
Ívar segir að núna finni hann loks fyrir því að
hann vilji taka sér taki. „Já, þetta er náttúrlega
búið að vera algjört „wild ride“ og oft
rosalega gaman, en þetta gengur ekki
endalaust.“
Ívar segir strákana í hljómsveitinni alveg
tala saman og engin leiðindi séu þeirra á
milli. „Við í rauninni vitum ekki alveg hvað
gerist og erum ekkert opinberlega hættir,
þetta er bara pása í dágóðan tíma. Ef við
kæmum fram aftur yrði það algjörlega nýtt
sett og concept,“ segir Ívar Örn Kolbeinsson fullur bjartsýni að lokum.

Å SÎMU FERÈ

6ERÈD¾MI
+LIPPING M ÖURRKUN 

,AGNING STUTT H¹R

"L¹STUR STUTT H¹R

3TRÅPUR M ¹LPAPPÅR
0ERMANENT STUTT H¹R 
(¹RLITUN STUTT H¹R

$ÕRARA Å SÅÈARA H¹R
¶ETTA ER VERÈSKR¹ VIRKA DAGA
 DÕRARA ¹ LAUGARDÎGUM
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Þú kannt
textavarpið utan að.

4.

Þú rífst við
miðasölufólk í bíó yfir
því að 2 fyrir 1-tilboð
skuli ekki geta verið
50% afsláttur.

5.

Þú býrð
til myspacesíðu
fyrir köttinn
þinn.

6.

Þú heitir Palli og það
hefur verið skrifuð bók um ævi
þína.

ÓLAFUR ELÍASSON GERIR ÞAÐ GOTT HJÁ LOUIS VUITTON

Ekki Íslendingur í New York
Blaðamaður Sirkus var staddur í New York
um síðustu helgi. Drakk hann í sig menninguna og keypti köflóttar skyrtur eins og óður
maður væri. Það vakti athygli blaðamannsins
að í mörgum af flottustu búðum New Yorkborgar, Louis Vuitton, voru listaverk eftir Ólaf
Elíasson upp um alla veggi og súlur.
Yfirskrift sýningarinnar var „Eye see you“ og
virtist kaninn ánægður með verk Ólafs. Í
versluninni er hægt að fá lítinn bækling þar
sem helstu upplýsingar um listamanninn og
verk hans koma fram. Stoltur íslenskur
blaðamaðurinn byrjaði að glugga í bækling-

inn en fékk fljótlega kaldan svita þegar ekki
var minnst einu orði á að Ólafur væri
Íslendingur. Byrjaði textinn á þeim
orðum að Ólafur væri fæddur í
Danmörku árið 1967 og svo var
farið gróflega yfir feril listamannsins. Maður spyr sig því óneitanlega
hvort Ólafur Elíasson sé bara
Íslendingur þegar hann er á
Íslandi, hann er allavega
Ólafur Elíasson
stoltur Dani, búsettur í
Ekki Íslendingur heldur
Berlín, þegar hann er í
Dani í New York-borg.
New York.

SIRKUS
Útgáfufélag 365 prentmiðlar Útgefandi Helgi Hermannsson, ábm. Ritstjórar Andri Ólafsson, andri@minnsirkus.is og Breki Logason,
breki@minnsirkus.is Ritstjórn Dröfn Ösp Snorradóttir, drofn@minnsirkus.is, Helga Ólafsdóttir, helga@minnsirkus.is,
Sigríður Dögg Arnardóttir, siggadogg@minnsirkus.is og Sölvi Snær Magnússon, solvi@minnsirkus.is Sirkusstjóri Árni Þór Vigfússon
Sirkusblaðið Skaftahlíð 24 105 Rvk, sími 550 5000 Auglýsingar Gréta Karen Grétarsdóttir 550 5864 gretakaren@frett.is
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Ég var að heyra …
Að miðasala á partyzonekvöldið með Booka
Shade 19. jan. hæfist í dag á www.midi.is / Að
áform væru uppi um að loka Stúdentakjallaranum / Að Barinn væri að byrja með nýjan
matseðil / Að Todmobile væri með útgáfutónleika í Barcelona á næstunni /
Að Óli Tynes hefði hreyft við
menntamálaráðherra með
samlíkingu sinni um brauðgerðir og rúv í Mogganum í
vikunni / Að Kolfinna Baldvinsdóttir og
Björn Jörundur fóru á Rosso
Pommodoro með dóttur sína í
vikunni / Að Skakkamanagehjónin Svavar og Berglind
séu að flytja til Barcelona. Þau
voru
einmitt að gefa út lagið
Costa del Jól sem er
orðagrín um spænskan
sumarleyfisstað sem var
vinsæll hjá
íslendingum snemma á níunda
áratugnum / Að allir þingmenn Samfylkingarinnar
ætli að vera með rauð bindi í
desember.

RAUL RODRIGUEZ ÆTLAR AÐ MEIKA ÞAÐ Í HOLLYWOOD

Saknar Bobbys Fischer
Einkaþjálfarinn og fyrirsætan Raul Rodriguez setti svo sannarlega sitt mark á Ísland
þau sjö ár sem hann dvaldi hér. Hann var
oft á milli tannanna á fólki á meðan hann lét
að sér kveða í skyndibitabransanum og
einkaþjálfarabransanum. Raul hefur nú vent
kvæði sínu í kross og dvelur nú á meðal
stjarnanna í Hollywood. Draumurinn er að
ná langt. Og að gera heiminn betri í leiðinni.
„Ég hef verið á fullu síðan ég kom hingað
út,“ segir Raul glaður í bragði. Hann hefur
nýlega ráðið sér þjónustu umboðsmannsins
Shirley Hamilton sem þykir með þeim betri í
bransanum. Sérstaklega þegar kemur að
því að koma óþekktu hæfileikafólki á kortið.
Með hennar aðstoð hefur Raul fengið
hlutverk í Bud Light-auglýsingu en það þykir
vel af sér vikið enda afar vinsæll bjór þar á
ferð. En Raul ætlar ekki að láta staðar
numið þar. Markmiðið er að slá í gegn.
Raul er hæfileikaríkur einkaþjálfari.
Vann meðal annars með Magnúsi
Scheving hér á landi. Raul segist

Þessi óbilandi bjartsýni er Raul eðlislæg.
Þótt hún virki eins og eitthvað sem hann
hafi lært af Íslendingum. Það er ljóst á
orðum þessa manns að hann ætlar að sigra
heiminn. Og hann verður viðþolslaus þar til
það tekst.
Raul segist sakna Íslands og þá sérstaklega fólksins sem hann kynntist hér. Hann
nefnir sérstaklega þá Björn Leifsson í
World Class, sem hann segir sannan
víking, og Bobby Fischer
en góð vinátta tókst á milli
„ÉG BIÐ AÐ
þeirra tveggja eftir að
HEILSA ÖLLUM stórmeistarinn fékk
ríkisborgararéttinn. „Ég
Á ÍSLANDI.“
sakna Bobby mikið og þá
sérstaklega hinna löngu samræðna okkar
um þjáningar mannkynsins. Ég bið að heils
öllum á Íslandi. Og þakka ykkur fyrir allt sem
þið hafið gert fyrir mig.“
Við biðjum að heilsa til baka, Raul. Takk fyrir
það sem þú hefur gefið okkur. Og gangi
þér vel.

ætla að nýta sér þessa þekkingu sína til að
koma sér á framfæri í Hollywood.
„Ég er meðal annars að þjálfa James
Bartholet sem er stjórnandi kvöldþáttar hér
í borg og er ansi þekktur. Í staðinn þjálfar
hann mig í leiklist auk þess sem hann kynnir
mig fyrir fólkinu sem ég þarf að þekkja til að
fá hlutverk. Hollywood er eins og Ísland.
Það þekkja allir alla og orðsporið getur gert
mikið fyrir mann.“

Þetta heyrðist
í vikunni …
„Ég væri alveg til í að fá þessa
mynd prentaða á stuttermabol.“
Arnar Gauti í Fréttablaðinu um
veggmynd af honum með orðinu
viðbjóður undir.

„Blaðamadur med rafmagnslausan
gemsa, kommon! Það er eins og
Eastwood med tóma sexhleypu.“
Þórarinn Þórarinsson blaðamaður á
blogginu sínu, badabing.is.

„Fjölritað A4 blað stemmir ekki við þær skilgreiningar sem við þekkjum á bókum.“
Sigurður Svavarsson hjá Eddu, fúll yfir velgengni
ævisögu Hannesar eftir Óttar Norðfjörð.

RAPPARINN BENT SMELLTI SJÁLFUM SÉR Á HÚSVEGGI BORGARINNAR

Ekki pissa á mig
„Málið er að þegar maður
gefur svona út sjálfstætt þá
getur maður ekkert verið að
auglýsa í Mogganum. Ég fann
því þessa ódýru lausn sem ég
held að hafi heppnast bara
vel,“ segir Ágúst Bent
Sigbertsson, betur þekktur
sem Bent úr Rottweiler. Bent
er að gefa út sína fyrstu
sólóplötu sem heitir einfaldlega Rottwilerhundur. „Þetta
er búið að hanga uppi í mjög
stuttan tíma en ég held að allir
sem labba þarna framhjá taki
eftir þessu. Það mun bara
hjálpa mér við sölu og
kynningu á plötunni,“ segir

08.12.06

Bent sem ætlar að gera nokkrar aðrar
týpur af sjálfum sér.
Platan hans hefur fengið fína dóma og
er Bent bjartsýnn á framhaldið. „Þetta
er alveg skuggalega góð plata og á að
vera í öllum jólapökkum hjá öllu heilvita
fólki.”
En er Bent ekkert hræddur um að það
verði pissað á vegggjaBent á djamminu?
„Nei, ég vona nú bara að fólk sé ekkert
að því og bið fólk um að sleppa því að
teikna á mig skegg og gleraugu,“ segir
Bent hlæjandi að lokum.

Félagarnir VeggjaBent og
Bent eru flottir með nýjustu afurð
sína, Rottweilerhundur.

SIRKUS
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BRYNDÍS JÓNA MAGNÚSDÓTTIR HEFUR BÚIÐ ERLENDIS Í SJÖ ÁR

Skrifar unglingabækur í útlegð
„Mér finnst það algjör skandall hversu
lítið hefur verið gefið út af bókum fyrir
unglinga undanfarin ár,“ segir Bryndís
Jóna Magnúsdóttir, 25 ára ungur og
upprennandi rithöfundur, sem gefur út
aðra bók sína þessi jól. Bókin ber
nafnið Kossar, knús og málið er dautt!
og er beint framhald bókarinnar Er ég
bara flatbrjósta nunna? Bækurnar fjalla
báðar um líf hinnar 15 ára gömlu Júlíu
og oft á tíðum pínleg samskipti hennar
við strákana Snorra og hin ofursvala
Danna.
Bryndís Jóna segir það ekki skrýtið
hversu lítið unglingar lesi nú til dags
þegar tekið er tillit til hversu lítið úrval sé
af bókum skrifuðum fyrir þá.
„Ég held að flestir unglingar hafi mest
gaman af því að lesa um sögupersónur
sem þeir geta fundið sjálfa sig í, það
fannst mér að minnsta kosti sjálf þegar
ég var á þessum aldri og þannig bækur
hef ég reynt að skrifa. Mér finnst líka
sérstaklega gaman að skrifa um kjánaleg
smáatriði, sem geta orðið hádramatísk á
viðkvæmum augnablikum og vandræðaleg atvik eru eiginlega orðin sérstakt
áhugamál mitt,“ segir Bryndís.

Bryndís er fædd og uppalin í Keflavík en
hefur búið erlendis í sjö ár. Meðal
annars í Englandi, Noregi og nú í
Gautaborg í Svíþjóð. Ástæðan fyrir
þessu flakki hennar er atvinna eiginmanns hennar, Jóhanns B. Guðmundssonar, en hann er atvinnumaður í
knattspyrnu.
Bryndís segir að velgengni fyrstu bókar
sinnar, Er ég bara flatbrjósta nunna?,
hafi komið sér skemmtilega á óvart. Hún
náði til að mynda inn á metsölulista í
flokki barna- og unglingabóka
„Fyrstu bókina skrifaði ég bara til að
stytta mér stundir, skrifin voru einfaldlega áhugamál. Það var miklu afslappaðra og ég freistaði bara gæfunnar
þegar ég sendi handritið inn til skoðunar.
Ég finn að ég hef lært mjög mikið af
útgáfu fyrstu bókarinnar og ég tel mig
hafa bætt ýmislegt frá því í fyrra. Mér
finnst gott að líta á þessi skrif mín sem
hálfgert námsferli og ég er mjög
meðvituð um að ég eigi margt eftir
ólært.“
Bók Bryndísar, Kossar, knús og málið
er dautt! er komin í allar betri bókaverslanir.

Bryndís Jóna Magnúsdóttir
Gefur út aðra bók sína fyrir jólin.

Sætar eru systur Þórunn Erna
Clausen og Ragnheiður Elín Clausen
voru hressar í Háskólabíói.

Gaman Júlíanna og Ottó ljómuðu eins
og þau hefðu unnið fyrsta vinning í lottói.

MINNINGIN UM LENNON LIFIR ENN
Minningartónleikar um John Lennon voru haldnir í
Háskólabíói um sl. helgi. Þar komu helstu söngvarar
þjóðarinnar fram ásamt rokksveit Jóns Ólafssonar og
Sinfóníuhljómsveit Íslands. Sirkus var að sjálfsögðu á
staðnum og smellti nokkrum myndum.

Hress Ómar og Hanna létu
Lennon ekki framhjá sér fara.

Nylonfjölskylda Sigurður Steinþórsson,
Kristjana Ólafsdóttir, Sólborg Sigurðardóttir
og Steinunn Camilla úr Nylon.

Sáu Lennon Ragnar,
Sólveig og Siggi sáu Lennon.

Feðgarnir Hrannar
og Haukur vildu ekki
missa af tónleikunum.

Blue Lagoon gjafakort

Bláa lónið

Húðvörur

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

Spa meðferðir

Veitingar

Gisting
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viðtalið

STEINUNN Í NYLON UM POPPSTJÖRNULÍFERNIÐ, BRESKU SLÚÐURPRESSUNA OG ÚTLITSDÝRKUN UNGU KYNSLÓÐARINNAR.

Ég fer ekki á svið í mínípilsi
Steinunn Camilla sótti um sumarstarf fyrir
rúmum tveimur árum. Þá átti að setja saman
stúlknasveit sem myndi spila á Íslandi það
sumarið. Hún er enn í sumarstarfinu en
stelpurnar í Nylon voru að gefa út sína þriðju
breiðskífu. Síðasta ár hefur verið viðburðaríkt. Þær hafa spilað í stærstu tónleikahöllum
Bretlands með stærstu nöfnunum. Steinunn
er þó lítið að stressa sig á velgengninni. Er
þakklát fyrir að vinna við það sem henni
finnst skemmtilegast og gerir sér grein fyrir
fyrirmyndinni sem hún er. Um jólin ætlar hún
að vinna í verslun foreldra sinna á Laugaveginum en svo fara stelpurnar aftur út eftir
áramót. Sirkus hitti Steinunni á Vegamótum
og ræddi við hana um poppstjörnulífernið,
breska stráka og mínípils.

allar kærasta og förum sjaldan út. Við vöknum
líka snemma á morgnana og klárum seint á
kvöldin.“

En þið eruð nú sætar stelpur, er kannski
meira reynt við ykkur hérna heima?
„Eins og ég segi þá tek ég ekkert eftir því, er
búin að vera í sambandi í fimm ár og er
voðalega sátt. Ég á líka fullt af góðum
strákavinum og fólk misskilur það oft. Þegar
stelpur fara á djammið og eru að tala við vini
sína þá verða sumir voðalega hneykslaðir. Það skil ég ekki enda er
helmingur jarðarbúa af hinu
kyninu.“
Einar Bárðarson setti
Nylon saman fyrir rúmum
tveimur árum og mættu
margar
„Eftir hinar tvær plöturnar fannst
stelpur í
mér þetta orðið svo þreytt að ég gat
„VIÐ
prufu fyrir
varla sett þær í spilarann. En ég er
DJÖMMUM
alltaf að hlusta á þessa í bílnum,“
MJÖG LÍTIÐ sveitina.
Margir hafa
segir Steinunn Þóra Camilla
EN ERUM
gagnrýnt
Sigurðardóttir, betur þekkt sem
SAMT
Nylon og
Steinunn í Nylon um nýjustu plötu
segja þær
ENGAR
þeirra Nylonstelpna, sem heitir
hæfileikalausar,
einfaldlega Nylon.
NUNNUR“
sætar stelpur
Steinunn segir Nylon hafa breyst
sem syngja lög
mikið á þessum tíma og þær séu
eftir aðra. Hvað finnst
núna meira að elta það sem þeim finnst
Steinunni um það?
gaman. Sirkus lék samt forvitni á að vita hvers
„Mér finnst ég
vegna stúlknasveitin Nylon komi ekki fram í
bara ekkert
efnisminni fötum.
sætust í
„Þetta eru bara við og svona viljum við
hafa þetta. Það eru margir sem kjósa að fara
þá leið en ekki við. Ef fólk nennir ekki að
hlusta á okkur af því að við erum ekki í
mínípilsum, þá má það bara sleppa því að
hlusta,“ segir Steinunn harðákveðin.
En nú verður þú ekki alltaf í Nylon. Pælirðu
eitthvað í því?
„Ég hætti að skipuleggja líf mitt daginn sem
ég byrjaði í Nylon, ef ég næ viku þá er ég
góð. En svona án gríns þá er bara næst á
dagskrá að gefa plötuna okkar út í Bretlandi í
febrúar. Við höfum náð fínum árangri úti og
eigum fastan aðdáendahóp en þetta snýst
bara um að komast inn í útvarpið og það er
mikil pólitík í því. Núna er til dæmis Sugarbabes aðalbandið og þær vilja ekki samkeppni, þetta er bara spurning um heppni.“
En eru aðdáendur Nylon á Bretlandi bara
litlir krakkar?
„Það er einmitt það sem kom okkur á óvart.
Bretar hafa það sjónarmið að pirra sig ekkert
á því sem náunganum finnst. Þú getur verið
aðdáandi einhvers frá þriggja ára aldri og upp
úr. Stærsti hópurinn eru auðvitað unglingar
en við eigum líka aðdáendur upp í fertugt. Um
daginn komu til dæmis tveir eldri menn sem
höfðu lagt sig fram við að læra lögin á
íslensku og pæla í músíkinni. Þeim fannst
mjög spennandi að heyra popptónlist frá
Íslandi sem væri ekki Björk, þeir gáfu okkur
blóm og voru rosasáttir.“
Erfitt að vera poppstjarna?
„Þetta er ekki auðveld vinna en ég kvarta ekki.
Erfiðast er að við þurfum að skipta um hótel á
hverjum degi. Við erum búnar að vera á
tónleikaferðalagi samtals í sex mánuði þannig
að það er svolítið mikið. Þegar við byrjuðum
átti þetta bara að vera vinna, en nú er þetta
frábært vináttusamband sem er bara bónus.
Fólki úti finnst ótrúlega skrítið að við séum
svona góðar vinkonur og hittumst fyrir utan
vinnuna,“ segir Steinunn og hlær.
Er mikið reynt við ykkur á djamminu í
Bretlandi?
„Við djömmum mjög lítið en erum samt engar
nunnur. Satt best að segja tökum við lítið eftir
því hvort verið sé að reyna við okkur, eigum
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heimi,“ segir Steinunn og hlær en hefur
Við hverja rífstu mest?
greinilega heyrt þessa gagnrýni.
„Ég veit það ekki… í alvöru.“
„Það er allt gagnrýnt og meðal
„MÉR FINNST
annars hvernig þetta var sett saman.
Er Klara mesta frekjan?
EKKI FALLEGT „Nei alls ekki… við erum allar
Sum bönd eru sett saman í bílskúr
og önnur svona. Við höfum allar lært ÞEGAR LITLAR mestu frekjurnar.“
á hljóðfæri og verið í músík. Ef þig
STELPUR ERU
langar að gera eitthvað í tónlist áttu
Talið berst að fyrirmyndum og
MEÐ Gbara að grípa öll tækifæri, ef þú
Nylon-stelpurnar gera sér allar
STRENGINN
setur það fyrir þig ertu ekki að ná
grein fyrir að þær eru fyrirUPP Á BAK
neinum árangri. Fólk hefur áhuga á
myndir hjá ungum krökkum.
OG STÍFMÁLmismunandi hlutum og það væri
Hvað finnst Steinunni um það
AÐAR“
ömurlegt ef allir hefðu
hlutskipti?
áhuga á því sama.“
„Aðdáendahópur okkar hérna
heima er mikið í yngri kantinum
Af hverju gengur Nylon svona
og við erum mjög meðvitaðar um það. Mér
vel?
finnst ekki fallegt þegar litlar stelpur eru með
„Við erum rosalega ólíkar og
G-strenginn upp á bak og stífmálaðar. Við
það er það sem bindur okkur
förum ekki í hvaða föt sem er. Ef við getum
saman. Við erum líka
sent skilaboð til krakka um að vera þeir sjálfir
hreinskilnar hvor við aðra og
erum við sáttar.
rökræðum hlutina. Við
Ég er ekki að segja að ég fari í ullarsokkum
rífumst mjög lítið og ég held
á ströndina heldur í bikiníi en þar áttu líka að
að til þess að virka uppi á
vera í bikiníi. En ég fer ekki að dansa í háum
sviði verði maður að vera
hælum og bikiníi.“
sáttur. Ég skil ekki bönd sem
tala varla saman en eru
Þú myndir gera það ef þú fengir nógu mikið
voðalega glöð á sviðinu, ég
af peningum?
trúi því ekki. Við njótum allar
„Nei. Það er ekki ég og þá væri ég bara að
þess sem við erum að gera og
svíkja sjálfa mig fyrir peninga.“
það hefur aldrei komið upp í
hugann að einhver
Hvað ertu með mikið á mánuði fyrir að vera í
okkar nenni
Nylon?
ekki að
„Það er bara okkar mál. Þetta er bara vinna.“
vera í
Nylon.“
Sátt?
„Ég er örugglega með mínus tvær krónur á
tímann þar sem ég fer aldrei úr vinnunni,
þetta er vinna sem er allan sólarhringinn en
ekki þessi hefðbundna 9-17 vinna.“
Heldurðu að Nylon ætti meiri möguleika ef
þið væruð í minni fötum?
„Já hver veit, það virkar eflaust fyrir suma
enda erum við kvenmenn. En mér er eiginlega
alveg sama vegna þess að það er ekki okkar.
Ef við sláum í gegn nenni ég ekki að gera það
á röngum forsendum.“
Hafið þið eitthvað lent í bresku slúðurpressunni?
„Það stóð einu sinni að ein okkar væri
geðveikt hrifin af einhverjum leikara í sápuóperu sem við höfðum aldrei séð. Við þurftum
meira að segja að googla hann. Svo áttum við
að hafa farið í brúðkaupið hjá Cheryl Cole úr
Girls Aloud (Konan hans Ashley Cole
knattspyrnumanns) og sungið fyrir hana lag í
brúðkaupsgjöf. Punkturinn var sá að umboðsmanni hennar var ekki verið boðið en Nylonstelpunum hefði verið boðið,“ segir Steinunn
og hlær.
Breskir strákar sætir?
„Þeir eru annaðhvort þvílíkar fótboltabullur
eða þvílíkir herramenn. Það er mjög algengt
að þeir opni dyrnar og allt. Ég er samt ekkert
að segja að íslenskir strákar séu dónalegir,
þeir eru bara öðruvísi.“
Lifirðu hinu fullkomna lífi?
„Það lifir enginn fullkomnu lífi en ég er
voðalega sátt við það sem ég er að gera og
lifi algjörlega í núinu. Ég reyni að njóta þess
sem ég geri og þegar maður býr á hótelum
eru það þessir venjulegu hlutir sem skipta
máli. Þó að það hljómi fáránlega þá finnst mér
mjög gaman að þvo fötin mín og ryksuga. Ég
ber mikla virðingu fyrir venjulegheitum.“

Ljósmyndir: Björg Vigfúsdóttir
Fatnaður: Rokk og Rósir/ Sara
Förðun: Lukka Baldursdóttir
Texti: Andri og Breki

SIRKUS

JÓNSSON & LE’MACKS •

jl.is

•

Mynd: Gunnar Karlsson
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Tommy tískukóngur

tískumolar
HELGU ÓLAFSDÓTTUR

GQ hélt á dögunum hina árlegu verðlaunahátíð „Menn ársins“.
Hönnuðurinn Tommy Hilfiger hlaut þau eftirsóttu verðlaun,
hönnuður ársins. Ekki er leiðinlegt að segja frá því að
verslunin Couture á Laugavegi 86-94 (þar sem Stjörnubíó var áður) selur Tommy Hilfiger fyrir bæði kynin. Ég
ætla að mæla með denim línunni frá Tommy sem er búinn
að slá algerlega í gegn í Evrópu. Í línunni eru rosalega
flott gallapils og -buxur, toppar með kínversku ívafi, æðislegar
prjónapeysur og ullarkápa sem er með blöðrupilsasniði.
P.S. Tommy er í góðra vina hópi í Couture með herra Pringle
og hinni töskuóðu Guess.

Stella McCartney

Snjógalli
Stella McCartney línan sem Stella hannar fyrir
Adidas hefur heldur betur slegið í gegn. Þetta er
ein flottasta íþróttalína sem sést hefur, réttara sagt
tískuíþróttalína. Fötin eru vægast sagt gott tvist af
tísku- og íþróttafatnaði. Smáatriði og snið sem ekki
hafa sést áður. Eitt sem mér finnst geðveikt, það er
Stella snjógalli. Það er í alvöru hægt að vera í
snjógalla og vera smart. Vörurnar fást í Adidas
Concept Store í Kringlunni og Útilíf í Smáralind.

Gullin
undirföt
Signe Tolstrup heitir danskur hönnuður sem
strendur á bak við línuna Afterwear. Þetta eru
lúxus nærföt, kjólar og prjónapeysur úr yndislegum
efnum. Mjög femínísk og sexí á ljóðrænan hátt.
Hljómar mjög hátíðlega enda er þetta ótrúlega
flott lína og vert að fylgjast með þessari stelpu.

Kíkið á heimasíðuna hennar
og látið ykkur dreyma
(http://www.signetolstrup
-afterwear.com).

Vörumst
ofskreytt
jólatré
REYKJAVIK STORE
LAUGAVEGI 86-94, S: 511-2007

NÝJAR OG SPENNANDI
VÖRUR FYRIR JÓLIN.
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Ég mæli ekki með kaupum á flíkum skreyttum gulli
og glingri fyrir jólin, því þær eru nánast einnota.
Þetta eru flíkur sem þú átt eftir að hata eftir jólin,
því þú vilt ekki vera eins og ofskreytt jólatré fyrstu
mánuði hins nýja árs. Ég mæli með kaupum á
flíkum sem eru einfaldari, flottar í sniðinu og úr
fallegum efnum. Notið frekar glamúr aukahluti til
að jólaskreyta fötin, til dæmis skartgripi, belti,
loðfeldi og töskur.

SIRKUS

Gott í jólamatinn!
Maizena Cremefine til
matargerðar hentar vel í heitan
mat í stað rjóma, með aðeins 15%
fituinnihald, ríkt af hollri jurtafitu.
Bragðið er sérlega gott með
rjómakenndri fyllingu og Maizena
Cremefine til matargerðar skilur
ekki við suðu. Notaðu Maizena
Cremefine í heita rétti, súpur og

F í t o n / S Í A
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sósur í stað rjóma.

Í staðinn
fyrir rjóma!
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Efst á baugi í áhugaleysisdálknum er hin stórbrotna frétt
að Katie Price og greppitrýnið
Peter André, sem hér heilsa
Kalla Bretaprins, eru að fara að
fjölga sér eina ferðina enn og
DD-unit spyr af hverju, WHY*!
Af hverju hlífið þið okkur ekki við
more of your evil spawns*? Ég
lofa ykkur að börnin þeirra eiga
eftir að taka yfir heiminn og drekkja okkur í ævisögum um hvernig það
hafi verið Growin up with the André´s?
Meira af no no´s*, hérna er hún Ellen
Pompeo sem er nú yfirleitt voða sæt
og fín en hún og her Jungle Fever
fiancé* Chris Ivery eru hérna á
einhverjum rauða dreglinum – það
svo sem er ekki heila málið,
mér finnst hann bara
sjúklega líkur Zazu-fuglinum í
The Lion King sem Rowan
Atkinson talaði fyrir – ég
meina tjek it! Og já, hún er ekki
upp á 10 hérna – lítur út eins
og Katherine Hepurn rétt áður
en hún hrökk upp af!
Að lokum er það spurning hver í ósköpunum þarf
að fá sér að borða hérna? Er það Nic the stick
sem hérna heldur á matarbakka úti á götu, eflaust
til að sýna fram á að hún borði!

f
Hver þar
?
að borða
Eða er það Victoria Beckham sem er að leita sér að húsnæði í
LA – sem rennur heldur betur stoðum undir þann orðróm að
David gæti verið að hugsa um að spila með LA Galaxy
fótboltaliðinu – pæling! En erum við að grínast með hvað hún er
skelfilega grönn? Þetta er nú ekki í lagi!
Æææ og ef einhver er með faux pas í þessari viku og svona næstu mánuði þá er
það Mel B en hún ætti nú að vera orðin vön því að vera með lengjurnar í buxunum*! Sjaldan er ein báran stök þegar það kemur að henni blessaðri og núna eru
þau Eddie hætt saman og hún sögð ganga með barn hans undir „tiger“-belti abbabbabbab … hann neitar að gangast við barninu fyrr en það er fætt og fer í
blóðprufu …shiiiii* Mel B segir í
bresku pressunni núna á sunnudaginn að þau ætli að vera saman um
jólin og yada yada yada* en nei,
hann er kominn með Tracy Edwards
upp á arminn en hún er x-ið* hans
Babyface*!
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En svo eru það sumir sem bara taka
ekki feilspor eins og Kate Blanchett
– það er varla að þessi ástralska 2
barna móðir leiki í vondum myndum
og hún verður í nokkrum klassaræmum* í vetur sem hún verður tilnefnd
til Óskars fyrir, mark my words* –
hérna er hún flawless* í Versace-kjól
og Christian Louboutin-skóm á
frumsýningunni á The Good
German en mótleikarar hennar þar
eru George Clooney og Toby
Maguire. Af hverju geta ekki fleiri
verið eins mikið class act* og hún
og sleppt því að veifa their meat
curtains in our grillz!
FLAMETHOWER-TOP CHARTER*
Skoffínið hún Anna Nicole Smith er að gera mig geðveika! Ég
get varla komist undan því að sjá hvað er að frétta af þessari
aumu afsökun af manneskju þar sem
hún treður sér alls staðar, ok í Insider
og ET-fréttir – en já ég segi það flatt
út – hún er rusl – ef þið hafið séð
hana tala í sjónvarpi þá verður ekki hjá
því komist að fá kennslustund í því
hvernig pillufíklar tjá sig, með slörrað*
málfar og augun blikkandi sitt á hvað
eins og heilahvelin séu bara alls ekki
að tala saman! Tekur og selur vídeó af
sér fæða og jarða börnin sín og selur
það, það verður bara að núka* hana!
Gott að eiga stóran og góðan
stuðningsaðila þegar maður er að
skilja við Kid Rock sem er bara auli
og afbrýðisamur kúkur með
minnimáttarkomplexa*! Þau allavega
eiga saman tvo stráka, Brandon og
Dylan, alveg eins og í Beverly Hills
90210, tilvijun eða aðdáun á Jason
Priestly og Luke Perry? Þar að auki
eru þau bæði með lifrarbólgu C og
svona þannig þetta er eflaust besta
lausnin, bara að þau kannski kýli á
það eina ferðina enn.

U

Ahh og meira í áhugaleysismöppunni, Brody og Bilson
eru hætt saman – já, þið
lásuð rétt, sætu ungstirnin í
The O.C. sem léku sætt par
þar eru hætt saman í
raunveruleikanum. Þetta er
fullátakanlegt fyrir okkur á
föstudegi … öll saman nú:
„Ahhhhh, neiii þau voru svo
sæt.“ Svona er þetta mar í
Holly … þau eru víst búin að
vera í sundur síðan 28. nóv.
og það er bara allt vitlaust út
af þessu … þannig.

R

Mér er það alltaf þvert um geð þegar ég þarf að segja eitthvað leiðinlegt um
my girl Gwen* en lagið hennar Wind it up er eitt það allra slakasta sem ég
hef heyrt í langan tíma … það verður bara að segjast – það er ekki hægt að
blanda saman Sound of music-jóðli og Pharrell Williams beats*! Maður
setur ekki lauk á ís – súkkulaði á slátur … it´s just not gonna work yall*!!! En
ég get lítið annað en dáðst að hárinu hennar hérna en mér finnst það
MEGA!! Love it – we love!

LÓ
S
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HO FRÉTTIR!
W
CARE´S
CARE´

„Maður setur ekki lauk á ís – súkkulaði á
slátur … it´s just not gonna work yall*!!!“

LÆRÐU LINGÓIÐ

G

varla að velta því
fyrir mér …
virkar á mig sem
svona bimbó*
með greindarvísitölu á við
stofuhita – hún
hefur eflaust
ekki pælt í því að
hún væri að
rokka* Marge
Simpson dú-inu*
sorry …

YIKES*!!
Ég veit
ekki alveg
hvað Denise
Richards gekk til
hérna þegar hún
labbaði út um dyrnar
heima hjá sér og út í
limmann sinn, en þar
sem mér hefur alltaf
fundist hún eitthvað
skrítin á mörgum
levelum* nenni ég

Janet man eflaust sinn fífil fegurri in
the nineties* en það þýðir ekki að
þú eigir að klæða þig sikkað ljótt
næntís. Hárið svona skáklippt
og kjóll sem er eins og
jakkaföt sem búið er að vippa
upp í tube-kjól*? Þetta er
svona kjóll sem virðist eiga
heima í Batman-myndinni
fyrstu frá Tim Burton og Kim
Basinger blaðamannatýpan
væri í! Hei, Janet – eitt að
lokum … The Chippendales*
hringdu og vilja fá ermarnar.

4
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FAUX PAS*…síðustu vikur snúast
eingöngu um faux pas þannig að
pistill vikunnar snýst um hverjir eru
úti að skíta og hverjir ekki … takið
niður punkta og ekki láta segja
ykkur neitt annað um þetta fólk – ég
ræð! Við hefjum þetta á Billboardverðlaunum sem Paris og Brit Brit
stjórnuðu ekki eins og talið var. Ok
Carrie Underwood idol mætti og
það í útópískt* ljótum kjól, efnið í
honum fer í mínar fínustu, svona
satín-drasl iiiewwww!

2

DD unit með langbesta hollywoodslúðrið

FAUX PAS
Gera mistök, hvort
sem er félagsleg eða
tískuleg, þykir ekki fínt,
sama og að kúka á sig

allt niður um sig, vera á
glapstigum í lífinu

Útópískt
Ævintýralega ljótum
kjól

Yada yada yada
Og svo framvegis

In the nineties
Á níunda áratugnum
´90-´98 ca
Tube-kjól
Hlýralaus kjóll
The Chippendales
Hópur karla sem
dansar erótíska dansa
við mikinn fögnuð
kvenna
My girl Gwen
Vinkona mín Gwen
Pharrell Williams
beats
Pharrell Williams er
einn af Neptunes en
þeir eru bæði
framleiðendur og
tónlistarmenn, þekktir í
hip-hop heiminum
It´s just not gonna
work yall
Það mun einfaldlega
ekki ganga
YIKES
SJIT, upphrópun til að
ítreka hversu vont
eitthvað er
Levelum
Á mörgum sviðum
Bimbo
Glyðra
Rokka
Ganga með, notast við,
vera í einhverju
Dú-inu
Hárgreiðslunni
More of your evil
spawns
Meira af illum
afkvæmum ykkar
Að vera með
lengjurnar í
buxunum
Að vera með kúk í
brókunum, vera með

Shiiiii
Andskotinn sjálfur

X-ið* hans Babyface
Fyrverandi eiginkona
Kenny „Babyface“
Edmonds tónlistarmanns og framleiðanda
No no´s
Nei nei – eitthvað sem
þú átt alls ekki að gera
Her Jungle Fever
fiancé
Vísun í Spike Leemyndina þar sem Westley Snipes átti hvíta
kærustu
Minnimáttarkomplexa
Með minnimáttarkennd
Mark my words
Takið eftir því sem ég
segi
Flawless
Lýtalaus
Klassaræmum
Stórgóðum kvikmyndum
Class act
Klassapía
Their meat curtains
in our grillz
Sleppt því að veifa kjötgluggatjöldunum
framan í okkur, sem
sagt nást á filmu
nærfatalausar
FLAMETHOWER-TOP
CHARTER
Nær að komast mjög
nálægt toppnum á
eldvörpulistanum
mínum
Slörrað
Þvoglumælt eins og
fyllibytta nema hún er í
pillunum, blessunin
Núka
Kveikja í henni með
eldvörpunni

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

SIRKUS
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um helgina
NYLON MÆTTU TIL HEMMA GUNN OG VORU TEKNAR

V ið e r u m m e ð
i
d
n
a
l
t
e
r
B
í
a
t
s
s t íli
„Við erum
sko með
okkar föt“

„Ég trúi
þessu
ekki“

„Ertu ekki að
grínast“

Stelpurnar í Nylon mættu í þáttinn hjá Hemma Gunn. Fljótlega var þeim
tilkynnt að þær þyrftu að vera í fötum frá Hagkaupum sem kostaði
þáttinn. Upphófst mikið rifrildi hver ætti að vera í tigerbolnum og
baksviðs var eitt fuglabjarg.

„Við erum sko
með stílista í
Bretlandi“

„Væl, væl,
væl“

„Ha,hahahahah,“

„TEKNAR“

FÖNKHUNDURINN BÖRKUR OG PÖNKARINN EINAR MÁR GERA ÞJÓÐLAGAPOPP

STEINÞÓR
MÆLIR MEÐ

1

COSTA DEL JÓL
Skakkamanage

Yndislegt, já
yndislegt,
jólalag.
Textinn er
skemmtilega
einlægur
eins og
reyndar allt
með þessari persónulegu
sveit.

2

HAPPY B’DAY MR. J
Hairdoctor

Höldum okkur við
jólalögin þó þetta
sé bara semijólalag. En það er
verið að óska
Jesús til hamingju með
afmælið og hvað er jólalegra
en það?

3

VAKTIR ÞÚ
Skúli Sverrisson

Undurfagur söngur Ólafar
Arnalds
passar vel
við textann.
Lag sem
hefur
heltekið
mig
síðustu daga og á hrikalega
vel við á þessum síðustu og
verstu tímum.

Ást við fyrsta tón
„Það má eiginlega segja að þetta sé
alveg ný hlið á hinum harða fönkara,“
segir Börkur Hrafn Birkisson sem var
að gefa frá sér plötu sem inniheldur
tónlist við ljóð Einars Más Guðmundssonar. Börk þekkja flestir sem
gítarleikara fönkhljómsveitarinnar Jagúar
en nýja platan gæti varla verið ólíkari því
sem Börkur hefur fengist við í þeirri
hljómsveit. Sirkus hringdi í Börk og
spurði hann út í plötuna.
Sæll Börkur. Andri hérna á Sirkus.
Hvernig er með þessa plötu sem þú
varst að gefa út?
„Þetta er eins konar þjóðlagapopp,“
útskýrir Börkur stoltur en platan hefur
verið rúmt ár í vinnslu. „Þetta er alveg
nýtt fyrir mér en markmiðið var bara að
gera góða popptónlist.“
Hver syngur?
„Það er frábær söngkona sem heitir
Elísabet Eyþórsdóttir og er dóttir
Ellenar Kristjánsdóttur og Eyþórs
Gunnarssonar.“
Hvernig kom það til?
„Ég hafði samband við Ellen og bað
hana um að syngja lögin á plötunni.
Hún var til í það en var sjálf að gefa út
plötu þannig að hún gat að sjálfsögðu
ekki sungið inn á hana alla. Hún benti
mér þá á dóttur sína sem hún sagði
yndislegan söngvara. Ég hringdi þá í
hana. Bauð henni í kaffi og útskýrði
hugmyndir mínar.“
Og það hefur svona smellpassað?

Hlustaðu á þetta ...

FM957

SIGGA LUND
MÆLIR MEÐ

1

NELLY FURTADO - Say it
right ...

Þetta er án
efa eitt af
þeim
kynþokkafyllri
lögum sem
hljóma hjá okkur á fm um
þessar mundir. Lagið er á
plötunni Loose sem er nýjasta
plata Nelly, og er þriðji
singullinn af plötunni sem er
að slá í gegn.

2

MARIO VAZQUEZ - Gallery

3

PINK - Nobody Knows

Börkur og Elísabet Flytja saman lög við ljóð Einars Más Guðmundssonar.

„Já algjörlega. Það var ást við fyrsta tón.“
En hvernig eru þessi ljóð hans Einars?
„Einar er húmoristi. Hann er líka mjög
gagnrýninn og það er skotið á hina og
þessa í ljóðunum. Við unnum mjög náið
saman í lagasmíðunum alveg fram að
upptökustiginu. Ég fór oft og mörgum
sinnum til hans í kaffi og við fórum í
gegnum þetta allt saman.“
Kann Einar eitthvað á gítar?
„Nei.“ Börkur hlær.
„Hann kann ekki neitt.“
Voruð þið aldrei ósammála?
„Við héldum að við værum mjög ólíkir.
Einar hélt að ég væri svona fönkhundur
sem spilaði bara djass. Og ég hélt að
hann væri algjör pönkari. En við áttum

svo mjög vel saman. Fílum svipaða
tónlist. Einar er mikill tónlistarunnandi
og á þessu tímabili sem við unnum
saman kynnti hann mig fyrir mörgum
skemmtilegum söngvurum sem ég
hafði ekki heyrt af.“
Og upptökurnar. Hvernig gengu þær?
Mjög vel. Við tókum þetta upp í
stúdíóinu sem ég og Daði bróðir minn
erum með. Eyþór Gunnarsson spilaði á
píanó og hljómborð og hann var líka
upptökustjóri.
Útgáfutónleikar bráðlega?
Já. 15. desember í Iðnó og það er hægt
að kaupa miða á midi.is.
Frábært. Gangi ykkur vel.
„Takk fyrir það, heyrumst.“

Ekki láta þér leiðast um helgina ...
Föstudagur

Laugardagur

Kvikmyndin The Holiday

Paparnir á Nasa

Frumsýnd í Laugarásbíói og Smárabíói.
Cameron Diaz, Kate
Winslet, Jack Black og
Jude Law.

Stórdansleikur sem
hefst klukkan 23.
Kostar 1000 kall.
Aldurstakmark 20 ár.

Ljúfur R&B smellur
sem hefur verið að
gera allt vitlaust í
Bandaríkjunum.
Þessi ungi strákur
kemur frá Bronx-hverfinu.
Pink hefur verið
að gera alveg
frábæra hluti
síðustu misseri
og er að finna
marga frábæra smelli á
nýjasta afreki dömunnar.
Platan kom út fyrir skömmu
og heitir Im not dead, en þar
er t.d. að finna smelli á borð
við U + Ur hands / Who knew
/ Stupid girls ofl … Þetta er
eintak sem þú verður að fá í
jólapakkann ;)

Sjáðu þetta ...

Draugasetrið í sjónvarpinu

The Haunted Mansion
er sýnd klukkan 20:50
á RÚV. Frábær
kvikmynd með Eddie
Murphy í aðalhlutverki.

Pétur Gautur í Þjóðleikhúsinu

J

ólaplatan í ár er klárlega Majones Jól sem
kom út í síðustu viku. Þar er það stórsveit
Reykjavíkur undir stjórn Samúels Arnar
Samúelssonar sem leikur einkar falleg jólalög.
Söngvari er hinn eini sanni Bogomil Font. Það
er enginn annar en Sigtryggur Baldursson sem
á flest alla textana á plötunni sem eru
bráðskemmtilegir. Meðal annars breytir hann
jólatextanum „hún hélt ég væri steinsofandi
Stínu dúkku hjá“ yfir í „hún hélt ég væri
steinsofandi tínu barnfóstrunni hjá“.

08.12.06

Þessi frábæra sýning er
sýnd klukkan 20 í kvöld
og annað kvöld. Það
kostar 3000 kr.
Skautasvell á
Ingólfstorgi

Tryggingamiðstöðin
setur upp skautasvell í tilefni af
fimmtugsafmæli
fyrirtækisins. Mættu
þangað, leigðu þér
skauta og fáðu
marblett á rassinn.

Jón Páll á DVD

Ekkert mál fyrir Jón Pál
er komin á DVD. Alveg
pæling að taka rólegt
DVD kvöld og tékka á
þessari.

K

vikmyndin BOSS OF IT ALL eftir Lars Von
Trier er frumsýnd í kvöld í Háskólabíói. Um
er að ræða óborganlega grínmynd með þá
Friðrik Þór Friðriksson og Benedikt Erlingsson í
burðarhlutverkum. Fjallar myndin meðal annars
um árekstra Íslendinga og Dana en þessir
árekstrar hafa mikið verið í umræðunni
undanfarið. Heimsfrumsýning er í kvöld á
myndinni en hún byrjar samtímis hér á landi og í
Danmörku. Friðrik og Benedikt fara á kostum í
þessari kvikmynd og mælir Sirkus hiklaust með
henni.

SIRKUS

FORSALAN ER HAFIN!
HEIMSFRUMSÝND
15. DESEMBER 2006

JÓLAMYNDIN 2006
Forsala aðgöngumiða á
midi.is/bio
og í eftirtöldum kvikmyndahúsum:
FÖSTUDAGUR 15. DESEMBER
SÝND KL. 3.20 - 5.40 - 8 - 10.20
SÝND Í LÚXUS 3.20 - 5.40 - 8 - 10.20
LAUGARDAGUR 16. DESEMBER
SÝND KL. 1 - 3.20 - 5.40 - 8 - 10.20
SÝND Í LÚXUS 1 - 3.20 - 5.40 - 8 - 10.20
SUNNUDAGUR 17. DESEMBER
SÝND KL. 1 - 3.20 - 5.40 - 8 - 10.20
SÝND Í LÚXUS 1 - 3.20 - 5.40 - 8 - 10.20

www.midi.is/bio

FÖSTUDAGUR 15. DESEMBER
SÝND KL. 6 - 8.20 - 10.40

FÖSTUDAGUR 15. DESEMBER
SÝND KL. 3.40 - 5.50 - 8 - 10.15

FÖSTUDAGUR 15. DESEMBER
SÝND KL. 5.50 - 8

LAUGARDAGUR 15. DESEMBER
SÝND KL. 3.40 - 6 - 8.20 - 10.40

LAUGARDAGUR 16. DESEMBER
SÝND KL. 1.30 - 3.40 - 5.50 - 8 - 10.15

LAUGARDAGUR 16. DESEMBER
SÝND KL. 1.30 - 3.40 - 5.50 - 8

SUNNUDAGUR 17. DESEMBER
SÝND KL. 3.40 - 6 - 8.20 - 10.40

SUNNUDAGUR 17. DESEMBER
SÝND KL. 1.30 - 3.40 - 5.50 - 8 - 10.15

SUNNUDAGUR 17. DESEMBER
SÝND KL. 1.30 - 3.40 - 5.50 - 8

FÖSTUDAGUR 15. DESEMBER
SÝND KL. 5.50 - 8 - 10.10

FÖSTUDAGUR 15. DESEMBER
SÝND KL. 8 - 10.10

LAUGARDAGUR 16. DESEMBER
SÝND KL. 3.40 - 5.50 - 8 - 10.10

LAUGARDAGUR 16. DESEMBER
SÝND KL. 5.50 - 8 - 10.10

SUNNUDAGUR 17. DESEMBER
SÝND KL. 3.40 - 5.50 - 8 - 10.10

SUNNUDAGUR 17. DESEMBER
SÝND KL. 3.50 - 5.50 - 8 - 10.10

stelpubögg með

Siggu Dögg

Örlög

S

umir trúa því að lífið sé allt fyrirfram
ákveðið af örlögunum svokölluðu. Það sé
ekkert til sem heitir tilviljun og frasar líkt og
,,hverjar eru líkurnar ...“ eiga ekki við, lífið er
fyrirfram ákveðið af „æðri mætti“. Trú þessi er
því mikil túlkunarfræði og spæjaravinna. Hvern
einasta atburð má rekja til baka og komast að
hugsanlegri tengingu hans við einhvern annan
atburð. Allt gerist af ástæðu. Það er til hinn „eini
rétti“ sem er sérstaklega hannaður bara fyrir
þig.

Ö

rlagatrúin er þannig ein leið til að hafa
stjórn á stjórnleysinu. Við vitum að við
stjórnum okkar eigin örlögum að hluta til og
það sem við ekki stjórnum er fyrirfram ákveðið
og hluti af heildarmyndinni. Lífið fer því eins og
það á að fara. Ef við klúðrum einum hlut þá
einfaldlega tekur annar við.

A

ðgerðaleysi og dulúð eru neikvæðu
hliðar örlagatrúarinnar. Ekki gera ekki
neitt. Hlutirnir gerast ekki af sjálfu sér heldur
þarft þú að ýta við fyrsta dómínókubbnum. Það
leynist heldur ekki dulin merking í hverjum
einasta atburði og kannski gerast sumir hlutir
af einskærri tilviljun. Maður þarf því að treysta á
sjálfan sig og ákvarðanirnar sem maður tekur.

“ Frábært dæmi
um varir með
nægan raka.”

É

g er hóflega örlagatrúar. Ég hef gaman af
því hvernig sumir atburðir vinda upp á sig
og hvernig það virðist stundum eins og maður
þekki allt „rétta“ fólkið. En á sama tíma vil ég
trúa því að ég stjórni ferðinni og sé orsakavaldur en ekki afleiðing. Því trúi ég ekki á hinn „eina
rétta“. Ég tel að „sálufélaginn“ sé háður manns
eigin stað og stund og samvinnu beggja aðila.
Það eru því ekki örlögin sem bera mitt
ástarsamband uppi heldur er það vinnan sem
við bæði leggjum í það.

U

m daginn fór ég í gullbrúðkaup hjá
ömmu og afa. Þau hafa verið saman frá
unglingsárunum, gengið í gegnum súrt og
sætt og klára nú setningar fyrir hvort annað.
Amma segist ekki trúa á örlög heldur hafi afi
beðið hennar og hún sagt já, ekkert flóknara
en það. Engin spurning hvort afi væri sá „rétti“,
hann var það. Ef erfiðleikar komu upp þá var
unnið úr þeim en ekki sett spurningarmerki
hvort örlögin væru að senda merki um að nú
væri tími til að finna sér nýjan maka.

K

XSTREAM DESIGN AN 06 12 001

annski er örlagatrúað fólk að nota trúna
sem afsökun fyrir leti. Það nennir enginn
að hafa fyrir hlutunum og því eru óheppilegar
ákvarðanir eignaðar „almættinu“ og það sem illa
fer. Við sleppum hendinni af stjórnartaumunum
og ábyrgðinni, það er ekkert okkur að kenna.
Um leið og við hættum að líta í földu skilaboð
örlaganna og trúa að grasið sé grænna hinum
megin þá náum við stjórn á lífi okkar. Þá kannski
finnum við „hann“ og „hann“ okkur.

Nýr varalitur

DR. GLAMOUR
Endist allan daginn

   

www.bourjois.com

Fjörður • Hafnarﬁrði • 565 7100
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%NGLARNIR HANS 0¹LS 3¾VARS RJÒKA ÒT EINS OG HEITIR SKÕJABËLSTRAR
(IMNESKIR HERSKARAR BOÈA KOMU FRELSARANS SYNGJA OG FLJÒGA ¶EIR SPILA SUMIR
¹ HLJËÈF¾RI AÈRIR SAUMA OG ENN AÈRIR ERU FERÈALANGAR SEM ÖV¾LAST UM
HEIMINN MEÈ LITLA FERÈATÎSKU Å HÎND ¶ESSIR SKEMMTILEGU ENGLAR EIGA ¾TTIR
SÅNAR AÈ REKJA ¹ HANDVERKST¾ÈI 0¹LS 3¾VARS 'ARÈARSSONAR SEM T¹LGAR Ö¹ Å TRÁ
OG SKAPAR ÒR PAPPÅR OG VÅR  ÖESSU HANDVERKST¾ÈI M¹ FINNA AUK ENGLANNA
HREINDÕR ELGI OG FUGLA JËLATRÁSTOPPA AÈVENTUKRANSA OG KERTAKRËNUR (VER
ENGILL ER EINSTAKUR OG ÖEIR KOSTA MISJAFNLEGA MIKIÈ 3VO ERU ÖEIR GRÅÈARLEGA
EFTIRSËTTIR OG Å *ËLAHÒSINU ÖAR SEM ÖEIR F¹ST MEÈAL ANNARS ER LANGUR BIÈLISTI
EFTIR ENGLUNUM 3EM KOMA BARA ÖEGAR ÖEIR ERU TILBÒNIR ENDA EKKI R¹ÈLEGT AÈ
REKA ¹ EFTIR HIMNABÒUM
.¹NARI UPPLÕSINGAR UM ENGLANA M¹ FINNA ¹ WWWHIMNESKIRHERSKARARIS

4IL AÈ GEFA JËLATRÁNU N¹TTÒRULEGT
ÒTLIT ER TILVALIÈ AÈ SKREYTA ÖAÈ MEÈ
KÎNGLUM ENDA FER F¹TT GRENINU
BETUR +ÎNGLAR F¹ST Å ÎLLUM HELSTU
BLËMAVERSLUNUM EN SKEMMTILEGT
ER AÈ TÅNA Ö¹ SJ¹LFUR 'AMAN GETUR
VERIÈ AÈ FARA Å GÎNGUTÒR MEÈ FJÎL
SKYLDUNA ¹ SV¾ÈI ÖAR SEM ER MIKIÈ
AF GRENITRJ¹M EINS OG VIÈ 2AUÈAVATN
EÈA ®SKJUHLÅÈINA OG TÅNA ÖAR NOKKRA
KÎNGLA ¶EGAR HEIM ER KOMIÈ ER
H¾GT AÈ M¹LA Ö¹ EÈA ÒÈA GYLLTA OG
FESTA VIÈ Ö¹ SPOTTA TIL AÈ HENGJA ¹
TRÁÈ

Himnarnir opnast
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Aðeins þessa einu helgi!

 "ÅËMYND
 "RATZ BÅLL
 "RATZ FLUGVÁL
 "RATZ DÒKKU
 "RATZ FÎT
 "ABY "RATZ FÎT
 .¹TTFÎT
 3TËRA "RATZ
DÒKKU
 0RINS KEXPAKKI
HELST TVÎFALDAN PAKKA
.INTENDO DS
LEIK
 3ÅMA
 "¾KUR
 &ÎT
 *ËLALEGT HANDKL¾ÈI
 3NJËSLEÈA
 2ISASTËRAN PAKKA
 ÁG MAN EKKI EFTIR
MEIRU NÒNA
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Marga dreymir um hvít jól en
sumir hafa meiri líkur á að
upplifa þau en aðrir.

Allt að 70% afsláttur

© Egozentric Designs

Margir láta sig dreyma um hvít jól
en þó er skilningurinn á hvítum
jólum ekki sá sami hjá öllum. Á
Akureyri teljast það til dæmis
tæpast hvít jól nema að varla sjáist í dökkan díl yfir alla hátíðina
meðan á suðvesturhorninu nægir
að snjó festi á
aðfangadag.
Það
teljast hins vegar
hvít jól í Bretlandi
ef eitt einasta snjókorn
fellur
á
breska jörð á tímabilinu frá miðnætti
á jólanótt og fram
+VIKMYNDIN
til
miðnættis
(VÅT JËL VEKUR
aðfaranótt annars
DRAUMA OG VONIR
í jólum. Í New
Å BRJËSTI MARGRA
York eru almennt
taldar tíu prósent
líkur á hvítum jólum en engar í
Phoenix í Arizona og San Fransisco. Fyrstu hvítu jólin í Houston í
Texas sem vitað er um voru jólin
2004.

Furniture made in heaven
Opið virka daga 12 – 18, laugardaga og sunnudaga 11 – 17

segja öllum að skoða heimasíðuna

rumogsofi.is
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NÝTT
Fáðu fæturnar mjúkar
og fínar á aðeins
2 vikum með nýja

Útsölustaðir: Fótaaðgerðastofurnar og Snyrtistofurnar Eygló, Paradís, Líf, Jóna og Aníta Vestmannaeyjum.
Spar Þín Verslun Kópavogi, Fjarðarkaup Hafnarfirði og Lipurtá.

Nýtt á Íslandi! NO STRESS
RDÅS "J *ËNSDËTTIR TELUR ÖAÈ NAUÈSYNLEGT AÈ FULLORÈNIR EIGI SÒKKULAÈIDAGATAL
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Göróttur jóladrykkur á
Þorláksmessu
Þægilegur, saumlaus og fallegur fatnaður. S. Gunnbjörnsson ehf.

Árdís Bj. Jónsdóttir, deildarstjóri hjá Vodafone, gleymir
fyrsta í aðventu á hverju ári
og telur algerlega nauðsynlegt fyrir fullorðið fólk að eiga
súkkulaðidagatal.
„Ég hef það stöðugt að markmiði
að gleyma ekki fyrsta í aðventu á
næsta ári, en það hefur ekki gengið upp ennþá.“ Árdís er alin upp í
sveit og þegar hún er beðin að
rifja upp jólaundirbúninginn í
sveitinni koma fram kærar minningar. „Það voru pantaðir appelsínu- og eplakassar, og á Þorláksmessukvöld gaf pabbi okkur alltaf
hvítöl sem við trúðum að væri
galdradrykkur sem léti mann sofa

þar til jólin kæmu. Klukkan sex á
aðfangadag sátum við svo og
hlustuðum á þegar jólunum var
hringt inn í útvarpinu og horfðum
niður á veg til að sjá hvort jólin
væru ekki að koma. Það var mikið
fjör í stórum systkinahópi á
aðfangadagskvöld.“
Aðspurð um jólagjafamálin segir
hún að skemmtilegast sé að pakka
inn gjöfunum og að hún vildi
gjarnan geta látið einhvern annan
fara í búðir til að kaupa gjafirnar
sem hún pakkar síðan inn. „Annars finnst mér skemmtilegast að
gefa gjafir sem er ekki hægt að
kaupa úti í búð. Ég fékk pabba til
að mynda einu sinni til að lesa inn
sögu sem ég held hann hafi lesið
fyrir öll systkinin þegar við vorum
lítil og skellti henni á geisladisk og

gaf þeim. Svo hlusta ég á söguna
þegar ég er að jólastússast og verð
bara lítil stelpa í sveitinni aftur.“
Árdís segist ekki hafa fengið gjöf
ennþá sem hún getur talið vera
bestu jólagjöfina en hún sé bókasjúk og því vænlegast að gefa
henni bækur í jólagjöf. „Það eru
engin jól án þess að Útkallsbók sé
í einum pakkanum.“ Hún hefur
heldur aldrei fengið slæma jólagjöf þar sem gjafirnar eru jafnan
gefnar af góðum hug. „Mér eru
samt minnisstæð fyrstu jólin eftir
að ég flutti að heiman, þá voru
allir rosa duglegir að gefa mér
sleifar, potta og þess háttar og mér
fannst það voða fullorðinslegar
gjafir og í engu samræmi við mig
á þeim tíma.“
HHH

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

Fátt er jólalegra en appelsínur
og appelsínulykt á heimilinu
fyrir jólin kemur flestum í
hátíðarskap.
Appelsínur geta verið mjög fallegt
jólaskraut en sniðugt getur verið
að stinga negulnöglum í appelsínurnar til þess að gera þær ennþá
fallegri og lyktin af þeim verður
þá sérstaklega góð og jólaleg.
Einnig er hægt að búa til jólalegar
appelsínuluktir með því að skera
ofan af appelsínunum, hreinsa
innan úr þeim, skera út myndir í
börkinn og setja sprittkerti inn í
þær. Appelsínuluktirnar eru mjög
fallegt jólaskraut og hitinn frá
kertunum magnar upp appelsínulyktina svo hún berst um allt heimilið. Svo getur líka verið skemmtilegt að hafa bara appelsínur í skál
á borði en það krefst ekki mikillar
fyrirhafnar og getur verið mjög
jólalegt.
EÎ

(ANN SÕNIST NÒ EKKI KUNNA MIKIÈ ¹ TÎLVUR ÖESSI EN KANNSKI LEYNIR HANN ¹ SÁR

Bréf frá jólasveini
Á síðunni www.sveinki.is er
hægt að fylgjast með lífi jólasveinanna og panta bréf frá
þeim.

Bæjarlind 6, Kóp.
s. 534 7470 • www.feim.is
Opið virka daga 10-18
og laugardaga 10-16
!PPELSÅNUR GETA VERIÈ FALLEGT JËLASKRAUT
./2$)#0(/4/3'%449 )-!'%3

Jólakveðjur á fjölmörgum tungumálum og fréttapistlar undir yfirskriftinni Jólasveinatíðindi eru
meðal efnis á heimasíðunni www.
sveinki.is. Þar leyfir Kertasníkir
okkur að fylgjast með því sem á
daga bræðra hans drífur fram að
jólum og einnig hvernig búskapurinn gengur í hellinum hjá Grýlu og
Leppalúða. Kertasníkir er í útrás
og því er hann farinn að skrifa líka
á ensku og dönsku á heimasíðurnar julemanden.is og christmas.is.

Hann hefur greinilega komist í
einhvern góðan skóla.
Bréf frá jólasveininum er vinsæl gjöf í skóinn hjá góðum börnum. Þar sem senn líður að þeim
tíma sem sveinarnir koma til
byggða einn af öðrum er vissara
að tryggja sér slík bréf og það er
einmitt gert á síðunni www.
sveinki.is. Einnig er hægt að fá
bréfin með jólapóstinum.
Þess má geta að fólkið á bak við
ofangreindar heimasíður eru þau
Steingrímur Ólafsson og Marín
Hrafnsdóttir. Þau hafa ákveðið að
hluti þeirra tekna sem sala bréfa
frá jólasveininum skapar skuli
renna til málefnis sem tengist velferð barna.
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  ÖÒS

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

67 'OLF k %KINN  ÖÒS 3KOÈAÈUR
k 6ERÈHUGMYND  ÖÒS 5PPL Å S
 

4IL SÎLU .ÕJAR m FELGUR OG NÕ DEKK
6ERÈ  ÖÒS 5PPLÅ S 


«TRÒLEGA SPARNEYTINN OG
LIPUR  L¹N
3UZUKI *IMNY *,8 ¹RG k EK  ÖÒS
SK k #D ¹SETT  ÖÒS &¾ST ¹
YFIRTÎKU  3  

"ÅLASALA 2EYKJAVÅKUR
"ÅLDSHÎFÈA   2VK
3ÅMI  
WWWBRIS

4ILBOÈ

3UBARU ,EGACY  SEDAN ¹RG 
EK  ÖKM SJ¹LFSKIPTUR SETT 
ÖÒS HVÅLANDI  ÖÒS !FB  ÖÒS
¹ M¹NUÈI 'ULLFALLEGT EINTAK 'ETUM
B¾TT BÅLUM ¹ PLAN OG SKR¹ 3 


4IL SÎLU ER --# ,ANCER ¹RG l
SJ¹LFSK %KINN  ÖÒS 3PIOLER CD
RAFM 6ERÈ  KR HV 
KR  Ö ¹ M¹N 5PPL Å S  

-INI /NE  EK  Ö KM -JÎG VEL
MEÈ FARINN 6ERÈ  5PPL Å
S  

2AUÈ 4OYOTA #ARINA % k EK 
ÖÒS SUMAR  VETRARDEKK ¹LFELGUR
'OTT EINTAK 6ERÈ  ÖÒS 3 


4ILBOÈ 

2ENAULT -ÁGANE ¹RG k EK 
Ö SK k Å TOPPSTANDI  GL¾NÕJ
UM NAGLADEKKJUM 4ILBOÈSVERÈ Ö
5PPLÕSINGAR S 

4OYOTA #OROLLAl EK ÖÒS BÅLL Å
TOPPSTANDI AÈEINS BEIN SALA 3 


  ÖÒS
'ULLFALLEGUR $ODGE

$ODGE )NTREPID ¹RG k EK  ÖÒS
NÕSK 6ERÈ  ÖÒS 'ËÈUR STGR
AFSL¹TTUR 5PPL Å S  

 L¹N FYRIR  -ANNA
:AFIRU 
/PEL :AFIRA ¹RG k EK  ÖÒS
 SK k NÕ TÅMAREIM  EIGANDI
 L¹N 6ERÈ  ÖÒS 3 


¶ 0R M¹NUÈ &YRIR
&ALLEGAN 3TATION 

.ISSAN 0RIMERA  ¹RG  EK
 ÖKM SETT  ÖÒS 4ILBOÈ 
ÖÒS !FB  ÖÒS !FB  ÖÒS ¹ M¹N
UÈI 'ËÈ KAUP 'ETUM B¾TT BÅLUM ¹
PLAN OG SKR¹ 3  
2ENAULT ,AGUNA  ¹RG  EKINN
 ÖÒS KM SJ¹LFSKIPTUR RÒMGËÈUR
TRAUSTUR OG FALLEGUR ¹ FÅNU VERÈI &ULLT
VERÈ  ÖÒS 4ILBOÈSVERÈ  ÖÒS

-ERCEDES "ENZ #
 ¹RG %KINN  ÖKM
LFELGUR TOPPLÒGA RAFMAGN Å
RÒÈUM #$ OFL .ÕSKOÈAÈUR k
6ERÈ  ÖÒS 5PPL Å S 


"IFREIÈASALAN
4ANGARHÎFÈA   2EYKJAVÅK
3ÅMI  
WWWBIFREIDASALANIS

&ORD &OCUS ¹RG k EK  ÖÒS 
GÅRA SK k !BS F¾ST ¹  L¹NI
 ÖÒS  ÖÒS PRM¹N 3 


4OYOTA #OROLLA  ¹RG  '
 GÅRA JA DYRA SETT VERÈ 
&¾ST ¹  STGR 3  

 MILLJËNIR

'ËÈUR 2ENAULT -EGANE ¹RG k EKINN
AÈEINS  ÖÒS KM ER ¹ GL¾NÕJUM
NELGDUM VETARDEKKJUM SUMARDEKK
FYLGJA 5PPL Å SÅMA  

67 0OLO BASICLINE ¹RG  EK 
ÖKM SETT  ÖÒS JA DYRA %INN
EIGANDI GËÈ SMURBËK  L¹NAR
MÎGULEIKI 'ETUM B¾TT BÅLUM ¹ PLAN
OG SKR¹ 3  

(EIMSBÅLAR
+LETTH¹LSI   2EYKJAVÅK
3ÅMI  
WWWHEIMSBILARIS

4IL SÎLU ,AND #RUISER  ¹RG 
DIESEL EKINN  ÖÒS -JÎG VEL MEÈ
FARINN OG GËÈUR BÅLL 5PPL Å SÅMA 


  ÖÒS

4IL SÎLU &ORD -ONDEO k MJÎG GOTT
EINTAK SELST ¹ GËÈU VERÈI %INN EIG
ANDI FR¹ UPPHAFI 5PPL Å S  

¶ PR M¹N 3J¹LFSKIPTUR
&OCUS 

3J¹LFSKIPTUR

4IL SÎLU ER $AIHATSU #UORE ¹RG k
%KINN  ÖÒS 3KOÈAÈUR k SETT
VERÈ  KR 4ILBOÈ  KR
 L¹N MÎGULEGT 5PPL Å S 


&ORD &OCUS ¹RG k EK  ÖÒS SSK
SK k ¹LF VDEKK  F¾ST ¹ 
L¹NI  ÖÒS 3  

"ÅLAMIÈSTÎÈIN
(YRJARHÎFÈA   2VK
3ÅMI  
WWWBILASALANET

'ËÈUR &IAT 3TILO STATION ¹RG 
EKINN AÈEINS  ÖÒS KM %R ¹ NELGD
UM VERTARDEKKJUM 2EYKLAUS BÅLL 6ERÈ
  ÖÒS 5PPL Å SÅMA 


.ÕR  -AZDA #X  'RAND 4OURING
X 3VARTUR SVART LEÈUR TOPPLÒGA
3J¹LFSKIPTUR ALLT RAFKNÒIÈ 8ENON "OSE
HLJËMKERFI OFL TIL SÕNIS ¹ STAÈNUM
/KKAR VERÈ  ÖÒS

$EKURBÅLL - "ENS k SJSK EK 
Ö 6IÈHALDSBËK OG REIKNINGAR MEÈF
3UMARVETRARDEKK #$ SAML¾SINGAR
TOPPBÅLL SETT VERÈ  ÖÒS 'ËÈUR
STAÈGRAFSL 5PPL Å SÅMA  

4OYOTA #ARINA %

4OYOTA #ARINA %  SJ¹LFSK ¹RG k
%K  ÖÒS 6ERÈ AÈEINS  ÖÒS
STGR 5PPL Å SÅMA  

  MILLJËNIR

3VARTUR "ENZ %  DÅSEL 
+OMPRESSOR !VANTGARDE EK  Ö
KM ,EÈUR Å S¾TUM TOPPLÒGA XENON
LJËS OFL OFL .Õ VETRARDEKK KOMINN
UNDIR 3ÎLUVERÈ ER  4ILBOÈ
 5PPL Å SÅMA  

"ÅLAR ËSKAST
«SKA EFTIR 4OYOTA HILUX 8TRA CAP Å GËÈU
STANDI OG ¹ MJÎG GËÈUM KJÎRUM UPPL
I S  
b&RÒARBÅLLm ËSKAST ÖARF AÈ VERA Å GËÈU
STANDI 6ERÈH   ¶ 5PPL SEND
IST ¹ R SIMNETIS
6ANTAR GANGF¾RAN BÅL FR¹  Ö 5PPL
Å S  

3PARIBÅLL EHF
3KÒLAGÎTU   2EYKJAVÅK
3ÅMI  
WWWSPARIBILLIS

*EPPAR

6ERKTAKAR OG IÈNAÈAR
MENN

- "ENZ 3PRINTER ¹RGERÈ  EKINN
AÈEINS  ÖÒSKM SJ¹LFSKIPTUR ¹LHÒS
GÎNGUHURÈIR HILLUR ¹ LÎMUM OG BORÈ
3T¾RÈ KASSA LENGD   M H¾È  
M BREIDD   M  L¹NAÈ 6ERÈ
 MVSK 3    


"REIÈAN EHF
3ÅMI  

&ORD %XPLORER 8,4  %K Ö KM
SSK  MANNA RAFMAGN Å S¾TUM
%30 STIGBRETTI ÖAKBOGAR #$ MAGASÅN
ÖJËFAVÎRN FILMUR AKSTURSTÎLVA HRAÈ
AST 'L¾SILEGUR BÅLL Å ALLA STAÈI OG VEL
MEÈ FARINN !TH VERÈ AÈEINS 
ÖÒS 5PPL Å S  

"ÅLAR TIL SÎLU

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

"ÅLALAND "  ,
'RJËTH¹LS   2VK
3ÅMI  
WWWBILALANDIS

.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

8 EHF
-ALARHÎFÈI   2EYKJAVÅK
3ÅMI  

 L¹N ,EGACY 3EDAN ¹RG k
EKINN  ÖÒS %NGIN SKIPTI 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 REYFARAKAUP .ÕJIR OG NÕLEGIR BÅLAR
FR¹ 53! OG %VRËPU ALLT AÈ  UNDIR
MARKAÈSVERÈI 3ÎMU BÅLAR BARA MIKLU
L¾GRA VERÈ  ¹RA TRAUST INNFLUTNINGS
FYRIRT¾KI ¥SLENSK BYRGÈ "ÅLAL¹N &¹ÈU
BETRA TILBOÈ Å SÅMA   EÈA ¹
WWWISLANDUSCOM

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 (ILUX  EK  Ö KM
"REYTTUR FYRIR m ER ¹ m NÕJUM TEKKJ
UM KASTARAR AÈ FRAMAN NÕR VATSKASSI
OG YFIRFARIN VÁL 'ET L¹TIÈ FYLGJA MEÈ
NÕJA 6(3 TALSTÎÈ NMT SÅMA OG DVD
MSKJ¹ ER Å BÅLNUM  6ERÈ ¹N T¾KJA
 STAÈGR /G MEÈ T¾KJUM
 STAÈGR 5PPL  
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6ÁLSLEÈAR
«SKA EFTIR VÁLSLEÈA Å SKIPTUM FYRIR
2ANGER k
PENING 5PPL Å SÅMA
 

6INNUVÁLAR
4IL SÎLU --# 0AJERO ',8  $IESEL
  DYRA  S¾TA EKINN  ÖÒS
KM VARADEKKSHLÅF KRËKUR SUMARDEKK
MEÈ m ¹LFELGUM OG VETRARDEKK ¹
m ¹LFELGUM 'OTT EINTAK 6ERÈ 
ÖÒS ALLT AÈ  L¹N .¹NARI UPPL Å
S  

67 4OUAREG 6 ¹RG 
EKÖKM LEÈUR LÒGA SETT
6ERÈÖ 4ILBOÈÖ
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  
EÈA ¹ WWWBILAHORNIDIS

4IL SÎLU ER 'ALLOPER  SSK %KINN
 ÖÒS 3K k ,ISTAVERÈ  ÖÒS
4ILBOÈ  KR  L¹N MÎGU
LEGT 5PPL Å S  

4OYOTA #OROLLA ¹RG 
EKÖKM 3J¹LFSKIPTUR
6ERÈÖ 5PPLÕSINGAR Å SÅMA
  EÈA ¹
WWWBILAHORNIDIS

0ALLBÅLAR
%IGUM ¹ LAGER ÎFLUGAR

2ANGE 2OVER $ISEL ¹RG
 EKÖKM LEÈUR
LOFTPÒÈAFJÎÈRUN HITI Å S¾TUM
OÚ6ERÈÖ 5PPLÕSINGAR Å
SÅMA   EÈA ¹
WWWBILAHORNIDIS

.ISSAN 4ITAN  ¹RG 
EKÖKM LEÈUR ¹LFELGUR
SMURBËK OÚ SETT 6ERÈ
Ö 4ILBOÈÖ HVÅLANDI
Ö5PPLÕSINGAR Å SÅMA 
 EÈA ¹ WWWBILAHORNIDIS

0ORSCHE "OXTER p 3 ¹RG 
EKÖKM LEÈUR BSK OÚ
SETT VERÈ Ö 4ILBOÈ
 EÈA ÖÒS ÒT YÙRTAKA
HVÅLANDI Ö 2UGL VERÈ
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  
EÈA ¹ WWWBILAHORNIDIS

--# ,  ¹RG 
EKÖKM $ISEL MANNA
SETT 6ERÈÖ 4ILBOÈ
STGR 5PPLÕSINGAR Å SÅMA
  EÈA ¹
WWWBILAHORNIDIS

*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

&ORD &  ,ARIAT

&ORD -ONDEO ¹RG 
EKÖKM SJ¹LFSKIPTUR +OSTAR
.ÕR 4ILBOÈÖ
&YRSTUR KEMUR FYRSTUR F¾R 5PP
LÕSINGAR Å SÅMA   EÈA ¹
WWWBILAHORNIDIS

4OYOTA ,ANDCRUISER 68
¹RG  EKÖKM LEÈUR
nBREYTTUR OÚ 6ERÈÖ
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  
EÈA ¹ WWWBILAHORNIDIS

6ACUUM OG VATNSD¾LUR Å MÎRGUM
ST¾RÈUM 4ILVALDAR FYRIR VERKTAKA
OG B¾NDUR 6ÁLABORG +RËKH¹LSI &
2EYKJAVÅK GENGIÈ INN FR¹ *¹RNH¹LSI 
3ÅMI   OG .JARÈARNESI 
!KUREYRI 3ÅMI  

4IL 3ÎLU &ORD & ,ARIAT EK  
KM !"3 HEMLAR ARMPÒÈI !32 SPËL
VÎRN ¹LFELGUR BAKKSKYNJARI DR¹TTAR
KÒLA FJARSTÕRÈAR SAML¾SINGAR GEISLA
DISKAMAGASÅN HITI Å S¾TUM HRAÈASTILL
IR HÎFUÈPÒÈAR AFTAN LEÈUR LITAÈ GLER
LOFTK¾LING MINNI Å S¾TUM ÒTVARP
VELTISTÕRI VÎKVASTÕRI BASSA BOX ORGINAL
UNDIR S¾TI 3EM NÕR 6ERÈ 
¹HVÅLANDI GOTT L¹N OG MÎGULEIKI ¹
RAÈGREIÈSLUM FYRIR REST 5PPLÕSINGAR Å
SÅMA  

0ALLBÅLA JËLATILBOÈ (EIM Å FLUGI MEÈ
)CELANDAIR .ÕJIR &ORD OG $ODGE PALL
BÅLAR FR¹ +R  ,¾KKUN DOLL
AR OG HEILDSÎLUVERÈ ISLANDUSCOM
ORSAKAR VERÈHRUN OG ÖÒ GERIR REYF
ARAKAUP .ÕJIR OG NÕLEGIR BÅLAR FR¹
53! OG %VRËPU ALLT AÈ  UNDIR
MARKAÈSVERÈI 3ÎMU BÅLAR BARA MIKLU
L¾GRA VERÈ  ¹RA TRAUST INNFLUTNINGS
FYRIRT¾KI ¥SLENSK BYRGÈ "ÅLAL¹N &¹ÈU
BETRA TILBOÈ Å SÅMA   EÈA ¹
WWWISLANDUSCOM

3NJËKEÈJUR

²TVEGUM MEÈ STUTTUM FYRIRVARA SNJË
KEÈJUR UNDIR VINNUVÁLAR 6ÁLABORG
+RËKH¹LSI & GENGIÈ INN FR¹ *¹RNH¹LSI
 2VK SÅMI   .JARÈARNESI 
 !KUREYRI SÅMI  

3ENDIBÅLAR
4IL SÎLU ER 67 4RANSPORTER BENSÅN
RG k ¶ARFNAST LAGF¾RINGAR %R MEÈ
K¾LIBÒNAÈI 6ERÈ  ÖÒS 5PPL Å S
 

-ITSUBISHI 0AJERO

(ONDA #IVIC  ¹RG 
EKÖKM SJ¹LFSKIPTUR OÚ
6ERÈÖ 5PPLÕSINGAR Å SÅMA
  EÈA ¹
WWWBILAHORNIDIS

"-7  ¹RG 
EKÖKM SJ¹LFSKIPT
UR nFELGUR ÚOTTUR BÅLL
6ERÈ ¹HVÅLANDI Ö
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  
EÈA ¹ WWWBILAHORNIDIS

4IL SÎLU -ITSUBISHI 0AJERO ¹RG 
SJ¹FSKIPTUR  MANNA MJÎG GËÈUR BÅLL
VERÈ  MÎGULEIKI ¹ VISA%URO
RAÈGREIÈSLUM 5PPL Å SÅMA  

6ÎRUBÅLAR
3CANIA 3CANIA X

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

-ËTORHJËL

*EEP #HEROKEE (EMI ¹RG
 EKÖKM LEÈUR LÒGA
RAFMANG Å ÎLLU 6ERÈÖ
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  
EÈA ¹ WWWBILAHORNIDIS

"-7  p $ISEL ¹RG 
EKÖKM LEÈUR LÒGA -
FELGUR - ,OOK BÅLL MEÈ GJÎR
SAMLEGA ÎLLU !UKAHLUTABÒNAÈUR
FYRIR MILLJËNIR 6ERÈÖ
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  
EÈA ¹ WWWBILAHORNIDIS

.ISSAN .AVARA % 4URBO $IESEL
)NTERCOOLER ¹RG  +EYRÈUR 
Ö KM m BREITTUR AUKA m DEKKJA
UMGANGUR ¹ FELGUM FYLGIR &ULLBÒINN
¹ FJÎLL VEL MEÈ FARINN DEKURBÅLL
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

)CEBIKEIS AUGLÕSIR

(JËLAMENN OG AÈRIR ¹HUGA OG FJÎL
SKYLDUMEÈLIMIR JËLAGJÎFIN G¾TI LEYNST
HJ¹ OKKUR %IGUM AÈ EIGA FLEST ALLT
FYRIR HJËLAFËLKIÈ 3TËR SEM SM¹ 3 
 )ÈAVELLIR  2EYKJANESB¾

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 


4), 3®,5
WWWSNJOKEDJURIS

$AIHATSU #HARADE ¹RG 
EKÖKM BSK SKOÈAÈUR
 6ETRARDEKK OG GËÈUR BÅLL
6ERÈÖ 5PPLÕSINGAR Å
SÅMA   EÈA ¹ WWW
BILAHORNIDIS

(YUNDAI 3TAREX ¹RG 
EKÖKM MANNA SETT
6ERÈÖ 4ILBOÈ ÖSTGR
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  
EÈA ¹ WWWBILAHORNIDIS

(¹ÖRÕSTID¾LUR FYRIR MATV¾LA OG IÈN
FYRIT¾KI ,IPRAR OG TRAUSTAR ÖRIGGJA FASA
H¹ÖRÕSTID¾LUR MEÈ ÖRÕSTINGSSTILLI 
METRA SLÎNGU OG  LÅTRA HREINSIEFNA
KÒT +4  BAR  LKLST KR
 ¹N VSK +4  BAR 
LKLST KR  ¹N VSK +4 
BAR  LKLST KR  ¹N VSK
6ÁLABORG +RËKH¹LSI & GENGIÈ INN FR¹
*¹RNH¹LSI  3ÅMI  

4), 3®,5

*EEP 7RANGLER  ¹RG 
EKÖKM &LOTTUR BÅLL
6ERÈÖ 5PPLÕSINGAR Å SÅMA
  EÈA ¹
WWWBILAHORNIDIS

,ANDROVER $ISCOVERY p $ISEL
¹RG  EKÖKM LEÈUR
RÒSKIN TOPPLÒGUR LOFT
PÒÈAFJÎÈRUN RAFMAGN Å ÎLLU
OÚ 6ERÈÖ MÎGULEIKI ¹
 L¹NI 5PPL Å SÅMA 
 EÈA ¹ WWWBILAHORNIDIS

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

+ERRUR
*EPPAKERRUR 6ÅKURVAGNAR
$R¹TTARBEISLI 6ÅKURVAGNAR

&®345$!'52  DESEMBER 
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,YFTARAR

(JËLBARÈAR

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

4IL BYGGINGA

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

$UNLOP VETRARHJËLBARÈAR

¹ FËLKSBÅLA OG JEPPLINGA $UNLOP HEFUR
VERIÈ ¹ TOPPNUM Å G¾ÈAKÎNNUNUM ¹R
EFTIR ¹R 6ÁLABORG +RËKH¹LSI & GENG
IÈ INN FR¹ *¹RNH¹LSI  2EYKJAVÅK
SÅMI   .JARÈARNESI  
!KUREYRI SÅMI  

4IL SÎLU NÕJAR ¹LFELGUR 8m MEÈ
GATADEILINGU 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  

"ÅLAPARTAR OG ÖJËNUSTA 3
 
3UBARU .ISSAN --# 4OYOTA &ORD
(YUNDAI 3UZUKI $AIHATSU /PEL 67
0EUGEOT 2ENO 3KODA OFL $ALSHRAUN
 3ENDUM FRÅTT ¹ FLUTNING
 VARAHLUTI Å JA DYRA 3UNNY ¹RG k
,EGACY k !CCENT k  STK DEKK
 2 ¹  Ö 3  

4IL SÎLU  VOLTA  VOLTA OG  VOLTA
VANDAÈIR DÅËÈULJËSAKROSSAR ¹ LEIÈI
MEÈ EÈA ¹N RAFGEYMIS OG HLEÈSLU
T¾KIS 3M¹SALA 6ÁLAVERKST¾ÈI *3
6ESTURHRAUNI  'ARÈB¾ 3  
    

3TËR (ARTMANN
OG
"URCHELL
:EBRASKINN ,ENGD  M 6ERÈ
FR¹  3ENDUM Å PËSTKRÎFU
+ULUSUK!RTCOM 3ÅMI    6IÈ
ERUM Å +RINGLUNNI Å $ESEMBER
'ËÈ KAUP 0RINSESSUKJËLAR  KR
!LLAR ST¾RÈIR $VERGSHÎFÈA  3ÅMI
  /PIÈ FR¹  
 ÕMSAR ST¾RÈIR AF ÅSSK¹PUM ¹  OG
 Ö 3T¹LÅSSK¹PUR ¹  Ö ÖVOTTAVÁL
¹  Ö BARKALAUS ÖURRKARI ¹  Ö OG
UPPÖVOTTAVÁL ¹  Ö m SJËNVARP ¹ 
Ö 3  

4IL SÎLU

«SKAST KEYPT
'OTT SJËNVARPST¾KI EKKI MINNA EN
m ËSKAST KEYPT 5PPL Å S  
«SKA EFTIR ËDÕRUM BAKARAOFNI TIL AÈ
NOTA VIÈ LAUST HELLUBORÈ 6ERÈUR AÈ
VERA VEL MEÈ FARINN 5PPL ¥ S 


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

(LJËÈF¾RI
4IL SÎLU NÕ VETRARDEKK  2
NEGLANLEG VERÈ ¹ÈUR  4ILBOÈ
 5PPL Å SÅMA  

6ARAHLUTIR

"ESTA LAUSN FYRIR ÖRÎNG RÕMI !DDCO
EHF 3   EÈA ADDCO ADDCO
IS

²RVAL AF HARMONIKUM Å ÕMSUM ST¾RÈ
UM OG GERÈUM AUK FYLGIHLUTA ËLAR
POKAR HARMONIKUNËTUR HARMONIKU
GEISLADISKAR -JÎG HAGST¾È VERÈ
%' TËNAR 3ÅMI !KUREYRI  
 SÅMI 2EYKJAVÅK 
   (ARMONIKUKENSLA FYRIR
BYRJENDUR

,YFTARAHJËLBARÈAR FR¹
4RELLEBORG

-INKAPELSAR
4IL SÎLU MINKAPELSAR SÅÈUR OG
STUTTUR BL¹REFAPELS SKINNKRAG
AR ULLARK¹PUR OG JAKKAR TD
Å YFIRST¾RÈUM OG FL 6ERÈ FR¹
 KR
+3 $IANA S  

Å ÒRVALI  FLESTAR GERÈIR LYFTARA LOFT
FYLLTIR EÈA GEGNHEILIR SVARTIR EÈA HVÅT
IR STRIKAFRÅIR 6ÁLABORG +RËKH¹LSI &
GENGIÈ INN FR¹ *¹RNH¹LSI  2VK
SÅMI   .JARÈARNESI  
!KUREYRI SÅMI  

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

-INKAPELSAR
(VERNIG V¾RI AÈ FARA Å BÅLTÒR TIL
+EFLAVÅKUR 'OTT ÒRVAL AF MINKAPELS
UM *AKOB S  

4ÎLVUR
«DÕRAR TÎLVUVIÈGERÈIR
+EM SAMD¾GURS Å HEIMAHÒS +VÎLD
OG HELGARÖJËNUSTA -AGNÒS S 


0OSTMAN "AG 3TRIPED BURGUNDY 
6ERÈ  3ENDUM Å PËSTKRÎFU
+ULUSUKARTCOM 3ÅMI  
+ULUSUK !RT ER Å +RINGLUNNI Å DESEM
BER

"ÅLAPARTASALAN S

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

(EDD $R¹TTABÅLAÖJËNUSTA
 "ÅLAPARTAR

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

$RIFSKAFTAEFNI
%IGUM TIL DRIFSKÎFT OG AUKAHLUTI TD
HJÎRULIÈI HJÎRULIÈSGAFLA KÒPLINGAR
DRIFSKAFTSRÎR OG HLÅFAR OFL 6ÁLABORG
+RËKH¹LSI & GENGIÈ INN FR¹ *¹RNH¹LSI
 2EYKJAVÅK SÅMI  
.JARÈARNESI   !KUREYRI SÅMI 

!MERÅSKT 1UEENSIZE RÒM MEÈ N¹TT
BORÈUM OG J¹RNGÎFLUM 3ELST ALLT
SAMAN ¹  ÖÒS 5PPL Å S  

"ÅLHLUTIR +APLAHRAUNI 
3  

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

"ÅLAPARTAR EHF 3 

,YFTARAR BRETTATJAKKAR SK¾RALYFTUR
LYFTUBORÈ TRILLUR VAGNAR HJËLABÒNAÈUR
OG ÕMIS LÁTTIT¾KI 6ANDAÈAR VÎRUR GËÈ
VERÈ ÎFLUG VIÈGERÈA OG VARAHLUTAÖJËN
USTA ,ÁTTIT¾KNI EHF 3TËRHÎFÈA  S
  !LLAR UPPLÕSINGAR ¹ WWW
LETTITAEKNIIS

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

0ARTAR S  

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

,JËSABRETTI ¹ KERRUR OG VAGNA BREIDD
 MM VERÈ KR  ,JËSASETT ¹
KERRUR MEÈ SEGULST¹LI VERÈ KR 
,JËSAPERUR Å MIKLU ÒRVALI STUNGNAR OG
SMELLTAR 6 OG 6 VENJULEGAR OG
HALOGEN 6ÁLABORG +RËKH¹LSI & GENG
IÈ INN FR¹ *¹RNH¹LSI  2EYKJAVÅK
SÅMI   .JARÈARNESI  
!KUREYRI SÅMI  

'R¾NLENSKIR INNSKËR FR¹ b3K¾VENm
!MMASSALIK Å NO  TIL  3ELSKINN
MEÈ ÒLFASKINNI Å KRAGA &ËÈRAÈIR AÈ
INNAN MEÈ LAMASKINNI -JÎG VANDAÈIR
OG HLÕIR SKËR 6ERÈ  +ULUSUK!RT
COM    3ENDUM Å PËSTKRÎFU
%RUM Å +RINGLUNNI Å DESEMBER

4IL SÎLU !TI  3% .VIDIA  &8
#$ SKRIFARI $6$ SKRIFARI SOUNDBLAST
ER AUDIGY ,3 OG 0#)  5PPL Å S
 

 DESEMBER  &®345$!'52
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µMISLEGT

"ËKHALD

3P¹DËMAR

"ËKHALD 63+ LAUN SKATTSKÕRSLUR OG
STOFNUN FYRIRT¾KJA &AGLEG VINNUBRÎGÈ
¹ SANNGJÎRNU VERÈI "ËKHALD OG ÖJËN
USTA EHF SÅMI  
"ËKHALD SKATTSKIL FJ¹RM¹LAÖJ STOFNUN
FÁLAGA 3-#/ REIKNINGSHALD OG R¹È
GJÎF 3  

-¹LARAR
-¹LNINGARVINNA

'ETUM B¾TT VIÈ OKKUR ALHLIÈA M¹LN
INGARVINNU INNI PARKET OG FLÅSALAGNIR
&AGMENN 6ÎNDUÈ OG GËÈ ÖJËNUSTA
5PPL Å S  
-¹LARAMEISTARI GETUR B¾TT VIÈ SIG
VERKEFNUM Å DESEMBER 5PPL Å S
 

-EINDÕRAVARNIR

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

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

"ÒSLËÈAFLUTNINGAR

(ÒSAVIÈHALD

¶AK OG UTANHÒSSKL¾ÈNINGAR OG ALLT
HÒSAVIÈHALD 2AGNAR 6 3IGURÈSSON
EHF 3  
0ARKETLAGNIR ¶ARFTU AÈ F¹ LAGT PARKET
FYRIR JËLIN 5PPL  

+ROSSTRÁ EHF

4ÎKUM
AÈ
OKKUR
VIÈGERÈIR
!LHLIÈAÖJËNUSTA 4ILBOÈ EÈA TÅMA
VINNA &AGLEG ÖJËNUSTA 5PPL Å S 
 ®RN    3VERRIR

%RT ÖÒ AÈ FLYTJA "ÒSLËÈAFL FYRIR
T¾KJAFL PÅANËFL OFL %XTRA STËR BÅLL
&LUTNINGAÖJ -IKAELS 3  

6ÎRUFLUTNINGAR
3JËFRAKT &RAKTLAUSNIR

4IL SÎLU VANDAÈUR OG VIÈHALDSFRÅR
VINNUSKÒR ¹ HJËLUM FYRIR  PERS MEÈ
WC VASK  RAFOFNAR ÅSK¹PUR ÎRBYLGJU
OFN  STËLAR BORÈ FAST ÖYNGD 
KG 3MELLT AFTANÅ BÅLINN OG KEYRT AF
STAÈ 6ERÈ  ÖÒS MVSK 3ÅMI
 

"ÒSLËÈAFL OG ALLIR ALMENNIR FLUTN 
MENN EF ËSKAÈ ER -* FLUTNINGAR 3
 

(ÒSAVIÈHALD

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

&LUGFRAKT &RAKTLAUSNIR

6EFSÅÈUJËLAPAKKINN

4OLLSKÕRSLUGERÈ &RAKTLAUSNIR

(EIMASÅÈUR¹ÈGJÎF WWWIS

IS

)NNFLUTNINGUR &RAKTLAUSNIR

6EFHÕSING WWWIS

$ULSPEKI HEILUN

(REINGERNINGAR

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

,AGERÒTSALA ER ¹ MIÈSTÎÈVAROFNUM
VATNSOFNUM &UNAHÎFÈA  !LLIR
OFNAR SELDIR MEÈ  STAÈGREIÈSLU
AFSL¾TTI .¹NARI UPPLÕSINGAR Å SÅMA
 

(REINGERNINGAÖJËNUSTA

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

6ERSLUN

3PENNANDI TÅMI FRAM UNDAN
3P¹KONAN 9RSA Å BEINU SAMB 3 
 3ÅMASP¹ DRAUMAR¹ÈNINGAR

.UDD
-ASSAGE 4EL   -ARIA AND
  -ARIA !NA 

  (ÒSEIGNAÖJËNUSTAN 
 ,EKAÖÁTTINGAR ÖAKVIÈG MÒRV
IÈG
HÒSAKL
ÎLL M¹LNINGARVINNA
H¹ÖRÕSTIÖV
ÖAKÖÁTTIEFNI 
TEYGJANL 

3P¹SÅMINN   2¾È DRAUMAR
OG SP¹I Å TARROT %R VIÈ SÅMANN ALLA
DAGA FR¹   3TÅNA ,ËA

4), 3®,5


#
"
$


 

 

%RTU AÈ FLYTJA /G BÒIN ¹ ÖVÅ ,¹TTU MIG
UM ÖRIFIN &ÎST VERÈTILB &LUTNINGSÖRIF
"ERGÖËRU S  
,¹TTU MIG UM PÒLIÈ .ÕBYGGINGAR
FLUTNINGSÖRIF OG FYRIRT¾KI %INNIG JËLA
ÖRIF &ÎST VERÈTILBOÈ 3  

4EPPAHREINSUN

4EPPAHREINSUN 4ËMASAR 5PPL Å S
 

4), 3®,5

+!+)

0ARIS $ESIGN 9FIR  TEGUNDIR AF FAL
LEGUM PEYSUM +AKI 3TRANDGÎTU 
(AFNARFIRÈI 3  

6ORUM AÈ TAKA UPP NÕJA SENDINGU
GL¾SILEGUR FATNAÈUR Å ÎLLUM ST¾RÈ
UM (JARTANLEGA VELKOMIN %MILÅA
3UÈURLANDSBRAUT  BL¹U HÒSUNUM
&¹KAFENI OPIÈ M¹N FÎS   LAU
 
'¾LUDÕRAEIGENDUR ATHUGIÈ .ÒNA ERU
ALLAR G¾LUDÕRAVÎRUR ¹ H¹LFVIRÈI Å 4OKYO
G¾LUDÕRAVÎRUM (AFNARFIRÈI
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"ELLAIS 3  
%52/6)3!

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

%NGLALJËS TIL ÖÅN  

!NDLEG LEIÈSÎGN TARROT FYRIRB¾NIR
%R VIÈ ALLA DAGA FR¹   ,¹RA SP¹
MIÈILL

3P¹SÅMINN  

(RINGDU NÒNA

2AFVIRKJUN

4AKTU ÖÁR TAK -EÈ (ERBALIFE N¾RÈU
¹RANGRI OG BETRI LÅÈAN %RLA "JARTMARZ
S   WWWECOIS
-ISSTI  KG ¹  VK ¶Ò GETUR ÖAÈ LÅKA
MEÈ (ERBALIFE 2ANNVEIG  
WWWHEILSUVALTOPDIETIS

4IL SÎLU UPPÖVOTTAVÁL ÅSSK¹PUR
FRYSTISK¹PUR BORÈ OG STËLAR GÅNUR OG
B¾KUR 3  

"OTNLAUS ORKA BETRI LÅÈAN (ERBALIFE
3HAPEWORK (EILSUR¹ÈGJÎF OG EFTIR
FYLGNI +AUPAUKI FYLGIR (ALLDËRA "JARNA
HJÒKRUNARFR¾ÈINGUR WWWHALLDORA
BJARNAIS 3     

%LECTROLUX  SN TÎLVUSTÕRÈ ÖVOTTA
VÁL TIL SÎLU ¶RIGGJA ¹RA LÅTIÈ NOTUÈ
KOSTAR NÕ  ÖÒS F¾ST ¹  ÖÒS (AFIÈ
SAMBAND Å  

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

&¾ÈUBËTAREFNI

'EYMSLUHÒSN¾ÈI

(EIMILIST¾KI

%LECTROLUX ÅSSK¹PUR  M , K¾LI
SK¹PUR OG  L FRYSTIR  ¹RA Å TOPP
STANDI 6ERÈ  ÖÒS 3  

$ÕRAHALD

"ÒSLËÈAGEYMSLA /LIVERS GEYMIR
BÒSLËÈIR INNSIGLAÈAR Å PLASTI ¹ BRETT
UM 3TARFAÈ Å  ¹R 'EYMT Å VÎKTUÈU
OG UPPHITUÈU HÒSN¾ÈI 3  
   3¾KJUM OG SENDUM
BÒSLËÈIRNAR

&ERÈALÎG
4IL LEIGU ¹ 3P¹NI

&ALLEGT RAÈHÒS FYRIR SUNNAN !LICANTE TIL
LEIGU 5PPL Å SÅMA  

¶INN EIGIN GEYMSLUBÅLSKÒR   OG 
M "ÒSLËÈIR FYRIRT¾KI IÈNAÈARMENN
5PPHITAÈ OG VAKTAÈ 3  
WWWGEYMSLAEITTIS WWWGEYMSLA
EITTIS

'ISTING
&YRIR VEIÈIMENN
¥BÒÈ TIL LEIGU Å +ËPAVOGI MEÈ ÎLLUM
BÒNAÈI FR¹  DES  JAN 5PPL Å S
 

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

.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

.UDD
.OTALEGT NUDD 5PPL Å SÅMA 


$ÕRAB¾R

3NYRTING

²RVAL AF FALLEGUM HUNDA OG KATT
ARÒMUM $ÕRAB¾R 3M¹RALIND OG
(LÅÈASM¹RA  +ËP

!TVINNA Å BOÈI

(ESTAMENNSKA
%IK

%IK Å HESTASTÅUR OG VEGGJAKL¾ÈNINGAR
.¾STA SENDING Å JANÒAR 5PPL Å S
 

®NNUR ÖJËNUSTA

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

$ÕRAB¾R

"LIKKËLAR OG TAUMAR FYRIR HUNDA
$ÕRAB¾R 3M¹RALIND OG (LÅÈASM¹RA
 +ËP

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

 VIKNA 0OMMERRAIAN TIL SÎLU HUND
UR TILBÒINN TIL AFHENDINGAR ¾TTBËK
ARF¾RÈUR OG ÎRMERKTUR 5PPL Å S
 
&R¾ÈSLUFUNDUR UM FLUGELDAHR¾ÈSLU
HJ¹ HUNDUM  DES KL 3KR¹NING
Å NR   EÈA SIF DYRINIS 3IF
4RAUSTADËTTIR DÕRAL¾KNIR
(AMSTUR F¾ST GEFINS MEÈ BÒRI OG ÎLLU
TILHEYRANDI %INNIG SKËGARKETTLINGUR
FYLGIHLUTIR 3  

(ÒSGÎGN
(EILSUVÎRUR
,ÁTTARI OG HRESSARI MEÈ (ERBALIFE
WWWDAGAMUNURIS S STA  

6AKTSTJËRI
«SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA VAKTSTJËRA
Å 3ELECT 3M¹RANUM 6IÈKOMANDI
HEFUR UMSJËN MEÈ VAKTINNI OG
SÁR MA UM UPPGJÎR
.¹NARI UPPLÕSINGAR F¹ST Å SÅMA
  5MSËKNAREYÈUBLÎÈ
M¹ N¹LGAST ¹ WWWSKELJUNGUR
IS EÈA ¹ N¾STU 3HELL EÈA
3ELECTSTÎÈ

!MERÅSKT SËFASETT    ¹ 
STOFUSK¹PUR ¹  BAUNAPOKAR
VERÈ FR¹  OG FJARSTÕRÈ RAFMAGNS
GOLFKERRA 3  

µMISLEGT
0LANKAPARKET EIK &LOTT VERÈ %INNIG
VATNSHELDUR BRÒNN KROSSVIÈUR  MM
 X  5PPL Å S  

&RÅSTUNDAHEIMILI

(ÒSN¾ÈI Å BOÈI
4IL LEIGU HERBERGI OG STÒDIËIBÒÈIR Å
(AFNARFIRÈI OG 3ANDGERÈI 3ÅMI 


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

 HERB ÅBÒÈ Å 3ÅÈUHVERFI ¹ !KUREYRI
 M ¹SAMT  M BÅLSKÒR LAUS FR¹
¹RAMËTUM 5PPL Å S  
.ÕLEG OG FALLEG   HERB ÅBÒÈ Å 
2VK GETUR LOSNAÈ BR¹ÈLEGA 6ERÈ 
ÖÒS ¹ M¹N 4ILVALIN FYRIR PAR 3 
 %LMAR
 FM ÅBÒÈ TIL LEIGU Å (RAUNB¾ !ÈEINS
REGLUSAMT FËLK 6ERÈ Ö M RAFM OG
HITA 5PPL Å S  

(ÒSN¾ÈI ËSKAST
(ERBERGI ËSKAST ¹ STËR 2EYKJAVÅKUR
SV¾ÈINU HELST Å (AFNARFIRÈI 5PPL Å
S  

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  

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

/DDUR "AKARÅ
'RENS¹SVEGI
ËSKAR EFTIR STARFSMANNI Å
AFGREIÈSLU VIRKA DAGA FR¹ KL 

5PPLÕSINGAR GEFUR /DDUR Å S
  EÈA  

!TVINNUHÒSN¾ÈI
4IL LEIGU

VIÈ (VERFISGÎTU CA  FM LAGER OG
SKRIFSTOFU HÒSN¾ÈI OG CA  FM
LAGER OG SKRIFSTOFUHÒN¾ÈI VIÈ 3KIPHOLT
5PPL Å S  
4IL LEIGU  FM IÈNAÈARBIL Å (AFARFIRÈI
LEIGUVERÈ  KR PR FM 3ÅMI 


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

¶JËNUSTUFËLK
ËSKUM EFTIR AÈ R¹ÈA VANT
AÈSTOÈARFËLK Å SAL Å FULLA VINNU
5NNIÈ ER ¹  DAGA VÎKTUM
!LLAR UPPLÕSINGAR GEFUR «LAFUR
Å SÅMA 
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4ILKYNNINGAR

3ÅMASPJALL  
  VISAEURO

!! FUNDUR KARLAR ¹ FÎSTUDAGSKVÎLDUM
KL  3ELJAVEGI  2EYKJAVÅK 3ÅMI
  WWWAAIS

%RTU EINMANNA ¹ NËTTINNI (RINGDU Å
MIG ÁG VIL VERA VINKONA Å ÖÅN Å HEITU
SÅMASPJALLI /PIÈ ALLA SËLAHRINGINN
3YSTA "IRTA OG ,ILJA
%RT ÖÒ KARLMAÈUR 6ILTU L¹TA DEKRA VIÈ
ÖIG *ËLATILBOÈ Å GANGI (AFÈU SAM
BAND Å SÅMA  

µMISLEGT

.OTALEGT NUDD 5PPL Å S  

%NGAR SKULDIR (¾RRI
TEKJUR

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



%INKAM¹L
4),+9..).'!2

3yVWK~VLèHKI
6XèXUKUDXQL
*DUèDE
VtPL
ID[
SRVWKXVLG#SRVWKXVLGLV

AUGLÕSIR FRAMBOÈSFREST VEGNA KOSNINGAR
TRÒNAÈARR¹ÈS OG FULLTRÒA ¹ ¹RSFUND 'ILDIS
LÅFEYRISSJËÈS

 9HVWXUEHUJ

 +HLèDUVHO
+MDOODVHO

 $XVWXUEHUJ
-yUXIHOO

 -yUXVHO
-|NODVHO

 6XèXUKyODU

 .DOGDVHO
.OHLIDUVHO
 .O\IMDVHO
.|JXUVHO

+AFFIHÒS "AKARÅ
"AKARAMEISTARINN 3M¹RATORGI
!USTURVERI 3UÈURVERI 'L¾SIB¾
OG -JËDD ËSKAR EFTIR AFGREIÈSLU
FËLKI 6INNUTÅMI   OG  
OG   OG  
%INNIG LAUS HELGARSTÎRF 'ËÈ
LAUN Å BOÈI
5PPL Å S   TIL KL
%INNIG UMSËKAREYÈUBLÎÈ
HTTPWWWBAKARAMEISTAR
INNIS

6EITINGAHÒSIÈ -ADONNA
«SKAR EFTIR MATREIÈSLUMANNI
KONU EÈA VANANN EINSTAKLING Å
ELDHÒS SEM GETUR UNNIÈ SJ¹LF
ST¾TT AÈRAHVORA HELGI ¹ KVÎLDIN
EÈA EFTIR SAMKOMULAGI
5PPL Å S   EÈA ¹
STAÈNUM 2AUÈAR¹RSTÅG  
 2VK
²TVEGUM STARFSFËLK FR¹ 0ËLLANDI Å FLEST
AR STARFSGREINAR 5PPL Å S  

3KEMMTILEG OG L¾RDËMS
RÅK STÎRF

3V¾ÈISSKRIFSTOFA 2EYKJANESS LEITAR
AÈ STARFSFËLKI µMSAR STARFSPRËSENTUR
5PPL Å SÅMA   OG ¹ WWW
SMFRIS
«SKAÈ ER EFTIR STARFSFËLKI Å SAL ¹ LÅTINN
KËSÕ VEITINGASTAÈ Å (AFNARFIRÈI 
 STARF 5PPL Å S   FR¹ KL
  OG  
-¹LARAR EÈA STARFSMENN VANIR M¹LN
INGARVINNU ËSKAST 5PPL Å S 


"AKARÅ Å  OG 

3TARFSKRAFTUR ËSKAST TIL AFGREIÈSLUSTARFA
Å BAKARÅ 6INNUTÅMI H¹LFAN DAGINN OG
AÈRA HVORA HELGI %KKI YNGRI EN  ¹RA
'ËÈ LAUN Å BOÈI FYRIR RÁTTA FËLKIÈ (ELST
REYKLAUS 5PPL Å S  

 +DPUDEHUJ
+UDXQEHUJ
1HèVWDEHUJ

 6NDJDVHO
6NULèXVHO
6WHLQDVHO
6WHNNMDUVHO

 .|WOXIHOO
0|èUXIHOO
1|QQXIHOO

 9DèODVHO
9RJDVHO
<VWDVHO

 5M~SXIHOO

 6WDIQDVHO
6WDOODVHO
6WDSDVHO
6WDèDUVHO
 'DOVHO
 +QM~NDVHO
+iOVDVHO

 (\MDEDNNL
)HUMXEDNNL
 -|UIDEDNNL
ËUDEDNNL

 ¹RA KK ËSKAR EFTIR VINNU STRAX HELST
VIÈ AKSTUR ER MEÈ MEIRAPRËF GET BYRJ
AÈ STRAX 5PPL Å SÅMA  

4RÁSMIÈUR

GET B¾TT VIÈ MIG SM¹VERKEFNUM
5PPL Å S  

 9HVWXUEHUJ

 +iEHUJ
 'YHUJKDPUDU
'\UKDPUDU
 .URVVKDPUDU
5DXèKDPUDU
 'DOK~V
 *UXQGDUK~V
9DOODUK~V
 *DUèK~V
+OtèDUK~V
 %DXJK~V
 9LèDUULPL
 )UyèHQJL
*XOOHQJL
 6WDUHQJL

 6HOMDEUDXW

 +DPUDYtN

 -DNDVHO

 %DNNDVWDèLU

 1~SDEDNNL
3UHVWEDNNL
5pWWDUEDNNL
ÏVDEDNNL

 %DNNDVWDèLU
%DUèDVWDèLU

*ÎFNUNARSTYRKUR TIL N¹MS

 (QJMDVHO

 *DUèVVWDèLU

5MSËKNARFRESTUR ¹ VORÎNN  ER TIL  FEBRÒAR NK

 *LOMDVHO
+DJDVHO

 %HUMDULPL

.EMENDUR FRAMHALDSSKËLA GETA ¹TT RÁTT ¹
o $VALARSTYRK VERÈA AÈ DVELJA FJARRI LÎGHEIMILI OG FJÎLSKYLDU
SINNI VEGNA N¹MS 
o 3TYRK VEGNA SKËLAAKSTURS S¾KJA N¹M FR¹ LÎGHEIMILI OG
FJÎLSKYLDU FJARRI SKËLA 

 %UHNNXVHO

5PPLÕSINGAR OG SKR¹NING UMSËKNA VEGNA VORANNARSUMARANNAR
 ER ¹ WWWLINIS
,¹NASJËÈUR ÅSLENSKRA N¹MSMANNA
.¹MSSTYRKJANEFND

 +ROWDVHO
5DQJiUVHO
5DXIDUVHO
5pWWDUVHO

 %U~QDVWDèLU

 5H\UHQJL
 6DOWKDPUDU
6WDNNKDPUDU
 /RJDIROG
5H\NMDIROG

 )UHPULVWHNNXU
*LOViUVWHNNXU
+yODVWHNNXU
8UèDUVWHNNXU

 /DXIHQJL

 %UHNNXE U

 %OiKDPUDU
9HJJKDPUDU

 %U~DUiV
'tVDUiV
*UXQGDUiV
 1 IXUiV
5DXèiV
 .ODSSDUiV
.OHLIDUiV
/ NMDUiV
0DODUiV
 5H\NiV
 +UDXQE U
 0êUDUiV
6HOiVEUDXW
6NyJDUiV
 )MDUèDUiV
+HLèDUiV
1RUèXUiV
 +UDXQE U
 0HOE U

!TVINNA ËSKAST

 'HSOXKyODU
(UOXKyODU
)êOVKyODU
+DXNVKyODU
9HVWXUKyODU

 +U\JJMDUVHO
+ èDUVHO

 )OMyWDVHO
+JÎRSTJËRN %ÚINGAR STÁTTARFÁLAGS AUGLÕSIR FRAMBOÈSFREST
VEGNA KOSNINGAR TRÒNAÈARR¹ÈS FÁLAGSINS OG FULLTRÒA ¹ ¹RSFUND
'ILDI LÅFEYRISSJËÈS !LLSHERJARATKV¾ÈAGREIÈSLA FER FRAM 
DESEMBER  OG VERÈUR N¹NAR AUGLÕST SÅÈAR 4ILLAGA UPP
STILLINGARNEFNDAR OG TRÒNAÈARR¹ÈS LIGGUR FRAMMI ¹ SKRIFSTOFU
FÁLAGSINS FR¹ OG MEÈ  DESEMBER ®ÈRUM LISTUM BER AÈ
SKILA ¹ SKRIFSTOFU FÁLAGSINS EIGI SÅÈAR EN  DÎGUM FYRIR KJÎRDAG
ÖE  DESEMBER  KL  ¹ H¹DEGI ,ISTUM SKULU
FYLGJA MEÈM¾LI  FÁLAGSMANNA
+JÎRSTJËRN

8PHUDèU èDKUHVVDQGL~WLYHUXYLè
~WEXUèiEO|èXPRJSyVWL XPKHOJDU
PLOOLNORJiPRUJQDQD+DIèX
VDPEDQGtVtPDHèDI\OOWX
~WXPVyNQiZZZSRVWKXVLGLV

/DXVKYHUILXPKHOJDU

 6WDèDUEDNNL
7XQJXEDNNL
8UèDUEDNNL
9tNXUEDNNL
ëDQJEDNNL

%ÚING STÁTTARFÁLAG

3yVWRJEODèEHUDUyVNDVW

 +UDXQE U
5RIDE U
 $VSDUIHOO
ëyUXIHOO
 9|OYXIHOO
<UVXIHOO

 /HLèKDPUDU
1HVKDPUDU

 0LèK~V
 $UDJHUèL
+DIQDUJDWD
+HLèDUJHUèL
.LUNMXJHUèL
9RJDJHUèL
 +DIQDUJDWD
+yODJDWD
0DUDUJDWD
0êUDUJDWD
9RJDJHUèL
 %UHNNXJDWD
)DJULGDOXU
+YDPPVGDOXU
+YDPPVJDWD
/HLUGDOXU
 $NXUJHUèL
+HLèDUJHUèL
+RIJHUèL
6XèXUJDWD
9RJDUJHUèL
JLVJDWD
 (QQLVKYDUI
ÈOIDKYDUI
ÈOINRQXKYDUI
 %UHLèDKYDUI
)DQQDKYDUI
)HOODKYDUI
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3JÒKRAHÒSIÈ 6OGUR ËSKAR EFTIR HJÒKRUNARFR¾ÈING TIL STARFA
ÖARF AÈ GETAÈ TEKIÈ N¾TURVAKTIR HUGASAMIR HAÙ SAMBAND
VIÈ ¶ËRU "JÎRNSDËTTUR HJÒKRUNARFORSTJËRA THORA SAAIS
EÈA Å SÅMA 

'RUNNSKËLINN Å 'RINDAVÅK

¶ROSKAÖJ¹LÙ
'RUNNSKËLINN Å 'RINDAVÅK ËSKAR EFTIR ÖVÅ AÈ R¹ÈA ÖROSKAÖJ¹LFA
EÈA STARFSMANN MEÈ SAMB¾RILEGA MENNTUN TIL STARFA
VIÈ SKËLANN 5M ER AÈ R¾ÈA   STARF 5PPLÕSINGAR VEITA
SKËLASTJËRI OG AÈSTOÈARSKËLASTJËRI Å SÅMA  
.ETFANG GULLI GRINDAVÅK IS

3KËLASTJËRI

¼¡INSSTÓGUR

 3ELFOSS
(AFI¡SAMBANDOGBØKI¡SKO¡UN

6ER¡
3TR¡FM
&JÚLDIHERBERGJA SVEFNL
"YGGINGARÉR

3ÏRSTAKLEGA VANDA¡ OG GLSILEGT HEILSÉRSHÞS ÞR #ETRUS LÓMTRÏSBJÉLKUM FRÉ
+ANADA (ÞSI¡ ER  FM A¡ GRUNNFLETI AUK U¤B  FM SVEFN OG
GEYMSLULOFTS5MHVERFISHÞSI¡ERFMSØLPALLURME¡HEITUMPOTTIOGFM
GESTAHÞSI (ÞSI¡ STENDUR É RÞMLEGA  HA EIGNALØ¡ Ó LANDI SGAR¡S Ó
'RÓMSNESIOGSKILASTFULLBÞI¡UTANSEMINNAN!LLARINNRÏTTINGARERUÞRDÚKKUM
(LYN É GØLFUM ERU FLÓSAR OG ELDHÞS OG BA¡HERBERGI ERU FULLBÞIN VÚNDU¡UM
TKJUM 'LUGGAR ERU HANDSMÓ¡A¡IR ÞR -AHOGNI ¤AKI¡ KLTT SVÚRTU !LUZINKI
MILLIVEGGIRERUÞRFURU LOFTERUEINANGRU¡OGKLDDME¡FURU(ÞSI¡SKIPTISTÓ
SAMLIGGJANDI ELDHÞSI OG STOFU ME¡ ÞTGENGI É SØLPALL BA¡HERBERGI ¤RJÞ
SVEFNHERBERGIOGSVEFNLOFT·GESTAHÞSIERLÓTI¡LAGNAHERBERGIOGSVEFNHERBERGI
ETTAERGLSILEGTHÞSOGERMIKI¡LAGTUPPÞRVANDA¡RISMÓ¡IOGFRÉGANGI

ØRARINN
*ØNSSONHDL
LÚGGFASTEIGNASALI

3TELLA
3ÚLUFULLTRÞI



STELLA REMAXIS

(RAFNHILDUR
3ÚLUFULLTRÞI



HRAFNHILDUR REMAXIS

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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c AÈ 9OUNIS %DWAN FR¹ *ËRDANÅU ER
SAGÈUR VERA EINUNGIS  CM ¹ H¾È
c AÈ L¹GVAXNASTI MAÈUR ALLRA TÅMA
SEM VITAÈ ER UM MEÈ VISSU HÁT 'UL
-OHAMMED FR¹ )NDLANDI (ANN VAR
EINUNGIS  CM LANGUR
c AÈ ,OUISE (OLLIS FR¹ "ANDARÅKJUN
UM HEFUR L¹TIÈ T¹NEGLUR SÅNAR VAXA FR¹
¹RINU  3ÅÈAST ÖEGAR Ö¾R VORU
M¾LDAR VAR SAMANLÎGÈ LENGD ÖEIRRA
  M
c AÈ ,OUISE GETUR EKKI KL¾ÈST
SKËM NEMA ÖEIR SÁU OPNIR OG ¹  
CM ÖYKKUM SËLUM SVO T¹NEGLURNAR
DRAGIST EKKI EFTIR GÎTUNNI
c AÈ ÒR MIÈJU ÒTEYRA 2ADHAKANT
"AJPAI FR¹ )NDLANDI SKAGA H¹RBRÒSKAR
SEM ERU ALLT AÈ   CM LANGIR
c AÈ 'ARRY 4URNER FR¹ "RETLANDI GETUR
TEYGT HÒÈ SÅNA   CM ÒT FR¹ LÅKAMA
SÅNUM ¶ETTA GETUR HANN AF ÖVÅ HANN
ER HALDINN KRANKLEIKA SEM KALLAST
%LHERS $ANLOS HEILKENNIÈ
c AÈ MINNSTI LIFANDI HESTUR Å HEIMI ER
 CM H¹R OG HEITIR "LACK "EAUTY
c AÈ ST¾RSTU F¾TUR ALLRA TÅMA ERU 
CM LANGIR OG TILHEYRA 2OBERT 7ADLOW
Å "ANDARÅKJUNUM
c AÈ ST¾RSTU HENDUR ALLRA TÅMA ERU
 CM LANGAR FR¹ ÒLNLIÈI ¹ BRODD
LÎNGUTANGAR
c AÈ LENGSTA TYPPI SEM HEFUR VERIÈ
M¾LT ER  CM LANGT
c AÈ LÁTTASTA FULLVAXNA MANNESKJAN
ER EINUNGIS   KÅLË
c AÈ LENGSTI OG ÖYNGSTI NÕBURINN Å
HEIMI VAR  CM LANGUR OG   KG
EÈA  MERKUR
c AÈ LENGSTA AUGNH¹RIÈ SEM M¾LT
HEFUR VERIÈ ER   CM LANGT
c AÈ LENGSTA TUNGA Å HEIMI ER  
CM OG TILHEYRIR 3TEPHEN 4AYLOR FR¹
"RETLANDI
c AÈ LENGSTA NEF ALLRA TÅMA ER  CM
LANGT
c AÈ LENGSTI BOTNLANGINN SEM
M¾LDUR HEFUR VERIÈ ER   CM
c AÈ #ATHI *UNG FR¹ "ANDARÅKJUNUM
ER MEÈ MJËSTA MITTI VERALDAR (ÒN
ER   M ¹ H¾È EN SAMANREYRT ER
UMM¹L MITTISINS   CM
c AÈ +IM 'OODMAN FR¹ "ANDARÅKJUN
UM GETUR KREIST AUGU SÅN ÖANNIG AÈ
ÖAU STANDA  MM ÒT ÒR TËTTUNUM
c AÈ H¾STI NÒLIFANDI MAÈURINN ER
8I 3HUN FR¹ +ÅNA (ANN ER   CM
¹ H¾È
c AÈ ELSTA MËÈIRIN VAR  ¹RA OG
 DAGA GÎMUL ÖEGAR HÒN ¹TTI
DËTTUR SÅNA
c AÈ GÎTUNARMEISTARINN #HARLIE
7ILSON FESTI  NÕJA TÅTANÅUMLOKKA
¹ LÅKAMA +AM -A ¹N NOKKURRAR
DEYFINGAR
c AÈ ÖETTA VORU FLESTAR GATANIR SEM
GERÈAR HAFA VERIÈ Å EINNI LOTU
c AÈ VINS¾LASTA FEGRUNARAÈGERÈIN
¹N HÒÈSKURÈAR ER "OTOX SPRAUTUN
c AÈ #INDY *ACKSON FR¹ "ANDARÅKJUN
UM HEFUR EYTT   MILLJËNUM KRËNA Å
 FEGRUNARSKURÈAÈGERÈIR
c AÈ PERÒSKUR MAÈUR HEFUR FR¹ ÖVÅ
 GENGIST UNDIR  SKURÈAÈGERÈIR
Å VIÈLEITNI SINNI AÈ VERÈA KONA
c AÈ FLEST BIKINÅVÎX SEM FRAMKV¾MD
HAFA VERIÈ ¹ FJËRUM TÅMUM ERU 
c AÈ FLESTAR H¹RGREIÈSLUR SEM FRAM
KV¾MDAR HAFA VERIÈ ¹ EINUM DEGI
ERU 
c AÈ DÕRASTA KLIPPINGIN SEM VITAÈ
ER UM KOSTAÈI  KRËNUR ¶AÈ
ER H¹RGREIÈSLUMAÈURINN BRESKI ,EE
3TAFFORD FR¹ "RETLANDI SEM RUKKAR
ÖESSA UPPH¾È ÖEGAR HANN KEMUR
TIL ÖÅN
c AÈ GATAÈASTI MAÈURINN Å HEIMI
SKARTAR  GÎTUM ¹ HÎFÈI SÅNU OG
LÅKAMA

$2!5-!(%,')
Gengið undir fullu tungli
*ÎKULL *ORGENSEN BASSALEIKARI OG EIGANDI (¹RSNYRTISTOFUNNAR !MADEUS
H¾FI SÅNA DRAUMAHELGI MEÈ D¾TRUM SÅNUM ÖREMUR Å SUMARBÒSTAÈARFERÈ Å
&LJËTSHLÅÈ b-ÁR FINNST FJÎLSKYLDAN NEFNILEGA EKKI VERJA N¾GUM TÅMA SAMAN Å
NÒTÅMASAMFÁLAGI OG SUMARBÒSTAÈARDVÎL BÕÈUR UPP ¹ ¹N¾GJULEGA SAMVERU m
SEGIR HANN
*ÎKULL MYNDI ELDA VEGLEGA M¹LTÅÈ FYRIR FJÎLSKYLDUNA UM KVÎLDIÈ OG AÈ
HENNI LOKINNI YRÈI PÒSLUSPIL TEKIÈ FRAM b!È MÅNU MATI ER F¹TT EINS AFSLAPP
ANDI OG AÈ PÒSLA SÁRSTAKLEGA Å ÎLLU ÖESSU ÎNGÖVEITI m ÒTSKÕRIR HANN b3VO
HEFÈI ÁG HANA MËÈUR MÅNA HEITNA MEÈ Å FERÈINA G¾TI ÁG R¹ÈIÈ %NDA ER ÖETTA
VÅST DRAUMAHELGIm
,AUGARDEGINUM VERÈI *ÎKULL EINSAMALL Å GËÈAN GÎNGUTÒR ¹ ¶ÒFNAVÎLLUM Å
6ÅÈIDAL FYRIR OFAN 3KAGAFJÎRÈ b'ANGA ¹ HJARNI UNDIR FULLU TUNGLI ER H¹PUNKTUR
TILVERUNNAR ÖAR SEM ENGU LÅKARA ER EN TUNGLIÈ BREYTIST Å SËL ÖAR SEM SKUGG
INN FR¹ ÖVÅ VERÈUR SVO SKARPUR ¡G HEF GERT ÖETTA ¹ÈUR OG FINNST ÖAÈ EINSTÎK
UPPLIFUNm
*ÎKULL F¾RI SÅÈAN Å SUND MEÈ D¾TRUNUM ¹ SUNNUDEGI OG ¾TTI MEÈ ÖEIM
RËLEGAN OG ¹N¾GJULEGAN EFTIRMIÈDAG "ÅËFERÈ YRÈI FYRIR VALINU UM KVÎLDIÈ
RVE
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Biðlistar eftir gervitönnum!
5-2¨!.
'ERVILIÈAAÈGERÈIR

Í

Fréttablaðinu 23. nóv. s.l. birtist
frétt undir fyrirsögninni: „Allir
sem bíða eftir gervilið þjást
mikið“. Í undirfyrirsögn: „Biðlistar eftir gerviliðaaðgerð lengjast
jafnt og þétt. Líðan þeirra 700 einstaklinga, sem nú bíða, er mjög
slæm vegna stöðugra verkja.
Bæklunarsérfræðingar
segja
ástandið hræðilegt og kalla eftir
fjármagni frá heilbrigðisyfirvöldum“. Í fréttinni segir, að bið eftir
aðgerð sé um ár á Landspítalanum
og að „ástæðan er skortur á fjármagni“. Haft er eftir yfirlækni á
LSH, að „við stöndum hérna með
allt til alls; tæki og kunnáttu, en
getum ekkert gert“.

Þegar
lyfjameðferð
Fjárveitingin sé að vísu
dugar ekki til að halda
„ekki í höfn, en [ráðherrsjúkdómseinkennunum
ann] geri sér góðar vonir
niðri og sjúkdómurinn
um, að hún verði samhefur mikil áhrif á lífsþykkt.“
Ráðherrann
gæði fólks, er yfirleitt
segir að lokum: „Ég mun
valið að gera við tennskoða það með velvilja,
urnar eða setja nýjar.
þar sem það er óumdeilt
Aðgerðin er þó einungað biðin er lengri eftir
is gerð, þegar verkir og
þessum aðgerðu nú en í
hreyfihindrun eru orðin
fyrra.“
það mikil, að sjúklingur
Í sama tölublaði er %''%24 (!5+33/.
telur sig ekki geta lifað
skýrt nánar, hvað felist í
við óþægindin.“ Loks segir:
„viðgerðum á tönnum og ísetningu
„Árangur aðgerðarinnar er yfirpostulínstanna, sem sé algeng og
leitt góður, sjúklingar verða flestir
árangursrík aðgerð“ við skemmdverkjalausir eða verkjalitlir og
um og sliti á tönnum. En „í dag eru
hreyfifærni kjálka og beiting
engin lyf þekkt, sem hafa áhrif á
tanna batnar þannig að menn geta
gang tannpínu, en þau lyf, sem
aftur farið að tyggja matinn sinn.“
gefin eru, slá á verki og óþægindi.

--Framangreind umritun á frétt
Fréttablaðsins um biðlista eftir
læknisaðgerðum kann að hljóma
fjarstæðukennd. En hver er munurinn á bæklunaraðgerðum og tannlækningum, þegar kemur að því að
leysa málin? Hvers vegna er árs
biðlisti eftir öðru, en enginn eftir
hinu? Hvaða máli á að skipta, þegar
að lækningu kemur, hvort verkur sé
í hné eða tönn, ef hann er jafnvondur og illbær? Og hvers vegna má
fólk sjálft leita úrræða, þegar það
þjáist af öðrum verknum, en ekki
hinum? (Það getur verið jafndýrt að
kaupa munnfylli af gervitönnum og
það kostar að setja gervilið í hné).
Núna eiga þeir, sem kveljast á
biðlistum eftir gerviliðaaðgerðum,

sem og á öðrum biðlistum, lækningu og lífsgæði komin undir
örlæti þingmanna og „velvilja“
þess, sem er heilbrigðisráðherra
hverju sinni. Hefur það reynst
góður kostur? Svar heilbrigðisráðherra við þeirri spurningu í Fréttablaðinu 24. nóv. s.l. er, að „það er
óumdeilt að biðin er lengri eftir
þessum aðgerðum nú en í fyrra“.
Fjárskorti er kennt um. Ég held
að það skorti miklu fremur nýja
hugsun, afstöðu og vinnubrögð í
þessum efnum, þar sem sjúklingarnir (viðskiptavinirnir) endi ekki
sem afgangsstærð. Slík úrræði eru
þekkt og þrautreynd afar víða á
öðrum sviðum.
Höfundur er viðskiptafræðingur.

En hver er munurinn á bæklunaraðgerðum og tannlækningum, þegar kemur að því
að leysa málin? Hvers vegna
er árs biðlisti eftir öðru, en
enginn eftir hinu?
Í Fréttablaðinu degi síðar er
haft eftir heilbrigðisráðherra, að
hann sé vongóður um að fé fáist til
biðlistaaðgerða með samþykki
fjárlaga fyrir árið 2007 og „segist
ætla að horfa sérstaklega til gerviliðaaðgerða, fáist fjárveitingin“.
Fjárveitingin sé að vísu „ekki í
höfn, en [ráðherrann] geri sér
góðar vonir um, að hún verði samþykkt“. Ráðherrann segir að
lokum: „Ég mun skoða það með
velvilja, þar sem það er óumdeilt
að biðin er lengri eftir þessum
aðgerðum nú en í fyrra.“
Í sama tölublaði er skýrt nánar,
hvað felist í „gerviliðaaðgerð á
hné, sem sé algeng og árangursrík
aðgerð“ við slitgigt, en hún er
algengasta orsökin. En „í dag eru
engin lyf þekkt, sem hafa áhrif á
gang sjúkdómsins, en þau lyf, sem
gefin eru, slá á verki og óþægindi.
Þegar lyfjameðferð dugar ekki til
að halda sjúkdómseinkennunum
niðri og sjúkdómurinn hefur mikil
áhrif á lífsgæði fólks, er yfirleitt
valið að gera gerviliðaaðgerð.
Aðgerðin er þó einungis gerð,
þegar verkir og hreyfihindrun eru
orðin það mikil, að sjúklingur telur
sig ekki geta lifað við óþægindin.“
Loks segir: „Árangur aðgerðarinnar er yfirleitt góður, sjúklingar
verða flestir verkjalausir eða
verkjalitlir og hreyfifærni batnar.“
--Þetta er ófögur lýsing á hlutskipti þeirra, sem skipa þann biðlista, sem hér er til umfjöllunar.
Og ekki virðist hlutskipti alþingismanna, sem sagðir eru bera ábyrgð
á, að ekki sé nægjanlegu fé veitt í
þessa hluti, heldur vera öfundsvert. – En gæti það orðið verra?
Hugsum okkur, að ekki væri
verið að ræða um gerviliðaaðgerðir, heldur eitthvað annað; t.d. tannlækningar. Setjum sem svo, að frásögn Fréttablaðsins hefði snúist
um biðlista eftir tannviðgerðum
og gervigómum í stað liðskiptaaðgerða. Þá myndi þessi pistill
hljóma eitthvað á þessa leið:
Í Fréttablaðinu 23. nóv. s.l. birtist frétt undir fyrirsögninni: „Allir
sem bíða eftir tannviðgerðum
þjást mikið“. Í undirfyrirsögn:
„Biðlistar eftir tannviðgerðum
lengjast jafnt og þétt. Líðan þeirra
700 einstaklinga, sem nú bíða, er
mjög slæm vegna stöðugrar tannpínu. Tannlæknar segja ástandið
hræðilegt og kalla eftir fjármagni
frá heilbrigðisyfirvöldum“. Í fréttinni segir, að bið eftir nýjum gómi
og tannfyllingum sé um ár og að
„ástæðan er skortur á fjármagni“.
Haft er eftir yfirlækni á tannlækningadeild LHS, að „við stöndum
hérna með allt til alls; tæki og
kunnáttu, en getum ekkert gert“.
Í Fréttablaðinu degi síðar er
haft eftir heilbrigðisráðherra, að
hann sé vongóður um að fé fáist til
munnholsaðgerða með samþykki
fjárlaga fyrir árið 2007 og „segist
ætla að horfa sérstaklega til góma
og gervitanna, fáist fjárveitingin“.
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Misfarið með almannafé
vegna ríkisvæðingar á
upplýsingatæknisviði
má reikna með hún sé
á bilinu 500 - 800 miljónir árlega varlega
íkisstjórn Íslands er
áætlað. Svar við fyrirsek um að misfara
spurn til Ríkisendurmeð almannafé með því
skoðunar um úttekt á
að beita því markvisst inn
þessum kostnaðarlið
í ríkisstofnanir í beinni
hefur
ekki
borist
samkeppni við einkageirennþá, tveimur árum
ann. Þessar upphæðir eru
eftir að óskað var eftir
talsverðar,
og
mætti 3./22) (
þessari úttekt. Greinifremur nýta í þjóðfélags- '5¨-5.$33/.
legt er að þessi ríkislega uppbyggingu s.s. að
væðing er EKKI að skila sér í hraðbreikka Suðurlandsveg, efla heilvirkum
upplýsingakerfum
brigðiskerfið, sjá til þess að aldr(Upplýsingasamfélagið sem er á
aðir búi við velsæmandi kjör, og
snærum forsætisráðherraembættþannig mætti lengi telja. Kostnaðisins getur ekki einu sinni sagt til
ur Hagstofunnar við þróun á kerfi
um hvernig fjárveitingum þess er
í samkeppni við einkafyrirtæki
varið þar sem ekki er hægt að
hérlendis er í kringum 30 miljónir
framkvæma slíka úttekt!)
á ári. Þetta er deild sem ber nafnið
Tæknin sem þessar stofnanir
Upplýsingadeild og á að sjá til þess
þykjast vera að þróa á kostnað
að miðla upplýsingum sem safnað
hins almenna borgara er til og
hefur verið (og unnið úr) til
kostar tuttugu sinnum minna en
almennings og stofnana innanáætluð ÁRLEG fjármunasóun
lands sem utan. Slíkt kerfi er til og
stjórnvalda (sem hafa glatað rétti
var boðið Hagstofunni undir stjórn
sínum til stjórnunar vegna vanHallgríms Snorrasonar í ágúst
kunnáttu og skorts á framtíðar2004. Kostnaður: 5 milljónir. Áætlsýn). Hefði sú leið verið tekin 2004
aður kostnaður vegna eigin hugaf þremur lykilstofnunum að taka
búnaðarþróunar
Hagstofunnar
inn tilbúið kerfi til gagnavinnslu
2004 - 2006: 57 milljónir! Ein deild!
og dreifingar, hefðu sparast nægiEr skrýtið að Hagstofan hafi farið
legir fjármunir til þess að sinna
fram úr áætlun skv. Ríkisendurhinu raunverulega ríki − fólkinu í
skoðun? Og hver ber kostnaðinn?
landinu. Stjórnmálamenn eru
Almenningur − eldri borgarar,
starfsmenn okkar, og nú vil ég
aðilar sem ferðast milli Reykjareka þá úr starfi fyrir vanrækslu á
víkur og Selfoss, þeir sem þurfa á
sviði ábyrgrar fjármálastjórnunar
heilbrigðisþjónustu að halda. Þetta
og ríkisvæðingarstefnu. Eins og
er óþolandi sóun á okkar fé og þarf
Trump myndi segja: „You are
að ljúka þessum svarta kapítula
FIRED!“
Íslandssögunnar í næstu kosningBein tilvitnun í aðila sem raunum. Greinilegt er að þeir sem nú
ar hætti áður en hann var rekinn:
sitja við stjórn hafa ekki hundsvit
„Til að tryggja sem besta nýtingu
á upplýsingatækni og þeim sóknfjármuna hins opinbera er mikilartækifærum framtíðarinnar sem
vægt að leita leiða til að ná fram
þar felast (sumir láta prenta út
aukinni hagkvæmni og skilvirkni í
tölvupóstinn sinn sem ýtir enn
yfirstjórn og stjórnsýslu. Fjárfrekar undir sóun almannafjár).
munir hins opinbera eru skattpenSeðlabankinn er í sömu verkingar sem við, íbúar þessa lands,
efnum − að þróa upplýsingakerfi í
greiðum til ákveðinna verkefna og
samkeppni við einkafyrirtæki. Sé
þjónustu samfélaginu öllu til
gert ráð fyrir því að málum sé
heilla. Það er skylda stjórnvalda
svipað háttað þar á bæ, þá eru
að tryggja að þessir fjármunir nýtþessar stofnanir að kosta almennist sem best.“ Setningarræða foring í landinu yfir 115 milljónir
sætisráðherra 10. nóvermber 2005,
árlega! Glæsileg stjórnsýsla það
10. grein.
og aðhald í ríkisfjármálum. Þá
Er það verkefni að drepa frambætist við Tölvumiðstöð dómstíðaruppbygginu á sviði upplýsmálaráðuneytisins (TDM), FME,
ingatækni með ríkisvæðingu? Eru
RSK, og ótal smærri stofnanir sem
stjórnvöld betur til þess fallin að
einnig starfa að hugbúnaðarþróun
stjórna þróun að upplýsingatækniá kostnað einkageirans og almennkerfum í stað þess að stjórna landings í landinu á meðan ekki fæst
inu? Ég sárvorkenni forriturum og
fjármagn til þess að veita í það
öðru tæknifólki sem fær hvergi
sem máli skiptir − að búa um hag
vinnu annarsstaðar en hjá hinu
þjóðarinnar! Sé sett tala á kostnað
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opinbera vegna drepsóttar sem
stjórnvöld hafa komið af stað í
þessum geira. Þetta velmenntaða
og öfluga fólk fæst við leiðinleg
verkefni sem skila hvorki bónusgreiðslum né heldur möguleikum
á að eignast hluta í því félagi sem
það starfar fyrir; það vinnur ekki í
heilbrigðu samkeppnisumhverfi
þar sem hver dagur er áskorun í að
gera betur, og fær því ekki að
kynnast þeirri gleði sem hlýst af
því að koma framsækinni hátækniafurð á innanlands- og alþjóðamarkað. Ofan á allt þetta leggst að
þetta úrvalslið er á lægri launum
en starfaði það í einkageira. Oft er
sagt að þeir sem ná ekki árangri í
einkageiranum fari í ríkisgeirann,
en á Íslandi er staðreyndin sú að
það eru fáir sem engir valmöguleikar í stöðunni – tæknifyrirtæki
á sviði upplýsingamiðlunar fara að
leggjast af eða flytja úr landi
vegna eitilharðrar samkeppni við
ríkið!
Ég heyri á hverjum degi um
framúrskarandi tölvufólk sem
missir starf í einkageira og flyst
yfir í Hagstofu, Seðlabanka, eða
RSK (Reykjavíkurborg tekur virkan þátt í þessari ríkisvæðingu,
enda sitja þar sömu afturhaldsflokkar við stjórnvölinn). Þar fer
það á laun skv. kjarasamningum
ríkisins sem eru ALLTAF lægri en
hjá einkageiranum. Ég veit engan
forritara sem er á 800 þúsund á
mánuði hjá ríkinu, en slíkt er
algengt í einkageiranum, sér í lagi
erlendis þar sem eðlileg samkeppni þrífst.
Það þarf að skipta um stjórn við
næstu kosningar ef Ísland ætlar að
vera samkeppnisfært í upplýsingatækni á alþjóðavettvangi.
Þegar rýnt er í nöfn flokkanna sem
ráða ríkjum og misfara með
almannafé, fer maður að velta
fyrir sér hversu mikið sjálfstæði
felist í því að ríkisvæða stofnanir
og hversu mikil framsókn felist í
landbúnaði. Framsóknarflokkurinn boðar afturför og Sjálfstæðisflokkurinn
(Sjálfsæðisflokkurinn?) rýrir sjálfstæði þjóðarinnar
með því að veita fé til höfuðs einkageiranum. Þjóð er með réttu skilgreind sem RÍKISBORGARAR
hennar, en ekki skipaðir (eða kosnir) embættismenn.
Það er kominn tími til breytinga. Vonandi ber vorið þær í
skauti sér.
Höfundur er framkvæmdastjóri
upplýsingatæknifyrirtækis.

Stefnubreyting
Frjálslynda flokksins
5-2¨!.
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álflutningur
þingmanna
Frjálslynda flokksins og
áhanganda þeirra, um innflytjendur hefur vakið ugg og óróa í samfélaginu. Stefna stjórnvalda í málefnum þeirra er nánast engin, og
óskýr þar sem hennar gætir. Engar
tillögur eru sjáanlegar.
Stefna Frjálslynda flokksins í
þessum málum er skýr. Hún er
eftirfarandi upp úr stefnuyfirlýsingu hans. Í kafla um innflytjendur og flóttafólk á bls. 34. segir að
áhersla skuli lögð á íslenskukunnáttu, félagslegt jafnrétti og þátttöku í samfélaginu, öllum til hagsbóta. Þá segir einnig að Frjálslyndi
flokkurinn telji að innflytjendur
auki víðsýni og samkeppnishæfni
þjóðarinnar á alþjóðavettvangi.
Ennfremur að Ísland eigi ekki að
skorast undan ábyrgð í málefnum
flóttafólks. Í kafla um menningu
og trú á bls. 13 segir að íslenskt
samfélag sé að breytast í fjölmenningarþjóðfélag og „Íslendingum“ af erlendum uppruna
fjölgi ört. „Vinna verði að því að
aðfluttir finni sér hlutverk, aðlagist og kynnist menningu og hefðum. Öllu skuli fagnað sem auðgar
samfélagið.“ Í kafla um mannréttindi á bls. 32 segir: „Allir
skulu njóta fullra mannréttinda án
tillits til kynferðis, trúarbragða,
skoðana, þjóðernis, aldurs, kynþáttar, kynhneigðar, efnahags,
ætternis og stöðu að öðru leyti.“
Vart verður fundin pólitísk
stefna innflytjendum hagstæðari,
og meira að skapi. Hún er þeim
afar vinveitt. Hún gengur út á að
taka öllum, sem hingað vilja koma,
opnum örmum. En, hvað hefur
gerst? Frjálslyndi
flokkurinn
hefur aukið fylgi sitt með umræðu
um innflytjendur. Ekki verður þó
séð að málflutningur þingmanna
hans hafi verið í samræmi við þá
stefnu sem mótuð er af fólkinu í
flokknum á landsþingum hans og
vitnað er til hér að framan. Þvert
á móti hefur hún snúist um að takmarka aðgang fólks af öðru þjóðerni að landinu. Hinsvegar er
minna rætt um að í mörgum tilfellum umgangast Íslendingar hið
svokallaða erlenda vinnuafl, nánast eins og búfénað. Hvað veldur?
Hugsum málið. Hér hafa þing-

menn
flokksins
skriplað á
skötunni og
ekki náð að
höndla hlutina
rétt.
Ekki hefur
aðkoma
utanaðkomandi flökkumanna, sem
-5.$) ,/&433/.
uppá sjálfdæmi hafa
nánast skipað sér í hóp hinna
kjörnu fulltrúa flokksins, bætt hér
úr. Þar er daðrað við kynþáttafordóma m.a. með spuningum um
hvort Ísland eigi að vera fyrir
Íslendinga. Hér þurfa menn að
opna augun. Allt hefur þetta leitt
til óróa, óöryggis og kvíða þeirra
sem í hlut eiga. Um það vitna opinber viðtöl við innflytjendur, fréttir og blaðaskrif. Hinir kjörnu fulltrúar flokksins verða að átta sig.
Finna stefnu sína aftur en láta
ekki einhver mýrarljós villa sér
sýn. Umræðan á ekki að snúast
um hvort, Íslendingar taki á móti
fólki af öðru þjóðerni, heldur
hvernig.
Annar þáttur þessarar umræðu
snýr að trúmálum. Hvort fólk af
erlendum uppruna sé af trúarlegum ástæðum óæskilegir innflytjendur. Stefna Frjálslynda flokksins í þessu er einföld. Í yfirlýsingu
hans á bls. 13 segir: „Frjálslyndi
flokkurinn telur að það sé einkamál hvers og eins hvaða trú eða
lífssýn hann eða hún aðhyllist. Aðskilja ber ríki og kirkju.
Það er eins og í öðru. Allir velkomnir. Kosturinn við pólitíska
stefnu af þessu tagi er að hún útilokar alla trúarlega sérdrægni, er
í raun grunnur þess frjálslyndis
sem flokkurinn byggir á. Þess
vegna eru hverskonar hugmyndir
um, að sértrúarleg gildi skuli vera
í fyrirrúmi í starfi hans og stefnu,
gersamlega út í bláinn.
Ef fulltrúar okkar á Alþingi,
sem og aðrir sem innflytjendamál
varðar, ná hér áttum, er von um
úrbætur þar sem þeirra er þörf.
Þar eru ærin verkefni. Þvarg og
þras um þjóðerni og trúarbrögð
leiða þar ekki til nokkurrar niðurstöðu.
Höfundur er skráður í Frjálslynda
flokkinn.
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Methalli á viðskiptum við útlönd - verðbólga í hámarki
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iðskiptahalli er nú meiri en
nokkru sinni fyrr og verðbólga einnig mikil. Vaxtahækkanir Seðlabankans hafa ekki skilað tilætluðum árangri. Þeim var
ætlað að slá á verðbólguna og
stuðla að því, að Seðlabanka tækist að halda verðbólgunni innan
viðmiðunarmarka, sem eru 2,5%.
En það hefur mistekist. Verðbólgan er langt umfram markmið
Seðlabankans í þessum efnum
þrátt fyrir stanslausar vaxtahækkanir.

6IÈSKIPTAHALLINN  MILLJARÈAR
Halli á vöruskiptajöfnuði landsins nam 109,l milljarði króna
fyrstu 10 mánuði ársins. Til samanburðar má geta þess, að hallinn
á sama tímabili á síðasta ári nam
81,8 milljörðum. Ástandið fer því
versnandi. Í oktober nam vöruskiptahallinn 7 milljörðum. Þetta
er methalli og mikið áhyggjuefni.
Alls nam útflutningur á þessu
tímabili í ár 193,2 milljörðum en
innflutningur 302,4 milljörðum.
Það er einkum mikill innflutningur fjárfestingarvara, sem veldur
halla á vöruskiptajöfnuðinum en

einnig er mikill innflutningur á flutningatækjum og neysluvörum.

krónunnar svo verð innfluttra
vara
mundi
lækka. Þessi ráðstöfun
hefur
verið
mjög
umdeild, þar eð hún
6ERÈBËLGAN   FR¹
hefur bitnað mjög á

útflutningsatvinnuvegunum, sem hafa fengið
Á sama tíma og þjóðin
býr við methalla í viðminna en áður fyrir
útfluttar vörur vegna
skiptum við útlönd fer
verðbólgan
vaxandi,
sterkrar stöðu krónunnar. Krónan hefur að vísu
þegar yfir lengri tíma "*®2'6).
lækkað nokkuð aftur.
er litið, og brennir upp '5¨-5.$33/.
Ráðstafanir ríkisstjórnkjarabætur launþega
arinnar í ríkisfjármálum og efnaog eftirlaunafólks. Frá 2004
hagsmálum hafa ekki stutt næginemur verðbólgan 12,5%. Svo
lega við stefnu Seðlabankans.
virðist þó sem örlítið sé að hægja
Stefna ríkisstjórnarinnar hefur
á verðbólgunni nú. Greiningarskapað þenslu. Þessir aðilar hafa
deild Glitnis spáir 9% verðbólgu
ekki verið nægilega samstíga í
á árinu. Er það mesta verðbólga í
baráttunni við verðbólguna.
Evrópu.

Ljóst er, að barátta ríkisstjórnar og Seðlabanka gegn verðbólgunni hefur mistekist.
"AR¹TTAN HEFUR MISTEKIST
Ljóst er, að barátta ríkisstjórnar
og Seðlabanka gegn verðbólgunni
hefur mistekist. Seðlabankinn
hefur hækkað stýrivexti ört í því
skyni að styrkja gengi íslensku

+JARARÕRNUN ER ORÈIN MIKIL
Verðbólgan er nú orðin það mikil,
að kjararýrnun er orðin veruleg.
Verkafólk sér nú, að þær litlu
kjarabætur, sem samningar eiga
að veita þeim, brenna upp á verðbólgubálinu. Greiðslur af húsnæðislánum hafa þyngst verulega og eiga margir láglaunamenn
nú erfitt með að halda íbúðum
sínum.
Höfundur er viðskiptafræðingur.

.ÕLENDUSTEFNA
!THUGASEMD VIÈ GREININA b(VAÈ ER
NÕLENDUSTEFNA OG HVERJIR VORU KOSTIR
HENNAR OG GALLARm SEM BIRTIST Å &RÁTTA
BLAÈINU  DESEMBER SL
3UMT ER MEÈ ÖEIM H¾TTI Å GREININNI
AÈ ÁG GET EKKI FELLT MIG VIÈ FRAMSETN
INGUNA 6IL F¹ AÈ VITA HVERNIG ÖESSI
FULLYRÈING STENDUR OG HVERNIG FENGIN
b¥BÒUM -EXÅKËS F¾KKAÈI ÒR UM 
MILLJËNUM Å EINA MILLJËN ¹ TÅMUM
(ERNANDO #ORTÁS   Å BYRJUN
 ALDARm
3EM ¹HUGAMAÈUR UM SÎGU 3P¹NAR
OG LANDAFUNDA ÖEIRRA ¹SAMT FRAM
FERÈI ÖEIRRA VIÈ HERNAÈ OG BÒSETA Å
NÕLENDUNUM FINN ÁG HVERGI NEITT SEM
STYÈUR ÖESSA HR¾ÈILEGU FULLYRÈINGU FR¹
SÎGUKENNARA Å (¥ ¶AÈ LIGGUR VEL LJËST
FYRIR HVEN¾R #ORTÁS HËF FÎR SÅNA VESTUR
UM HAF ¶ESS VEGNA SÁ ÁG EKKI TILGANG
AÈ SEGJA FR¹ HVE LENGI HANN LIFÈI EÈA Å
 ¹R ¶ESSI ¾GILEGA MERGÈ FËLKS SEM
SAGT ER AÈ HAFI D¹IÈ Å -EXIKË bDËm ÖVÅ
¹ F¹RRA ¹RA TÅMABILI ¡G HEFI NÕJUSTU
ÒTG¹FU ¹ SÎGU 3P¹NAR VEGNA  ¹RA
TÅMAMËTA UM LANDAFUNDINA OG FINN
EKKERT ÖAR UM ÖENNAN FJÎLDA
%NNFREMUR SEGIR b&YRSTU NÕLENDU
VELDIN Å ÖESSUM SKILNINGI VORU 0ORTÒGAL
OG 3P¹NN 0ORTÒGALAR HËFU AÈ SIGLA
NIÈUR EFTIR STRÎND !FRÅKU ¹  ÎLD OG
SP¾NSKU KONUNGSHJËNIN &ERDÅNANT OG
¥SABELLA STYRKTU +ËLUMBUS TIL FERÈAR
SINNAR ¹RIÈ m
%KKERT VEIT ÁG UM FERÈIR 0ORTÒGALA
bNIÈUR MEÈ STRÎND !FRÅKUm (ITT ER VEL
SKJALFEST AÈ +ËLUMBUS FËR NOKKRAR FERÈ
IR TIL EYJANNA VESTUR AF !FRÅKU ¹ ¹RUNUM
 &R¹SÎGN AF ÖESSUM FERÈUM
HEFI ÁG ÒR NÕJU ÒTG¹FUNNI  ¶EGAR ÖAÈ
VAR LJËST AÈ JÎRÈIN VAR EKKI FLÎT S¹U

B¹ÈAR ÖESSAR ÖJËÈIR HAG SÅNUM BETUR
BORGIÈ AÈ GERA MEÈ SÁR SAMNING UM
¹KVEÈIN YFIRR¹È %N UM ÖAÈ FJALLAR
4ORDESILLAS SAMNINGURINN KENND
UR VIÈ STAÈ ¹ 3P¹NI  (OLLENDINGAR
GERÈU MIKLU MIKLU MEIRA EN AÈ TAKA
SM¹RÅKIÈ 'UINA SEM F¾STIR LESENDUR
VITA HVAR ER INNSKOT MITT  ¶EIR FËRU
TIL )NDËNESÅU OG MERGSUGU NÕLENDUR
SÅNAR ¶AÈ GERÈU NÕLENDUVELDIN ÎLL
MEIRA OG MINNA
¶ESS VEGNA F¾R ÖAÈ EKKI STAÈIST
Å GREININNI AÈ bMËÈURLANDIÈ NÕTIR
AUÈLINDIR NÕLENDUNNAR OG NÕLENDAN ER
SÅÈAN HENTUGUR MARKAÈUR FYRIR UNNAR
VÎRUR MËÈURLANDSINSm %FTIR ÖVÅ SEM
ÁG F¾ SKILIÈ VAR N¾R EINGÎNGU UM ÖAÈ
AÈ R¾ÈA AÈ bKÒGARINNm HIRTI AUÈ¾FIN
HEIM TIL SÅN OG VANN ÒR ÖEIM FYRST OG
FREMST TIL EIGIN HAGSBËTA ¡G G¾TI NEFNT
HÁR MÎRG D¾MI UM TÅMABIL SEM STËÈ
YFIR Å UM  ¹R $OÈRANTUR Å HÎNDUM
MÅNUM UM SÎGU !FRÅKU SEGIR ÖAÈ ¡G
TEL FENG Å FYRIR LESENDUR &RÁTTABLAÈSINS
AÈ F¹ SVÎR ¹ ÖESSUM VETTVANGI 6¾NTI
ÖESS HINS VEGAR AÈ ALLMIKIL N¹KV¾MNI
OG SANNLEIKUR EINKENNI SVARIÈ
*ËN RMANN (ÁÈINSSON ELDRI
BORGARI Å +ËPAVOGI
3%.$)¨ /++52 ,¥.5
6IÈ HVETJUM LESENDUR TIL AÈ SENDA
OKKUR LÅNU OG LEGGJA ORÈ Å BELG UM
M¹LEFNI LÅÈANDI STUNDAR 'REINAR OG
BRÁF SKULU VERA STUTT OG GAGNORÈ
%INGÎNGU ER TEKIÈ ¹ MËTI EFNI SEM
SENT ER FR¹ 3KOÈANASÅÈUNNI ¹ VISIRIS
¶AR ERU N¹NARI LEIÈBEININGAR 2ITSTJËRN
¹KVEÈUR HVORT EFNI BIRTIST Å &RÁTTABLAÈ
INU EÈA 6ÅSI EÈA Å B¹ÈUM MIÈLUNUM
AÈ HLUTA EÈA Å HEILD SKILINN ER RÁTTUR
TIL LEIÈRÁTTINGA OG TIL AÈ STYTTA EFNI
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John Lennon myrtur í New York
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Við erum loksins búin að
átta okkur á því að við
erum engir aumingjar, en
um leið og við skiljum
það, þá vöðum áfram í
þessu mikilmennskubrjálæði. Og það kemur að því
að við eigum öll eftir, öll
þjóðin, að hlaupa á stóran
og þykkan vegg og átta
okkur á þessu.

TIMAMOT FRETTABLADIDIS

AFMÆLI

 ÖESSUM DEGI ERU TUTTUGU OG
SEX ¹R SÅÈAN AÈ MORÈIÈ ¹ *OHN
,ENNON SKËK HEIMSBYGGÈINA
,ENNON VAR EINS OG FLESTIR VITA
EINN FR¾GASTI TËNLISTARMAÈUR
HEIMS %FTIR ¹RIN MEÈ "ÅTLUNUM OG
SËLËFERIL SINN HAFÈI ,ENNON HAFT
H¾GT UM SIG Å NOKKUR ¹R EN 
SNERI HANN AFTUR TIL MEÈ PLÎTUNNI
$OUBLE &ANTASY SEM HANN OG
EIGINKONA HANS 9OKO /NO UNNU
SAMAN
,ENNON OG 9OKO /NO VORU ¹
HEIMLEIÈ EFTIR AÈ HAFA VARIÈ NOKKR
UM KLUKKUTÅMUM Å HLJËÈVERI VIÈ
TÎKUR ¹ NÕJU LAGI 9OKO /NO ÖEGAR
-ARK $AVID #HAPMAN SKAUT ,ENNON FJËRUM SINN
UM Å BAK OG ÎXL #HAPMAN HAFÈI FYRR UM DAGINN
BEÈIÈ HJËNANNA UTAN VIÈ HEIMILI ÖEIRRA Å BYGG
INGUNNI $AKOTA TIL ÖESS AÈ F¹ EIGINHANDAR¹RITUN

FR¹ ,ENNON EN HANN VAR MIKILL
AÈD¹ANDI TËNLISTARMANNSINS %FTIR
¹R¹SINA LAGÈI #HAPMAN FR¹ SÁR
BYSSUNA OG SETTIST ¹ GANGSTÁTTINA
ÖAR SEM LÎGREGLA HANDTËK HANN
,ENNON VAR FLUTTUR ¹ 2OOSEVELT
SJÒKRAHÒSIÈ EN SÎKUM MIKILS
BLËÈMISSIS LÁST HANN ¹ LEIÈINNI
ÖANGAÈ &RÁTTIRNAR B¹RUST UM
HEIMINN EINS OG ELDUR Å SINU OG
AÈEINS ÎRF¹UM MÅNÒTUM EFTIR AÈ
FYRSTU FRÁTTUM AF L¹TI FYRRVERANDI
"ÅTILSINS VAR ÒTVARPAÈ HËF FËLK AÈ
SAFNAST SAMAN FYRIR UTAN HEIMILI
HANS ¶AR BAÈST ÖAÈ FYRIR SÎNG LÎG
HANS OG KVEIKTI ¹ KERTUM
#HAPMAN J¹TAÈI SÎK OG HLAUT FANGELSISDËM FR¹
TUTTUGU ¹RUM TIL LÅFSTÅÈAR (ONUM HEFUR FJËRUM
SINNUM VERIÈ NEITAÈ UM REYNSLULAUSN SÅÈAST Å
OKTËBER Å ¹R

-%2+)3!4"52¨)2
 -ARÅA 3TÒART 3KOTA

DROTTNING ER TEKIN AF LÅFI Å
%NGLANDI
 4ÅÈINDUM ÖYKIR S¾TA ÖEGAR

LISTVERSLUN ER OPNUÈ Å
2EYKJAVÅK
 "ANDARÅKJAMENN LÕSA YFIR

STRÅÈI ¹ HENDUR *APÎNUM
EINUM DEGI EFTIR ¹R¹SINA ¹
0ERLUHÎFN
 3AMKOMULAG UM STJËRN

M¹LASAMBAND ¥SLANDS OG
+ÅNA ER FORMLEGA UNDIRRITAÈ
 'OLDA -EIR FYRRVERANDI

FORS¾TISR¹ÈHERRA ¥SRAELS
ANDAST Å *ERÒSALEM
 ,EIÈTOGAR 3OVÁTRÅKJANNA

OG "ANDARÅKJANNA 2EAGAN
OG 'ORBATSJOV SKRIFA UNDIR
SAMKOMULAG UM AÈ DRAGA
ÒR KJARNORKUVOPNABÒNAÈI

"%2',*«4 !2.!,$3 &!'.!2 4¥5 2! ²4'&5!&-,)

%ILÅFÈARH¹TÅÈ 3TAFAKARLANNA
2AGNAR ( (ALL
LÎGMAÈUR ER  ¹RA

3ËLVEIG !NSPACH
KVIKMYNDAGERÈAR
KONA ER  ¹RA

'UÈNI &INNSSON
BASSALEIKARI ER 
¹RA

FÆDDUST ÞENNAN DAG

3AMMY $AVIS *R
SÎNGVARI OG LEIKARI


*IM -ORRISON
SÎNGVARI 

+IM "ASINGER
LEIKKONA 

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

Guðrún Lillý
Steingrímsdóttir
Þverholti 10, Keflavík,

sem lést á Heilsustofnun Suðurnesja, 12. nóvember sl.,
verður jarðsungin frá Keflavíkurkirkju þriðjudaginn
21. nóvember kl. 13.00. Þeim sem vilja minnast hennar
er bent á Heilsustofnun Suðurnesja.
Jón Ísleifsson
Steinunn Stefanía Magnúsdóttir
Ólafur Eggert Júlíusson
Sigtryggur Leví Kristófersson
Ísleifur Jónsson
Svanlaug Jónsdóttir
Hildur Nanna Jónsdóttir,
ömmu-, langömmubörn og fjölskyldur þeirra.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi og
langafi,

Guðjón Ottó Bjarnason
frá Böðvarsholti, Ennisbraut 18, Ólafsvík,

verður jarðsunginn frá Ólafsvíkurkirkju laugardaginn 9. desember kl. 13.30. Jarðsett verður frá
Ingjaldshólskirkjugarði.
Kristín Jóna Guðjónsdóttir Gunnar H. Hauksson
Bjarni Guðjónsson
Bjarney Guðmundsdóttir
Jóhann Pétur Guðjónsson
Þórey Kjartansdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

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

„Það kom mér svo sannarlega á óvart
hversu vel þetta hefur gengið,“ segir
Bergljót Arnalds, höfundur Stafakarlanna, sem eiga tíu ára útgáfuafmæli um þessar mundir. Blásið var
til veislu í Borgarbókasafninu á miðvikudag í tilefni tímamótanna þar
sem fjöldi manna kom saman, málaði
myndir og efndi til myndlistarsýningar. „Annars er þetta bara eilífðarhátíð,“ segir Bergljót og hlær.

34!&!+!2,!2.)2 +OMU FYRST ÒT ¹ BËK FYRIR
TÅU ¹RUM EN HUGMYNDIN KVIKNAÈI SJÎ ¹RUM
FYRR

Þótt Stafakarlarnir eigi tíu ára
útgáfuafmæli eru þeir í raun nokkuð
eldri því hugmyndina fékk Bergljót
sjö árum fyrr. „Þetta byrjaði sem saga
sem ég las fyrir strákinn minn þegar
hann var þriggja eða fjögurra ára.
Sagan virkaði vel á hann og sjálfri "%2',*«4 !2.!,$3 TLAÈI ALLTAF AÈ VERÈA RITHÎFUNDUR OG LEIKKONA EN DATT EKKI Å HUG AÈ SKRIFA
&2¡44!",!¨)¨2«3!
fannst mér vanta svona bók á Íslandi FYRIR BÎRN FYRR EN HÒN EIGNAÈIST SON SINN
þannig að ég ákvað að reyna að fá hana Ég las fyrir hann og með honum á til barna sé virðing og kærleikur, eins
gefna út. Mér fannst bara frábært að hverju kvöldi þangað til hann var níu og með allt í lífinu. Það á aldrei að tala
hún skyldi vera gefin út og pældi ekk- ára. Eftir að ég skrifaði söguna fyrir niður til þeirra.“ Auk þess að fagna tíu
ert í metsölulistum eða neinu slíku, hann var þetta bein leið og ég hef skrif- ára útgáfuafmæli koma Stafakarlarnþað kom mér allt mjög á óvart.“
að nokkrar barnabækur síðan Stafa- ir nú út á ensku í fyrsta sinn auk þess
sem Bergljót var að gefa út jólaBergljót segist alltaf hafa ætlað að karlarnir komu út.“
verða rithöfundur og leikkona og byrjBergljót segist eiga auðvelt með að sveinasögu á hljóðbók. „Svo er maður
aði að skrifa leikrit fyrir fullorðna. „Ég tengjast börnum. „Þau eru svo miklir alltaf með eitthvað í handraðanum
hafði ekki hugsað um að skrifa fyrir heimspekingar á þeim aldri sem ég sem verður bara að koma í ljós hvað
börn fyrr en sonur minn fæddist, en ég skrifa fyrir, sífellt að pæla í hlutun- verður úr.“
var sjálf mjög ung þegar ég átti hann. um. Ég held að lykillinn að því að ná
BERGSTEINN FRETTABLADIDIS

Ölgerðin hlaðin verðlaunum
Ölgerð Egils Skallagrímssonar hlaut
sjöttu bjórverðlaun sín á árinu þegar
Egils Premium fékk silfurverðlaun í
keppninni European Beer Star á dögunum. Keppnin var skipulögð af
samtökum ölgerða í Bæjaralandi.
Egils Lite, sem fyrr á árinu hlaut
gullverðlaun í Mondé Selection og á
World Beer Cup, fékk að þessu sinni
bronsverðlaun í flokki mildra bjóra.
Þetta eru önnur silfurverðlaunin
sem Premium hlýtur í ár, og jafnframt var Egils Gull verðlaunaður á
Mondé Selection, þar sem hann lenti
í öðru sæti.
Ölgerðarmenn eru að vonum
ánægðir með árangurinn á árinu, og
er Guðmundur Magnússon, bruggmeistari Ölgerðarinnar, á því að viðurkenningarnar staðfesti að þróunarstarf fyrirtækisins gefi því sem á
sér stað í öðrum löndum ekkert eftir.
Hann segir góða þekkingu vera til
staðar á landinu, og lítur á viðurkenningarnar sem hvatningu.
Premium bjórinn hefur verið á
markaði í tæp tvö ár, en hann er
bruggaður í íslensku korni eftir aldagömlum aðferðum. Framleiðsluferli
hans er jafnframt lengra en flestra
annarra bjóra.
"*«2!2 ®,'%2¨!2)..!2 6%2¨,!5.!¨)2 ¥ "*!2!,!.$) 'UÈMUNDUR -AR -AGNÒSSON OG
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Af öllum þeim líkamlegu og andlegu
kvillum sem hrjá
mig er síþreytan
verst. Ég útiloka
ekki einu sinni að
hún sé frumforsenda alls hins.
Veit það ekki.
Ég
er
of
þreyttur til þess
að nenna að reyna
að muna hversu lengi ég hef glímt
við þennan vágest og er löngu
hættur að nenna að berjast gegn
þessu. Þetta hlýtur að eiga að
vera svona. Þungur kross nútímamanns sem fær sína andlegu næringu nær einungis í gegnum
amerískt afþreyingarefni og er

úr öllum tengslum við sjálfan sig
og náttúruna.
Uppgjöfin á sér þó langan
aðdraganda með alls kyns tilraunum með skyndilausnir enda eru
þær einu lausnirnar sem maður
hefur tíma til að prufa. Gegndarlaus koffín- og sykurneysla var
fyrsta skrefið. Virkaði ekki. Þá
var bætt við rótsterku espressó í
lítravís á dag. Virkaði ekki en skilaði sér í magasári. Þá voru það
orkudrykkirnir. Þeir gerðu ekkert
þegar þeim var bætt saman við
koffínmengaða blóðrásina. Þetta
voru umtalsverð vonbrigði þar
sem þarna trúði ég því í einlægni
að lausnin væri komin.
Þá komu pillurnar. Koffíntöflur, gingseng, lýsistvenna, spírúl-

ína og fleira sem ég kann ekki
lengur að nefna.
Þrátt fyrir allan þennan magnaða kokkteil gerist ekkert. Ekki
lágmarkslífsmark og ég held
áfram að ganga vakandi í svefni.
Ég er helst farinn að hallast að því
að þessi þreyta sé andleg og eigi
rætur sínar í hausnum á mér. Það
eina sem mælir á móti því að ég er
svo ægilega hress, í svo miklu
jólaskapi og nýt alls þess sem ég
sé, heyri og skynja. Ég hlýt því að
vera að gera eitthvað rangt sem
veldur því að ég er lamaður frá
hálsi og niður úr.
Þetta er kannski spurning um
að fara fyrr að sofa og borða trefjar. Ætti ég að nenna að tékka á
því?

N 0ONDUS

%FTIR &RODE °VERLI

Góði! Þú þarft að lesa aðeins
og læra aðeins, ég vorkenni þér
ekki neitt! Enginn hefur dáið af
lærdómi!

,EGGÈU Ertu alveg
ÖIG OG 100% viss
um það?
LÁTTU ÖIG

Hættu að

vorkenna sjálfum Ég verð bara%FTIR
&YRIR
þér og farðu og að vona að
lærðu! Þetta er
jörðin farist
bara próf, ekki
fyrir næsta
endalok alheimsins!
föstudag

Endalok
alheimsins
nálgast!

Spyrðu þau hvort
Lesa,
það gerist
 VIKUR ¹ b,EGÈU
ÖIG fyrir
PalliAÈ
3KRÕTIÈ  ERTU
OG LÁTTU ÖIGmföstudag!?
ÁG ER SEGJA AÈnúna!!!
SUMIR
ALVEG JAFN ÖUNG ÖESSARA SKYNDIKÒRA
VIRKI EKKI

3KYNDI
LAUSNIR
EHF

N 'ELGJAN

%FTIR *ERRY 3COTT  *IM "ORGMAN

0ALLI
VERTU NÒ SVO V¾NN AÈ
Hæ Palli
RAÈA SKËNNUM ÖÅNUM
*¹

Ó! Hæ Wlady. uhhh .
ég meina ... Hr Wlaaaa
, góðan dag ...
uhhh ... æi ...
hmmm

Ég!LLTAF
veit RÎFLANDI
aldrei Å
Hérna kalla
hvað MANNI
ég á að
kalla foreldra vina hann allir
bara pabba!
minna!

Auli!

N (ANDAN VIÈ HORNIÈ

%FTIR 4ONY ,OPES

¶AÈ ER EKKI ÖAÈ
AÈ ÁG SÁ EKKI
¹N¾GÈUR MEÈ
ÖAÈ EN ÁG VAR
AÈ VONA EFTIR
EINHVERJU MEIRA 
TÎFRANDI

'ULLNA HLIÈIÈ

Hún er fyrir
yngri menn!

N +JÎLTURAKKAR

%FTIR 0ATRICK -C$ONNELL

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

Hann á
¶AÈafmæli
HLAUT AÈ
VERA
í dag!
EINHVER ¹ST¾ÈA FYRIR
ÖVÅ HVAÈ HÒN VAR
LENGI AÈ KOMA MEÈ
ÖETTA

,AXINN KEMUR ALLA
LEIÈ FR¹ !LASKA

N "ARNAL¹N
.Ò
SKULUM
Hvernig
gengur
VIÈ ÎLL SETJA ¹
Hannesi
OKKUR NAFN í
leikskólanum?
SPJALD
SVO AÈ
VIÈ GETUM
L¾RT NÎFNIN ¹
HVERT ÎÈRU

%FTIR *ERRY 3COTT  2ICK +IRKMAN

Vel skilst
mér

Þetta er
3OLLA
ÁGeiginlega
HELD AÈhálfskrítið ég
man
þegar hún ÖITT
Solla var að byrja
NAFNSPJALDIÈ
í leikskólanum
SNÒI ÎFUGTþá var þetta alveg

ótrúlega mikið vesen en maður finnur
varla fyrir því að Hannes sé byrjaður!

Hannes, fer ég ekki örugglega
með þig í leikskólan á
morgnana?

Jújú!

Ég vildi
Það getur verið
bara
erfitt að vera seinna
athuga.
barnið!
-ÁR SÕNIST
ÖAÈ SNÒA
RÁTT

3OLLA

FRÁBÆRIR LEIKIR FYRIR ALLA FJÖLSKYLDUNA!

4.999

4.999

4.999

4.999

EINNIG FÁANLEGIR ALLIR BESTU ÍÞRÓTTALEIKIRNIR!

Spilaðu alla
uppáhaldsleikina þína
hvar sem er,
hvenær sem er!

4.999

4.999

4.999

...OG SVO ALLIR ÞESSIR!

4.999

4.999

4.999

4.999

PSP
í jólapakkann

4.999

4.999

4.999
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Opnun smámyndasýningar

!

3M¹MYNDASÕNING !RT )CELANDCOM VERÈUR OPNUÈ
Å HÒSAKYNNUM GALLERÅSINS ¹ 3KËLAVÎRÈUSTÅG A
¹ MORGUN EN Å DAG LÕKUR SÕNINGU 'UNNARS 3
-AGNÒSSONAR OG LFHEIÈAR «LAFSDËTTUR
4UTTUGU LISTAMENN EIGA VERK ¹ SM¹MYNDASÕN
INGUNNI ÖAR ¹ MEÈAL %STER *ËHANNESDËTTIR
RNI 2ÒNAR 3VERRISSON -ARÅA *ËNSDËTTIR GÒST
"JARNASON OG STRËS ¶ORSTEINSDËTTIR ,ISTAMENN
IRNIR OG !RT )CELANDCOM GEFA  AF ALLRI SÎLU AF
SM¹MYNDASÕNINGUNNI TIL "ARNAHEILLA
¶ESS M¹ GETA AÈ GALLERÅIÈ STARFAR EINNIG ¹
NETINU OG GETA ¹HUGASAMIR LISTUNNENDUR N¹LGAST
UPPLÕSINGAR UM VERK OG LISTAMENN ¹ SAMNEFNDRI
HEIMASÅÈU ÖEIRRA
¥ TILEFNI AF OPNUNINNI MUN TËNLISTARMAÈURINN ++
SKEMMTA GESTUM ¹ MORGUN OG ERU GESTIR ÖVÅ
HVATTIR TIL AÈ M¾TA TÅMANLEGA EN SÕNINGIN VERÈUR
OPNUÈ KL  ¹ MORGUN

Kl. 10.00
Á sýningunni Uncertain States of
America í Listasafni Reykjavíkur,
Hafnarhúsi, sýna 45 vonarstjörnur
bandarískrar samtímalistar það
besta sem er að gerast í bandarískri
samtímalist í dag. Sýningarstjórar
eru Hans Ulrich Obrist og Daniel
Birnbaum en Gunnar Kvaran, fyrrv.
safnstjóri Listasafns Reykjavíkur,
kom einnig að vinnu við sýninguna.
Sýningin stendur til 21. janúar 2007.

 $USTAÈU RYKIÈ AF
SÅGILDUM ¾VINTÕRUM 4HOR
BJÎRNS %GNER +¾RLEIKSRÅKUR
BOÈSKAPUR $ÕRANNA Å (¹LSA
SKËGI ¹ TIL AÈ MYNDA ALLTAF VIÈ
OG bGOTT ER AÈ BORÈA GULRËTINA
GRËFA BRAUÈIÈ STEINSELJUNAm

4«.,)34!2-!¨52).. ++ ,EIKUR LJÒFA
TËNA ¹ 3KËLAVÎRÈUSTÅGNUM ¹ MORGUN

MENNING FRETTABLADIDIS
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ÅFSREGLURNAR FJËRAR EFTIR $ON -IGUEL
2UIZ ER LEIÈARVÅSIR AÈ PERSËNULEGU
FRELSI SEM BYGG
IST ¹ FORNRI VISKU
4OLTEKA INDJ¹NA
,ESANDA ERU
KYNNTAR FJËRAR
EINFALDAR EN
MAGNAÈAR LÅFS
REGLUR SEM VÅSA
LEIÈINA AÈ FRELSI
OG SJ¹LFST¾ÈI
(ÎFUNDURINN ER
AF ¾TT GR¾ÈARA
OG SEIÈMANNA SEM IÈKAÈ HAFA 4OLTEKA
FR¾ÈIN FR¹ ALDA ÎÈLI OG ER ÖEKKTUR FYRIR
B¾KUR SÅNAR 3ALKA GEFUR BËKINA ÒT EN
ÖÕÈANDI ER "IRGITTA *ËNSDËTTIR

ORLAGIÈ 3ALKA GEFUR ÒT LJËÈABËK +RIST
ÅNAR «MARSDËTTUR *ËLALJËÈ +RISTÅN
HEFUR GEFIÈ ÒT LJËÈA
B¾KUR SM¹SÎGUR
SK¹LDSÎGUR OG SKRIFAÈ
LEIKRIT EN HÒN ER
ÖEKKT FYRIR LJËÈR¾NAN
OG PRAKKARALEGAN STÅL
SEM HRÅFUR LESANDANN
¹ ËV¾NTA STAÈI (ÒN
ER JËLABARN Å HJARTA
SÅNU OG Å BËKINNI
SKYGGNIST HÒN INN
Å STEMNINGU OG TÎFRA AÈVENTUNNAR H¹TÅÈ
ANNA OG VETRARINS

.

J¹LA ER ¹N EFA EIN AF ¹HRIFAMESTU
OG VINS¾LUSTU ¥SLENDINGASÎGUN
UM ENDA ÖYKIR
HÒN AFBURÈA
VEL SKRIFUÈ OG
MANNLÕSINGAR
HENNAR EINSTAK
AR ¥ BËK SINNI
.J¹LA LIFANDI
KOMIN ENDUR
SEGIR *ËHANNES
%IRÅKSSON SÎGUNA
OG TENGIR VIÈ
SÎGUSLËÈIR MEÈ
GL¾SILEGUM LJËSMYNDUM 3AMAN VEKJA
NÒTÅMALEGUR TEXTI OG LJËSMYNDIR *ËHANNS
SÎGUNA TIL LÅFS ¹ NÕRRI ÎLD OG HRÅFA
LESENDUR MEÈ SÁR ¹ VIT MARGSLUNGINNAR
ÎRLAGASÎGU 3ALKA GEFUR BËKINA ÒT

2

¾KTAÈ KRYDDAÈ KOKKAÈ ER
FR¾ÈANDI RIT ÖAR SEM FJALLAÈ ER UM
KRYDDR¾KTUN OG KRYDDNOTKUN ¹ AÈGENGI
LEGAN H¹TT "ËKIN GEYMIR UPPLÕSINGAR
OG MYNDIR AF FJÎLMÎRGUM ÅSLENSKUM
OG ERLENDUM KRYDDJURTUM FRËÈLEIK
UM R¾KTUN ÖEIRRA OG UPPSKRIFTIR FR¹
LANDSÖEKKTUM MATREIÈSLUMEISTURUM ÖAR
SEM KRYDDIÈ
F¾R NOTIÈ SÅN
TIL FULLNUSTU
(ÎFUNDUR
BËKARINNAR
ER -AGNÒS
*ËNASSON EN
ÒTGEFANDI ER
2ITSKINNA

4«.,)34 ¶AU VORU HRESS ¹ ¾FINGUM Å G¾R *ËNAS )NGIMUNDARSON OG )NESSE 'ALANTE

)NESSE 'ALANTE Å 3ALNUM
Óperuaðdáendur eiga von
á veislu í kvöld af sætum
völdum molum úr vinsældalista óperutónlistarinnar. Þá verður lettneska
söngkonan Inesse Galante
með tónleika í Salnum og
nýtur undirleiks Jónasar
Ingimundarsonar. Hefjast
tónleikarnir kl. 20 og eru
í Tíbrár-röðinni. Á efnisskrá eru antique-aríur og
rússnesk sönglög ásamt
glæsilegum sópranaríum úr
þekktum óperum.

Inessa Galante er fædd í Ríga þar
sem hún kom fram á unga aldri en
móðir hennar var söngkona. Strax

Opið til 22:00
fram að jólum

1.590,GLÄNSA
ljósakrans Ø40 cm

www.IKEA.is

á námsárunum vakti hún gríðarlega athygli og ung að árum tókst
hún á við mörg lykilhlutverk óperubókmenntanna, svo sem Violettu í
La Traviata, Gretu í Faust og Luciu
di Lammermoor, sem hún söng að
sjálfsögðu í sínu heimalandi, en
einnig sem gestur t.d. í Moskvu og
hjá Kirov í St. Pétursborg og víðar.
Hún vakti ekki athygli á Vesturlöndum fyrr en hún fór með litháskum óperuflokki til Bandaríkjanna. Þá hvöttu bæði Zubin Mehta
og Yehudi Menuhin hana til að
flytjast þangað en hún hikaði. Það
var síðan 1992 að hún réðst til óperunnar í Mannheim og hafði þá tuttugu stórhlutverk á reiðu. Síðan
hafa tveir tugir hlutverka bæst við
skrá hennar: Yolanta í samnefndri
óperu Tschaikowskis, Vivetta í
L’Arlesienne eftir Cilea, Leonora í
Il Trovatore, Donna Elvira í Don
Giovanni, Mimi í La Boheme og

svo Madame Butterfly, Turandot,
Brúðkaup
Fígarós,
Valkyrjur
Wagners og fleiri.
Dagskrá kvöldsins ber það með
sér: í seinni hlutanum eru Si.Mi chiamano Mimi úr La Boheme, Un bel
di vedremo úr Madame Butterfly,
O mio babbino caro úr Gianni
Schicci, Sola, perduta, abbandonata
úr Manon Lescaut og Vissi d´arte
úr Tosca. Allt vinsælustu popplög
Pucchini. Þá tekur hún líka aríur
eftir Bellini (Norma), Cilea (Adriana Lecouvreur) og Gounod
(Faust).
Fyrri parturinn er settur saman
af eldri óperuaríum eftir Händel,
Giordani og Ciampi, auk sönglaga
eftir Caccini, Glinka og fleiri. Galanti tók að hljóðrita frekar seint en
frá síðasta áratug eru fáanlegar um
tugur útgefinna hljóðritana á diskum með túlkun hennar á ýmsum
pörtum úr lagasafni sóprana.
PBB

Tilnefningar birtar
Tilkynnt var í dægurmálaþættinum
Kastljósi í Ríkissjónvarpinu í gærkvöldi hvað verk eru tilnefnd til
Íslensku bókmenntaverðlaunanna
sem Félag bókaútgefenda stofnaði
til fyrir nokkrum árum. Tilnefningar eru í tveimur flokkum sem kunnugt er: fagurbókmenntum og fræðiritum.
Í flokki fagurbókmennta voru
eftirtalin verk tilnefnd: Fyrir kvölddyrum eftir Hannes Pétursson,
ljóðabók sem Mál og menning gefur
út; Guðlausir menn eftir Ingunni
Sædal, ljóðabók sem Bjartur gefur
út, en Ingunn hlaut fyrr á þessu
hausti bókmenntaverðlaun Reykjavíkurborgar kennd við Tómas Guðmundsson fyrir verkið; Tryggðapantur eftir Auði Jónsdóttur,
skáldsaga sem Mál og menning
gefur út; Sendiherrann eftir Braga
Ólafsson, skáldsaga sem Mál og
menning gefur út; Aldingarðurinn
eftir Ólaf Jóhann Ólafsson, smásagnasafn sem Vaka Helgafell

gefur út.
Í flokki fræðirita eru eftirtalin
rit tilnefnd: Skáldalíf eftir Halldór
Guðmundsson sem JPV útgáfa
gefur út; Upp til Sigurhæða, ævisaga Mattíasar Jochumssonar eftir
Þórunni Erlu Valdimarsdóttur sem
JPV útgáfa gefur út; Draumalandið
eftir Andra Snæ Magnason sem Mál
og menning gefur út; Hellar á
Íslandi eftir Björn Hróarsson sem
Vaka Helgafell gefur út; Óvinir ríkisins eftir Guðna Th. Jóhannesson
sem Mál og menning gefur út.
Nú tekur til starfa þriggja manna
nefnd sem velur eitt verk úr hvorum flokki. Þar í sitja formenn valnefndanna Sigríður Þorgeirsdóttir
heimspekingur og Kristján Kristjánsson kynningarfulltrúi, auk formanns sem skrifstofa forseta
Íslands skipar, það er Stefán Baldursson leikstjóri.
Áætlað er að verðlaunin verði
afhent á Bessastöðum um mánaðamót janúar og febrúar.
PBB
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ËKAÒTG¹FAN SKAN GEFUR ÒT SÎGUNA
3TELPAN SEM TALAR VIÈ SNIGLA EFTIR
&REYSTEIN "JÎRNSSON OG &REYDÅSI +RISTJ
¹NSDËTTUR +OLLA FER Å RANNSËKNARLEIÈ
ANGUR TIL FJALLS MEÈ AFA SÅNUM EN HANA
LANGAR ¹KAFLEGA TIL AÈ FINNA HREIÈUR EN
FUGLARNIR ERU BÕSNA LUNKNIR AÈ FELA EGGIN
SÅN %YSTEINN HEFUR SKRIFAÈ B¾ÈI SK¹LD
SÎGUR OG LJËÈ FYRIR BÎRN OG FULLORÈNA EN
&REYDÅS HEFUR MYNDLÕST FJÎLDA BËKA

"

ARNABËKIN -ITT ER BETRA EN ÖITT EFTIR
¶ORGERÈI *ÎRUNDSDËTTUR FJALLAR UM
METING TVEGGJA VINA UM G¾LUDÕRIN SÅN
OG DREKA SEM VERÈUR HRIKALEGA ¾GILEGUR
ÖEGAR ¹ LÅÈUR ²TGEFANDI ER "ËKAÒTG¹F
AN SKAN EN ¶ORGERÈUR VANN TIL FYRSTU
VERÈLAUNA Å SAMKEPPNI FORLAGSINS Å FYRRA
FYRIR BËKINA ¶VERÒLFS SAGA GRIMMA "ËKIN
ER RÅKULEGA MYNDSKREYTT MEÈ STËRU OG
SKÕRU LETRI FYRIR YNGSTU LESENDURNA

$

¾TUR HÒSSINS EFTIR -ICHÁLE 2OBERTS
KEMUR ÒT HJ¹ FORLAGINU 3ÎLKU ¶AR
ER ¹ FERÈ HEILLANDI
ÖROSKASAGA TVEGGJA
STÒLKNANNA 4HÁR
ÁSE OG ,ÁONIE SEM
ALAST UPP Å SKUGGA
GYÈINGAOFSËNA OG
KAÖËLSKS TRÒARHITA
OG HITTAST ¹ NÕ
EFTIR TUTTUGU ¹RA
AÈSKILNAÈ 'RÅM
URNAR FALLA OG S¹RAR MINNINGAR ÖEIRRA
GERA ENDURFUNDI ÖEIRRA ËB¾RILEGA EN
UPPGJÎR ER ËUMFLÕJANLEGT (ÎFUNDURINN
VAR TILNEFNDUR TIL "OOKERVERÈLAUNANNA
FYRIR BËKINA ¶ÕÈANDI ER &RÅÈA "JÎRK
)NGVARSDËTTIR

Toshiba Satellite
50
PSL33E-00G016N5
TOSHIBA SATELLITE L30-140
Intel® CeleronM 410A
14” WideXGA skjár
ATI Radeon X200 skjástýring
512MB DDR Minni (533)
40GB SATA 5400rpm Harður diskur
DVD skrifari Dual Layer
Innbyggt þráðlaust netkort

2.767

VAXTALAA1.UMSATRS
1.GREIÐSL

Ótrúle
g
t
ve

Windows XP home edition SP2
Microsoft Works
Microsoft® Office OneNote ™ 2003
PowerDVD
2 ára alþjóðleg ábyrgð á vinnu og varahlutum

rð

Intel Celeron M

";ng^g`gV[i^cc
40GB harður diskur
";ng^g\\c^c

ATI Radeon X200

";ng^gaZ^`^cV
512 Mb minni
V
";ng^gk^cchajc

MYNDAVÉL

14”WideScreen

2.767

"H`_{g
Þráðlaust net
"I^aÄ¨\^cYV

**Tölvu- og tækjalán 36 mán.

Canon Ixus i7
7,1 megapixlar
2,4x aðdráttur um linsu
ISO 80-1600
Hreyfimyndataka
Digic III örgjörvi
17 myndstillingar
Falleg hönnun
Andlitsleitarkerfi tryggir
skarpann fókus
16mb SD minniskort fylgir
105g

DMCLZ5BS
6.0 Megapixel myndflaga
- effective
Leica DC Vario linsa
6x optical aðdráttur (4x
digital)
2.5” TFT LCD litaskjár
PictBridge

BABY MODE

1.999
*Vaxtalaust 12 mán.

23.988

Vönduð Leica linsa

Staðgreitt

Jólasveininn
verslar í BT!

Staðgreitt

MYNDAVÉL

MYNDAVÉL

DSCW30
Sony CyberShot
6 Megapixlar
Carl Ceiss Vario-Tessar linsa
3x optical aðdráttur
(6x Precision digital)
2.0” LCD litaskjár
Lithium-Ion rafhlaða
& hleðslutæki
400 myndir á hleðslu

69.588

5.799
Vaxtalaust 12 mán.

2.499

29.988

*Vaxtalaust 12 mán.

Staðgreitt

Fæst blá eða bleik

39.588

3.299
*Vaxtalaust 12 mán.

Staðgreitt

32”PANASONIC TÆKI
32”

32.000
VER

ÐLÆKKU
N

6.277
TX32LX60F
32” Panasonic LCD sjónvarp
Ný Panasonic LCD AI myndstýring
Upplausn: 1366x768
Kontrast 1200:1
500 síðna textavarpsminni
2x 10W Hljómur
2x HDMI tengi
PAT mynd & textavarp
Mál með standi: 791 x 615 x 301 mm
Mál: 791 x 563 x 107 mm
Boys Toys Winner Reccomended Award - Maí
2006
Hrikalega flott tæki!

DVD Upptökutæki
DMRES15
PANASONIC DVD
UPPTÖKUTÆKI
Timeslip

35. 999

6.277
**Tölvu- og tækjalán 36 mán.

13.999 167.988
Vaxtalaust 12 mán.

Staðgreitt
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Vinningar verða afhendir hjá BT Smáralind 15-22.desember. 99 kr/skeytið. Með þátttöku ertu kominn í SMS klúbb.

Véfrétt að hætti Vésteins

10

ur
hver vinn

eytið
Sendu SMS sk 0 og
BT BTV á 190 ið!
þú gætir unn
sem þú svarar
jólaspurningu
0.
Við sendum þér
C á númerið 190
eða
B
A,
BT
með SMS skeyti

Mikilvægt er að átta sig á því hver
mælir og hver hlýðir í ljóðum,
hver talar við hvern. Áður en ég
opna heitir fyrsta ljóðið og þannig
birtist skáldið okkur í þessari bók:
ljóðmælandinn nálægur og ágengur í fyrstu persónu eintölu, beinir
sjónum tíðum að eigin veru en
getur þá verið hver og hvað sem
er, jafnvel þú. Er mikið niðri fyrir,
boðberi reynslunnar, birtir lesandanum véfrétt, ávarpar hann þó
tæpast beint og „þú“ er fremur
sérhver eða jafnvel sá sem yrt er á
innan ljóðsins heldur en lesandinn
einn (dæmi um „þig“ á bls 29, 30,
40-43). Því síður bítur skáldið sig
fast í raunveruleikann einan og
skynjanlegan, skeytir víðari rýmd
og vekur að auki (sjálfstæðan)
veruleika ljóðsins til lífs sem allteins á sér samsvaranir utan sýnilegrar veru.
Rödd skáldsins er engu að síður
aðkallandi, hún er vitringur og
völva sem opnað getur gáttir tilvistar utan takmarka holdsins og
þekkir af reynslu þau lífsgildi hérvistar sem þokað gætu sérhverjum áleiðis og þá ekki síður þær
raunir sem hefta för – og býður
lesandanum ástæðu til að hlýða
messu. Rödd sem grunar hvernig
ódauðlegum beri að lú garðinn
sinn. Rödd sem mælir þótt hún
annars mæri þögnina og láti ekki
glepjast:
Til hvers að opna munninn
hafi maður ekkert annað að
segja
en það sem öngullinn stingur að
fiskinum? (23)
Bókin skiptist í tvo hluta; Opnað
– Lokað og Óð blindingjans. Í fyrri

"+52
3UMIR L¹TA EINSOG HOLDIÈ EIGI
SÁR TAKMÎRK
6ÁSTEINN ,ÒÈVÅKSSON
"JARTUR

((((
.IÈURSTAÈA &RUMLEGUR OG ÎGRANDI
LJËÈSTÅLL "ËK SEM BIRTIR VAKANDI SÕN
HÎFUNDARINS ¹ ÖROTLAUSA MÎGULEIKA
ORÈSINS

hlutanum tekst skáldið á við „hugmynd sína um lífið“ (35), „tímann
handan tímans“ (28), minnir lesandann á „hversu erfitt er að vera
alltaf sá sami, því húsið er opið,
engir lyklar í skránni“ (4), samt
hægt að „læsa sig inni“ (51) og

deyja út, því „þeim þarf að kenna
að deyja sínum dauða sem ekki
hafa lifað sínu lífi“ (24). Hollt að
læra það áður en „hún brestur“
(19). Í síðari hlutanum snýr skáldmælandinn orðum að sjálfum sér
og kennir hvernig batnandi manni
er best að lifa: „Verið hef ég dómarinn í hringnum þar sem minnið
slæst við minningarnar upp á líf
og dauða ... nú er ég bara haglkorn
sem hlakkar til að bráðna“ (67)
„verið hef ég kóngur /.../ nú er ég
vatn“ (58-59). Spekin hvöss, boðorðið klárt, klökkvi hins veika er
vegsemd hærri ... (laotse/helgi).
Ljóðstíllinn frumlegur ögrandi
og gáskafullur, vakandi sýn á þrotlausa möguleika orðsins, skörpu
orðfæri beitt á skjön gegn tuggum
vanans, óvæntar ferskar líkingar
og auðugt myndmál {á milli hugsana sem fá ekki að giftast fyrir
þögninni“ (45).
Fyrir mér er lykillinn að skilningi á ljóðum Vésteins í þessari
bók fólginn í því „landi sem djarfa
sér fyrir milli heims og helju“ og
„greinilega er ort af einhverju sem
á ekki yfir það orð“ (49). Ekki auðfundinn sem sé, lykillinn, hvorki
innan ljóðs né utan, hvorki áþreifanlegur né einsýnn, enda skaparinn (sköpunin?) orðlaus og „landið“ opið hugskot utan takmarka
orðs og ljóðs þótt ekki sé það „óort“
(37). Og á meðan skáldið „leitar að
orðum sem brenna“ (32) brennur á
lesandanum að leita í orðum
skáldsins skilnings án orða.
Er ekki hlutverk skáldsins að
koma réttum orðum að því sem
það vildi sagt hafa – þar til lesandinn „biður sólina að hneigja sig“
orðalaust? Þótt lífsgátan sé enn
óleyst?
3IGURÈUR (RËARSSON

Furðuleg vinnubrögð
Titill bókarinnar vísar í ummæli
sem Madeleine Albright, fyrrum
utanríkisráðherra Bandaríkjanna,
viðhafði í fyrirlestri sem hún hélt í
Stokkhólmi í ágúst 2004. Ekki laust
við að maður hnjóti um titilinn.
Ekki vegna þess að hann sé langur,
heldur einfaldlega vegna þess að
það hefði verið svo miklu fallegra
að segja: Í helvíti er staður fyrir…
Það sést, sem sagt, strax á titlinum
að eitthvað er bangið við þýðinguna. Og fljótlega eftir að lestur
hefst, er hún orðin pirrandi. Orð
hafa verið þýdd á íslensku en röðun
orða í setningar er sænsk. Það
hefur alveg gleymst að þýða bókina
yfir á íslenskt ritmál. Því miður,
byrja alltof margar setningar á
„það“ og „að“. Dæmi: „Að stelpur
eru aldar upp til að eiga í samskiptum sést á leikjum þeirra“ (bls. 22),
„Hvernig stelpur og strákar tala er
líka mismunandi,“ (bls. 28). „Að
vera vær um að láta taka mark á
sér er ekki mælt í skólaeinkunnum,
faglegri þekkingu eða reynslu –
heldur því að hafa og geta farið
með vald“ (bls. 114) – og svo ein
óskiljanleg að lokum: „Að skapa sér
svigrúm felur í sér að þú verður að
vita hvað þú vilt í raun og veru, í
raun, raunverulega“. (bls. 115).
Hér hafa aðeins verið tekin fjögur dæmi úr í bókinni – og þetta eru
ekki tilfallandi setningar. Þýðingin

er öll í þessum dúr og er óskiljanlegt að nokkur útgefandi sendi
svona handarbaksvinnu frá sér;
það er ekki eins og skortur sé á
góðum prófarkalesurum.
Hvað efni bókarinnar varðar,
verð ég að viðurkenna að ég er ekki
alveg að átta mig á því. Hún hefst á
ábendingum um þau mismunandi
skilaboð og viðmót sem kynin mæta
í frumbernsku, upp í gegnum uppvaxtarárin. Síðan er reynt að sýna
fram á skaðlegu afleiðingarnar sem
þetta allt hefur fyrir okkur stelpurnar þegar við erum orðnar fullorðnar. Höfundar segja frá sinni
reynslu inni á milli. Það er vísað
austur vestur, út og suður, í ýmsar
fræðilegar rannsóknir – og kokkaðar upp einhverjar ályktanir. En, því
miður, er fókus bókarinnar nokkuð
á reiki, fyrir utan hversu flausturslega hún er unnin. Vissulega er ein
og ein áhugaverð ábending inni á
milli en ábendingar koma í kippum
– og það er lítið sem ekkert unnið
úr þeim. Hver tilgangurinn með
bókinni er, er mér hulin ráðgáta.
Þetta er bara ein æðibuna, jafnvel
svo að á köflum veltir maður því
fyrir sér hvort hún hafi verið skrifuð í einhvers konar óráði.
Uppsetning íslensku þýðingarinnar er harla óvönduð, rétt eins og
hún hafi verið prentuð beint úr tölvunni án nokkurs umbrotsnosturs.
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¶AÈ ER STAÈUR Å HELVÅTI FYRIR KON
UR SEM HJ¹LPA EKKI HVER ANNARI
,IZA -ARKLUND OG ,OTTE 3NICKARE
¶ÕÈING %RNA ' RNADËTTIR
!RI
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«MARKVISS OG FLAUSTURSLEGA UNNIN

Breidd á spássíum er á reiki, sem
og bil efst og neðst á síðum. Vond
bók, hrákavinna. 3ÒSANNA 3VAVARSDËTTIR

Lennon aftur í kvikmyndahús
Aðalvinningur er jólapakki
fyrir alla fjölskylduna!
Medion risa LCD tæki · Playstation 2
tölva · Panasonic heimabíó · DVD pakki
og Playstation 2 leikir
Aukavinningar eru Medion fartölvur · Panasonic heimabíó · Sony
mynda og upptökuvélar · Apple iPod nano · PSP tölvur · DVD
spilarar · Sony Ericsson GSM símar · Jólaís frá Emmessís · PS2
tölvur · Konfekt frá NóaSíríus · Bíómiðar fyrir tvo á Hnotubrjótinn
og músarkonunginn · Fullt af geislaplötum · Kippur af Malti og
Appelsíni frá Egils · Fullt af DVD · Guitar Hero fyrir PS2 · Fullt af

Þegar rétt er lokið þrennum tónleikum helguðum tónlist Johns
Lennon berast þær gleðifréttir að
heimildamyndin Bandaríkin gegn
John Lennon verði sýnd aftur. Í
fréttatilkynningu Alþjóðlegu kvikmyndahátíðarinnar í Reykjavík
segir að hún verði tekin til
almennra sýninga hér á landi, en
myndin var frumsýnd á Alþjóðlegri kvikmyndahátíð í Reykjavík
í haust. „Myndin var ein sú vinsælasta á hátíðinni, en uppselt var á
sýninguna með nokkrum fyrirvara
og þurfti fjöldi fólks að hverfa
frá.“
Myndin verður tekin til sýninga
á ný í dag, 8. desember, og því
gefst þeim sem ekki fengu miða
fyrr í haust tækifæri til þess að sjá

*/(. ,%../.

myndina í Háskólabíói. Bandaríkin gegn John Lennon segir sanna
sögu þess hvernig ríkisstjórn
Bandaríkjanna reyndi hvað hún
gat til þess að þagga niður í John

Lennon, sem var ekki einungis ástsæll tónlistarmaður heldur einnig
boðberi friðar. Myndin inniheldur
ítarleg viðtöl við þá sem þekktu
hann best og sýnir líf og samtíma
Lennons, hugmyndirnar sem hann
barðist fyrir og gjaldið sem hann
þurfti að greiða að lokum fyrir tilraunir sínar til að bæta heiminn.
Enn fremur sýnir myndin fram á
að dæmi Lennons er síður en svo
einangrað í bandarískri sögu. Leikstjórar myndarinnar eru David
Leaf og John Scheinfeld.
Það eru nokkur tíðindi að
Alþjóðlega
kvikmyndahátíðin
skuli kaupa rétt til dreifingar en
sjálfstæð fyrirtæki sem hafa engin
tengsl við kvikmyndahús eru fá
hér á landi.
PBB
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Af losta, kroti og krossvið
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OPERA OPERAIS

3ÓMI  

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

Fæst nú á geisladiski í miðasölu
Þjóðleikhússins og Hagkaupum.
Stóra sviðið kl. 20:00

,¥&,%'4 42¥«

-YNDLISTARMENNIRNIR "JARNI
3IGURBJÎRNSSON *ËN «SKAR OG
+RISTINN -¹R ¹ GËÈRI STUND

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.

Í kvöld fös. 8/12 uppselt, lau. 9/12 uppselt. Aukasýning sun. 10/12 örfá sæti laus.

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

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

Síðustu sýningar fyrir jól!

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.

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

Smíðaverkstæðið kl. 20:00

PATREKUR 1,5 eftir Michael Druker.
Lau. 6/1, lau. 13/1 nokkur sæti laus.

F í t o n / S Í A
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Myndlistarmennirnir Bjarni Sigurbjörnsson, Jón Óskar og Kristinn Már Pálmason opna samsýningu sína í Anima gallerí við
Ingólfsstræti 8 í dag. Á opnuninni
mun Áki Ásgeirsson tónskáld
flytja frumsamið verk sem hann
hefur samið sérstaklega fyrir
þetta tækifæri.
Bjarni sýnir „sull og skvett á
plexigler þar sem sköpun og eyðing fallast í óafturkræfan faðm
losta og umburðarlyndis,“ eins og
segir í fréttatilkynningu gallerísins. Jón Óskar sýnir að eigin sögn
svona „all-over“ krot í ætt við
Delawere-málverkin sem hann
sýndi í 101 Gallery á Hverfisgötu
ekki alls fyrir löngu en Kristinn
Már heldur áfram uppteknum
hætti við að „mála og skafa aftur
og aftur, inn að sálarkvikunni, í
verkum sem unnin eru með olíu á
krossvið“.
Galleríið verður opið í desember milli kl. 13-17 nema á mánudögum. Sýningin stendur fram á
Þorláksmessu.
Sýningin verður opnuð kl. 17.

hreint vitlaust að
verða úr hlátri.”
S.A. TMM

Ath! Miðaverð aðeins 1.500 kr. fyrir nema gegn framvísun skólaskírteinis.

Kúlan

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.

Leikhúsloftið

LEITIN AÐ JÓLUNUM eftir Þorvald Þorsteinsson
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.
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Yﬁrkokkur er Ragnar Ómarsson, valinn Matreiðslumaður
ársins í tvígang, Matreiðslumaður Norðurlanda 2003, og
hefur leitt íslenska kokkalandsliðið til glæstra sigra, nú
síðast silfur- og bronsverðlauna á heimsmeistaramótinu
2006 í Luxemborg.

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.
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Til að fagna Majones Jólum verður haldið magnað
jólapartí með Bogomil Font og Stórsveit Reykjavíkur.
Reyka-kokteilar, hristir af Bogomil sjálfum, frá 22–23.
Majones Jól verða leikin undir dunandi jóladansi.
Bogomil og Sammi þeyta smekklausa jólaskífur fram
á rauða nótt.
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Sýningin í Boxi
Kristín Gunnlaugsdóttir
myndlistarmaður opnar
sýningu í Galleríi Boxi á
Akureyri
á
morgun kl. 14.
Verkið á sýningunni
ber
titilinn „Barn
undir fjalli“.
Það er unnið +2)34¥.
með
tækni '5..,!5'3$«44)2
miðalda, eggtempera á tré með blaðgulli. Á
miðfleti myndarinnar blasir við
stór stapi, eða stór biti af fjalli,
klofinn í þrennt. Undir fjallinu
hvílir barn, verndað af ógnarstærð og aldastyrk þess. Verkið
sýnir smæð og viðkvæmni manneskjunnar, umvafin stórkostlegum kröftum, himni og jörð. Sýningin stendur til 6. janúar.
KHH

Deild 33b opin
Gróskan í húsinu er mikil og
kennir ýmissa grasa, málverk,
ljósmyndir, bókverk, grafíkverk,
myndbandsverk og tónverk verða
til sýnis og hlustunar.
Tónlistarmenn leika og pönkhljómsveitin
LesKunt
heldur
„debut“ tónleika. Á sýningunni
verða til sölu „smáverk“ á góðu
verði, en öll verk á sýningunni eru
til sölu.
Sýningin verður opin laugardag og sunnudag, 9. og 10. desember, frá kl. 13-17. En opnunin er
eins og fyrr sagði í kvöld og eru
landsmenn allir boðnir hjartanlega velkomnir.

ËKAÒTG¹FAN SKAN OG !LMENNA
ITSKINNA GEFUR ÒT BËKINA ¥SÎLD SEM
ÒTG¹FAN GEFA ÒT RITIÈ (AMINGJAN
BYGGIST ¹ SAMNEFNDUM TEIKNI
"
2
LEIT OG LEIÈIR 2ITIÈ GEYMIR MARGÖ¾TTAR
MYNDUM SEM MARGIR ¹HORFENDUR
HUGLEIÈ
INGAR UM
HAMINGJUNA
EFTIR %LLERT
" 3CHRAM
'UNNAR $AL
(ÎRÈ :ËP
HANÅASSON
*ËNU (RÎNN
"OLLADËTTUR
,INDU 0ÁT
URSDËTTUR
-ATTHILDI
'UÈMUNDS
DËTTUR OG
.JÎRÈ 0
.JARÈVÅK "ËKIN GEYMIR VISKUKORN OG
LÅFSREYNSLUSÎGUR FR¹ ÖEKKTU FËLKI ÒR
ÅSLENSKU ÖJËÈLÅFI SEM ERU LESENDUM Å
SENN INNBL¹STUR OG HVATNING 5MSJËN
MEÈ VERKEFNINU HÎFÈU +ARL (ELGASON
OG «LAFUR (AUKUR RNASON
ER FJËRÈA LJËÈABËK
&FYRRIÈLULEIKARINN
RNA 'RÁTARS &INNSSONAR OG SEM
ERU EFNISTÎK HÎFUNDAR FJÎLBREYTT

%)44 6%2+!..!  3µ.).'5 ¥ 3+)0(/,4).5 ,JËSMYND EFTIR -ARGRÁT - .ORÈDAHL

Árlega hafa listamenn sem reka
vinnustofur sínar í bakhúsinu í
Skipholti 33b opnað verkstæði sín
fyrir jól fyrir gesti og gangandi.
Þar hafa tíu listamenn aðsetur og
eru þar að fást við tónlist, myndlist og ljósmyndun. Þau kalla sýningu sína Deild 33b og opnunin er
í kvöld kl. 20. Það eru þau Pétur
Thomsen, Sandra María Sigurðardóttir, Arndís Gísladóttir, Arnar
Ingi Hreiðarsson, Hallgrímur
Hallgrímsson, Berglind Ágústsdóttir, Steindór Ingi Snorrason,
Margrét M. Norðdahl, Elísabet
Stefánsdóttir, Þórunn Inga Gísladóttir og Andri Geir Árnason.

.µ*!2 "+52

,)34!+/.!. 4/--! !"43 (ANDHAFI

4URNER VERÈLAUNANNA 

&2¡44!",!¨)¨!0

Leiðrétting
Ranglega var tilgreint í frétt
Fréttablaðsins í gær að málarinn
Tomma Abts væri fyrsta konan til
að hljóta hin virtu Turner-listaverðlaun. Hið rétta er að Abts er
fysta konan síðan árið 1997 til að
hljóta verðlaunin. Eru lesendur
blaðsins beðnir velvirðingar á
mistökunum.
KHH
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MEÈAL
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LJËÈANNA ER
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HEFÈBUNDN
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H¹TTUM EN
ÖAR M¹ ÖË
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F  (LJËMSVEITIN ,ASER HELDUR
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HAUSTIÈ  AF FINNSKA SAXËFËNLEIK
ARANUM 0AULI ,YYTINEN OG GÅTARLEIK
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Uppistand í Chicago
'!6). 0/24,!.$

Bandaríski tónlistarmaðurinn Will Oldham, sem er einnig þekktur sem Bonnie
„Prince“ Billy, verður með uppistand á
grínklúbbnum Weeds í Chicago 19. desember.
Oldham, sem hefur hingað til verið
þekktur fyrir sérstæða tónlist sína, er einn
af mörgum grínistum sem munu stíga á
svið. Einn af þeim verður heimamaðurinn
Kumail Nanjiani. „Hann er óútreiknanlegur og erfitt að vita hvað honum finnst fyndið,“ sagði talsmaður plötufyrirtækisins
Drag City sem stendur fyrir uppákomunni.
Oldham gaf í september, undir nafninu
Bonnie „Prince“ Billy, út plötuna The Letting Go. Var hún tekin upp hér á landi með
aðstoð upptökustjórans Valgeirs Sigurðssonar. Hefur hún fengið góðar móttökur, 7),, /,$(!- /LDHAM VERÈUR MEÈ UPPISTAND Å
rétt eins og flest verka hans.
#HICAGO  DESEMBER
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Vinningar verða afhendir hjá BT Smáralind. Kópavogi. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 99 kr/skeytið.

Fyrir viku gagnrýndi ég íslenska popptónlist í greininni Niðurlæging
íslensks popps. Gagnrýni mín beindist helst að plötuútgefendum en það
er fleira sem kemur til enda einföldun að kenna eingöngu útgefendum
um stöðu mála í íslensku poppi. Miðlarnir sem koma popptónlistinni á
framfæri eiga nefnilega mikla sök að máli. Eins og síðast ætla ég
sérstaklega að beina athygli minni og jafnframt gagnrýni að stærsta
aðilanum, útvarpinu.
Þegar flakkað er á milli útvarpsstöðva hérlendis, aðallega þessar
stærstu og þekktustu, ómar þaðan tónlistin sem á yfirleitt tvennt
sameiginlegt, vera einsleit og gefin út af plöturisunum í bransanum.
Útvarpsstöðvarnar virðast vera jafnvel enn íhaldssamari en sjálf
plötufyrirtækin og hræðslan við að missa hlustendur er miklum mun
sterkari en löngunin til þess að bæta við sig hlustendum. Lagavalið er
þannig eftir því. Reynt er að erta hlustandann eins lítið og hægt er og
skiptir þá litlu máli hvort um er að ræða góða ertingu eða slæma. En það
gengur gegn lögmáli tónlistarinnar; tónlist er gerð til þess að hreyfa við
manni, framkalla tilfinningar. Séu íslenskar dægurlagaperlur líka
skoðaðar í samhengi við breiðskífurnar sem þær komu út á má sjá að
yfirleitt eru þau lög á skjön við flest allt annað á sjálfri plötunni,
öðruvísi uppbyggð og jafnvel skrýtnari. Í dag eru hefðbundnustu lögin
af plötunum hins vegar valin til spilunar og það er sannað mál að mest
spiluðu lögin á útvarpsstöðvunum eru langt frá því alltaf af mest seldu
plötunum. Þannig hafa útvarpsstöðvarnar ýtt undir þessa þróun íslensks
popps og skapað vettvang sem þróast lítið sem ekkert og er einsleitur.
Eitt hafa stöðvarnar sér þó til afsökunar. Flóðið af tónlist er slíkt að
mun erfiðara er nú um stundir að sigta út hvað er gott og hvað ekki. Þess
vegna koma markaðs- og dreifingarmál sterk inn en það verður að
segjast alveg eins og er að þessir tveir þættir eru gríðarlega mikilvægir
og er ástæðan fyrir því að stóru plötufyrirtækin fá svo mikið pláss í
miðlinum, þeir hafa meira bolmagn til þess. Erfiðara er fyrir litlu
aðilana að koma sér á framfæri og það er miður. Er heldur ekki óeðlilegt
og ósiðlegt að sömu eigendur eru að stærsta plötuútgefanda landsins og
stærstu útvarpsstöðvunum? Að lokum vil ég þó viðurkenna það að
sjálfur er ég starfsmaður á útvarpsstöð og því ekki hafinn yfir þessa
gagnrýni. Í næstu viku ætla ég síðan að halda áfram þessari yfirferð
minni um stöðnun og niðurgang íslensks popps.
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Albert Hammond Jr., gítarleikari New York-sveitarinnar The Strokes, var að
senda frá sér sína fyrstu
sólóplötu, Yours to Keep.
Trausti Júlíusson hlustaði á
gripinn og komst að því að
tónlistin á Yours to Keep er
töluvert frábrugðin tónlist
The Strokes.
„Ég hefði ekki verið að hafa fyrir
því að gera sólóplötu ef ég hefði
ekki talið mig hafa eitthvað til
málanna að leggja,“ svarar Strokes-gítarleikarinn Albert Hammond Jr. í nýlegu viðtali þegar
hann er spurður af hverju tónlistin á fyrstu sólóplötunni hans Yours
to Keep sé svona ólík tónlist The
Strokes. Og hann bætir því við að
hann sé nú bara 20 prósent af
hljómsveitinni þannig að það sé
eðlilegt að útkoman sé ekki 100
prósent eins.

3EAN ,ENNON MEÈAL GESTA
Í raun er varla hægt að tala um að
Yours to Keep sé sólóplata. Albert
semur að vísu öll lög og texta, en
platan er tekin upp með nokkrum
vinum hans, þ.á m. trommuleikaranum Matt Romano og bassaleikaranum Greg Lattimer. Frægustu
meðspilararnir eru samt Julian
Casablancas, söngvari The Strokes, og Sean Lennon, sem spilar og

!,"%24 (!--/.$ *2 'ÅTARLEIKARI

4HE 3TROKES HEFUR SENT FR¹ SÁR FYRSTU
SËLËPLÎTU SÅNA (ANN ER FYRSTUR MEÈLIMA
HLJËMSVEITARINNAR TIL AÈ GEFA ÒT SËLË
PLÎTU

syngur í nokkrum lögum. Tónlistin er í grunninn kannski ekkert
mjög ólík tónlist The Strokes, en
gítarriffin eru minna áberandi og
áferðin er poppaðri. Tónlistin er
léttari og útsetningarnar minna á
köflum meira á Beach Boys eða
The Shins heldur en The Strokes.
A.m.k. tvö laganna minna svo eiginlega bara á John Lennon, sérstaklega Blue Skies.

(¾FILEIKARNIR FR¹ PABBANUM
Hljómsveitin The Strokes er í
pásu þessa dagana, en jafnvel
þegar hún fer af stað aftur hefur

-%¨ 3!-6%2+!-®..5- 3¥.5- !LBERT (AMMOND *R ¹SAMT -ATT 2OMANO OG 'REG

Albert áhuga á því að halda áfram
að semja tónlist. Hann er þegar
farinn að hlakka til þess að gera
næstu plötu. Ástæðan er þessi: „Í
The Strokes er það Julian sem
semur lögin. Hann fær hugmyndirnar og hefur sýn á það hvernig
hann vill að hljómsveitin þróist.
Hann veit hvernig hann vill að
hljómsveitin hljómi þegar við
erum að gera nýja plötu,“ segir
Albert í fyrrnefndu viðtali. Og
hann bætir því við að hann hafi á
feimnislegan hátt reynt að koma
sínum lögum að á síðustu Strokes
plötum, en að Julian hafi ekki litist
á þau. Albert á samt ekki langt að
sækja
lagasmíðahæfileikana.
Hann er sonur Alberts Hammond
eldri, sem m.a. samdi lögin It
Never Rains In Southern California, The Free Electric Band og
Down by the River.

'ERÈI TV¾R ÒTG¹FUR AF PLÎTUNNI
Albert segist hafa byrjað á að gera
plötuna í anda upptökustjórans
Phil Spector, með stórum útsetningum, en síðan hafi hann tekið
sömu lögin upp í einfaldari og
rokkaðri útgáfum. Í flestum tilfellum valdi hann síðarnefndu
útgáfurnar á plötuna, en hann segist ætla að nota Spectorísku útgáfurnar sem aukalög á smáskífur.
Fyrsta smáskífan af plötunni
hefur að geyma lagið 101.
!ÈGENGILEGRI EN 3TROKES
Albert Hammond Jr. er nú á tónleikaferðalagi um Evrópu og
Bandaríkin. Platan hans hefur víðast hver fengið góða dóma, m.a.
8/10 í NME og Uncut og þrjár og
hálfa stjörnu hjá Íslandsvininum
Christian Hoard í Rolling Stone.
Eflaust hafa margir átt von á því
að Albert mundi nota tækifærið til
þess að gera hrárri og tormeltari
plötu heldur en plötur The Strokes,
enda er algengt að hljómsveitarmeðlimir fari út í misvel heppnaða tilraunamennsku þegar þeir
fá frelsið til þess að hafa hlutina
nákvæmlega eins og þeim sýnist.
Albert hefur þetta hins vegar
alveg öfugt. Hans sólóplata er
aðgengilegri heldur en Strokesplöturnar.

,ATTIMER

Nirvana á toppnum
Lagið Smells Like Teen Spirit með
Nirvana hefur verið valið besta lag
síðustu tuttugu ára af breska tímaritinu Q.
Var það fyrir ofan þekkt lög
með sveitum á borð við U2, Outkast og Guns N´ Roses. „Smells
Like Teen Spirit skipti sköpum í
rokksögunni. Það breytti öllu,“
sagði aðstoðarritstjóri Q. „Það kom
þungri tónlist aftur á kortið í byrjun tíunda áratugarins, þessari
blöndu af pönki og reiðinni sem því
fylgir og þungarokki Black Sabbath frá áttunda áratugnum. Það var
eitthvað nýtt. Krakkar úti um allan
heim elskuðu Nirvana og halda
áfram að gera það,“ sagði hann.
Lagið er að finna á annarri plötu
Nirvana, Nevermind, sem kom út
1991 við fádæma undirtektir.
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Hæfilegt kæruleysi
Þungarokkshljómsveitin
Canora
hefur gefið út sína fyrstu plötu sem
nefnist Kelvinator. Upptökustjóri
plötunnar var Ronan Chris Murphy
sem hefur unnið með þekktum
nöfnum á borð við King Crimson og
Terry Bozzio. Dave Collins lagði
síðan lokahönd á vinnslu plötunnar
en hann vann t.d. plötuna Superunknown með Soundgarden.
„Við erum allir rosalega ánægðir
með þetta. Þetta var ógeðslega
gaman,“ segir Albert Ástvaldsson,
söngvari Canora. Hann segir að
þeir félagar hafi ákveðið að liggja
ekkert of mikið yfir hlutunum þegar
platan var tekin upp. „Við komum
hæfilega kærulausir inn í þetta. Við
áttum eftir að semja smá en svo var
bara talið í í stúdíóinu. Við ákváðum

¥ (,*«¨6%2).5 #ANORA VIÈ UPPTÎKUR ¹

PLÎTUNNI ¹SAMT 2ONAN #HRIS -URPHY

að taka hrá-pakkann á þetta og vera
með svolítið djamm.“
Albert segir þá félaga vera í
góðu sambandi við Ronan og ætli
sér að fá hann til að taka upp næstu
plötu sína.
Canora verður með hlustunarpartí á Dillon 15. desember. Útgáfutónleikar verða væntanlega í janúar.
FB
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Nylon stelpurnar skemmta í útibúum
KB banka í desember.
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(%,-53 5.$ $!,,) $RUNK IS
&ASTER

11. des. Mosfellsbær kl. 17
12. des. Grafarvogur kl. 17

$RUNK IS &ASTER ER ¹ KÎFLUM EIN VILLTASTA OG
SKEMMTILEGASTA PLATA SEM HEYRST HEFUR Å
LANGAN TÅMA (ELMUS UND $ALLI ERU GLETTILEGA
N¹L¾GT ÖVÅ AÈ BÒA TIL KOLBRJ¹LAÈ MEISTARAVERK
EN HERSLUMUNINN VANTAR
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Allir velkomnir!

Nylon stelpurnar skemmta í útibúi KB banka í Mjódd kl. 15 í dag.
Skemmtu þér með Nylon í boði KB banka!
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Súper fíflalæti
!LLTAF ER MAÈUR AÈ SJ¹ EITTHVAÈ NÕTT ¡G KÅKTI ÒT ¹
FÎSTUDAGSKVÎLDIÈ ¹ ÖENNAN LÅKA ¹G¾TA STAÈ Å 2EYKJA
VÅKURBORG TIL AÈ SKOÈA N¾TURLÅFIÈ ¶EGAR ÖANGAÈ VAR
KOMIÈ KOM Å LJËS AÈ ÖAR V¾RI 2OCKSTAR 3UPERNOVA
PARTÅ ¡G S¹ GLITTA Å -AGNA OG HINN G¾JANN ÒR Ö¾TTIN
UM MEÈ AUGNM¹LNINGUNA SITJA OG KJAFTA SAMAN ¶AÈ
ER KANNSKI EKKI Å FR¹SÎGUR F¾RANDI NEMA FYRIR ÖAÈ AÈ
ÖEIR VORU HREINLEGA AÈ SVIGNA UNDAN ¾STUM PÅUM
SEM HYLLTU Ö¹ EINS OG DROTTNINGAR ¶¾R REYNDU MEÈ
ÎLLU MËTI AÈ KOMAST SEM N¾ST ÖEIM TIL ÖESS EINS AÈ
GETA SAGT EITTHVAÈc BARA EITTHVAÈ ¡G S¹ ¾SINGINN
LEKA AF ÖEIM EINS OG SVITANN AF KARLMANNI Å HVÅTUM
N¾RBOL MEÈ SPAGETTÅ ¹ BUMBUNNI ¶AÈ M¾TTI SENNI
LEGA BEST LÅKJA ÖESSU VIÈ HËP AF HVOLPUM ¹ AMFETAM
ÅNI AÈ SL¹ST UM EITT BEIN /G ALLT VAR ÖETTA GERT Å ÖEIRRI
EINSK¾RU VON AÈ N¹ EINNAR SEKÒNDU AUGNSAMBANDI
VIÈ Ö¹ ¶VÅ Ö¹ YRÈI ALLT BETRA
¡G GET HREINLEGA EKKI LEYNT UNDRUN MINNI ¹ ÖESS

Vill börn og buru
Hótelerfinginn Paris Hilton segist
vera viss um að hún verði góð
mamma og að hún vilji eignast
fjögur börn. „Ég veit að ég yrði
rosalega góð mamma því ég sé svo
vel um öll dýrin mín,“ segir Paris
en virðist hafa fengið þessa flugu
í hausinn eftir að hún byrjaði að
umgangast
poppprinsessuna
Britney Spears sem er tveggja
barna móðir. Samkvæmt bandarísku slúðurtímaritunum er Hilton mikið með tvo syni Spears og
virðist líka það vel. „Það fer að
líða að því að ég vilji róa mig niður
og eignast fjölskyldu,“ segir partíljónið Paris Hilton.

(),4/. 3ETUR SÁR H¹LEIT MARKMIÈ OG
SEGIST VILJA EIGNAST FJÎGUR BÎRN Å FRAM
TÅÈINNI

UM L¹TUM ¡G VEIT EKKI BETUR EN AÈ HANN -AGNI EIGI
GL¾SILEGA FJÎLSKYLDU SEM HANN ER ÎRUGGLEGA EKKERT
¹ LEIÈINNI AÈ SKILJA VIÈ /G HINN G¾INN HANN FANNST
MÁR EKKI VITUND MERKILEGRI EN GAMLI GËÈI 2EYKVÅK
INGURINN Å ULLARPEYSUNNIc NEMA HVAÈ AÈ HANN ER
YFIRLEITT EKKI M¹LAÈUR UM AUGUN /G HVAÈ ER SVONA
MERKILEGT VIÈ ÖETTA ALLT SAMAN %R ÖAÈ Ö¹TTURINN SEM
ÖEIR VORU Å SEM GERIR Ö¹ SVONA ËMËTST¾ÈILEGA TIL
EIGNAR ¡G ÖYKIST NOKKUÈ VISS UM AÈ ÖESSAR STELPUR
HAFI EKKI L¹TIÈ SVONA ÖEGAR Ö¾R S¹U -AGNA Å b MËTI
SËLm HÁR FYRIR RÁTT LIÈLEGA ¹RI (ANN ER ÎRUGGLEGA MJÎG
BREYTTUR MAÈUR OG MIKLU MERKILEGRI EN HANN VAR Ö¹
3VO ER ÁG HANDVISS UM ÖAÈ AÈ EF HINN G¾INN HEFÈI
LABBAÈ INN ¹ SKEMMTISTAÈ Å 2EYKJAVÅK ALLS ËÖEKKTUR
HEFÈU SÎMU STELPURNAR EKKI LITIÈ VIÈ HONUM ¶¾R
HEFÈU SENNILEGA STIMPLAÈ HANN SEM FURÈUFUGL FYRIR
ÖAÈ EITT AÈ VERA MEÈ MEIRI AUGNM¹LNINGU EN Ö¾R
SJ¹LFAR

¡G F¾ HREINLEGA EKKI SKILIÈ HVAÈ ÖAÈ ER SEM KNÕR
ÖESSA GEÈVEIKI ¹FRAM !È KONA SKULI STÎKKBREYTAST Å
EITTHVAÈ ALLT ANNAÈ L¾KKA Å ALDRI OG ÎRUGGLEGA ÖROSKA
UM EINHVERJA TUGI ¹RA OG L¹TA EINS OG LITLIR KRAKKAR SEM
S¹U MÎMMU Å ALVÎRUNNI KYSSA JËLASVEIN +ÒLIÈ HVERFUR
HREINLEGA FYRIR LÅFSTÅÈ
3VO KOMA Ö¾R ÎRUGGLEGA ÒT AF
SKEMMTISTAÈNUM ALS¾LAR MEÈ AÈ
HAFA BORIÈ ÖESSA UNDURSAMLEGU MENN
AUGUM SMELLA ¹ SIG KÒLINU L¹TA EINS
OG EKKERT HAFI Å SKORIST OG HALDA ¹FRAM
AÈ LIFA LÅFINU EINS OG HARÈSVÅRAÈAR
ÅSLENSKAR ÅSDROTTNINGAR ¶ETTA ERU
EKKI BEINT H¹LEIT MARKMIÈ OG ÁG
HELD AÈ ÖAÈ SÁU ÖËNOKKRIR ÎGN
MERKILEGRI HLUTIR TIL AÈ AFREKA Å
ÖESSU LÅFI EN AÈ GETA SAGST HAFA
HITT ÖENNAN OG HINN

De la Renta kemur
sterkur inn
Oscar de la Renta er einn
af ókrýndum konungum
tískunnar. Fyrr í vikunni
sendi hann frá sér síðsumarlínuna fyrir árið 2007
í New York sem féll vel í
kramið hjá gagnrýnendum.
Síðsumarlína er svokölluð
aukalína fyrir utan hinar
tvær, vor/sumar og haust/
vetrar línurnar.
De la Renta er þekktur fyrir glæsilega kjóla sem stjörnurnar klæðast
gjarnan á rauða dreglinum en það
var hverdagslegri bragur yfir
þessari línu. Andi tíunda áratugarins sveif yfir tískupallinum en
hverdagsleiki er einmitt aðalsmerki þess áratugs. Köflótt, víð
snið og blöðrusnið voru áberandi
ásamt jarðlitunum gráu, mosagrænu og vínrauðu. Gaman að sjá
að Oscar de la Renta er ennþá með
puttana á púlsinum þrátt fyrir að
vera kominn á aldur.
¹P
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'R¹KÎFLËTT K¹PA MEÈ
FLOTTU SNIÈI
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DE LA 2ENTA FYLGDIST STOLTUR MEÈ
SÕNINGUNNI ¹ HÎNNUN SINNI FYRIR
SÅÈSUMARIÈ 
&2¡44!",!¨)¨
'%449)-!'%3

$2!-!4¥3+4 -USNTRUÈ
K¹PA MEÈ BELTI Å MITTIÈ ER
GREINILEGA EITTHVAÈ SEM
KEMUR STERKT INN N¾STA
HAUST

(44 -)44) 'ALLABUXUR MEÈ
VÅÈUM SK¹LMUM OG H¹U MITTI
VIÈ MOSAGR¾NA K¹PU

6¥.2!544

&ALLEGUR KJËLL
MEÈ STËRU PILSI
OG VÎSUM
',3),%'4 -UNSTRAÈ PILS Å GULLI MEÈ
$2!+4 3KEMMTILEG PILSADRAGT Å ÎÈRUVÅSI

SNIÈI 3TUTTUR JAKKI OG BLÎÈRU PILS

H¹U MITTI VIÈ BRÒNA BLÒSSU +VENLEIKINN
Å FYRIRRÒMI

Jenna styður Britney
Klámmyndastjarnan Jenna Jameson hefur nú ákveðið að koma
poppprinsessunni Britney Spears
til varnar. Myndir sem teknar
voru af Britney og Paris Hilton,
þar sem Spears klæddist ekki
nærbuxum og flaggaði því sínu
allra heilagasta, hafa
farið eins og eldur
um sinu um heimspressuna og Spears
verið gagnrýnd mjög
fyrir atvikið.
„Ef þú ert með það
þá áttu að sýna það. Það
hefur alltaf verið mín
lífsspeki og greinilega
deili ég henni með
Spears þannig að mér
finnst að það eigi ekki
að vera að gagnrýna

hana fyrir þetta lítilræði,“ segir
Jenna en hún er þekktasta klámmyndastjarna í heimi.
Britney Spears hefur verið iðin
við kolann síðan hún skildi og
byrjaði að umgangast partíljónið
Paris Hilton. Hún hefur verið
orðuð við marga menn og
sést vel í glasi á helstu
skemmtistöðum
Bandaríkjanna.
Fjölskylda
Spears
hefur
miklar áhyggjur
af partílíferni stúlk*%..! *!-%3/. %IN
ÖEKKTASTA KL¹MYNDA
STJARNA Å HEIMI OG LÕSIR YFIR
STUÈNINGU VIÈ N¾RBUXNA
LEYSI "RITNEY 3PEARS

"2)4.%9 30%!23 (EFUR VERIÈ IÈIN VIÈ

KOLANN Å SKEMMTANALÅFINU SÅÈAN HÒN
SKILDI VIÈ +EVIN &EDERLINE

unnar eftir skilnaðinn við Kevin
Federline og telur að þetta hafi
vond áhrif á forræðisdeiluna sem
hún á í vændum.
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Segist hafa verið melludólgur

Of mikið Eurovision
Söngvarinn Friðrik Ómar hefur
vakið nokkra athygli upp á síðkastið, aðallega fyrir söng sinn í
Eurovision og fyrir að hafa gefið
út vinsælar plötur með Guðrúnu
Gunnarsdóttur.
Friðrik hefur nú ákveðið að
stíga skref fram á við og gefa út
sína fyrstu sólóplötu. Fyrirfram
hefði maður talið það alveg tímabært miðað við hve mikið hann
hefur verið í sviðsljósinu en því
miður nær hann ekki að stíga
sterkur fram sem þroskaður sólótónlistarmaður.
Platan byrjar reyndar ágætlega með titillaginu Annan dag,
sem er vandað og hugljúft popplag. Eftir það fer að síga á ógæfuhliðina. Næsta lag, Farinn, er alltof væmið þar sem kliskjukenndur
textinn umvefur allt, sbr: „Ég
hafði aldrei fundið neitt svo sterkt
og vissi ei hvað það var sem hélt
þér fast í huga mér.“
Lögin Kannski og Þessar dyr
eru á svipuðum nótum, með klénum textum en þó í miklum Eurovision-stíl, sem einhverjir gætu
haft gaman af.
Aðeins birtir til þegar Friðrik
syngur Stevie Wonder-lagið I
Believe á óaðfinnanlegan hátt og
fer þar ekki á milli mála hversu
góður söngvari Friðrik er. Texti

Rapparinn Snoop Dogg
hefur verið mikið í fréttum
upp á síðkastið. Hann hefur
verið handtekinn þrisvar
sinnum á stuttu tímabili,
og hafa fundist vopn,
kannabis og kókaín í fórum
hans. Snoop hefur svo farið
mikinn í viðtölum, meðal
annars sagt að hann sé svo
einstakur og hæfileikaríkur
að frægðin skipti hann engu
máli.

4«.,)34
!NNAN DAG
&RIÈRIK «MAR

(
&YRSTA SËLËPLATA &RIÈRIKS «MARS
N¾R ALDREI FLUGI 6¾MIN LÎG OG
KLISJUKENNDIR TEXTAR YFIRGN¾FA ALLT
(ÎRÈUSTU %UROVISION AÈD¹ENDUR G¾TU
ÖË SKEMMT SÁR

hans er líka ágætur. Einnig stendur upp úr lag Van Morrison, Have
I Told You Lately, sem Friðrik fer
vel með. Lokalagið Það sem verður, sem hann söng í undankeppni
Euro-vision, er síðan eitt af fáum
grípandi lögum á plötunni.
&REYR "JARNASON

Jóakim aftur á fast
legt stig og til marks um það
myndu þau halda jólin í hvort í
sínu lagi.
Seinheppni Jóakims í kvennamálum þykir ansi vandræðaleg
fyrir dönsku konungsfjölskylduna
og vonast aðstandendur hennar
vafalítið eftir því að hann fari að
festa ráð sitt. Enda rata barferðir hans og kvennafar
ávallt á fremstu síður
slúðurblaðanna. Af þeim
sökum var hann nýverið
sagður einn af aumkunarverðustu piparsveinum
landsins í umfjöllun Ekstrablaðsins um lausa og liðuga
karla í Danmörku.

3.//0 $/'' 6IRÈIST VERA AÈ GANGA AF GÎFLUNUM

sagði hann opinberlega að hann
ætlaði að segja skilið við glæpalífið og ímyndina. Margir trúa því að
þessi breytta hegðun sé einungis
til þess að kynna nýjan geisladisk
hans, The Blue Carpet Treatment,
sem kom út fyrir skemmstu. Einn
fjölmiðlamaður orðar breytingarnar svo: „Þetta gerist þegar
menn nota of mikið kókaín.“
DORI FRETTABLADIDIS

35'% +.)'(4 3EGIR 3NOOP $OGG

KJAFTA FR¹ ÎÈRUM TIL AÈ KOMAST
UNDAN FANGELSISVIST

Valdi vöðvana fram yfir fákana
.'¨52 02).3 *ËAKIM

$ANAPRINS ER AFTUR
BYRJAÈUR MEÈ GAMALLI
K¾RUSTU SINNI

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

Nýjustu fréttir af
kvennamálum
Jóakims prins í Danmörku herma að hann
hafi endurnýjað kynnin
við frönsku þokkadísina
Marie Cavallier. En
prinsinn sleit sambandi þeirra fyrr á
árinu. Marie staðfesti í viðtali við
danska blaðið BT í
gær að hún og
Jóakim
væru
byrjuð
aftur
saman og ástin
blómstraði. Hún
sagðist
einnig
hafa hitt Margréti drottningu
nýverið en neitaði því þó að konunglegt brúðkaup
væri á næsta leiti.
Sambandið væri
einfaldlega ekki
komið á það alvar-

Í nýlegu forsíðuviðtali við tímaritið Rolling Stones talaði Snoop um
deilur sínar við plötuútgefandann
Suge Knight, en Suge þessi er
dæmdur glæpamaður og fyrsti
útgefandi Snoops. Hafa þeir eldað
grátt silfur saman í mörg ár, en nú
fyrst tjáir Snoop sig um málið, en
áður hafa fáir þorað að tjá sig um
Suge af einskærum ótta við hann.
„Ég var aldrei hræddur við Suge,
það eina sem ég óttaðist var að ég
myndi drepa hann,“ segir Snoop,
sem var sýknaður af morðákæru
árið 1993, þá undir verndarvæng
Suge Knights. „Snoop er uppljóstrari hjá lögreglunni. Finnst fólki
ekki skrítið að það sé sífellt verið
að handtaka hann, en hann þarf
aldrei að fara í fangelsi?“ sagði
Suge Knight sem var ekki lengi að
svara Snoop.
Í viðtalinu við Rolling Stones
talar rapparinn einnig um skilnað
sinn við eiginkonu sína Shante
Broadus árið 2004. Segir Snoop að
skilnaðurinn hafi verið sér að
kenna. „Ég var farinn að gera út
vændiskonur. Mér fannst melludólgaímyndin svo spennandi að
varð að taka þátt. Ég var með
vændiskonur út um alla Los Angeles,“ segir Snoop, sem hefur líklega verið nýhættur sem melludólgur þegar hann spilaði á Íslandi
í fyrrasumar.
Fjölmiðlar í Bandaríkjunum
undra sig á breyttri ímynd Snoop
Doggs, en fyrir nokkrum árum

Flestir þekkja Arnar
Grant sem einn sigursælasta vaxtarræktarmann
landsins fyrr og síðar,
eftirsóttan einkaþjálfara og
erkihnakka. Færri vita hins
vegar að áður en hann helgaði sig líkamsræktinni var
Arnar mikill hestamaður;
hann á afar farsælan keppnisferil að baki á því sviði og
er viðurkenndur alþjóðakynbótadómari hrossa.
Arnar var í ræktinni þegar Fréttablaðið truflaði hann. „Ég er alinn
upp í sveit, umgekkst hesta frá
blautu barnsbeini og keppti í
fyrsta sinn á hestamóti þegar ég
var átta ára.“ Næstu árin keppti
Arnar á ófáum hestamótum og
halaði inn verðlaunum. „Ég held
ég eigi yfir tvö hundruð bikara allt
í allt. Á árunum 1994 til 1998 bjó
ég í Austurríki og þar úti fór ég á
námskeið og fékk réttindi sem
alþjóðlegur kynbótadómari.“
Rétt fyrir aldamót stóð Arnar
hins vegar frammi fyrir því að
hafa náð öllum þeim markmiðum
sem hægt var að ná í íþróttinni og
hnakkinn lagði hnakkinn á hilluna
og hellti sér í vaxtarræktina. „Ég
er mikill keppnismaður og veit
sem er að maður verður að helga

Sendu SMS BTC CAF
á 1900 og þúgætir unnið eintak!
Aðalvinningur er DVD spilari og CARS á DVD
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SAFNIÈ FYRIR LÅKAMSR¾KTINA ER ORÈIÈ ÖËNOKKUÈ ST¾RRA

sig 100 prósent til að ná árangri.
Ég klippti því algjörlega á hestamennskuna, ríð ekki
einu sinni út mér til
ánægju og hef alls
engin afskipti af
hestamennsku
lengur.“
Arnar
kveðst
ekki sjá eftir því að
hafa söðlað um á
sínum tíma, það hafi jú
ekki verið neitt eftir til
að vinna. Hann hefur nú
þegar unnið til fleiri
verðlauna á sviði
!2.!2 '2!.4

%R VIÈURKENNDUR
ALÖJËÈAKYNBËTA
DËMARI HROSSA

Aukavinningar eru CARS á DVD, tölvuleikir, fleiri DVD myndir og margt fleira!

HVER
VINN
UR!

(%34!3+, !RNAR MEÈ HLUTA AF VERÈLAUNAGRIPUNUM ÒR HESTAMENNSKUNNI 6ERÈLAUNA

,)4,) /' 34«2) !RNAR HEFUR REYNSLU AF
HESTUM AF ÕMSUM ST¾RÈUM EINS OG
ÖESSI MYND FR¹ !USTURRÅKI BER MEÈ SÁR

líkamsræktar en á hestamannaferli sínum en segir þó ekki loku
fyrir það skotið að hann fari aftur
á bak síðar meir. „Ég gæti vel
trúað að ég hellti mér aftur í þetta
árið 2017. Þá verð ég kominn á
aldur þar sem mér fyndist tímabært að sanna að ég gæti unnið
alla þessa bikara aftur,“ segir
hann og hlær.
BERGSTEINN FRETTABLADIDIS
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Pétur Ben

- Bjartasta vonin
- Rokkplata ársins
- Söngvari ársins

Trabant

- Myndband ársins

Reykjavík!

- Rokkplata ársins

Víkingur Heiðar

- Flytjandi ársins, klassík

Hafdís Huld

- Poppplata ársins

Skúli Sverrisson

- Plata ársins, ýmis tónlist

Jakobínarína

- Bjartasta vonin

Jóel Pálsson

Benni Hemm Hemm-

- Jazzplata ársins
- Jazzlag ársins

Poppplata ársins

Voces Thules

- Plata ársins, klassík

SKÓLAVÖRÐUSTÍG 15 511-5656
FIOLSTRÆDE 7 3336 5656

WWW.12TONAR.IS
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Magnaður andskoti
Evil Madness er súpergrúppa
skipuð nokkrum tónlistarmönnum sem hafa verið áberandi í
starfi Tilraunaeldhússins eða
hafa bæði unnið í tónlist og myndlist. Tónlistin á fyrstu plötunni
þeirra, Demon Jukebox, er gerð
af Jóhanni Jóhannssyni, Stilluppsteypu, Curver, hinum sænska
BJ Nilsen, DJ Musician og Pétri
Eyvindssyni, þ.e.a.s. Pétur hefur
greinilega tekið þátt í gerð plötunnar bæði sem hinn taktglaði
DJ Musician og sem hann sjálfur.
Auk ofantalinna koma nokkrir
fleiri listamenn að gerð umslagsins og plötubæklingsins sem er
sérstaklega flottur og inniheldur
bæði texta og myndir.
Evil Madness er að því er virðist þemahljómsveit sem einbeitir
sér að hinum myrku hliðum
mannsandans.
Hún
kannar
skúmaskot
mannssálarinnar;
illskuna, geðveikina og hryllinginn.
Þetta er hávaðaraftónlist sem
nýtur sín best spiluð á miklum
styrk. Hún virkar hreinlega ekki
ef hún er látin malla í bakgrunni.
Það eru þrettán lög í glymskrattanum. Þau eru öll að mestu án
orða og bera nöfn eins og Understanding the Monster, Tremendously Sick Horror Art Poetry, A
Sudden Moment of Private Demonic Psychodrama og Inspired by
Long Hours of Contionous Repetitive
Deep
Irritations
and
Uncontrollable Agony.
Mörg laganna mætti kalla einhvers konar hljóðskúlptúra – þau
eru að mestu án takts, en síbreytileg og full af blæbrigðum. Hávaðinn eykst og minnkar og breytist
og svo fæðist taktur sem deyr
aftur skömmu síðar o.s. frv. Þetta
er mjög myndræn tónlist.
Gæti hentað sem kvikmynda-

-YRKRIÈ ER EKKERT NÕTT
Finnski tónlistarmaðurinn
Jimi Tenor heldur tónleika
á skemmtistaðnum Sirkus
í kvöld. Jimi er að koma
hingað til lands í þriðja sinn
og kippir sér lítið upp við
kuldann og myrkrið sem
umlykur allt.
Fyrsta plata Jimi kom út árið 1989.
Síðan þá hefur hann verið ófeiminn við að prófa hina ýmsu tónlistarstíla auk þess sem hann hefur
verið duglegur við að troða upp
víðs vegar um heiminn. Tónleikar
hans í kvöld eru á vegum Pineapple
Records með stuðningi ReykjavíkMag og Reykjavik.com.

4«.,)34
$EMON *UKEBOX
%VIL -ADNESS

((((
$EMON *UKEBOX HEFUR AÈ GEYMA
H¹VAÈARAFTËNLIST SEM NÕTUR SÅN BEST
SPILUÈ ¹ MIKLUM STYRK -AGNAÈUR
ANDSKOTI SEM VEX VIÈ HVERJA HLUSTUN

tónlist (t.d. í senuna þegar geimverurnar brjálast og limlestingarnar hefjast!). Hljómurinn er
flottur eins og við var að búast og
platan er nokkuð fjölbreytt.
Stemningin minnir stundum á
instrúmental lögin á Low og Heroes með Bowie eða á tilraunakenndar hávaðaorgíur frá útgáfum eins og Touch og Staalplaat.
Lagið So Succesfully Evil er svo
eina poppaða lagið á plötunni –
það virkar dansvænt og glaðlegt
miðað við afganginn.
Á heildina litið er þetta frábær hávaðaplata. Magnaður andskoti sem vex við hverja hlustun.
4RAUSTI *ÒLÅUSSON

!  $ 

%LLEFU SËLËPLÎTUR
Jimi segist í spjalli við blaðamann
hafa gefið út ellefu plötur, sumar
með hljómsveit og aðrar einn á
báti. „Ég ræð öllu og sem nánast
öll lögin, þannig að ég lít á plöturnar sem sólóplötur. Í framtíðinni vil
ég spila meira af fingrum fram, að
hluta til af því að það er auðveldara að semja svoleiðis lög og líka
vegna þess að ég er mikið fyrir
þennan hippafíling,“ segir Jimi.
Hann segist samt eiga erfitt með
að átta sig á hvert tónlistin hans sé
að þróast. „Stundum verð ég mjög
þreyttur á rafrænni tónlist en hugmyndin um að spila nánast eingöngu órafmagnaða tónlist höfðar
ekki heldur til mín. Hlutir koma
og fara og hver dagur er öðruvísi
en annar. Það er ekki viturlegt að
spá of mikið í framtíðina.“
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LISTARMAÈURINN SPILAR ¹
SKEMMTISTAÈNUM
3IRKUS Å KVÎLD

-YRKIÈ ER EKKERT NÕTT
Jim er á leiðinni til
Íslands í annað sinn.
„Þetta er samt í fyrsta
sinn sem ég kem í
desember. Þegar
maður kemur
frá Finnlandi
þá er myrkið ekkert
nýtt
í
mínum
augum.“
Hann
flutti

Baldursson, skjólstæðingur Bogomils. „Þar var galdurinn að semja
nýja texta við gömul jólalög sem
Samúel [Jón Samúelsson] var að
útsetja fyrir Stórsveitina. Síðan
þróaðist þetta þannig að í fyrra
kom Stórsveitin aftur að máli við
Bogomil og bað hann um að syngja
önnur fjögur jólalög. Þá gerði
hann tvo nýja texta og svo hefur
þetta undið upp á sig,“ segir Sigtryggur.
„Þarna eru lög eins og Hinsegin jólatré, sem er fyrsta samkynhneigða jólalagið. Það fjallar um
hýrt jólatré sem kemur út úr
skápnum rétt fyrir jólin. Lagið
Gull í mund fjallar síðan um hvað
kaupmenn græða nú mikið yfir
jólin og hvað þetta er mikil neysluhátíð.“
Að sögn Sigtryggs fannst
Bogomil mjög gaman að syngja
með Stórsveitinni á plötunni. „Það
var skemmtilegt fyrir hann að fá
tækifæri til að syngja með þessu
stóra bandi sem hljómar svona
grand og fallega.“
Á laugardag verður jólapartí
fyrir Stórsveitina og velunnara á
skemmtistaðnum Domo þar sem
Bogomil og Samúel munu blanda
kokkteila ofan í gesti og á sunnudag verða síðan tónleikar í Vetrargarðinum í Smáralind þar sem
sveiflan verður tekin.
FB

Engin Playstation 4
 "!#$$ # 
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Bogomil í jólaskapi
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,ASSI ,ETHTO ER SVALT NAFN
Jimi Tenor heitir réttu nafni Lassi
Lethto. Hann telur að sitt rétta
nafn sé svalt, þrátt fyrir allt. „Ég
er bara fastur í Jimi. Mér finnst
bæði nöfnin fín við mismunandi
kringumstæður. Mér hefur alltaf
líkað hugmyndin um listamannsnafn. Ég hef til dæmis engan
áhuga á að vita hvað Liberace hét í raun og veru.“

heim til Finnlands fyrir tveimur
árum og játar að veturnir þar séu
harðir. „Sumrin eru samt svo frábær. Menningin í Finnlandi er
frekar skrítin og stundum finnst
mér ég vera utanveltu. Ég er mikið
á tónleikaferðalögum, þannig að
ég fæ alltaf góða pásu frá finnskum veruleika. Ætli listamenn séu
ekki alltaf á ferðinni, að leita að
einhverju nýju, sama hvað það
er.“
Tónleikarnir í kvöld hefjast
klukkan 21.00. President Bongo og
Casanova sjá um að hita upp.

(¾TTUR MEÈ 4ENORWEAR
Auk þess að vera tónlistarmaður
hefur Jimi fengist við ýmsa aðra
hluti eins og ljósmyndun, kvikmyndagerð og fatahönnun. Setti

Bogomil Font hefur gefið út jólaplötuna Majones jól ásamt Stórsveit Reykjavíkur. Á plötunni eru
níu jólalög, þar á meðal Jólasveinninn kemur í kvöld, Ég sá
mömmu kyssa jólasvein og Jólin
alls staðar í nýjum útsetningum.
„Þetta er verkefni sem byrjaði
fyrir tveimur árum, eða frá því að
Stórsveitin nálgaðist Bogomil og
bað hann um að syngja með sér á
jólatónleikum,“ segir Sigtryggur

!      
   !   

hann meðal annars á fót tískumerkið Tenorwear. „Ég er reyndar
hættur með Tenorwear vegna þess
að ég hef ekki mikið viðskiptavit
og að vera með fatalínu er frekar
krefjandi. Ég hélt að það yrði
gaman að hanna dálítið á hverju
ári og vildi að allt þetta praktíska
yrði í höndum annarra. Ég fann
bara engan til að reka þetta fyrir
mig og þess vegna er ég hættur
með Tenorwear tímabundið. Ég
sel stundum það sem ég á eftir af
fötunum á tónleikum.“

Eftir allt braskið við gerð Playstation 3 efast forsvarsmenn
Sony um að fjórða tölvan verði
gerð. Ljóst er að Playstation 3 og
Nintendo Wii verða helstu leikjatölvur ársins og næstu ára og
hafa
greiningardeildir
spáð
báðum fyrirtækjum ýmist himinháum gróða eða bullandi tapi.
Þær fregnir heyrast nú úr herbúðum Sony að fyrirtækið ætli
að feta í fótspor Sega, hætta að
gefa út tölvur og einungis gefa út

tölvuleiki, en þar ku mesti gróðinn vera. Spekúlantar í tölvuleikjaiðnaðnum
eru
þessari
þróun andvígir og segja Sonymenn of fljóta á sér.

0,!934!4)/.  ,ÅKLEGA SÅÈASTA 0LAY

STATION TÎLVAN

,!.% '!22)3/. 'ARRISON SEM LEIKUR

4WEENER Å 0RISON "REAK LENTI Å HÎRÈUM
¹REKSTRI

Garrison í
árekstri
Sautján ára piltur dó þegar bíll
með Lane Garrison úr þáttunum
Prison Break, sem var einn af farþegum, klessti á tré í Kaliforníu.
Tvær fimmtán ára stelpur voru
einnig í bílnum og slasaðist önnur
þeirra alvarlega. Garrison, sem
leikur Tweener í Prison Break,
slasaðist lítillega.
Garrison ætlar að hasla sér völl
á hvíta tjaldinu á næstunni og lék
nýverið í myndinni Shooter sem
kemur út á næsta ári.
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Lay Low: Please Don't Hate Me
Helga Þórey Jónsdóttir, Mbl
Freyr Bjarnason, Fbl

Sálin & Gospel: Lifandi í Laugardalshöll
Arnar Eggert Thoroddsen, Mbl
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Fly ngva
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nd árs
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rsi s
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t
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Björgvin Halldórsson ásamt S.Í. og gestum
Páll Baldvin Baldvinsson, Fbl

Bubbi: 06.06.06
Arnar Eggert Thoroddsen, Mbl

S
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a G a ár
ylf sin
ad s:
ótt
ir

Todmobile: Ópus 6
Atli Bollason, Mbl

Pældu í því sem pælandi er í
Ragnheiður Eiríksdóttir, Mbl
Páll Baldvin Baldvinsson, Fbl.
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Regína Ósk: Í djúpum dal
Helga Þórey Jónsdóttir, Mbl

S
An öngk
dre on
a G a ár
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Tríó Björns Thoroddsen
og Andrea Gylfadóttir: Vorvindar

Friðrik Ómar: Annan dag
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Plö
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ins ag

tu
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Toggi: Puppy
Trausti Júlíusson, Fbl.

Sö
n
árs gvar
ins i

Ampop: Sail to the Moon
Trausti Júlíusson, Fbl
Atli Bollason, Mbl

Góða skemmtun um jólin

DAVID EDWARDS, DAILY MIRROR

“SIGUR”

AUBRAY DAY, TOTAL FILM

MATTHEW BOND, THE MAIL ON SUNDAY

Jólamyndin 2006

“STÓRFENGLEG”
CHARLES GANT, HEAT
ZOO

“FRÁBÆR”
DEBORAH ROSS, THE SPECTATOR
MARK ADAMS SUNDAY MIRROR

“MÖGNUÐ”

JONATHAN ROSS, FILM 2006

3

vikur
á toppnum!

40 þúsund gestir

MIÐASALA Í SMÁRABÍÓ OG REGNBOGANN Á

80 þúsund gestir

5 edduverðlaun

U TALI
ENSKU
KU OG ENSK
SKU
ÍSLENS
MEÐ ÍSLEN

FORSALA AÐGÖNGUMIÐA ER HAFIN Á MIDI.IS - ATH: EINNIG ER HÆGT AÐ VERSLA MIÐA Í FÖRSÖLU Í KVIKMYNDAHÚSUM
SÍMI 564 0000
THE HOLIDAY
kl. 5.10, 8 og 10.45
CASINO ROYALE
kl. 5, 8 og 10.50 B.I. 14 ÁRA
SÝND Í LÚXUS
kl. 2, 5, 8 og 10.50
HNOTUBRJÓTSPRINSINN ÍSL. TAL kl. 3.40
HÁTÍÐ Í BÆ
kl. 3.40, 5.50, 8 og 10.10
SKÓGARSTRÍÐ ÍSL. TAL
kl. 3.40
BORAT
kl. 10.20 B.I. 12 ÁRA
MÝRIN
kl. 5.40 og 8 B.I. 12 ÁRA

&2¡44)2 !& &«,+)
3TRÅÈSMYNDIN ,ETTERS FROM )WO
*IMA SEM #LINT %ASTWOOD
TËK UPP SAMHLIÈA &LAGS
OF /UR &ATHERS VAR
VALIN BESTA MYNDIN
HJ¹ .ATIONAL "OARD
OF 2EVIEW GAGNRÕN
ENDASAMTÎKUNUM

SÍMI 551 9000
CASINO ROYALE
HNOTUBRJÓTSPRINSINN ÍSL. TAL
HÁTÍÐ Í BÆ
THE NATIVITY STORY
MÝRIN
BORAT

kl. 6 og 9 B.I. 14 ÁRA
kl. 6
kl. 5.50, 8, 10.10
kl. 8 B.I. 7 ÁRA
kl. 6 og 10 B.I. 12 ÁRA
kl. 8 og 10

450 kr. í bíó!

SÍMI 462 3500
THE HOLIDAY
kl. 8 og 10.30
HNOTUBRJÓTSPRINSINN ÍSL. TAL kl. 6
HÁTÍÐ Í BÆ
kl. 6
SAW III
kl. 8 og 10.15

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

Gildir á allar sýningar í
Regnboganum merktar með rauðu

Å "ANDARÅKJUNUM &RUMSÕNA
¹TTI MYNDINA SEM ER MEÈ
JAPÎNSKU TALI SNEMMA ¹ N¾STA
¹RI EN ¹KVEÈIÈ VAR AÈ FLÕTA
HENNI &LAGS OF /UR &ATHERS
KOM ÒT Å OKTËBER Å "ANDA
RÅKJUNUM OG FÁKK HÒN
BLENDNAR VIÈTÎKUR OG
DR¾MARI AÈSËKN EN
BÒIST VAR VIÈ

(JARTAKNÒSARINN 'EORGE #LOON
EY SEGIST VILJA LEIKA Å INDVERSKRI
"OLLYWOOD KVIKMYND ÖAR
SEM SÎNGUR OG DANS
ER Å FYRIRRÒMI #LOON
EY SEGIST VERA MIKILL
AÈD¹ANDI "OLLYWOOD
OG ER HEILLAÈUR AF ÖVÅ
HVERSU KVIKMYNDAIÈN
AÈURINN Å LANDINU HEFUR

ÖANIST ÒT UNDANFARIN ¹R 6ILL HANN
AÈ BANDARÅSKIR FRAMLEIÈENDUR BEINI
SJËNUM SÅNUM MEIRA AÈ IÈNAÈIN
UM ÖAR Å LANDI
(INN SAUTJ¹N ¹RA $ANIEL 2ADCLIFFE
SEM LEIKUR (ARRY 0OTTER ER YNGSTA
MANNESKJAN TIL AÈ KOMAST ¹ LISTA
TÅMARITSINS 3UNDAY 4IMES Å "RET
LANDI YFIR RÅKUSTU STJÎRNUR LANDSINS

%IGUR HANS ERU TALDAR NEMA T¾PUM
TVEIMUR MILLJÎRÈUM
KRËNA &IMMTA
(ARRY 0OTTER MYND
IN ER V¾NTANLEG ¹
N¾STA ¹RI OG M¹
ÖVÅ BÒAST VIÈ ÖVÅ
AÈ 2ADCLIFFE F¹I ENN
MEIRI PENING Å VASANN
¹ N¾STUNNI

www.haskolabio.is
TÓNLISTARMAÐUR - MANNÚÐARVINUR - ÞJÓÐARÓGN

JÓLAMYNDIN Í ÁR

HEIMSFRUMSÝNING

BNA GEGN JOHN LENNON
FORSTJÓRI HEILA KLABBSINS

Leiðin til
Betlehem

(FRÁFÖLLNU (
HINIR

Sýnd í SAMbíóunum Kringlunni og Keﬂavík

Frá framleiðendum

BARÁTTAN
UM
JÓLIN
ER
HAFIN.
Tim Allen
Martin Short

og

EEEE
DEAD OR ALIVE VIP

kl. 5 - 8 - 10:10

SAW 3

kl. 8 - 10:20

SKOLAÐ Í BURTU Ísl tal.
FLUSHED AWAY Ensk tal

B.i.12

SANTA CLAUSE 3 kl. 5:50 - 8

Leyfð

kl. 5:50 - 8 - 10:10

B.i.12

MÝRIN

kl.6-8-10:10

B.i. 12

NATIVITY STORY

kl. 5:50 - 8 - 10:10

B.i.7

THE DEPARTED

kl. 10:10

B.i. 16

HAGATORGI • S. 530 1919

/ KEFLAVÍK

SANTA CLAUSE 3

kl. 3:40 - 5:50

Leyfð

THE HOLIDAY

kl. 5:30 - 8 - 10:30

B.i.7

THE HOLIDAY

THE GRUDGE 2

kl. 5:50 - 10:30

B.i. 16

DEAD OR ALIVE

kl. 4 - 6 - 8 - 10

B.i.12

SKOLAÐ Í BURTU

B.i.16

FLY BOYS

kl. 8

B.i. 12

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl tal kl. 3:50 - 6

Leyfð

kl. 3:40 - 5:50

Leyfð

BÆJARHLAÐIÐ M/- Ísl tal.

kl. 3:40

Leyfð

FLUSHED AWAY M/-Ensk tal kl. 8

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

Leyfð

BÆJARHLAÐIÐ M/- Ísl tal

B.i.12

kl. 5:50 - 8 - 10:10

THE US VS. JOHN

/ KRINGLUNNI

/ ÁLFABAKKA
kl. 4 - 6 - 8 - 9 - 10:10

BOSS OF IT ALL

JÓLASVEININN 3

S.V. -MBL

DEAD OR ALIVE

KVIKMYND EFTIR BALTASAR KORMÁK

kl. 3:30

Leyfð

DEAD OR ALIVE

kl. 6

Leyfð

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl tal kl. 6

Leyfð

FLUSHED AWAY M/-Ensk tal

kl. 8

Leyfð

FLUSHED AWAY M/-Ensk tal kl. 8

Leyfð

Leyfð

SANTA CLAUSE 3

kl. 6

Leyfð

THE LAST KISS

B.i.12

Leyfð

THE GRUDGE 2

kl. 10

B.i. 16

M/- Ísl tal

Tannlaust sagarblað

Incubus á toppinn

Hryllingsmyndin Saw svínvirkaði,
halaði inn fullt af peningum þannig
að framhaldsmynd var hrist fram
í snarhasti. Saw II stóð forveranum töluvert að baki og með þriðju
myndinni er þetta búið.
Sagan var áhugaverð og snjöll í
fyrstu tilraun en það er deginum
ljósara að höndum hefur verið
kastað til við handritsgerð Saw
III. Væntanlega í látunum við að
kreista síðustu dollarana úr blóðugri mjólkurkúnni.
Morðinginn Jigsaw er sem fyrr
í meira lagi uppátektarsamur og
heldur áfram að sérvelja sér fórnarlömb sem hafa tvo kosti, leysa
viðbjóðslega þraut sem gæti kostað þau lífið. Standist þau þolraunina halda þau lífi en tortímast ellegar með skelfilegum hætti.
Jigsaw var feigur í fyrstu
myndinni, með krabbameinsæxli í
heila, og nú er svo komið að hann
liggur banaleguna. Lærlingur
hans, Amanda, fórnarlamb hans
sem lifði fyrstu myndina, gengur
erinda hans og gefur meistaranum ekkert eftir í ógeðfelldum
morðum.
Amanda rænir í þessari umferð
lækninum Lynn Denlon sem hún
neyðir til þess að hjúkra Jigsaw
með sprengjubelti um hálsinn.
Hætti hjarta Jigsaw að slá mun
læknirinn missa höfuðið í bókstaflegri merkingu.
Á sama tíma annars staðar í
völundarhúsi morðingjanna fer
Jeff nokkur í gegnum röð erfiðra
þrauta sem ganga út á það að fá
hann til að fyrirgefa manni sem
varð syni hans að bana. Hann er
ekki í bráðri lífshættu sjálfur en
hefur örlög fólks í hendi sér sem
Jigsaw hefur bruggað subbuleg
banaráð.
Frekar en fyrri daginn er ekki
allt sem sýnist og Jigsaw hefur
hugsað marga leiki fram í tímann
en öll spinnast þessi ósköp frekar

Sjötta plata bandarísku rokksveitarinnar Incubus, sem heldur tónleika hérlendis í mars á næsta ári,
fór beint á topp Billboard-listans í
Bandaríkjunum með plötuna Light
Grenades. Er þetta í fyrsta skiptið
sem Incubus fer beint á toppinn
með plötu sína.
Incubus byrjar tónleikaferð
sína um Bandaríkin og Kanada 5.
janúar og seldist upp á hana á
einum degi. Þetta er fyrsta tónleikaferð sveitarinnar í tvö ár og
mun hún heimsækja 25 borgir á
sex vikum.
Incubus, sem í eru söngvarinn
Brandon Boyd, gítarleikarinn
Mike Einziger, bassaleikarinn Ken
Kenney, plötusnúðurinn Chris Kilmore og trommarinn Jose Pasillas,
tók upp Light Grenades í Atlanta
og Los Angeles ásamt upptöku-
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6EIK OG ÖV¾LD SAGA UM SÅÈASTA ÒTSPIL
KRABBAMEINSSJÒKS GEÈSJÒKLINGS
N¾R EKKI TIL¾TLUÈUM ¹RANGRI OG
OFUR¹HERSLA ¹ LÅKAMLEGAN VIÈBJËÈ
BREIÈIR EKKI YFIR MEINGALLAÈ HANDRIT
ENDA VERÈUR ËHUGNAÈURINN
HL¾GILEGUR FREKAR EN SKELFILEGUR ¹ÈUR
EN YFIR LÕKUR

illa. Reynt er að breiða yfir þunnt
plottið með ofuráherslu á líkamlegan viðbjóð og þjáningu sem
virkar ágætlega framan af. Myndin byrjar til dæmis á nokkrum
suddalegum splatterum sem gefa
fyrirheit um enn frekari óhugnað
sem þó verður því miður lítið úr
þannig að manni er farið að leiðast
áður en yfir lýkur.
Saw III hefur það hins vegar
umfram flestar myndir í sama
flokki að hún er óvenju vel leikin
en það hrekkur skammt enda er
góður leikur eitt af því sem fólk
gerir síst kröfu um í hryllingnum.
Smá húmor, sterkara handrit og
úthald í viðbjóði hefði getað reddað myndinni fyrir horn en hún
lyppast því miður niður og er vonandi lokakaflinn í þessari seríu
sem fór fantavel af stað en svo
beint niður á við. ¶ËRARINN ¶ËRARINSSON

Barn í vændum
Hin dönskættuðu hjón Connie
Nielsen og Lars Ulrich, trommuleikari
rokkhljómsveitarinnar
frægu, Metallica, eiga von á sínu
fyrsta barni saman. Connie Nilsen
er leikkona og gerði garðinn frægan í stórmyndinni Gladiator fyrir
nokkrum árum. Ulrich og Nielsen
eiga bæði börn úr fyrri samböndum. Leikkonan á von á sér í júní á
næsta ári og eru skötuhjúin yfir
sig ánægð með fregnirnar.

$!.3+44!¨ "!2. #ONNIE .IELSEN OG
,ARS 5LRICH EIGA VON ¹ SÅNU FYRSTA BARNI
SAMAN Å JÒNÅ

/ AKUREYRI

kl. 8 - 10:30

).#5"53 2OKKSVEITIN )NCUBUS FËR BEINT
¹ TOPPINN ¹ "ILLBOARD LISTANUM

stjóranum Brendan O’Brien, sem
unnið hefur meðal annars með
Audioslave, Neil Young og Pearl
Jam. Fyrsta smáskífulag plötunnar nefnist Anna Molly og hefur
það fengið góðar viðtökur.

kl 6 - 8 - 10

kl 10

B.i.12

Með ritstíflu
Robert Smith, forsprakki bresku
sveitarinnar The Cure, á í mestu
vandræðum með að semja texta
fyrir næstu plötu sína.
Hljómsveitin hefur þegar
tekið upp 33 lög
fyrir plötuna
sem verður sú
fjórtánda í röðinni.
Útgáfu
plötunnar
hefur
verið
frestað þar til í
maí. „Ég vil að
orðin hafi einhverja
þýð- 2/"%24 3-)4(
ingu. Það er &ORSPRAKKI 4HE #URE
¹ Å MIKILLI RITSTÅFLU
ekki nóg að þau
UM ÖESSAR MUNDIR
rími,“
sagði
Smith. „Ég þarf að klára textana
fyrir jól. Ef það tekst ekki mega
menn skjóta mig,“ sagði hann.
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 $ENNIS 2ODMAN TIL LIÈS VIÈ "UMBUNA
(EYRST HEFUR AÈ HIÈ SKRAUTLEGA KÎRFUBOLTALIÈ +2 " EÈA
"UMBAN EINS OG LIÈIÈ ER VENJULEGA KALLAÈ RËI AÈ ÖVÅ ÎLLUM
¹RUM AÈ F¹ SJ¹LFAN $ENNIS 2ODMAN TIL LIÈS VIÈ FÁLAGIÈ
"UMBAN ¹ LEIK VIÈ (VÅTA RIDDARANN Å BIKARNUM FLJËTLEGA
OG "UMBAN ER BJARTSÕN ¹ AÈ N¹ S¾TI Å ¹TTA LIÈA ÒRSLITUM
¶AR MYNDI LIÈIÈ V¾NTANLEGA LEIKA ¹ MËTI
ÒRVALSDEILDARLIÈI OG Ö¹ ¾TLAR LIÈIÈ AÈ
F¹ 2ODMAN Å SÅNAR RAÈIR EN ÖAÈ KU
KOSTA  ÖÒSUND DOLLARA "UMBAN
¹ AÈ HAFA REYNT AÈ F¹ KAPPANN TIL
LIÈS VIÈ SIG Å FYRRA EN ¹N ¹RANGURS
6ONANDI GENGUR BETUR NÒNA
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Ólafur og Heimir Örn taka við Fylki
%FTIR HELGI VERÈUR TILKYNNT R¹ÈNING NÕS ÖJ¹LFARA HJ¹ &YLKI Å HAND
KNATTLEIK 6IÈ STARFI 3IGURÈAR 6ALS 3VEINSSONAR TEKUR «LAFUR
,¹RUSSON OG HONUM TIL AÈSTOÈAR VERÈUR AÈ ÎLLUM LÅKINDUM
(EIMIR ®RN RNASON FYRRVERANDI LEIKMAÈUR
&YLKIS OG GUÈFAÈIR &YLKISLIÈSINS ENDA ¹TTI
HANN STËRAN Ö¹TT Å ÖVÅ &YLKIR BYRJAÈI MEÈ
HANDKNATTLEIKSLIÈ FYRIR SÅÈUSTU LEIKTÅÈ
(EIMIR ®RN FÁKK SAMNINGI SÅNUM VIÈ
"JERRINGBRO 3ILKEBRO RIFT Å G¾R 4ÅMABILIÈ
HEFUR VERIÈ MJÎG ERFITT HJ¹ (EIMI ENDA
VAR HANN MEIDDUR Å ÖRJ¹ M¹NUÈI OG
SVO ÖEGAR HANN VAR LOKSINS ORÈINN HEILL
HAFÈI ÖJ¹LFARI LIÈSINS ENGAN ¹HUGA ¹ ÖVÅ
AÈ NOTA HANN ¶AÈ VAR ÖVÅ AUÈSËTT M¹L AÈ
F¹ SAMNINGNUM RIFT
b¶AÈ VAR STËRFURÈULEGT AÈ F¹ ALDREI T¾KIF¾RI
¡G STËÈ MIG VEL ¹ ¾FINGUM EN FÁKK EINFALD
LEGA ENGIN T¾KIF¾RI m SAGÈI (EIMIR SEM

HEFUR EKKI ENN GENGIÈ FR¹ ÎLLUM LAUSUM ENDUM VIÈ &YLKI EN MIKIÈ
M¹ VERA EF HANN SKRIFAR EKKI UNDIR %INHVER ¹HUGI ER FR¹ LIÈUM Å
$ANMÎRKU OG .OREGI EN HUGUR (EIMIS STEFNIR
HEIM ÖAR SEM KONA HANS ER Å N¹MI OG SVO
EIGNUÈUST ÖAU SKÎTUHJÒ SITT FYRSTA BARN
¹ DÎGUNUM b¡G VIL ALLS EKKI SJ¹ &YLKI
FALLA ENDA TEL ÁG AÈ LIÈIÈ GETI GERT GËÈA
HLUTI ¹ N¾STU ¹RUM m SAGÈI (EIMIR
3AMKV¾MT HEIMILDUM &RÁTTABLAÈSINS
ER «LAFUR ,¹RUSSON BÒINN AÈ GEFA &YLKI
J¹KV¾TT SVAR VIÈ TILBOÈINU UM AÈ ÖJ¹LFA
LIÈIÈ EN HANN ER STADDUR ERLENDIS OG ÖVÅ
VERÈUR EKKI H¾GT AÈ SKRIFA FORMLEGA UNDIR
FYRR EN EFTIR HELGI OG M¹ BÒAST VIÈ TÅÈINDUM
ÒR &YLKISHÎLLINNI ¹ M¹NUDAG

-ARKMIÈIÈ AÈ KOMAST ¹ %- Å &INNLANDI
Sigurður Ragnar Eyjólfsson hefur verið ráðinn þjálfari A-landsliðs kvenna í knattspyrnu. Sigurður Ragnar
hefur litla reynslu af þjálfun en er þó hvergi smeykur við að takast á við þetta krefjandi verkefni.
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%- Å  METRA LAUG

Íslandsmet
hjá Ragnheiði
35.$ Íslenska sundfólkið var í

eldlínunni á EM í 25 metra laug
sem fram fer í Helsinki þessa
dagana.
Ragnheiður Ragnarsdóttir úr
KR bætti Íslandsmet Kolbrúnar
Ýrar Kristjánsdóttur í 100 metra
skriðsundi um 0,01 sekúndu er
hún kom í mark á 55,95 sekúndum
en Kolbrún setti gamla metið árið
2003. Þessi tími dugði Ragnheiði í
25. sætið í sundinu.
Anja Ríkey Jakobsdóttur varð
í 27. sæti í 100 metra baksundi en
hún synti á 1:03,24 mínútum.
Jóhanna Gerða Gústafsdóttir
varð í 35. sæti í sömu grein.
Örn Arnarson var aftur á móti
fjarri sínu besta í 100 metra
flugsundi sem hann synti á 53,51
sekúndu og það skilaði honum í
21. sæti.
HBG

þau tækifæri kæmu upp í ríkari
mæli en verið hefur. Ef maður
spilar í sterkari deildum og við
sterkari leikmenn þá verður
maður bara betri leikmaður,“
sagði Sigurður Ragnar. Er hann þá
sammála því að bestu leikmenn
landsins safnist saman í Breiðablik og Val?

&«4"/,4) Sigurður Ragnar Eyjólfsson var í gær ráðinn þjálfari Alandsliðs kvenna í knattspyrnu.
Samningur Sigurðar Ragnars gildir fram yfir úrslitakeppni EM sem
fram fer í Finnlandi árið 2009. Sigurður Ragnar tekur við starfinu af
Jörundi Áka Sveinssyni sem gegnt
hefur starfinu undanfarin tvö ár
en Jörundur tók nýlega við þjálfun kvennaliðs Breiðabliks.
Sigurður sagði í samtali við
Fréttablaðið í gær að það hafi
verið erfitt að segja nei við boði
um að taka við A-landsliði. „Mér
var boðið starfið fyrir einni og
hálfri viku. Ég tók mér einn dag í
að hugsa málið en við náðum bara
ekki að klára málin fyrr en núna.
Bæði ég og Geir Þorsteinsson
höfum verið mjög uppteknir. Mér
fannst ekki hægt að hafna því að
taka við A-landsliði þegar leitað
var til mín. Þetta er mjög krefjandi og spennandi verkefni og ég
var meira en til í að taka þetta að
mér.“

+RAFA UM ¹RANGUR
Formaður
landsliðsnefndar
kvenna, Kjartan Daníelsson, sagði
í samtali við Fréttablaðið á dögunum að það væri krafa að kvennalandslið kæmist í úrslitakeppnina
í Finnlandi, annað væri ekki ásættanlegt.
„Það er yfirleitt markmið KSÍ
að koma liðinu í úrslitakeppnina
og það er mjög krefjandi markmið. Ég á eftir að fara yfir leikmannamál, hverjar gefa kost á sér
áfram og fara svo yfir stöðuna en
vissulega er þetta það sem við
ættum að stefna á. Leikmenn
þurfa auðvitað að vera sammála
því. Það eru þeir sem spila leikina,“ sagði Sigurður Ragnar en
liðum í úrslitakeppni EM hefur
verið fjölgað úr átta í tólf en gestgjafarnir Finnar eiga eitt af þeim
sætum.
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KVENNALANDSLIÈS ¥SLANDS Å KNATTSPYRNU

Sigurður Ragnar sagðist fylgjast vel með íslenskum kvennafótbolta.
„Ég hef fylgst mjög vel með
kvennaboltanum frá árinu 1992.
Konan mín hefur verið leikmaður,
bæði hér á landi og erlendis, og
þjálfari. Ég hef alltaf fylgst vel
með henni og svo hef ég líka farið
á þessa kvennalandsleiki.
Ég þekki því hópinn ágætlega
og mun fylgjast enn betur með hér
eftir,“ sagði Sigurður Ragnar en

&2¡44!",!¨)¨'6!

konan hans er Íris Björk Eysteinsdóttir, knattspyrnuþjálfari og
dómari.
„Það er mjög góður efniviður á
Íslandi og það er sama með stelpurnar og strákana að yngri flokka
þjálfun hérna er mjög góð.
Við skilum upp mörgum hæfileikaríkum leikmönnum en svo fá
ekki allir tækifæri til að láta ljós
sitt skína. Tvímælalaust eiga fleiri
stelpur erindi út í atvinnumennsku
og það væri að mörgu leyti gott ef

-INNI BREIDD HJ¹ STÒLKUNUM
„Það er bæði þannig í karla- og
kvennaboltanum að bestu leikmennirnir sækjast eftir því að
spila fyrir bestu liðin og bestu
liðin sækjast eftir bestu leikmönnunum. Það er kannski minni breidd
í kvennaknattspyrnunni og því
hefur þetta kannski meiri áhrif en
maður skilur það að metnaðarfullir leikmenn vilja vera í stærstu
klúbbunum. En auðvitað væri
æskilegast fyrir landsliðsþjálfarann að liðin séu jöfn.“
Þrátt fyrir mikla menntun sem
knattspyrnuþjálfari hefur Sigurður Ragnar litla reynslu. „Ég hef
verið að spila öll þessi ár sem leikmaður og það var fyrst nú í sumar
sem það gafst einhver tími til að
þjálfa.
Þá fór ég í verkefni með Guðna
Kjartanssyni að vinna með U-18
landsliði Íslands. Við fórum með
liðið á mót í Tékklandi og stýrðum
því í þremur leikjum. Þar prófuðum við báðir að vera aðalþjálfarar
og aðstoðarþjálfarar. Annars hef
ég ekki þjálfað mikið,“ sagði Sigurður Ragnar en Guðni Kjartansson verður aðstoðarþjálfari hans
hjá A-landsliðinu.
„Ég er með UEFA-B og er búinn
að halda um 60 þjálfaranámskeið
fyrir KSÍ og setið þessi stig margoft sem við erum að kenna. Einnig
er ég með mastersnám í íþróttasálfræði og BS-gráðu í íþróttafræðum og þetta nýtist manni allt
á einhvern hátt.“
DAGUR FRETTABLADIDIS

%YÖËR ¶RASTARSON B¾TTI TÅMA SINN Å  M SKRIÈSUNDI ¹ LOKADEGINUM ¹ (- Å SUNDI

Kristín Rós náði fjórða sætinu
Líba ehf, Iðngarðar 21, 250 Garði,
S. 422 7922, 893 5422, liba@liba.is

G-684
3.843 kr m2

G-603
2.128 kr m2

Blue Pearl
9,357 kr m2

Kashmir White
8,078 kr m2

Einingahús • Legsteinar • Garðstyttur • Gólfﬂísar

35.$ Í gær fór fram síðasti keppnisdagurinn á heimsmeistaramótinu í sundi fatlaðra í Durban í
Suður-Afríku og þar voru allir
íslensku keppendurnir í eldlínunni.
Kristín Rós Hákonardóttir
keppti í 50 metra skriðsundi og
komst í gegnum undanrásir á
tímanum 35,92 sekúndur sem var
næstbesti tíminn í undanrásunum. Í úrslitum synti Kristín Rós
svo á 36,02 sekúndum sem skilaði
henni í fjórða sætið. Frábær
árangur hjá Kristínu en þetta er
þó töluvert frá hennar besta en
Íslandsmet hennar í greininni er
35,31 sekúnda.
Sonja Sigurðardóttir, sem
tekur þátt í stórmóti í sundi
fatlaðra í fyrsta sinn, keppti í 100
metra skriðsundi og endaði í
þrettánda sæti á tímanum 1:53,87
en besti tími sem hún hefur náð í

greininni áður er 1:49,81 sekúnda.
Þá keppti Eyþór Þrastarson í
50 metra skriðsundi og endaði í
ellefta sæti á tímanum 33,14
sekúndur sem er hans besti tími í
þeirri grein og bætti hann sig þar
um rúmlega hálfa sekúndu.
Íslensku keppendurnir koma
heim á sunnudaginn en mótið
hefur staðið yfir í rúma viku og
geta íslensku keppendurnir vel
við unað enda árangurinn verið
góður á þessu móti.
DSD
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HELGARTILBOÐ
NÝTT

CD+DVD

3.499

3.199
Björgvin Halldórsson
Bó og Sinfó

2.199

2.199

1.999
Baggalútur
Jól og Blíða

1.999
Jóhann Friðgeir
Jóhann Friðgeir og vinir

5CD

2.199

1.999
Ragnheiður Gröndal
Þjóðlög

2.199

3.299

1.999

2.799

Lay Low
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.Õ KÎNNUN UM RÅKID¾MI KNATTSPYRNUKAPPA OG KNATTSPYRNUFJ¹RFESTA Å "RETLANDI

,)/.%, -%33) ¶AÈ YRÈI REIÈARSLAG FYRIR

"ARCELONA EF ÖESSI SM¹I EN KN¹I LEIK
MAÈUR F¾RI TIL )NTER -ILAN
./2$)# 0(/4/3'%449

,IONEL -ESSI

Lionel Messi til
Inter á Ítalíu?

&«4"/,4) Lionel Messi, leikmaður

Barcelona, er orðaður við skipti
yfir í ítalska liðið Inter, segja
ítalskir fjölmiðlar. Messi er
sagður vera óánægður með
samning sinn hjá Barcelona og
fregnir herma að faðir stráksins,
sem jafnframt er umboðsmaður
hans, hafi hitt yfirmenn hjá Inter
á dögunum.
Messi hefur verið hjá Barcelona frá þrettán ára aldri og lék
sinn fyrsta leik fyrir félagið
fjórum árum síðar. Messi braut
bein í fæti í síðasta mánuði og er
ekki væntanlegur til keppni fyrr
en í febrúar.
Messi er með um 230 milljónir
í árslaun sem er víst töluvert frá
því sem launahæstu leikmenn
Barcelona eru með í laun.
Massimo Moratti, stjórnarformaður Inter, hefur verið ráðlagt
af Diego Maradona sjálfum að
kaupa Messi, sem er með klásúlu
í samningi sínum þess efnis að
hann geti yfirgefi félagið ef
eitthvað lið er til í að bjóða 13,8
milljarða í leikmanninn. Samningur Messis rennur ekki út fyrr en
árið 2014.
Jorge Messi, faðir Lionels
Messi, sást á dögunum í Mílanó
og er sagður hafa farið á fund
Morattis.
DSD

David Beckham þénar þrefalt meira
en næsti maður sem er Michael Owen

&«4"/,4) Þrátt fyrir að David Beckham fái ekki lengur að spila reglulega fyrir Real Madrid er hann
enn langríkasti knattspyrnumaður Breta. Nýverið var gerð ný
könnun sem náði til breskra knattspyrnumanna og annarra leikmanna sem spila í Bretlandi. Englendingar skipuðu sér í efstu fimm
sætin en skammt á hæla þeim
komu menn eins og Andriy Shevchenko, Thierry Henry og Michael
Ballack.
Verðmæti Beckhams eru talin
nema 87 milljónum punda eða 11,7
milljörðum króna. Næsti maður,
Michael Owen, er tæplega hálfdrættingur á við Bekcham og
kemur næstur á listanum með 32
milljónir punda.
Það er löngu orðið frægt að
Robbie Fowler hefur farið afar vel
með sínar fjárfestingar og er hann
næstur á listanum með 28 milljónir punda.
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"%#+(!- (*«.). %IGA FYRIR SALTI Å GRAUTINN

Beckham fær 4,4 milljónir
punda í laun frá Real Madrid á
hverju ári en aðaltekjulind hans
eru frá auglýsingasamningum
hans. Á síðasta ári færðu þau
honum 19 milljónir punda í aðra
hönd.
Og það skal engum koma á

&2¡44!",!¨)¨'%449 )-!'%3

óvart hver sé efstur á lista þegar
ríkustu
knattspyrnufjárfestar
Bretlands eru. Eigandi Chelsea,
Rússinn Roman Abramovic, er þar
langefstur á lista með verðmæti
upp á 10,8 milljarða punda eða
1458 milljarða króna.
Talið er að Abramovic hafi eytt

440 milljónum punda í Chelsea á
undanförnum þremur árum, um
það bil sömu upphæð og Liverpool
er að seljast á um þessar mundir.
Hann er þó ekki nema næstríkasti maður Bretlands því stálframleiðandinn Lakshmi Mittall er talinn eiga meira en hann.
ES¹
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"EN *OHNSON GEFST EKKI UPP ¹ AÈ SVERTA MANNORÈ #ARLS ,EWIS

Lewis var með í samsæri gegn mér
&2*,3!2 Kanadíski spretthlaupar-

(!229 2%$+.!00 4ËK VIÈ 0ORTSMOUTH Å
ERFIÈRI STÎÈU FYRIR ¹RI EN HANN HEFUR GERT
FR¹B¾RA HLUTI MEÈ LIÈIÈ
./2$)# 0(/4/3'%449

#AMPBELL UM 2EDKNAPP

Redknapp
er Messías
&«4"/,4) Sol Campbell, varnar-

maður Portsmouth, sparar ekki
stóru orðin þegar hann lýsir
framkvæmdastjóra félagsins,
Harry Redknapp. Á miðvikudaginn var ár frá því að Redknapp
tók við Portsmouth af Frakkanum
Alain Perrin. Þá var liðið í
fallsæti en er nú fjórða sæti
ensku úrvalsdeildarinnar.
„Harry hefur gert frábæra
hluti fyrir þetta knattspyrnufélag. Portsmouth var nánast úr
leik fyrir ári en hann kom eins og
Messías sjálfur og hjálpaði
liðinu,“ sagði Campbell.
Það voru blendnar tilfinningar
meðal stuðningsmanna Portsmouth þegar Harry Redknapp tók
við liðinu fyrir ári því hann hafði
áður yfirgefið félagið og tekið við
erkifjendunum í Southampton.
Redknapp hefur nú unnið
stuðningsmenn Portsmouth á sitt
band á nýjan leik með því að fá
góða leikmenn til félagsins og
þeir gæla jafnvel við að ná
Evrópusæti í lok leiktíðar.
„Ég veit ekki hvert hans
leyndarmál er. Sumir hafa bara í
sér það sem þarf, sumir ekki, og
Redknapp hefur þetta í sér. Harry
Redknapp er allt öðruvísi en
Arsene Wenger, það er ekki hægt
að bera þá saman. Þeir eru hins
vegar báðir frábærir stjórar og
Harry mun halda áfram að gera
góða hluti fyrir Portsmouth,“
sagði Campbell sem Redknapp
keypti frá Arsenal í sumar.
DSD

&%2.!.$/ !,/.3/ &AGNAR HÁR HEIMS

MEISTARATITLINUM SÅNUM FYRR ¹ ÖESSU ¹RI
./2$)# 0(/4/3'%449

&ORMÒLA 

McLaren vill fá
Alonso strax
&/2-²,!  Formúlulið McLaren
hefur farið fram á það við
Renault að síðarnefnda liðið rifti
samningi sínum við Fernando
Alonso nú þegar svo að Spánverjinn geti æft með McLaren á Spáni
í næstu viku.
„Ef ég á að vera alveg hreinskilinn þá viljum við sjá hann í
McLaren-bílnum eins fljótt og
auðið er. Eftir þessa viku er
aðeins ein vika eftir í æfingar og
við viljum að Renault virði allt
sem Alonso hefur gert fyrir liðið
og sleppi honum svo hann geti
æft með okkur,“ sagði Martin
Whitmarsh, stjórnarformaður
McLaren.
DSD

inn Ben Johnson, sem setti heimsmet á Ólympíuleikunum árið 1988
og var síðan sviptur verðlaunum
sínum er upp komst að hann hafði
neytt ólöglegra lyfja, er átján
árum eftir hlaupið enn að reyna að
hreinsa mannorð sitt og kasta rýrð
á aðra. Þá sérstaklega Carl Lewis,
sem varð annar í hlaupinu og fékk
gullið þegar Johnson féll á lyfjaprófinu.
Johnson hefur játað að hafa
neytt ólöglegra lyfja á þessum tíma
en segist engu að síður vera fórnarlamb samsæris sem Carl Lewis
hafi meðal annars tekið þátt í.
„Ég er með upplýsingar um
hvers lags þetta samsæri var og
hverjir stóðu á bak við það. Ég vil
ekki segja of mikið en Carl Lewis
var með í samsærinu,“ sagði Johnson við ástralska blaðið Herald
Sun. Hann segist hafa drukkið
bjór með fyrrverandi ruðningskappa í lyfjaherberginu á sínum
tíma og að þessi ruðningskappi
hafi verið fjölskylduvinur Carls
Lewis og hefði laumað ólöglegu
lyfi í bjórinn hans. Johnson segir
að eitt þeirra lyfja sem hafi fundist í sýni hans hafi hann hreinlega
ekki notað og því hafi einhver átt
við bjórinn hans.
„Ég er búinn að fara yfir málið
með lögfræðingi mínum og hann

&2!.#%3#/ 4/44) (EFUR FARIÈ ¹ KOSTUM

MEÈ 2OMA AÈ UNDANFÎRNU
./2$)# 0(/4/3'%449

2OMA M¾TIR ,AZIO

Totti verður
klár í slaginn

3)'526%'!2)  34%25- "EN *OHNSON SÁST HÁR KOMA LANGFYRSTUR Å MARK Å FR¾GASTA

 METRA HLAUPI SÎGUNNAR ¹ «LYMPÅULEIKUNUM Å 3EOUL ¹RIÈ 
&2¡44!",!¨)¨'%449 )-!'%3

vill helst ekkert gefa upp um málið
fyrr en í júní á næsta ári enda
erum við enn að reyna að fá
ákveðnar upplýsingar og einnig
erum við að vinna í að fá ruðningskappann til að tala um málið,“
sagði Johnson enn fremur. Eins og

búast mátti við hafa talsmenn
Lewis neitað ásökunum Johnsons.
„Carl hafði nákvæmlega ekkert
með það að gera að sýni Johnsons
reyndist jákvætt,“ sagði umboðsmaður Lewis.
HBG

&«4"/,4) Francesco Totti, fyrirliði
ítalska liðsins Roma, ætlar sér að
spila með liðinu gegn Lazio á
sunnudaginn þrátt fyrir að hafa
meiðst í leik Roma og Valencia í
Meistaradeildinni á þriðjudaginn.
„Ég verð klár í þennan
nágrannaslag. Ég finn enn þá til í
ökklanum og liðböndin eru enn
aum en ég mun gera allt til að
vera klár fyrir leikinn gegn Lazio
á sunnudaginn,“ sagði Totti sem
er byrjaður að æfa þrátt fyrir að
ganga ekki heill til skógar.
Roma hefur unnið síðustu sex
leiki sína í deildinni og eru
fjórum stigum frá toppliði Inter
Milan. Totti hefur farið fyrir
sínum mönnum og skorað sjö
mörk í síðustu fjórum deildarleikjum Roma.
DSD
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²KRAÅNUMAÈURINN !NDRIY 3HEVCHENKO TALAR OPINSK¹TT UM STÎÈU SÅNA HJ¹ #HELSEA

Tilbúinn að fara aftur til Ítalíu ef
Mourinho getur ekki notað mig
Úkraínski framherjinn
Andriy Shevchenko segist vera
tilbúinn til að yfirgefa Chelsea
ákveði stjóri liðsins, Jose Mourinho, að hann henti ekki leikkerfi
liðsins. Shevchenko hefur aðeins
skorað þrjú mörk í ensku deildinni
síðan hann var keyptur á rúmlega
30 milljónir punda frá AC Milan
síðasta sumar. Hann hefur upp á
síðkastið verið sterklega orðaður
við sitt gamla félag.
„Mér líður eins og heima hjá
mér og tilfinningin er eins og ég
hafi verið í þessu liði í langan tíma
en því miður virðist leikstíll minn
ekki henta Mourinho. Roman
Abramovich er vinur minn og
hann segir ekki koma til greina að
selja mig og ef ég færi frá liðinu
yrði það aðeins að láni,“ sagði Úkraínumaðurinn sem skoraði sitt
fyrsta mark fyrir Chelsea í Meistaradeildinni á miðvikudag og er
erfitt að lesa annað úr orðum hans
en að hann sé klár í að fara aftur

&«4"/,4)

-!52)#% 4!9,/2 (EFUR ÖRISVAR GREINST

MEÈ MARIJÒANA Å LÅKAMANUM

-AURICE 4AYLOR

Í fimm leikja
bann
."! Maurice Taylor, leikmaður
Sacramento Kings, hefur verið
dæmdur í fimm leikja bann en
hann féll á lyfjaprófi á dögunum.
Bannið tók gildi í gær. Taylor
hefur aðeins komið við sögu í
fjórum leikjum hjá Kings í vetur
og ekki enn skorað stig.
Taylor greindist með marijúana í líkamanum og er þetta í
þriðja skiptið sem hann fellur á
lyfjaprófi. Taylor gekk til liðs við
Sacramento Kings frá New York
Knicks í sumar og fékk sjálfkrafa
fimm leikja bann að þessu sinni.
Fyrst fékk Taylor fimm leikja
bann tímabilið 2002-2003 og nú
síðast fékk hann sex leikja bann
tímabilið 2003-2004.
Af öðrum fréttum úr NBA er
það að segja að Gilberto Arenas
fór á kostum þegar Washington
Wizards sigruðu New York
Knicks á útivelli, 113-102.
Arenas skoraði 39 stig í
leiknum þar sem Washington
hittu úr 14 af 20 þriggja stiga
skotum sínum en það er besti
árangur liðs á því sviði það sem
af er leiktíðar.
Ekkert hefur gengið hjá New
York Knicks á leiktíðinni og þeir
hafa einungis unnið tvo af tíu
heimaleikjum sínum.
DSD

-)+),, -!2+!3+/2!2) 3HEVCHENKO
SKORAÈI GRIMMT FYRIR !# -ILAN ¹ SÅNUM
TÅMA EN HEFUR EKKI FUNDIÈ SKOTSKËNA HJ¹
#HELSEA
./2$)# 0(/4/3'%449

2/"")% +%!.% 6ERÈUR FR¹ KEPPNI Å FIMM

TIL SEX VIKUR

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

4OTTENHAM (OTSPUR

Keane og Jenas
lengi frá keppni

!.$2)9 3(%6#(%.+/ 6IRÈIST VERA TIL Å AÈ FARA TIL ¥TALÅU EFTIR ¹RAMËT
&2¡44!",!¨)¨'%449 )-!'%3

til AC Milan sem gæti svo sannarlega nýtt krafta hans.
„Ef ég verð lánaður þá er ég til
í að pakka niður. Ég er maður með
mikið sjálfstraust. Ef ég henta
ekki einhverjum þjálfara þá fer
ég bara aftur til Ítalíu og sýni
hversu góður ég er. Ég er ekki
búinn að vera sem leikmaður og
ég hef í raun ekkert að sanna. Það
vita allir hvers Andriy Shevchenko er megnugur,“ sagði Sheva
að lokum.
Chelsea gaf frá yfirlýsingu í
gær varðandi þær sögusagnir um
málið þar sem segir að ekkert sé
hæft í þessum fregnum, sem upphaflega áttu að hafa komið frá
breska blaðinu The Mirror.

„Þessar fréttir eru hafðar eftir
rússnesku dagblaði. Andriy hefur
einungis gefið eitt viðtal í þessari
viku og það var við rússneskt dagblað,“ sagði í yfirlýsingu félagsins.
Chelsea mætir Arsenal í stórleik umferðarinnar í ensku úrvalsdeildinni á sunnudaginn. Leiksins
er beðið með miklum eftirvæntingum en þetta verður í fyrsta
sinn sem Ashley Cole mætir sínum
gömlu félögum í Arsenal frá því
hann yfirgaf liðið í ágúst síðastliðnum.
Einnig verður þetta í fyrsta
sinn sem William Gallas mætir
aftur á Stamford Bridge.
HBG

&«4"/,4) Tottenham varð fyrir

áfalli í gær þegar í ljós kom að
bæði Robbie Keane og Jermaine
Jenas verða lengi frá keppni
vegna meiðsla. Keane meiddist í
leik gegn Middlesbrough á
dögunum, stuttu eftir að hann
skoraði sigurmarkið í leiknum.
„Keane verður frá keppni
næstu fimm til sex vikurnar og
það er áfall. Hann tognaði á
liðbandi í hné. Keane er venjulega fljótur að jafna sig og það
gæti vel verið að hann verði klár
eftir fjórar vikur en að öllum
líkindum verður hann frá í fimm
til sex vikur,“ sagði Martin Jol,
framkvæmdastjóri Tottenham, í
gær. Jermaine Jenas meiddist á
ökkla og verður frá í u.þ.b. fjórar
vikur.
DSD

/WEN (ARGREAVES EKKI BÒINN AÈ GEFAST UPP

Langar til Man. United
&«4"/,4) Enski landsliðsmaðurinn

Owen Hargreaves hefur enn og
aftur biðlað til Sir Alex Ferguson,
stjóra Man. Utd, um að reyna að
kaupa sig. Hargreaves reyndi
mikið að fá sig lausan frá Bayern
München fyrir tímabilið en þýska
félagið hafnaði öllum tilboðum í
Hagreaves og sagði hann ekki
ráða því hvort og hvenær hann
færi frá félaginu.
Miðjumaðurinn varð fyrir því
óláni að fótbrotna í september og
hefur fylgst með af hliðarlínunni
síðan.
Leikmannamarkaðurinn
verður opnaður á ný í janúar og
Hagreaves er byrjaður að minna á
sig.
„Að fá tækifæri til að spila
fyrir stórt félag eins og Manchest-

er United er draumur hvers leikmanns og ég tel United vera eitt
stærsta félag heims. Svo kemst ég
líka nær fjölskyldu minni ef ég fer
þangað. Faðir minn er frá Bolton
og öll hans fjölskylda býr þar. Það
er ekki eins og United væri að
kaupa þýskan leikmann því tenging mín á svæðið er mjög sérstök,“
sagði Hargreaves.
„Ég var upp með mér yfir
áhuga United í sumar og það er
ekkert leyndarmál að þangað vil
ég fara. Þótt ég sé með samning
hjá Bayern tel ég mikilvægt að
segja frá því sem maður vill og
hefur trú á. Mér er sama um gagnrýnina sem ég fékk. Þetta er minn
vilji og þess vegna segi ég frá
þessu.“
HBG

3PENNAN AÈ MAGNAST FYRIR LEIK !RSENAL OG #HELSEA

Ætla að veifa peningum
framan í Ashley Cole
&«4"/,4) Mikil stemning er farin að

myndast fyrir leik Chelsea og Arsenal á Stamford Bridge um helgina
og ekki síst fyrir þær sakir að þetta
verður fyrsti leikur Ashley Cole
með Chelsea gegn sínu gamla
félagi.
Stuðningsmenn Arsenal hata
Cole af ástríðu og tala fjálglega um
að hann hafi elt Rússagullið til
Chelsea. Þeir hafa ákveðið að veifa
sérútbúnum peningaseðlum í átt að
Cole í leiknum um helgina svo hann
gleymi örugglega ekki af hverju
hann ákvað að yfirgefa félagið.
Tölvupóstur gengur á milli
stuðningsmanna Arsenal ásamt
leiðbeiningum þessa dagana. Þeir
sem ekki komast á völlinn eru samt
hvattir til að prenta út seðilinn og
nota hann eftir að þeir hafa lokið
sér af á salerninu. Má búast við því
að þúsundir seðla fái að fjúka upp í
loftið á Stamford Bridge um helgina til „heiðurs“ Ashley Cole. HBG

3%¨),,).. '«¨) ¶ESSA MYND ERU STUÈN

INGSMENN !RSENAL BEÈNIR UM AÈ PRENTA
ÒT FYRIR HELGINA -EÈ SEÈLINUM FYLGJA
LEIÈBEININGAR
&2¡44!",!¨)¨'%449 )-!'%3

LUFTGÍTAR HVAÐ?
Þú ert
rokkstjarnan!

Guðjón Elmar,
27 ára Markaðsstjóri

Gunnar Ingvarsson,
38 ára Innkaupastjóri

INNIHELDUR
55 ROKKSLAGARA!

EINNIG FÁANLEGT:
GUITAR HERO SEM
INNIHELDUR 30 LÖG!

SKEMMTILEGASTI LEIKUR
ÁRSINS ER KOMINN Í
NÆSTU VERSLUN!
www.guitarherogame.co.uk
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+EFLAVÅK OG .JARÈVÅK TÎPUÈU B¾ÈI Å %VRËPUKEPPNINNI

Njarðvík steinlá fyrir Cherkaski Mavpy
+)- (95.' #(), ,ÁST Å G¾R ÖEGAR HANN
TËK Ö¹TT Å HESTAÅÖRËTTUM ¹ !SÅULEIKUNUM
./2$)# 0(/4/3'%449

!SÅULEIKARNIR 

Dauðsfall í
hestaíþróttum
(%34!¥¶2«44)2 Asíuleikarnir

standa nú yfir í Katar og í gær
gerðist sá hörmulegi atburður að
suður-kóreskur keppandi í
hestaíþróttum lést þegar hestur
hans féll ofan á hann í miðri
keppni. Kim Hyung-chil hét
maðurinn en hestur hans rúllaði
yfir hann eftir að hafa dottið við
eina hindrunina.
Kim var fluttur á sjúkrahús
þar sem framkvæmdar voru
lífgunartilraunir en án árangurs.
Hann vann til silfurverðlauna á
síðustu Asíuleikum þar sem hann
keppti á sama hesti.
DSD
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EFTIR HRESSILEGA T¾KLINGU FR¹ 2UUD VAN
.ISTELROOY
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2EAL -ADRID

Nistelrooy slasaði Cannavaro
&«4"/,4) Óvíst er hvort Ítalinn
Fabio Cannavaro getur leikið með
Real Madrid um helgina eftir að
hafa meiðst á ökkla á æfingu
liðsins. Það var enginn annar en
Ruud van Nistelrooy sem tæklaði
Cannavaro grimmilega á æfingunni en Nistelrooy er þekktur
fyrir flest annað en að vera góður
tæklari.
Cannavaro reiddist við þessa
tæklingu og neitaði að taka í
hendina á Nistelrooy eftir atvikið
þegar Nistelrooy bað félaga sinn
afsökunar. „Ég finn mjög mikið
til í ökklanum og veit ekki hvort
ég get leikið um helgina,“ sagði
Cannavaro.
DSD

+®2&5"/,4) Bæði Keflavík og
Njarðvík töpuðu leikjum sínum í
Evrópukeppninni í gær en þetta
voru síðustu leikir liðanna. Bæði
liðin mættu úkraínskum andstæðingum og voru samferða til Úkraínu.
Njarðvík
mætti
Cherkaski
Mavpy og steinlá, 114-73. Friðrik
Stefánsson átti þó ágætan leik fyrir
Njarðvík og skoraði 22 stig auk
þess sem hann hirti 11 frá-köst. Jeb
Ivey átti flestar stoðsendingar liðsins eða 5 talsins. Njarðvík endaði í

neðsta sæti í sínum riðli en liðinu
tókst ekki að vinna leik að þessu
sinni.
Keflavík sótti BC Dnipro heim
og varð að láta sér lynda 15 stiga
tap, 93-78. Erlendu leikmennirnir í
liði Keflavíkur voru atkvæðamestir
en Tim Ellis skoraði 25 stig fyrir
Keflavík og Daninn Thomas Soltau
skoraði 19 stig. Jón Gauti Jónsson
hirti flest fráköst í liðið Keflavíkur
eða 5 talsins. Keflavík varð einnig
að láta sér neðsta sætið linda að
þessu sinni í Evrópukeppninni. DSD

+%&,!6¥+ 4!0!¨) *ËN .ORDAL OG FÁLAGAR HANS Å +EFLAVÅK URÈU AÈ S¾TTA SIG VIÈ TAP GEGN

"# $NIPRO

&2¡44!",!¨)¨34%&.

"IRGIR ,EIFUR FËR ILLA AF STAÈ
OG ER MEÈAL NEÈSTU MANNA
Birgir Leifur Hafþórsson fór ekki vel af stað á fyrsta degi sínum á Alfred Dunhill-mótinu í Suður-Afríku. Birgir Leifur lék illa fyrstu sjö holurnar en náði að
klóra í bakkann á síðustu níu holunum og endaði á fimm höggum yfir pari.
'/,& Birgir Leifur Hafþórsson,

atvinnukylfingur úr GKG, fór ekki
vel af stað á sínu fyrsta móti á
Evrópumótaröðinni í golfi, Alfred
Dunhill-mótinu í Suður-Afríku.
Nokkur þekkt nöfn í golfheiminum taka þátt í mótinu en Birgir
Leifur er í 120. til 132. sæti að
loknum fyrsta keppnisdegi.
Birgir Leifur hóf keppni á
tíunda teig í gær og ræsti snemma.
Hann fór afskaplega illa af stað og
fékk skolla strax á annarri holu.
Birgir náði þó að bæta fyrir það
strax á næstu holu og lék á einu
höggi undir pari.
Næstu fjórar holur Birgis eru
líklega holur sem hann vill gleyma
sem allra fyrst því á þeim fékk
hann tvo skolla og einn tvöfaldan
skolla. Birgir Leifur var því á fjórum höggum yfir pari eftir einungis sjö holur og útlitið ekki gott.
Hvort taugarnar hafi verið að
fara með Birgi Leif skal ósagt
látið en hann tók sig á síðari hluta
mótsins og lék ágætis golf það
sem eftir var. Birgir Leifur fékk
tvo skolla og einn fugl á síðustu
níu holunum og endaði því á fimm
höggum yfir pari.
Birgir Leifur fékk því samtals
fimm skolla, einn tvöfaldan skolla
og tvo fugla á fyrsta hring og er í
120. til 132. sæti, en 154 keppendur taka þátt í Alfred Dunhill-mótinu.
Fimm kylfingar eru efstir og
jafnir eftir fyrsta hring af fjórum
höggum undir pari. Af þessum
fimm eru tveir heimamenn.
Heimamaðurinn Ernie Els, sigurvegari mótsins frá því í fyrra,
er þó ekki einn af þeim en hann er
í 38. til 54. sæti en hann lék á pari

4()-/4(%% !4/5"! 3ÕNIR HÁR STUÈN
INGSMÎNNUM (AMBORG SITT ¹LIT ¹ ÖEIM Å
-EISTARADEILDINNI ¹ MIÈVIKUDAGINN
./2$)# 0(/4/3'%449

¶ÕSKA LIÈIÈ (AMBORG

Atouba fékk
tvo leiki í bann
&«4"/,4) Thimothee Atouba,

")2')2 ,%)&52 %R MEÈAL NEÈSTU MANNA EFTIR FYRSTA DAG ¹ !LFRED $UNHILL MËTINU Å

3UÈUR !FRÅKU

vallarins í gær.
Af öðrum þekktum kylfingum á
mótinu í gær má nefna að Englendingurinn Lee Westwood átti
slæman dag í gær og lék á einu
höggi yfir pari og er í 54. til 75.
sæti á mótinu.

&2¡44!",!¨)¨%)2¥+52

Keppni heldur áfram í dag en
mótið stendur fram á sunnudag.
Birgir Leifur Hafþórsson sá
sér ekki fært að svara í símann í
gær þrátt fyrir ítekaðar tilraunir
blaðamanns til að ná í hann.
DAGUR FRETTABLADIDIS

varnarmaður Hamborg, hefur
verið dæmdur í tveggja leikja
bann auk þess sem hann fékk háa
sekt fyrir að sýna áhorfendum
löngutöngina þegar honum var
skipt út af í 3-2 sigri Hamborg á
CSKA Moskvu á miðvikudaginn.
Atouba gaf frá sér skriflega
afsökunarbeiðni í gær.
„Ég veit að ég hef valdið bæði
félaginu og liðinu mikinn skaða.
Ég veit hver ábyrgð mín er
gagnvart félaginu. Ég iðrast
þessa atviks mjög mikið, sérstaklega í ljósi þess að fram til þessa
hef ég átt mjög gott samband við
ykkur [stuðningsmenn Hamburgar] og þið hafið ávallt stutt mig,“
sagði í yfirlýsingu leikmannsins.
Yfirmaður íþróttamála hjá
félaginu og þjálfari liðsins standa
einnig við bakið á leikmanninum.
„Atouba er ennþá okkar leikmaður. Við styðjum hann og vonum að
hann geti sýnt eftir jólafríið það
form sem hann hefur áður sýnt
hjá félaginu,“ sagði í yfirlýsingu
félagsins.
DSD
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 #ARMEN %LECTRA

Hvað er eiginlega X-factor?

¶AÈ HLAUT AÈ KOMA AÈ ÖVÅ
AÈ HÒN #ARMEN %LECTRA YRÈI
MEÈ RAUNVERULEIKAÖ¹TT ¥
Ö¾TTINUM b4ILL $EATH $O US
0ART #ARMEN $AVEm SEM
ER ¹ DAGSKR¹ 3IRKUSS Å KVÎLD
ER FYLGST MEÈ LÅFI #ARMENAR OG
K¾RASTA HENNAR $AVE .AVARRO
%FTIR SJÎ Ö¾TTI SKILDU ÖAU ÖAÈ
ER NAUMAST #ARMEN F¾DDIST 
APRÅL  OG ER ¹ LAUSU Å DAG

¶EGAR 3TÎÈ  HËF AÈ AUGLÕSA SJËNVARPS
Ö¹TTINN 8 FACTOR Ö¹ VAR ÁG OFT SPURÈUR UM
MERKINGU NAFNSINS %KKI VEGNA ÖESS AÈ
ÁG ER SVO KL¹R HELDUR VEGNA ÖESS AÈ ÁG LÅT
ÒT FYRIR AÈ VERA SVO KL¹R 3PURNINGUNNI GAT
ÁG BLESSUNARLEGA AUÈVELDLEGA SVARAÈ ¡G
BENTI FËLKI ¹ AÈ NÒ V¾RI VERIÈ AÈ LEITA EFTIR
EINHVERJUM EINSTAKLINGI SEM HEFÈI EITT
HVAÈ MEIRA EN FALLEGA SÎNGRÎDD EINHVERJ
UM SEM HEFÈI SVO KALLAÈ bÒMFm MIKLA
H¾FILEIKA OG ALLA Ö¹ KOSTI SEM EINKENNA
SANNAR STJÎRNUR ¶ESS VEGNA LEIST MÁR LÅKA
MJÎG VEL ¹ Ö¹TTINN ÖVÅ )DOL VAR EKKERT
ANNAÈ EN ÒTBL¹SIN +ARAOKE KEPPNI
SEM HÁLT DAMPI Å EITT TÅMABIL 8 FACTOR HEFUR VALDIÈ MÁR MIKLUM
VONBRIGÈUM HINGAÈ TIL ¶AÈ ER EKKERT H¾GT AÈ SETJA ÒT ¹ UMGJÎRÈ
Ö¹TTARINS OG AUÈVITAÈ ER ENGU TIL SPARAÈ ÖAR (INS VEGAR GET ÁG EKKI

%++) -)33! !&

TENGDUR D¾GURM¹LAÖ¹TTUR ÖAR SEM FJALLAÈ
ER UM ÖAÈ SEM ER EFST ¹ BAUGI HVERJU
SINNI 5MSJËNARMENN ERU (EIMIR +ARLSSON
OG 3IGRÅÈUR !RNARDËTTIR BETUR ÖEKKT SEM
3IRRÕ

 (OLLYWOOD %NDING
3*«.6!20)¨

34®¨  "¥«

 .EWCASTLE 2EADING
3+*2 30/24

 ,IAR ,IAR ,YGARINN
 (VÅTIR M¹VAR
 4HE &IVE 3ENSES
 #ONNIE AND #ARLA
 ,IAR ,IAR ,YGARINN 
 (VÅTIR M¹VAR
 4HE &IVE 3ENSES 3KILNINGARVITIN
FIMM 3ÁRLEGA ¹HUGAVERÈ KVIKMYND
SEM B¾ÈI VEKUR UPP OG SVARAR ÕMSUM
SPURNINGUM



4HE 3IEGE 34®¨ 

 #ONNIE AND #ARLA
 2IPLEYS 'AME
 TH &LOOR
 "LOOD 7ORK "LËÈUGT STARF
3TRANGLEGA BÎNNUÈ BÎRNUM

F í t o n / S Í A

 2IPLEYS 'AME 2EFSK¹K 2IPLEYS

 "OLD AND THE "EAUTIFUL
 ¥ FÅNU FORMI 
 /PRAH
 ¥SLAND Å BÅTIÈ E
 (¹DEGISFRÁTTIR
 .EIGHBOURS .¹GRANNAR
 6ALENTÅNA -Y 3WEET &AT 6ALENTINA
 6ALENTÅNA -Y 3WEET &AT
6ALENTINA .ÕIR FRAMHALDSÖ¾TTIR
3UÈURAMERÅSK S¹PUËPERA AF BESTU GERÈ
SEM NÕTUR GEYSILEGRA VINS¾LDA UM HEIM
ALLAN !ÈALPERSËNAN ER 6ALENTINA UNG OG
ËMËTST¾ÈILEG KONA (ÒN ER YNDISLEGA LJÒF
OG GËÈ OG MEÈ KÅMNIG¹FUNA Å LAGI ¶¾TTIRNIR
ERU FRUMSÕNDIR ¹ M¹NUDAGS ÖRIÈJUDAGS OG
MIÈVIKUDAGSMORGNUM

 *AMIE /LIVER
 /LIVERS 4WIST

MEÈ SÅNU NEFI

 %XTREME -AKEOVER (OME
%DITION 
 (ESTAKLÒBBURINN 3ADDLE #LUB
 .ÕJA VONDA NORNIN
 +RINGLUKAST "EY"LADE
 3IMPSONS
 "OLD AND THE "EAUTIFUL 
.EIGHBOURS

 ¥ÖRËTTIR OG VEÈUR
 &RÁTTIR ÅÖRËTTIR OG VEÈUR
 ¥SLAND Å DAG
 &REDDIE 
 8 &ACTOR 3T¾RSTI SJËNVARPSVIÈBURÈUR
Å SÎGU 3TÎÈVAR  8 &ACTOR ER EINSTÎK
SÎNGH¾FILEIKAKEPPNI ÖAR SEM KEPPENDUR
ERU ¹ ÎLLUM ALDRI ALLT FR¹  ¹RA OG UPP ÒR

 "ALLS OF 3TEEL  &ÅFLDIRFSKA
&ERSKIR OG FJÎRLEGIR BRESKIR SKEMMTIÖ¾TTIR
Å ANDA BANDARÅSKU Ö¹TTANNA *ACKASS OG
ÅSLENSKU 3TR¹KANNA ÖAR SEM ALLT GENGUR ÒT
¹ FÅFLDIRFSKUNA (VAÈ ERU MENN TILBÒNIR AÈ
GANGA LANGT FYRIR ATHYGLINA
 4HE 3IEGE 5MS¹TRIÈ
 $ANTES 0EAK
 -ISS ,ETTIE AND -E
 ¥SLAND Å BÅTIÈ E
 &RÁTTIR OG ¥SLAND Å DAG
 4ËNLISTARMYNDBÎND FR¹ 0OPP 4Å6Å

 %NTERTAINMENT 4ONIGHT E
 &RÁTTIR ÅÖRËTTIR OG VEÈUR
 ¥SLAND Å DAG

 7ILDFIRE E (IN  ¹RA +RIS &URILLO
ER VANDR¾ÈAUNGLINGUR SEM F¾R ANNAÈ
T¾KIF¾RI Å LÅFINU%FTIR AÈ HAFA VERIÈ ¹ VAND
R¾ÈAHEIMILI FYRIR UNGLINGA F¾R HÒN VINNU
¹ BÒGARÈI HJ¹ 2ITTER FJÎLSKYLDUNNI EFTIR AÈ
H¾FILEIKAR HENNAR MEÈ HESTA KOMA FRAM
 4HE (ILLS E ,AUREN ÒR ,AGUNA
"EACH Ö¹TTUNUM ER FLUTT TIL ,!
 4ILL $EATH $O 5S 0ART #ARMEN
E ¶AÈ VIRÈIST VERA SEM NÕJASTA ¾ÈIÈ HJ¹
HJËNUM Å (OLLYWOOD SÁ AÈ GERA RAUNVERU
LEIKAÖ¾TTI ÖAR SEM HJËNAKORNIN OPINBERA
¹ST SÅNA OG GERA Å ÖVÅ AÈ SÕNA ¹HORFENDUM
HVERSU HAMINGJUSÎM ÖAU ERU%N EINHVER
¹LÎG VIRÈAST ÖË VERA ¹ SLÅKUM Ö¹TTUM ÖAR
SEM ÎLL PÎRIN VIRÈAST SKILJA UM LEIÈ OG
TÎKUM LÕKUR
 (ELGI 2AFN ÒTG¹FUTËNLEIK
AR 3IRKUS SÕNIR UPPTÎKU FR¹ ÒTG¹FUTËN
LEIKUM (ELGA 2AFNS SEM FRAM FËRU Å
"ORGARLEIKHÒSINU  NËVEMBER SÅÈASTLIÈ
INN
 3IRKUS 2VK E SGEIR +OLBEINSSON
ER SNÒINN AFTUR MEÈ NÕJAN OG BETRI Ö¹TT
¹SAMT NÕJUM Ö¹TTASTJËRNENDUMSGEIR OG
CO FYLGJAST MEÈ ÖVÅ SEM ER AÈ GERAST Å
MENNINGARLÅFI 2EYKJAVÅKUR
 3OUTH 0ARK E
 #HAPPELLElS 3HOW E
'RÅNÖ¾TTIR SEM HAFA GERT ALLT VITLAUST Å
"ANDARÅKJUNUM'RÅNISTINN $AVE #HAPPELLE
L¾TUR ALLT FLAKKA Å ÖESSUM Ö¹TTUM OG ER
ENGUM HLÅFT
 0EPPER $ENNIS E 0EPPER $ENNIS
ER METNAÈARFULL FRÁTTAKONA SEM ÖR¹IR EKKERT
HEITAR EN AÈ VERÈA FRÁTTAÖULUR Å VINS¾LASTA
FRÁTTATÅMA #HICAGO BORGAR
 8 &ILES E 2¹ÈG¹TUR 3IRKUS SÕNIR 8
FILES FR¹ BYRJUN %INHVERJIR MEST SPENNANDI
Ö¾TTIR SEM GERÈIR HAFA VERIÈ ERU KOMNIR
AFTUR Å SJËNVARPIÈ
 4HE 0LAYER E  KARLMENN BERJAST
UM HYLLI OFURSKUTLUNNAR $AWN /LIVIERI Å
ÖESSU Ö¹TTUM ÖAR SEM EINN MUN STANDA
UPPI SEM SIGURVEGARI
 %NTERTAINMENT 4ONIGHT
 4ËNLISTARMYNDBÎND FR¹ 0OPP 46

3*«.6!20 ./2¨52,!.$3
&RÁTTAÖ¹TTURINN +ORTER ER SÕNDUR KL OG
ENDURSÕNDUR ¹ KLUKKUTÅMA FRESTI TIL KL 

  TIL SJÎ E
 2ACHAEL 2AY E
 3IGTIÈ E
 4HE +ING OF 1UEENS E 
1UEER %YE FOR THE 3TRAIGHT 'UY E &IMM
SAMKYNHNEIGÈAR TÅSKULÎGGUR ÖEFA UPPI
LÒÈALEGA GAURA
 "EVERLY (ILLS 
 2ACHAEL 2AY
  TIL SJÎ
 %VERYBODY ,OVES 2AYMOND E
 4OPPSKÅFAN 'L¾NÕR TËNLISTARÖ¹TTUR
ÖAR SEM SÎNGSTJARNAN (EIÈA KYNNIR VINS¾L
USTU TËNLISTINA ¹ ¥SLANDI Å DAG OG F¾R TIL SÅN
GËÈA GESTI
 4RAILER 0ARK "OYS
 0ARENTAL #ONTROL
3TEFNUMËTAÖ¹TTUR MEÈ SKEMMTILEGRI FLÁTTU
!SHLEY  ¹RA ¹  ¹RA K¾RASTA -ATTY
SEM ER TÅSKUHÎNNUÈUR &ORELDRAR HENNAR
ERU EKKI S¹TTIR VIÈ KAPPANN OG KOMA HENNI
¹ TVÎ BLIND STEFNUMËT
 4HE "IGGEST ,OSER "ANDARÅSK RAUN
VERULEIKASERÅA ÖAR SEM FITUBOLLUR BERJAST VIÈ
BUMBUNA
 +OJAK .µ44 3KÎLLËTTA LÎGGAN
MEÈ RAUÈA SLEIKIPINNANN ER M¾TT AFTUR
.Ò ER ÖAÈ 6ING 2HAMES SEM LEIKUR +OJAK Å
NÕRRI Ö¹TTARÎÈ EN EINS OG MARGIR MUNA Ö¹
LÁK 4ELLY 3AVALAS LÎGGUNA FR¾GU Å VINS¾LUM
Ö¹TTUM ¹ ¹TTUNDA ¹RATUG SÅÈUSTU ALDAR
 %VERYBODY ,OVES 2AYMOND
 -ASTERS OF (ORROR
 3IGTIÈ E ¥SLENSK GAMANSERÅA UM
VONLAUSASTA SJËNVARPSMANN LANDSINS
&RÅMANN 'UNNARSSON
 #3) -IAMI E
 #LOSE TO (OME E
 "EVERLY (ILLS  E
 #3) .EW 9ORK E
 4VÎFALDUR *AY ,ENO E
 «STÎÈVANDI TËNLIST

T

 ¥SLAND Å BÅTIÈ &JÎLBREYTTUR FRÁTTA

ANR¹SUM ¹ %- Å SUNDI Å  METRA BRAUT
Å (ELSINKI ®RN !RNARSON OG 2AGNHEIÈUR
2AGNARSDËTTIR ERU ¹ MEÈAL KEPPENDA
 (LÁ
 %- Å SUNDI "EIN ÒTSENDING FR¹
UNDANÒRSLITUM OG ÒRSLITUM ¹ %- Å SUNDI
Å  METRA LAUG Å (ELSINKI ®RN !RNARSON
OG 2AGNHEIÈUR 2AGNARSDËTTIR ERU ¹ MEÈAL
KEPPENDA HAFI ÖEIM GENGIÈ AÈ ËSKUM Å
UNDANR¹SUM
 *ËLADAGATALIÈ 3TJÎRNUSTR¹KUR
 %- Å SUNDI
 4¹KNM¹LSFRÁTTIR
 3NILLINGARNIR 
 5NGAR OFURHETJUR 
 *ËLADAGATALIÈ 3TJÎRNUSTR¹KUR
 &RÁTTIR ÅÖRËTTIR OG VEÈUR
 +ASTLJËS
 «ÒTFYLLT ¹VÅSUN "LANK #HECK
 ,AGAROTTUR 7HAT 2ATS 7ONlT $O
"RESK BÅËMYND FR¹  +ATE "ECKENHAM
ER LÎGFR¾ÈINGUR Å ,ONDON OG ER AÈ FARA AÈ
GIFTA SIG (ÒN TEKUR AÈ SÁR M¹L SEM HÒN
BINDUR MIKLAR VONIR VIÈ EN LÎGMAÈURINN
SEM M¾TIR HENNI ÖAR HEFUR ALDREI BEÈIÈ
L¾GRI HLUT Å DËMSAL ,EIKSTJËRI ER !LASTAIR
2EID OG MEÈAL LEIKENDA ERU .ATASCHA
-C%LHONE *AMES &RAIN 0ARKER 0OSEY OG
#HARLES $ANCE
 (OLLYWOOD ENDIR (OLLYWOOD
%NDING "ANDARÅSK GAMANMYND FR¹ 
+VIKMYNDALEIKSTJËRI SEM M¹ MUNA SINN FÅFIL
FEGURRI ER R¹ÈINN TIL AÈ LEIKSTÕRA FYRRVERANDI
EIGINKONU SINNI EN ÖEGAR HANN KEMUR Å
MYNDVERIÈ ER HANN SLEGINN BLINDU
 ²TVARPSFRÁTTIR Å DAGSKR¹RLOK

T

 %- Å SUNDI "EIN ÒTSENDING FR¹ UND

3+*2 30/24
 ,IÈIÈ MITT FR¹ 
 -AN #ITY 7ATFORD FR¹  DES
 2OMA !TALANTA  DES
 5PPHITUN
 ,IÈIÈ MITT E
 .EWCASTLE 2EADING FR¹ 

T

(ELGI 2AFN 3)2+53
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BETUR SÁÈ EN AÈ ÖARNA SÁ ¹ FERÈINNI )DOLK
EPPNI Å SAUÈAG¾RU ¥ Ö¾TTI UM DAGINN KOMU
INN STR¹KAR OG ÖËTTUST FLÅNKIR RAPPARAR ¶EIR
RÎPPUÈU GAMLAN TEXTA EFTIR RAPPHLJËMSVEIT
INA 3KYTTURNAR FR¹ !KUREYRI OG VORU N¾STUM
SPRUNGNIR ÒR HL¹TRI Å LEIÈINNI 0¹LL «SKAR S¹
STRAX Å GEGNUM SKENSIÈ OG NEITAÈI ÖEIM STRAX
¹FRAMHALDANDI FRAMGÎNGU Å Ö¾TTINUM %LLY
OG %INAR HINS VEGAR ÖËTTUST SJ¹ ÖARNA MIKLA
H¾FILEIKA OG SVAKALEGAN b8 FACTORm ENDA VITA
ÖAU JAFN MIKIÈ UM RAPP OG UM KLÒBBADANS
TËNLIST Å !SERBAÅDSJAN 3TR¹KARNIR KOMUST SEM
SAGT Å GEGN ¶ETTA ER N¹TTÒRLEGA HNEISA OG
ALVEG KL¹RT AÈ ÖESSI Ö¹TTUR ER SAMI KARAOKET
RYLLINGUR OG )DOL VAR ¶AÈ M¹ LÅKA EIGINLEGA SEGJA AÈ STR¹KARNIR HAFI
KOMIST ¹FRAM ÒT AF J¹KV¾ÈRI MISMUNUN ¶ETTA ER EKKI 8 FACTOR OG
MINN MAÈUR 0¹LL «SKAR ER MEÈ ÖAÈ ¹ HREINU

3*«.6!20)¨

T
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$AGSKR¹ ALLAN SËLARHRINGINN

 5PPHITUN E
 7EST (AM 7IGAN FR¹  DES
 5PPHITUN E

Opið til 22 í dag
og á morgun
Það er þægilegt að undirbúa jólin í Kringlunni.
Endalaust úrval og notaleg stemning frá morgni
til kvölds.

Nýtt kortatímabil



&®345$!'52  DESEMBER 

34®¨  +, 
8 &!#4/2
HEYRNARPRUFURNAR ERU AÈ BAKI Å
8 &ACTOR OG NÒ MUNU LEIÈIR SKILJA HJ¹
ÖEIM SEM ¹FRAM KOMUST 3KIPT VERÈUR
NIÈUR Å ÖRJ¹ HËPA UNDIR  ¹RA VERÈA
SAMAN Å HËP YFIR  ¹RA VERÈA SAMAN
OG SÎNGHËPAR SAMAN /G SVO ÖEGAR
BÒIÈ ER AÈ DRAGA Å DILKA ER KOMIÈ AÈ
ÖVÅ AÈ ÒTHLUTA ÖEIM TIL DËMARANNA
(VER DËMARANNA ÖRIGGJA %INAR "¹RÈAR
0¹LL «SKAR OG %LLÕ F¾R SINN HËP TIL
UMR¹ÈA ¥ N¾STU Ö¹TTUM FELLUR ÖAÈ SÅÈAN Å HLUT DËMARANNA AÈ ÖJ¹LFA Ö¹TTTAK
ENDUR OG BÒA Ö¹ UNDIR FREKARI ¹TÎK ¶AÈ SEM MEIRA ER Ö¹ ÖURFA DËMARARNIR
HVER UM SIG AÈ F¾KKA Å HËPNUM SÅNUM -EÈ ÎÈRUM ORÈUM Ö¹ HEFST KEPPN
IN LEITIN AÈ ÖEIM SEM HEFUR 8 FAKTORINN FYRIR ALVÎRU Å Ö¾TTI KVÎLDSINS /G
ANNAÈ SEM HEFST Å KVÎLD ER HÎRKU SAMKEPPNI MILLI DËMARANNA EN ÖEIR FARA
AÈ KEPPAST INNBYRÈIS UM ÖAÈ HVER ¹ EFTIR AÈ STANDA SIG BEST Å AÈ UNDIRBÒA
SITT FËLK HVER ÖEIRRA HEFUR BESTA NEFIÈ FYRIR 8 FAKTORNUM

 %VRËPUMËTARÎÈIN $UNHILL
#HAMPIONSHIP "EIN ÒTSENDING FR¹
%VRËPUMËTARÎÈINNI Å GOLFI "IRGIR ,EIFUR
TRYGGÈI SÁR Ö¹TTTÎKURÁTT ¹ %VRËPUMËTARÎÈINNI
MEÈ ÖVÅ AÈ HAFNA Å EINU AF  EFSTU
S¾TUNUM ¹ ÒRTÎKUMËTINU ¹ 3AN 2OQUE ¹
3P¹NI
 2ACE OF #HAMPIONS 
(IGHLIGHTS 2ACE OF #HAMPIONS 
(IGHLIGHTS &REMSTU ÎKUÖËRAR HEIMS
M¾TTU HVER ÎÈRUM Å 2ACE OF #HAMPIONS
®KUMENNIRNIR ERU ÖEKKTAR STJÎRNUR ÒR
&ORMÒLUNNI RALLI OG .!3#!2 EN ¹ MEÈAL
KEPPENDA VORU $AVID #OULTHARD 3EBASTIEN
,OEB #OLIN -C2ACE *EFF 'ORDON OG
-ARCUS 'RONHOLM (ÁR SJ¹UM VIÈ ÖAÈ ALLRA
MARKVERÈASTA ÒR KAPPAKSTRINUM
 'ILLETTE 3PORTPAKKINN 'ILLETTE
7ORLD 3PORT  ¥ÖRËTTIR Å LOFTI L¹ÈI OG
LEGI

 3P¾NSKI BOLTINN UPPHITUN
,A ,IGA 2EPORT 5PPHITUN FYRIR ALLA LEIKINA
Å SP¾NSKA BOLTANUM SEM FRAM FARA UM
HELGINA (VAÈA LIÈ M¾TAST (VERNIG HAFA
SÅÈUSTU VIÈUREIGNIR ÖEIRRA FARIÈ ¶¹ VERÈA
VIÈTÎL VIÈ LEIKMENN ÖJ¹LFARA OG ¹HORFENDUR

 -EISTARADEILD %VRËPU
FRÁTTAÖ¹TTUR -EISTARADEILD %VRËPU
FRÁTTAÖ¹TTUR 
 7ORLD 3UPERCROSS '0  
2OGERS #ENTRE

 +& .ÎRD  +& .ÎRD 3ÅÈASTI
Ö¹TTURINN UM +NATTSPYRNUFÁLAGIÈ .ÎRD
ÖAR SEM .ÎRDARNIR F¹ AÈ SPREYTA SIG GEGN
¥SLANDSMEISTURUM &(

 (EIMSMËTARÎÈIN Å 0ËKER 3AN
*OSES "AY  3HOOTING 3TAR 4OURNAMENT

 0RO BULL RIDING "ILLINGS -4 4HE
.),% )NVITATIONAL

 ."! DEILDIN

3ACRAMENTO

-IAMI

 .ÕJAR EIGNIR p NÕJUSTU EIGNIRNAR ¹
MARKAÈNUM SÕNDAR
 %INBÕLISHÒS p %RTU AÈ LEITA AÈ
EINBÕLISHÒSI p ÖÒ FINNUR ÖAÈ HÁR

 &JÎLBÕLI OG H¾ÈIR p ,ITLAR OG
MEÈALSTËRAR EIGNIR SÕNDAR

 .ÕJAR EIGNIR E
 3-3 EIGNIR p VELDU Ö¹ EIGN SEM ÖÒ
VILT SKOÈA MEÈ ÖVÅ AÈ SENDA SMS SKILABOÈ

 $AGENS $ANMARK  5RT  (IMLEN
OVER $ANMARK  ,¾GENS BORD 
$ANSKERNES +RÐNIKE 6ORES BÐRN  .YHEDER
P½ TEGNSPROG  46 !VISEN MED VEJRET 
$AWSONS #REEK  "OOGIE ,ISTEN  & FOR
&½R  3VAMPEBOB &IRKANT  !-)'/ 
(UNNI SHOW  0EDDERSEN OG &INDUS 
46 !VISEN MED 3PORT OG 6EJRET  $ISNEY 3JOV
 A(!  46 !VISEN  4HE ,AST #ASTLE
 #OPYCAT

 &RA (ORDALAND OG 3OGN OG &JORDANE 
3ISTE NYTT  $ISTRIKTSNYHETER  &RA !UST
OG 6EST !GDER  &RA "USKERUD 4ELEMARK OG
6ESTFOLD  3ISTE NYTT  $ISTRIKTSNYHETER
 &RA /SLO OG !KERSHUS  &RA °STFOLD
 3ISTE NYTT  !NNE FRA "JÐRKELY 
.IFSE SAKER  3ISTE NYTT  6' LISTA 4OPP
  3ISTE NYTT  /DDASAT .YHETER P½
SAMISK  6' LISTA 4OPP   .YHETER P½
TEGNSPR½K  +ALLE OG -OLO  'JENGEN
P½ TAKET  $ISTRIKTSNYHETER  $AGSREVYEN
 .ORGE RUNDT  0½ TR½DEN MED 3YNNÐVE
 .YTT P½ NYTT  &ÐRST  SIST 
0OLITIAGENTENE  +VELDSNYTT  3OPRANOS
 *USTIN 4IMBERLAKE I -EMPHIS  !LFRED
(ITCHCOCK PRESENTERER

364 
 0½ SP½RET  0LANETEN  !RGUMENT
 2APPORT  'OMORRON 3VERIGE 
,ANDG½NG  3ÎDERLUND  "IE  (ÎJDARNA
 4ILLBAKA TILL 6INTERGATAN  &REDAGSRÎJ
 2APPORT  $OOBIDOO  #HARLIES
¼NGLAR  -¼KLARNA  2APPORT 
+ULTURNYHETERNA  $EN SOM VISKAR  !
0ERFECT 7ORLD

6)¨ -,5- -%¨
b4/003+¥&5..)n
+,   3+* %).5-

T

¥ +6®,$

4ËNLISTARKONAN (EIÈA SEM VAR EITT
SINN KENND VIÈ HLJËMSVEITINA 5NUN ER
UMSJËNARMAÈUR 4OPPSKÅFUNNAR SEM
ER NÕR SJËNVARPSÖ¹TTUR SEM 3KJ¹R EINN
¾TLAR AÈ FRUMSÕNA Å KVÎLD (EIÈA MUN
F¹ GËÈA TËNLISTARGESTI Å HEIMSËKN TIL
SÅN OG SEGJA FR¹ VINS¾LUSTU LÎGUM
LANDSINS HVERJU SINNI
%INSTAKLEGA GAGNLEGUR
OG SNIÈUGUR TËNLIST
ARÖ¹TTUR SEM MUN
ÎRUGGLEGA LIFA LENGI
¹ SKJ¹N
UM

23  &-   
 6EÈURFREGNIR  "¾N  &RÁTTIR
 -ORGUNVAKTIN  &RÁTTIR  &RÁTTIR
 ,AUFSK¹LINN  -ORGUNLEIKFIMI
 &RÁTTIR  6EÈURFREGNIR 
3AGNASLËÈ  &RÁTTIR  3AMFÁLAGIÈ Å
N¾RMYND  &RÁTTAYFIRLIT
 (¹DEGISÒTVARP
 (¹DEGISFRÁTTIR
 6EÈURFREGNIR
 $¹NARFREGNIR OG AUGLÕSINGAR
 6ÅTT OG BREITT
 &RÁTTIR
 ²TARPSSAGAN 'ANGANDI ÅKORNI
 -IÈDEGISTËNAR
 &RÁTTIR
 &LAKK
 &RÁTTIR
 6EÈURFREGNIR

 (LAUPANËTAN
 &RÁTTIR
 6ÅÈSJ¹
 +VÎLDFRÁTTIR
 !UGLÕSINGAR
 3PEGILLINN
 $¹NARFREGNIR OG AUGLÕSINGAR
 ,ÎG UNGA FËLKSINS
 3TËRT Å SM¹U
 3ÅÈDEGI SKËGARPÒKANNA
 ²T UM VÅÈAN VÎLL  FERÈ UM LANDIÈ
 /RÈ KVÎLDSINS
 &RÁTTIR
 6EÈURFREGNIR
 ,ITLA FLUGAN
 +VÎLDGESTIR
 &RÁTTIR
 ²TVARPAÈ ¹ SAMTENGDUM R¹SUM

&-   4ALSTÎÈIN &-   ²TVARP 3AGA &-   "YLGJAN &-   &-  4OPP
TËNLISTARSTÎÈIN &-   ²TVARP ,ATIB¾R  &JÎLSKYLDU ÒTVARP &-   ,INDIN 
+RISTILEGT EFNI &-   ,ÁTT "YLGJAN  4ËNLIST OG AFÖREYING &-   ²TVARP "OÈUN
 +RISTILEGT EFNI &-   +ISS  .ÕJA BÅTIÈ Å B¾NUM &-   8! 2ADÅË   SPORA
EFNI &-   8&-  4ËNLIST OG AFÖREYING &-   8 )¨  %NGINN VIÈBJËÈUR



(2«3)¨ c

 DESEMBER  &®345$!'52

Leið mistök sem lært verður af

… fær Eiður Smári Guðjohnsen
sem átti framúrskarandi leik
með Barcelona á þriðjudaginn
og sló þar með endanlega í gegn
hjá stuðningsmönnum liðsins
sem og fjölmiðlum, en spænsku
blöðin keppast um að hlaða
hann lofi.
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leita allra leið til að koma til móts
við þetta fólk,“ segir Samúel.
Hann segir að þrátt fyrir að einhverjir misbrestir hefðu átt sér
stað hafi flestir gestanna verið
sáttir við tónleikana og þá ekki
síst seinni tónleikana sem fengu
prýðilega dóma í Morgunblaðinu.
Á miðvikudaginn var sjónvarpsútgáfan tekin upp í Hallgrímskirkju
og segir Samúel að þegar hafi tíu
Evrópulönd keypt sýningarréttinn
en þeir verði sýndir á næstu
jólum.
Laugardalshöllin og midi.is
sendu í gær frá sér fréttatilkynningu vegna málsins. Þar kom fram
að fjöldi fólks hefði haft samband
við þá aðila vegna „umtalsverðra
hnökra sem virðast hafa gætt við

framkvæmd tónleikanna“ eins og segir í
tilkynningunni.
„Í
kjölfar þessa atburðar munu midi.is og
Laugardalshöllin
endurskoða
verklagsreglur sínar um
ábyrgðir og heimildir atburðahaldara á framkvæmd
þeirra mannfagnaða sem
fyrirtækin
tvö þjónusta. Er sú
ákvörðun
tekin
með
hags-
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,2¡44  SVIK  HLUTAFÁLAG  ÖUNNUR
VÎKVI  ILL¾RI  DREIFA  MISTAKAST 
DUGLEGUR  UTAN  SKÕRA FR¹  SIGTI
 TIL  NABBI
,«¨2¡44  OFNEYSLA  BOR  ÅTALSKUR
OFNRÁTTUR  FORSÎGN  NOKKRIR  SKJÎG
UR  FARFA  GEFA UPP SAKIR  TUNNA
 TVEIR EINS
,!53.

„Þetta var stofnað í sumar en nafn
á félagið var formlega tekið í gildi
í sumar þegar við fórum í keppnisferð til Kaupmannahafnar,“
segir Hafsteinn Þórólfsson, formaður Strákafélagsins Styrmis,
sem væntanlega er „hýrasta“
knattspyrnulið landsins. Liðið
hefur sett sér háleit markmið,
stefnir á Evrópumótið í London
sem haldið verður um páskana en
svo er komið að stóra ævintýrinu,
heimsmeistarakeppninni í Argentínu, þaðan sem margir af
fremstu
knattspyrnumönnum
heims koma frá. Aðspurður hvort
einhver saga sé á bak við nafnið
sagði Hafsteinn svo ekki vera.
„Við hittumst bara tveir á kaffihúsi, fannst Strákafélagið vera
borðleggjandi og Styrmir hljómaði síðan vel við,“ útskýrir Hafsteinn.
Hafsteinn æfði með áþekku
knattspyrnufélagi í London sem
hét London Left Footers en þegar
hann kom heim á sumrin fannst
honum það heldur súrt í brotið að
svona lið væri ekki fyrir hendi
hér. „Það var því bara boðað til
æfingar á Klambratúni í sumar og
þar mættu sjö hommar og léku
saman knattspyrnu,“ segir Hafsteinn. Síðan þá hefur mikið vatn
runnið til sjávar, liðið er komið
með sitt eigið merki, fékk nýverið
styrk frá KSÍ hvað varðar bolta og

&/2-!¨52).. (AFSTEINN ¶ËRËLFSSON BOÈAÈI TIL ¾FINGA Å SUMAR OG M¾TTU SJÎ TIL
LEIKS .Ò ERU Å KRINGUM ÖRJ¹TÅU MANNS SEM M¾TA ¹ ¾FINGAR HJ¹ 3T 3TYRMI
&2¡44!",!¨)¨(®2¨52

töskur og eru í samningaviðræðum við Glitni um styrki enda verður það kostnaðarsamt að fara með
þrjátíu manns til Suður-Ameríku.
Meðlimum St. Styrmis fjölgar
með hverri æfingu en Hafsteinn
segir að í kringum 25 til 30 mæti á

,«¨2¡44  ËHËF  AL  LASANJA 
SP¹  F¹EINIR  RIÈ  LIT  N¹ÈA
 ¹MA  ÈÈ
,2¡44  FALS  HF  LAP  Ë¹R  S¹
 FEILA  IÈINN  ¹N  TJ¹ 
MIÈ  AÈ  ARÈA
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muni neytenda að leiðarljósi“, og
undir þetta kvitta Óli Öder
Magnússon fyrir hönd Laugardalshallarinnar og Einar Sævarsson frá midi.is.
FGG
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3EGIR AÈ LEIÈ MISTÎK
HAFI ¹TT SÁR STAÈ
VIÈ SKIPULAGN
INGU TËNLEIK
ANNA EN REYNT
VERÈI AÈ B¾TA
FYRIR ÖAU
OG L¾RA AF
ÖEIM
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Samúel Kristjánsson, tónleikahaldari og talsmaður tónleikanna
Frostroses: European Divas, segir
að ákveðin mistök hafi átt sér stað
við skipulagningu tónleikanna
sem ekki hefði mátt sjá fyrir. Eins
og Fréttablaðið greindi frá í gær
var óánægja með framkvæmd
fyrri tónleikanna. Til að mynda
var gagnrýnt að fjórbókað hefði
verið í sum sæti og öngþveiti hefði
skapast þegar gestir á fyrri tónleikunum fóru út og mættu þá
gestum á seinni tónleikana.
Hann segir að Frost muni koma
upp tengli á heimasíðu verkefnisins, frostrosir.is, en þar getur fólk
sem telur sig hafa gengið með
skertan hlut frá borði haft samband við fyrirtækið. „Við munum

æfingar hjá þeim. „Og það er nánast undantekningarlaust alltaf eitt
nýtt andlit sem lætur sjá sig,“
bætir formaðurinn við og segir að
þrátt fyrir að St. Styrmir sé opinberlega hommalið mega allir
koma og spreyta sig. „Það slæðast
alltaf einhverjir gagnkynhneigðir
með enda liðið opið fyrir öllum,“
útskýrir Hafsteinn. Þrátt fyrir að
mesta áherslan sé lögð á knattspyrnu segir Hafsteinn að markmiðið sé að fjölga íþróttagreinum
innan félagsins og að á Gay
Games, sem eru einhvers konar
ólympíuleikar
samkynhneigðra
og haldnir í Kaupmannahöfn árið
2009, verði félagið með meira en
bara fótbolta innan sinna vébanda.
„Við leggjum samt mesta áherslu
á hópíþróttir,“ segir Hafsteinn og
vísar til heimasíðu félagsins sem
er ststyrmir.is. FREYRGIGJA FRETTABLADIDIS
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Kóngur fékk humaruppskrift
Feðgarnir Eyjólfur Elíasson og
Elías Einarsson hafa nýlega sent
frá sér Matreiðslubók íslenska lýðveldisins, sem samanstendur af
matseðlum sem þeir hafa borið á
borð fyrir fyrirmenni landsins og
tigna gesti þeirra.
„Lambið var alltaf
langvinsælast,“
sagði Eyjólfur, en
lambauppskriftir
eru áberandi í bókinni. „Ég held að
ráðamennirnir
reyni
að
flagga
því
sem mest,“
,!-"!
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GÒSTSSON
VILDI AÈ SÎGN
%YJËLFS VART
SJ¹ ANNAÈ EN
LAMBAKJÎT Å
VEISLUM SÅNUM

sagði hann. „Guðni Ágústsson vildi
til dæmis varla sjá annað í veislum
en lamb. Og skyrið líka,“ sagði Eyjólfur. Hann sagðist þó ekki hafa
tekið eftir því hvort ráðamenn
þjóðarinnar hafi átt sér einhverja
uppáhaldsrétti. „Reyndar var Ólafur Davíðsson, ráðuneytisstjóri í
forsætisráðuneytinu, alltaf rosalega hrifinn af frönsku súkkulaðikökunni. Og Davíð Oddsson mátti
aldrei fá tímían,“ sagði Eyjólfur.
Eyjólfur segir þá feðga oft hafa
fengið þakkir frá tignum gestum
og jafnvel látið þeim í té einkar vinsælar uppskriftir. „Humarinn með
engiferinu í Orly-deiginu var rosalega vinsæll. Það var, held ég, Jórdaníukonungur sem fékk þá uppskrift,“ sagði Eyjólfur. „Ein
fyrirkonan sagðist líka óska þess
að hún væri með jafn góða kokka.
En ég get nú varla gefið upp hver
það var,“ sagði hann hlæjandi. „Hún
var forsetafrú, ég segi ekki meir,“
bætti hann við að lokum.
SUN
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Das Kapital

S

á Jón Ásgeir í viðtali um daginn í tilefni af söfnun handa
hungruðum börnum. Þar talaði
hann um að hann og fyrirtæki
hans ætluðu að gefa einhver voðaleg lifandis býsn af peningum til
að börnin fengju menntun og mat.
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er hann góður,“
hugsar maður. En svo hugsar einhver annar: „Já hann ætti líka að
hafa efni á því.“ Einmitt. En hann
þarf ekkert að vera svona góður.
Getur hann ekki bara tekið peninginn og keypt sér nýjan jeppa?

%. alvöru bissnesmenn gera fátt
án þess að hugsa málið til enda.
Þetta fattaði ég ekki fyrr en nú í
vikunni þegar vinur minn sagði
mér að nú væri að ryðja sér til
rúms ný tegund af kapítalisma
sem kallaðist „mannúðarkapítalismi“.
-!..²¨!2+!0¥4!,)3-)
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snýst um eina mjög einfalda og
kristaltæra hugsun: „Manneskja =
hugsanlegur viðskiptavinur.“ Og
til að þessi tiltekna manneskja
geti verið hugsanlegur viðskiptavinur er verra að hún sé hungruð,
ólæs og fátæk.

¶%33 vegna eru menn að tala um
að kapítalistar heimsins séu farnir
að eyða háum upphæðum í hjálparstarf til að koma fátækum samfélögum upp á siði hins vestræna
hagkerfis svo hægt sé að setja upp
Starbucks og MacDonalds.
¶6¥ enginn græðir á hungruðum
heimi, það er ljóst. Því fleiri hausar í heiminum sem hafa efni á að
setjast niður á Starbucks, kaupa
sér föt frá Calvin Klein og panta
sér Domino’s pitsu því betra fyrir
kapítalistana og sennilega mannkynið allt.
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/' þá er hollt að spyrja, er þetta
vont? Auðvelt er að segja já, uss.
Kapítalistarnir endanlega gengnir
af göflunum, hjálpa fólki til að
græða á því. Fussumsvei.
%. var okkur ekki einmitt kennt í

æsku að það borgaði sig ekki að
vera vondur? Það hefur aldrei
borgað sig. Það borgaði sig ekki
fyrir Júdas, Hitler, Vlad greifa og
Ebenezer Scrooge. Mannkynssagan er full af dæmum um slíkt.
Þvert á móti hefur alltaf borgað sig
að vera góður. Og kapítalistarnir
gera alltaf það sem borgar sig.
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