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Rétt að byrja eftir að hafa
fengið annað tækifæri

$IANE 6ON
&URSTENBER
G
HEFUR HANNAÈ
NÕJAN
KJËL ¹ "ARBIE
OG
FETAÈ ÖANNIG
Å FËTSPOR
#AROLINU (ERRERA
OG
"ADGLEY -ISCHKA
(ÒN B¾TTI ÖË
UM
BETUR OG HANNAÈI
N¹KV¾MLEG
A EINS
KJËL ¹ FULLORÈNA
MANNESKJU
"ARBIE DÒKKAN
Å BLEIKUM OG
HVÅTUM $IANE
BERG KJËL MEÈ 6ON &URSTEN
SKARTGRIPUM
HANDTÎSKU
EIGIN
$6& FERÈATÎSKU VEGABRÁFI OG
&YRIR  DOLLARAKOSTAR  DOLLARA
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Þegar strætólei
ðin hennar
Kristínar
Hansdóttur
var lögð niður
voru góð ráð
dýr. Það stóð
ekki
hverjum morgni til að fara að ganga
á
niður í Menntas
í Hamrahl
kólann
íð ofan úr
Árbæ svo það
úr að Muffmób
íl kom á heimilið. varð
Kristín fékk
1995 á góðum rauðan Peugeout 205,
árgerð
viss skilyrði. kjörum í sumar en
því
mínum, með „Ég fékk hann ódýrt fylgdu
upprunalega því skilyrði að hann hjá vini
héldi sínu
nafni: Muffmóbí
Kristín hl
l jú í
j

HENNI VEL ÖR¹TT

FYRIR SVOLITLA
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9. desember 2006 — 330. tölublað — 6. árgangur

LAUGARDAGUR

SNEISAFULLT HELGARBLAÐ

BT bæklingur fylgir
Fréttablaðinu í dag

Sextugur í dag

DYNTI

að vera á bíl
en Muffmóbí
alltaf til í slaginn.
l júníor er
þó ekki
„Pabbi
algjörlega
og gert mikið hefur bjargað mér
hann ekki gegnum
við hann,
skoðun síðast,“ enda komst
ín sem segir
segir Kristeindæmum þó að hann eyði litlu
og
sætur bíll.
mikinn karakter
Muffmóbí sé með
og smá mótþróa l er með
„Hann tekur
úti. Þá skríð stundum upp á því að af og til.
læsa
Kristín sem ég bara í gegnum skottið,“ mann
viðurkennir
að þurfa troðast
að það henti segir
oft illa
í gegnum skottið
Kringluna
á
fyrir utan
reyndar kk háannatíma Muff
ó

MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI

Ung kona lést vegna
ofneyslu fíkniefna

Meðlimir Baggalúts taka Rúmlega þrítug kona lést á gististað í Rangárvallasýslu í vikunni. Banamein
hennar er talið vera ofneysla örvandi efna. Konan dvaldi á gistiheimilinu ásamt
sálfræðipróf, viðtal við
Ingibjörgu Sólrúnu Gísla- þremur öðrum. Borið var að fíkniefni hefðu verið höfð um hönd á staðnum.
um tíma sem mannslát verður af
reglu til um leið og hann vaknaði
Ung kona lést í vikdóttur, Þorri Jóhannsson LÖGREGLUMÁL
völdum neyslu fíkniefna. Liðlega
og áttaði sig á hvernig komið var.
unni á gististað í Rangárvallasýslu.
tvítug stúlka lést á hótelherbergi í
Konan sem lést var 34 ára. Hún
meðal heróínista í Köben, Þetta staðfestir lögreglan á HvolsReykjavík nýlega eftir að hafa
var
krufin
og
niðurstaða
velli.
Ísold Uggadóttir fer með
tekið e-töflu. Hún hafði tekið sér
krufningarinnar var sú hún hefði
Talið er að banamein konunnar
hótelherbergi á leigu á föstudagsfengið hjartastopp. Jafnframt
hafi verið ofneysla fíkniefna.
stuttmynd sína á Sunkvöldi, ásamt unnusta sínum. Ereyndist hún hafa neytt örvandi
Síðastliðinn sunnudag skráðu
dance, Byltingarafmæli
taflna var neytt og á laugardagsefna. Við krufninguna benti ekkert
sig inn á gististaðinn tveir karlmorgun þegar pilturinn vaknaði
til þess að um voveiflegan atburð
menn og tvær konur. Þar dvöldu
á Kúbu, svalar kisur og
var stúlkan látin við hlið hans.
hefði verið að ræða. Engin merki
þau fram á þriðjudag. Laust eftir
margt margt fleira
voru um átök né annað sem vakið
hádegi þann dag var lögreglan
Lögreglan varar fólk enn og
» 36-76 kvödd á staðinn. Reyndist konan þá gæti grun um að orsök banameins aftur við neyslu fíkniefna, ekki síst

Söluhæstur í Danmörku
Snæbjörn Arngrímsson gerir það
gott með Hr. Ferdinand í Danmörku. FÓLK 102

vera látin. Var ljóst að sjö til átta
klukkustundir höfðu þá liðið frá
því að hún lést því á hana voru
komnir líkblettir. Annar karlmannanna svaf í sama herbergi og konan
og var það hann sem kallaði lög-

hennar væri önnur en fíkniefnaneysla. Fólkið sem með henni var
var allt á svipuðum aldri og hún.
Það bar að fíkniefni hefðu verið
höfð um hönd.
Þetta er í annað sinn á skömm-

í ljósi dauðsfalla sem hún hefur
leitt til. Bent er á að eiturlyfjaneysla sé að sjálfsögðu ávallt
hættuleg og best sé að fólk láti hana
alfarið eiga sig.
jss@frettabladid.is

Birgir Leifur úr leik
Birgir Leifur Hafþórsson komst ekki í
gegnum niðurskurð á Alfred Dunhill
mótinu í SuðurAfríku.
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STORMUR - Í dag verður vaxandi
suðaustan og austan átt, stormur
sunnan og vestan til í kvöld. Víða
bjart í fyrstu en mikil rigning eða
slydda á Suður- og Vesturlandi í
kvöld og snjókoma á Norður- og
Austurlandi í nótt. Ört hlýnandi í
kvöld.
VEÐUR 4
LESTUR MEÐAL 12-49 ÁRA
Allt land

Laugardagar
70

62%

50

42,8% 43,7%

Mbl.

30

Blaðið

40

Fréttabla›i›

60

20

*Samkvæmt fjölmi›lakönnun Gallup í september 2006.

STJÓRNMÁL „Mér fannst ég þurfa

að segja þetta núna einmitt til
þess að stuðla að ákveðnum
viðsnúningi og ég heyri það víða
að þessi fundur hafi markað
tímamót, verið
tímapunktur
viðsnúnings í
rétta átt.“
Þetta segir
Ingibjörg Sólrún
Gísladóttir,
formaður
SamfylkingarINGIBJÖRG SÓLinnar, um ræðu
RÚN GÍSLADÓTTIR sína í Keflavík
Formaður Samfyrir viku en í
fylkingarinnar.
kjölfar kafla úr
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
henni um traust
þingflokksins hefur Ingibjörgu
verið borið á brýn að treysta ekki
eigin þingflokki.
Í viðtali við Fréttablaðið í dag
segir Ingibjörg Sólrún formannskjörið í Samfylkingunni á síðasta
ári hafa sett sitt mark á flokkinn.
Uppgjörið hafi ekki verið
pólitískt heldur verið gert upp á
milli einstaklinga. Slíkt geti
gengið nærri fólki. - bþs/sjá síðu 36-39

ÍTALÍA, AP Samkynhneigð pör í
borginni Padúa á Ítalíu hafa nú
rétt til þess að láta skrá sambúð
sína með löglegum hætti.
Opinbert dagblað Páfagarðs er
ekki par hrifið af þessari
ákvörðun borgaryfirvalda og
segir að með þessu sé smám
saman verið að innleiða óhefðbundin fjölskylduform.
Talsmaður borgaryfirvalda í
Padúa þvertók þó fyrir það, sagði
borgina eingöngu vera að
einfalda skriffinnsku í kringum
fólk sem kysi að haga búsetu
sinni með óhefðbundnum hætti.
„Þetta er ekki bara fyrir
samkynhneigða, en ef tveir
samkynhneigðir koma inn, þá
verða þeir skráðir,“ sagði
talsmaðurinn.
- gb

*
* -1

Tímamót með
Keflavíkurræðu

Aukin réttindi
para í sambúð

VEÐRIÐ Í DAG
*

Ingibjörg Sólrún Gísladóttir:

Samkynhneigðir á Ítalíu:

ÍÞRÓTTIR 94

*

Sími: 550 5000

Í LJÓSASKIPTUM Jólaljós við Fríkirkjuveg og víðar lýsa upp skammdegið sem hvílir núna yfir þennan dimmasta mánuð ársins.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Samgönguráðherra um Suðurlandsveg:

Vill þrjár akreinar sem fyrst
SAMGÖNGUR Samgönguráðherra mun leggja til að

hafinn verði undirbúningur sem allra fyrst að
framkvæmdum við hættulegustu kaflana á leiðinni
frá Reykjavík að Selfossi, og þeim breytt í svokallaðan 2+1 veg. Þrjár akreinar verða áfangi í átt að
tvöldun, að því er Sturla Böðvarsson samgönguráðherra segir.
Hann telur að uppbygging á Suðurlandi og
Vesturlandi verði til þess að umferð muni aukast
mikið á næstu árum og því sé markmiðið að hafa
tvöfalda vegi næst höfuðborgarsvæðinu, jafnvel upp
í Borgarnes og austur að Þjórsá. „Ég tel að þegar í
stað eigi að hefja undirbúning að tvöföldun Suðurlands- og Vesturlandsvegar og hef ég lýst þessu
sjónarmiði mínu fyrir vegamálastjóra.“ Sturla
bendir þó á að nokkur misseri muni líða þar til hægt
verði að taka í notkun fyrsta áfanga tvöfalds vegar,
hann krefjist til að mynda umhverfismats.

„Þangað til af tvöföldun getur orðið þarf að gera
allt sem hægt er til þess að auka öryggi á þessum
vegum. Ég mun því leggja til að Vegagerðin ráðist í
breikkun vegarins á erfiðustu köflunum á leiðinni
og sett verði upp víravegrið á milli akstursstefna.
Þetta verði gert án þess að það tefji á nokkurn hátt
eða komi í veg fyrir áform um tvöföldun þessara
vega,“ segir Sturla.
Samkvæmt upplýsingum frá Vegagerðinni er 2+1
vegur með víravegriði á milli akstursstefna nánast
alveg jafnöruggur og fjögurra akreina vegur.
Kostnaðurinn við 2+1 er hins vegar að minnsta kosti
helmingi lægri en við tvöföldun og jafnvel þrefalt
ódýrari, eftir því hvaða útfærsla verður valin.
Sturla bendir á að útfærslan sem farin verður á
nýjum 2+1 köflum á Suðurlandsvegi verði önnur en
sú sem tilraun var gerð með í Svínahrauni. Nýju
vegkaflarnir verði töluvert breiðari. - sda / sjá síðu 42
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Fóru áhorfendur sjálfir upp á
háa c-ið, Samúel?
b2ÒMLEGA TUTTUGU MANNS HAFA
HAFT SAMBAND EFTIR AÈ VIÈ BUÈUM
FËLKI AÈ GERA ATHUGASEMDIR ¶AÈ
ER EKKI H¹TT HLUTFALL AF SEX ÖÒSUND
¹HORFENDUM ENDA VAR STANDANDI
LËFAKLAPP Å LOK BEGGJA TËNLEIKAm
"ORIÈ HEFUR ¹ GAGNRÕNI ¹ FRAMKV¾MD
TËNLEIKANNA MEÈ &ROSTRËSUNUM Å ,AUGAR
DALSHÎLL ¹ DÎGUNUM 3AMÒEL +RISTJ¹NSSON
ER EINN AÈSTANDENDA &ROSTRËSA

-AÈUR OG KONA ¹K¾RÈ

Með kókaínkíló
í skónum
$«-3-, Liðlega tvítugt par

hefur verið ákært af ríkissaksóknara fyrir Héraðsdómi
Reykjavíkur fyrir að reyna að
smygla tæplega kílói af kókaíni
til landsins í skóm sínum. Fólkið
er jafnframt ákært fyrir að hafa
rúmlega 1,3 kíló af hassi í
vörslu sinni, en efnið fannst á
heimili konunnar við húsleit lögreglu.
Tollverðir fundu kókaínið í
skóm parsins þegar það var að
koma frá Frankfurt í Þýskalandi
í júlí. Höfðu skötuhjúin skipt
efninu nokkuð jafnt í skó sína.
Konan hafði í sömu ferð falið
0,26 grömm af kókaíni í líkama
sínum. Lögreglan lagði hald á
efnið sama dag.
JSS

'¾SLUVARÈHALD STAÈFEST

Nauðgari
áfram í haldi
$«-3-, Hæstiréttur staðfesti í

gær gæsluvarðhaldsúrskurð yfir
karlmanni á sextugsaldri, Jóni
Péturssyni, sem er grunaður um að
hafa ráðist harkalega að sambýliskonu sinni aðfaranótt síðastliðins
sunnudags, svipt hana frelsinu og
nauðgað henni. Hann mun því sitja
í gæsluvarðhaldi til 20. desember.
Maðurinn var í október dæmdur í
fimm ára fangelsi í Héraðsdómi
Reykjavíkur fyrir hrottafengnar
árásir á tvær konur og fyrir að
nauðga annarri þeirra í þrígang.
Hann áfrýjaði þeim úrskurði.
Í dómnum segir að rannsókn
málsins sé á frumstígi og að
maðurinn geti
torveldað
hana
gangi
hann
laus.
ÖSJ
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"ANASLYS VIÈ 3TYKKISHËLM

Gáfu barni flugur og veiðibox

Ungur karlmaður lést

6%)¨) „Ég veit að þessar veiðivörur
eru í góðum höndum,“ sagði Ólafur Vigfússon, eigandi veiðivöruverslunarinnar
Veiðihornsins,
eftir að tíu ára gamall sonur hans,
Vigfús Ólafsson, afhenti Theodóri
Hrannari Guðmundssyni fluguveiðibox, veiðiflugur og hnýtingartæki að gjöf.
Eins og greint var frá í Fréttablaðinu í gær var yfir þrjú hundruð veiðiflugum stolið af Theodóri
Hrannari er hann var við Hafravatn, ásamt félaga sínum, í september. Flugurnar hafa ekki komið
í leitirnar en grunur leikur á því að
fólk á fimmtugsaldri, sem var uppi
við Hafravatn er veiðiflugurnar

5.')2 6%)¨)-%.. 4HEODËR (RANNAR

'UÈMUNDSSON TIL VINSTRI SÁST HÁR TAKA
¹ MËTI VEIÈIVÎRUNUM ÒR HENDI 6IGFÒSAR
«LAFSSONAR
&2¡44!",!¨)¨0,,

voru teknar, hafi tekið veiðiboxin
úr bakpoka Theodórs Hrannars.
Ólafur var ánægður með að
veiðivörunar sem hann færði
Theodóri Hrannari væru hjá svo
miklum áhugamanni um veiði.
„Það er alltaf gaman að því þegar
ungt fólk hefur mikinn áhuga á
veiðiskap. Mér finnst það vera að
færast í vöxt að ungir krakkar fái
áhuga á veiði og ég fagna því enda
veiðiskapurinn
mannbætandi,“
sagði Ólafur.
Theodór Hrannar hefur frá
fjögurra ára aldri hnýtt flugur
sjálfur og notað við veiðar og sótt
veiðinámskeið hjá Einari Björnssyni við Reynisvatn á sumrin. MH

"!.!3,93 Rúmlega tvítugur

karlmaður lést í umferðarslysi á
Stykkishólmsvegi, við afleggjarann að Stykkishólmsflugvelli,
klukkan tæplega þrjú aðfaranótt
föstudags.
Karlmaðurinn ók á ljósastaur
við veginn og hafnaði bíll hans
utan vegar. Hann var einn í
bílnum þegar slysið átti sér stað.
Að sögn lögreglunnar í
Stykkishólmi var mikil hálka á
veginum um nóttina en hún vinnur
að rannsókn á tildrögum slyssins.
Maðurinn er búsettur í
Stykkishólmi. Ekki er hægt að
greina frá nafni hans að svo
stöddu.
IFV

Óheppilegt ef Björn
skipar Þorstein dómara
Aðstoðarmaður dómsmálaráðherra er meðal umsækjenda um stöðu dómara við Héraðsdóm Reykjavíkur. Formaður Lögmannafélags Íslands segir það afar óheppilegt ef ráðherra skipi aðstoðarmann sinn héraðsdómara.
$«-3-, Helgi Jóhannesson, for-

maður Lögmannafélags Íslands,
telur það óheppilegt ef Björn
Bjarnason dómsmálaráðherra ráði
aðstoðarmann
sinn,
Þorstein
Davíðsson, í embætti dómara í Héraðsdómi Reykjavíkur en Þorsteinn
er einn af sjö sem sækjast eftir
fastri stöðu dómara. „Hvort sem
það fellur undir lögbundið vanhæfi
eða ekki finnst mér það afar óheppilegt ef ráðherra ræður mann sem
er jafn nátengdur honum og raun
ber vitni í þetta embætti. En ég
legg áherslu á að það liggur ekkert
fyrir um að ráðherra ætli sér að
skipa aðstoðarmann sinn í þetta
embætti.“
Eins og greint var frá í Fréttablaðinu í gær er aðstoðarmaður
dómsmálaráðherra á meðal sjö
umsækjenda um fasta dómarastöðu
við Héraðsdóm Reykjavíkur en
Friðgerð Björnsson lætur af embætti sem dómari um áramót. Dómsmálaráðherra skipar í stöðuna og
tekur skipunin gildi frá og með 1.
janúar á næsta ári.
Aðrir umsækjendur eru Halldór
Björnsson, settur héraðsdómari,
Halldór Frímannsson héraðsdóms-

Hvort sem það fellur
undir lögbundið
vanhæfi eða ekki þá finnst mér
það afar óheppilegt ef ráðherra
myndi ráða mann sem væri jafn
nátengdur honum og raun ber
vitni í þetta embætti.
(%,') *«(!..%33/.
&/2-!¨52 ,®'-!..!&¡,!'3 ¥3,!.$3
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3TARFSMAÈUR EÈA NEFNDARMAÈUR ER
VANH¾FUR TIL MEÈFERÈAR M¹LS
(%,') *«(!..
%33/. %KKERT

LIGGUR FYRIR UM AÈ
R¹ÈHERRA ¾TLI AÈ
R¹ÈA AÈSTOÈAR
MANN SINN SEM
HÁRAÈSDËMARA
&2¡44!",!¨)¨'6!

¶/234%).. $!6
¥¨33/. (EFUR

STARFAÈ SEM
AÈSTOÈARMAÈUR
HÁRAÈSDËMARA
Å ÖRJÒ ¹R OG
AÈSTOÈARMAÈUR
DËMSM¹LA
R¹ÈHERRA SÅÈAN
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M¹LAR¹ÈHERRA SKIPAR FASTAN HÁRAÈSDËM
ARA VIÈ (ÁRAÈSDËM 2EYKJAVÅKUR FR¹ 
JANÒAR ¹ N¾STA ¹RI EN &RIÈGEIR "JÎRNSSON
L¾TUR AF STARFI HÁRAÈSDËMARA UM ¹RA
MËTIN
&2¡44!",!¨)¨(%)¨!

lögmaður, Ingimundur Einarsson,
varalögreglustjóri í Reykjavík, Jón
G. Briem hæstaréttarlögmaður,
Sandra
Baldvinsdóttir,
settur
héraðsdómari, og Sigríður J. Hjaltested, löglærður aðstoðarmaður
dómara.
Dómnefnd, sem skipuð er Pétri
Kr. Hafstein, Eggerti Óskarssyni
og Láru V. Júlíusdóttur, fjallar um
umsóknirnar og skilar áliti sínu til
dómsmálaráðherra. Hann þarf ekki
að fara að áliti nefndarinnar og
hefur síðasta orðið um það hver
verður skipaður dómari.
Páll Hreinsson, prófessor við
Háskóla Íslands og höfundur bókarinnar Hæfisreglur stjórnsýslulaga, vildi ekki tjá sig um það hvort

dómsmálaráðherra væri vanhæfur
til þess að skipa í embættið er
Fréttablaðið leitaði til hans en vísaði til umfjöllunar um vanhæfisástæður í lögum og umfjöllunar í
bók sinni.
Þorsteinn Davíðsson, sem er
sonur Davíðs Oddssonar seðlabankastjóra, sagði engan hafa hvatt
hann til þess að sækja um embættið, þegar Fréttablaðið náði tali af
honum í gær, en sagði umsókn sína
byggða á lagalegum áhuga á starfi
dómara. Þorsteinn hefur starfað
sem aðstoðarmaður héraðsdómara
í þrjú ár og aðstoðarmaður dómsmálaráðherra síðan árið 2003. Hann
er 35 ára gamall.
MAGNUSH FRETTABLADIDIS

 %F HANN ER AÈILI M¹LS FYRIRSVARSMAÈ
UR EÈA UMBOÈSMAÈUR AÈILA
 %F HANN ER EÈA HEFUR VERIÈ MAKI
AÈILA SKYLDUR EÈA M¾GÈUR AÈILA Å BEIN
AN LEGG EÈA AÈ ÎÈRUM LIÈ TIL HLIÈAR EÈA
TENGDUR AÈILA MEÈ SAMA H¾TTI VEGNA
¾TTLEIÈINGAR
 %F HANN TENGIST FYRIRSVARSMANNI EÈA
UMBOÈSMANNI AÈILA MEÈ ÖEIM H¾TTI
SEM SEGIR Å  TÎLULIÈ
  K¾RUSTIGI HAFI HANN ¹ÈUR TEKIÈ
Ö¹TT Å MEÈFERÈ M¹LSINS ¹ L¾GRA
STJËRNSÕSLUSTIGI ¶AÈ SAMA ¹ VIÈ UM
STARFSMANN SEM FER MEÈ UMSJËNAR
EÈA EFTIRLITSVALD HAFI HANN ¹ÈUR HAFT
AFSKIPTI AF M¹LINU HJ¹ ÖEIRRI STOFNUN
SEM EFTIRLITIÈ LÕTUR AÈ
 ;%F HANN ¹ SJ¹LFUR SÁRSTAKRA OG VERU
LEGRA HAGSMUNA AÈ G¾TA VENSLAMENN
HANS SAMKV¾MT  TÎLULIÈ EÈA SJ¹LFS
EIGNARSTOFNUN EÈA FYRIRT¾KI Å EINKAEIGU
SEM HANN ER Å FYRIRSVARI FYRIR 3AMA ¹
VIÈ EF N¾STU YFIRMENN HANS HJ¹ HLUTAÈ
EIGANDI STJËRNVALDI EIGA SJ¹LFIR SÁRSTAKRA
OG VERULEGRA HAGSMUNA AÈ G¾TA 6ERÈI
UNDIRMAÈUR VANH¾FUR TIL MEÈFERÈAR
M¹LS VERÈA N¾STU YFIRMENN HANS AFTUR
¹ MËLTI EKKI VANH¾FIR TIL MEÈFERÈAR
ÖESS AF ÖEIRRI ¹ST¾ÈUR EINNI=
 %F AÈ ÎÈRU LEYTI ERU FYRIR HENDI Ö¾R
AÈST¾ÈUR SEM ERU FALLNAR TIL ÖESS AÈ
DRAGA ËHLUTDR¾GNI HANS Å EFA MEÈ
RÁTTU
%IGI ER ÖË UM VANH¾FI AÈ R¾ÈA EF ÖEIR
HAGSMUNIR SEM M¹LIÈ SNÕST UM ERU
ÖAÈ SM¹V¾GILEGIR EÈLI M¹LSINS ER MEÈ
ÖEIM H¾TTI AÈ EÈA Ö¹TTUR STARFSMANNS
EÈA NEFNDARMANNS Å MEÈFERÈ M¹LSINS
ER ÖAÈ LÅTILFJÎRUGUR AÈ EKKI ER TALIN
H¾TTA ¹ AÈ ËM¹LEFNALEG SJËNARMIÈ HAFI
¹HRIF ¹ ¹KVÎRÈUN

3EXT¹N MILLJARÈA KRËNA JARÈGÎNG FR¹ ,AUGARNESI Å 'UFUNESI SETT Å UMHVERFISMAT
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3UNDABRAUT Å NEÈANSJ¹VARGÎNG
3!-'®.'52 Jarðgöng fyrir Sundabraut verða sett í
umhverfismat. Þetta ákváðu samgönguráðherra og
Vegagerðin í samráði við borgarstjóra, að sögn Gísla
Marteins Baldurssonar, formanns umhverfisráðs
Reykjavíkur.
Á fundi samráðsnefndar um Sundabraut var í
gær lögð fram skýrsla sem Gísli Marteinn segir
vera miklu jákvæðari í garð Sundaganga en menn
hafi gert ráð fyrir.
Göngin eiga að ná fjóra kílómetra frá Laugarnesi
yfir í Gufunes og vera með tveimur akreinum í
hvora átt. Með vegi áfram yfir í Geldinganes er
áætlaður kostnaður 15,9 milljarðar króna. Reiknað
er með tveimur árum í hönnunarvinnu og tveimur
og hálfu ári í framkvæmdir.
„Arðsemin er mikil og umhverfisleg áhrif við
fyrstu sýn miklu jákvæðari en annarra kosta,“ segir
Gísli Marteinn.
Svokölluð innri leið sem einnig hefur verið til
umræðu kostar 12 milljarða króna. Gísli Marteinn
segir vissulega muna miklu á kostnaðinum við
þessar tvær leiðir. Hins vegar fylgi margir kostir
gagnaleiðinni, meðal annars vegna svifryksmengun-

35.$!'®.' 'ERT ER R¹È FYRIR JARÈGÎNGUM FR¹ ,AUGARNESI Å

'UFUNES
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ar, hljóðmengunar og sjónmengunar, auk þess sem
mikið land fáist undir annað en umferðarmannvirki
og lífsgæði þeirra sem næst séu verði meiri.
GAR
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LÎGREGLUFORINGINN SAGÈI AF SÁR ÖVÅ HANN
VARÈ TVÅSAGA UM M¹L +ANADAMANNS SEM
VAR PYNTAÈUR Å 3ÕRLANDI
&2¡44!",!¨)¨!0

,ÎGREGLUSTJËRI SEGIR AF SÁR

Blekkti þingið
varðandi fanga
+!.!$! !0 Yfirlögreglustjóri

kanadísku lögreglunnar sagði af
sér á miðvikudag, eftir að hann
varð tvísaga um framgöngu
lögreglunnar í máli kanadísks
ríkisborgara sem bandarísk
yfirvöld framseldu til Sýrlands
þar sem hann sætti pyntingum.
Á þriðjudag viðurkenndi
Giuliano Zaccardelli lögreglustjóri að hafa farið rangt með
staðreyndir þegar nefnd þingsins
yfirheyrði hann í september um
rangar upplýsingar sem kanadíska lögreglan gaf bandarískum
yfirvöldum. Var Maher Arar
sagður tengjast hryðjuverkahópum, sem ekki reyndist rétt. Þessar
upplýsingar urðu til þess að Arar
var sendur til Sýrlands, þar sem
hann var í haldi í tæpt ár.
SMK

+«0!6/'52
6ILL VERA ¹HEYRNARFULLTRÒI
"¾JARFULLTRÒINN «LAFUR ¶ËR 'UNNARS
SON Å 6INSTRI GR¾NUM Å +ËPAVOGI HEFUR
ËSKAÈ EFTIR SVÎRUM MEIRIHLUTANS Å
B¾JARSTJËRN VIÈ ÖVÅ HVAR TILLAGA HANS
UM ¹HEYRNARSETU 6' Å NEFNDUM B¾J
ARINS ER STÎDD

,%)¨2¡44).'

9FIRRÁTTUR ¹ %NGLANDI ËGILTI DËM UNDIRRÁTTAR Å M¹LI (ANNESAR (ËLMSTEINS OG *ËNS

"ANDARÅSKUR FERÈALANGUR

"IRTING STEFNU VAR ËLÎGM¾T

Ábyrgur fyrir
árekstri á hest

$«-3-, Yfirréttur á Englandi ógilti í gær dóm
undirréttar frá því árið 2005. Hannes Hólmsteinn
Gissurarson prófessor var þá dæmdur til þess að
greiða Jóni Ólafssyni kaupsýslumanni tólf milljónir
króna vegna ummæla sem birtust á heimasíðu
Hannesar. Sagði Hannes frá því á ensku að Jón hefði
lagt grunninn að árangri sínum með fíkniefnaviðskiptum, og vísaði til umfjöllunar um það í fjölmiðlum.
Heimir Örn Herbertsson segir engan grundvöll
vera fyrir kröfunum um skaðabætur í ljósi þessarar
niðurstöðu. „Fjárnámið sem gert var hjá Hannesi
byggði á dómi undirréttar og þar sem hann er fallinn
úr gildi þá fellur það niður sömuleiðis. Skuldabréfið
vegna fjárnámsins hefur verið hjá sýslumanni á
meðan fjallað hefur verið um ágreining vegna þessa
máls og nú liggur fyrir að málinu lýkur með þessari
ógildingu.“ Jón Ólafsson segir niðurstöðuna fyrst og

   

2AGNHEIÈUR %IRÅKSDËTTIR VAR RANGLEGA
SÎGÈ UMSJËNARMAÈUR SJËNVARPSÖ¹TT
ARINS 4OPPSKÅFUNNAR Å &RÁTTABLAÈINU
Å G¾R (IÈ RÁTTA ER AÈ Ö¹TTURINN ER Å
UMSJ¹ !ÈALHEIÈAR «LAFSDËTTUR "EÈIST
ER VELVIRÈINGAR ¹ MISTÎKUNUM

 DESEMBER  ,!5'!2$!'52

$«-3-, Bandarískur ferðalang-

(!..%3
(«,-34%)..
')3352!23/.
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fremst vera áfellisdóm yfir vinnubrögðum breska
ríksins.
Í dómi yfirréttar er tekið undir þau rök Hannesar
að stefna hafi ekki verið birt í samræmi við íslensk
lög en undirréttur komst að því í maí að heimilt hefði
verið að veita undanþágu frá íslenskum reglum um
löglega birtingu stefna.
MH

Bush býr sig undir
að breyta stefnunni
Bush ræddi við leiðtoga beggja þingflokka í gær, en bíður frekari hugmynda frá
ráðuneytum og ráðgjöfum áður en hann greinir þjóðinni frá breyttri stefnu í
Írak. Von er á sjónvarpsávarpi frá honum fyrir jól.
"!.$!2¥+). !0 George W. Bush
Bandaríkjaforseti Í gær hitti hann
leiðtoga beggja flokka þingsins,
repúblikana og demókrata, til þess
að ræða skýrslu Íraksnefndarinnar, þar sem fram kom að stefna
hans í Írak hefur engan veginn
gengið upp.
„Forsetinn viðurkenndi að það
þyrfti kannski að breyta eitthvað
um aðferðir,“ sagði Nancy Pelosi,
leiðtogi Demókrataflokksins og
verðandi þingforseti.
Þegar Bandaríkjaþing kemur
saman eftir áramótin verður tekinn þar við völdum nýr meirihluti
demókrata í báðum deildum. Bush
kemst ekki hjá því að vinna með
nýja þingmeirihlutanum um helstu
verkefni hersins í Írak.
Bush er annars þessa dagana
að hugsa ráð sitt eftir að hafa
fengið í hendur skýrslu Íraksnefndarinnar, sem hefur að geyma
79 tölusettar tillögur. Höfundar
hennar hafa sagt afar mikilvægt
að þær verði allar framkvæmdar,
en ekki valið úr það sem henta
þykir.
Bush bíður hins vegar frekari
hugmynda um málið, sem væntanlegar í skýrslum frá varnarmálaráðuneytinu, utanríkisráðuneytinu
og
þjóðaröryggisráði
Bandaríkjanna. Reiknað er með
því að Bush skýri frá niðurstöðum
sínum í ávarpi til þjóðarinnar
fyrir jól, þar sem hann geri grein
fyrir nýrri stefnu gagnvart Írak.
Á fimmtudaginn hittust þeir
Bush og Tony Blair, forsætisráðherra Breta, til að fara yfir málin
og Bush virtist þá ekkert alltof
hrifinn af sumum hugmyndum

75.000 KR.
GJAFABRÉF
FRÁ SMÁRALIND FYLGIR NÚNA ÖLLUM BÍLUM
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ur ber sjálfur fjárhagslegt tjón
sem hann varð fyrir er hann ók á
hross sem maður sat á leið yfir
Suðurlandsveg. Samkvæmt dómi
Héraðsdóms bar ferðalangurinn
ábyrgð á slysinu og féll málskostnaður, að upphæð 250 þúsund
krónur, á hann.
Hestamaðurinn var að ríða
yfir Suðurlandsveg þegar
ferðamaðurinn kom akandi og ók
á afturfót hestsins sem maðurinn
sat. Hesturinn féll við en aflífa
þurfti hann. Bíllinn skemmdist og
gerði ferðamaðurinn kröfu um
skaðabætur upp á tæplega 7oo
þúsund krónur.
JSS

3ÕKNAÈIR AF UTANVEGAAKSTRI

Slóðarnir ekki
utan vega
$«-3-, Tveir rúmlega tvítugir
menn voru á þriðjudag sýknaðir í
Héraðsdómi Suðurlands af ákæru
um utanvegaakstur.
Mennirnir tveir höfðu verið að
keyra á tveimur bifreiðum eftir
vegaslóðum sunnan við Hagavatnsskála í júní síðastliðnum
þegar þyrla Landhelgisgæslunnar
TF-Líf lenti fyrir framan þá.
Lögreglumaður tilkynnti þeim í
kjölfarið að þeir hefðu verið að
aka utan vega þar sem slóðarnir
væru ekki merktir inn á kortagrunn Landmælinga Íslands.
Í dómnum segir hins vegar að
slóðarnir sem mennirnir óku eftir
væru skilgreindir sem götuslóðar
eða vegir og því ekki hægt að kalla
hátterni mannanna utanvegaakstur.
ÖSJ

*«,!,%34). %KUR UM HÎFUÈBORGARSV¾È

IÈ Å DAG

(ÎFUÈBORGARSV¾ÈIÈ

0%,/3) (!34%24 /' "53( "USH FORSETI ¹ FUNDI MEÈ LEIÈTOGUM ÖINGFLOKKANNA 6IÈ
HLIÈ HANS SITUR $ENIS (ASTERT NÒVERANDI FORSETI FULLTRÒADEILDAR ÖINGSINS OG ÖAR VIÈ
HLIÈINA SITUR .ANCY 0ELOSI SEM TEKUR VIÈ AF (ASTERT EFTIR ¹RAMËTIN
&2¡44!",!¨)¨!0

Íraksnefndarinnar. Hann tók ekki
vel í að ræða við ráðamenn í Sýrlandi og Íran um lausn á átökum í
Írak, eins og nefndin segir nauðsynlegt að gera án þess að setja
nein fyrirfram skilyrði fyrir slíkum viðræðum.
Eftir áramótin verður hins
vegar einnig tekinn við nýr varnarmálaráðherra, þegar Robert
Gates, sem áður sat í Íraksnefnd-

inni, verður kominn í staðinn fyrir
Donald Rumsfeld.
Rumsfeld, sem er eini maðurinn sem tvisvar sinnum hefur
gegnt embættinu, hættir á föstudaginn í næstu viku og sagðist í
gær trúa því ennþá „eins og ég
gerði fyrir þrjátíu árum að Bandaríkin séu virkilega mikil þjóð og
að Bandaríkjamenn séu gáfaðir og
góðir.“
GUDSTEINN FRETTABLADIDIS

Jólalestin verður á ferð í dag
*«, Jólalest Coca cola fer í árlega

ökuferð sína um höfuðborgarsvæðið í dag.
Er þetta ellefta árið í röð sem
Vífilfell stendur fyrir þessari
uppákomu þar sem að fimm
rauðir vörubílar fyrirtækisins eru
skreyttir með meira en 2.000
metrum af jólaseríum og bílstjórar í jólasveinabúningum aka um.
Jólalestin mun á rúmum
fjórum klukkustundum aka um
flest hverfi höfuðborgarsvæðisins
og mun jólatónlist hljóma úr
hljóðkerfi í lestinni.
SDG

Kengúra

Dúfa

Dádýr

Rjúpa skosk

Krónhjörtur

Kálfasteik

Fasani

Akurhæna

Önd

Hangikjöt í suðupoka

Soðin kalkúnabringa

Reykt andabringa í sn.
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*ËNAS +RISTJ¹NSSON OG -IKAEL 4ORFASON GREIÈI H¹LFA MILLJËN Å MISKAB¾TUR

/FSAKSTUR Å 2EYKJAVÅK

Brutu friðhelgi einkalífsins

Þrír sautján ára
menn teknir

$«-3-, Fyrrverandi ritstjórar

+*®2+!33)..
Á að setja jarðgöng milli
Ísafjarðar og Bolungarvíkur í
forgang í samgöngumálum?
*¹
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Greiðir þú afnotagjöld?
3EGÈU SKOÈUN ÖÅNA ¹ VISIRIS
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!MFETAMÅN ¹ ÎKUMANNI
%ITT GRAMM AF AMFETAMÅNI FANNST ¹
ÖRÅTUGUM ÎKUMANNI SEM LÎGREGLAN
Å +ËPAVOGI STÎÈVAÈI VIÈ REGLUBUNDIÈ
EFTIRLIT -ANNINUM VAR SLEPPT AÈ LOKN
UM YFIRHEYRSLUM

DV, Jónas Kristjánsson og Mikael
Torfason, voru dæmdir í Héraðsdómi Reykjavíkur í gær fyrir brot
gegn
Jónínu
Benediktsdóttir.
Dómnum þótti sýnt að umfjöllun
DV um meint ástarsamband Jónínu við Styrmi Gunnarsson, ritstjóra Morgunblaðsins, sem birt
var í blaðinu í september í fyrra,
hefði falið í sér ólögmæta meingerð gegn einkalífi hennar. Í
umfjöllun DV kom meðal annars
fram að Jónína og Styrmir hefðu
verið elskendur. Í dómi Héraðsdóms kemur fram að ekki hafi
verið nægar ástæður fyrir hendi
sem réttlætt hafi umfjöllunina og

*«,!36%)..)..
3VEINKI Å ÒTR¹S
3VEINKIIS ER Å ÒTR¹S 6EFURINN ER NÒ
KOMINN ¹ ENSKU OG DÎNSKU CHRIST
MASIS OG JULEMANDENIS .Ò LÅÈUR AÈ
JËLUM OG Ö¹ F¹ GËÈ BÎRN GJARNAN BRÁF
FR¹ JËLASVEININUM Å SKËINN +ERTASNÅKIR
ER MEÈ HEIMASÅÈUNA WWWSVEINKIIS
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3ALTIÈ TEKIÈ ÒR UMFERÈ

2EKSTRARSTÎÈVUN

"¾JARSTJËRN &LJËTDALSHÁRAÈS ER H¾TT
AÈ NOTA SALT TIL H¹LKUVARNA NEMA Å
UNDANTEKNINGARTILFELLUM ¥ STAÈINN ¹
AÈ NOTA BLÎNDU SANDS OG SALTSP¾KILS

²TGERÈARFYRIRT¾KIÈ 'UNNËLFUR ¹ "AKKAFIRÈI
HEFUR TILKYNNT STARFSFËLKI SÅNU UM REKSTR
ARSTÎÈVUN !LLS VINNA UM TÅU MANNS HJ¹
FYRIRT¾KINU OG ERU FLESTIR ÖEIRRA ERLENDIR

Opið til 22:00
fram að jólum

*«.!3 +2)34*.33/. /' -)+!%,
4/2&!3/. 6ORU D¾MDIR TIL AÈ GREIÈA

*ËNÅNU "ENEDIKTSDËTTUR  KRËNUR
VEGNA UMFJÎLLUNAR UM EINKALÅF HENNAR Å
$6 Å FYRRA

að gengið hafi verið nær einkalífi
Jónínu en þörf hafi verið á.
Mikael og Jónasi var gert að

greiða Jónínu 500.000 krónur í
miskabætur með dráttarvöxtum,
en Jónína krafðist 5 milljóna í
bætur. Auk þess var Jónasi og
Mikael hvorum um sig gert að
greiða 150.000 krónur í sekt til ríkissjóðs og Jónínu 400.000 krónur í
málskostnað. Dómari í málinu var
Allan V. Magnússon.
Lögmaður Jónasar og Mikaels,
Jón Magnússon, telur einsýnt að
dómi Héraðsdóms Reykjavíkur
verði áfrýjað til Hæstaréttar því
ekki verði hægt að halda úti
nútímafjölmiðlun í landinu ef slíkir dómar falli.
Áfrýjunarfrestur í málinu er
þrír mánuðir.
IFV

,®'2%',5-, Lögreglan tók þrjá
sautján ára drengi fyrir of
hraðan akstur aðfaranótt föstudagsins.
Tveir þeirra voru stöðvaðir á
Reykjanesbraut. Sá þriðji mældist á rúmlega 150 km hraða á
Sæbrautinni, þar sem hámarkshraði er 60 kílómetrar.
Einn drengurinn hafði verið
með bílpróf í sex daga og annar í
tíu. Piltarnir missa ökuréttindi
sín og fá háar sektir.
Sá sem var á rúmlega 150
fær að minnsta kosti 110 þúsund
króna sekt og verður sviptur
ökuréttindum í þrjá mánuði.
IFV

Svartur blettur á
sögu þjóðarinnar
Stór orð féllu í utandagskrárumræðum um hleranir á Alþingi í gær. Ingibjörg
Sólrún segir að svo virðist sem Sjálfstæðisflokkurinn hafi misbeitt ríkisvaldinu
í kalda stríðinu. Árni M. Mathiesen minnti á hleranir Framsóknarflokksins.
3¥-(,%2!.)2 Sjálfstæðisflokkurinn virðist ekki hafa

litið svo á að hann hefði tímabundið umboð frá kjósendum á dögum kalda stríðsins þegar hvað mest
var um símhleranir heldur talið að í flokknum sjálfum lægi stofnanabundið vald. Flokkurinn virðist
hafa misbeitt ríkisvaldinu og vegið að orðspori og
æru þeirra sem urðu fyrir hlerunum, sagði Ingibjörg Sólrún Gísladóttir í gær í utandagskrárumræðu um símhleranir, sem hún hóf máls á.
„Þetta er svartur blettur á sögu þjóðarinnar [...]
sem verður að upplýsa,“ sagði Ingibjörg og benti á
að líklega hefðu símar átta til tíu þingmanna verið
hleraðir, samkvæmt bókinni Óvinir ríkisins eftir
Guðna Th. Jóhannesson.

Sjálfvirki síminn var vart kominn í notkun
[...] áður en farið var að hlera hann
2.) - -!4()%3%.
&*2-,!2¨(%22!

1.590,GLÄNSA
ljósakrans Ø40 cm

www.IKEA.is
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Ingibjörg leggur til að nefnd verði skipuð af
þingi til að rannsaka umfang þessara hlerana, en
Sjálfstæðisflokkurinn leggst gegn því og segja
þingmenn hans að málinð sé betur komið hjá sagnfræðingum. Ekki skuli skrifuð opinber Ríkissaga.
„Sjálfvirki síminn var vart kominn í notkun [...]
áður en farið var að hlera hann,“ sagði Árni M.
Mathiesen, í forföllum Björns Bjarnasonar dómsmálaráðherra. Árni vakti athygli á því hversu fá tilvik hlerana hefðu komið fram og að þær hefðu einungis verið í tengslum við samskipti Íslands við
umheiminn.
Einnig væri athyglisvert að ekki væri vitað um
hleranir án leyfis dómara. Árni taldi brýnt að aðrir
en sjálfstæðismenn fengju notið sannmælis í þessum efnum og nefndi því framsóknarmanninn Hermann Jónasson og ríkisstjórn hans með Alþýðuflokki.
Hlutur
Steingríms
Hermannssonar,
fyrrverandi forsætisráðherra, væri heldur ekki lítill í þessum efnum.
Steingrímur J. Sigfússon tók næst til máls og
vakti athygli á því að til greina mætti koma að
greiða því fólki bætur, sem hefði orðið fyrir hlerunum. Þessi tillaga fékk lítinn hljómgrunn í gær, flest-

).')"*®2' 3«,2². 6ILL AÈ SKIPUÈ VERÈI OPINBER RANNSËKNAR
NEFND ¹ HLERUNUM KALDA STRÅÈSINS
&2¡44!",!¨)¨%«,

ir þingmenn lögðu áherslu á flokka eða flokkadrætti
í málinu og var Árni gagnrýndur fyrir að „klína“
málinu á Framsókn og Alþýðuflokk. Þó lagði Lúðvík
Bergvinsson til að umræðan yrði ekki skilyrt af því
að í kalda stríðinu hefðu verið erfiðar og öðruvísi
aðstæður. Það væri einmitt á erfiðum tímum sem
krafan væri mest á vönduð viðbrögð ríkisvaldsins.
Árni átti lokaorðið og svaraði gagnrýni á orð
hans um þátt Framsóknar í málinu. Árni sagðist síst
vera að „klína“ neinu á þá menn, heldur þvert á
móti að hrósa þeim fyrir að hafa komið að máli.
KLEMENS FRETTABLADIDIS

(NEYKSLISM¹L ÖRENGJA ¹ NÕ AÈ 0ËLLANDSSTJËRN

4USK LEGGUR TIL KOSNINGAR Å VOR

[^ccjggiiVgjeeah^c\Vgjb ZccVc
]aji{`d``V#^h VghZb \Zijgh`dV
d\`Znei_aV\_V[^gcVggd\c²^#
I`jbk^ecijcjbi^a&.#YZhZbWZg#
aVj\VkZ\^),de^b{c#"aVj#&%"&-!hjc#&("&-lll#`d``V#^h`d``V5`d``V#^h

6!23* !0 Aðalstjórnarandstöðuflokkurinn á pólska
þinginu lagði í gær til að á komandi vori yrði efnt
til kosninga sem leiðar út úr stjórnarkreppu sem
hneykslismál tengd smáflokkum í stjórninni hafa
valdið. Talsmaður aðalstjórnarflokksins, Laga og
réttlætis, hafnaði tillögunni á blaðamannafundi í
Varsjá.
Donald Tusk, leiðtogi hins frjálslynda Borgaravettvangs sem í kosningunum haustið 2005 fékk
lítið eitt minna fylgi en Lög og réttlæti, íhaldsflokkur Kaczynski-tvíburanna sem nú verma stóla
forseta og forsætisráðherra, sagðist í gær myndu
verja minnihlutastjórn Laga og réttlætis falli fram
á vorið, gegn því að Andzej Lepper, leiðtogi
popúlistaflokksins Sjálfsvarnar, og Roman Giertych, leiðtogi hægrijaðarflokksins Bandalag pólskra
fjölskyldna, yrðu reknir úr stjórninni.
Nýtt hneykslismál varð opinskátt á mánudag, er
Aneta Krawczyk, starfsmaður Sjálfsvarnar, greindi
frá því í dagblaðsviðtali að hún hefði árið 2001
sofið hjá flokksleiðtoganum Lepper, sem nú er
varaforsætisráðherra, gegn því að fá vinnu á

(!&.! 4),"/¨) ,UDWIK

$ORN AÈSTOÈARFORS¾TISR¹È
HERRA ÒR ÅHALDSFLOKKNUM
,ÎGUM OG RÁTTL¾TI HAFNAÈI
TILLÎGU UM NÕJAR KOSNINGAR
&2¡44!",!¨)¨!0

vegum flokksins. Til að halda starfinu hefði hún
síðan þurft að sofa hjá öðrum þingmanni flokksins,
Stanislaw Lyzwinski, sem hún segir hafa barnað
sig.
Áður hafði annað dagblað birt heimamyndband
sem sagt var sýna stuðningsmenn Bandalags
pólskra fjölskyldna á því sem virtist vera nýnasistasamkoma.
AA

Kaupauki!
Aðeins í dag!
Machintosh fylgir
öllum jólatrjám
í dag!
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FRAM UNNIÈ AÈ RANNSËKN ¹ L¹TI ,ITVINENKOS Å ,ONDON OG -OSKVU

Varð fyrir eitrun á hótelinu
,/.$/. !0 Breska lögreglan sagð-

ist í gær telja allt benda til þess að
geislavirka efnið pólón-210 hafi
borist í líkama Alexanders Litvinenko þegar hann sat á barnum á
Millenium hótelinu í London þann
1. nóvember síðastliðinn.
Svo virðist sem ekki færri en
tíu manns, sem voru staddir á
barnum þann dag, hafi orðið fyrir
geislun frá þessu efni. Auk Litvinenkos hafa tveir Rússar, Andrei
Lugovoi og Dmitry Kovtun, orðið
fyrir geislun, en þeir hittu báðir
Litvinenko á barnum. Geislunin
sem þeir urðu fyrir var þó mun
vægari en í tilviki Litvinenkos,

"2%3+! ,®'2%',!. ¥ -/3+65 .OKKRIR

STARFSMENN BRESKU LÎGREGLUNNAR 3COT
LAND 9ARD KOMA ÖARNA FR¹ SKRIFSTOFU
SAKSËKNARAEMB¾TTISINS Å -OSKVU
&2¡44!",!¨)¨!&0

sem innbyrti efnið, líklega í drykk
eða annarri fæðu.
Einnig hafa sjö starfsmenn hót-

elsins, sem unnu á barnum þennan
dag, einnig greinst með afar væg
ummerki geislunar, sem þó er sögð
vera meinlaus heilsu fólksins.
Breskir lögreglumenn hittu
Kovtun í Moskvu á fimmtudaginn
þar sem hann er sagður liggja illa
haldinn á sjúkrahúsi. Bresku lögreglumennirnir í Moskvu hafa
einni reynt undanfarna daga að ná
tali af Lugovoi, sem sömuleiðis
hefur verið til rannsókna á sjúkrahúsi vegna geislunarinnar.
Breska lögreglan rannsakar lát
Litvinenkos sem morð og saksóknaraembættið í Moskvu hefur einnig hafið rannsókn á málinu.
GB

Segja hin tilboðin
ógild vegna tengsla
Fyrirtækin sem hafa stefnt ríkinu vegna einkavæðingar Íslenskra aðalverktaka
segja öll tilboð sem lögð voru inn nema sitt vera ógild vegna tengsla við umsjónarmenn útboðsins. Ríkið segir engar forsendur fyrir útilokun innherja.
$«-3-, Stefnendurnir, JB Bygg-

9RGDIRQH VWHQGXU I\ULU ¼WDNL ÙHVVL MÎO
ÙDU VHP WHNLËHU ¼ PÎWL JÑPOXP*60
VÈPXP RJ ÙHLP NRPLË WLO E¼JVWDGGUD
È ÙUÎXQDUOÑQGXP 9LË WUH\VWXP ¼ DË
¨VOHQGLQJDUO¼WLJUHLSDUVÎSDÈVNÕIIXP
VN¼SXP RJ ÑËUXP KLUVOXP ÙDU VHP
JDPOLUÙUH\WWLUHËDMDIQYHOÎQØWLUVÈPDU
JÁWXOH\QVWRJVNLOLÙHLPÈHLQKYHUMDDI
YHUVOXQXP9RGDIRQH
9RGDIRQHJHIXUNUWLOJÎËJHUËDP¼OD
I\ULUKYHUQJDPODQ*60VÈPD
¹ÕIÁUËNUDIVO¼WWDIQØMXPVÈPD
6ÈPLQQYHUËXUVHQGXUWLOÙUÎXQDUODQGDHËD
HQGXUXQQLQQ
/¼WXPJRWWDIRNNXUOHLËDXPMÎOLQ

ingafélag ehf. og Trésmiðja Snorra
Hjaltasonar, halda því fram að
þeir hafi einir skilað inn gildu tilboði í hlut ríkisins í ÍAV.
Þegar tilboðsfrestur rann út
hinn 21. mars 2003 höfðu fjórir
aðilar skilað inn tilboðum: stefnendurnir, EAV ehf., Joco ehf., og
Jarðboranir hf. Stefnendur segja
öll hin tilboðin ógild vegna óeðlilegra tengsla við umsjónarmenn
söluferilsins.
Joco ehf. var í eigu Jóns Ólafssonar, sem sat á þessum tíma í
stjórn ÍAV. Því vilja stefnendur
meina að hann hafi haft stöðu innherja og því eigi tilboð hans ekki
að vera gilt. Aðrir bjóðendur voru
Jarðboranir hf. og EAV ehf., félag
stjórnenda ÍAV sem að endingu
keypti hlut ríkisins.
Umsjónaraðili útboðsins var
Landsbanki Íslands og fulltrúi
hans í ferlinu Sigurður Atli Jónsson. Sigurður Atli var á sama tíma
skráður fruminnherji og sat í
stjórn Atorku hf., sem átti þá ráðandi hlut í Jarðborunum hf.
Stefnendur vilja meina að þetta
hafi gert Sigurð vanhæfan til að
starfa að útboðinu. Landsbankinn
er einnig talinn vanhæfur þar sem
hann hafði tekið að sér að fjármagna kaup EAV ehf. á hlut ríkisins og hafði því átt verulegra
framtíðarhagsmuna að gæta. Auk
þess hafi bankinn átt 51 prósents
hlut í fjárfestingarfélaginu Landsafli. Eigendur hinna 49 prósentanna voru ÍAV. Nýir eigendur
félagsins seldu síðan Landsbankanum hlut sinn í Landsafli eftir að
þeir höfðu keypt hlut ríkisins í
ÍAV. Eignaðist þá bankinn Landsafl að fullu.
Sigurður og Landsbankinn
sögðu sig hins vegar ekki frá málinu fyrr en eftir að tilboðsfrestur
rann út og einungis átti eftir að
meta tilboðin. Verðbréfastofan hf.
var þá fengin til verksins en bæði
bankinn og Sigurður Atli höfðu

(®&5¨34®¨6!2 ¥!6 3TEFNENDUR SEGJA AÈ ÎLL ÎNNUR TILBOÈ EN SITT HAFI VERIÈ ËGILD
VEGNA TENGSLA BJËÈENDANNA VIÈ Ö¹ SEM S¹U UM ÒTBOÈIÈ

komið að málinu á öllum öðrum
stigum þess.
Í
greinargerð
lögmanns
íslenska ríkisins segir að einkavæðingarnefnd meti málsatvik
svo að engar lagalegar forsendur

séu fyrir því að útiloka innherja í
ÍAV frá því að gera tilboð né fyrir
því að heimilia öðrum tilboðsgjöfum að fá aðgang að trúnaðarupplýsingum um félagið.
THORDUR FRETTABLADIDIS

«EÈLILEG AÈKOMA FORMANNSINS

JUÈSWXDXJQDEOLNLËRJOLIËXQÕQD

3TEFNENDUR VILJA EINNIG MEINA AÈ AÈKOMA
*ËNS 3VEINSSONAR AÈ SÎLUFERLINU ¹ ¥!6 HAFI
VERIÈ AFAR ËEÈLILEG ,ÅKT OG ¹ÈUR HEFUR KOMIÈ
FRAM VAR *ËN B¾ÈI FORMAÈUR EINKAV¾ÈING
ARNEFNDAR OG STJËRNARFORMAÈUR ¥!6 ÖEGAR
FÁLAGIÈ VAR SELT (ANN HAFÈI TVÅVEGIS LÕST SIG
VANH¾FAN TIL AÈ KOMA AÈ M¹LINU VEGNA ÖESS
ARA TENGSLA ¹ FUNDUM EINKAV¾ÈINGARNEFNDAR
¹ÈUR EN ÒTBOÈIÈ HËFST
*ËN HAFÈI SAMT SEM ¹ÈUR FORGÎNGU AÈ
KYNNINGU ¹ STARFSEMI ¥!6 SEM STEFNENDUR
SËTTU Å AÈDRAGANDA TILBOÈS SÅNS ¥ STEFN
UNNI SEGIR AÈ ÖEIM HAFI VERIÈ ÖAÈ SÁRLEGA
EFTIRMINNILEGT AÈ ¹ KYNNINGARFUNDINUM HAFI
VERIÈ DREGIN UPP FREMUR DÎKK MYND AF REKSTRI

¥!6 ENDA HAFI HALDB¾RT FÁ ÒR REKSTRI FÁLAGSINS
SÅÈUSTU ÖRJÒ ¹R ¹ UNDAN VERIÈ NEIKV¾TT UM
NOKKUR HUNDRUÈ MILLJËNIR 4ILBOÈ ÖEIRRA HAFI
ÖVÅ ¹KVARÈAST AF ÖESSUM UPPLÕSINGUM
RIÈ  EFTIR KAUP STJËRNENDANNA ¹
FÁLAGINU VARÈ HALDB¾RT FÁLAGSINS HINS VEGAR
J¹KV¾TT UM T¾PA TVO MILLJARÈA 3TEFNENDUR
SEGJA AÈ KYNNINGARGÎGNIN SEM ÖEIM VORU
AFHENT HAFI EKKI GEFIÈ ÖESSA GRÅÈARLEGU BREYT
INGU TIL KYNNA HELDUR MUN FREKAR ÖVERÎFUGA
STÎÈU ¶¹ ER BENT ¹ AÈ LÎGMANNSSTOFA *ËNS
3VEINSSONAR HAFI UM ¹RABIL UNNIÈ Å Ö¹GU ¥!6
OG ÖVÅ HAFI TALSVERÈIR FRAMTÅÈAR VIÈSKIPTAHAGS
MUNIR HANS VERIÈ H¹ÈIR ÖVÅ HVERJIR EIGNUÈUST
R¹ÈANDI HLUT Å FÁLAGINU
ÖSJ

*«. 36%).33/.

&ORMAÈUR EINKAV¾È
INGARNEFNDAR

F í t o n / S Í A

Opið til 22
í kvöld

Langur og skemmtilegur laugardagur
í Kringlunni finnur þú endalaust úrval af fallegum jólagjöfum
og spariföt á alla fjölskylduna. Notaleg jólastemning, lifandi
tónlist og kátir jólasveinar á vappi.
Taktu þátt í jólaleik Kringlunnar og Icelandair og þú gætir
unnið ferð fyrir fjóra til Flórída.

Mán. til mið.
10.00 - 18.30

Fimmtudagur
10.00 - 22.00

Föstudagur
10.00 - 22.00

Laugardagur
10.00 - 22.00

www.kringlan.is / upplýsingasími 588 7788 / skrifstofa 568 9200

Sunnudagur
13.00 - 17.00

Nýtt kortatímabil
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Skerðir möguleika neytenda

Aukið álag í
desember

$«-3-, Jóhannes Gunnarsson,

%++) ,%.'52 9&)2'%&).. +ENZE SEM

ER TVEGGJA ¹RA FÅLSUNGI FANNST YFIRGEFINN
Å ÖJËÈGARÈI Å +ENÅA NÕVERIÈ .Ò MUN
MANNFËLKIÈ ANNAST HANN ÖAR TIL HANN
ER ORÈINN NËGU STËR TIL AÈ SJ¹ UM SIG
SJ¹LFUR Å FRUMSKËGINUM
&2¡44!",!¨)¨!0

formaður Neytendasamtakanna,
segir niðurstöðu Héraðsdóms
Reykjavíkur í máli Sigurður
Hreinssonar, trésmiðs frá Húsavík, vera vonbrigði. „Héraðsdómur gerir kröfu um að það séu
fengnir fyrir dóminn matsmenn
en það er mjög kostnaðarsamt.
Með slíkri kröfu er í raun verið að
útiloka möguleika einstaklinga og
samtaka, sem ekki eiga milli peninga, til að sækja tjón sem fyrirtæki baka neytendum með samráði. Á þeim forsendum veldur
þessi niðurstaða héraðsdóms vonbrigðum.“
Héraðsdómur sýknaði Ker,

*«(!..%3 '5..
!233/. 3EGIR

NIÈURSTÎÈUNA ¹FALL
FYRIR NEYTENDUR
&2¡44!",!¨)¨6!,,)

áður Olíufélagið, af kröfu Sigurðar Hreinssonar en hann gerði 180
þúsund kröfu um skaðabætur
vegna verðsamráðs olíufélaganna
á árunum 1995 til 2001. Forsvarsmenn olíufélaganna hafa viður-

kennt samráð og hafa þegar verið
sektuð um 1,5 milljarða.
Í dómnum var gagnrýnt sérstaklega að ekki hafi verið kallaðir fyrir dóminn matsmenn til þess
að meta hvert hugsanlegt verð
hefði verið ef samráð hefði ekki
verið fyrir hendi. Steinar Þór Guðgeirsson
hæstaréttarlögmaður,
sem sótti málið fyrir hönd Sigurðar, sagðist í Fréttablaðinu í gær
vera ósáttur við dóminn. Hann vill
meina að dómendur geri of miklar
kröfur til þeirra sem telji sig hafa
orðið fyrir skaða vegna samráðsins.
Dómnum verður áfrýjað til
Hæstaréttar.
MH

!46)..5-, Annar hver félagsmaður VR finnur fyrir auknu álagi
í jólamánuðinum en vinnutími
ríflega fjórða hvers félagsmanns
VR lengist í desember, einkum hjá
þeim sem starfa í verslunum. Þetta
er meðal þess sem fram kemur í
nýlegri könnun VR um álag og
líðan félagsmanna í desember.
Samræming vinnu, jólaundirbúnings og einkalífs í desember
virðist yfirleitt ganga vel hjá
félagsmönnum VR og segja 40
prósent að vandamál hafi varla
komið upp á þessum árstíma.
Árekstrar koma frekar fyrir hjá
einstæðum foreldrum en þeim sem
eru í sambúð eða hjónabandi.
HS

(EIMILISOFBELDI LEIÈIR TIL VANHEILSU LANGVINNRA SJÒKDËMA OG OFT ¹ TÅÈUM TIL DAUÈA

Ofbeldi á heimilum er dauðans alvara
3!-&¡,!'3-, Tuttugu prósent
þeirra kvenna sem tóku þátt í nýrri
rannsókn á tíðni heimilisofbeldis
meðal íslenskra kvenna hafa verið
beittar kynferðislegu ofbeldi af
sambýlismanni, maka eða öðrum
nánum einstaklingi. Margar þeirra
hafa þurft að þola slíkt ofbeldi
ítrekað og mun fleiri hafa verið
beittar annars konar ofbeldi; andlegu og líkamlegu. Þessar konur
þjást margar hverjar af þunglyndi
og öðrum geðsjúkdómum. Þetta er
aðeins lítill hluti grunnniðurstaðna
úr viðamikilli rannsókn á tíðni
heimilisofbeldis meðal íslenskra
kvenna sem Erla Kolbrún Svavarsdóttir, dósent við hjúkrunarfræðideild Háskóla Íslands, kynnti í gær.
Rannsóknin er unnin af hópi hjúkrunarfræðinga og annars fagfólks
innan heilbrigðiskerfisins. Mannréttindaskrifstofa Íslands efndi til
kynningar á rannsókninni í tilefni

af sextán daga
átaki gegn kynbundnu
ofbeldi
sem nú er haldið í
þriðja
sinn
á
Íslandi.
Rannsóknin
leiðir einnig í ljós
að líkamleg heilsa
þeirra
kvenna
%2,! +/,"2².
sem beittar eru
36!6!23$«44)2
ofbeldi er verri
en þeirra sem ekki hafa orðið fyrir
ofbeldi einhvern tíman á ævinni.
Ofbeldið leiðir til vanheilsu þeirra,
langvinnra sjúkdóma og oft á tíðum
dauða.
Í kynningu sinni á rannsóknarniðurstöðunum benti Erla Kolbrún
á að ofbeldi er alþjóðlegt heilbrigðis- og lýðheilsuvandamál sem hefur
áhrif á konur í öllum stéttum þjóðfélagsins. Niðurstöður rannsóknarinnar styðja það. Eins að ekki hefur

verið skilgreint hvað virkar í forvarnarskyni gegn heimilisofbeldi
gegn konum og að ofbeldið heldur í
sumum tilfellum áfram eftir
aðskilnað við ofbeldismanninn. „Ef
kona á að geta lifað eðlilegu lífi
eftir ofbeldið þarf hún aðstoð og
stuðning frá dómstólum, heilbrigðiskerfinu og oft á tíðum félagsmálakerfinu“, segir Erla Kolbrún en
skýrt kom í ljós að margar þeirra
kvenna sem beittar eru ofbeldi upplifa sig sem hjálparvana og eru án
stuðningsaðila. Í því samhengi kom
skýrt í ljós hversu mjög andlegaog líkamlega ofbeldið tekur á einstaklinginn þegar skilning er ekki
að finna og konan getur ekki leitað
aðstoðar, hvorki hjá einstaklingum
eða stofnunum.
Rannsóknarniðurstöðurnar sem
kynntar voru í gær eru aðeins
grunnniðurstöður fyrsta hluta
rannsóknarinnar eins og áður sagði,

/FBELDI ER SKILGREINT SEM KERFIS
BUNDIN ¹¾TLUN TIL AÈ STAÈFESTA
OG VIÈHALDA VALDI OG STJËRN YFIR
HUGSUNUM VIÈHORFUM OG HEGÈUN
KONUNNAR MEÈ ÖVÅ AÈ ALA ¹ ËTTA
OG ÖVÅ AÈ GERA KONUNA H¹ÈA
GERANDANUM !ÈFERÈIRNAR FELA Å SÁR
ANDLEGT FJ¹RHAGSLEGT LÅKAMLEGT OG
KYNFERÈISLEGT OFBELDI SEM OG HËT
ANIR ÖRÕSTING ËTTA EINANGRUN ÖAÈ
AÈ NOTA BÎRNIN TIL AÈ ËGNA FORRÁTT
INDI KARLA OG FÁLAGSLEGA STÎÈU KON
UNNAR /FBELDI GEGN KONUM FELUR Å
SÁR ALLAR FYRRTALDAR OFBELDISAÈGERÈIR
OG FULLVISSUNA UM AÈ OFBELDI VERÈI
FRAMIÈ Å FRAMTÅÈINNI SEM VEITIR
GERANDANUM ENDURHEIMTA STJËRN
OG VÎLD YFIR MAKA SÅNUM

en frekari kynning er fyrirhuguð í
janúar sem verður fylgt eftir með
málþingi í febrúar.
SVAVAR FRETTABLADIDIS

* af völdum bílum

Jólin byrja snemma
hjá Benna!
Þeir sem kaupa notaðan bíl hjá okkur
fá 32“ United veggsjónvarp í kaupbæti*

100%
VAXTALAUS LÁN
Í BOÐI
KIA GRAND SPORTAGE
árg. 5/1999, ekinn 122 þús. km, sjálfskiptur, abs,
álfelgur, sumar- og vetrardekk, fjarst. samlæsingar,
kastaragrind, rafm. í rúðum, NÝLEG TÍMAREIM.
TILBOÐ 490.000

MASDA 6 WAGON 3,0 L V-6 árg. 2005, ekinn 11 þús. km,
sjálfskiptur, 17” álfelgur, abs, ESP stöðugleikakerfi, fjarst.
samlæsingar, cd spilari, glertopplúga, cruise control,
rafmagn í öllu, reyklaust ökutæki, spoiler, þakbogar, 4 líknarbelgir, glæsilegur bíll. Verð 2.450.000.
TILBOÐ 2.060.000

CHEVROLET KALOS S 1200
6/2005, ek. 48 þús. 5 dyra, 5 gíra, líknarbelgir,
veltistýri, vökvastýri, þjónustubók. Frábær
sparibaukur. Verð 920 þús.
TILBOÐ 790.000 stgr.

og 1. greiðsla
í feb. 2007*

CHEVROLET LACETTI CDX SPORT 1800, 10/2004,
ek. 35 þús. 5 dyra, 5 gíra, abs, spólvörn, fjarstýrðar
samlæsingar, cd magasín, 4 líknarbelgir, rafm. í
rúðum og speglum, þjónustubók o.fl.
Verð 1.290 þús.
TILBOÐ 1.100.000

MUSSO 2300 TURBO DIESEL 9/2000, ek. 142 þús.,
5 dyra, 5 gíra, álf., 31”, dráttarkrókur, fjarstýrðar
samlæsingar, rafm. í rúðum og speglum, spoiler,
intercooler o.fl. Sparneytinn díseljeppi. Verð 1.150
þús.
TILBOÐ 890.000 stgr.

JEEP GRAND CHEROKEE LTD 4,7L árg. 7/2002.
Innfluttur nýr, ekinn 75 þús. km, grásans,
sjálfskiptur, leðurinnrétting, álfelgur, asr spólvörn,
dráttarkúla, cd spilari, hraðastillir, líknarbelgir, litað
gler, rafmagn í öllu, reyklaus. Verð 2.590.000.
TILBOÐ 2.190.000

SUBARU LEGACY 2,0L SEDAN
árg. 8/2004, ekinn 48 þús. km, svartur, 5 gíra,
beinskiptur, abs, álfelgur, filmur, fjarstýrðar
samlæsingar, líknarbelgir, rafm í öllu.
Verð 1.750.000
TILBOÐ 1.590.000

TOYOTA RAV 4 árg. 2/2001, ekinn 113 þús. km, 5
dyra, sídrif, 5 gíra beinskiptur, sumar- og vetrardekk,
abs, álfelgur, dráttarbeisli, cd spilari, hiti í sætum,
rafm. í öllu, þjónustubók, mikið yfirfarinn bíll í góðu
ástandi. Verð 1.290.000. TILBOÐ 1.090.000

TOYOTA AVENSIS 1,8L TERRA árg. 1999, ekinn
174 þús. km, sjálfskiptur, abs, dráttarbeisli, cd
spilari, rafmagn í rúðum, samlæsingar.
Verð 690.000.
TILBOÐ 440.000

MUSSO GRANDE LUXE 2900 HIGH OUTPUT
8/1999, ek. 111 þús., abs, álf., 31”, dráttarkrókur,
filmur, cd, topplúga, rafm. í rúðum og speglum,
samlæsingar, tölvukubbur o.fl. Verð 1.350 þús.
TILBOÐ 1.150.000

TOYOTA AVENSIS SOL VV-TI árg. 5/2005, ekinn
aðeins 10 þús. km, sjálfskiptur, 1,8L, álfelgur,
cruise control, cd, ný vetrardekk og sumardekk, vel
búinn bíll. Verð 2.650.000.
TILBOÐ 2.290.000
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Vinsælasta ævisagan
Saga Rögnu á Laugabóli lætur engan
mann ósnortinn. Þetta er einstök saga
sterkrar og sjálfstæðrar konu sem
upplifir meiri harma en lagðir eru á
flest fólk. Ragna lætur ekki bugast en
berst áfram og lætur engan eiga neitt
inni hjá sér.
Inn í þessa ótrúlegu persónusögu
fléttast náttúruhamfarir á Vestfjörðum
og í bakgrunni eru hinar miklu
þjóðfélags- og þjóðlífsbreytingar
síðustu aldar.

1.

1. prentun
uppseld
2. prentun
á þrotum

ÆVISÖGUR

Metsölulisti Mbl.
7. des.

3. prentun
væntanleg

„Á Laugabóli Rögnu Aðalsteinsdóttur
var Aðventa hinna veglausu árið um
kring. Betur að svo væri víðar. “
s.h. - bb.is

edda.is
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3ËLVEIG ¶ORVALDSDËTTIR LEIÈIR NEYÈARTEYMI 2AUÈA KROSSINS ¹ &ILIPPSEYJUM

600 þúsund manns hjálparþurfi

4)0,!¨  4- ¶ESSI BANDARÅSKI DANS

ARI TEKUR Ö¹TT Å SÕNINGUNNI $ANSAR
-OZARTS Å 6ÅNARBORG ÖESSA DAGANA
3EM KUNNUGT ER HALDA !USTURRÅKIS
MENN UPP ¹ AÈ Å ¹R ERU  ¹R LIÈIN
FR¹ F¾ÈINGU SNILLINGSINS
&2¡44!",!¨)¨!0

(*,0!234!2& Sólveig Þorvaldsdóttir er stödd í Albey á Filippseyjum þar sem hún mun skipuleggja neyðaraðstoð til þeirra
sem misstu heimili sín í kjölfar
fellibylsins
Durian
fyrir
skömmu.
„Ástandið hér er mjög erfitt og
um 70 þúsund manns hafa misst
heimili sín eða sjá fram á að þurfa
að laga skemmdir á þeim. Þeir
sem bjuggu við lakan húsakost
urðu verst úti í aurskriðunum en
aðrir sluppu betur.“
Sólveig segir fólk á svæðinu
ekki óvant fellibyljum en segir
það hinsvegar óvant jafn mörgum dauðsföllum og nú hafa orðið

en talið er að eittþúsund manns
hafi farist í hamförunum.
„Það er ljóst að íbúar á svæðinu
hafa mikla þörf fyrir aðstoð og talið
er að um 600.000 manns þurfi á einhverri aðstoð að halda.
Um 33 fjöldahjálparstöðvar eru
á svæðinu fyrir þá sem misst hafa
heimili sín. Sem dæmi um þá röskun
sem fellibylurinn Durian hafði í för
með sér á daglegt líf fólks má nefna
að allt skólastarf liggur niðri og
hefst ekki aftur fyrr en í janúar.“
Durian er fjórði fellibylurinn á
tveimur mánuðum sem fer með
eyðileggingarmætti yfir Filippseyjar og mun Rauði krossinn aðstoða
um 200.000 manns sem misst hafa

&),)003%9*!2 5M  ÖÒSUND MANNS MISSTU HEIMILI EFTIR AÈ FELLIBYLURINN $URIAN REIÈ

YFIR OG HEFUR HJ¹LPARSTÎÈVUM VERIÈ KOMIÈ UPP

heimili sín. Alþjóða Rauði krossinn
hefur sent frá sér neyðarbeiðni sem
hljóðar upp á 7,3 milljónir bandaríkjadollara eða 500 milljónir
íslenskra króna.

Þeir sem vilja styrkja hjálparstarfið á Filippseyjum geta hringt í
söfnunarsíma Rauða krossins 9072020 og þá munu 1.200 krónur skuldfærast af næsta símareikningi. HS
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-ARÅA 4HAISOMBOON HEFUR BRENNANDI
¹HUGA ¹ SAMSKIPTUM ¥SLENDINGA OG
4AÅLENDINGA

¥SLAND 4AÅLAND

Þrjú tungumál
í einu tímariti

'.ª

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

-%..).' Wasana María
Thaisomboon, Taílendingur
búsettur á Íslandi, hyggst gefa út
nokkurs konar vasaorðabók í
formi tímarits. Í tímaritinu leitast
hún við að gefa út og kenna þrjú
tungumál í einu tímariti; ensku,
taílensku og íslensku.
María vonast til að tímaritið
komi út um áramótin. Hún ætlar
að fjármagna útgáfuna með sölu
auglýsinga.
Maria hefur unnið að taílenskíslenskri orðabók í fjölda ára.
Hún er áhugamanneskja um bætt
samskipti Íslendinga og útlendinga á Íslandi og hefur einnig á
prjónunum að stofna vinafélag
auk þess sem hún stefnir að því
að gefa út tímarit um taílenskt
nudd.
GHS

mÖgnuÐ spennusaga eftir
stellu blÓmkvist
Lögfræðingurinn harðsnúni, Stella Blómkvist,
fær það verkefni að verja
íslenskan viðskiptajöfur
sem er grunaður um
morð á fyrrverandi
starfsmanni bandaríska
hersins. Æsispennandi
morðgáta beint úr
samtímanum.

edda.is

Sigurjón M. Egilsson hefur sagt upp störfum sem ritstjóri Blaðsins. Fjölga á útgáfudögum Viðskiptablaðsins. Nýtt vikulegt fréttatímarit að hefja göngu sína.
&*®,-)¨,!2 Sigurjón M. Egilsson

hefur sagt upp störfum sem ritstjóri dagblaðsins Blaðsins. Fleiri
starfsmenn eru hugsanlega að
hætta á Blaðinu því fréttastjórarnir Brynjólfur Þ. Guðmundsson og
Gunnhildur Arna Gunnarsdóttir
hafa sagt upp störfum sínum með
ákveðnum fyrirvara. Fyrirvarinn
lýtur að því hver tekur við sem ritstjóri þegar Sigurjón hættir.
Sú saga hefur gengið að Sigurjón ætli að taka við sem ritsjóri DV
þegar hann hættir hjá Blaðinu.
Aðspurður segir Sigurjón ekki hafa
átt í neinum viðræðum við útgefanda DV, 365, um að hann taki við
starfi ritstjóra DV. „Ég á í viðræðum við fólk en hef heitið því að
segja ekki frá því hvað stendur til
að svo stöddu,“ segir Sigurjón og
bætir því að það sé algert trúnaðarmál hvað hann gerir eftir að
hann hættir sem ritstjóri Blaðsins.
Hann segist hafa óskað eftir því að
hætta hjá Blaðinu ekki síðar en um
áramótin.
Ari Edwald, forstjóri 365, staðfesti í gær að Sigurjón M. Egilsson
væri ekki væntanlegur til starfa
hjá 365. Aðspurður sagði hann að
engar endanlegar ákvarðanir hefðu
verið teknar um hvort fjölga ætti
útgáfudögum DV. Ari segir að 365
sé hins vegar að skoða hvernig
hægt sé að auka og efla útgáfu DV.
Frekari hræringar eru á blaðamarkaðnum því breytingar eru
fyrirhugaðar á Viðskiptablaðinu á
næstunni. Samkvæmt heimildum
Fréttablaðsins á að byrja að gefa
það út fjórum til fimm sinnum í
viku og breyta efnistökum samhliða því. Óli Björn Kárason, rit-

3)'52*«. -
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(EFUR SAGT UPP
STARFI SÅNU SEM
RITSTJËRI "LAÈSINS
(ANN SEGIST EKKI
HAFA ¹TT Å NEINUM
VIÈR¾ÈUM VIÈ
ÒTGEFANDA $6 
UM AÈ HANN TAKI
VIÈ BLAÈINU

stjóri Viðskiptablaðsins, segir að
aðstandendur blaðsins séu að efla
útgáfuna en vill ekki segja frá því
hverjar breytingarnar eru. Ritstjórinn segir að þess verði ekki
langt að bíða að greint verði frá
þeim breytingum sem fyrirhugaðar eru á blaðinu.
Hræringarnar eru ekki bara
bundnar við dagblaðamarkaðinn
því nýtt vikulegt fréttatímarit mun
byrja að koma út í febrúar á næsta
ári. Valdimar Birgisson, einn af
aðstandendum tímaritsins, segir
að viðræður standi yfir við fjárfesta um fjármögnun þess. Að svo
stöddu vill Valdimar ekki segja frá
því hverjir fjárfestarnir eru. Að
sögn Valdimars hefur slíkt tímarit
ekki áður verið á íslenskum blaðamarkaði. Tímaritið verður að
minnsta kosti 72 blaðsíður og verður fámenn en góðmenn ritstjórn
starfandi á því að sögn Valdimars.
Sigríður Dögg Auðunsdóttir blaðamaður verður ritstjóri tímaritsins
og samkvæmt heimildum Fréttablaðsins verður Arna Schram, formaður Blaðamannafélags Íslands,
aðstoðarritstjóri. Ekki er búið að
finna nafn á tímaritið að sögn
Valdimars.
INGIFREYR FRETTABLADIDIS

"2%94).'!2  &*®,-)¨,!-!2+!¨) 6IÈSKIPTABLAÈIÈ B¾TIST BR¹TT Å HËP DAGBLAÈA
LANDSINS OG ÒTG¹FUDÎGUM $6 FJÎLGAR EF AÈ LÅKUM L¾TUM
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AUDUNN FRETTABLADIDIS

Auðlindir Norðurhafa auka vægi Íslands á ný
Í Norðurhöfum er að
finna um fjórðung allra
þeirra jarðgas- og olíulinda sem talið er að til
séu í heiminum. Þetta
veldur því að herfræðilegt gildi hafsvæðisins í
kringum Ísland eykst á
ný, eftir að það tapaðist
við hrun Sovétríkjanna
og lok kalda stríðsins.

í auknum mæli að norðurhjaranum vegna gróðurhúsaáhrifanna,
sem koma óvíða fram með eins
áþreifanlegum hætti og í Norðurhöfum. Og ef svo færi að norðaustur- og jafnvel norðvestur-siglingaleiðin
opnuðust
vegna
áframhaldandi bráðnunar Norðurheimskauts-ísbreiðunnar myndi
þessi athygli vitaskuld aukast um
allan helming. Með opnun þessara
siglingaleiða lenti Ísland í þjóðbraut skipaflutninga milli heimsálfanna, frá Vestur-Evrópu og
austurströnd Norður-Ameríku til
Austurlanda fjær.
Sá möguleiki er þó aðeins á
vangaveltustigi eins og sakir
standa. Hins vegar liggur fyrir að
umferð risavaxinna flutningaskipa, lestaðra fljótandi gasi og
olíu frá borpöllum í Barentshafi,
um norska og íslenzka lögsögu
muni fara ört vaxandi á næstu
árum. Nú þegar flytja slík skip
olíu og gas frá Mjallhvítarsvæðinu undan strönd NorðurNoregs til Bandaríkjanna.
Norðmenn hafa gripið til þess
ráðs að marka þessum skipum
ákveðna siglingaleið í 30 sjómílna
fjarlægð frá strönd Noregs, til að
lágmarka slysa- og mengunarhættu, því ef slíkt risaskip verður
vélarvana þarf að vera ráðrúm til
að forða því að það reki upp í fjöru
með skelfilegum afleiðingum.
Þess er vænzt að Alþjóða siglingamálastofnunin, IMO, leggi á fundi
sínum nú um helgina blessun sína
yfir þessa ráðstöfun, sem einnig
nýtur stuðnings Rússa og fleiri
hagsmunaaðila. Björn Bjarnason
dómsmálaráðherra vakti athygli á
þessu í pistli á vef sínum 5. nóvember síðastliðinn, og lét fylgja að
Íslendingar þyrftu að ræða hvort
setja ætti slíkar reglur um siglingaleiðir hér við land, en til þess
þyrfti alþjóðlegt samkomulag
hliðstætt því sem Norðmenn hafa
nú fært inn á borð IMO.

Fimmta grein
Stærsti hluti jarðefnaeldsneytisauðlinda í Norðurhöfum fellur
innan rússneskrar lögsögu í Barentshafi, en allstór hluti er innan
norskrar lögsögu. Það er einmitt
vegna þessara auðlinda, auk fiskveiðiréttinda, sem deila Norðmanna og Rússa um lögsögumörk
í Barentshafi er eins harðvítug og
raun ber vitni, en þessi deila hefur
staðið yfir í mörg ár og er enn óútkljáð. Deilt er um efnahagslögsöguleg yfirráð yfir alls um
176.000 ferkílómetra hafsvæði
(sjá kort). Megindeilan snýst um
hvort fara skuli eftir miðlínu
(krafa Norðmanna) eða lengdarbaugslínu frá Norðurheimskautinu (krafa Rússa) við mörkun lögsögu landanna tveggja, annars
vegar norður af norska meginlandinu og hins vegar austur af
Svalbarða.

-IKIL ¹BYRGÈ ¹ HERÈUM .ORÈ
MANNA
Sverre Lodgaard, forstöðumaður
norsku utanríkimála-rannsóknastofnunarinnar NUPI, bendir á að
Noregur fari með fullveldisyfirráð yfir um 30 prósentum af heildar land- og hafsvæðum Evrópu,
þegar efnahags- og fiskveiðilögsagan í kring um Jan Mayen og
Svalbarða er talin með, auk 200
mílna lögsögu Noregs sjálfs. Þetta
svæði nær yfir alls hátt í tvær
milljónir ferkílómetra og er að
langstærstum hlutan norðan heimskautsbaugs. Þetta valdi því að
mikil ábyrgð hvíli á herðum Norðmanna, bæði á að líta eftir viðkvæmri náttúru þessara svæða og
ekki síður auðlindunum sem þau
hafa að geyma, bæði í sjónum og
undir hafsbotninum.
Lodgaard segir Barentshafssvæðið á góðri leið með að verða
„landfræðipólitískar krossgötur“,
aðallega vegna ásóknar heimsbyggðarinnar í allar nýtanlegar
orkuauðlindir jarðarinnar. En
athygli umheimsins beinist einnig

4OGSTREITAN VIÈ 2ÒSSA
Til skamms tíma leit út fyrir að
strax á næsta áratug myndu slíkir
flutningar hefjast á gasi frá hinu
risavaxna Shtokman-svæði í rússneskri lögsögu í Barentshafi, en
það er í um 550 km fjarlægð frá
landi og hafdýpi er þar um 300
metrar. Talið er að hægt sé að
sækja allt að 3.500 milljarða rúmmetra jarðgass á Shtokman-svæðið, en það jafngildir sjöfaldri ársnotkun jarðgass í Evrópu. Í
millitíðinni hafa Rússar hins vegar
ákveðið að megnið af gasinu verði
leitt um leiðslu suður til Pétursborgar og tengjast þar gasleiðslunni sem liggja mun um Eystrasaltið
frá
Rússlandi
til
Þýzkalands.
Rússar hafa jafnframt gefið
erlendum
fyrirtækjum,
sem

keppzt hafa um réttindi til að taka
þátt í að leita að og vinna gas og
olíu í Barentshafi, sterklega til
kynna að þau eigi ekki að gera sér
miklar vonir. Þar sem vitað er að
Rússar ráða eins og sakir standa
ekki yfir þeirri tækni sem til þarf
til að bora á svo miklu dýpi svo
langt frá landi, og koma gasinu
með öruggum hætti í leiðslu alla
þessa leið í land, telja fyrirtæki á
borð við hin norsku Hydro og Statoil víst að þau muni þrátt fyrir allt
fá að taka þátt í þessu „gasævintýri“ á norðurhjara að einhverju
leyti, í beinu eða óbeinu félagi við
rússneska
jarðgas-einokunarrisann Gazprom.
Af öllu framansögðu er ljóst, að
frá bæjardyrum Norðmanna séð
eru samskiptin við Rússland lykilatriði. Að mati Sverre Lodgaard
hjá NUPI stæði Noregur mun betur
að vígi í hagsmunatogstreitunni
við Rússa, ef landið væri í Evrópusambandinu og nyti þar með sameinaðs samningsmáttar þess.

HERZLA ¹ HERNAÈARUMSVIF Å NÕRRI
NORÈURSLËÈASTEFNU
Nú um mánaðamótin kynnti
norska ríkisstjórnin nýja stefnu
sína í málefnum norðurslóða. Þar
segir að þessi stefna sé „ný vídd“ í
utanríkisstefnu Norðmanna. Hún
hafi að markmiði að efla vitund
um norska hagsmuni á þessu
svæði og virkni í þágu þeirra, að
þróa samstarfið við Rússland og
„vinna þeim sjónarmiðum viðurkenningar, að umgangast beri auðlindir náttúrunnar af ábyrgð,
vernda beri umhverfið og mæta
loftslagsbreytingunum“. „Með því
að vera til staðar, árétta fullveldi
og framfylgja stjórnsýsluyfirráðum, sýnir Noregur og sannar að
hann tekur skuldbindingar sínar,
bæði út á við og inn á við, alvarlega. Nærvera hersins, lögregl-
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unnar og dómsvaldsins í norðri er
því mjög mikilvæg,“ sagði Jonas
Gahr-Störe utanríkisráðherra er
hann kynnti stefnuna 1. desember
síðastliðinn.
Með þessum orðum sínum staðfesti utanríkisráðherrann að Norðmenn ætluðu að auka hernaðarumsvif sín í Norðurhöfum. Kaup
norska flotans á sex nýjum freigátum, sem verið er að smíða á
Spáni, er liður í framkvæmd þessarar stefnu.
Í svari sem Gahr-Støre gaf við
spurningu Fréttablaðsins um nánara varnarsamstarf landanna á
Norðurlandaráðsþingi í byrjun
nóvember vakti hann sérstaklega
athygli á því hvernig hinir fyrirsjáanlegu stórauknu orkuflutningar frá gas- og olíuborpöllum í
Norðurhöfum yllu því að Norðmenn hefðu eðlilega mikinn áhuga
á því að koma að því með Íslendingum að tryggja öryggi í íslenzku
lögsögunni og á hafsvæðinu öllu
sem þessir flutningar munu fara
um. Að sögn ráðherrans eru
öryggismál á þessu svæði þannig
nátengd orkuöryggi í öllum okkar
heimshluta og því þarf að ræða
þessi mál í því ljósi, bæði innan
NATO og beint við Íslendinga.
Norski varnarmálaráðherrann
Anne Grete Strøm-Erichsen áréttaði þetta í samtali við Fréttablaðið
í lok nóvember. Í ræðu sem hún
hélt um norðurslóðastefnuna í
Bodø í vor sagði hún herinn vera
„nauðsynlegan hluta stefnunnar í
norðri“. „Við verðum að fylgja
eftir ábyrgð okkar á að „halda
uppi lögum og reglu“ á okkar eigin
yfirráðasvæði. Þess vegna er
hernaðarleg nærvera okkar í
norðri gríðarlega mikilvæg,“ sagði
ráðherrann. En auk þess að leggja
áherzlu á hafsvæðin í norðri vill
norska stjórnin að þýðingarmikill
hluti „uppfærðs og framtíðarmiðaðs“ hers hafi bækistöðvar sínar í
Norður-Noregi.
Þessi orð ráðherrans endurspegla ekki aðeins norska byggðastefnu, heldur ekki síður viðbrögð
við hernaðaruppbyggingu Rússa á
Kólaskaga. Eins og að framan er
haft eftir Sverre Lodgaard, forstöðumanni NUPI, eru samskiptin
við Rússa lykilatriði í norðurslóðastefnu Norðmanna og að hans mati
stæðu þeir mun betur að vígi í
þeim slag með því að vera aðilar
að Evrópusambandinu og njóta þar
með þungavigtar sambandsins í
samningum við stóra grannann í
austri. Þetta álit áréttaði Carl
Bildt, utanríkisráðherra Svíþjóðar,
er hann heimsótti Noreg í síðasta
mánuði. „Noregur þarf á stuðningi
ESB að halda gagnvart Rússlandi,
en Bandaríkin eru ekki lengur
nærtækasti
bandamaðurinn,“
hafði Aftenposten eftir Bildt.

3AMVINNA VIÈ "ANDARÅKIN AÈ
VEIKJAST
Þessi orð Bildts endurspegla
þróun sem greinilega hefur átt

sér stað á síðustu árum. Pólitísk
og hernaðarleg samvinna Norðmanna við Bandaríkin hefur
verið að veikjast.
Sendiherra Bandaríkjanna í
Noregi, Benson K. Whitney, lét
svo ummælt í ræðu í norsku
Nóbelsstofnuninni í maí í vor, að
norska ríkisstjórnin ætti að hugsa
sig alvarlega um, hvort hún „vilji
enn vera í vinfengi við okkur
[Bandaríkjamenn] eða ekki“.
Þessi hvössu orð endurspegluðu
hve mjög samskipti ráðamanna í
Noregi og Bandaríkjunum hafa
breytzt til hins verra eftir að
vinstristjórn tók við í Noregi
haustið 2005.
Hernaðarsamvinna Noregs og
Bandaríkjanna hefur verið mjög
náin allt frá stofnun NATO árið
1949. En margt bendir til að sú
samvinna sé að veikjast. Í Noregi
er nú að störfum þverpólitísk
stjórnskipuð nefnd sem vinnur
að endurskoðun norskrar varnarmálastefnu, en sú nefnd á að skila
af sér árið 2008. Þá stendur til að
þingið taki meðal annars afstöðu
til þess, hvort norski herinn kaupi
48 bandarískar F-35-orrustuþotur fyrir sem nemur minnst 500
milljörðum íslenskra króna, til að
taka við af F-16-orrustuþotuflota
norska flughersins er tími kemst
á úreldingu þeirra á tímabilinu
2015-2020. Vinstristjórnin undir
forystu Jens Stoltenberg lýsti því
yfir strax eftir að hún tók við
stjórnartaumunum að hún áskildi
sér rétt til fleiri valkosta en
bandarísku þotnanna.
Vinstrisósíalistar í stjórninni
hafa þegar mælzt til þess að líftími F-16-þotnanna verði framlengdur og ákvörðun um kaup á
nýjum þotum frestað. En auk F35-þotunnar er verið að skoða
evrópsku Eurofighter Typhoonþotuna og jafnvel hina sænsku
Gripen og hina frönsku Rafale.
Bandarísk stjórnvöld hafa aftur
á móti beinlínis hótað Norðmönnum að hernaðarlegt samstarf
landanna muni bíða hnekki,
standi Norðmenn ekki við að
kaupa bandarísku þoturnar.
Segja má að Norðmenn standi
því á vissum krossgötum hvað
varðar varnarmál sín, líkt og
Íslendingar. Hið hefðbundna,
nána
hernaðarsamstarf
við
Bandaríkin er að veikjast en virkari þátttaka í evrópsku varnarsamstarfi innan NATO að eflast.
Þetta tengist líka umbreytingu
bandaríska heraflans, sem miðar
að því að hægt sé að senda
hátæknivæddan herafla nánast
hvert sem er í heiminum með
skömmum fyrirvara, en föstum
herstöðvum, ekki sízt í Evrópu,
fækkað til muna. Þessi breytta
skipan bandaríska heraflans, sem
lokun Keflavíkurstöðvarinnar er
liður í, endurspeglar enn fremur
minna vægi hefðbundinna bandamanna í utanríkisstefnu Bandaríkjanna.
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Peningaskápurinn…
«LÎGM¾TUR OPNUNARTÅMI
6ERSLUN ER KOMIN ¹ BLÒSSANDI SIGLINGU FYRIR JËLIN
OG ÖYNGIST MEÈ HVERJUM DEGINUM SEM LÅÈUR
.Ò BREGÈUR SVO VIÈ AÈ STËRU VERSLUNARMIÈSTÎÈV
ARNAR +RINGLAN OG 3M¹RALIND HAFA ¹KVEÈIÈ AÈ
STYTTA OPNUNARTÅMANN FYRIR JËLIN MEÈ ÖVÅ AÈ
HEFJA KVÎLDOPNUN SÅÈAR EN OFTAST ¹ÈUR b,ENGRIm
AFGREIÈSLUTÅMI ER HINS VEGAR EKKI SAM
R¾MDUR MILLI VERSLUNARMIÈSTÎÈVA OG
ANNARRA VERSLANA EKKI FREKAR EN
HINN HEFÈBUNDNI OPNUNARTÅMI
ALLT ¹RIÈ Å KRING %NDA ER LAGT
BL¹TT BANN VIÈ AÈ VERSLANA
HÒS ¹ BORÈ VIÈ +RINGLU OG
3M¹RALIND HAFI SAMR¹È UM
AFGREIÈSLUTÅMA

3PARISJËÈIRNIR SK¹KA BÎNK
UNUM
5MSJËN

N¹NAR ¹ VISIRIS

N¾GJA VIÈSKIPTAVINA ÅSLENSKRA
BANKA FER SÅFELLT MINNKANDI

+AUPHÎLL ¥SLANDS TILKYNNTI EFTIR LOKUN
MARKAÈA Å G¾R VAL SITT ¹ FÁLÎGUM Å
ÒRVALSVÅSITÎLUNNI EFTIR NÕRRI AÈFERÈAFR¾ÈI
%NGIN BREYTING VARÈ ¹ SAMSETNINGU
ÒRVALSVÅSITÎLUNNAR OG ER V¾GI FJ¹RM¹LA
FYRIRT¾KJA SEM FYRR LANGMEST

.ORÈANFLUG EHF FÁLAG UM FRAKTFLUG FR¹
!KUREYRI TIL MEGINLANDS %VRËPU VAR
STOFNAÈ ¹ !KUREYRI Å G¾R 3TOFNENDUR ERU
3AMHERJI HF (F %IMSKIPAFÁLAG ¥SLANDS
OG 3!'! &J¹RFESTINGAR EHF (LUTAFÁ ER 
MILLJËNIR KRËNA

&J¹RM¹LAEFTIRLITIÈ HEFUR SAMÖYKKT
SAMRUNA 3PARISJËÈS VÁLSTJËRA 306 OG
3PARISJËÈS (AFNARFJARÈAR 30( 3TOFNFJ¹R
EIGENDUR BEGGJA SJËÈANNA SAMÖYKKTU
SAMRUNANN FYRIR RÁTTRI VIKU

,ANDSBANKINN R¹ÈLAGÈI Å
MILLJARÈAKAUPUM Å +ANADA

FL komið með þrjátíu prósent í Glitni
Átti tæp tíu prósent í bankanum í upphafi árs.
FL Group hefur eignast þrjátíu
prósenta hlut í Glitni eftir að
fjárfestingafélagið keypti bréf í
bankanum fyrir 2,3 milljarða
króna. Fyrir kaupin átti FL 29,3
prósent.
Heildarhlutur bankans er
metinn á rúma 99 milljarða
króna. FL hefur bætt hlut sinn í
bankanum jafnt og þétt á þessu
ári.
Eins og Fréttablaðið hefur
áður greint frá nam eignarhlutur FL tæpum tíu prósentum í
ársbyrjun.
Þótt FL fari yfir þrjátíu pró-

SAMKV¾MT M¾LINGUM ÅSLENSKU ¹N¾GJUVOGAR
INNAR &R¹ ¹RINU  OG ALLT FRAM TIL ¹RSINS 
VORU VIÈSKIPTAVINIR ÅSLENSKRA BANKA ¹N¾GÈASTIR
ALLRA ¹ .ORÈURLÎNDUNUM 3ÅÈAN Ö¹ HEFUR BRÒNIN
SIGIÈ ¹ VIÈSKIPTAVINUNUM OG ER NÒ SVO KOMIÈ AÈ
ÅSLENSKI BANKAMARKAÈURINN HEFUR N¾STL¾GSTU
¹N¾GJUVOGINA ¹ EFTIR ÖEIM NORSKA 3PURNINGIN
ER HVORT KRÎFUR
VIÈSKIPTAVINANNA
HAFI AUKIST Å TAKT VIÈ
STËRAUKINN HAGNAÈ
VIÈSKIPTABANKANNA
ÖRIGGJA 3Ò STAÈ
REYND AÈ VIÈSKIPTA
VINIR 302/. ERU
ÖEIR ¹N¾GÈUSTU
Å BANKAKERFINU OG
VIÈSKIPTAVINIR HINNA
3PARISJËÈANNA FYLGJA
ÖEIM FAST EFTIR STYÈUR
VIÈ Ö¹ KENNINGU

-!2+!¨305.+4!2

sentin þarf félagið ekki að leita
samþykkis Fjármálaeftirlitsins
fyrir kaupunum. Það þarf félagið hins vegar að gera ef hluturinn fer yfir þriðjung af heildarhlutafé Glitnis.
Þá hefur Norvest, félag Jóns
Helga Guðmundssonar í BYKO,
verið að kaupa bréf í Kaupþingi
síðustu dagana og gert framvirka samninga um kaup á hlutum í bankanum. Að teknu tilliti
til framvirkra samninga nemur
eignarhlutur Norvest í Kaupþingi 2,3 prósentum.
EÖA

Landsbanki Íslands
var aðalráðgjafi við
kaup norska fjárfestingarfélagsins Estatia á
kanadísku magnesíummálmsteypunni Meridian Technologies á yfir
12 milljarða íslenskra
króna.
Estatia, fjárfestingarfélag Josteins
Eikeland í Noregi, hefur fest kaup
á kanadíska fyrirtækinu Meridian

DÓTABÚÐ BÍLAÁHUGAMANNSINS
Höfuðljós
Verð frá kr. 1.995.-

Loftdælur mikið úrval
Verð frá kr. 4.990.-

Crosshjálmar
Verð frá kr. 9.900.-

Mikið úrval af dráttarspilum
Verð frá kr. 29.490.-

Technologies á ríflega tvö hundruð
milljónir Kanadadollara. Aðalráðgjafi Estatia við kaupin var Fyrirtækjaráðgjöf Landsbanka Íslands,
en bankinn sá einnig um sölu á
hlutafé og veitti lánsfjármagn til
kaupanna ásamt GE Capital Commercial Finance í Bandaríkjunum.
Þá komu einnig að ráðgjöf vegna
kaupanna BZ Bank í Sviss og
Straumur-Burðarás.
Baldur Stefánsson, verkefnisstjóri hjá Fyrirtækjaráðgjöf Landsbankans, segir verkefnið sýna
hversu staða Landsbankans hafi
styrkst sem ákjósanlegur samstarfsaðili fyrir meðalstór fyrirtæki og fjárfesta á alþjóðavettvangi. Hann segir bankann helst
horfa til verkefna á stærðargráðunni 5 til 50 milljarðar í heildarvirði. Hann segir trúnað gilda
um hver þóknun bankans sé vegna
verkefnisins, en bætir við að verkefni af þessum toga séu „mjðg
áhugaverð“ fyrir bankann.
Sigurjón Þ. Árnason, bankastjóri Landsbankans, segir að í
aðkomu bankans endurspeglist
hversu alþjóðavædd starfsemi
hans sé orðin. „Þarna er um að
ræða norska fjárfesta sem kaupa
fyrirtæki, sem er staðsett í Kanada, af Norðmönnum og Ítölum og
ætla að selja það Norðmönnum.
Þetta er mjög skemmtilegt og verkefnið stórt þar sem við fáum til liðs
við okkur banka í Bandaríkjunum
og Kanada og fjárfestana frá Nor-
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ÖRIÈJUNGI LÁTTARI EN ¹L OG MEÈAL ANNARS
NOTAÈUR Å BÅLA OG Å TÎLVUR SVO SEM ÖESSA
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egi, Finnlandi og fleiri löndum.“
Meridian Technologies hefur
um þriðjungsmarkaðshlutdeild á
heimsmarkaði í framleiðslu á hlutum úr magnesíumi fyrir bílaiðnað.
Vöxtur á notkun málmsins í iðnaðinum er áætlaður 10 til 15 prósent
næstu ár. Nýjar aðferðir við framleiðslu hafa gert framleiðsluna
ódýrari en á áli, auk þess sem
magnesíum er sterkara. Höfuðstöðvar Meridian eru í Ontario í
Kanada en fyrirtækið hefur starfsstöðvar víða um heim. Meðal viðskiptavina eru General Motors,
Ford, DaimlerChrysler, Fiat, Opel,
Volkswagen, LandRover og BMW.
Jostein Eikeland leggur áherslu
á umhverfisvænar fjárfestingar,
en eftir kaupin á félag hans meirihluta í Meridian. Seljendur eru
Norsk Hydro ASA og dótturfélag
Fiat, Teksid S.p.A. OLIKR FRETTABLADIDIS

Samdráttur í útlánum Íbúðalánasjóðs
Heildarútlán Íbúðalánasjóðs námu
4,7 milljörðum króna í nóvember.
Þetta er 1,5 milljörðum krónum
minna en í mánuðinum á undan.
Hafa ber í huga að útlán í október
jukust um 82 prósent á milli mánaða. Almenn útlán jukust hins vegar
um 3 prósent á milli mánaða. Heildarútlán sjóðsins á árinu nema ríflega 44,6 milljörðum króna, að því
er fram kemur í mánaðarskýrslu
Íbúðalánasjóðs.
Aukningin í október skýrðist
vegna umtalsverðrar aukningar í
leigubúðalánum, sem námu 2,2
milljörðum króna í mánuðinum.
Þeim fækkaði talsvert í síðasta
mánuði og námu um 600 milljónum
króna á móti 4,1 milljarði almennra
útlána Íbúðalánasjóðs. Í mánaðar-

skýrslunni kemur fram að að sparisjóðirnir hafi ákveðið að hækka
lánshlutfall sitt til íbúðakaupa í 80
prósent af kaupverði fasteigna.
Hér er um að ræða svonefnd
hattalán í lánasamstarfi Íbúðalánasjóðs og sparisjóðanna en samkvæmt því geta íbúðakaupendur
nýtt sér hámarkslánshlutfall Íbúðalánsjóðs sem er 17 milljónir króna
fyrst, en eiga síðan möguleika á
láni frá sparisjóðunum til viðbótar.
Í samstarfinu er alls boðið upp á
lánshlutfall sem nemur 120 prósentum af brunabótamati að viðbættu lóðarmati eignar. Lánsfjárhæðin getur þó aldrei orðið hærri
en 80 prósent af kaupverði eignar
og er hámarksupphæð samtals 27,1
milljón.
JAB
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.EYSLA UNGLINGA ¹ ¹FENGI OG TËBAKI HEFUR
MINNKAÈ UM N¾RRI HELMING ¹ ¹TTA ¹RUM

Samvera við unglinga í fyrirrúmi
34%).5.. 34%&.3$«44)2 3+2)&!2
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nglingar bæði reykja og drekka mun minna en þeir
gerðu fyrir nokkrum árum. Og ástandið var áreiðanlega ekki betra næstu áratugi á undan, þeim áttunda og níunda. Þessi árangur má ekki gleymast í
umræðunni um unglinga og stöðu þeirra.
Í vikunni birtust niðurstöður rannsóknar sem sýna ótvírætt
þessa þróun. Niðurstöðurnar gefa þó einnig vísbendingu um að
þróunin í átt til minnkandi drykkju og reykinga hafi stöðvast,
að minnsta kosti í bili, og sé jafnvel að snúast við. Þessu þarf
að sporna við með afgerandi hætti. Það er einnig grafalvarlegt
mál að reykvísk ungmenni bæði reykja og drekka meira áfengi
en unglingar á landsbyggðinni.
Inga Dóra Sigfúsdóttir, deildarforseti kennslufræði- og lýðheilsudeildar Háskólans í Reykjavík, kynnti niðurstöður rannsóknarinnar, sem unnin er fyrir Reykjavíkurborg. Hún lagði
vitaskuld áherslu á að væru rannsóknir á neyslu unglinganna
skoðaðar í stóru samhengi væri þróunin í rétta átt. Þó er að
mati Ingu Dóru full ástæða til að staldra við vegna þess að bæði
reykingar og drykkja hafa aukist lítillega frá því í fyrra. Inga
Dóra benti á að þrír þættir virtust einkum vera áhrifavaldar
í lífi unglinganna; stuðningur foreldra, tíminn sem foreldrar
verja með börnum sínum og unglingum og að foreldrar þekki
vini unglinganna og myndi tengsl við foreldra þeirra.
Börnin eru framtíðin og hlutverk foreldra er að hlúa að þeim
þannig að þau verði sem færust um að takast á við það sem
bíður. Ljóst er að tími er það dýrmætasta sem foreldrar geta
veitt börnum sínum, mun dýrmætari en veraldleg gæði sem
iðulega er lögð rík áhersla á. Sömuleiðis er ljóst að foreldrar
eiga að leggja sig fram um að kynnast vinum barna sinna og
einnig að tengjast foreldrum þessara vina. Þannig myndast
tengslanet sem um leið verður aðhald fyrir börnin og unglingana.
Það er ljóst að vinna við aðhald að unglingi hefst ekki á unglingsárum. Sú vinna þarf að eiga sér stað allt frá því að uppeldi
barnsins hefst. Til þess að unglingar virði mörk sem þeim eru
sett þurfa þeir frá upphafi að hafa alist upp við mörk sem þeim
er gert að virða.
Foreldrar líta yfirleitt á það sem sitt stærsta verkefni að
koma börnunum til manns. Því verkefni lýkur svo sannarlega
ekki við fermingu. Uppeldið heldur áfram og verkefni foreldra á táningsskeiði er að veita unglingum sínum svigrúm til
að þroskast og standa á eigin fótum, meðal annars með því að
gefa þeim færi á að taka sjálfstæðar ákvarðanir um ákveðna
hluti. Á sama tíma ber foreldrum að veita unglingum sínum
fullt aðhald og leitast við að vita alltaf hvar þeir eru og með
hverjum. Þetta einstigi getur sannarlega verið vandfarið en þó
áhugavert og skemmtilegt verkefni hverjum sem það reynir.
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6ALDIMAR MEÈ ALLT ¹ HREINU
%KKI VAR TEKIÈ MIKIÈ MARK ¹ SKRIFUM
6ALDIMARS , &RIÈRIKSSONAR ÖING
MANNS UTAN FLOKKA Å NËVEMBERLOK
UM AÈ 2²6 FRUMVARPIÈ YRÈI EKKI AÈ
LÎGUM FYRIR JËL ENDA ALMANNARËMUR
AÈ M¹LIÈ YRÈI LÎG
FEST OG HIÈ OPIN
BERA HLUTAFÁLAG
T¾KI TIL STARFA
UM ¹RAMËT b%N
HITT VITA ËS¹TTIR
STJËRNARÖING
MENN LÅKA AÈ
STJËRNARAND
STÎÈUÖINGMENN
HAFA HUGREKKI
TIL AÈ FYLGJA
EFTIR EIGIN
SANNF¾RINGU
OG R¾ÈA 2²6

OHF ÒT AF BORÈINU m SKRIFAÈI 6ALDIMAR
¹ HEIMASÅÈU SINNI +OMIÈ HEFUR ¹
DAGINN AÈ 6ALDIMAR HAFÈI RÁTT FYRIR
SÁR ,ÅKLEGA MUNU MENN Å FRAMTÅÈINNI
HLUSTA BETUR EFTIR ÖVÅ SEM 6ALDIMAR
SEGIR UM GANG ÖINGM¹LA

4¾KNILEG MISTÎK
¥ KJÎLFAR UMM¾LA RNA *OHNSEN
UM T¾KNILEGU MISTÎKIN ER FRASINN
ORÈINN MARGNOTA OG VIÈHAFÈUR
UM FLEST ÖAÈ SEM MIÈUR FER
6INNU EMB¾TTISMANNA FJ¹RM¹LA
R¹ÈUNEYTISINS VIÈ ¹FENGISGJALDS
KAFLA MATARSKATTSFRUMVARPS
INS ÖËTTI ¹BËTAVANT OG ER
HANN NÒ TIL FREKARI MEÈFERÈ
AR Å R¹ÈUNEYTINU 6ITASKULD
ER SAGT AÈ Å M¹LINU HAFI
VERIÈ GERÈ T¾KNILEG MISTÎK

(VAÈ VERÈUR UM BOÈIÈ
*ËN +RISTJ¹NSSON &RAMSËKNARFLOKKI
HEFUR Å ¹RARAÈIR EFNT TIL SÁRSTAKS
ÖINGKVENNABOÈS ¹ AÈVENTUNNI (AFA
ÖINGKONUR ALLRA FLOKKA GERT SÁR GLAÈAN
DAG MEÈ *ËNI SEM FYRIR VIKIÈ NÕTUR
ËM¾LDRA VINS¾LDA Å ÖEIRRA
HËPI .Ò ÖEGAR *ËN ER
AÈ H¾TTA ¹ ÖINGI HAFA
¹HYGGJUR L¾ÈST AÈ ÖING
KONUM SEM SJ¹ FRAM
¹ AÈ VERÈA AF ÖESSARI
NOTALEGU STUND 6ONAST
Ö¾R TIL AÈ EINHVER ANNAR
TAKI VIÈ KEFLINU OG ER
HELST HORFT TIL "IRKIS
*ËNS *ËNSSONAR Å ÖEIM
EFNUM
BJORN FRETTABLADIDIS

Jólagjöfin í ár
T

il er saga af því að haldin var
veisla á Bessastöðum, þar
sem fína fólkinu var boðið. Þar á
meðal fínni frú úr Reykjavík.
Mér hefur alltaf líkað vel við
fínar frúr. Þær kusu mig í gamla
daga (og gera kannski enn). Sú
frú sem hér kemur við sögu var
af dönskum ættum og hafði enn
og aldrei fullkomið tak á íslenskunni. Fólk stóð út við gluggann og
ræddi um fjöruna á Álftanesi
eins og gengur. Þar á meðal
okkar frú. Lúðvík eiginmaður
kemur aðvífandi og spyr: hvað
eruð þið að spjalla um? Og frúin
svarar á sinni bjöguðu íslensku:
„við vorum bara að tala um hvað
það er alltaf mikið fjör hér á
Bessastöðum“.
Frúin sú arna hafði metnað til
að prýða heimili sitt. Ekkert var
nógu gott nema það væri nógu
fínt. Allt í einu gellur í henni í
miðju kokkteilboðinu og í miðri
mannmergðinni: „sjáðu Lúðvík“
og bendir til lofts, „svona
ljósakrónu þurfum við að fá
okkur heima“.
Já það var ljósakrónan sem
var ástæðan fyrir því að þessar
gamansögur rifjast upp. Það
stendur nefnilega þannig á, að
heima hjá mér hefur hangið
ljósakróna í stofuloftinu, alveg
frá því að foreldrar mínir bjuggu
í þessu sama húsi frá miðri
síðustu öld. Eðalborið tákn um
samhengi sögunnar, enda er ég
íhaldssamur í eðli mínu og er á
móti öllum breytingum nema í
ítrustu neyð. Systkini mín
sömuleiðis. Þegar þau koma í
heimsókn segja þau: „hvað! eruð
þið búin að breyta? Þetta var ekki
svona hjá mömmu“.
Já þarna trónaði hún ljósakrónan í betri stofunni. Komin til
ára sinna en alltaf jafn virðuleg
og gerði sitt gagn. Lýsti upp
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Allt út af einni déskotans ljósakrónu og konan mín fór meira
að segja út á gangstétt til að
skoða hvernig nýja krónan
tæki sig út, utan frá séð!
stofuna. Það var nóg fyrir mig.
Það var að minnsta kosti mín
skoðun og einhverju verður
maður að fá að ráða.
Nema hvað Ágústa, mín
elskulega eiginkona, hefur
þrástagast á því að það þurfi að
skipta um ljósakrónu og ég hef
færst undan með semingi. „Og
svo kostar þetta“ segi ég. Ekki
beinlínis af því ég tími ekki að
kaupa nýja ljósakrónu en ég er
aðhaldssamur eins og góðir
húsbændur eiga að vera.
Ég hengslaðist engu að síður
með í búðarráp og mældi út allar
þær ljósakrónur sem bjóðast í
landinu og fann jafnan út að þær
voru of dýrar eða of stórar eða
pössuðu ekki. Eða væru ekki í stíl
og svona gekk þetta í nokkrar
vikur. Þetta hefur verið smá nudd
og sosum engar erjur og þar að
auki hef ég haft öðrum hnöppum
að hneppa að undanförnu. Verið
upptekinn við þingstörf og setið
nefndarfundi og þingfundi þar
sem tekist er á um alvörumál og
fjárlög og stóriðju og kjör eldri
borgara og miklir peningar í húfi.

Svo miklir, að eitt stykki ljósakróna kemst ekki í hálfkvisti.
Kemst ekki einu sinni á dagskrá.
Haldið þið ekki að þegar ég
kem heim eitt kvöldið með alla
þessa alvöru og ábyrgð á
herðunum, að rafvirki er mættur
í stofunni heima og gamla
ljósakrónan liggur brotin á
gólfinu. Ný komin í staðinn.
Það hvarflaði svosum að mér
að sú gamla hefði ekki brotnað af
sjálfsdáðum. En þarna lá hún,
þessi elska (þ.e.a.s. ljósakrónan),
sína banalegu. Og engum vörnum
lengur við komið. Hófst þá önnur
umræða. Verð á ljósakrónum,
efnahagur fjölskyldunnar,
jólainnkaup, innistæður og
skuldir og gjöld og þetta var
miklu hvassara og beittara
heldur en umræðurnar í þinginu
og mátti stundum ekki á milli sjá,
hvort okkar yrði eftir á heimilinu. Allt út af einni déskotans
ljósakrónu og konan mín fór
meira að segja út á gangstétt til
að skoða hvernig nýja krónan
tæki sig út, utan frá séð!
Auðvitað þurfti ég að lúffa
áður en yfir lauk, enda sú gamla
ónýt og rafvirkinn mættur á
staðinn. Ég segi ekki frá því hvað
hún kostaði en svona gerast
kaupin á eyrinni. Maður verður
stundum að láta í minni pokann
til að halda friðinn. Enda gerðir
þeir friðarsamningar að þetta
yrði jólagjöfin í ár.
Það er svo frá því að segja,
fyrir sérstaka tilviljun og glettni
örlaganna, að við hjónin vorum
boðin á Bessastaði um síðustu
helgi og mér varð litið upp í
ljósakrónurnar í allri sinni dýrð,
þarna í foretasetrinu og gat
hvíslað í eyrað á Ágústu: „Svona
ljósakrónur þurfum við að fá
okkur“. Hún þekkti brandarann
og við gátum bæði brosað á ný.

Að slá í gegn
Kárahnjúkavirkjun er staðreynd.
Framkvæmdum og frágangi við hana
mun ljúka á næstu misserum. Eftir að
þeirri vinnu lýkur mun virkjunin tala
sínu máli og verða áhrifavaldur í austað var stór áfangi þegar bor tvö sló í
firsku mannlífi um langa framtíð.
gegn í göngunum undir Fljótsdalsheiði.
Landsvirkjun og Alcoa, kaupandi orkÞetta var táknrænn atburður til vitnis um
unnar, hafa komið á vönduðu verkefni
tæknilegt afrek. Ég hef síðustu mánuði
til þess að mæla og meta áhrif framkomið á virkjunarsvæðið í fylgd með
kvæmdanna á Austurlandi á hinar
fjölda fólks af hinum ýmsu stigum þjóðféþrjár stoðir sjálfbærar þróunar; það er
lagsins. Sammerkt með þeim öllum burtumhverfi, efnahag og mannlíf. Hér er
séð frá skoðun þeirra á framkvæmdinni *«(!..%3 '%)2
um að ræða frumkvöðlastarf á heimsað öðru leyti er eftirfarandi sjónarmið: til 3)'52'%)233/.
vísu sem hefur vakið mikla athygli
þess að vinna jafn flókið verk og hér um
erlendis. Þessi vinna mun ekki einugis meta hin
ræðir nánast á tímamörkum og kostnaðaráætlun
jákvæðu áhrif framkvæmdanna heldur einnig
hlýtur að þurfa að fara saman vandaður undirbúnhjálpa til við að greina það sem miður kann að
ingur, hátt tæknistig og mikil verkkunnátta.
fara og gefa þannig kost á að bregðast við því.
Ég er ekki í nokkrum vafa um að undirbúningÞað eru fjölmörg verkefni framundan tengd
ur og framkvæmd þessa verks er einn af mörgum
framkvæmdunum sem hægt er að leggja á þann
samverkandi þáttum sem hafa stuðlað að því að
mælikvarða sem hér er nefndur og geta notið
koma íslensku samfélagi á hærra tæknistig á síðsamlegðaráhrifa með þeim s.s. Vatnajökulsþjóðustu árum. Enda er það svo, hvað sem líður öllum
garður. Það sem skiptir mestu máli í dag er að
skrifum um annað, að við höfum á þeim tíma verið
allir sem vilja veg Austurlands sem mestan samá hraðari ferð til þess sem kallað hefur verið
einist um að vinna á sem jákvæðastan hátt úr
tækni- eða þjónustusamfélag en flestar þær þjóðir
möguleikunum; þá getum við haldið áfram að slá í
sem okkur er tamt að bera okkur saman við. Þetta
gegn.
er hægt að sýna fram á með tölulegum gögnum
um breytingar á vinnumarkaði, fjölgun háskólanema, hækkandi kaupmátt o.fl.
Höfundur er stjórnarformaður Landsvirkjunar.
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Réttsýn, skemmtileg
og skytta góð

Uppskriftin m
að góðum jólu
Eftirréttirnir

Steikurnar

Meðlætið

Kampavínið
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Hátíðablað Bístró
er komið út!
ÓMÓ TST ÆÐI LEG T

ÁSKR IFTARTILBO Ð

650 KR. Á MÁNUÐI*

*Miðað við 12 mánaða áskrift.

Fyrsta blaðið frítt og
tappa togari fylgir með!

2.tbl. 2006, verð 950 kr. m. vsk.

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

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

FABRIKAN

Við framlengjum áskriftartilboðið
til 19. desember 2006!

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

Þær eru ekki ónýtar einkunnirnar
sem maður vikunnar, Sigríður
Björk Guðjónsdóttir, sýslumaður
á Ísafirði og verðandi aðstoðarríkislögreglustjóri, fær. Allir viðmælendur eru sammála um að þar
fari hörkuklár, dugleg og skemmtileg kona sem hefur mikinn metnað í starfi. Og ekki er verra fyrir
það embætti sem hún tekst brátt á
hendur að henni er aukinheldur
lýst sem sérlega
réttsýnni og heiðarlegri
manneskju.
En hvort það að
hún hefur mikinn
áhuga á skotveiðum og er fínasta
skytta, hefur eitthvað að segja í
þessum efnum er
frekar ósennilegt.
Embætti
aðstoðarríkislögreglustjóra er ný
staða sem Sigríður Björk tekur við
næstkomandi áramót. Reyndar er
hún ekki með öllu
ókunn innandyra
hjá ríkislögreglustjóraembættinu
því hún hefur
starfað þar síðan
1. september síðastliðinn við tímabundin verkefni
eins og það heitir.
Eiginmaður
Sigríðar Bjarkar
er séra Skúli Sigurður
Ólafsson,
sóknarprestur
í
Keflavík, og eiga
þau tvö börn, Ebbu
Margréti 15 ára og
Ólaf Þorstein sjö
ára. Því má segja
að ráðningin í nýja
starfið gefi Sigríði
Björk endanlega
tækifæri til að
flytja heim til sín
að nýju en þau hjón eiga lögheimili í Keflavík.
Sigríður Björk er fædd í
Reykjavík 10. júlí 1969 og er einkabarn hjónanna Guðjóns Valdimarssonar flugvirkja og Ingunnar
Þorsteinsdóttur, starfsmanns Eflingar. Hún sleit barnsskónum í
Vogahverfinu, var snemma bráðger og því flutt upp um bekk í
barnaskóla.
Foreldrar hennar fluttu til
Hafnarfjarðar þegar Sigríður var
tíu ára og ólst hún þar upp til fullorðinsára. Hún gekk í Víðisstaðaskóla en síðan lá leiðin í MR þaðan
sem hún lauk stúdentsprófi 1988.
Sigríður var og er góður námsmaður, skipulögð og samviskusöm
og sést það ekki hvað síst á því að
hún eignaðist fyrra barn sitt í
miðju laganámi en lét það ekki
trufla framvindu námsins. Manni

sínum Skúla kynntist hún í háskóla
en þau giftu sig 1992 og ári síðar
útskrifaðist Sigríður sem lögfræðingur.
Hún hóf störf hjá ríkisskattstjóra sama ár og var þar til 1995
en hélt þá til framhaldsnáms í
skattarétti, Evrópurétti o.fl. við
Kaupmannahafnarháskóla. Síðan
lá leiðin aftur heim og nú vestur á
firði þar sem Sigríður var skipuð

skattstjóri
Vestfjarðaumdæmis
árið 1996.
Embætti skattstjóra er yfirleitt
ekki vel til þess fallið að afla
mönnum vinsælda, býður oftar en
ekki upp á deilur og leiðindi, en
það er mál manna fyrir vestan að
Sigríði hafi farist þetta vel úr
hendi.
Og þarna fyrir vestan gafst
Sigríði kærkomið tækifæri til að
sinna áhuga sínum á útivist og
ekki síst veiðiskap, en sá áhugi er
henni í blóð borinn. Faðir hennar
ku eiga eitt stærsta byssusafn í
einkaeigu á Íslandi og dóttirin er
mikill áhugamaður um byssur og
skotveiði og er sögð afbragðsgóð
skytta, gengur iðulega til rjúpna
og gæsa með manni sínum og
vinum.
Sigríður fékk námsleyfi árið
2000 og fór með manni sínum til

Svíþjóðar þar sem hann hafði
fengið stöðu prests Íslendinga
með aðsetur í Gautaborg. Hana lét
sig hins vegar ekki muna um að
sækja skóla í Lundi, sem er þriggja
tíma lestarferð frá Gautaborg og
lauk meistaranámi í Evrópurétti
frá háskólanum í Lundi árið 2002.
Sama ár losnaði staða sýslumanns á Ísafirði og er sagt að Sigríður hafi verið hvött til að leggja
inn umsókn. Hvað
sem því líður sótti
hún um, fékk starfið og sneri aftur
vestur á firði, nú
sem yfirvald Ísfirðinga.
Og Sigríður ku
hafa verið gott yfirvald, fólki þótti gott
að leita til hennar
og hún lagði sig alla
fram um að sinna
starfinu af bestu
getu. Til marks um
metnað hennar í
starfi og dugnað þá
fannst henni ekki
við hæfi að yfirmaður lögreglunnar væri ekki með
próf frá Lögregluskóla ríkisins. Hún
skellti sér því í
námið, bætti svo
stjórnunarnámi
ofan á það og lauk
prófi með hæstu
einkunn allra.
En Sigríður er
ekki bara fyrirmyndar embættismaður eins og henni
er lýst því hún er
líka
mikil
fjölskyldumanneskja,
og sinnir þá ekki
bara nánustu fjölskyldu heldur stórfjölskyldunni
og
það bæði sinni og
eiginmannsins. Þá
er hún í klúbb með
nokkrum vinkonum
sínum og þær eru mjög ákveðnar í
því að þetta sé bókmenntaklúbbur
en ekki saumaklúbbur. Í vinahópnum er Sigríði lýst sem einkar
skemmtilegri konu, sem hafi
gaman af að rökræða hin ýmsu
mál og eftir því tekið að hún heldur engri skoðun fram nema að vel
yfirveguðu og athuguðu máli.
Pólitískur áhugi er sagður
blunda í Sigríði og fylgir hún Sjálfstæðisflokknum að málum. Tilraun var gerð til að fá hana í framboð fyrir vestan 1999 en hún lítur
þannig á að það samræmist ekki
opinberum embættisstörfum eins
og skattstjóra og sýslumanns að
vera á fullu í pólitík. Og í ljósi þess
að hún hefur verið skipuð aðstoðarríkislögreglustjóri til næstu
fimm ára er ekki líklegt að hugur
hennar standi til frama á pólitískum vettvangi.
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TOSHIBA SATELLITE A100-254
Intel® Centrino® Duo T2050
15.4” WXGA VA
Intel 945GM Calistoga skjástýring
1024MB DDR Minni (Mest 4GB)
100GB SATA S.M.A.R.T Harður diskur
DVD skrifari Dual Layer
WiFi LAN Intel 3945ABG
Kortalesari 4 - 1
IEEE 1394 - DV Ready
DVI, 3xUSB2, S-Video tengi
Vökvaþolið lyklaborð
Rafhlöðuending 3:27 (Mobile Mark™)
Aðeins 2.72 kg
Windows XP MCE edition
Microsoft Works
Microsoft® Office OneNote ™ 2003
InterVideo® WinDVD™
2 ára alþjóðleg ábyrgð
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Gítarstillir

Kennsludiskur fyrir byrjendur
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Gítaról
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FENDER gítarpakki sem inniheldur
gítar, strengi, gítarstilli, gítaról og
tvö kennslumyndbönd.

Til í 2 litum, svörtum og sunburst.
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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
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Windows XP home edition SP2
Microsoft Works
Microsoft® Office OneNote ™ 2003
PowerDVD
2 ára alþjóðleg ábyrgð á vinnu og varahlutum
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Sjávarlóð á Álftanesi Skólakomminn
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egna ásakana D-lista á Álftanesi um að ég hafi misbeitt
valdi mínu gróflega sem forseti
bæjarstjórnar í tilteknu persónulegu máli vil ég taka eftirfarandi
fram: Þetta eru stór orð. Þau eru
að öllu leyti tilhæfulaus og staðlaus og klárlega grundvöllur að
meiðyrðamáli. Hef ávallt vikið
fundi við afgreiðslur á málinu.
Ætlaði ekki að taka þátt í umræðu
um þetta mál en vegna grófra
ásakana verð ég að verja mig. Sem
bæjarfulltrúi hef ég lagt áherslu á
að vera málefnalegur og ekki í persónulegu skítkasti en D-listinn
hefur valið að halda sig jafnan við
persónulega lágkúru og draga
þannig umræðuna ofan í svaðið í
annar friðsælli sveit.

Ef sveitarfélagið verður skaðabótaskylt vegna málsins er það
fyrst og síðast vegna ákvörðunar og aðgerða meirihluta D-listans frá október á síðasta ári.

Varðandi málefnið þá vil ég
taka eftirfarandi fram: Eignarhald
á umræddri lóð er umdeilt enda
ekki til undirritað frumafsal af
lóðinni og mjög flókið og dýrt í
okkar lagaumhverfi að hnekkja
þinglýstri sjálftöku á lóð. Gildi
deiliskipulags á lóðinni er umdeilt
því ekkert formlegt eða fullunnið
deiliskipulag hefur verið gert,
aðeins ófullkomin og ósamþykkt
drög sem ekki sýna fjöruna eða
aðra staðhætti. Þá hefur Skipulagsstofnun gefið út tvö misvísandi álit og var annað þeirra um að
lóðin væri ekki á gildu deiliskipulagi. Byggingarhæfi lóðarinnar
hefur verið umdeilt og eru til
skýrslur og yfirlýsingar t.d. frá
fyrrum bæjarstjóra og skipulags-

fulltrúa
(1998) um
að lóðin sé
tæpast
byggingarhæf
og
rangt
að
leyfa byggingu
á
henni.
Lóðin er
að 1/3 hluta
+2)34*.
neðan fjör36%)."*®2.33/.
unnar sem
er friðlýst og sjávaröldur leika þar
um. Þá er ráðgerður göngustígur
og holræsalagnir ofan fjöru gegnum lóðina. Þetta er því líklega eina
alvöru „sjávarlóðin“ á landinu.
Bygging á friðlýstum sjávarbakka
er umhverfis- og skipulagsslys
sem breytti ásýnd fjörunnar, fældi
frá fuglalíf og væri í hrópandi
þversögn við óumdeilda umhverfisstefnu Álftaness. Þá hefur komið
fram að flestir íbúar í grennd eru
mótfallnir byggingu á lóðinni og
fjölmargir telja rangt að byggja
hús á þessum stað.
Ef sveitarfélagið verður skaðabótaskylt vegna málsins er það
fyrst og síðast vegna ákvörðunar
og aðgerða meirihluta D-listans
frá október á síðasta ári. Fyrir þá
ákvörðun var sveitarfélagið ekki
skaðabótaskylt þó ekki hefði fengist að byggja á lóðinni þar sem þá
var til álit frá Skipulagsstofnun
um að það þyrfti að deiliskipuleggja sérstaklega þessa lóð til að
fá að byggja á henni.
Fyrrum bæjarstjóri og núverandi oddviti D-listans barðist af
einhverri sérkennilegri ástæðu
allann sinn starfstíma sem bæjarstjóri (júní 2005-júní 2006) fyrir
því að byggja þarna en náði ekki á
valdatíma sínum að klára málið
enda var víða andstaða.
Annars er erindið nú í eðlilegri
skoðun og umfjöllun innan sveitarfélagsins og niðursta ðan ekki
ljós.
Höfundur er forseti bæjarstjórnar
Álftaness og er íbúi á Álftanesi.
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g vona að flestum lesendum
mislíki titill þessarar greinar
en ekki vegna þess að kommúnismi eigi ekki tilverurétt, heldur
vegna þess að kommúnistar eiga
enga heimtingu á að boðberi
þeirra starfi í skólum. Þetta er
ástæða þess að ég setti gæsalappir utan um starfsheitið „skólaprestur“ þegar ég vitnaði til
starfa Ragnars Gunnarssonar,
framkvæmdastjóra Kristniboðssambandsins, í fyrri grein. Í
mínum huga á boðberi þjóðkirkjunnar jafnlítinn tilverurétt innan
skóla og „skólakommi“.
Ef við byggjum í N-Kóreu
þætti flestum eflaust ekki bara
eðlilegt heldur afar æskilegt að í
skólum væri „skólakommi“ sem
benti börnunum á þá fegurð, mildi
og sannindi sem finna má í boðskap hins óumdeilanlega og mikilfenglega leiðtoga þjóðarinnar.
Vei þeim sem vogaði sér að gefa í
skyn að slíkt eigi ekki við. Á
Íslandi þykir sumum eðlilegt og
æskilegt að prestar starfi í skólum við að benda á mildi hins
almáttuga og algóða drottnara og
herra, á himnum. Því miður hefur
þeim orðið að ósk sinni í Garðabæ
og á Álftanesi.
Um þetta snýst gagnrýni mín á
Vinaleiðina en í stað þess að svara
henni fer Ragnar út um víðan völl
í svargrein sinni. Hann segir mig
reyna að halda því fram að þeir
Halldór Reynisson á Biskupsstofu tali tungum tveim, en í raun
fullyrði ég það. Ragnar segir
boðun umvefja og merkja allt
starf kirkjunnar en Halldór að
Vinaleið kirkjunnar sé ekki boðun. Til úrskurðar í þessu máli
benti ég á skilgreiningu æðsta
valds kirkjunnar, Kirkjuþings, en
samkvæmt henni skarast Vinaleiðin við öll önnur hlutverk kirkjunnar (þ.á m. boðun), en svo fullyrðir Halldór að kirkjan geri
skýran greinarmun á boðun og
þjónustu.
Djákninn í Mosó hefur stundað
sín störf óáreittur í sjö ár innan
skóla þar, og það á kostnað skólanna. Störf hans eru blygðunar-

Af því má ljóst vera
laust trúboð og þau eru
hversu varlega prestar
fyrirmynd Vinaleiðar.
og djáknar mega tala í
Ég amast ekki við að
skólum ef þeir ætla
djákni eða prestur sinni
ekki að gera sig seka
köllun sinni en bendi á
um boðun, a.m.k. að
að vettvangur þeirra er
mati Ragnars. Mér
utan skóla. En í stað
finnst hins vegar óborgþess að viðurkenna að
anlegt að æðsti trúboði
lög og réttur hafi verið
landsins saki mig opinbrotinn ætlar þjóðkirkjberlega um trúboð, trúan nú að afneita trúarlausan manninn. En
lega þættinum í „kristi- 2%9.)2 (!2¨!23/.
Ragnari bendi ég á að
legri sálgæslu“ til þess
mér er fullheimilt að boða trú í
að geta haldið starfinu áfram.
blaðagrein en ekki í skólum.
Þetta kalla ég óheiðarleika en hef
Enn fremur gerir Ragnar
ekki séð neinn nefna það kænsku,
skráningu mína í trúfélag að
sem Ragnar segir svo heppilega
umtalsefni. Ragnar varðar lítið
við boðun. Ég sé ekki heldur að
um hana, rétt eins og ríkið. Í þjóðneitt samhengi skorti í tilvitnunskrá eru þó ítarlegar en kolrangar
um mínum. Biskupinn hefur gefið
upplýsingar um trúarsannfærgreinargóða lýsingu á sálgæslu
ingu fólks því ríkið skráir börn
presta og hún er klár boðun.
við fæðingu í trúfélag móður, að
Ragnar fullyrðir þó að þessi
öllum forspurðum. Feður eiga
„kristilega sálgæsla“ sé unnin á
engan rétt þar og þótt fólk skíri
forsendum skólans, og því vænthvorki börn sín né fermi eru þau
anlega ekki trúarleg. En ef prestsamt skráð í þjóðkirkjuna og börnar og djáknar í skólum eiga allt í
in þeirra. Og þess eru dæmi að
einu ekki að vera trúir köllun
flytji fólk milli sókna sé því kippt
sinni og vinna samkvæmt „kristniinn í þjóðkirkjuna í laumi, þótt
boðsskipuninni“, eins og æðsta
það hafi áður haft fyrir því að
vald þjóðkirkjunnar fyrirskipar,
skrá sig úr henni. Þess vegna hirðskil ég ekki af hverju hlutlausir
ir þjóðkirkjan 3.838 milljónir
fagmenn eru ekki fengnir til
árlega af skattpeningum landsmanna og þó þykir henni sæmandi
að láta bæjarfélögin kosta starfÁ Íslandi þykir sumum eðlilegt
semi sína í skólum.
og æskilegt að prestar starfi í
Ragnari finnst sæmandi að
gera mig að umfjöllunarefni í
skólum við að benda á mildi
blaðagrein og lokaorð hans til mín
hins almáttuga og algóða
eru að kannski væri ráð fyrir mig
drottnara og herra, á himnum. að taka til í eigin ranni áður en ég
tek til hjá öðrum. En Ragnar varðar ekkert um hvað ég geri í mínum
ranni. Mig varðar hins vegar hvað
kirkjan gerir í skóla dóttur minnstarfans.
ar. Ég bið kirkjunnar menn framRagnar ákveður líka að leiðvegis að gera mig ekki að umfjöllrétta misskilning, sem ég hef
unarefni í blöðum en svara frekar
hvergi orðið var við, þess efnis að
gagnrýni minni á Vinaleið.
kirkjan stundi þvingaða boðun
En í ljósi þess að kirkjan afneittrúarinnar. Auðvitað þótti sú
ar nú trúarlegum þætti í starfi
aðferð góð hér áður og við getum
presta og djákna og Vinaleiðin má
þakkað gíslatöku Noregskonungs
ekki kallast boðun bendi ég djáknheiðurinn af því að Íslendingar
anum í Mosó á að strika nú yfir
tóku upp kristni fyrir þúsund
„Boðorðin“, sem hanga uppi á
árum. Kannski er sú fortíð enn í
huga Ragnars.
vegg á skrifstofu hans í skólanRagnar ítrekar svo þau orð mín
um, og skrifa þess í stað „Vinsamað vissir þættir í heiðnu siðgæði
leg tilmæli“.
taki því kristna fram og segir þau
minna meira á trúboð en fræðslu.
Höfundur er sálfræðingur.

Hreyfing er mikilvæg fyrir börn
5-2¨!.
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versu mikilvæg er hreyfing
fyrir börn og unglinga? Ég
tel að hreyfing sé mjög mikilvæg fyrir börn og unglinga.
Börn þurfa á hreyfingu að halda,
til að líða vel bæði líkamlega og
andlega, auka þol og getu, halda
sér í kjörþyngd o.fl. Ég tel að það
sé best fyrir börn að finna sér
íþrótt, svo sem félagsíþrótt við
sitt hæfi og stunda íþróttina vel.
Sjálf var ég í handbolta í um níu
ár, og mér leið mjög vel í handboltanum. Mér fannst gott að
geta hreyft mig 3-5 sinnum í
viku og hitta allar stelpurnar
sem voru með mér í handboltanum. Handboltinn gaf mér þol,
líkamlega vellíðan og félagslega
vellíðan. Svo þegar ég hætti í
handboltanum þegar ég var 17
ára, þá fann ég að mér leið verr
líkamlega og andlega og ég hafði
miklu minna þol í að takast á við
daglegt líf. Mér fannst til dæmis
erfiðara að taka til í herberginu
mínu, vera í skólanum og hreyfa
mig. Núna er ég sem betur fer
farin að stunda líkamsrækt og
mér líður miklu betur. Ég fann
að þegar ég byrjaði að stunda
líkamsræktina hafði ég miklu
meira þol í allt, var ekki alltaf
síþreytt, og mér leið einfaldlega
miklu betur.
Núna hugsa ég um öll þau
börn og unglinga sem hreyfa sig
nánast ekkert allan daginn, fyrir
utan að taka þátt í leikfimistímum í skólanum. Þegar ég var
barn á aldrinum 6-11 ára var ég
oft úti í leikjum með vinum

mínum á
sumrin,
aðallega
þá á kvöldin. Ég naut
þess
til
fulls
að
leika við
vini mína
á góðum
sumarkvöldum.
'5¨2².
Við lékum
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okkur
í
brennó, einni krónu, skotbolta o.
fl. Núna þegar ég lít út um gluggann eða er úti á sumrin, sé ég
sáralítinn fjölda af börnum að
leika sér. Ég tel að tölvunotkun
og sjónvarpsáhorf eigi stóran
þátt í að börn séu ekki úti að
leika sér. Það er staðreynd að
tölvunotkun hefur aukist gríðar-

Ég hvet alla foreldra til að fá
börn sín til að stunda íþróttir
ekki seinna en núna! Kynnið
fyrir þeim íþróttir af allskonar
tagi. Farið með þeim út að
ganga og hjóla í náttúrunni,
það er líka góð hreyfing og
eflir samskipti milli ykkar og
barnanna.
lega á meðal barna og unglinga,
og hún kemur svo sannarlega í
veg fyrir hreyfingu. Mikil tölvunotkun er ekki góður kostur.
Börn á Íslandi eru að verða feitari og feitari og ég tel að tölvunotkunin spili þar stóran þátt.
Hvernig á að laga þetta ástand?

Jú, ég tel að auka megi
fræðslu í grunnskólum til dæmis
með því að kynna íþróttirnar
betur. Kynna má fyrir börnunum hversu mikilvæg hreyfing
er.
Foreldrar eiga stóran þátt í
íþróttaiðkun barna sinna, en
margir gera sér því miður ekki
grein fyrir því. Foreldrar þurfa
að sýna meiri áhuga á íþróttum
barna sinna. Foreldrar eiga að
hvetja börnin sín til íþróttaiðkunar. Foreldrar eiga að mæta á
íþróttaviðburði, svo sem íþróttaleiki og mót og styðja börnin sín
áfram. Börnum finnst mikils
virði ef mamma og pabbi mæta
og hvetja þau áfram. Sjálfri
fannst mér það ómissandi og
rosalega mikil hvatning.
Eftir fyrstu vikurnar mínar í
handboltanum þá vildi ég hætta,
því mér fannst ekkert sérstaklega gaman. En mamma mín og
pabbi hvöttu mig til að halda
áfram í allavega smá tíma í viðbót. Það gerði ég og entist í níu
ár! Þarna sjáið þið hvað þau
gerðu mér gott með því að hvetja
mig til að halda áfram.
Ég hvet alla foreldra til að fá
börn sín til að stunda íþróttir
ekki seinna en núna! Kynnið
fyrir þeim íþróttir af alls konar
tagi. Farið með þeim út að ganga
og hjóla í náttúrunni, það er líka
góð hreyfing og eflir samskipti
milli ykkar og barnanna.
Börnum ykkar mun líða miklu
betur og tölvunotkunin verður
örugglega minni ef þau stunda
íþróttir.
Höfundur er framhaldsskólanemi.

heima er best!
“ Ég er nú enginn safnari en það er ótrúlegt hvað hleðst upp af hlutum heima hjá
manni í gegnum árin, svo vill maður engu henda því hver gripur hefur sína sögu. ”
Laddi

skenkur: Calligaris. 159.000 kr.

Höfum opnað stærri verslun með enn
fjölbreyttara úrval af húsgögnum og
smávöru fyrir heimilið að Síðumúla 30
Komdu við, úrvalið kemur á óvart.
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Helga-magra-kexið
6EISLA Å (ILDIBRANDSHÒSI
Stórveisla
hjá
nágrönnum okkar,
Maríu og
,!5'!2$!'52
Gerard
Lemarquis,
í Hildibrandshúsi hérna
ofar í götunni. Þar hef ég
margan góðan bitann þegið.
Helstu hlunnindin sem fylgja því
að búa í Grjótaþorpinu eru stórskemmtilegir, elskulegir og sérvitrir nágrannar. Ekki svo að skilja
að María og Gerard séu sérvitur,
öðru nær; þau eru vitur.

Kæra
Dagbók

$ESEMBER



(ELGA MAGRA KEXIÈ
Einu sinni voru
$ESEMBER
þrjár systur. Þær
hétu Kristín, Sólveig og Þórhalla og
35..5$!'52
fæddust á Möðruvöllum í Hörgárdal.
Það er í Eyjafirði. Eyjafjörður er
fyrir norðan þar sem Helgi



Eyvindarson og kona hans Þórunn
hyrna námu land og tóku að baka
laufabrauð. Helgi hafði viðurnefnið magri sem bendir til þess að
hann hafi fyrstur Íslendinga átt
við átröskun að stríða.
Líklegt má telja að laufabrauðs-

Þráinn Bertelsson skrifar

uppskrift
Norðlendinga
sé
komin frá írsku hirðinni, nánar tiltekið frá móður Helga magra sem
var prinsessa og hét Rafarta
McCerbhall (Kjarvalsdóttir). Hún
lét fallerast með Eyvindi austmanni og þótti sumum hún taka
niður fyrir sig, líkt og systurnar
þrjár frá Möðruvöllum sem allar
giftust Sunnlendingum.
Í nafni femínismans er ekki
rétt að útiloka að Þórunn eiginkona Helga hafi lagt laufabrauðsuppskrift með sér í búið. Þó er það
fremur hæpið en hún var eins og
allir vita dóttir Ketils flatnefs og
systir Auðar djúpúðgu sem Dalamenn eru komir af. Þar sem meira
laufabrauð er etið í landnámi
Helga magra en í Dölum vestur er
sennilegt Helgi magri sé upphafsmaður laufabrauðsgerðar á Íslandi
fremur en þær systur Þórunn og
Auður.
Það styrkir líka þessa tilgátu að
Norðlendingar telja laufabrauð
vera „kónga“-fæðu þótt sunnlenskir sælkerar líki því gjarna
við mislukkað tekex. Hugsanlega
hefur Helgi talið þessar kökur
vera megrunarfæði og viljað halda
sér grönnum með því að narta í
laufabrauð. En það er önnur saga.
Systurnar þrjár, Kristín, Sólveig og Þórhalla eru enn í dag
trúar sínum norðlenska uppruna
svo að makar þeirra og afkomendur koma saman um mánaðamótin
nóvember-desember ár hvert og
skera út og steikja laufabrauð. En
laufabrauð hefur þá náttúru eins
og eðalvín og kvenfólk að það
batnar með aldrinum og því er

nauðsynlegt að steikja það eigi
síðar en í upphafi jólaföstu.
Fyrstu áratugina eftir að þær
systur fluttu suður var það mikil
vinna fyrir eiginmennina að skera
út allar þær laufabrauðskökur
sem systurnar vildu baka. Núorðið gengur þetta hraðar fyrir sig,
bæði vegna þess að eiginmennirnir hafa með tímanum lært að gera
fljótskorin munstur en einkum
vegna þess að fjölgað hefur í stórfjölskyldunni.
Í dag vorum við 30 við laufabrauðsbakstur og skurð og gekk
þetta fljótt og vel. Síðan tók við
hangiketsveisla, að sjálfsögðu
með norðlensku kofareyktu hangiketi og uppstúf og jólaöli og nýbök-

uðu Helga-magra-kexi sem hinar
eyfirsku systur nefna laufabrauð.

,IFANDI N¹R
Í gær las ég gáfulega frétt á visir.
is. Fyrirsögnin var: „Pinochet

fjallað um
Í Dagbók Þráins Bertelssonar er
McCerbhall.
uppskrift frá prinsessunni Raförtu
Kölska, sjúkEinnig er talað um seinaganginn á
og loks er
dómseinkenni á spilltu þjóðfélagi –
spurt hvort okkur sé batnað?
veittar nábjargirnar.“ Svo kom
fréttin: „Augusto Pinochet, fyrrverandi einræðisherra í Chile, er
við dauðans dyr eftir alvarlegt
hjartaáfall sem hann fékk í gær.
Að sögn AP-fréttastofunnar hefur
prestur veitt honum hinsta
sakramentið.“
Þarna hafa lifandi manni verið
veittar nábjargirnar því að Pinochet tórir enn. Fjandinn er greinilega ekki að flýta sér að sækja þá
sem hann á vísa.

%R OKKUR BATNAÈ
Mér verða símahleranir hugleiknar. Reyndar finnst mér óviðkunnanlegt þegar verið er að spyrja
núverandi
dómsmálaráðherra út í
$ESEMBER
hleranir. Vita menn
ekki að pabbi hans
var líka dómsmála-.5$!'52
ráðherra á sinni tíð?
Auðvitað á
að
hlífa
manninum
við þessum spurningum.
Hann er
löglega
afsakaður



vegna skyldleika; heitir það ekki
að vera vanhæfur?
Þessar hleranir voru aðeins eitt
sjúkdómseinkenni á spilltu þjóðfélagi. Spillingin var úti um allt.
Misbeiting valds. Pólitísk fyrirgreiðsla. Pólitískir greiðar.
Ég starfaði í 25 ár við kvikmyndagerð. Fyrstu 10 árin hélt ég
að úthlutunarnefndir væru einfaldlega svo vitlausar að þær
kynnu ekki að meta
mínar hugmyndir
$ESEMBER
meðan hugmyndir
annarra fengu jafna
og góða styrki.
¶2)¨*5$!'52
Aðeins einu sinni
fékk ég almennilegan styrk. Þann styrk fékk ég þegar



Svavar Gestsson var menntamálaráðherra. Til að gera
mynd sem heitir „Magnús“.
Það hvarflar ekki að
mér að Svavar hafi lyft
síma til að tilkynna
úthlutunarnefnd að
nú væri röðin
komin að

mér. Ónei. Hins vegar
finnst mér líklegt að nefndin hafi
ályktað sem svo í því pólitíska
andrúmslofti,
spillingardauninum, sem þá ríkti:
Best að láta einhvern sem er
menntamálaráðherra þóknanlegur fá styrk að þessu sinni. Annars
hefnir ráðherrann sín kannski og
leggur niður kvikmyndasjóð. Það
væri slæmt fyrir kvikmyndagerðina í landinu – og þá er búið með
sæti í launaðri úthlutunarnefnd.
Þá þótti sjálfsagt að níðast á
vinstrisinnuðum
listamönnum.
Það er auðvelt að fletta því upp að
ég fékk alltaf slæma gagnrýni en
besti vinur aðalmannsins góða og
jákvæða.
Ekki dettur mér í hug að ritstjórar hafi sagt sínu fólki að
skrifa illa um þá sem ekki voru
Flokknum hliðhollir. Öðru nær.
Hins vegar held ég því blákalt
fram að menn hafi hagað skrifum
sínum eftir því sem þeir héldu
húsbændunum þóknanlegt.
Þess eru dæmi enn í dag á flestum fjölmiðlum. Munurinn er sá að
víglínurnar eru ekki jafnskýrar
og áður og fleiri hlutir og fleiri
persónur á hlutlausu svæði.
Lóðir, atvinna, fyrirgreiðsla,
helmingaskiptaregla. Hver kannast ekki við þetta? Hver ætlar að
neita því að þjóðfélagið hafi verið
frumstætt, miskunnarlaust og
gegnumsýrt af spilltri pólitík og
ofstæki? Þetta þurfum við að
skoða og læra af reynslunni.
Það sem skiptir máli er hvort
þjóðfélagið okkar er ennþá svona.
Í hvernig þjóðfélagi búum við?
Geta allir sagt sína skoðun og
verið óttalausir? Eða er víglínan
enn á sínum stað og skotgrafirnar
fullar af leðju, lús og rottugangi?
Ég veit það ekki. En hitt veit ég
að svo lengi sem við hikum við að
átta okkur á því hvaðan við komum
verður erfitt fyrir okkur að ákveða
hvert við ætlum að stefna.

0APPÅRSHÒS
Eyddi
mestöllum
deginum á Netinu
að lesa um nýuppfundnar
byggingaaðferðir.
-)¨6)+5$!'52
Nýjasta áhugamál mitt er að
byggja mér hús austur í Bolholti –
í fyllingu tímans.
Það að byggja hús er í sjálfu
sér einfalt mál. En húsið verður að
uppfylla tvö skilyrði.
Það þarf að vera einfalt svo að
ég geti sparað aðkeypta vinnu og
byggt húsið að mestu leyti sjálfur.
Og í öðru lagi á húsið að vera úr
ódýru efni.
Ég er búinn að úthugsa nokkurn veginn hvernig á að fara að
þessu og hallast helst að því að
byggja húsið úr pappír. Það skal
vera hægt að nota pappír í fleira
en ástarbréf og
auglýsingar.
Meira um
það síðar.
$ESEMBER
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UMMÆLI
VIKUNNAR
UMMÆLI VIKUNNAR

Þetta sem hæstvirtur forseti hefur staðið að er
bara alls ekki eðlilegt. Þetta er mjög ólýðræðislegt og mér finnst stórundarlegt að verða vitni að
því á þjóðþingi Íslendinga að einn flokkur,
minnsti flokkurinn, skuli vera lagður í einelti af
forseta þingsins. Ég bara furða mig á þessu.
Sigurjón Þórðarson, Frjálslynda flokknum.

STJORNMAL FRETTABLADIDIS

N¹NAR ¹ VISIRIS

Rætt um fjárlög í rúma 32 tíma
Umræður á Alþingi um fjárlög ársins 2007
stóðu í 32 klukkustundir og 25 mínútur.
Eins og venja er til fór frumvarp til fjárlaga í gegnum þrjár umræður. Fyrsta
umræðan tók um átta og hálfa klukkustund, önnur umræða stóð í rúmar tólf
klukkustundir og þriðja og síðasta umræðan tók tæpar tólf stundir.
Alls voru fluttar 52 ræður og jafnmörg
andsvör veitt. Þó tölurnar stemmi voru
andsvör þó ekki veitt við öllum ræðunum,
heldur voru andsvörin tvö og jafnvel fleiri
við sumum ræðum.
Árni M. Mathiesen fjármálaráðherra
talaði fyrir frumvarpinu í rúman hálftíma
og veitti þrjú andsvör og formaður fjárlaganefndar, Birkir Jón Jónsson Framsóknarflokki talaði þrisvar í samtals rúmlega eina og hálfa klukkustund. Birkir var
svo manna duglegastur að veita andsvör −
hann gerði það tólf sinnum.

Jón Bjarnason VG talaði bæði oftast og
lengst. Hann flutti sex ræður sem samtals
tóku rúmlega þrjár og hálfa klukkustund í
flutningi. Jón var jafnframt sá stjórnarandstæðingur sem veitti flest andsvör −
alls sex.
Guðjón Ólafur
Jónsson Framsóknarflokki
flutti
tvær
ræður
sem
báðar vörðu í
rúma klukkustund
en
Kristján
L.
Möller Samfylkingunni
flutti
lengstu ræðuna,
hún tók 80 mínútur í flutningi.
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-EÈAL ÖESS SEM SELJA M¹ ÒR
RÅKISEIGU ¹ N¾STA ¹RI ERU
0RESTSSETURSHÒSIÈ 'LAUMB¾ 3KAGA
FJARÈARPRËFASTSD¾MI
&LUGAFGREIÈSLUR ¹ .ORÈFJARÈARFLUGVELLI
+IRKJUB¾JARKLAUSTRI (ËLMAVÅK +ËPA
SKERSFLUGVELLI "REIÈDALSVÅKURFLUGVELLI
OG (ÒSAVÅKURFLUGVELLI
%INANGRUNARSTÎÈINA Å (RÅSEY
«LAFSVEG  «LAFSFIRÈI
3ENDIHERRABÒSTAÈINN Å +AUPMANNA
HÎFN OG KAUPA EÈA LEIGJA ANNAN
HENTUGRI
3TËÈHESTASTÎÈINA Å 'UNNARSHOLTI
¹SAMT LANDSPILDUM VIÈ HANA
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Heiður að veði
!TBURÈAR¹SIN Å ÖINGHÒSINU AÈFARANËTT FIMMTU
DAGSINS VAR VÅST NOKKUÈ DRAMATÅSK ¥ HÒSINU
VORU NOKKRIR HELSTU FORKËLFAR FLOKKANNA AÈ
SEMJA UM HVERNIG HAGA ¾TTI ÖINGSTÎRFUNUM
FRAM AÈ JËLAHLÁI OG ÖURFTU MENN AÈ SKIPTAST ¹
AÈ BEITA HÎRKU OG LIPURÈ TIL AÈ N¹ S¹TT &RÁTT
N¾MAST ER SAMKOMULAGIÈ UM AÈ FRESTA ÖRIÈJU
UMR¾ÈU UM 2²6 FRUMVARPIÈ FRAM ¹ NÕTT ¹R EN
STJËRNARANDSTAÈAN LÁT Å ÖAÈ SKÅNA AÈ HÒN V¾RI
REIÈUBÒIN AÈ TALA UM M¹LIÈ FRAM ¹ AÈFANGADAG
EF SVO B¾RI UNDIR &ORYSTUMENN 3J¹LFST¾ÈIS
FLOKKSINS FÁLLUST ¹ AÈ FRESTA UMR¾ÈUNNI OG
TÎLDU FLESTIR AÈ Ö¹ V¾RI M¹LIÈ LEYST ¶AÈ KOM
ÖVÅ ¹ ËVART ÖEGAR ANDSTÎÈU VIÈ HUGMYNDINA
VARÈ VART Å HERBÒÈUM FRAMSËKNARMANNA
(ÁLDU ÖEIR NOKKUÈ FAST Å FYRRI ¹¾TLANIR UM AÈ
LJÒKA M¹LINU FYRIR JËL
3TJËRNM¹LASKÕRENDUR ÒR RÎÈUM ÖINGMANNA SEGJA AFSTÎÈU &RAMSËKNAR
SKILJANLEGA -¹LIÈ SÁ ËÖ¾GILEGT FYRIR FLOKKINN ENDA GANGI ÖAÈ GEGN SAM
ÖYKKTUM HANS 2EFIR Å ÖINGLIÈINU HAFI ÖVÅ VILJAÈ KEYRA M¹LIÈ Å GEGN OG FREISTA
ÖESS AÈ ÖAÈ bTÕNDIST Å JËLABAKSTRINUMm ¶AÈ ER NEFNILEGA ÖEKKT PËLITÅSKT
BRAGÈ AÈ KOMA ËVINS¾LUM M¹LUM Å GEGN SEM N¾ST JËLUM ENDA PËLITÅSK
ATHYGLI OG MEÈVITUND ALMENNINGS Å L¹GMARKI UM ÖAÈ LEYTI ¹RS
!È ENDINGU VARÈ AÈ SAMKOMULAGI AÈ FRESTA M¹LINU OG UM LEIÈ EINSTÎK
UM LIÈUM Å ,ANDSVIRKJUNARFRUMVARPINU
%KKERT ER SKJALFEST UM SAMKOMULAG ¹ BORÈ VIÈ ÖAÈ SEM GERT VAR Å
ÖINGHÒSINU ÖESSA NËTT ¶ETTA ER SVOKALLAÈ HEIÈURSMANNA EÈA DRENGSKAP
ARSAMKOMULAG EN VIÈ ÖAU ER STAÈIÈ ¶EIR EIGA VÅST EKKI SJÎ DAGANA S¾LA Å
ÖINGINU SEM BRJËTA SLÅKT SAMKOMULAG
%N ÖESSU LÕKUR SUMSÁ Å DAG AÈEINS DEGI SÅÈAR EN UPPHAFLEG STARFS¹¾TL
UN R¹ÈGERÈI
¶ING KEMUR AFTUR SAMAN  JANÒAR ¹ NÕJU ¹RI EFTIR  DAGA &RAM AÈ
ÖEIM TÅMA VERÈA EKKI ÖINGFUNDIR OG ENGIN LÎG SETT %KKI ER ÖAR MEÈ SAGT
AÈ ENGIN VERÈI PËLITÅKIN HÒN LEGGST EKKI SVO GLATT Å DVALA 4ÅMINN FRAM TIL
 JANÒAR VERÈUR EFLAUST NÕTTUR TIL UNDIRBÒNINGS PËLITÅSKRA R¹ÈABRUGGA OG
AFRAKSTURINN KEMUR Å LJËS ¹ SNÎRPU VORÖINGINU

(,534!¨ (5'3!¨ (6¥3,!¨ ,%3)¨ !LLUR GANGUR ER ¹ HVAÈ ÖINGMENN AÈHAFAST UNDIR R¾ÈUM Å ÖINGSALNUM

¶ETTA ERU ENGIN VINNUBRÎGÈ
Fulltrúar stjórnarandstöðunnar í fjárlaganefnd eru
ekki par hrifnir af vinnubrögðunum sem viðhöfð eru
við gerð fjárlaga. Þeir vilja
stokka upp spilin og losa
fjárlagagerðina úr viðjum
ráðherravaldsins.
Mat Guðjóns A. Kristjánssonar,
formanns Frjálslynda flokksins, er
reyndar að ekki sé hægt að kalla
vinnubrögðin vinnubrögð. „Þetta
eru engin vinnubrögð,“ segir Guðjón sem vill að fjárlaganefnd fái
upplýsingar í hendur miklu fyrr en
nú er. „Það skortir á að við fáum
upplýsingar í tæka tíð til að geta
unnið fjárlögin. Það eru ráðherrarnir sem ákveða nánast allt og frá
þeim kemur hvað á að gera og hvað
ekki. Við í stjórnarandstöðunni
komum nánast ekkert að málinu
fyrr en frumvarpið er svotil fullskapað. Hver einasta tillaga sem
við flytjum er felld án þess að litið
sé málefnalega á þær. Þær eru svo
teknar upp í fjáraukalögum örfáum mánuðum síðar.“
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Jón Bjarnason, Vinstrihreyfingunni-grænu framboði, er sama
sinnis og Guðjón. „Aðkoma þingsins að fjárlagagerðinni hefur orðið
stöðugt minni og fjárlögin verða
meiri og meiri ríkisstjórnarfjárlög,“ segir Jón sem í mörg ár hefur
lagt til breytt fyrirkomulag. „Ég
tel að á vori eigi ríkisstjórn að
kynna áætlaðan ramma fyrir fjárlög næsta árs. Fjárlaganefnd komi
svo til starfa í ágúst og vinni að
fjárlögum með sínum ráðgjöfum.“
Þingmenn séu þá betur í stakk
búnir til að taka þátt í umræðum og

*«. "*!2.!3/.

afgreiðslu í þinginu. Einar Már
Sigurðarson Samfylkingunni vill
fara sömu leið. „Ég vil í fyrsta lagi
að rammafjárlög verði virk,“ segir
Einar sem jafnframt telur nauðsynlegt að fjárlaganefnd þingsins
hafi aðgang að nauðsynlegum upplýsingum. Það verði best tryggt
með stofnun sérstakrar hagdeildar
þingsins. Einar sér líka fyrir sér að
fagnefndir þingsins komi að fjárlagagerðinni. „Ég vil að rammarnir
séu ákveðnir af þinginu á vordögum og fari svo í fagnefndir á hverju
sviði.“

Heiðurslaunin tímaskekkja
Jón Gunnarsson Samfylkingunni
greiddi atkvæði gegn þeim lið
fjárlagafrumvarpsins sem fjallar
um heiðurslaun listamanna. Hið
sama gerði Pétur H. Blöndal Sjálfstæðisflokki.
Jón segir heiðurslaunin tímaskekkju og vill slá striki yfir þau.
„Þetta var tekið upp á þeim tíma
þegar merkir listamenn gátu ekki
lifað af list sinni og því síður lögðu
þeir í lífeyrissjóði. Ég held því að
hugmyndin hafi verið að heiðurslaunin kæmu í staðinn fyrir lífeyri,“ segir Jón og bendir á að nú
séu breyttir tímar. „Þeir listamenn
sem skara fram úr lifa af list
sinni.“
Jón gagnrýnir einnig verklagið
við val á þeim sem njóta heiðurslaunanna en það er í höndum

menntamálanefndar að ákveða
hverjum skuli bætt á launaskránna. Þeim sem hlotnast launin
einu sinni njóta þeirra til æviloka.
„Við getum eins spurt um aðra
sem lagt hafa mikið til samfélagsins, til dæmis mæður. Eigum við
að taka upp heiðurslaun mæðra?
Eða smiða sem reist hafa byggingar sem teljast til menningarsögulegra verðmæta? Nei. Hugmyndin
er tímaskekkja.“
Jón vill ekki að heiðurslaunin
verði aflögð í einu vetvangi heldur
smátt og smátt. „Við eigum að slá
striki yfir núna og hætta þessu
þannig að þetta fjari út.“

*«. '5..!233/. SEGIR Ö¹ LISTAMENN

SEM SKARA FRAM ÒR LIFA AF LIST SINNI
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Konunglegur skilnaður
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Taktu starfið þitt
alvarlega en ekki sjálfan
þig.

TIMAMOT FRETTABLADIDIS

 ÖESSUM DEGI ¹RIÈ
 TILKYNNTI BRESKI
FORS¾TISR¹ÈHERRANN
*OHN -AJOR UM SKILNAÈ
HINNA KONUNGLEGU
HJËNA $ÅÎNU PRINSESSU
OG +ARLS KRËNPRINS
3AGÈI R¹ÈHERRANN AÈ
SKILNAÈURINN V¾RI VIN
SAMLEGUR 4ILKYNNINGIN
KOM F¹UM ¹ ËVART ENDA
HAFÈI SLÒÈURPRESSAN Å
"RETLANDI VELT ÖVÅ FYRIR
SÁR Å MÎRG ¹R HVORT
HJËNABANDIÈ ST¾ÈI ¹
BRAUÈFËTUM $ÅANA OG
+ARL HÎFÈU Ö¹ EYTT FRÅUM HVORT ¹ SÅNUM STAÈNUM
OG EKKI DEILT HERBERGI Å OPINBERUM FERÈUM
"RÒÈKAUP $ÅÎNU OG +ARLS ¹RIÈ  VAR Å MEIRA

 3KÒLI -AGNÒSSON ER SKIP

LAGI ¾VINTÕRALEGT
OG UM MILLJARÈ
UR FYLGDIST MEÈ
ATHÎFNINNI Å 
LÎNDUM "R¹TT FËR
ÖË AÈ HALLA UNDAN
F¾TI OG EFTIR ELLEFU
¹R Å HJËNABANDI
SKILDU ÖAU AÈ
BORÈI OG S¾NG EN
LÎGSKILNAÈURINN FËR
EKKI Å GEGN FYRR EN
FJËRUM ¹RUM SÅÈAR
¶R¹TT FYRIR AÈ $ÅANA
MISSTI KONUNGLEGAN
TITIL VIÈ SKILNAÈINN
M¹ SEGJA AÈ HÒN HAFI VERIÈ PRINSESSA Å HUGA OG
HJARTA ALMENNINGS ALLT ÖAR TIL HÒN DË Å BÅLSLYSI ¹RIÈ












AÈUR LANDFËGETI FYRSTUR
¥SLENDINGA
+ÅNVERJAR LÕSA YFIR STRÅÈI
¹ HENDUR ¶JËÈVERJUM
¥TÎLUM OG *APÎNUM
(ARMRAFELL ST¾RSTA SKIP
SEM ¥SLENDINGAR HÎFÈU
EIGNAST KEMUR TIL LANDS
INS
SMUNDUR 3VEINSSON
MYNDHÎGGVARI ANDAST
)NTIFADA UPPREISN 0ALEST
ÅNUMANNA GEGN HERN¹MI
¥SRAELA HEFST ¹ 'ASASV¾È
INU
,ECH 7ALESA ER KOSINN
FORSETI 0ËLLANDS
'RÅÈARLEGT TJËN VERÈUR
ÖEGAR FISKVINNSLUHÒS
¥SFÁLAGS 6ESTMANNAEYJA
BRENNUR

Elskuleg móðir okkar,tengdamamma og
amma,

Kolbrún M. Norðdahl
lést 25. nóvember síðastliðinn. Útförin hefur farið fram
í kyrrþey að ósk hinnar látnu.
Dagmar Kristjánsdóttir
Kolbrún Ýr Sturludóttir
Kristján G. Kristjánsson
Pálina R. Sigurðardóttir.
Einar Orri Kristjánsson
Viktor Ingi Kristjánsson
Alda Marín Kristjánsdóttir
Elmar Kristjánssson
Margrét Sigfúsdóttir
Gunnar Mikael Elmarsson
Róbert Ómar Elmarsson
Telma Kolbrún Elmarsdóttir
Ómar Ægir Kristjánsson.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð og
hlýhug vegna andláts og útfarar elskulegrar
eiginkonu minnar, móður okkar, tengdamóður, ömmu og langömmu,

Guðrúnar Lillýjar
Steingrímsdóttur
Þverholti 10, Keflavík.

&)¨2).'52  !&-,)32) 3TUÈBOLTINN (EMMI SEM STENDUR ¹ MARGFÎLDUM TÅMAMËTUM Å ¹R SEGIST ALDREI HAFA LIÈIÈ BETUR (ANN ER ÖAKKL¹TUR
FYRIR ANNAÈ LÅF SITT OG ER KOMINN MEÈ BÅLADELLU ¹ EFRI ¹RUM
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Sérstakar þakkir til starfsfólks Heilbrigðisstofnunar
Suðurnesja fyrir frábæra umönnun.
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Jón Ísleifsson
Ísleifur Jónsson
Steinunn Stefanía Magnúsdóttir
Svanlaug Jónsdóttir
Ólafur Eggert Júlíusson
Hildur Nanna Jónsdóttir Sigtryggur Leví Kristófersson
ömmu- og langömmubörn
og fjölskyldur þeirra.

!LDURINN ER AFST¾ÈUR

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir og afi,

Gunnar Baldur Guðnason
Hraunbæ 116, Reykjavík,

verður jarðsunginn frá Fríkirkjunni í Reykjavík,
mánudaginn 11. desember kl. 15.00.
Sigrún Gunnarsdóttir
Hrafn Norðdahl
Hjörtur Elvar Hjartarson
og barnabörn.

Reinhold Richter
Herdís Hübner

Hermann Gunnarsson, þjóðþekktur
sem Hemmi Gunn, er sextugur í dag.
Hann býður til heljarinnar veislu á
Broadway á morgun í tilefni afmælisins. „Það var annað hvort að flýja bara
eða taka áskorunum félaga og vina,“
sagði Hemmi. Veislan verður þó ekkert venjulegt sunnudagskaffi að sögn
Hemma. „Það verða einhverjar laufléttar veitingar en svo tekur við dúndrandi skemmtidagskrá með meistaradeild skemmtikrafta, það vilja bara
allir koma og spila fyrir mig,“ sagði
hann þakklátur.
Hemmi er þeirrar skoðunar að
aldur sé alfarið afstæður. „Mér hefur
aldrei liðið betur. Á meðan ég hef góða
heilsu og hugsun og hugarfar er í lagi
skiptir mig engu máli hvaða tölur
standa fyrir aftan nafnið mitt,“ sagði
hann. „Ég hef líka verið svo mikill
lukkunnar pamfíll að fá tækifæri til að
halda í barnið í mér endalaust, og ætla

að ríghalda í það áfram,“ bætti hann
við. Hemmi kveðst ekki eiga von á að
hann fari að hægja á sér. „Ég á eftir að
gera svo margt!“ sagði hann hlæjandi.
„Ég er heldur ekki nema rétt rúmlega
þriggja ára, eftir að ég fékk annað líf.
Ég er bara að byrja,“ sagði Hemmi.
Sextugsafmælið er þó ekki einu
tímamótin sem Hemmi stendur á um
þetta leyti því árið er margfalt afmælisár. Til dæmis eru nú 40 ár síðan að
hann hóf störf í útvarpi, 25 ár frá því
að hann geystist inn í sjónvarpið og 40
ár frá því að hann spilaði fyrstu landsleikina í handbolta og fótbolta. Hann
segir þó kolómögulegt að gera upp á
milli afmælanna. „Ég datt af algjörri
tilviljun inn í útvarp, ég fór nú í Verzlunarskólann til að verða milljarðamæringur. Svo var mér hent inn í sjónvarpið og ég fenginn til að sjá um
áramótaskaup, maður með engan
áhuga á sjónvarpi,“ sagði Hemmi hlæj-

andi. Hann segir fjölbreytni og
skemmtilegheit hafa einkennt líf sitt.
„Ég hef auðvitað lent í andstreymi en
oftar fengið meðbyr. Ég er líka þakklátur fyrir allt það frábæra fólk sem
ég hef kynnst í gegnum tíðina,“ sagði
hann.
Hemmi festi á dögunum kaup á forláta Lexusbíl, en hann vill ekki kannast við að hafa fengið snert af gráa
fiðringnum. „Þetta er samt einhver
fiðringur,“ sagði hann hlæjandi. „Ég
hef aldrei haft bíladellu. En þegar ég
fékk mitt annað líf fyrir rúmum þremur árum, þá kom til baka einhver allt
annar Hemmi. Og sá Hemmi fékk
snert af bíladellu,“ sagði hann kátur.
„Ég vona nú að þetta eldist af honum.
Vinir mínir fengu þetta allir þegar
þeir voru sautján, ég er greinilega
bara svona seinþroska,“ bætti hann
við.
SUNNA FRETTABLADIDIS

70 ára
Örnólfur Hall
varð sjötugur 2. desember sl,
Hann vill þakka öllum þeim sem
heiðruðu hann á afmælisdaginn.

Elsku dísin, litla dóttir okkar, systir og barnabarn,

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Axelma Jónsdóttir,
Hrafnistu, Reykjavík,

lést á Hrafnistu þriðjudaginn 5. desember sl. Útförin
fer fram frá Bústaðakirkju mánudaginn 18. desember
kl. 15.00.
Fanney Júlíusdóttir
Erlendur Magnússon
Júlíus Örn Júlíusson
Anna María Hjartardóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Svandís Þula Ásgeirsdóttir
sem lést af slysförum laugardaginn 2. desember síðastliðinn, verður jarðsungin frá Langholtskirkju miðvikudaginn 13. desember kl. 11.00. Blóm og kransar afþakkaðir en þeim sem vilja minnast hennar er vinsamlega
bent á Barnaspítala Hringsins, s.: 543 3724, í von um
bata Nóna Sæs.
Hrefna Björk Sigurðardóttir
Pálmi Freyr Steingrímsson
Nóni Sær Ásgeirsson
Sigurður J. Pálmason
Sigríður Jónsdóttir
Þóra Kristjánsdóttir
og aðrir aðstandendur.

Ásgeir Ingvi Jónsson

Auður Eysteinsdóttir
Hjalti Svanberg Hafsteinsson
Jón Guðmundsson
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Bengal, sphynx eða
síams? Fréttablaðið
fór á stúfana og fann
svölustu kisutegundir
landsins

» 76
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Stuttmynd Ísoldar Uggadóttur er á leiðinni á Sundance í janúar, stærstu kvikmyndahátíð Bandaríkjanna.
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Ekkert alvarlegt slys
hefur orðið á eina
kafla þjóðvegar 1 sem
er í 2+1 útfærslu.
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Nú skynja ég erindið
Er Samfylkingunni treystandi fyrir landsstjórninni? Treystir
formaður Samfylkingarinnar eigin þingflokki? Áhugamenn
um stjórnmál hafa spurt þessara spurninga eftir að Ingibjörg Sólrún Gísladóttir gerði traust að umtalsefni í ræðu í
Keflavík um síðustu helgi. Í ræðunni sagði hún, „vandi Samfylkingarinnar liggur í því að kjósendur þora ekki að treysta
þingflokknum – ekki ennþá, ekki hingað til“. Björn Þór
Sigbjörnsson spurði Ingibjörgu Sólrúnu út í þessi ummæli,
áhrif þeirra og erindi Samfylkingarinnar við þjóðina.

M

enn geta verið með orðhengilshátt og lagt út af
orðum mínum með öllum
mögulegum hætti en þeir
finna því ekki stað í ræðunni að ég hafi lýst vantrausti á þingflokki Samfylkingarinnar,“ segir
Ingibjörg Sólrún sem meðal annars mátti þola
glósur stjórnarliða í þingsal á þriðjudag. „Í
ræðunni var ég að draga upp mynd af stöðu
sem flokkar, sem hafa verið lengi í stjórnarandstöðu, glíma við. Þingmenn slíkra flokka
hafa ekki fengið tækifæri til að sýna hvernig
þeir myndu takast á við úrlausnarefnin ef
þeir væru við völd. Þess vegna þarf að gefa
fólki fullvissu fyrir að þessi hópur muni sýna
festu, ábyrgð og traust í sínum stjórnarathöfnum. Minn boðskapur til þjóðarinnar var
þessi – ykkur er fyllilega óhætt að treysta
okkur. Og sem formaður legg ég sjálfa mig að
veði í þeim efnum,“ segir Ingibjörg. Hún
bendir á að hún hafi verið að tala við flokksmenn og reynt að orða hlutina af einlægni og

heiðarleika. „Mér fannst ég þurfa að segja
þetta núna einmitt til þess að stuðla að ákveðnum viðsnúningi og ég heyri það víða að þessi
fundur hafi markað tímamót, verið tímapunktur viðsnúnings í rétta átt.“

3AMST¾ÈUR HËPUR
Orð Ingibjargar um að þingmenn Samfylkingarinnar hafi ekki fengið tækifæri til að sýna
hvernig þeir fara með völd kunna að hljóma
ankannalega í því ljósi að í þingliðinu eru þrír
fyrrverandi ráðherrar, fyrrverandi borgarstjóri í Reykjavík, sveitarstjórnarmenn og
annað reynt forystufólk í stjórnmálum. Ingibjörg segir það vitaskuld rétt en engu að síður
sé Samfylkingin ungur flokkur og það skipti
miklu máli. „Þetta er nýr flokkur og fólk
kemur úr mismunandi áttum. Það er hluti af
ímyndarvinnu okkar og fólk þarf að hafa
sterka tilfinningu fyrir að hópurinn sé samstæður og vinni þétt saman.“
En er það svo? Er þinglið Samfylkingarinnar ein heild? „Já. Við erum tvímælalaust á
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3AMEIGINLEGIR HAGSMUNIR
Síðustu skoðanakannanir benda til að um
fjórðungur þjóðarinnar hyggist kjósa Samfylkinguna. Það er nokkru minna fylgi en
flokkurinn fékk í kosningunum 2003 og
munar um nokkra þingmenn. Ingibjörg
kveðst hafa áhyggjur af þeirri stöðu og í
því ljósi haft uppi brýningarorðin í Keflavík. „Ég vildi koma þeim skilaboðum til
fólks að það er algjör forsenda þess að hér
verði umskipti í landsstjórninni að Samfylkingin fái aukið fylgi. Samfylkingin er
lykillinn að nýrri ríkisstjórn, að minnsta
kosti ríkisstjórn sem einhver endurnýjunarkraftur er í.“
Það er að sama skapi vert að velta vöngum yfir hvort það sé ekki Samfylkingunni
sjálfri lífsnauðsynlegt að komast í ríkisstjórn. Ingibjörg segir flokkinn verða til
áfram þó svo hann kæmist ekki í stjórn en
það myndi lengja þrautargöngu hans. „Það
er flokknum mikilvægt að komast í stjórn
og þjóðinni einnig þannig að þar fara hagsmunir saman,“ segir Ingibjörg Sólrún.
Ríkisstjórn sem kennir sig við frjálslyndi og jöfnuð er sú stjórn sem Ingibjörgu
Sólrúnu hugnast best. „Frjálslynd í bestu
merkingu þess orðs, þannig að hún sé víðsýn og umburðarlynd og ekki föst í pólitískum kreddum. Og jafnaðarstjórn þannig að
hún takist á við það meginverkefni að auka
jöfnuð í samfélaginu sem farið hefur á
verri veg síðastliðinn áratug. Jöfnuðurinn
þarf að ná til atvinnulífsins líka, þar gengur
ekki lengur að leggja allt traust á stóriðjuna, við viljum stuðla að jafnræði milli
atvinnugreina með meiri áherslu á þekkingargreinar.“ Þar sem ekki eru miklir
öfgar í íslenskum stjórnmálaflokkum telur
Ingibjörg að slíka stjórn megi mynda með
öllum flokkum.

).')"*®2' 3«,2². '¥3,!$«44)2 %ITT OG H¹LFT ER LIÈIÈ SÅÈAN HÒN BAR SIGURORÈ AF ®SSURI 3KARPHÁÈINSSYNI Å FORMANNSKJÎRI Å 3AMFYLKINGUNNI

(ÒN SEGIR ÖAU VINNA ÖÁTT OG N¹IÈ SAMAN EN SÎGUSAGNIR UM HIÈ GAGNST¾ÈA HAFA VERIÈ ¹ KREIKI

réttri leið, höfum unnið afburða vel í
okkar málefnavinnu og tekið frumkvæði í hverju málinu á fætur öðru.
Enda er nú svo komið að ríkisstjórnarflokkarnir gera lítið annað en elta
okkar áherslur. En ferlið hefur tekið
tíma og það er ekkert óeðlilegt við
það.“

%INING MILLI ÖEIRRA ®SSURAR
Eitt og hálft ár er síðan flokksmenn
kusu á milli Ingibjargar Sólrúnar og
Össurar Skarphéðinssonar í formannskjöri. Þau tókust á og Ingibjörg
segir þau átök hafa sett sitt mark á
Samfylkinguna. „Við getum ekki litið
framhjá því. Þetta var ekki pólitískt
uppgjör heldur var verið að gera upp
á milli einstaklinga og auðvitað gengur það nærri fólki.“ Hún segir mikilvægt að fólk hafi vissu fyrir að eining
sé milli þeirra Össurar. „Við erum
ólík en við vinnum þétt og vel saman.
Það eru engin áhöld um það.“
Hún bendir á að flokkar hafi áður
gengið í gegnum átök vegna formannskjörs, nærtækt sé þegar Davíð
Oddsson bauð sig fram gegn Þorsteini Pálssyni sitjandi formanni
Sjálfstæðisflokksins árið 1991. „Það
var erfitt fyrir þann flokk og það
varði lengi,“ segir hún.
6INGULSH¹TTURINN ER RÅKISSTJËRNARINNAR
Í pólitískri orrahríð er Samfylking-

unni oft legið á hálsi fyrir að hafa
ekki skýra stefnu í ýmsum stórum
málum.
Formaður
Framsóknarflokksins sagði vingulshátt einkenna
Samfylkinguna í ræðu á miðstjórnarfundi í nóvember. Ingibjörg Sólrún
kannast við umræðuna en vísar því á
bug að stefnan sé óskýr.
„Ef eitthvað er vingulsháttur þá
er það hvernig ríkisstjórnin hefur
starfað á umliðnum misserum,“ segir
hún og vísar til þess að milljörðum sé
heitið til framkvæmda í vegamálum
án þess að vegaáætlun liggi fyrir.
Einnig að viðbótargreiðslum til aldraðra sé heitið nokkrum klukkutímum
eftir samþykkt fjárlaga. Og hún nefnir fleira. „Varnarmálin hafa einkennst af vingulshætti. Þar er engin
stefnufesta.“
Stefna Samfylkingarinnar hafi
hins vegar alla tíð verið skýr; leita
eigi fjölþjóðlegs samstarfs um varnar- og öryggismál í Norður Atlantshafinu. „Við lögðum það til strax og
ljóst varð að Bandaríkjamenn ætluðu
héðan með herafla sinn. Og ríkisstjórnin er svo að gera þetta núna! Í
Íraksmálinu er líka vingulsháttur.
Menn voru óskaplega staðfastir í
ákvörðun sem var siðferðilega röng
fyrir fjórum árum en eru núna í
aðdraganda kosninga ekki vissir um
hvort þeir eigi að biðjast afsökunar
eða hvernig þeir eigi að hlaupa frá
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málinu. Þessi spjótalög lenda því ekki
á Samfylkingunni heldur þeim sem
hafa þessi orð uppi.“

+¹RAHNJÒKAUMR¾ÈAN ERFIÈ
Stóriðju- og umhverfismál eru sérstakur kapítuli í stjórnmálum síðustu
ára og er því haldið fram að stefna
Samfylkinginar í þeim sé allt annað
en skýr. Ingibjörg bendir á að Samfylkingin hafi tekið skýrt frumkvæði
með tillögum sínum um Fagra Ísland
sem styrkja stöðu náttúruverndar og
vísa veginn til ábyrgrar ákvarðanatöku í framtíðinni um verndun og
nýtingu náttúruauðlinda. „Samfylkingin leggur áherslu á lausnir á helstu
viðfangsefnum samtímans, það er
ekki nóg að vera bara á móti. Við
höfum líka sett fram leikreglur um
hvernig standa eigi að úthlutun og
aðgangi að auðlindum.“
Ingibjörg segir flokkinn hafa
grafið sig niður í rótina og komist að
niðurstöðu. Það hafi verið nauðsynlegt þar sem umræðan um Kárahnjúkavirkjun var honum erfið. „Við
gátum ekki skautað létt yfir það mál
heldur urðum við að fara í erfiða og
stundum sársaukafulla umræðu. Og
þetta er niðurstaðan. Samfylkingin
er eini flokkurinn sem hefur lagt
fram skýrar tillögur til framtíðar um
hvernig á að takast á við umhverfismálin.“

Minn boðskapur til
þjóðarinnar
var þessi
– ykkur er
fyllilega
óhætt að
treysta okkur. Og sem
formaður
legg ég
sjálfa mig
að veði í
þeim efnum.

+AFFIBANDALAGIÈ HELDUR
Til er óformlegt bandalag formanna stjórnarandstöðuflokkanna; kaffibandalagið svokallaða sem hyggst koma saman að loknum
kosningum og ræða hugsanlega stjórnarmyndun, fái flokkarnir til þess fylgi.
Síðan þetta var ákveðið í haust hafa vindar blásið öðru vísi í Frjálslynda flokknum
og bendir margt til að á þeim bæ hyggist
menn leggja ríka áherslu á málefni útlendinga í næstu kosningabaráttu.
„Við eigum eftir að sjá hvernig málin
þróast hjá Frjálslynda flokknum, hvernig
þeir leysa úr þeim ágreiningi sem greinilega er kominn upp milli þeirra sem eru
hófsamir í þessum málum og hinna sem eru
popúlistar og gera út á óánægju fólks. Ef sá
hópur verður ofan á sem vill gera út á fordóma, vanþekkingu eða reiði gagnvart
útlendingum þá geta aðstæður breyst en ef
menn eru skynsamir og hófsamir þá horfir
málið öðruvísi við.“ Á meðan formlegri
stefnu Frjálslynda flokksins hefur ekki
verið breytt sé staða kaffibandalagsins
óbreytt.
¶ARF AÈ R¾ÈA INNFLYTJENDAM¹L
Málefni innflytjenda hafa annars lítið verið
rædd á vettvangi stjórnmálanna og segir
Ingibjörg Sólrún mikilvægt að á þeim verði
tekið. „Við megum ekki vanvirða þær
áhyggjur sem venjulegt fólk hefur af þessum miklu breytingum sem hafa orðið í
íslensku samfélagi á undanförnum árum.
Við verðum að takast á við þetta en muna
jafnframt að það er hættulegt þegar farið
er að tala eins og útlendingar séu sökudólgar. Þeir hafa verið fengnir hingað til að
vinna og skila verulegum skatttekjum til
samfélagsins og eiga auðvitað rétt á þjónustu eins og við hin. Svo þurfum við að búa
þannig um hnútana að innflutt vinnuafl
verði ekki notað til að þrýsta niður lífsgæðum í samfélaginu. Það er verkefni sem allir
stjórnmálaflokkar þurfa að takast á við og
við lítum á það sem forgangsmál í Samfylkingunni að leita leiða til að skapa sátt um
hlutverk innflytjenda í okkar samfélagi.“
3KYNJAR ERINDIÈ
Í ljósi þess að fylgi Samfylkingarinnar
hefur að undanförnu mælst nokkru lægra
en kjörfylgið hefur því verið velt upp hvort
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3AMFYLKINGIN ER SEX ¹RA OG VANDI
HENNAR ER AÈ ÖR¹TT FYRIR TILVISTAR
KREPPU OG SL¾LEGA FRAMMISTÎÈU
RÅKISSTJËRNARFLOKKANNA HEFUR
OKKUR EKKI TEKIST AÈ NÕTA ÖAU
SËKNARF¾RI SEM GEFIST HAFA ¶AÈ
SEGJA SKOÈANAKANNANIR OKKUR
%KKI VEGNA ÖESS AÈ 3AMFYLKINGIN
HAFI EKKI STEFNU p BENDI EKKI
¹ LAUSNIR p ENDA FULLYRÈI ÁG AÈ
ENGINN ÅSLENSKUR STJËRNM¹LAFLOKK
UR HEFUR TEKIST EINS ALVARLEGA ¹
VIÈ STEFNUMËTUN OG 3AMFYLK
INGIN 6ANDI 3AMFYLKINGARINNAR
LIGGUR Å ÖVÅ AÈ KJËSENDUR ÖORA
EKKI AÈ TREYSTA ÖINGFLOKKNUM
p EKKI ENNÖ¹ EKKI HINGAÈ TIL /F
MARGT FËLK SEM VILL OG ¾TTI AÈ
KJËSA OKKUR p ALLUR MEGINÖORRI
¥SLENDINGA SEM HAFA SÎMU LÅFS
SÕN ¹HYGGJUR OG VERKEFNI OG VIÈ
p HEFUR EKKI TREYST ÖINGFLOKKNUM
FYRIR LANDSSTJËRNINNI ¶ETTA FËLK
HEFUR EKKI TREYST OKKUR TIL ÖESS AÈ
G¾TA HAGSMUNA ÖEIRRA TRYGGJA
STÎÈUGLEIKA FARA MEÈ SKATTPEN
INGA AF ¹BYRGÈ G¾TA ÖESS AÈ
ATVINNULÅF OKKAR SÁ SAMKEPPN
ISH¾FT OG VERNDA HAGSMUNI
¥SLANDS UTAN LANDSTEINANNA
&ËLKIÈ LANGAR EN HEFUR EKKI
ÖORAÈ p HINGAÈ TIL .Ò VERÈUR ¹
ÖESSU BREYTING
%N AF HVERJU NÒNA *Ò VEGNA
ÖESS AÈ 3AMFYLKINGIN ER TILBÒIN
FRAMBJËÈENDUR ERU TILBÒNIR OG ÁG
ER TILBÒIN ¡G ¾TLA AÈ SJ¹ TIL ÖESS
AÈ 3AMFYLKINGIN VINNI ÎTULLEGA
Å NÕRRI RÅKISSTJËRN VÅKI SÁR EKKI
UNDAN ERFIÈUM VERKUM SÕNI
SAMSTÎÈU STEFNUFESTU OG ¹BYRGÈ
¡G TREYSTI ÖVÅ OG TRÒI AÈ ÖING
MENN ALLIR OG FLOKKSMENN KOMI
MEÈ MÁR Å ÖENNAN LEIÈANGUR
ÖVÅ ANNARS HÎFUM VIÈ EKKI ERINDI
SEM ERFIÈI !NNARS N¹UM VIÈ EKKI
¹RANGRI Å Ö¹GU ÅSLENSKS ALMENN
INGS

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

ENNEMM / SÍA / NM19106

Ingibjörg Sólrún valdi formannsstarfinu. Hún viðurkennir að hafa
átt erfitt uppdráttar en kveðst
hafa styrkst. „Þetta hefur verið
erfitt allt frá síðustu kosningum.
Þær uppákomur sem urðu í tengslum við þær tóku á og svo seinna að
takast á um formannsembættið.
En nú erum við farin að nálgast
kosningar og ég er sannfærð um
að Samfylkingin á alla möguleika
á því að vera atkvæðamikil í næstu
ríkisstjórn. Ég finn því þessa
óþreyju, þessa löngun til að takast
á við það verkefni að færa hluti til
betri vegar í samfélaginu. Þetta er
sama óþreyjan og ég fann 1994 í
borginni svo ég er full eftirvæntingar að takast á við það þarfa
verkefni að mynda hér nýja ríkisstjórn sem dugur er í.“
Ingibjörg segir nándina við
kosningarnar styrkja sig enda
þurfi hún að hafa skýrar hugmyndir um það erindi sem hún
ætlar að reka. „Fyrir ári síðan var
þetta ekki runnið mér eins í merg
og bein og ég skynjaði þetta ekki
jafn sterkt af því að erindið var
ekki eins nálægt. Nú skynja ég
erindið.“

Tjá›u ﬂig me›

Mjúkt núggat, rista›ar heslihnetur, dökkt gæ›asúkkula›i

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

Nike
hettupeysa
Nike galli

5.490

12.990

stærðir: 128–176
litir: grænn, rauður

stærðir: s–xl
litir: blár, rauður

Nike buxur

4.990
stærðir: 128–176
litur: grár

Nike skór
Tennis Classics jr.

5.990
stærðir: 35,5–38,5

Nike galli

5.990
Adidas
körfubolti

stærðir: 128–176
litir: blár, grár

1.990

Nike
hettupeysa

4.990
stærðir: 98–128

Nike peysa

6.990
Nike buxur

3.990

stærðir: s–xl
litir: grænn, svartur

stærðir: 98–128

Nike buxur

5.990
stærðir: s–xl
litur: svartur

SMÁRALIND SÍMI 545 1550

GLÆSIBÆ SÍMI 545 1500

KRINGLUNNI SÍMI 545 1580

The North Face
flíspeysur
dömu og herra
Verð frá

5.990

Greenland
dúnúlpa frá
The North Face
Jólatilboð

22.990
Verð áður
26.990 kr.

Leki göngustafir
fyrir þá sem gera kröfur
Verð frá

5.990
parið

Meindl
Colorado GTX
Jólatilboð

McMurdo
dúnúlpa frá
The North Face

17.990
Verð áður 19.990

Jólatilboð

34.990
ÍSLENSKA / SIA.IS / UTI 35116 11/06

til í svörtu, grænu og brúnu
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Víravegrið milli akstursstefna
nánast jafnörugg og tvöföldun
Sérfræðingar í vegamálum og umferðaröryggi fullyrða að svokallaður 2+1 vegur með víravegriði milli akstursstefna tryggi nánast jafnmikið öryggi og tvær akreinar í báðar áttir. Kostnaðurinn er hins vegar þrefalt minni. Ekkert alvarlegt slys hefur orðið á
eina kafla þjóðvegar 1 sem er í 2+1 útfærslu. Sigríður Dögg Auðunsdóttir kannaði kosti og galla 2+1 vegar.

(VAÈ ER   VEGUR
3VOKALLAÈUR   VEGUR ER VEGUR ÖAR
SEM TV¾R AKREINAR LIGGJA Å AÈRA AKST
URSSTEFNU EN EIN AKREIN Å GAGNST¾ÈA
STEFNU -IÈJUAKREIN ER SÅÈAN VÅXLAÈ
SEM N¾ST ¹ EINS TIL TVEGGJA OG H¹LFS
KÅLËMETRA MILLIBILI ¹ MILLI AKSTUSSTEFNA
OG ÎKUMÎNNUM ÖANNIG GERT KLEIFT AÈ
AKA FRAMÒR MEÈ REGLULEGU MILLIBILI
6ÅRAVEGRIÈ ER SETT ¹ MILLI AKSTURSSTEFNA
SEM DREGUR VERULEGA ÒR LÅKUM ÖESS AÈ
BÅLAR ÒR GAGNST¾ÈRI ¹TT REKIST SAMAN ¶AR
SEM AKREINUM F¾KKAR ÒR TVEIMUR Å EINA
ER ÎRYGGISSV¾ÈI MILLI AKSTURSSTEFNA SEM
KALLAÈ ER SKIPTISV¾ÈI  SKIPTISV¾ÈI ER
VEGURINN   VEGUR OG N¾R SKIPTISV¾ÈI
YFIR UM   KM VEGARKAFLA 'ATNAMËT VIÈ
  VEG ERU STAÈSETT ¹ SKIPTISV¾ÈUM
²2 3+µ23,5 6%'!'%2¨!2)..!2

mannslífum segir Ágúst: „Það er
erfitt að fullyrða það en það má
vera að svo sé að víraleiðarinn
hafi bjargað mannslífum. Hins
vegar er vel hægt að fullyrða að
hann eigi eftir að gera það.“

2EYNSLA 3VÅA J¹KV¾È
Banaslysum fækkar jafnmikið á
svokölluðum 2+1 vegi og 2+2
vegum, samkvæmt reynslu Svía,
sem lagt hafa 2+1 vegi með góðri
raun í meira en áratug.
Þetta kemur fram í skýrslu um
tillögu Vegagerðarinnar um 2+1
veg á þeim kafla Suðurlandsvegar
sem liggur frá Hafravatni að Þorlákshafnarvegi, sem birt var um
miðjan nóvember.
Kostnaður við lagningu 2+1
vegar er hins vegar að minnsta
kosti helmingi lægri en lagningu
tvöfalds vegar með víravegriði á
milli akstursstefna og þrefalt
lægri en kostnaður við lagningu
tvöfalds vegar með auðu svæði á
milli akstursstefna, líkt og gert
hefur verið á Reykjanesbrautinni,
samkvæmt skýrslunni.
Jón Rögnvaldsson vegamálastjóri segir að kostnaður við 2+1
veg frá Reykjavík til Selfoss sé
um þrír milljarðar. Hins vegar
hafi alltaf verið gert ráð fyrir því
að næst Reykjavík verði tvöfaldar
akreinar í báðar áttir, og kosti það
um tvo milljarða til viðbótar.
Kostnaðurinn nemi því um fimm
milljörðum.
Margar tölur hafi verið á lofti
varðandi kostnað á tvöföldun í
báðar áttir á leiðinni en segir hann
líklegt að hann geti orðið á bilinu 7
til 12 milljarðar. Það fari eftir

útfærslu á veginum sjálfum og
gerð gatnamóta. Hann áréttar að
rétt sé að komi fram að kostnaður
við gerð tvöfaldra akreina í báðar
áttir á Suðurlandsvegi sé minna
kannaður en 2+1 útfærslan og því
kostnaðartölur miklu óáreiðanlegri.

2AUNH¾FASTI KOSTURINN
Vegagerðin telur að 2+1 vegur um
Suðurlandsveg sé raunhæfasti og
hagkvæmasti kosturinn þegar
horft er til öryggis vegfarenda og
hættunnar á alvarlegum slysum.
Samkvæmt spám um aukningu
umferðar á næstu árum er gert
ráð fyrir því að 2+1 vegur muni
anna umferð um Suðurlandsveginn næstu tvo til þrjá áratugi.
Meðalumferð um veginn er nú um
6.000 til 7.300 bílar á dag en mun
rúmlega tvöfaldast fram til ársins
2025 eða 2030 og mun 2+1 vegur
anna þeirri umferð.
Til samanburðar annar vegurinn eins og hann er núna, með
einni akrein í hvora átt að mestu
leyti, um tíu þúsund bílum á dag
og tvær akreinar í hvora átt anna
allt að 50 þúsund bíla umferð á
dag.
%KKERT SLYS ¹S¾TTANLEGT
Samkvæmt upplýsingum frá Jóni
Rögnvaldssyni
vegamálastjóra
hafa Svíar mesta reynslu allra
þjóða af öryggi 2+1 vega. Svíar
hafa innleitt svokallað „nullvisjon“ sem markmið í vegagerð,
sem þýðir einfaldlega það að þeir
ætla sér að fækka alvarlegum
umferðarslysum niður í ekki
neitt.
Íslenska vegagerðin hefur
unnið eftir því markmiði frá árinu
2002 að fækka alvarlegum slysum
um að minnsta kosti 40 prósent.
„Ekkert slys er samt sem áður
ásættanlegt,“ segir Jón.
Jón segir að Vegagerðin, ásamt
samgöngumálaráðuneytinu,
Umferðarstofu og Lögreglunni
vinna
samkvæmt
sérstakri
umferðaröryggisáætlun. „Reynsla
af henni hefur verið góð því reynt
hefur verið að gera aðgerðir til að
bæta umferðaröryggi markvissari með því að samræma krafta
þessara aðila,“ segir Jón.
Vegagerðin telur að einn mikilvægasti þátturinn í því að bæta
umferðaröryggi sé að aðgreina
akstursstefnur á þeim vegaköflum þar sem flest slys verða, sem
er á umferðarmestu vegunum.
„Eitt af markmiðum Vegagerðarinnar er að umferðaröryggi verði
sem best hér á landi,“ segir Jón.
Hann segir að með því að leggja
það til að svokallaður 2+1 vegur
verði lagður um Suðurlandsveg sé
Vegagerðin að benda á það sem
hún telji hagkvæman og raunhæfan kost. „Við myndum aldrei mæla
með því að farin yrði leið sem ekki
myndi tryggja nægilegt öryggi
fyrir vegfarendur,“ segir Jón.
„Ef unnt er að tryggja fjármagn til þess að gera 2+2 veg á
þessari leið þá er það að sjálfsögðu
enn betra en 2+1 en ekki má

35¨52,!.$36%'52 (AUSTIÈ  VAR TEKINN Å NOTKUN VEGARKAFLI MEÈ SVOKALLAÈRI   ÒTF¾RSLU 3¹ VEGUR ER MJËRRI EN S¹ SEM
6EGAGERÈIN HEFUR LAGT TIL AÈ LAGÈUR VERÈI ¹ LEIÈINNI 2EYKJAVÅK 3ELFOSS %NGIN ALVARLEG SLYS HAFA ORÈIÈ ¹ FËLKI ¹ KAFLANUM FR¹ ÖVÅ HANN
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gleyma því að jafnframt þarf að
vinna að því að auka umferðaröryggi annars staðar,“ segir hann.

2ANNSËKNANEFNDIN VILL  
Ágúst Mogesen, forstöðumaður
rannsóknanefndar umferðarslysa,
segir að nefndin muni ekki hafa
afskipti af útfærslu vegarins,
hvort farið verði í 2+2 útfærslu
eða 2+1, svo lengi sem umferð úr
gagnstæðri átt verði aðgreind.
„Ráðherra hefur lýst því yfir
að langtímamarkmiðið sé 2+2.
Hins vegar tel ég samt að ráðlegt
væri að ráðast í það á næstu árum
að breyta veginum í 2+1 til þess að
draga megi sem allra fyrst úr
alvarlegustu slysunum,“ segir
Ágúst.
„Það er ódýrara og nánast jafnöruggt og við myndum leggja
lengri kafla í einu, sem bætir jafnframt öryggið,“ segir Ágúst. „Sú
útfærsla myndi henta mjög vel á
Vesturlandsvegi og Suðurlandsvegi,“ segir hann.
Ágúst bendir á að sjónarmið
rannsóknarnefndarinnar miðist
fyrst og fremst við að bæta
umferðaröryggi. „Við viljum að
komið verði í veg fyrir framanákeyrslur á Vesturlandsvegi og
Suðurlandsvegi sem fyrst. Því er
skynsamlegast í stöðunni að leggja
áherslu á að ráðast í lagningu 2+1
vegar en 2+2 í nánustu framtíð,“
segir hann. Það megi þó áfram
horfa til framtíðar um að tvöfalda
akreinar í báðar áttir, en 2+1
útfærslan geti vel nýst sem áfangi
í átt til þess og dugi næstu tvo áratugina ef ekki lengur.
9FIRLÎGREGLUÖJËNN VILL  
Þröstur Brynjólfsson, yfirlögregluþjónn hjá lögreglunni á Sel-
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ngin alvarleg umferðarslys hafa orðið á
þeim kafla Suðurlandsvegar
sem
breytt var í svokallaðan 2+1 veg sem tekinn
var í notkun haustið 2005, samkvæmt upplýsingum frá Ágústi
Mogesen, forstöðumanni rannsóknanefndar umferðarslysa.
„Ég veit ekki hvort fólk man
almennt eftir því að á þessum
kafla urðu mjög alvarleg umferðarslys og banaslys áður en veginum var breytt. Hann leysti af
hólmi mjög hættulegan kafla við
gömlu Þrengslavegamótin,“ segir
Ágúst.
Hann segir að rannsóknanefnd
umferðarslysa hafi upplýsingar
um það að hinn nýi 2+1 vegur hafi
komið í veg fyrir hugsanlega mjög
alvarleg slys. „Við höfum fengið
sendar
lögregluskýrslur
um
umferðarslys og umferðaróhöpp
sem hafa orðið með þeim hætti að
ökumenn hafa misst stjórn á bíl og
farið utan í víraleiðarann sem
aðskilur akstursstefnur en þar af
leiðandi ekki inn á hinn vegarhelminginn og því ekki framan á
bíl sem kemur úr gagnstæðri átt,“
segir Ágúst.
Spurður hvort hann telji að
þessi vegútfærsla, 2+1 á þessum
kafla hafi hugsanlega bjargað
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fossi, tekur undir þetta með
Ágústi.
„Það er mín persónulega skoðun, og ítreka ég að það er ekki
skoðun lögreglunnar, að við
eigum að leggja 2+1 veg í stað
þess að tvöfalda,“ segir Þröstur.
„Við eigum að vera skynsöm og
það eru engar líkur á því að
umferðin aukist jafnhratt um
þennan veg á næstu áratugum og
orðið hefur síðustu ár,“ segir
hann.
Þröstur bendir á að það sé
mikilvæg staðreynd í þessari
umræðu að hægt sé að leggja að
minnsta kosti helmingi lengri
vegarkafla í 2+1 útgáfu fyrir þá
upphæð sem tvöföldun myndi
kosta. „Það hefur sýnt sig að 2+1
er nánast jafnöruggur og tvöfaldur vegur og það er lykilatriði í
þessari umræðu,“ segir Þröstur.

2EYNSLAN GËÈ
Þröstur Brynjólfsson, yfirlögregluþjónn á Selfossi, segir að
reynsla lögreglunnar af 2+1 kaflanum á Suðurlandsveginum sé
alla jafna góð. „Það eru ekki allir
ánægðir með þennan vegakafla þó
svo að flestum finnist þetta vera
vegabætur og segjast öruggari í
þeirri vissu að þeir eigi ekki von á
bíl á móti,“ segir Þröstur. Hann
segir að fólk verði að hafa það
hugfast í umræðunni að þessi
útgáfa af 2+1 er ekki eins og sú
sem Vegagerðin mælir með að
lögð verði. Sú verði heldur breiðari í alla staði.
Hann segir það athyglisvert að
lögreglan merki mismun milli
kynja í viðhorfi þeirra til 2+1 vegarins. „Konur eru að jafnaði
ánægðari með veginn en karlar.
Kannski hangir það saman við það,
sem okkur hefur fundist, að það
eru frekar karlar sem stunda
framúrakstur við vafasöm skilyrði
en konur,“ segir Þröstur. Hann
segir að konur hafi haft orð á því
að þær séu ánægðar með endurskinið á víravegriðinu og segja það
mynda afgerandi aksturslínu. „Á
móti kemur að sumum finnst ein
akrein þröng og hafa áhyggjur af
því að neyðarbílar geti ekki tekið
fram úr ef þess þarf. Reynslan er
hins vegar sú að okkur hefur ekki
borist neinar kvartanir um það að
neyðarbílar hafi ekki getað tekið
fram úr,“ segir Þröstur.
Hann bendir jafnframt á að
bílar hafi lent utan í víravegriðinu
oftar en einu sinni og orðið fyrir
skemmdum. „Þeir hafa þó ekki
farið yfir á öfugan vegarhelming
og við erum sannfærðir um það að
ef ekki hefði verið fyrir víravegriðið hefðu að minnsta kosti einhverjir af þessum bílum farið yfir
á öfugan vegarhelming og ef til
vill valdið alvarlegum slysum,“
segir Þröstur. N

-ËTORHJËLAFËLK ¹HYGGJUFULLT
Mótorhjólafólk hefur lýst yfir
áhyggjum sínum af víravegriðum
og telur að það skapi aukna hættu
fyrir mótorhjólaökumenn. Svíar
telja að víravegriðin hafi gefið það
góða raun í fækkun alvarlegra
slysa að það vegi þyngra en áhyggjur mótorhjólamanna. Raunin sé sú
að engin marktæk sönnun sé á því
að víravegriðin valdi fleiri slysum
hjá mótorhjólamönnum og talið er
að þau hafi frekar komið í veg fyrir
alvarleg slys.
Í Svíþjóð er starfandi nefnd sem
vinnur að auknu öryggi víravegriða og situr fulltrúi mótorhjólamanna í henni. Reynt hefur verið
að gera staurana ávalari og taka af
hvöss horn sem geta valdið slysum. Bent hefur verið á að það sé þó
alltaf hættulegt að keyra á kyrrstæðan hlut. Víravegriðin sem
notuð eru á Íslandi hafa reynst vel
og þykja tiltölulega örugg mótorhjólamönnum miðað við margar
aðrar gerðir.

SKÓLAVÖRÐUSTIG • KRINGLUNNI • SMÁRALIND
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Lengi lifir þessi
gamla bylting

Á

austurströnd Kúbu
kom bátur nokkur
að landi fyrir fimmtíu árum. Í þessum
tólf manna dalli
voru 82 sjórekin
ungmenni, þeirra á meðal Argentínumaðurinn Che Guevara, Fídel
Kastró og litli bróðir Fídels, Raúl.
Flestir skipverja voru síðar meir
vegnir í bardaga, en Kastróbræður
tóra. Sjóferðin markaði upphaf
kúbversku byltingarinnar og þeir
bræður stýra enn þjóðarskútunni.
Þessa upphafs er minnst árlega
og markast dagarnir í kringum
annan desember af miklu gleðihaldi og fjöri á Kúbu. Í ár var sleg-

ið saman við byltingarhátíðina
afmæli leiðtogans áttræða, Fídels
Kastró. Sá gamli var því miður of
veikburða til að mæta í veisluna í
ár.
Nú til dags virðist það sem lifir
af byltingunni síst snúast um
kommúnisma eða kapítalisma í
huga almennings. Eyjarskeggjar,
ungir sem aldnir, segjast flestir
stoltir af byltingunni, þótt fæstum
geðjist áhrif hennar á athafnafrelsi
hvers og eins. Ímynd Kastr-ós spilar stóra rullu. „Við erum ekki
kommúnistar, við erum Fídelistar,“
er algengt viðkvæði. Mestu máli
skiptir þó að hafa staðið af sér yfirgang Bandaríkjanna. Það þykir

mikið afrek. Efnahagur eyjarskeggja er bágur. Menntun er góð
og ókeypis, en launin eru að sama
skapi lág. Kúbverjar henda gjarnan að því gaman að þeir sitji árum
saman á skólabekk án þess að
borga neitt, fái jafnframt læknisþjónustu ævilangt án þess að borga
neitt.
„Síðan þrælum við alla ævi fyrir
ríkið, án þess að það borgi okkur
eitt eða neitt!“
Þrátt fyrir öll vandræðin sem
að Kúbverjum steðja er þjóðarsálin dugmikil, eins og kenna má af
þessum ljósmyndum sem teknar
voru á afmæli byltingar og byltingarleiðtoga í ár.
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Hefur öðlast bjartsýni á ný
Særún Sveinsdóttir heitir hún, konan sem lenti í
alvarlegu slysi í nóvember í fyrra. Hún missti báða
fæturna fyrir ofan hné. Henni var ekki hugað líf.
En hún dreif sig upp. Og gott betur en það. Hún
fer allra sinna ferða á sérútbúnum bíl. Hún ætlar
að fá sér hentugra húsnæði. Og svo ætlar hún í
skóla. Jóhanna S. Sigþórsdóttir sló á þráðinn til
hennar í Nebraska.

É

g er bjartsýnni á
framtíðina nú heldur
en ég var fyrst eftir
slysið,“ segir Særún
Sveinsdóttir, íslensk
kona, búsett í Nebraska, sem er óðum að ná sér á strik
eftir mjög alvarlegt slys. Hún segist vera að venjast fötlun sinni,
hjólastjólnum og því að fara ferða
sinna.
„Ég held bara mínu striki. Það
þýðir ekkert að gefast upp,“ segir
þessi dugmikla kona, en straumhvörf urðu í lífi hennar hinn 14.
nóvember á síðasta ári. Þá
klemmdist hún milli tveggja bíla í
Omaha, þar sem hún býr, og missti
báða fæturna fyrir ofan hné. Hún
lá í tæpa fjóra mánuði á spítala en
dreif sig svo fljótlega upp, með
guðs hjálp og góðra manna.
„Ég tek bara einn dag í einu og
er ákveðin í að ná þessu,“ heldur
Særún áfram. „Læknarnir hafa
sagt við mig að þeir hafi aldrei
vitað til þess fyrr að manneskja
sem lent hefur í jafn slæmu slysi,
og ég lenti í, væri svo fljót að koma
sér af stað aftur. Ég var meira að
segja útnefnd „Hetja ársins“ á
spítalanum vegna þess að ég fór
að hjálpa þar til eftir að ég útskrif-

aðist. Þar lá fólk inni sem var
lamað eftir slys, skot eða eitthvað
annað og vildi helst gefast upp. Ég
gaf mig í að ræða við þetta fólk og
einhverjir vildu nú líta svo á að ég
hefði komið því til lífsvilja á ný.
En ég trúi því að gefi Guð okkur
annað tækifæri þá eigum við að
nota það. Læknarnir sögðu að það
væri kraftaverk að ég hefði lifað
slysið af. Ef ég verð dauf í dálkinn
þá hugsa ég bara til þess að ég eigi
að vera þakklát fyrir að fá að vera
á lífi.“

(J¹LP AÈ HEIMAN
„Það hjálpaði mikið að vita af öllu
þessu fólki heima á Íslandi sem
var að líta til með mér, vildi fá
fréttir af mér og trúði á mig. Það
hvatti mig sannarlega áfram. Ég
sakna þess að geta ekki flutt því
þakkir mínar persónulega.“ Fréttir af slysinu bárust fljótlega hingað til lands og skömmu síðar hófu
fyrrverandi bekkjarfélagar Særúnar í Hafnarfirði fjársöfnun hér
heima. Fjölmargir vildu leggja
hönd á plóg og hjálpa samlöndu
sinni í erfiðleikum hennar, sem
voru miklir og hafði borið brátt
að. Sem dæmi um samhuginn
nefnir Særún einnig að maður hafi

32². 36%).3$«44)2 ¥ SÁRÒTBÒNUM BÅL SEM HÒN FESTI KAUP ¹ EFTIR AÈ HAFA MISST B¹ÈA F¾TURNA "ÅLLINN S¹ ARNA HEFUR VAKIÈ MIKLA

ATHYGLI VEGNA BÒNAÈARINS SEM Å HONUM ER EN HANN GERIR 3¾RÒNU KLEIFT AÈ KOMAST ALLRA SINNA FERÈA ¹N AÈSTOÈAR

gengið upp úr þurru að systur
hennar í Vestmannaeyjum og sagt
við hana að hann vildi gjarnan
senda slasaðri systur hennar í
Nebraska peningaupphæð. Það
hefði hann svo gert fyrir milligöngu systurinnar.
„Þetta hefur komið sér svo vel
að ég hef grátið yfir því hvað fólk
er gott við mig,“ segir hún. „Þetta

sýnir hvernig Íslendingar eru. Þeir
hugsa um sína hvort heldur er nær
eða fjær. Ég get aldrei þakkað
þessu yndislega fólki nógsamlega
fyrir allar þær velfarnaðaróskir,
velvilja og stuðning, sem ég hef
fengið. Með aðstoðinni hef ég getað
greitt niður skuldir mínar, borgað
húsaleiguna og staðið undir fleiri
útgjöldum sem ella hefðu reynst

mér óyfirstíganlegur hjalli. Svo
eru gamlir vinir mínir, sem ég
hafði misst samband við af því að
ég vann svo mikið, farnir að koma
til mín í heimsókn núna, sem mér
finnst mjög gott. Ég hef þá einhvern til að tala við. Ég get ekki
heimsótt neinn því ég kemst ekki
inn í húsin í hjólastólnum, svo fólk
kemur bara og heimsækir mig. Ég
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er því farin að fá þó nokkuð mikið
af heimsóknum. Fólk er farið að
sætta sig betur við fötlun mína.
Sumir áttu erfitt með það í fyrstu.
Þeir vissu ekki hvernig þeir áttu
að koma fram við mig.“

"ÅLLINN BREYTTI ÎLLU
Særún hefur keypt sér sérútbúinn
bíl. Bílstjórasætið virkar eins og
lyfta með vökvabúnaði, það snýst,
kemur út úr bílnum í rétta hæð við
hjólastólinn, „sækir“ Særúnu í
hann og flytur hana inn í bílinn.
Veturnir í Nebraska eru kaldari
heldur en hér á Fróni ef eitthvað
er. Frostið fer oft niður í 10 til 15
stig og snjór getur orðið mikill.
Hún kveðst kvíða vetrinum nokkuð að þessu sinni. Hún sé smeyk
um að komast ekki allra sinna
ferða á bílnum ef mikið snjóar.
Bensínið og bremsan séu handstýrð og því sé ekki víst að hún geti
haft stjórn á bílnum í slæmri færð
með einungis aðra hönd á stýri.
„En ég mun reyna það sem ég get,“
segir hún æðrulaus og bætir við:
„Ég þarf bara að æfa mig meðan
snjórinn er lítill.“
Særún hefur hug á að koma í
heimsókn hingað til lands næsta
sumar. Börnin hennar þrjú, sem
eru 19, 15 og 14 ára, langar mikið
að komast hingað, segir hún og
bætir við að þau hvetji sig áfram í
lífinu. Og nú er hafinn undirbúningur jólanna, sem hún heldur að
rammíslenskum sið. Fjölskyldan
borðar
jólamatinn,
ofnsteikt
lambalæri með brúnuðum kartöflum og öðru tilheyrandi á aðfangadagskvöld og opnar svo gjafirnar,
en í Nebraska hefst jólahald að
morgni jóladags. Eftir matinn ber
Særún svo fram heitt súkkulaði
með rjóma eins og móðir hennar
var vön að gera hér heima á Fróni.
¥SLENSKT JËLAHALD H¹TÅÈLEGRA
„Íslenska jólahaldið er svo miklu
hátíðlegra heldur en það sem tíðkast hér,“ útskýrir hún. „Krakkarnir mínir dýrka það, svo ekki sé nú
talað um jólamatinn. Það er allt

345¨.).'52).. ¶AÈ VORU BEKKJ
ARSYSTKIN 3¾RÒNAR Å (AFNARFIRÈI SEM
HËFU SÎFNUN TIL STUÈNINGS HENNI

¶ANNIG VARÈ SLYSIÈ
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íslenskt hjá mér um jólin.“ Særún
hefur fleiri járn í eldinum heldur
en jólaundirbúninginn. Hún er
jafnframt farin að leita sér að nýju
húsi á einni hæð. Húsið hennar er
tveggja hæða og hún kemst ekki
upp á efri hæðina.
„Krakkarnir mínir verða að sjá
um þrifin uppi á lofti og eru líklega
ekkert að vanda sig sérstaklega
þegar þau vita að ég get ekki fylgst
með þeim,“ segir hún og hlær.“ Annars er helst fram undan hjá mér að
halda áfram í líkamsrækt og reyna

Þetta hefur komið
sér svo vel að ég hef
grátið yfir því hvað
fólk er gott við mig.

að efla mig eins og ég get. Svo er ég
að hugsa um að fara í skóla. Hann
heitir Metro Community College og
þar myndi ég læra tölvutækni. Ég
gæti þá gert ýmislegt heima í stað
þess að sitja þar aðgerðarlaus og
verða dauf meðan krakkarnir eru í
skólanum,“ bætir hún hress við og
það er greinilegt að hún hyggst ekki
sitja auðum höndum og láta í minni
pokann fyrir örlögunum.
Hún biður fyrir kærar kveðjur
og hjartans þakkir heim með óskum
um gleðileg jól.

3LYSIÈ SEM 3¾RÒN 3VEINSDËTTIR
LENTI Å  NËVEMBER  VARÈ
MEÈ ÖEIM H¾TTI AÈ HÒN VAR
¹ LEIÈ TIL VINNU SINNAR OG ËK
PALLBÅL SEM HLAÈINN VAR POKUM
MEÈ HAUSTLAUFUM (ÒN VARÈ
ÖESS SKYNDILEGA VÎR AÈ POKAR
HÎFÈU FALLIÈ AF PALLI BÅLSINS (ÒN
AFRÁÈ AÈ STÎÈVA HANN OG KIPPA
POKUNUM AFTUR UPP ¹ PALLINN
¶EGAR HÒN VAR RÁTT UM ÖAÈ BIL AÈ
LJÒKA VERKINU VARÈ HÒN FYRIR BÅL
SEM KOM AÈVÅFANDI ¶ANNIG VILDI
TIL AÈ BÅLSTJËRI ÖESS BÅLS +ENN
ETH #OOKS ER SAMSTARFSMAÈUR
3¾RÒNAR HJ¹ FLUTNINGAFYRIRT¾KINU
$EFFENBAUGH
#OOKS STEIG ÒT TIL ÖESS AÈ
REYNA AÈ AÈSTOÈA 3¾RÒNU OG
B¾GJA UMFERÈ FR¹ HENNI ÖAR
SEM HÒN L¹ ¹ GÎTUNNI ¶¹ GERÈIST
ÖAÈ AÈ KONA ËK ¹ KYRRST¾ÈAN BÅL
#OOKS MEÈ ÖEIM AFLEIÈINGUM
AÈ BÅLLINN RAKST ¹ MANNINN SEM
VARÈ TIL ÖESS AÈ HANN KASTAÈIST
UM TUTTUGU METRA OG HLAUT
ALVARLEGA HÎFUÈ¹VERKA "ÅLL #OOKS
ENDAÈI SVO ¹ 3¾RÒNU ÖAR SEM
HÒN L¹ ¹ GÎTUNNI 4ALIÈ ER AÈ ÖAÈ
HAFI VERIÈ Ö¹ SEM HÒN MISSTI
F¾TURNA
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Góður gestur á Sundance
Ísold Uggadóttir er að stíga sín fyrstu skref sem kvikmyndagerðarkona. Stuttmynd hennar, Góðir gestir, er á leiðinni á Sundance
í janúar, stærstu kvikmyndahátíð Bandaríkjanna, en hún er frumraun Ísoldar sem leikstjóra og var tilnefnd til Eddunnar á dögunum. Hanna Björk Valsdóttir spjallaði við þessa upprennandi stjörnu sem býr í New York.

Í

sold hefur búið og starfað
í New York síðustu fimm
ár. Hún flutti þangað rétt
fyrir 11. september 2001
og lærði í New York University, Tisch School of
the Arts. Þar lærði hún „Interactive Communications“ og hefur
síðan starfað í stórborginni sem
klippari hjá Partisan Pictures.
Sundance-hátíðin fer fram 18. til
28. janúar og er ein stærsta kvikmyndahátíð í heimi, svokölluð Ahátíð. Hátíðin er þekkt fyrir að
velja unga og ferska leikstjóra
sem eru jafnvel ögrandi á einhvern hátt. Robert Redford rekur
hátíðina og Hollywood-stjörnurnar eru vanar að flykkjast á Sundance. Því var Ísold í skýjunum
þegar Fréttablaðið hafði samband
við hana í New York.
„Já, ég er mjög spennt fyrir
þessu, gaman að kíkja á hátíð með
Robert Redford og hans liði. Á
Sundance mætir rosalega mikið
af fólki úr bransanum og dagskrárstjórar frá öðrum hátíðum
og velja þar myndir á sínar hátíðir. Þess vegna er þetta líka frábært tækifæri til að hitta fólk og
koma sér á kvikmyndagerðarkortið,“ segir Ísold. Góðir gestir
var frumsýnd á kvikmyndahátíð í
San Fransisco í júní á þessu ári,
þaðan fór hún á Palm Springs Int.
Short Festival, á kauphátíð í New
York, og Alþjóðlegu kvikmyndahátíðina í Reykjavík. „Ég hefði
getað sent hana út um allt eftir
sumarið en ég ákvað að bíða
aðeins og spara hana fyrir réttu
hátíðirnar. Þetta er líka spurning
um að velja og hafna.“

"RJ¹LUÈ VINNA
Það er heilmikil vinna á bakvið
eina litla stuttmynd, bæði fyrir og
eftir. „Ég er núna að vinna í að
koma myndinni á 35 mm filmu
fyrir Sundance og það er dýrt

spaug sem tekur heilmikla orku,
tíma og samningaviðræður. Myndin var framleidd án allra opinberra styrkja, við sóttum um
styrki en það gekk mjög erfiðlega.
Ég ákvað að láta það ekki slá mig
útaf laginu og þá kom fjölskyldan
til hjálpar og kreditkortin,“ segir
Ísold og viðurkennir að það erfiðasta við myndina hafi verið að
fjármagna hana. „Ég er núna að
selja DVD-diskinn í Kirsuberjatrénu á Vesturgötu og er að reyna
að fjármagna þetta svona úr
ýmsum áttum. Ég er með tímaritið Ríkustu menn Íslands árið 2006
og er að skoða hvaða fyrirtæki
eiga mikinn pening sem gætu viljað fá lógóið sitt á mynd á stórri
hátíð,“ segir hún hálfpartinn í
gríni, en er samt alvara. „Maður
sækir um mjög marga styrki og
fær mjög mörg nei, en oft kemur
eitt já. Þetta eru mörg símtöl og
margir tölvupóstar.“

+LIPPARI Å .EW 9ORK
Ísold hefur starfað sem klippari
hjá Partisan Pictures síðustu ár
og hefur klippt fjöldann allan af
heimildarmyndum og heilu seríurnar fyrir History Channel. „Ég
er núna að vinna „freelance“ hjá
Partisan svo ég geti sinnt Góðum
gestum og komið henni á framfæri. Ég hef verið að hafna klippiverkefnum undanfarið. Þegar ég
er að klippa þáttaraðir þá er það
12 til 14 tíma vinna á dag, og enginn tími til að vera í símanum
hálfan daginn. Það er bara heilmikið mál að fylgja svona mynd
eftir. Ég er auðvitað á hausnum og
ætti að vera að klippa á fullu til að
fá laun en þá myndi þessi mynd
ekki fara neitt. Það er enginn
annar til að koma henni á framfæri,“ útskýrir Ísold og segir að
enginn einn dagur sé eins í stórborginni. „Allir dagar hjá mér
eiga það samt sameiginlegt að það

er aldrei nægur tími og ég er alltaf að keppa við klukkuna. „To do“listinn er endalaus og ég skulda
alltaf einhverjum tölvupóst. Í
rauninni ætti ég að vera með fólk
í vinnu. Einhvers staðar í hausnum á mér er líka ný mynd sem ég
ætti að vera byrjuð að vinna í.“

!È FÎNDRA SAMAN SÎGU
Það eru rúm tvö ár síðan Ísold
byrjaði að vinna við gerð myndarinnar. „Ég var þá búin að vinna
við að klippa hjá Partisan í dálítinn tíma. Það er rosalega góð
þjálfun í kvikmyndagerð að vera
alltaf í klippiherberginu og þá
skoðar maður tökur annarra og
hugsar oft hvernig maður hefði
gert þetta öðruvísi sjálfur. Ég hef
fengið rosalega mikla reynslu í
klippiherberginu og finnst mjög
skemmtilegt að klippa. Þetta er
eins og púsl, maður
situr og föndrar
saman sögu. Mér
finnst gaman að
segja frá og það að
klippa er það sama
og að segja frá. Eins
þegar maður gerir
kvikmynd, þá er
maður að segja
sögu. Mig hafði
lengi langað að gera
mína eigin bíómynd
en mig langaði að
gera hana fagmannlega. Ekki bara vídeómynd sem ég
myndi gera með
vinum
mínum
heima. Ég vildi atvinnuleikara og
að allt yrði fagmannlega gert.“
Eftir að Ísold tók ákvörðun um
að gera myndina lagðist hún í lestur bóka um allt sem tengist kvikmyndagerð, fór að stúdera hvernig handrit eru unnin og las bækur
um handritagerð. „Ég lærði auðvitað heilmikið í náminu mínu í

NYU en mitt áherslusvið var
vídeó-list, margmiðlun og eftirvinnsla. Ég hafði samt alltaf mikinn áhuga á kvikmyndagerð en
þorði kannski ekki að stíga skrefið til fulls. Þetta er svo mikil barátta og basl.“ En eftir að ákvörðunin var tekin varð ekki aftur
snúið. „Ég fékk tvo framleiðendur
með mér, þær Furu Ösp Jóhannesdóttur og Stephanie Perdomo og
ákvað tímasetningu þannig að
allur vinahópurinn minn var kominn með það á hreint að það yrði
tekið eina viku í júlí 2005 á
Íslandi.“

 TÎKUSTAÈ
Þegar kom að tökum var Ísold
búin að fá her manns með mér.
„Allur vinahópurinn var kominn í
hlutverk og ég var með stóran hóp
aukaleikara. Við sendum póst á
leiklistardeild Listaháskólans og héldum prufur fyrir
aðalhlutverkið,
þannig fundum við
Aðalbjörgu
Þóru.
Við gerðum þetta af
einskærum áhuga
þannig að fólk sem
tók þátt í þessu varð
að gera það með
sama
hugarfari.“
Áhugamannaleikhópurinn Snúður og
Snælda tók þótt í
þessu og leikararnir
Hanna María Karlsdóttir og Theódór
Júlíusson léku foreldra Katrínar, aðalpersónunnar.
„Hanna María fórnaði nokkrum
dögum úr sínu sumarfríi til þess
að taka þátt og hún benti mér á
Theódór.“ Óskar Þór Axelsson,
kvikmyndagerðarmaður í New
York, tók myndina. „Ég gerði
honum þann greiða að vera aðstoðarleikstjóri við myndina hans og í

Ég reyndi allavega að þykjast
vita hvað ég var
að gera.

staðinn var hann tökumaður í
minni mynd.“
„Tökurnar gengu mjög vel þótt
það hafi verið stressandi að vera í
tökum og hafa aldrei leikstýrt
áður. Það var ekki alveg nýtt fyrir
mér að vera á tökustað, ég hafði
verið framleiðandi við mynd áður
og aðstoðarleikstjóri og búin að
klippa fjölda verkefna, en þarna
var ég í nýju hlutverki. Hóptökurnar voru algjör geðveiki. Ég var
með 60 til 70 aukaleikara og settið
var fullt af fólki sem ég þurfti að
stjórna. Ég reyndi allavega að
þykjast vita hvað ég var að gera.“
Myndin byrjar í New York og
lykil-crewið fór eina helgi til New
York til að taka upp þar. „Það var
auðvitað allt önnur stemning. Ég
hafði gert mér vonir um að tökurnar í New York yrðu auðveldari
en þessar hóptökur í Reykjavík en
New York er bara meira „tough“
og erfiðara að díla við fólk úti á
götu. New York-búum er alveg
sama, þeir eru ekkert að færa
trukkana sína þótt maður sé að
taka upp bíómynd. Ég var þvílíkt
guðs lifandi fegin þegar tökum
lauk og hét því að gera þetta aldrei
aftur, en ég mun örugglega gera
þetta aftur,“ segir Ísold og hlær.

4ILNEFND TIL %DDUNNAR
Það hefur ekki mikið farið fyrir
Ísold á Íslandi en hún skellti sér á
Edduna á dögunum, Góðir gestir
fékk tilnefningu sem besta stuttmynd ársins. Eins og hún sagði í
Kastljósi: „Ég er „the new kid on
the block“ hérna.“ Vonandi nær
Ísold að stimpla sig inn á Sundance og það er nokkuð ljóst að
Íslendingar hafa eignast nýja
kvikmyndagerðarkonu sem er rétt
að hefja ferilinn. „Næsta mynd
verður stuttmynd en hún verður
örugglega ólík Góðum gestum. Ég
vil vera alveg tilbúin þegar ég geri
mynd í fullri lengd.“
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Smáauglýsingasími
550 5000
Auglýsingasími Allt
550 5880
Þú getur pantað
smáauglýsingar á visir.is
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Á Muffmóbíl í prófin
Þegar strætóleiðin hennar Kristínar
Hansdóttur var lögð niður voru góð ráð
dýr. Það stóð ekki til að fara að ganga á
hverjum morgni niður í Menntaskólann
í Hamrahlíð ofan úr Árbæ svo það varð
úr að Muffmóbíl kom á heimilið.
Kristín fékk rauðan Peugeout 205, árgerð
1995 á góðum kjörum í sumar en því fylgdu
viss skilyrði. „Ég fékk hann ódýrt hjá vini
mínum, með því skilyrði að hann héldi sínu
upprunalega nafni: Muffmóbíl júníor,“ segir
Kristín hlæjandi.
Kristín er á kafi í prófum í MH um þessar
mundir samhliða því að vera í dansnámi og
starfa með Listafélagi MH. Þá kemur sér vel

að vera á bíl en Muffmóbíl júníor er þó ekki
alltaf til í slaginn. „Pabbi hefur bjargað mér
algjörlega og gert mikið við hann, enda komst
hann ekki gegnum skoðun síðast,“ segir Kristín sem segir þó að hann eyði litlu og sé með
eindæmum sætur bíll. Muffmóbíl er með
mikinn karakter og smá mótþróa af og til.
„Hann tekur stundum upp á því að læsa mann
úti. Þá skríð ég bara í gegnum skottið,“ segir
Kristín sem viðurkennir að það henti oft illa
að þurfa troðast í gegnum skottið fyrir utan
Kringluna á háannatíma. Muffmóbíl hefur
reyndar ekki verið hafður mikið í utanbæjarakstri en hefur engu að síður reynst Kristínu
og vinum hennar vel. „Við höfum komið heilu
trommusetti í bílinn þegar við vorum að undirbúa tónleika í Norðurkjallara í MH svo Júníor leynir á sér,“ segir Kristín.
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Áferðarfallegur harðjaxl
Reynsluakstur Mitsubishi
L200 Instyle, breyttur fyrir 35
tommu dekk.

FJAÐRIR OG GORMAR
Í FLESTAR GERÐIR

JEPPA
Japan/U.S.A.

Vagnhöfða 7
110 Reykjavík
Sími: 517 5000

Smurþjónusta

Viss valdatilfinning fylgir því að
setjast upp í 35 tommu breyttan
bíl. Setið er hátt og gott útsýni er
yfir hina í umferðinni. Ekki sakar
þegar bíllinn sem um ræðir er jafn
fallega hannaður á ytra byrði og
Mitsubishi L200 pallbíllinn.
Ekin var Instyle-gerðin, sem er
toppurinn á L200 línunni, búin
aukalega
stöðugleikastýringu,
skyggðum rúðum í afturhurðum,
afturstuðara, leðuráklæði á sætum
og rafdrifnu bílstjórasæti. Vélin
var 2,5 lítra dísilvél sem í venjulegri útgáfu gæfi af sér 136 hestöfl en útbúinn aukaaflspakka var
bíllinn að því er næst verður komist 160 hestöfl og því verulega
ánægjulegt að keyra enda alltaf
feikinóg afl fyrir hendi. Að þeysast upp brattar brekkur var lítið
mál og reyndist vel rafstýrða fjögurra gíra sjálfskiptingin. Það eina
sem hægt var að telja neikvætt
við þessa reynslu var örlítið forþjöppuhik en fyrstu sekúndurnar
eftir að ýtt var á bensíngjöfina
virtist sem bíllinn væri beinlínis
latur. Við rúma 2000 snúninga tók
hann aldeilis við sér og þaut af
stað.
Gripið í hálkunni þennan dag
var gott og hjálpaði þar til jafnvægis- og veggripsstýrikerfið.
Hann reyndist vel bæði á vegum
og vegleysum, kom þar að góðum
notum super select-millikassinn

sem einn og sér gerir Mitsubishi
L200 þess verðan að eiga. Að geta
valið um að keyra í afturhjóladrifi, sídrifi eða fjórhjóladrifi er
ansi hentugt í íslenskri veðráttu
hvað þá að geta skipt milli afturdrifs og fjórhjóladrifs á allt að
hundrað kílómetra hraða. Þá getur
maður skipt milli afturdrifs og
fjórhjóladrifs á allt að 100 km
hraða.
Fjöðrunin var eins og hún á að
vera í pallbíl, nokkuð stíf enda
bíllinn gerður til að bera 2,7 tonn.
Stífar sporöskjulaga fjaðrir eru
fyrir ofan öxul en sjálfstæður Afjöðrunarbúnaður og gormafjaðrir að öðru leyti.
Pallur L200 er kannski ekki
jafn stór og á mörgum öðrum pallbílum á markaðnum. Þar er hins
vegar vel hægt að koma fyrir
Euro-pallettu. Pallurinn er úr tvöföldu galvaníseruðu stáli en hins
vegar er það töluverður galli á
slíkum bíl að pallurinn skuli ekki
vera rykþéttur og sést út á milli
hlera og hliða ef vel er að gáð.
Það kom þægilega á óvart
hversu lipur L200 pallbíllinn er í
borgarumferðinni. Miðað við svo
stóran bíl, svo ekki sé talað um
breyttan bíl, var hægt að leggja
ótrúlega mikið á stýrið og fara Ubeygjur eins og ekkert sé.
Allt innra byrði bílsins er einnig til fyrirmyndar. Sætin eru þægileg og val um hita í framsætum
var meira en kærkomið í frostinu
á dögunum. Mælaborðið var bæði
smekklegt og hagkvæmt. Ekkert
offramboð af óþarfa tökkum, bara
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nákvæmlega það sem þurfti. Fjölnota RV mælir leyfir ökumanni að
fylgjast með öllum nauðsynlegum
upplýsingum um aksturinn, til
dæmis meðalhraða og eldsneytisnýtingu en einnig er í aksturstölvunni innbyggður áttaviti, klukka
og hitamælir.
Maður fær þokkalega öryggistilfinningu um borð í L200. Hátt er
setið frá jörðu og gott er að vita að
hann hlaut fjórar stjörnur í NCAP
árekstrarprófinu. Bíllinn er með
tvöfalda loftpúða sem hægt er að
slökkva á ef þarf. Í heildina var
upplifunin öll hin ánægjulegasta.
SOLVEIG FRETTABLADIDIS

fyrir allar gerðir bíla
Eigum olíusíur í flestar gerðir bíla
Komdu með bílinn til okkar!
Frábær verð og góð þjónusta!
Alltaf heitt á könnunni!

(¾GT ER AÈ FYLGJAST MEÈ ÎLLUM NAUÈ
SYNLEGUM UPPLÕSINGUM ¹ INNBYGGÈRI
AKSTURSTÎLVU

3¾TIN Å , )NSTYLE ERU LEÈURKL¾DD
0L¹SS Å AFTURS¾TI ER N¾GILEGT EN VARLA
H¾GT AÈ KALLA ÖAÈ RÒMT

!LLT INNVIÈI BÅLSINS ER TIL SËMA 6EL HEFUR
VERIÈ HUGSAÈ FYRIR ÎLLU ÒTLITI OG NAUÈSYN
LEG Ö¾GINDI ERU TIL STAÈAR

0ALLUR , ER ÒR TVÎFÎLDU GALVANÅSERUÈU
ST¹LI (ANN ER EKKI RYKÖÁTTUR SEM ER
TÎLUVERÈUR GALLI
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Óður til amerískra jálka og fornbíla
Á vefsíðunni www.bilavefur.
net má finna umfjallanir um
ameríska sportbíla og fornbíla
frá árunum 1950-1975.
Á www.bilavefur.net eru nýjustu
fréttirnar úr bílaheiminum, spjallborð, hlekkir, myndbönd og
myndaalbúm, helguð sport- og
fornbílum.

Í myndasafninu eru rúmlega 6.000 myndir af sportbílum hérlendis og eru því
líkur á að þeir sem hafi átt
amerískan sportbíl á árum
áður rekist þar á mynd af
honum.
Auðvelt er að finna myndir á síðunni og hægt er að
skrifa umsögn við hverja
þeirra. Með því móti er hægt
að búa til spjallþráð um
hvern bíl.
3ÅÈAN ER HVALREKI FYRIR ¹HUGAMENN UM AMERÅSKA
Myndir frá kvartmílu- SPORTBÅLA OG FORNBÅLA
keppnum hérlendis, allt frá
því að fyrsta brautin var opnuð og
bílasýningum og eins samkomum
á vegum bílaklúbbsins Krúser,
fram til ársins 1978, eru líka á síðfélagsskapar áhugamanna um
unni. Að auki myndir frá ýmsum
ameríska jálka.
Sjá nánar á www.bilavefur.net.
¶ESSI GL¾SILEGA BIFREIÈ ER MEÈAL BÅLANNA
SEM M¹ FINNA ¹ WWWBILAVEFURNET

2ÒMLEGA  MYNDIR ERU ¹ SÅÈUNNI OG ERU LÅKUR ¹ AÈ ÖEIR SEM HAFI ¹TT AMERÅSKA BÅLA
HÁR ¹ ¹RUM ¹ÈUR REKIST ¹ MYND AF ÖEIM
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Ekki eins dýr
og Ferrari
Ferrari ætlar sér að framleiða
„ódýran“ bíl. Bíllinn mun kosta
rúmlega 10 milljónir króna.
Bíllinn hefur hlotið vinnuheitið
420 Dino. Honum er ætlað að taka
sess ódýrasta Ferrari-bílsins,
Ferrari F430, sem mun aftur á
móti fá stærri vél og verða dýrari.
420 Dino mun fá V8-vél sem
komið verður fyrir framarlega í
bílnum. Hún verður 4,2 lítrar og
mun skila 480 hestöflum.
Bíllinn verður að öllum líkindum coup-bíll en deilur standa milli
Ferrari Pininfarina sem hannar
Ferrari-bíla, og Fiat sem á allt
heila klabbið, um útfærslu. Hvað
sem verður mun 420 Dino líta
dagsins ljós árið 2010 og keppa við
Porsche 911 Turbo og Aston Martin V8 Vantage um hylli hugsanlegra kaupenda.
TG
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Leyniherbergi
á hjólum
Heimilisbílinn má nota til svo
margs annars en að komast á
milli staða. Bíllinn er staðurinn þar sem hugsanir fara á
stjá, hvort sem það er til að
hreinsa út gamla fýlu, fella
nokkur tár eða syngja hástöfum þegar enginn sér til.
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Það er á hreinu að Íslendingar
eiga alltof marga bíla og við mengum of mikið en við getum líka
notað bílinn á jákvæðan hátt. Að
sjálfsögðu keyrum við flest í
vinnu, skóla og förum í ferðalög.
En bíllinn er líka griðastaður fyrir
marga. Hver kannast ekki við að
hlaupa út í fýlu og keyra á góðan
stað til að fella tár, hlusta á upáhaldstónlistina eða tala við besta
vininn sem skilur allt. Þegar
maður þarf að vera aleinn getur
bíllinn komið sér vel. Keyra á
afvikinn stað, leggja niður sætin
og hlusta á hljóðbók með „take
away“-kaffi. Hugleiða. Eða fara á
stefnumót út í buskann.
RH
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¥MYNDUNARAFLIÈ GETUR FARIÈ AF STAÈ ÖEGAR
MAÈUR SITUR Å BAKS¾TINU Å EIGIN BÅL OG
L¾TUR HUGANN REIKA
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$INO HEFUR VERIÈ ENDURVAKINN EN HANN
VAR VINS¾LL ¹ ¹TTUNDA ¹RATUG SÅÈUSTU
ALDAR
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Hvernig bíl áttu að fá þér?

Við bjóðum …

…heildar lausnir í snjókeðjum
• Viðgerðir • Breytingar • Þjónusta

Súðarvogi 6 – 104 Reykjavík Sími 577-6400

Vissir þú að 90% af sjálfskiptingum
bila vegna hitavandamála?
Láttu skipta um olíu og síu á sjálfskiptingunni.
Sjálfskiptingar, stillingar og alhliða viðgerðir.
Bifreiðastillingin ehf. • Smiðjuvegi 40d • Sími 557 6400

Bílar eru ekki bara farartæki
til að komast á frá A til B. Þeir
segja heilmikið um þig og hver
þú ert.
Bílar eru stöðutákn og endurspegla í mörgum tilvikum persónuleika eiganda sinna. Sá sem á
nóg af peningum velur sér ekki
Yaris, þó svo hann sé traustur og
sparneytinn. Hann velur sér dýran
bíl, Benz eða Lexus, kannski skutbíl ef hann á fjölskyldu, og kannski
tveggja sæta coupé ef hann er
maður einsamall. En hvernig bíll
hæfir hvaða manngerð?
Hér eru nokkrir sem hæfa ættu
flestum, en sumum betur en
öðrum. Allt er þetta í gamni gert
enda smekkur manna jafn fjölbreyttur og bílarnir sem við keyrum.
Það er enginn jeppi á listanum
af einfaldri ástæðu: Það er svo
mikið af þeim að þeir eru einfaldlega ekki svalir.
TG
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+/34)2 +OSTIRNIR KOMA FYRST ÖEGAR
BÅLLINN ER ORÈINN - TÕPA (RIKALEG
UR KRAFTUR OG ÎLL MÎGULEG Ö¾GINDI
¹N ÖESS AÈ FLAGGA ÖEIM UM OF
'!,,!2 (ANN ER SVOLÅTIÈ ËSPENN
ANDI Å ÒTLITI OG LÅTT EFTIRTEKTAVERÈUR
3AMA HVAÈ FËLK SEGIR ÖAÈ FINNST
ÎLLUM GAMAN AÈ L¹TA AÈRA HORFA
¹ EFTIR SÁR MEÈ TUNGUNA LAFANDI
NIÈUR ¹ HÎKU
4µ052 &ORSTJËRAR OG ÖEIR SEM VILJA
VERÈA FORSTJËRAR 3J¹ST OFT FYRIR UTAN
+" BANKA
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+/34)2 (ANN ER TILVALINN FYRIR Ö¹ SEM
LANGAR Å VIRKILEGA GËÈAN BÅL
EN HAFA EKKI EFNI ¹
0ORSCHE (ANN ER
ËDÕR OG ÖAR SEM
HANN ER TVEGGJA
S¾TA ER AUÈVELT AÈ
NEITA NÎLDRANDI FËLKI
UM FAR
'!,,!2 (ANN ER
JAPANSKUR OG HANN ER -AZDA
4µ0! 5NGIR ÎKUMENN MEÈ HÎFUÈ FULLT AF BÅLA
VITNESKJU EN GALTËMT VESKI /FT FYRSTI SPORTBÅLLINN
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+/34)2 "LING BLING OG
AFTUR BLING &¹IR BÅLAR
ERU MEIRA STÎÈUT¹KN
ENDA GETUR HANN
KEYRT YFIR FLESTA AÈRA
BÅLA ¹ GÎTUNNI ¹N ÖESS
AÈ TAPA HRAÈA
'!,,!2  #ENT G¾TI
TEKIÈ ÖIG Å MISGRIPUM FYRIR
RAPP ËVIN SINN OG SKOTIÈ BÅLINN Å
T¾TLUR ¶Ò GETUR SKOTIÈ ¹ MËTI EN ÖAÈ
GERIR LÅTIÈ  #ENT ER VÅST ËDREPANDI ÖË MARGIR L¾KNAR VILJI MEINA AÈ HANN
SÁ Å RAUN HEILADAUÈUR
4µ052 2APPARAR GANGSTERAR OG ANNAÈ FËLK MEÈ VAFASAMAN SMEKK
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+/34)2 ¶ESSI BÅLL SEGIR ¡G ¹
FULLT AF PENINGUM ÁG HEF AFAR
F¹GAÈAN SMEKK OG MÁR FINNST
GAMAN AÈ FARA HRATT MJÎG
HRATT
'!,,!2 &¾ST EKKI ¹ ¥SLANDI
ENDA DRIFI HANN EKKI YFIR FYRSTU HRAÈAHINDRUNINA ¹ !RNARNESINU 3VO ER EITT
HVAÈ SEM GEFUR TIL KYNNA AÈ HANN SÁ HR¾ÈILEGUR Å SNJË
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Ný endurbætt gerð, mjúkur botn, fer betur í hornin og milli hluta
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+/34)2 ¶ÕSKT EÈALST¹L EÈA ÎLLU HELDUR ¹L OG KOLTREFJAR
SEM STINGA FLEST ALLT AF ¹ GÎTUNNI
'!,,!2 ²TLIT 0ORSCHE ER STAÈNAÈ OG SVO EIGA ANSI
MARGIR SLÅKA BÅLA HÁR ¹ LANDI -AÈUR KAUPIR SÁR OFURBÅL TIL
AÈ VERA SÁRSTAKUR EKKI TIL AÈ FALLA Å HËPINN
4µ052 b'ET RICH FASTm MANNGERÈIR OG KARLAR MEÈ GR¹A
FIÈRINGINN ,OGI "ERGMAN ¹TTI EINN
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+/34)2 (ANN ER FR¹B¾R Å AKSTRI EN HVERJUM ER EKKI
SAMA UM ÖAÈ ÖEGAR LITIÈ ER ¹ BÅLINN ¶AÈ ER ENGINN
FALLEGRI EN UM LEIÈ GRIMMARI EN ÖESSI ¹ GÎTUNNI
'!,,!2  ÖESSUM BÅL ER MAÈUR SVOLÅTIÈ AÈ REYNA AÈ
LÅKJAST *AMES NOKKRUM "OND OG ÖAÈ ER ALLT
ANNAÈ EN TÎFF *¹ ¹ MEÈAN ÁG
MAN (ANN KOSTAR 
MILLJËNIR
4µ052
*AMES
"OND OG
ENGINN
ANNAR

Þrífur
Parket
Flísar
Gólfdúka

Það vinnur á meðan
þú ert að heiman
Lítil rafdriﬁn kúla dregur
hringlaga mjúkan disk með
ﬁlti undir sem dregur í sig
ryk, ló, dýrahár o. ﬂ.
Eitt handtak að skipta um ﬁlt.
Gengur 1,5 klst á hleðslu,
hleðslutæki fylgir.

Ný gerð

Söluaðilar: Byggt&Búið, Samkaup Úrval og Nettó um land allt, Iðnú
Brautarholti, Fjarðarkaup Hf. Skipavík Stykkishólmi, KFH Egilsstöðum,
Gólfefni & þrif Höfn og Kaskó Keﬂavík
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+/34)2 4ÅSKUBÅLL MEÈ
FR¹B¾RA AKSTURSEIGIN
LEIKA OG BESTU SKIPT
INGUNA ¹ MARKAÈNUM
(ÒN ER FLJËTARI AÈ SKIPTA
UM GÅR EN FORMÒLUSKIPTING
'!,,!2 ,ÎGGAN ¹ EFTIR AÈ STOPPA ÖIG UM LEIÈ OG ÖÒ
FERÈ INN ¹ 3UNDABRAUTINA
4µ0! 5NGIR TÎFFARAR SEM ERU EKKI ALVEG JAFN TÎFF OG ÖEIR
HALDA %INSTAKA FJÎLSKYLDUFAÈIR SEM VILL FARA ¹ 'OLFINUM
SÅNUM MEÈ BÎRNIN Å LEIKSKËLANN EN NOTA SVO  HEST
ÎFL TIL AÈ KEYRA Å VINNUNA

Milljón mílu Saab fer á safn
Saab bifreið Peters Gilbert hefur ekið meira
en milljón mílur á sömu vélinni. Bíllinn svo
sérstakur að ástæða þykir til að setja hann á
bílasafn.
Englendingurinn Peter Gilbert keypti Saab 900 bifreið
sína árið 1989, þá spánnýja, fyrir 29 þúsund dali. Peter
hafði þá átt Saab bíla frá árinu 1966 og breytti ekki út af
vananum eftir að hann flutti til Bandaríkjanna. Hann
hefur því átt sama bílinn í 17 ár og ekið honum milljón
mílur eða 1,6 milljón kílómetra. Peter er farandsölumaður og ferðaðist mikið um sveitir Wisconsin.
Sama vélin hefur verið í bílnum alla tíð. Peter hefur
ekið um hundrað þúsund kílómetra á ári og bíllinn hefur
reynst vel. Hann segir góða endingu liggja í því að endurnýja reglulega það sem hefur slitnað.
Nú fer Saab-inn gamli á eftirlaun og verður til sýnis
á bílasafni Wisconsin. Peter hefur hins vegar keypt
nýlegan Saab sem er aðeins minna keyrður-

0ETER 'ILBERT STENDUR FYRIR FRAMAN 7ISCONSIN BÅLASAFNIÈ VIÈ
3AAB  30' ¹RGERÈ  SEM EKIÈ HEFUR VERIÈ RÒMLEGA
MILLJËN MÅLUR ¹ SÎMU VÁLINNI
&2¡44!",!¨)¨!0
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Farþegafjöldi ungra
ökumanna takmarkaður
Nú liggja fyrir Alþingi breytingar á umferðarlögum nr.
50/1987. Þar er meðal annars
lagt til að samgönguráðherra
geti sett reglur um farþegafjölda og keyrsluvenjur ungra
ökumanna.
4OUAREG JEPPANUM TËKST AÈ DRAGA ÖOTUNA  METRA ¹  KÅLËMETRA HRAÈA

Toureg dregur 155
tonna risaþotu
Orð eru til alls fyrst. Það geta
tveir starfsmenn Volkswagen
staðfest en þeir ræddu sín á
milli hvort Touareg V10 dísiljeppinn væri nægilega öflugur
til þess að draga Boeing 747
breiðþotu sem vegur 155 tonn.
Samtal þeirra spurðist út og fáeinum mánuðum síðar var ákveðið að
ganga úr skugga um álitaefnið á
Dunsfold-flugvellinum í Englandi.
Það þarf talsverðan undirbúning og aðgætni þegar toga á farþegaþotu með 511 fermetra vænghafi, fjórum hreyflum, 450 sætum,
og skrokk sem er á stærð við íbúðarblokk. Nauðsynlegt reyndist að
þyngja bílinn og til þess voru notaðar stálkúlur og stálplötur. Aukaþyngdin var 4.345 kg og heildarþyngd jeppans því komin upp í
7.030 kg.

Verkfræðingar
Volkswagen
höfðu reiknað út að miðað við gírhlutföll og snúningsvægi vélarinnar, sem er að hámarki 750 Nm,
gæti bíllinn komið 200 tonnum á
hjólum á hreyfingu. Hlutföllin
voru engu að síður mjög undarleg;
1,7 metra hár og 4,75 metra langur
bíll að draga 19,4 metra háa og
yfir 70 metra langa farþegaþotu. Í
þokkabót var ekta enskt haustveður, slagveðursrigning og suddi.
Þegar keyra átti af stað var
bensínið stigið hálfa leið niður og
tekið af stað í öðrum gír. Það eina
sem hreyfðist í fyrstu var nálin á
snúningsmælinum en skyndilega
fóru Touareg-jeppinn og farþegaþotan að mjakast af stað. Þegar
tekist hafði að láta jeppann draga
þotuna 150 metra án teljandi vandræða var staðar numið. Hvorki
bíllinn né þotan skemmdust við
uppátækið.
TRYGGVI FRETTABLADIDIS

Lagabreytingarnar snúa flestar að
ungum ökumönnum, hvenær þeir
eigi að fá fullnaðarskírteini,
hvernig beri að taka á brotum
þeirra, og hvernig eigi að koma í
veg fyrir þau. Einnig er lögð til
lögleiðing hlífðarfatnaðar fyrir
bifhjólamenn og að viðurlög gegn
ofsaakstri verði hert.
Meðal þess sem lagt er til er að
ráðherra setji ýmsar reglur um
ökuréttindi ökumanna sem ekki
hafa fullnaðarskírteini. Í lagabreytingunum segir: „Ráðherra
getur sett reglur um takmörkun á
heimild byrjanda til að mega
stjórna ökutæki, sem ökuskírteini
þarf til að stjórna, á tilteknum
tíma sólarhringsins, takmörkun á
fjölda farþega yngri en 20 ára og
um takmörkun á afli hreyfils ökutækis. Ráðherra getur ákveðið að
slíkar takmarkanir taki til byrjanda á gildistíma bráðabirgðaskírteinis allt þar til hann verður
fullra 20 ára.“
Samkvæmt upplýsingum frá
samgönguráðuneytinu eru þessar
reglur ekki settar í lög svo auðveldara sé að breyta þeim þegar
reynsla sé komin á þær. Augljóslega er að mörgu að huga og getur
það til dæmis verið erfitt fyrir tvítugt foreldri ef það má ekki keyra
börnin sín tvö í leikskólann.

¥ LÎGUNUM ER MEÈAL ANNARS LAGT TIL AÈ H¾GT SÁ AÈ GERA ÎKUT¾KI SÅBROTAMANNA Å
UMFERÈINNI UPPT¾K
&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

Í lagabreytingunum er einnig
lagt til að hægt verði að gera ökutæki upptæk. Þar segir meðal annars: „Þegar um er að ræða gróf
eða endurtekin brot á umferðarlögum má gera upptækt vélknúið
ökutæki, sem ökuskírteini þarf til
að stjórna og notað er við brotið,
ef það er talið nauðsynlegt til þess
að fyrirbyggja frekari brot á
umferðarlögum eða öðrum lögum.
Með sama skilyrði má gera upptækt vélknúið ökutæki, sem ökuskírteini þarf til að stjórna og er

eign þess sem hefur framið brotið,
enda þótt ökutækið hafi ekki verið
notað þegar brotið var framið.“
Sé sá sem af sér brýtur ekki á
eigin bíl getur lögreglan, samkvæmt lagabreytingunum, gert
bílinn upptækan. Þarna spila
margir þættir inn í eins og eignarréttur og gerir það málið enn
flóknara. Þessar tillögur hafa
valdið nokkrum titringi og finnst
mörgum sem stóri bróðir seilist
fulllangt í þetta skiptið.
TRYGGVI FRETTABLADIDIS
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*ËLASKËRNIR

¾TTU AÈ VERA KOMNIR Å HÒS INNAN TÅÈAR 'OTT R¹È ER AÈ L¹TA
SËLA SKËNA B¾ÈI TIL AÈ ÖEIR ENDIST LENGUR OG LÅKA TIL AÈ VERA EKKI EINS OG
BELJA ¹ SVELLI Å SPARIFÎTUNUM

Hvernig er ástandið í
undirfataskúffunni?
Sumar konur geta ekki hugsað
sér að ganga í ósamstæðum
undirfötum.
Tilhugsunin um að verða kannski
fyrir slysi, þurfa að láta ókunnuga
hjúkrunarfræðinga afklæða sig
og verða vitni að ósamstæðum
undirfötum (t.d. slitnum Sloggy
buxum upp að mitti og Victorias
Secret brjóstahaldara) er skelfileg í huga sumra kvenna. Þær
myndu sem sagt ekki láta sjá sig,
hvorki lífs né liðnar, í undirfatnaði
sem ekki passar saman. Svo eru
aðrar konur sem láta sig þetta litlu
varða. Nota nærboli sem þær
erfðu frá afa gamla og grípa þær
nærbuxur sem efstar eru í skúffunni hverju sinni. Hvorum hópnum sem þú tilheyrir, þá er alltaf
svolítið skemmtilegt að fara í
fyrsta sinn í ný undirföt – hvort
sem málið snýst um að vera saklaus og sæt eða urrandi sjóðheit
og sexí.
MHG FRETTABLADIDIS

&ALLEGA DIMMBL¹TT
OG FURÈULEGA MJÒKT
BLÒNDUSETT FR¹ #HANGE Å
3M¹RALIND

Stærðir
36 - 48

Flottur
gallafatnaður

%F ÖÒ SKYLDIR VERÈA SVO HEPPIN AÈ F¹
T¾KIF¾RI TIL AÈ KYSSA JËLASVEIN ¹ N¾ST
UNNI Ö¹ G¾TI ÖETTA HUGSANLEGA VERIÈ
HEPPILEGUR KL¾ÈNAÈUR VIÈ ÖAÈ TILEFNI
2AUÈUR BRJËSTAHALDARI TOPPUR OG S¾TAR
BLÒNDUBUXUR FR¹ :ÎRU Å 3M¹RALIND

3VAKALEGA S¾TT N¾RFATASETT
FR¹ :ÎRU Å 3M¹RALIND
$ÒNDRANDI DISKËSTEMNING YFIR
ÖESSU FALLEGA BRÒNA OG GYLLTA
N¾RFATASETTI FR¹ #HANGE Å
3M¹RALIND

gæði og glæsileiki

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

www.visir.is

FYRSTUR MEÐ
FRÉTTIRNAR

3AKLEYSIÈ UPPM¹LAÈ Å S¾TU
BABY BL¹U UNDIRFATASETTI FR¹
$EBENHAMS

¶ETTA SETT MINNIR SVOLÅTIÈ ¹ GAMLA
DAGA OG K¾MI EFLAUST VEL ÒT VIÈ HVÅTA
ULLARSOKKA 6ERO -ODA

,!5'!2$!'52  DESEMBER 

&R¾GÈARSËL -ARC *ACOBS
+6%.,%'4 /' 3¥'),4

&ALLEGAR UMBÒÈIR UTAN UM EÈALVÎRU FR¹
'UERLAIN

Perlupúður
frá Guerlain
Lyftir húðinni og gefur fallegan
ljóma.
Météorities.
Glansandi
gull,
kampavínslitaðar og og glitrandi
perlur. Sex hlýir og fallegir tónar
sem koma allir í einstaklega fallegum umbúðum sem minna svolítið á gamla tímann. Púðrið er
gefið út í takmörkuðu upplagi og
aðeins fáanlegt nú yfir jólatímann. Það er ætlað fyrir kinnar og
kinnbein en hentar einnig vel á
bringu og axlir.

&RAMLEIÈUM DÎMUTÎSKUR
MARGAR GERÈIR

!NTILËPUSKINN OG LEÈUR
+R 

(LÕRASKINN OG LEÈUR
+R 

(LÕRASKINN OG .UBUCK
+R 

3ELSKINN OG LEÈUR
+R 

3ÎÈLASMIÈURINN

-/3«
+JARNA ¶VERHOLTI  -OSFELLSB¾
3ÅMI  

&R¾GÈARSËL BANDARÅSKA HÎNNUÈARINS
-ARC *ACOBS HEFUR RISIÈ H¹TT UND
ANFARIN MISSERI EN HANN ER MEÈAL
VIRTUSTU OG EFTIRSËTTUSTU TÅSKUHÎNN
UÈA HEIMSINS Å DAG
%INS OG MARGIR AÈRIR HÎNNUÈIR SEM
N¹È HAFA LANGT ¹ SÅNU SVIÈI STUNDAÈI
-ARC N¹M VIÈ 0ARS ON SKËLANN Å .EW
9ORK EN -ARC ER BORINN OG BARN
F¾DDUR Å .EW 9ORK
(ANN HEFUR LÎNGUM VERIÈ ÖEKKTUR
FYRIR AÈ FARA SÅNAR EIGIN LEIÈIR OG L¹TA
AÈRA TÅSKUSTRAUMA FRAM HJ¹ SÁR FARA
5NDANFARIN ¹R HEFUR HANN STARFAÈ FYRIR
,OUIS 6UITTON EN HANN GEFUR EINNIG
ÒT LÅNU SEM HANN KALLAR EINFALDLEGA
-ARC %INS OG SJ¹ M¹ ¹ ÖESSU FALLEGA
H¹RSKRAUTI ER HÎNNUN -ARC *ACOBS
YFIRM¹TA KVENLEG OG RËMANTÅSK EN
HANN ER ALMENNT TALINN SÅGILDUR OG
SVOLÅTIÈ bVINTAGEm
MHG

(ÎNNUN -ARC *ACOBS ER RËMANTÅSK

;
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*ËLASVEINARNIR KOMA EKKI STRAX TIL BYGGÈA EN ¹ MEÈAN M¹ VEL
HENGJA UPP EINN JËLASOKK OG VONAST TIL AÈ EINHVER MISSI OFAN Å HANN
GËÈG¾TI OG GJAFIR

*ËLAGJÎÙN ÖÅN FR¹ -ARIMEKKO DÎMUDEILD
¶Ò KAUPIR EINA ÚÅK OG F¾RÈ
AÈRA MEÈ  AFSL¾TTI
/PIÈ Å DAG TIL FR¹  TIL 

,AUGAVEG  o 3ÅMI  

(ULDA "JÎRK 'UÈNADËTTIR MUN SYNGJA EINSÎNG ¹ TËNLEIKUM &ÅLHARMËNÅUNNAR AUK ÖESS SEM NÕTT LAG EFTIR -AGNÒS 2AGNARSSON
STJËRNANDA KËRSINS VERÈUR FRUMFLUTT
&2¡44!",!¨)¨2«3!

Jólalag á úkraínsku
www.svefn.is

Aðventutónleikar Söngsveitarinnar Fílharmónía bera
að þessu sinni yfirskriftina
Himnamóðirin bjarta. Eins og
nafnið gefur til kynna verða lög
helguð Maríu mey fyrirferðarmikil í efnisskránni.
Aðventutónleikar Fílharmóníunnar eru árlegur viðburður en þetta
er í fyrsta sinn sem Magnús Ragnarsson, nýr stjórnandi Fílharmóníunnar, leiðir sveitina á slíkum
tónleikum. „Ég kem með nýjar
útsetningar og einhver ný lög en
auðvitað í bland við þetta hefðbundna. Maður vill ekki styggja of
marga með breytingum þannig að
haldið er í ýmsar gamlar hefðir,“
segir Magnús og hlær.
Efni tónleikanna er fjölbreytt
en þeir eru tileinkaðir Maríu mey
annars vegar, og eins konar heimshornaflakki hins vegar. „Við erum
með mörg lög um Maríu mey og
svo tökum við jólalög víðs vegar
að,“ segir Magnús. „Við tökum til

dæmis eitt lag frá hverju Norðurlandanna, og svo syngjum við lag
á úkraínsku. Við erum með tungumálasérfræðing í hópnum og hann
hjálpaði okkur með framburðinn
svo hann ætti að vera í lagi,“ segir
Magnús og brosir. „Svo erum við
líka með eitt amerískt lag sem er
svo amerískt að það ætti vel heima
í Disney-mynd.“
Eitt verk á efnisskrá tónleikanna er Magnúsi sérstaklega hugleikið. Verkið er eftir Magnús
sjálfan en um frumflutning er að
ræða. „Lagið er samið við texta
Jesaja spámanns sem uppi var
nokkrum öldum fyrir Kristsburð.
Hann fjallar um mikil átök og
hvernig heiminum mun vera gefið
barn sem færa mun heiminum frið
og að á herðum barnsins mun
höfðingdómurinn hvíla. Þarna er
hann sem sagt að spá fyrir um
komu Krists,“ segir Magnús. „Ég
byrjaði að semja lagið í fyrra
þegar ég átti von á barni en varð
svo strand rétt fyrir fæðinguna.
Ég eignaðist svo lítinn strák, Ísak,
og þegar hann var orðinn tíu mán-

aða byrjaði ég að semja aftur. Ég
kláraði verkið og breytti líka því
sem ég var búinn að semja, enda
breyttur maður eftir að vera orðinn pabbi.“
Magnús var mjög stressaður
þegar hann kom með verkið á
fyrstu æfingu. „Ég var hræddur
um að kórfélagarnir mundu hlæja
að mér en þau tóku þessu mjög
vel. Ég fékk athugasemdina að
einn meðlimur hefði fengið gæsahúð meðan hann söng lagið. Ég
vona bara að það hafi verið á réttum forsendum,“ segir Magnús og
hlær. „Kórinn hjálpaði mér líka að
koma verkinu í lokabúning. Það
var ómetanlegt að hafa kórinn til
að prófa ýmsa hluti því maður sá
strax hvað virkaði og hvað ekki.“
Í ár eru aðventutónleikarnir
tveir en þeir fara fram í Langholtskirkju 10. og 12. desember kl.
20.00. Miðasala fer fram á midi.is
og við innganginn og kostar miðinn 2.500 krónur. Nánari upplýsingar er að finna á www.filharmonia.mi.is.
TRYGGVI FRETTABLADIDIS

Grýla er á
leiðinni
Jóladagskrá Þjóðminjasafns
Íslands hefst formlega á
morgun, 10. desember, klukkan
14.00.

0IPARKÎKURNAR GETA VERIÈ FALLEGT SKRAUT Å GLUGGA

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

Jólalegt kökuskraut
Skemmtilegt getur verið að
skreyta heimilið með heimabökuðu jólaskrauti.
Piparkökur og kökur úr trölladegi
geta verið mjög fallegt jólaskraut.
Trölladeigskökur er einfalt að
gera og ættu allir í fjölskyldunni
að geta tekið þátt í að búa þær til.
42®,,!$%)'
 BOLLI SALT
 BOLLAR HVEITI
 BOLLI VATN

Blandið saltinu og hveitinu
saman og síðan vatninu smátt og
smátt. Hnoðið deigið vel þangað
til að það er þétt í sér. Fletjið deig-

ið út og skerið út myndir, til
dæmis með smákökumótum.
Gerið gat með tannstöngli efst í
hverja köku til þess að hægt sé að
hengja hana upp. Bakið á vægum
hita í svona þrjátíu mínútur eða
þangað til kökurnar eru orðnar
harðar. Þegar kökurnar eru bakaðar má mála þær með þekjulitum og skreyta með glimmeri.
Þræðið síðan litríka borða í gegnum götin á kökunum og þá eru
þær tilbúnar.
Piparkökur kunna flestir að
baka en ef skreyta á með þeim má
ekki gleyma að gera gat í kökurnar með tannstöngli áður en þær
eru bakaðar, eins og trölladeigskökurnar, svo hægt sé að hengja
þær upp.
EÎ

Í desember er
mikið um að
vera í Þjóðminjasafninu
því öll jólasveinafjölskyldan kemur
þar við á leið
sinni
til
byggða. Grýla
og Leppalúði
mæta á svæð- 'RÕLA OG ,EPPALÒÈI
ið á morgun KOMA MEÈ *ËLAKÎTT
með jólakött- INN ¹ ¶JËÈMINJASAFN
inn, Stekkja- IÈ ¹ MORGUN
staur kemur
þriðjudaginn 12. desember klukkan 11.00 og bræður hans tínast svo
í bæinn, einn á dag fram að jólum.
Mikið fjör verður á safninu á
morgun og margt fleira um að
vera en heimsókn þeirra hjóna.
Dagskráin hefst með opnun jólasýningar á Torginu undir yfirskriftinni Sérkenni jólasveinanna,
Magga Stína syngur jólalög með
börnunum við orgelleik Harðar
Bragasonar og á Veggnum stendur yfir ljósmyndasýningin Hátíð í
bæ með myndum af íslensku jólahaldi á sjöunda áratugnum. Hægt
verður að fara í ratleiki og Kaffitár verður með sérstök tilboð fyrir
börn. Ekkert kostar inn á dagskrána á fyrstu hæðinni og öll fjölskyldan ætti að geta skemmt sér
vel.
EÎ
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Jólaljósin í bænum

Jólaskrautið }

*ËLAGJÎF ¹RIÈ 
2²$/,& -%¨ 2!5¨! .%&)¨ %2
*«,!0%23«.! 3%- ',%¨52 !,,!
3AGAN UM 2ÒDOLF ER EKKI ALDAGÎM
UL ÖJËÈSAGA EINS OG SUMIR HALDA
HELDUR VAR HÒN SKRIFUÈ ¹RIÈ 
SEM JËLAGLAÈNINGUR TIL VIÈSKIPTAVINA
Å STËRMARKAÈI Å "ANDARÅKJUNUM
(ÎFUNDURINN 2OBERT , -AY VANN Å
STËRMARKAÈNUM EN ORTI BARNALJËÈ
SÁR TIL DUNDURS (ANN BYGGÈI SÎGUNA
UM 2ÒDOLF SEM HREINDÕRIN H¾ÈAST
AÈ FYRIR AÈ VERA ÎÈRUVÅSI ¹ SÎGUNNI
UM LJËTA ANDARUNGANN OG SINNI EIGIN
¾SKU EN HANN VAR GRÒSKARI MEÈ
GLERAUGU OG MIKIÈ STRÅTT %N 2ÒDOLF
FÁKK UPPREISN ¾RU EIN ÖOKUKENND JËL
ÖEGAR JËLASVEINNINN ÖURFTI ¹ LÕSINGU

Skemmtilegt getur
verið að skoða jólaljós og skreytingar
með fjölskyldunni.

AÈ HALDA OG VALDI 2ÒDOLF MEÈ SJ¹LF
LÕSANDI NEBBANN SINN TIL AÈ DRAGA
SLEÈANN MEÈ GJÎFUM BARNANNNA OG
ÖË 2OBERT , -AY HAFI ÖURFT AÈ HAFA
FYRIR ÖVÅ AÈ F¹ RÁTTINN ¹ SKÎPUNARVERKI
SÅNU VAR FRAMTÅÈ HANS TRYGGÈ ÖEGAR
ÖAÈ GEKK EFTIR
%IGENDUR STËRMARKAÈSINS HÎFÈU
REYNDAR ¹HYGGJUR AF ÖVÅ AÈ RAUÈA
NEFIÈ MINNTI ¹ OFDRYKKJU OG SVALL SEM
SAMR¾MDIST EKKI JËLABOÈSKAPNUM
EN EFTIR AÈ HAFA SÁÈ TEIKNINGAR SANN
F¾RÈUST ÖEIR UM SKEMMTANAGILDI OG
SAKLEYSI 2ÒDOLFS OG HANN VANN SÁR
SESS Å JËLASÎGUNUM
¶ESSI FALLEGI GLERKRANS MEÈ 2ÒDOLF
JËLAHREINI Å MIÈJUNNI VAR BÒINN TIL Å
%NGLANDI EN F¾ST Å *ËLAHÒSINU VIÈ

2ÒDOLF RAUÈNEFUR

3KËLAVÎRÈUSTÅG OG KOSTAR 
KRËNUR

Nú þegar jólskreytingar eru víða komnar upp í gluggum og
utandyra getur verið
sniðugt að fara með
alla fjölskylduna í bíltúr seinni partinn eða
á kvöldin og skoða *ËLASKREYTINGARNAR ERU KOMNAR UPP ¹ MÎRGUM HEIMIL
UM
&2¡44!"!,!¨)¨(!2)
skreytingarnar.
Gaman getur verið að
rúnta um hverfi sem fjölskyldan fer venjulega ekki í og sjá hvernig
aðrir skreyta húsin sín. Jólaljósin ættu að koma öllum í jólaskap og eftir
bíltúrinn er svo tilvalið að safnast saman við eldhúsborðið og drekka
kakó og borða piparkökur.
EÎ

Jólagjafalisti
Fimm ára stráka dreymir um
ýmislegt og hér á eftir fer listi
yfir þær jólagjafir sem eru efst
á óskalista fimm ára stráks í
Reykjavík.

(¾GT ER AÈ BÒA TIL VÁLMENNI ÒR T¾KNI
LEGËI OG SL¹ ÖANNIG TV¾R FLUGUR Å EINU
HÎGGI

;jaai]h]_{;c^m

@¨a^h`{eVg

 3KELFIRINN
 &JARSTÕRÈUR BILL
 &ËTBOLTASPIL
 'EISLASVERÈ
 6ÁLMENNABÒNINGUR
 &JARSTÕRÈ FLUGVÁL
 &JARSTÕRÈUR B¹TUR
 2AFMAGNSHLAUPAHJËL
 &JARSTÕRT VÁLMENNI
 'ËÈ VATNSBYSSA
 'ALDRADËT
 /VER THE (EDGE ¹ $6$
 4¾KNILEGË
 "OOMERANG
 -YNDASÎGUR
 +ÅKIR
 0ENINGAR
 'EISLASPILARI
 3NJËSLEÈI
 6ASALJËS MEÈ MARGLITUM PERUM
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Virðulegt par
í jólaklæðum
6IÈ FRAMHLIÈ (ËTEL .ORDICA VIÈ 3UÈUR
LANDSBRAUT STANDA TVÎ TRÁ ÖÁTT SAMAN
¶AU HAFA NÒ VERIÈ KL¾DD Å JËLABÒNING
INN OG VEKJA ATHYGLI FYRIR SÁRLEGA H¹TÅÈ
LEGT YFIRBRAGÈ ¶AÈ MUN VERA MAÈUR
AÈ NAFNI ¶RÎSTUR (LÎÈVERSSON SEM S¹
UM SKREYTINGUNA
&2¡44!",!¨)¨6),(%,-
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Hlýjar
sokkabuxur
fyrir veturinn

4UTTUGU ¹RA GAMALL NËVEMBERKAKTUS 3TEINUNNAR )NGIMUNDARDËTTUR HEFUR SJALDAN BLËMSTRAÈ EINS FALLEGA OG NÒNA
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Blómstrar af sulti
0AKKATILBOÈ
 KR
FYRIR OPNAR
R¹SIR &4!

$ISKUR NEMI OG MËTTAKARI
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/G FJÎLDI ANNARA R¹SA o

*ËLAPAKKINN Å ¹R

Nóvemberkaktusar eiga sinn
blómatíma á þessum árstíma
og sumir telja að best sé að
svelta þá til að fá þá til að
blómstra.

3TEINUNN TELUR LEYNDARM¹LIÈ
BAK VIÈ FALLEGAN KAKTUS
LIGGJA Å VÎKVUNINNI

Steinunn Ingimundardóttir, fyrrverandi skólastjóri í Húsmæðraskólanum á Varmalandi, á þennan
fallega nóvemberkaktus sem
blómstrar nú af öllum mætti og
hefur hún átt hann í tuttugu ár.
Hún telur að kaktusinn verði líklega svona fallegur af næringarskorti. „Hann er í dálitlu svelti frá
jólum og ekki vökvaður nema einu
sinni í viku nema hann sé í mjög
mikilli sól,“ segir hún. „Á haustin
byrja ég svo að vökva hann helst
svolítið á hverjum degi og klíp
aðeins af honum. Þegar knúpparnir eru komnir á eyk ég frekar
vökvunina en það gerir honum
ekkert til þó hann þorni.“ Steinunn
á tvo kaktusa sem hún hefur í suðurglugga en varð að færa þá til
þegar þeir fóru að blómstra.
„Blómin voru farin að klesssast
upp að rúðunni svo ég færði þá úr
glugganum og inn í stofu.“
En skyldi kaktusinn blómstra
svona á hverju ári?
„Það er misjafnt og ég veit ekki
af hverju það er. Núna eru þeir
alveg sérlega fallegir,“ segir Steinunn, ánægð með nóvemberkaktusana sína.
BRYNHILDURB FRETTABLADIDIS

húsráð }

6ANILLUHRINGIR
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 G HVEITI
 G SYKUR
 G SMJÎR MJÒKT
 EGG
 G VANILLUSYKUR

®LLU BLANDAÈ SAMAN OG DEIGIÈ
HNOÈAÈ LÁTT 3ÅÈAN ER ÖAÈ SETT Å
HAKKAVÁL MEÈ SÁRSTÎKUM SPRAUTU
STÒT OG BÒNIR TIL LITLIR HRINGIR SEM
SETTIR ERU ¹ PLÎTU OG BAKAÈIR Å  
MÅNÒTUR ¹  GR¹ÈU HITA

%NGIN BROT Å
JËLADÒKANA
*«,!$²+!2 ¶9+*! 9&)2,%)44 &!,,%'
!34)2 6%, 342!5*!¨)2 /' 3,¡44)2 %.
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 MÎRGUM HEIMILUM ER ÖAÈ FASTUR
LIÈUR Å JËLAUNDIRBÒNINGNUM AÈ STRAUJA
JËLADÒKANA %F TÅMINN ER NAUMUR RÁTT
FYRIR JËL OG DÒKARNIR ÖVÅ STRAUJAÈIR
SNEMMA GETA ÖEIR VERIÈ ORÈNIR KRUMP
AÈIR EÈA KOMIN LEIÈINLEG BROT
Å Ö¹ ÖEGAR KEMUR AÈ ÖVÅ AÈ
NOTA Ö¹ G¾TT HÒSR¹È ER
AÈ SAFNA KEFLUM INNAN ÒR
¹LPAPPÅR OG VEFJA DÒKUN
UM UTAN UM ÖAU ÖEGAR
BÒIÈ ER AÈ STRAUJA Ö¹ 
ÖENNAN H¹TT ER H¾GT AÈ
GEYMA Ö¹ LENGI ¹N ÖESS AÈ
NOKKUR BROT KOMI Å Ö¹
EÎ
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*ËLATËNLEIKAR ,ÁTTSVEITAR
2EYKJAVÅKUR VERÈA ENDURTEKNIR Å
,ANGHOLTSKIRKJU KLUKKAN FJÎGUR
*06 ÒTG¹FA BÕÈUR TIL BARNA
SKEMMTUNAR Å "ËKABÒÈ -¹LS OG
MENNINGAR ,AUGAVEGI  KL 
!NDRÁS )NDRIÈASON LES UPP UPP
ÒR BËKINNI SINNI *ËLASVEINNINN
MINN OG (RAFNHILDUR 3IGURÈAR
DËTTIR STÕRIR SÎNGSKEMMTUN MEÈ
BÎRNUNUM
!ÈVENTUTËNLEIKAR +VENNAKËRS
'ARÈAB¾JAR VERÈA HALDNIR Å
$IGRANESKIRKJU OG HEFJAST ÖEIR KL
 'ESTUR KËRSINS ER 3TÒLKNAKËR
'ARÈAB¾JAR
!ÈVENTUVEISLA VERÈUR HALDIN
Å ¥ÖRËTTAHÎLLINNI ¹ !KUREYRI OG
HEFST HÒN KL  $AGSKR¹IN HEFST
MEÈ TËNLEIKUM 3INFËNÅUHLJËM
SVEITAR .ORÈURLANDS -EÈ HLJËM
SVEITINNI KOMA FRAM (ULDA "JÎRK
'ARÈARSDËTTIR «LAFUR +JARTAN
3IGURÈARSON
OG +ARLAKËR
$ALVÅKUR
 EFN
ISSKR¹
TËNLEIKANNA
VERÈUR JËLA OG
AÈVENTUTËNLIST
!È TËNLEIKUN
UM LOKNUM
VERÈUR BOÈIÈ
UPP ¹
JËLAHLAÈ
BORÈ FR¹
"AUTAN
UM

Mishá kerti geta
skapað eldhættu
Góð vísa er aldrei of oft
kveðin og því full ástæða
til þess að minna fólk á
að fara varlega með eld
fyrir jólin.
Á flestum heimilum er
kveikt á kertum fyrir og
um jólin og því er mikilvægt að allir séu vel vakandi og hafi nokkur
atriði í huga.
Aldrei ætti að hafa logandi kerti í mannlausum herbergjum og mikilvægt er að gæta
þess hvar þau eru staðsett þó að

þau séu í augnsýn. Kerti
ættu ekki að vera höfð
nálægt gluggum eða þar
sem er dragsúgur og gæta
verður þess að ekkert eldfimt sé nálægt þeim.
Kertastjakar ættu aldrei
að vera úr eldfimum efnum
og nauðsynlegt er að athuga
að kertin séu vel stöðug í
þeim.
Mishá kerti geta einnig skapað eldhættu ef
þau eru höfð nálægt hvað
öðru. Lægri kertin geta
nefnilega brætt hliðar þeirra
hærri svo að þau bogna og þá er
voðinn vís.
EÎ

Himnarnir opnast
Aðeins þessa einu helgi!

3KËGR¾KTARFÁLAG 2EYKJA
VÅKUR BÕÈUR ÎLLUM AÈ KOMA Å
(EIÈMÎRK OG S¾KJA SÁR JËLATRÁ
*ËLASKËGURINN ER OPINN HELGINA
 OG  DESEMBER OG ER TEKIÈ ¹
MËTI FËLKI VIÈ (JALLABRAUT /PIÈ
ER MEÈAN DAGSBIRTU G¾TIR EÈA
MILLI  OG 

 $%3%-"%2
*ËLASÕNINGIN b3ÁRKENNI SVEIN
ANNAm OPNAR Å ¶JËÈMINJASAFNINU
KL  'RÕLA OG ,EPPALÒÈI KOMA Å
HEIMSËKN Å FYLGD JËLAKATTARINS OG
-AGGA 3TÅNA SYNGUR VIÈ ORGELLEIK
(ARÈAR "RAGASONAR
*ËLATËNLEIKAR VERÈA Å 3ALNUM
KL  ÖAR SEM «LAFUR +JARTAN
3IGURÈARSON BARÅTËN LEIÈIR HËP
LISTAFËLKS ¹ GL¾SILEGUM JËLATËN
LEIKUM FYRIR ALLA FJÎLSKYLDUNA
3AMKËR 2EYKJAVÅKUR UNDIR STJËRN
*OHNS 'EAR HELDUR JËLATËNLEIKA
KL  Å &ELLA OG (ËLAKIRKJU
*ËLATËNLEIKAR +VENNAKËRS
(AFNARFJARÈAR VERÈA HALDNIR Å
(AMRINUM &LENSBORGARSKËLA KL
 'ESTIR ERU -AGGA 3TÅNA OG
HLJËÈF¾RALEIKARAR
*ËLATËNLEIKAR KIRKJUKËRS 'RENS
¹SKIRKJU VERÈA HALDNIR Å KIRKJUNNI
OG HEFJAST KL 

m
u
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ý
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+AMMERKËRINN 3CHOLA #ANTOR
UM OG "JÎRN 3TEINAR 3ËLBERGSSON
FLYTJA AÈVENTU OG JËLAS¹LMA EFTIR
*3 "ACH Å (ALLGRÅMSKIRKJU KL 
!ÈVENTUTËNLEIKAR !MNESTY
)NTERNATIONAL VERÈA Å .ESKIRKJU
VIÈ (AGATORG OG HEFJAST ÖEIR KL
 -EÈAL ÖEIRRA SEM FRAM KOMA
¹ TËNLEIKUNUM ERU +OLBEINN
"JARNASON FLAUTULEIKARI !UÈUR
'UNNARSDËTTIR SËPRAN OG (ELGA
¶ËRARINSDËTTIR VÅËLULEIKARI %INNIG
KOMA FRAM ++ OG %LLEN

öllum
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húsg

!ÈVENTUTËNLEIKAR 3ÎNGSVEITAR
INNAR &ÅLHARMONÅU VERÈA HALDNIR Å
,ANGHOLTSKIRKJU OG HEFJAST KL 
+ËR "ÒSTAÈAKIRKJU HELDUR SÅNA
¹RLEGU OG VINS¾LU *ËLASVEIFLU Å
"ÒSTAÈAKIRKJU Å KVÎLD KL 
!È ÖESSU SINNI KOMA FRAM
AUK KËRSINS LISTAMENNIRNIR Å
4ANGËSVEIT LÕÈVELDISINS HINN EINI
SANNI %GILL «LAFSSON OG STEPP
DANSARI TEKUR SPORIÈ MEÈ KËR OG
HLJËMSVEIT

Allt að 70% afsláttur

© Egozentric Designs

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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Jóla matseðill
Forréttir

Einrétta

Kremuð kúrbítssúp

1.090,-

þrírétta

með camenbert
eða

Graﬁnn lax með tartarasósu

1.090,-

og frisée salati
Aðalréttir

Ofnbakaður saltﬁskur

3.390,-

4.390,-

3.390,-

4.390,-

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

Andabringu “magret”
með hunangssósu, mangósýrópi og
léttsteiktu skógargrænmeti

Desert

Blaut frönsk súkkulaðikaka

990,-

með mandarínuís og appelsínusósu

3IÈINN AÈ KYSSAST UNDIR MISTILTEINI M¹ REKJA AFTUR TIL  ALDAR

Missir hluta af töframætti við hvern koss
Að kyssast undir mistilteini
er ekki rík hefð hérlendis. En
kannski er kominn tími til að
innleiða hana, hver vill ekki fá
góðan jólakoss?

kr. 4.995.

Glóey ehf.

Ármúla 19 • s: 568 1620 • www.gloey.is

AUGLÝSINGASÍMI

'.ª

550 5000
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Sögu mistilteinsins má rekja aftur
til Drúída sem voru uppi löngu
áður en Kristur gladdi okkur
með komu sinni. Drúídar
voru prestar og töframenn
af keltneskum uppruna.
Þeir notuðu mikið mistiltein þar sem þeir trúðu
að hann hefði lækningamátt og byggi
yfir
ákveðnum
töfrum. Drúidarnir
notuðu
mistilteininn
við
ýmsar
athafnir, meðal
annars við mannfórnir, sem
er nú ekki sérlega jólalegt. En þar
sem mistilteinninn var notaður í

þessum vafasama tilgangi var
hann bannaður í kirkjum á Englandi í margar aldir.
Til er sögn sem vísar til mistilteinsins sem hinnar svikulu plöntu
en það er í verki Shakespeares um
Títus. Líklega er það vegna þess
að hvít ber mistilteinsins geta haft
eituráhrif sé þeirra neytt í miklu
magni. Þá segir frá því að bændur
á Englandi hafi gert jólaskreytingar úr mistilteini sem voru svo
geymdar á milli
ára. Þegar nýr
mistilteinn
var
kominn í hús
var kveikt í
þeim gamla
og hlaupið
með hann
um landareignina til
að

tryggja góða uppskeru. Mistilteinn yfir vöggu nýfædds barns
átti að koma í veg fyrir að barninu
yrði rænt og mistilteinn yfir inngöngudyrum átti að halda burtu
illum öndum. Og vegna þess að
mistilteinninn er sígrænn er hann
oft tengdur frjósemi.
En hefðina að kyssast undir
mistilteini má rekja aftur til 17.
aldar. Siðurinn er upprunninn í
York og var hugmyndin sú að karlmanni væri leyfilegt að stela kossi
frá konu væru þau undir mistilteini. Tækist að stela kossinum
var eitt ber tínt af plöntunni og
þegar öll ber voru uppurin hafði
mistilteinninn glatað töframætti
sínum. Og þar sem við mannfólkið
höfum gaman af ýmiss konar
kossaflangsi er mistilteinninn nú
orðinn sterk jólahefð og hluti af
jólaskreytingum. Siðurinn að
kyssast undir mistilteini lifir víða
góðu lífi enda er alltaf gott að fá
jólakoss.
JËA

Drekkur glögg og gerir kort
Sölvi Björn Sigurðsson rithöfundur er kominn í
jólaskap.
„Ég er búinn að vera í jólaskapi að undanförnu,
hvort sem það stafar af veðrinu, kuldanum eða einhverju öðru,“ segir Sölvi og er ekki vandræðum
þegar hann er beðinn um að segja frá því hvað er
jólalegt.
„Það er jólalegt þegar vinir manns sem búa víðsvegar um heiminn koma heim og maður fer að hitta
þá og drekka jólabjór á einhverri kránni. Og að sitja
heima hjá sér og skrifa jólakort, pakka inn gjöfum
og drekka glögg. Svo er þurrkaða lambalærið hennar mömmu afar jólalegt.“ Þurrkaða lambalærið?
„Hún leggur það í pækil og steikir yfir nótt, það er
upprunnið í Færeyjum og rataði í gömlu matreiðslubókina hennar Helgu Sig. Þetta er eiginlega kjöt í
harðfiskformi, og alltaf hægt að næla sér í væna flís
af feitum sauð þegar maður er svangur.“
En jólabókaflóðið? „Jólabókaflóðið er alltaf jólalegt hvort sem maður er með bók sjálfur eða ekki.“
Bókin Fljótandi heimur eftir Sölva hefur samt orðið
til þess að hann tekur þátt í flóðinu af lífi og sál. En
þurfa rithöfundar ekki að senda jólakort? „Ég sendi
nú ekki jólakort öll jól en stundum ef ég hef tíma
finnst mér mjög gaman að dunda við kortagerð og
skrifa þá einhverja viðeigandi vitleysu inn í hvert
kort. Einu sinni teiknaði ég íslensku sauðkindina
upp og myndskreytti hana. Nú verða voða margir
móðgaðir sem halda að ég sé að senda öllum nema
þeim jólakort en ég er ekki nógu duglegur við þetta.
En kannski maður láti sér þetta að kenningu verða
og drífi sig heim að föndra jólakort.“ Og þegar ljósmyndarann bar að garði var Sölvi að föndra jólakortin svo vinir hans og vandamenn geta farið að
hlakka til.

3ÎLVI "JÎRN GERIR STUNDUM JËLAKORT OG ÅSLENSKA SAUÈKINDIN
FINNST HONUM EINKAR JËLALEG
&2¡44!",!¨)¨!.4/.

,!5'!2$!'52  DESEMBER 

-ÅN SKOÈUN

Veittu vellíðan – gefðu bónda
þínum gjafakort í NordicaSpa
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3VART OG HRÅMAÈ
¡G SKIL EKKI FËLK  ÖESSUM ¹RSTÅMA
ÖEGAR ALLT ER DIMMT OG MANNFËLK
¾TTI LÅFFR¾ÈILEGA AÈ HJÒFRA SIG NIÈUR
Å S¾NGURNAR SÅNAR OG REYNA AÈ SOFA
AF SÁR VETURINN ERU ALLIR ¹ ÖÎNUM AÈ
KAFNA ÒR STRESSI OG ¹HYGGJUM ¶¹ ER
VISSULEGA SKYNSAMLEGT AÈ REYNA AÈ
SKREYTA AÈEINS Å KRINGUM SIG TIL AÈ
LÁTTA SÁR LÅFIÈ OG HENGJA ALLSKONAR
KATTALEIKFÎNG EINS OG LJËS Å SNÒRUM
OG GLJ¹ANDI BOLTA HINGAÈ OG ÖANGAÈ
UM HÒSIÈ KÎTTUM OG BÎRNUM AÈ
LEIK %NDA EKKI VANÖÎRF ¹ ÖËTT KOL
NIÈAMYRKRIÈ ÒTI SÁ STUNDUM ÎRLÅTIÈ
BRYDDAÈ FROSTRËSUM TIL SKRAUTS ERU
LJËSIN SAMT BR¹ÈNAUÈSYNLEG TIL AÈ
LIFA ÖESSA ¹RSTÅÈ AF
/G Ö¹ TAKA SIG ALLIR TIL OG HENGJA
UPP SVART OG HRÅMAÈ JËLASKRAUT ¡G
BARA SPYR ER EKKI NËGU DIMMT ÒTI
FYRIR YKKUR *ËLIN HAFA ALLTAF VERIÈ
H¹TÅÈ LJËSS OG FRIÈAR OG ¹TTÅÈ REYND
AR LÅKA NAMMI NAMM EN SVARTIR
BLÒNDUDÒKAR EIGA BETUR HEIMA Å
JARÈARFÎR EN ¹ JËLUM &INNST MÁR /G

SVO ER EKKI NËG MEÈ AÈ SKRAUTIÈ SÁ
SVART OG HRÅMAÈ HELDUR ERU ÖAÈ EKKI
HREINDÕR EÈA FUGLAR EÈA HANGIKJÎT
HANGIKJÎT NAMM SEM ERU SVÎRT
OG HRÅMUÈ SEM HVORT TVEGGJA ¹ SÁR
STOÈ Å RAUNVERULEIKANUM HELDUR
FIÈRILDI ¡G BARA SPYR ER ÖETTA SKRAUT
KANNSKI UPPRUNNIÈ ¹ &LËRÅDA EÈA
EINHVERS STAÈAR Å HEITU LÎNDUNUM
ÖAR SEM ER SUMAR ALLT ¹RIÈ OG FËLK
ÖARF AÈ BÒA SÁR TIL VETUR MEÈ GËÈU
EÈA ILLU TIL AÈ GETA HALDIÈ ALMENNI
LEG JËL /G HVAÈ ERUM VIÈ Ö¹ AÈ
TAKA UPP ÖENNAN BJ¹NALEGA SIÈ
.ËG VAR NÒ SAMT MEÈ FEITA RAUÈA
JËLAKALLINN SEM FL¾KTI SÁR SAMAN VIÈ
FR¾NDUR MÅNA OG ALLSKONAR SYNGJ
ANDI SNJËKALLA OG FLJÒGANDI HREINDÕR
/G NÒNA FIÈRILDI &IÈRILDI 3VÎRT
FIÈRILDI MEÈ SILFURHRÅMAÈA V¾NGI
SEM ALDREI G¾TU FLOGIÈ FYRIR DRASLI
OG SITJA BJARGARLAUS OG BÅÈA ÖESS AÈ
EINHVER KOMI OG ÁTI ÖAU (MMM ÁTI
ÖAU c BÅÈIÈ AÈEINS cJ¹ EÈA BARA
LIFIÈ HEIL c

Gjafakort í heilsulind NordicaSpa er tilvalin gjöf. Við bjóðum upp á fyrsta flokks
snyrtimeðferðir fyrir andlit og líkama og ýmsar tegundir af nuddi.
Hægt er að kaupa gjafakort fyrir ákveðna upphæð, í tiltekna meðferð og ýmsa
spa pakka. Einnig er hægt að kaupa gjafakort í heilsuræktina – meðlimakort,
einkaþjálfun eða námskeið. Við aðstoðum þig við að finna réttu gjöfina handa
þeim sem þú vilt gleðja.
Við leggjum áherslu á andlega og líkamlega vellíðan og er Nordica Spa heimur
út af fyrir sig.
Opnunartímar:

 ÖESSUM STAÈ Å "ELGÅU ¹RIÈ  ¹TTI SÁR STAÈ EITT MERKASTA VOPNAHLÁ SÎGUNNAR

Hættu að skjóta og
sungu jólalög
Þeir lögðu niður vopnin, sungu sálma og
skiptust á gjöfum.
Árið 1914 átti sér stað
merkilegur atburður
í mannkynssögunni.
Um er að ræða
vopnahlé sem átti
sér stað í fyrri
heimsstyrjöldinni,
þegar
franskir,
breskir og þýskir
hermenn
lögðu
óvænt frá sér
vopnin til þess að
fagna
jólunum.
Mennirnir höfðu þá
barist við vesturvígstöðvarnar í
rúmar tvær vikur, en á aðfangadagskvöld þetta ár, gerðu þeir hlé
á bardaganum og hlé það stóð
fram yfir áramót. Friðurinn hófst
þegar Þjóðverjarnir byrjuðu að
dreifa kertaljósum í kringum skotgrafir sínar en kertin settu þeir
upp í tré umhverfis þær. Um leið
og mennirnir dreifðu kertaljósunum sungu þeir jólasálma, meðal
annars Stille Nacht, eða Heims um
ból, og bresku hermennirnir
brugðust við með því að syngja
enska jólasálma á móti.
Eftir því sem leið á nóttina fóru
„andstæðingarnir“ að kalla jólakveðjur hver til annars og fljótlega eftir það hittust þeir í svokölluðu „einskis manns landi“ þar
sem þeir skiptust á gjöfum, meðal
annars viskíi, sígarettum og ámóta
munaðarvöru. Þögn lagðist yfir
svæðið þessa nótt og kyrrðin varð
til þess að mennirnir fengu tíma
til að jarðsetja fallna félaga. Hermenn frá báðum löndunum tóku
þátt í athöfninni og vottuðu hinum

¥ FYRRA KOM ÒT
MYND UM JËLA
NËTTINA  SEM
VAR TILNEFND TIL
ËSKARSVERÈLAUNA
ÖAÈ SAMA ¹R

látnu
virðingu
sína, til dæmis
með því að fara
saman með 23.
Davíðssálm:
„Drottinn er minn
hirðir, mig mun
ekkert bresta. Á
grænum grundum
lætur hann mig hvílast, leiðir mig að
vötnum, þar sem ég
má næðis njóta. Hann
hressir sál mína, leiðir mig um
rétta vegu fyrir sakir nafns síns.
Jafnvel þótt ég fari um dimman
dal, óttast ég ekkert illt.“
Frumkvæði þessara herdeilda
virðist hafa lagst vel í aðra hermenn því vopnin voru einnig lögð
niður víðar á þessu svæði. Í bréfum sem þýskir og breskir hermenn sendu til ættingja sinna,
segir meðal annars frá fótboltaleik milli hermannanna sem endaði 3-2 fyrir Þjóðverjum. Bréf
þessi eru mjög verðmæt í dag en
sem dæmi má nefna að söngvarinn Chris de Burgh greiddi heil
14.400 pund, eða tæpar tvær milljónir íslenskra króna, fyrir slíkt
bréf á uppboði sem fór fram í
London, 7. nóvember síðastliðinn.
Í fyrra kom út kvikmynd um þessa
helgu nótt. Myndin, sem er frönsk,
heitir Joyeux Noël á frummálinu,
eða Merry Christmas á ensku, og
var hún tilnefnd sem besta erlenda
myndin á Óskarsverðlaunahátíðinni 2005.
MHG FRETTABLADIDIS
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:9 3UBARU )MPREZA ', NÕSKR 
SSK %K ÖÒSKM 6ERÈ  !LLT
AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


&4 /PEL !STRA  NÕSKR  SSK
%K ÖÒSKM 6ERÈ  !LLT AÈ
 L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  

/8 3UBARU )MPREZA '8 NÕSKR 
SSK %K  ÖÒSKM 6ERÈ 
!LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


,( .ISSAN 0ATHFINDER ,% )4
NÕSKR SSK %K ÖÒSKM 6ERÈ
 !LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIK
AR SÅMI  

+( +IA 0ICANTO ,8 NÕSKR BSK
%K ÖÒSKM 6ERÈ  !LLT AÈ
 L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  

46 /PEL !STRA ', NÕSKR
BSK %K ÖÒSKM 6ERÈ 
!LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


"- /PEL !STRA  NÕSKR BSK
%K ÖÒSKM 6ERÈ  !LLT AÈ
 L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  

.: *EEP 'RAND #HEROKEE 
NÕSKR SSK %K ÖÒSKM 6ERÈ
 !LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIK
AR SÅMI  

.( 6OLVO 6 NÕSKR BSK %K
ÖÒSKM 6ERÈ  !LLT AÈ 
L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  

/" -ITSUBISHI /UTLANDER 4URBO
NÕSKR BSK %K ÖÒSKM 6ERÈ
 !LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIK
AR SÅMI  

*% &ORD %SCAPE NÕSKR SSK
%K ÖÒSKM 6ERÈ  !LLT AÈ
 L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  

/( .ISSAN 8 4RAIL %LEGANCE
NÕSKR SSK %K ÖÒSKM 6ERÈ
 !LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIK
AR SÅMI  

03 2ENAULT -EGANE #LASSIC
NÕSKR SSK EK ÖÒSKM 6ERÈ
 !LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIK
AR SÅMI  

2! 3UBARU ,EGACY 7AGON
NÕSKR SSK EK ÖÒSKM 6ERÈ
 4ILBOÈ  !LLT AÈ
 L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  

20 (ONDA (2 6 NÕSKR SSK
%K ÖÒSKM 6ERÈ  !LLT AÈ
 L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  

., 0EUGEOT  NÕSKR BSK
%K ÖÒSKM 6ERÈ  !LLT AÈ
 L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  

!) 3KODA /CTAVIA 8 NÕSKR
BSK %K ÖÒSKM 6ERÈ 
!LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


4- /PEL #OMBO # 6AN NÕSKR
BSK EK ÖÒSKM 6ERÈ 
!LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


+9 0EUGEOT  NÕSKR SSK
%KÖÒSKM 6ERÈ !LLT AÈ
 L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  

3+ /PEL #ORSA #OMFORT %!
NÕSKR SSKBSK %K ÖÒSKM 6ERÈ
 !LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR
SÅMI  

2: 3UBARU )MPREZA ', NÕSKR
BSK %KÖÒSKM 6ERÈ 4ILBOÈ
 !LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR
SÅMI  

*, /PEL :AFIRA #OMFORT 
NÕSKR SSK %K ÖÒSKM 6ERÈ
4ILBOÈ  !LLT AÈ 
L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  

$+ .ISSAN 4ERRANO 3PORT NÕSKR
BSK %K ÖÒSKM 6ERÈ 
!LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


3: .ISSAN 8 4RAIL %LEGANCE
NÕSKR SSK %K ÖÒSKM 6ERÈ
 !LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIK
AR SÅMI  

64 -ITSUBISHI ,ANCER  NÕSKR
SSK %K ÖÒSKM 6ERÈ  !LLT
AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


4" 3AAB    ,INER NÕSKR
BSK %K ÖÒSKM 6ERÈ 
!LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


,5 .ISSAN 0ATHFINDER ,% NÕSKR
SSK %K ÖÒSKM 6ERÈ  !LLT AÈ
 L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  

,. +)! 3ORENTO  ,UXURY
NÕSKR SSK %K ÖÒSKM 6ERÈ
 !LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIK
AR SÅMI  

24 3UBARU )MPREZA '8 NÕSKR
SSK %K ÖÒSKM 6ERÈ  !LLT
AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


.% 3UBARU ,EGACY 7AGON
NÕSKR SSK %K ÖÒSKM 6ERÈ
4ILBOÈ  !LLT AÈ 
L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  

65 /PEL 6ECTRA ', NÕSKR
BSK %K ÖÒSKM 6ERÈ  !LLT
AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


-9 #ADILLAC %SCALADE NÕSKR
SSK %K ÖÒSKM 6ERÈ  !LLT
AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


/. 2ENAULT ,AGUNA NÕSKR
SSK %K ÖÒSKM 6ERÈ  !LLT AÈ
 L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  

$% .ISSAN : NÕSKR BSK
%K ÖÒSKM 6ERÈ  !LLT AÈ
 L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  

2" -ITSUBISHI , NÕSKR
BSK %K ÖÒSKM 6ERÈ 
4ILBOÈ  !LLT AÈ  L¹NA
MÎGULEIKAR SÅMI  

2( .ISSAN $OUBLE #AB % m
NÕSKR BSK %K ÖÒSKM 6ERÈ
 !LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIK
AR SÅMI  

,!5'!2$!'52  DESEMBER 



3-!5',µ3).'!2
"ÅLALAND "  ,
'RJËTH¹LS   2VK
3ÅMI  
WWWBILALANDIS

"ÅLAR TIL SÎLU

4IL SÎLU ER -"ENZ -, RGERÈ 
%KINN  ÖÒS KM SJ¹LFSK MEÈ ÎLLU 6ERÈ
 KR HVL  KR ATH
SKIPTI 5PPL I S  
 L¹N ,EGACY 3EDAN ¹RG k EKINN
 ÖÒS %NGIN SKIPTI 3  

$AEWOO ,ANOS (URRICANE ¹RG 
EKINN  ÖÒS KMÅ FÅNU STANDI FYRIR LÅTIÈ
FÁ SETT VERÈ  ÖÒS ¹HVÅLANDI 
ÖÒS  ¹ M¹NUÈI

4IL SÎLU .ÕJAR m FELGUR OG NÕ DEKK 6ERÈ
 ÖÒS 5PPLÅ S  
2AV l OKT EK ÖÒS SVARTUR
SJ¹LFSK 'L¾SILEGUR BÅLL 6ERÈ  ÖÒS
3  

"IFREIÈASALAN
4ANGARHÎFÈA   2EYKJAVÅK
3ÅMI  
WWWBIFREIDASALANIS

&ORD %SCAPE ,IMITED  8 $2
3J¹LFSKIPTUR ¹RG  EKINN  ÖÒS
KM 6ERÈ  KR HV 
 ÖÒS ¹ M¹N 4ILBOÈ  KR

"ÅLASALA 2EYKJAVÅKUR
"ÅLDSHÎFÈA   2VK
3ÅMI  
WWWBRIS

-ERCEDES "ENZ #  ¹RG 
EKÖKM LEÈUR LÒGA nFELGUR
OÚ 6ERÈÖ HVÅLANDI
Ö 5PPLÕSINGAR Å SÅMA 
 EÈA ¹ WWWBILAHORNIDIS

-AZDA  ¹RG  EKÖKM
GËÈUR BÅLL 3KOÈAÈUR  6ETRARDEKK
OG Å TOPPSTANDI 6ERÈÖ 5PPLÕS
INGAR Å SÅMA   EÈA ¹
WWWBILAHORNIDIS

3UZUKI "ALENO ¹RG 
EK 8 DR¹TTARKÒLA
6ERÈÖ 'OTT STAÈGREIÈSLUVERÈ
5PPLÕSINGAR Å SÅMA   EÈA
¹ WWWBILAHORNIDIS

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

 ,ANDROVER $ISCOVERY (3%  MANNA
MEÈ ÎLLUM BÒNAÈI SEM F¹ANLEGUR ER
+OSTAR NÕR YFIR  MILLJËNIR "ÅLARNIR ERU
EKNIR UM  ÖÒS KM 9FIRFARNIR OG UPP
F¾RÈIR AF ,ANDROVER  AFSL¹TTUR 6ERÈ
 ÖÒSUND

3PARIBÅLL EHF
3KÒLAGÎTU   2EYKJAVÅK
3ÅMI  
WWWSPARIBILLIS

4IL SÎLU ,EXUS )3  ¹RG  %KINN
 Ö MÅL LFELGUR ,EÈUR 'EISLASPILAR
MAGASÅN &ALLEGUR BÅLL 6ERÈ  ÖÒS
-YNDIR ¹ WWWBILAPARTARIS UPPL Å SÅMA
 

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


%INKALEIGA 9ARIS  EK Ö KM
%INKALEIGA  Ö ¹ M¹N Å  M¹N OG
Å LOK SAMN F¾ST  Ö TIL BAKA %NGAR
¹HYGGJUR AF VIÈHALDI 4OYOTA SÁR UM ÖAÈ
5PPL 5NNUR Å S  

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

-ERCEDES "ENZ #,+  p !-'
¹RG  EKÖKM LEÈUR
LÒGA nCARLSON FELGUR HP
'EÈVEIKUR BÅLL SETT 6ERÈÖ
4ILBOÈ Ö ¹HVÅLANDI Ö
AFBÖ 3KOÈAR SKIPTI 5PPLÕSIN
GAR Å SÅMA   EÈA ¹
WWWBILAHORNIDIS

67 4OUAREG ¹RG  6 EKÖ
KM LEÈUR LÒGA ¹LFELGUR OÚ
6ERÈ HVÅLANDI Ö
'ULLFALLEGUR BÅLL 5PPLÕSINGAR Å
SÅMA   EÈA ¹
WWWBILAHORNIDIS

4OYOTA !VENSIS p 7AGON ¹RG
 EKÖKM 3J¹LFSKIPTUR
SETT 6ERÈÖ 4ILBOÈ Ö
5PPLÕSINGAR Å SÅMA   EÈA ¹
WWWBILAHORNIDIS

n ""3 FELGUR OG DEKK
 PASSA TD UNDIR -ER
CEDES "ENZ 6ERÈÖ
5PPLÕSINGAR Å SÅMA   EÈA
¹ WWWBILAHORNIDIS

&ORD  $ISEL ¹RG  EKÖ
KM &LOTTUR BÅLL 6ERÈÖ 5P
PLÕSINGAR Å SÅMA   EÈA ¹
WWWBILAHORNIDIS

$ODGE 2AM ¹RG  EKÖ
KM LEÈUR nFELGUR 6ERÈÖ
5PPLÕSINGAR Å SÅMA   EÈA
¹ WWWBILAHORNIDIS

"-7  ¹RG  EK SJ¹LF
SKIPTUR 6ERÈÖ 5PPLÕSINGAR Å
SÅMA   EÈA ¹
WWWBILAHORNIDIS

&ORD -ONDEO ¹RG  EKÖ
KM SJ¹LFSKIPTUR +OSTAR .ÕR
4ILBOÈÖ 5PPLÕSINGAR Å SÅMA
  EÈA ¹
WWWBILAHORNIDIS

67 0ASSAT ¹RG TÒRBË 
EKÖKM LEÈUR LÒGA OÚ
6ERÈ HVILANDI Ö 5P
PLÕSINGAR Å SÅMA   EÈA ¹
WWWBILAHORNIDIS

,ANDROVER $ISCOVERY p $ISEL ¹RG
 EKÖKM LEÈURRÒSKIN
TOPPLÒGUR LOFTPÒÈAFJÎÈRUN
RAFMAGN Å ÎLLU OÚ 6ERÈÖ
MÎGULEIKI ¹  L¹NI 5PPLÕSIN
GAR Å SÅMA   EÈA ¹
WWWBILAHORNIDIS

4OYOTA #ARINA ¹RG 
EKÖKM ¹LFELGUR RAFMAGN
Å RÒÈUM OÚ SETT 6ERÈÖ
4ILBOÈSTGR 5PPLÕSINGAR Å SÅMA
  EÈA ¹
WWWBILAHORNIDIS

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

$AIHATSU 3IRION #, 6 ¹RG  EK
 ÖKM 6ERÈ  ÖÒS  VÅSAL¹NA
MÎGULEIKI Å ALLT AÈ  M¹N 'ETUM B¾TT
BÅLUM ¹ PLAN OG SKR¹ 3  

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

(YUNDAI4USCON NÕSKR  CC
 DYRA SJ¹LFSKIPTUR GR¹R  SVARTUR EKINN
 Ö 6ERÈ 

(EIMSBÅLAR
+LETTH¹LSI   2EYKJAVÅK
3ÅMI  
WWWHEIMSBILARIS

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


4), 3®,5
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3-!5',µ3).'!2
6OLVO  ',   , SK k k EK 
Ö SSK SAML¾S Å TOPPSTANDI 6ERÈTILBOÈ
3  
4IL SÎLU 3UZUKI "ALENO k EKINN 
ÖÒS  GÅRA NÕ TÅMAREIM  NAGLADEKK
FYLGJA 3  
4JËNABÅLL TIL NIÈURRIFS 3UBARU )MPREZA
7AGON '8  SJ¹LFSK EKÖ 5PPL
Å S  
"-7 I ¹RG k Å MJÎG GËÈU ¹STANDI
3KOÈAÈUR k .Õ DEKK ¹ ¹LFELGUM VETR
ARDEKK CDMP SPILARI ÖJËFAVÎRN 6ERÈ
Ö 5PPL Å S  

4OYOTA !VENSIS SKR  SSK ¹LFELGUR
SUMAR VETRARD EK  ÖÒS KM 6ERÈ
 ÖÒS 3 

&ORD %CONOLINE  ¹RG  VSK BÅLL SK
 VÁL  CIL  EFI GR¹R  MANNA VERÈ
  

  ÖÒS
6/,6/ &-  
.&&-  ## "
 *4&)2!!$((0'(#
, "!!*' 
4OYOTA #OROLLA k EK  ÖÒS SUM
ARVETRARDEKK SMURBËK 6ERÈ  ÖÒS
3  

"MW  $IESEL ¹RG  EK  Ö
LEÈUR TOPPL 46 8ENON  HESTÎFL
EYÈIR     MILLJ STGR 5PPL Å S
 

--# ,ANCER %VOLUTION  ¹RG 
INNFL NÕR AF UMBOÈI %R Å ¹BYRGÈ %KINN
 ÖÒS AÈEINS  EIGENDUR -JÎG VEL
MEÈ FARINN .Õ HEILS¹SD HVÅLANDI 
MILLJ 3KIPTI ATH 5PPL Å SÅMA  

*EEP JËLATILBOÈ ,¾GRA VERÈ OG BÅLINN
HEIM 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 HEILD
SÎLUVERÈ ISLANDUSCOM ORSAKAR VERÈ
HRUN 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 #OROLLA k EK  ÖÒS 
EIGENDUR MJÎG VEL MEÈ FARINN OG VEL
VIÈ HALDIÈ 6  ÖÒS 3   
 

3#!.)! ( 
.&&-' &0'(()& 
 ##  "&0((&2!!"-
%!!$*#&0/'*4#)"
0&&-"-!$(%5-4-&
)#$5 , "!!
'((-*' 

4IL SÎLU 3AAB  ¹RG k EK Ö
3UMAR VETRARDEKK 'EISLA MP SPILARI
&ALLEGUR BÅLL Å TOPPSTANDI FR¹B¾R Å VETUR
INN 3  

!UDI !  4 1UATTRO k KEYRÈUR 
KM ¥ TOPP STANDI OG NÕSKOÈAÈUR %R
HLAÈINN AUKABÒNAÈI 6ERÈ  Ö 3
 
4IL SÎLU GËÈUR #HEROKEE ,IMITED k
EK  ÖÒS 6EL MEÈ FARINN BÅLL 5PPL
Å S  
$AIHATSU k EK  ÖÒS 4OPP BÅLL
ÖARFNAST VIÈGERÈAR AÈ AFTAN 5PPL Å S
 

#!4%20),,!2  ",
.&&- ##(2"
6&)#&*#&-(#

4OYOTA #OROLLA k EKINN  ÖÒS -JÎG
GOTT EINTAK FALLEGUR BÅLL 6ERÈ  ÖÒS
3  

, "!!*' 

,ADA ,UX 

RGl ²R D¹NARBÒI Å GEYMSLU Å CA
¹RATUG  %K  4JËNAÈUR 4ILBOÈ
3  
4OYOTA ,AND#RUISER  '8 EK Ö
¹RG k m BREYTTUR 3SK  MANNA
5PPL Å S  
'-# 3IERRA  ($ ¹RG k EK 
ÖÒS m BREYTTUR SK k %INN MEÈ ÎLLU
LOK OG HÒÈAÈUR PALLUR HV  ÖÒS
6ERÈ  ÖÒS 5PPL Å S  

4IL SÎLU -AZDA & k %K Ö KM
SK k !UKAHLUTIR FILMUR m FELGUR
RAFRÒÈUR OFL 6ERÈ  Ö (RANNAR 3
 

6/,6/ &(  
.&&- ##

 "

  ''2!!"- +!$0

67 0OLO ¹RGERÈ k SKOÈAÈUR k
.ÕLEGA YFIRFARINN 3UMAR OG VETRARDEKK
S  

!$(4&-)"
,
!!
, "!!*'


4OYOTA #OROLLA LIFTBACK  SSK ¹RG
k EK  ÖÒS 3    

(YUNDAI %LANTRA ¹RG k %K Ö "ÅLL Å
TOPPSTANDI F¾ST ¹ Ö 3  
(ONDA 3HUTTLE  MANNA ¹RG k 4OYOTA
#OROLLA ¹RG k SK k 5PPL Å S 
   
4OYOTA !VENSIS  ¹RG 
BEINSK EK  ÖÒS SK k NAGLADEKK
NÕTT LAKK HV L¹N  ÖÒS  ÖÒS ¹
M¹N 6ERÈ ¹ÈUR  ÖÒS 6ERÈ NÒ 
ÖÒS 5PPL Å S  

  ÖÒS

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

6/,6/ %# " ,#
.&&-  ## (2"
 3!$&-(#*1!2"4
3-)0'(#

4ILBOÈ .ISSAN !LMERA k SK k ÖARFN
AST SM¹ LAGF¾RINGA 6ERÈ  ÖÒS 3
 

, "!!*' 

(YUNDAI %LANTRA ¹RG k BILUÈ HEDD
PAKKNING .Õ NAGLADEKK VERÈ  ÖÒS
3  
0ONTIAC 4RANSPORTER ¹RG k SK k
6ERÈ  ÖÒS 4OYOTA #OROLLA ¹RG k
VERÈ  ÖÒS .ISSAN 4ERRANO ¹RG k
EK Ö $ÅSEL 6ERÈ Ö 5PPL Å S
 
#ADILAC %SCALADE ¹RG k %K  Ö 
MANNA %INN MEÈ ALGERLEGA ÎLLU HV
 Ö SETT  Ö 3KOÈA SKIPTI TD
6. 5PPL Å S  

6OLKSWAGEN 6ENTO VÅNRAUÈUR ¹RGERÈ
k EK  ÖÒS SETT VERÈ  KR
5PPL VEITIR SGEIR Å S  

3UZUKI -ADURA '6',  MJÎG
SÁRSTAKT HJËL EK Ö MÅLUR Å TOPP
STANDI  HESTÎFL 6 $RIFSKAFT 6
 3  

4), 3®,5

,ANDROVER $ISCOVERI ¹RG k  6I
«BR  GÅR EK  ÖÒS NÕSK *ËLATILB 
ÖÒS 5PPL Å S  

4IL SÎLU --# 'ALANT ¹RG k X NÕ
DEKK NÕ KÒPLING NÕTT Å BREMSUM 5PPL
Å S  
"-7  ) ¹RG k SSK SK k LEÈUR
TOPPLÒGA SAMLITUR OG FILMUR ,¹N 
ÖÒS S VERÈ  ÖÒS &¾ST ¹ 
ÖÒS YFIRTAKA 3  

"ÅLABÒÈ "ENNA EHF
6AGNHÎFÈA 
3ÅMI  
WWWBENNIIS

#!4%20),,!2  $

&IA "RAVA k ¹  ÖÒS -"ENZ % 
 ÖÒS 3  

«DÕRIR GËÈIR 2ENAULT #LIO ¹RG k EK
 Ö V  Ö & 3IERRA SSK SEM NÕR V
 Ö 3  

(RAUN "4
3ÅMI  
WWW(RAUN"4IS

.&&-  ## (2"
' 3!)&!&$&-(#
, "!!*' 

'RAND #HEROKEE ,AREDO  ¹RG k EK
 ÖÒS NÕ SKOÈAÈUR OG ENDURNÕAÈUR
.ÕTT PÒST BENSÅND¾LA VATNSKASSI OG
GEIMIR &ALLEGUR OG GËÈUR BÅLL 5PPL Å
S  

4), 3®,5

#!4%20),,!2
 #,
.&&-  ##

(2"

($##!(*1!"-&-(#
$' 3!)1!23-)0'(#
,"!!*' 

 ÖÒS ÒT .ISSAN -AXIMA ¹RG k
EK  ÖÒS 18  V HVÅLADI 
ÖÒS CA  ÖÒS¹ M¹N ,EÈUR RAFMAGN Å
ÎLLU FJARSTART ¹LFELGUR SPOILER OMFL *ËN
3  

(%+,!

+LETTAGÎRÈUM  
WWWHEKLAISVELASVID
3ÎLUMAÈUR  
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3-!5',µ3).'!2
3MIÈIR VANTAR RÎSKA SMIÈI TIL AÈ REISA
M BÅLSKÒR Å (FJ 3ÎKKULL TILBÒINN
5PPL VEITIR +JARTAN Å S  

«SKA EFTIR AÈ KAUPA BÅL ¹   ÖÒS
STGR 5PPL Å S  
"R¹ÈVANTAR BÅL STRAX VERÈ ALLTAÈ  ÖÒS
5PPL Å S  

*EPPAR
$ODGE #ARAVAN k SSK  MANNA EK
 Ö .ÕSKOÈAÈUR 6ERÈ  Ö 5PPL
Å S  

.ISSAN 4ERRANO )) ¹RG k EKINN 
ÖKM BEINSK BENSÅN 6ERÈ  ÖKR
3  

'L¾SILEGUR 3ANTA &E )) $)3), SJ¹LFSKIPTUR
l %K  ÖÒS MIKIÈ AF AUKAHLUTUM
"¾ÈI VETRAR OG SUMAR ¹ ¹LFELGUM 3KIPTI
¹ ËDÕRARI KOMA TIL GREINA HVÅLANDI GOTT
BÅLAL¹N 5PPL Å SÅMA  

4ILBOÈ Ö 4OYOTA !VENSIS   STATION
EK  ÖKM 'ËÈUR BÅLL Å TOPPSTANDI
5PPL Å S  
9ARIS k EK  Ö VEL MEÈ FARINN 
DYRA 6  ÖÒS 3  

/PEL #ORSA 

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

  ÖÒS
4OYOTA JËLATILBOÈ ,¾GRA VERÈ OG BÅL
INN HEIM 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 SJ¹LF
SKIPTUR MEÈ LEÈRI OG HLAÈINN AUKABÒN
AÈI ,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 INNFLUTN
INGSFYRIRT¾KI ¥SLENSK BYRGÈ "ÅLAL¹N
&¹ÈU BETRA TILBOÈ Å SÅMA   EÈA
¹ WWWISLANDUSCOM
'OLF (IGHLINE ¹RG k %K Ö
4OPPLÒGA SPORTS¾TI OG FELGUR 3UMAR
OG VETRARDEKK 4OPP EINTAK 6ERÈ 
ÖÒSUND 5PPL Å SÅMA  

'RAND #ARAVAN 3PORT  MANNA ¹RG k
EK  ÖÒS 6ERÈ  ÖÒS 5PPLÕSINGAR
Å SÅMA     

4IL SÎLU ER --# -ONTERO LIMITID  
BENSÅN RG b ,EÈUR SPËLVÎRN DR¹TTAR
B SUMARVETRADEKK ¹ ¹LFELGUM 6ERÈ  
MILL HVL   MILL !TH SK ¹ ËD FËLKSBÅL
5PPL Å S  

&ORD %CASPE ,IMITID k EKIN ÖÒS
6ERÈ  KR 5PPLÕSINGAR Å SÅMA
 

RG k EK  ÖÒS NÕSK JA DYRA
MIKIÈ ENDURNÕJAÈ SS BREMSUR OG STÕR
ISENDAR 6ERÈ  ÖÒS 5PPL Å S 


-USSO  m SJ¹LFSKIPTUR ¹RG k
EK  ÖÒS 6ERÈ  ÖÒS 3 


4IL SÎLU 4OYOTA (ILUX $OUBLE #AB ¹RG
k  BENSÅN  GÅRA NÕ m DEKK
NÕJAR AFTURFJAÈRIR FL¾KJUR 'ËÈUR BÅLL
6ERÈ  ÖÒS 5PPL Å S  

,ANDCRUISER ,8  SSK CRUISE CTRL
 MANNA SAMLITUR ¹LFELGUR HANDFRJ¹LS
BÒNAÈUR EK  EINN EIGANDI
ÖJËNUSTUBËK VERÈ   MILLJ ENGIN SKIPTI
5PPLÕSINGAR Å S  

4IL SÎLU JEPPI  HÒSBÅLL

4IL SÎLU &ORD %CONOLINE X ¹RG 
6 BENSÅN m BREYTTUR NÕ m NEGLD
-UDDER OG SUMARDEKK ¹ FELGUM "ÅLLINN
ER NÕLEGA UPPGERÈUR OG INNRÁTTAÈUR
SEM HÒSBÅLL Å HONUM ER SVEFNBL¹S FYRIR
  GASELDAVÁL ÅSSK¹PUR GASMIÈSTÎÈ
VASKUR VATNSTANKUR VATNSD¾LA FORTJALD
ÖJËFAVÎRN AUKA BENSÅNTANKUR NMT SÅMI
NÕTT HLJËÈKERFI W 4ILBOÈ ËSKAST
5PPL Å S  

$ODGE $URANGO 3,4 k EKINN  ÖÒS
M   VÁL 6ERÈ  ÖÒS 3KIPTI ¹
MINNI  ËDÕRARI BÅL 5PPL Å SÅMA 


4),"/¨ «3+!34 BILUÈ VÁL $!%7//
-533/ '2!.$ ,58%  $)%3%,
 EK  ÖÒS  DYRA SJ¹LFSK  X
DEKK OG FELGUR 6ÁLIN SUNDURTEKIN MEÈ
ËNÕTA STIMPILSTÎNG ¹ EINUM STIMPLI
BÒIÈ AÈ ÖRÕSTIPRËFA OG PLANA HEDD
4ILBOÈ ËSKAST Å BIFREIÈINA EINS OG HÒN
ER 5PPLÕSINGAR Å S  

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  

 MILLJËNIR

"-7 - ¹RG  EK ÖÒS BEINSK 
GÅRA HÎ HLAÈINN BÒNAÈI UMBOÈS
BÅLL FR¹ BL NÕ VETRARDEKK FYLGJA ¹ m
FELGUM SKOÈA ÎLL SKIPTI TD ¹ m JEPPA
OFL S 

&ORNBÅLAR
,ANDCRUISER  68 ¹RG k EK  Ö
m DEKK GËÈUR OG FALLEGUR BÅLL !THUGA
SKIPTI ¹ ËDÕRARI 5PPL Å S  

  MILLJËNIR
4IL SÎLU '-# EINN MEÈ ÎLLU 5PPL Å S
 

4ILBOÈ ËSKAST %R FLUTTUR UTAN OG ÖARF AÈ
SELJA MINN ¹G¾TA BÅL 2 3CENIC 
%KINN Ö .Õ VETRARDEKK OG AUKADEKK
¹ ¹LFELGUM $R¹TTARKR 5PPL Å SÅMA 


'L¾SILEG 67 "JALLA TIL SÎLU k EK
ÖÒS SKl ¹N ATH 4OPPLÒGA ¹LFELGUR
ALLUR PAKKINN ÖETTA ER ALGJÎR GULLMOLI
5PPL Å S  

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

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  

4OYOTA ,#  ARG  EKIN  ÖÒS
m DEKK LEÈURS TOPPLÒGA $6$ OG FL
¹KH L¹N 6ERÈ  M 5PPL Å S  
  

3ENDIR¹È +ANADA ER AÈ SELJA SENDIR¹ÈS
BIFREIÈ 6OLVO 8# SJ¹LFSKIPTA !7$
  (0 ¹RG  EKNA 
KM ,EÈUR¹KL¾ÈI OG AUKABÒNAÈUR
¶JËNUSTAÈUR HJ¹ "RIMBORG UMBOÈSAÈ
ILA FR¹ UPPHAFI 6INSAMLEGAST SENDIÈ
SKRIFLEG TILBOÈ TIL 3ENDIR¹ÈSINS 4ÒNGÎTU
  2EYKJAVIK FYRIR KL  ÖANN 
DESEMBER NK MERKT b3ENDIR¹ÈSBIFREIÈ
4ILBOÈm !TH ,¹GMARKSTILBOÈSUPPH¾È
ER KR  %F FREKARI UPPLÕSINGA
OGEÈA SKOÈUNAR ER ËSKAÈ Ö¹ HAFIÈ
SAMBAND Å SÅMA  

4IL SÎLU .ISSAN 4ERRANO ¹RGERÈ k
"ÅLLINN ER EKINN  Ö BREYTTUR FYRIR
 TOMMU ¶AÈ ERU NÕJAR BREMSUR AÈ
FRAMAN NÕR VATNSKASSI LOFTD¾LA GETUR
FYLGT 6ERÈ  Ö EÈA BESTA BOÈ 5PPL Å
SÅMA  
"-7 8 k %K Ö %INN M ÎLLU .Õ
DEKK OFL SETT  Ö HVÖ
'ËÈUR STAÈGRAFSL 3  

.ISSAN 0ATROL , ¹RG  m DEKK
EKINN  ÖKM "EINSKIPTUR FILMUR
HÒDD OG VARADEKKSHLÅF HVÅLANDI 
ÖÒS 6ERÈ  ÖÒS STAÈGR 5PPL Å SÅMA
 
²TSALA ÒTSALA VERÈ AÈEINS  ÖÒS
.ÕR ËEKINN *EEP 'RAND #HEROKEE ,AREDO
8 ¹RG  !"3 HEMLAR ARMPÒÈI
!32 SPËLVÎRN ¹LFELGUR DR¹TTARKÒLA FJAR
STÕRÈAR SAML¾SINGAR GEISLASPILARI HITI Å
S¾TUM HRAÈASTILLIR HÎFUÈPÒÈAR AFTAN
LITAÈ GLER LÅKNARBELGIR LOFTK¾LING 0LUSS
¹KL¾ÈI RAFDRIFNAR RÒÈUR RAFDRIFNIR SPEGL
AR REYKLAUST ÎKUT¾KI SAML¾SINGAR
SEGULBAND SMURBËK ÒTVARP VELTISTÕRI
VÎKVASTÕRI 5PPL Å SÅMA  

'-# 9UKON 8,    L BENSÅN 
HÎ EKINN  ÖKM  MANNA LEÈUR
$6$ KÒLA 6ERÈ  M ,¹N  M 3KIPTI
¹ ËD 4IL SÕNIS ¹ (ÎFÈAHÎLLINNI +LETTH¹LSI
UM HELGINA 3  
'ËÈUR &IAT 3TILO STATION ¹RG  EKINN
AÈEINS  ÖÒS KM %R ¹ NELGDUM VERT
ARDEKKJUM 2EYKLAUS BÅLL 6ERÈ 
 ÖÒS 5PPL Å SÅMA  

"-7  ¹RG  EKINN  ÖÒS ER Å
TOPPSTANDI BÒINN AÈ FARA Å REGLUBUNDIN
EFTIRLIT %R ¹ m KRËMFELGUM MEÈ NÕJUM
HEILS¹RSDEKKJUM 4OPPEINTAK ATH SKIPTI
¹ DÕRARI EÈA ËDÕRARI 5PPL Å S 

4IL SÎLU ER '-# %MVOY ¹RG k %KINN
 ÖÒS &¾ST ¹ GËÈU VERÈI 5PPL Å S
 

4IL SÎLU 4OYOTA 9ARIS ¹RG k EK  ÖÒS
6ERÈ  ÖÒS GOTT L¹N GETUR FYLGT CA
 ÖÒS AFB CA  ÖÒS ¹ M¹N 5PPL
Å S  

4OYOTA 0REVIA NÕSKR  EKINN 
ÖÒS KM 6ERÈ  ÖÒS ENGIN SKIPTI
5PPLÅ SÅMA  
4OYOTA !VENSIS k SVARTUR EK  ÖÒS
'L¾SIL BÅLL 6ERÈ  MILLJ 5PPL Å S
 
(ONDA !CCORD  3PORT RA DYRA
SJ¹LFSK BENSÅN  EK  KM
KR  3   %LÅN

"ÅLAR ËSKAST
4IL SÎLU GL¾SILEGUR #HRYSLER 04 #RUSER
  %KINN  !TH SK ËDÕR
ARI 5PPL (ÎFÈAHÎLLINN SÅMI  

«SKA EFTIR GËÈUM BÅL GEGN STAÈGR
6ERÈHUGMYND  Ö 5PPL Å S 


¶ESSI -ERCURY -ONTCLAIR ¹RGERÈ  ER
TIL SÎLU EF VIÈUNNANDI TILBOÈ F¾ST 5PPL
Å SÅMA  

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

&ORD JËLATILBOÈ ,¾GRA VERÈ OG BÅL
INN HEIM Å FLUGI MEÈ )CELANDAIR &ORD
%XPLORER MEÈ NÕJA ÒTLITINU  
FR¹ +R  3PLÒNKUNÕR FR¹ VERK
SMIÈJU &ORD %XPLORER 3PORT 4RACK FR¹ +R
 ,¾KKUN DOLLAR OG HEILDSÎLU
VERÈ 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 INNFLUTN
INGSFYRIRT¾KI ¥SLENSK BYRGÈ "ÅLAL¹N
&¹ÈU BETRA TILBOÈ Å SÅMA   EÈA
¹ WWWISLANDUSCOM
3UZUKI 3IDEKICK ¹RG k .ÕSKOÈAÈUR
LÅTUR VEL ÒT OG GËÈUR TIL BREYTINGA SETT
VERÈ  Ö 4ILBOÈ  Ö 5PPL Å S
 

4IL SÎLU 67 "JALLA  ¹RGERÈ 
.OKKUÈ HEILLEGUR BÅLL NÕ BRETTI SKOÈAÈ
UR k 6ERÈ  KR 5PPL Å S 
 4RAUSTI
4IL SÎLU #AMARO k Å MJÎG GËÈU STANDI
6ERÈTILBOÈ 3  

4), 3®,5
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0ALLBÅLAR

2AFSTILLING EHF
$UGGUVOGI 

-ËTORHJËL

3TARTARAR !LTERNATORAR .ÕIR
HLUTIR SKIPTI HLUTIR VIÈGERÈIR
¹RATUGA REYNSLA (RÎÈ ÖJËNUSTA
MIKIÈ ÒRVAL
3ÅMI   '3-  
0ARTAR 643  3UBARU )MPRESA  '8 k
4OYOTA .ISSAN /PEL !UDI  k
,ANCER 'OLF /PIÈ   ,AU   3ÅMI
 

4IL SÎLU &ORD 2ANGER X 6  3UBERCAB
¹RG  EINS OG NÕR INNFLUTTUR FYRIR
RÒMU ¹RI (RANNAR S  

 VARAHLUTI Å JA DYRA 3UNNY ¹RG k
,EGACY k !CCENT k  STK DEKK 
2 ¹  Ö 3  

4IL SÎLU (ONDA #2&  k KOMIÈ ¹
GÎTUNA Å LOK ¹GUST k ,ÅTUR ÒT EINS OG
NÕTT 5PPL Å SÅMA  

(JËLBARÈAR

&ORD &  &8  6 ¹RG  EKINN
 ÖÒS SVART LEÈUR TOPPLÒGA  DISCA
LOK ¹ PALLI OFL OFL 3  

'L¾SILEGUR ÅSBJARNARFELDUR M UPP
STOPPUÈUM HAUS OG ÎLLUM KLËM 3
 
5M R¾ÈIR UTANLANDSFERÈ TIL 3HARM EL
3HEIKH Å %GYPTLANDI ¹  STJÎRNU LÒXUS
HËTEL ÖETTA ER EINN FALLEGASTI KÎFUNAR
STAÈUR Å HEIMI «LÕSANLEG N¹TTÒRA HËTEL
VEITINGARSTAÈIR OG UPPLIFUN &ERÈIN ER
FR¹  DES 5PPHAFEGT VERÈ Ö
.Ò AÈEINS Ö %INSTAKT T¾KIF¾RI
5PPLÕSINGAR -ARÅN S  
-JÎG FALLEGUR ANTÅK SËFI TIL SÎLU 
KR 5PPL Å SÅMA     
.ÕTT ËNOTAÈ AMERÅSKT G¾ÈARÒM TIL SÎLU
ST¾RÈ X CM 3ELST ËDÕRT 5PPL Å
S  

4IL SÎLU

4IL SÎLU (ONDA 3HADOW  ¹RG 
EKIN  Ö MÅLUR 'ULLFALLEGT HJËL ¹ NÕJUM
DEKKJUM 6ERÈ KR  5PPL Å SÅMA
 

 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  
*ËLASVEINABÒNINGUR ¹ FULLORÈINN ALLT TIL
HEYRANDI MINNI BÒNINGUR FYLGIR MEÈ
6ERÈ  3  

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

,AGERSALA

0RINSESSUKJËLAR  KR SKËR  KR
/PIÈ Å DAG OG ¹ MORGUN KL  
$VERGSHÎFÈA 

4IL SÎLU ERU m ST¹LFELGUR MEÈ KOPPUM
UNDAN 6W GOLF b ¹  KALL 3
 

'EFINS
-INI #HOPPER CC TIL SÎLU 6ERÈ 
ÖÒSUND ER TIL Å AÈ SKIPTA ¹ +ROSSARA
-ILLIGJÎF STAÈGREITT 5PPL Å S  

6ARAHLUTIR

2ËSU KANÅNU VANTAR NÕTT GOTT HEIMILI
VEGNA ËVIÈR¹ÈANLEGRA AÈST¾ÈNA BÒR
FYLGIR 5PPL Å S     
'EFINS MIKIÈ AF ÖOKKALEGUM NOTUÈ
UM FATNAÈI N¾STU DAGA FR¹ KL  
$VERGHÎFÈA   SAMA STAÈ LAGERSALA AF
PRINSESSUKJËLUM ALLIR ¹  KR

0ALLBÅLA JËLATILBOÈ ,¾GRA VERÈ OG BÅLINN
HEIM Å FLUGI MEÈ )CELANDAIR .ÕJIR &ORD
OG $ODGE PALLBÅLAR FR¹ +R 
,¾KKUN DOLLAR OG HEILDSÎLUVERÈ ISLAND
USCOM ORSAKAR VERÈHRUN OG ÖÒ GERIR
REYFARAKAUP .ÕJIR OG NÕLEGIR BÅLAR FR¹
53! OG %VRËPU ALLT AÈ  UNDIR MARK
AÈSVERÈI 3ÎMU BÅLAR BARA MIKLU L¾GRA
VERÈ  ¹RA TRAUST INNFLUTNINGSFYRIRT¾KI
¥SLENSK BYRGÈ "ÅLAL¹N &¹ÈU BETRA TIL
BOÈ Å SÅMA   EÈA ¹ WWW
ISLANDUSCOM

4IL SÎLU  VOLTA  VOLTA OG  VOLTA
VANDAÈIR DÅËÈULJËSAKROSSAR ¹ LEIÈI MEÈ
EÈA ¹N RAFGEYMIS OG HLEÈSLUT¾KIS
3M¹SALA 6ÁLAVERKST¾ÈI *3 6ESTURHRAUNI
 'ARÈB¾ 3     
 
6ILL SKIPTA ¹ GËÈUM 3UZUKI JEPPA ¹RG
k VERÈ   ¹ %NDURO HJËLI
EÈA CROSSARA ¹ SAMA VERÈI 'UMMI Å S
 

«SKAST KEYPT
«SKA EFTIR BORÈSTOFUBORÈI MEÈ STËLUM
ÖVOTTAVÁL OG AMERÅSKT +ING 3IZE RÒM
5PPL Å S  

(LJËÈF¾RI

)CEBIKEIS AUGLÕSIR

3ENDIBÅLAR

(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

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


0OARIS 3PORTMAN  NÕSKR  EK
 KM EINHVERJIR AUKAHLUTIR -EÈ
GÎTUSKR¹NINGU ¶ARF AÈEINS BÅLPRËF 3
 

b(IMNESKAR JËLAGJAFIRm

&JËRHJËL 0OLARIS -AGNUM CC SSK
k 6  Ö OG %NDUROCROSS +AWAS
KLX CC k 6  Ö 5PPL Å S 


²RVAL KEIPA LOÈSKINNS H¹RBÎND OG HÒFUR
EINNIG ERU TIL REFASKINN Å BRYDDINGAR OFL
*AKOB RNASON SÅMI  

4IL SÎLU 0ACIFIC TROMMUSETT MEÈ STËL OG
KJUÈUM ,ÅTIÈ SEM EKKERT NOTAÈ 3ELST ¹
 KR 3ÅMI     
-SN ARON?THUNDER HOTMAILCOM
(ÎFURM OPNAÈ VERSLUN MEÈ NÕJAR OG
NOTAÈAR HARMONIKUR OG ÎLLUM FYLGI
HLUTUM 6ISAEURO RAÈGREIÈSLUR WWW
HARMONIKANIS 3  
«NOTUÈ FIÈLA TIL SÎLU ÖÕSK ¥SËLFUR
0¹LMARSSON (LJËÈF¾RAUMBOÈ 3 


6ÁLSLEÈAR
«SKA EFTIR VÁLSLEÈA Å SKIPTUM FYRIR 2ANGER
k PENING 5PPL Å SÅMA  
67 #ADDY ¹RG  63+ BÅLL %KINN
 KM &¾ST ¹ KR M63+
3ÅMI  
&ORD %CONOLINE  ¹RG  VSK BÅLL SK
 VÁL  CIL  EFI GR¹R  MANNA VERÈ
  

3JËNVARP

«SKA EFTIR GËÈRI JA SLEÈA VÁLSLEÈAKERRU
5PPL Å S   KRISTIN SBIS

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

&ELLIHÕSI

4ËNLIST

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

WWWSNJOKEDJURIS

*ËLAGJAFIR FYRIR HÒSBÅLA OG
HJËLHÕSA EIGENDUR

"ENZ  ¹RG k EKINN AÈEINS 
ÖÒS M VAGN BURÈARGETA  T SK
k 6ERÈ  Ö M VSK 3  
E KL 

#RAMER GASGRILL HJËLAGRINDUR 4RUMA
5LTRAHEAT BORÈBÒNAÈUR POTTAR OG PÎNN
UR OMFL 3KOÈAÈU ÒRVALIÈ HJ¹ OKKUR
(OBBYHÒSIÈ $UGGUVOGI  3  
WWWHOBBYHUSIDIS

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

,YFTARAR

"ÅLHLUTIR +APLAHRAUNI 
3  

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

6INNUVÁLAR

"ÅLAPARTAR EHF 3 

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

*ËLASVEINABÒNINGAR LEIGASALA 3ELJUM
EINNIG LAUS SKEGG OG HÒFUR MEÈ H¹RI 3
    

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

&LOOR G¹MAGRIND JA ÎXLA ¹ TVÎFÎLDU
 L¹SAR  LYFTI ÎXLAR /+6ARAHLUTIR 3
 
«SKA EFTIR FLUTNINGABÅLL EÈA VÎRUBÅLL MEÈ
 TIL  TONNA BURÈARGETU OG KOJU
HÒSI 6ERÈ FR¹  TIL 
Å ÖOKKALEGU STANDI 3ENDIÈ ¹ NETFANG
RE CENTRUMIS

!NGELIA  HÎRPUNNAR ËMA OMFL
&LYTJENDUR &LÅS 4RÅË !NNA (ALLDËRS
3IGTRYGGUR "ALDURS "OGOMIL FONT 3TEINI
(¹KONAR !NDREA 'YLFAD $ISKURINN ER
F¹ANLEGUR Å 0ENNANUM !KRANESI OG
6ERSL 3KÅFUNNAR 3ÅMI HJ¹ ÒTGEFANDA 
 EÈA  

0ARTASALAN 3ÅMI  

²RVAL NOTAÈRA INNFLUTTRA LYFTARA TIL SÎLU
0/. 0ÁTUR / .IKUL¹SSON EHF S 


+ÎRFUBÅLALEIGAN

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

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

&ALLEGT HJËNARÒM M  N¹TTBORÈUM FR¹
)NGVARI  'YLFA KIRSUBVIÈUR 6ERÈ ¹N
DÕNU  ÖÒS 5PPL Å S  

4ÎLVUR

,!5'!2$!'52  DESEMBER 



3-!5',µ3).'!2

/âKBSUÚMWVSPHGM
XXXWFGLBVQJT
/PUB§BSUÚMWVSPHGM
IUUQUPMWVSWPSUFYJT

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

0ARKETLAGNIR ¶ARFTU AÈ F¹ LAGT PARKET
FYRIR JËLIN 5PPL  

"ËKHALD

(ÒSASMÅÈAMEISTARI !LHLIÈA SMÅÈAVINNA
TILBOÈ EÈA TÅMAVINNA 3ÅMI  
EÈA ¹ THORARS HIIS

,ZOOUV¢ÏSTKØO
WBSQZGJS"%4-IKÈ
)SJOHJ§VOOJ4ÓNJ


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

«DÕRAR TÎLVUVIÈGERÈIR

(LJËÈF¾RI

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

0ÅANËSTILLINGAR OG VIÈGERÈIR ¥SËLFUR
0¹LMARSSON PÅANËSMIÈUR 3  

6ÁLAR OG VERKF¾RI
6ANTAR ÖIG VIÈHALD 

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

(AMMER 4RÁSMÅÈAVÁLAR ¹ GËÈU VERÈI
SBORG 3MIÈJUVEGI  3  

'ETUM B¾TT VIÈ OKKUR VERKEFN
UM Å VIÈHALDI OG NÕSMÅÈI
¥SLENSKIR 6ERKTAKAR EHF 3 
   
"ËKHALD 63+ LAUN SKATTSKÕRSLUR OG
STOFNUN FYRIRT¾KJA &AGLEG VINNUBRÎGÈ ¹
SANNGJÎRNU VERÈI "ËKHALD OG ÖJËNUSTA
EHF SÅMI  

µMISLEGT
4IL BYGGINGA

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

.UDD
-ASSAGE 4EL   -ARIA 

3NYRTING
.EGLUR OG !IRBRUSH

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

6ILTU F¹ FALLEGAR NEGLUR FYRIR JËL 4ÎKUM
EINNIG AÈ OKKUR KENNSLU Å NÎGLUM OG
AIRBRUSH BRÒNKUMEÈFERÈUM
%RUM Å (AFNARFIRÈI
3ÅMI  
(AFNARSPORTIS

3P¹DËMAR

-EINDÕRAVARNIR

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

4IL SÎLU -ËTABORÈ ÖESSI GULU VERULEGT
MAGN 5PPLÕSINGAR Å SÅMA   EÈA
KSV VORTEXIS
4IL SÎLU FR¾SITENNUR TIL AÈ KÕLA GLUGGA
EFNI PËSTA OG LAUSAFAGSEFNI PLÒSTÎPP
UNARSETT FGLUGGA PASSAR Å FLESTAR TEG
UNDI FR¾SARA MDRIFI 6ERÈTILBOÈ 3KIPTI
¹ BÅL EÈA TJALDFELLIHÕSI 5PPL Å S 


"ÒSLËÈAFLUTNINGAR
"ÒSLËÈAFLUTNINAR OG ALLIR ALMFLUTN 
MENN EF ËSKAÈ ER 5PPL Å S  

,AGERÒTSALA ER ¹ MIÈSTÎÈVAROFNUM
VATNSOFNUM &UNAHÎFÈA  !LLIR OFNAR
SELDIR MEÈ  STAÈGREIÈSLUAFSL¾TTI
.¹NARI UPPLÕSINGAR Å SÅMA  

%RT ÖÒ AÈ FLYTJA "ÒSLËÈAFL FYRIRT¾KJAFL
PÅANËFL OFL %XTRA STËR BÅLL &LUTNINGAÖJ
-IKAELS 3  

4ÎKUM AÈ OKKUR AÈ GRAFA GRUNNA
²TVEGUM ALLT FYLLINGAREFNI OG GRÎFUM
FYRIR LÎGNUM &LJËT OG GËÈ ÖJËNUSTA
5PPL Å S  

(ÒSAVIÈHALD

¶AK OG UTANHÒSSKL¾ÈNINGAR OG ALLT
HÒSAVIÈHALD 2AGNAR 6 3IGURÈSSON EHF
3  

-AGNHÒS EHF

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

(ÒSAVIÈHALD
4), 3®,5

6ERSLUN

3TURTUKLEFAR BAÈKAR 4IL SÎLU STURTUKLEFAR
MEÈ SAUNA NUDDI SJËNVARPI OG NUDD
BAÈKAR (AGST¾TT VERÈ 3ÅMI  
  

*ËLASKEMMTANIR

*ËLASVEINAÖJËNUSTA

6ANTAR ÖIG JËLASVEIN 6IÈ KOMUM Å
HEIMAHÒS ¹ JËLABÎLL HÒSFÁLÎG OG AÈRAR
SAMKOMUR -ARGRA ¹RA REYNSLA 5PPL Å
SÅMA 

(REINGERNINGAR
+AKI

*ËLATILBOÈ

*ËLATILBOÈ ,EÈURJAKKI OG PEYSA ¹ 
KR +AKI 3TRANDGÎTU   (AFNARFIRÈI
3  

4EPPAHREINSUN

4EPPAHREINSUN 4ËMASAR 5PPL Å S 
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"OTNLAUS ORKA BETRI LÅÈAN (ERBALIFE
3HAPEWORK (EILSUR¹ÈGJÎF OG EFTIRFYLGNI
+AUPAUKI FYLGIR (ALLDËRA "JARNA HJÒKR
UNARFR¾ÈINGUR WWWHALLDORABJARNAIS
3     
RANGUR MEÈ (ERBALIFE 2¹ÈGJÎF OG EFT
IRFYLGNI %DDA "ORG WWWLIFSSTILLIS 3
 

!NTÅK

'EYMSLUHÒSN¾ÈI

¶URRKARI AMERÅSKUR 'ENERAL %LECTRIC ÖUR
KARI TEKUR  KÅLË ER TIL SÎLU 5PPLÕSINGAR
Å SÅMA     

(EIMILIST¾KI

(ÒSN¾ÈI Å BOÈI

&¾ÈUBËTAREFNI

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

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

$OBERMANN

'ËÈ SÁRH¾È Å EINBÕLI Å &OSSVOGSDAL TIL
LEIGU JAN SEPT  MÎGUL MEÈ INN
BÒI &JÎGUR SVEFNIHERBERGI 3  

%RTU AÈ FARA Å FRÅ

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


(REINR¾KTAÈIR $OBERMANN HVOLPAR TIL
SÎLU 5PPL Å SÅMA  

3NYRTING

¶ARFTU AÈ KOMA HUNDINUM FYRIR -UNDU
AÈ PANTA TÅMANLEGA +  (UNDAHËTEL S
    
(UNDA OG $ÕRAHËTELIÈ ,EIRUM
6INSAMLEGA ATHUGIÈ AÈ PANTA TÅMANLEGA
FYRIR G¾LUDÕRIN YFIR *ËL OG ¹RAMËT "ESTA
AÈSTAÈAN FYRIR HUNDA KETTI FUGLA OG
ÎNNUR G¾LUDÕR3KOÈIÈ ¹ WWWHUNDA
HOTELIS EÈA F¹IÈ UPPL Å S   
  RATUGA REYNSLA

«SKA EFTIR

«SKA EFTIR ,ABRADOR EÈA 3HCAFFER HVOLPI
EÈA SM¹HUNDI ËDÕRT EÈA GEFINS -¹
VERA BLANDAÈUR 5PPL Å S  
4IL SÎLU UPPÖVOTTAVÁL ÅSSK¹PUR FRYSTI
SK¹PUR BORÈ OG STËLAR GÅNUR OG B¾KUR
3  
%LECTROLUX  SN TÎLVUSTÕRÈ ÖVOTTAVÁL
TIL SÎLU ¶RIGGJA ¹RA LÅTIÈ NOTUÈ KOSTAR NÕ
 ÖÒS F¾ST ¹  ÖÒS (AFIÈ SAMBAND
Å  
%LECTROLUX ÅSSK¹PUR  M , K¾LISK¹P
UR OG  L FRYSTIR  ¹RA Å TOPPSTANDI 6ERÈ
 ÖÒS 3  

®KUKENNSLA
®KUKENNSLA AÈSTOÈ VIÈ ENDURTÎKUPRËF
OG AKSTURSMAT +ENNI ¹ "-7 $ 3
  OG   0¹LL !NDRÁSSON

4VEIR JA S¾TA AMERÅSKIR SËFAR F¹ST GEFINS
GEGN ÖVÅ AÈ VERÈA SËTTIR 5PPL Å S 
 "RYNJA

$ÕRAHALD

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

(ERBERGI FR¹  ÖÒS PR M¹N 5PPL Å
S  

(VOLPUR EÈA HUNDUR ËSKAST ¹ GOTT HEIM
ILI GEFINS EÈA TIL SÎLU ¶ARF AÈ VERA BARN
GËÈUR %RUM VÎN HUNDUM OG HÎFUM
GËÈA AÈSTÎÈU !LLT KEMUR TIL GREINA
5PPLÕSINGAR SENDIST ¹ STEKKJASTAUR Y
AHOOCOM
,JËS #HIHUAHUA STR¹KUR TIL SÎLU MEÈ
¾TTBËK OG HEILSUFARSSKOÈAÈUR TILBÒINN
TIL AFHENDINGAR 5PPL Å S   
 

!NDLEG LEIÈSÎGN TARROT FYRIRB¾NIR %R VIÈ
ALLA DAGA FR¹   ,¹RA SP¹MIÈILL

(ERBERGI ¹ SV¾ÈI  TIL LEIGU MEÈ
ÅSSK¹P OG SJËNVARPI ,EIGA Ö ¹ M¹N
%INN M¹N FYRIRFR 5PPL Å S  
4IL LEIGU FR¹  JAN JA HERB ÅBÒÈ Å
"ERJARIMA MEÈ BÅLSKÕLI ,ANGTÅMALEIGA
5PPL Å S   EKL 
RA  HERBERGJA RAÈHÒS TIL LEIGU Å
-OSFELLSB¾ ,AUST STRAX HÒSGÎGN GETA
FYLGT 5PPL Å S     
&ORSTOFU HERBERGI Å  TIL LEIGU AÈGANG
UR AÈ WC OG STURTU 3  

,ABRADOR HVOLPAR

HB ÅBÒÈ FM Å 3KERJAFIRÈI 
TIL LEIGU Å AMK ¹R  ÖÒS 5PPL


%R MEÈ  YNDISLEGA ,ABRADOR HVOLPA TIL
SÎLU 5PPL Å S  

4EK AÈ MÁR HEIMILISÖRIF 5PPL Å SÅMA
 
%NGLISH 3PRINGER 3PANIEL HVOLPAR TIL SÎLU
5PPLÕSINGAR Å S  

2AFVIRKJUN

'UESTHOUSE

&ALLEGRI  ¹RA L¾ÈU VANTAR GOTT HEIMILI
5PPL Å S  

µMISLEGT

%NGLALJËS TIL ÖÅN  

,AUS

(VOLPURHUNDUR ËSKAST

4IL SÎLU ÅSLENSKUR HVOLPUR HUNDUR -EÈ
¾TTBËK FR¹ (2&¥ 'OTT VERÈ 5PPLÅ SÅMA
  OG  

(ÒSGÎGN

(ERBERGI TIL LEIGU N¹L¾GT (LEMMI FYRIR
REYKLAUSA !ÈGANGUR AÈ BAÈI ELDHÒSI OG
ÖVOTTAHÒSI 3ÅMI  

JA TIL  HERB ÅBÒÈ Å  2VK 2EYKLAUS
¥SSK¹PUR FYLGIR 3  

!MERICAN #OCKER 3PANIEL HVOLPUR TIL
SÎLU TTBËKARF¾RÈUR HJ¹ (2&¥ TILBÒINN
TIL AFHENDINGAR 5PPL Å S  

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

.ÕLEG OG FALLEG   HERB ÅBÒÈ Å 
2VK GETUR LOSNAÈ BR¹ÈLEGA 6ERÈ 
ÖÒS ¹ M¹N 4ILVALIN FYRIR PAR 3 
 %LMAR

&R¾ÈSLUFUNDUR UM FLUGELDAHR¾ÈSLU HJ¹
HUNDUM  DES KL 3KR¹NING Å NR 
 EÈA SIF DYRINIS 3IF 4RAUSTADËTTIR
DÕRAL¾KNIR

4ILVALIN JËLAGJÎF

'EFINS

JA HERB H¾È Å  TIL LEIGU  ÖÒS %R
LAUS 3  

(ÒSN¾ÈI ËSKAST
«SKA EFTIR GËÈRI   HERB ÅBÒÈ Å VEST
URB¾NUM LANGTÅMA LEIGA 3KILVÅSAR
GREIÈSLUR OG REGLUSEMI HEITIÈ 5PPL Å
S  
(JËN ¹ BESTA ALDRI BR¹ÈVANTAR ÅBÒÈ SEM
FYRST 'ËÈRI UMGENGNI HEITIÈ ®RUGGAR
GREIÈSLUR %INUNGIS LANGTÅMALEIGA 5PPL
Å S  
 ¹RA KONU BR¹ÈVANTAR LITLA ÅBÒÈ SKIL
VÅSUM GREIÈSLUM HEITIÈ 2¾È VIÈ Ö
¹ M¹N %R Å FASTRI VINNU 5PPL Å S 
 E KL 
JA ¹RA STÒLKA MEÈ LÅTIÈ BARN ËSKAR
EFTIR JA HERB ÅBÒÈ Å 2VÅK 2EGLUSEMI OG
SKILVÅSUM GREIÈSLUM HEITIÈ 'REIÈSLUGETA
 ÖÒS 3     

!LHLIÈA LOFTNETAÖJËNUSTA

4ÎLVUSÅMALOFTNETS LAGNIR OG TENGING
AR ,OFTNET OG SÅMAR EHF 3¾VAR 3 


«SKA EFTIR HERBERGI Å 2EYKJAVÅK 5PPL Å
S  

®NNUR ÖJËNUSTA

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

«SKA EFTIR AÈ TAKA ¹ LEIGU JA HERB ÅBÒÈ
Å 2VÅK 2EGLUSEMI OG SKILVÅSUM GREIÈL
SUM HEITIÈ 5PPL Å S  

'ISTING
(ILLU¾TTARMËT TIL SÎLU NOTAÈ MJÎG
VEL MEÈ FARIÈ HILLU OG SK¹PAKERFI AF
+INNARPS ¾TTINNI TIL SÎLU 3AMASTENDUR
AF  L¹GUM SK¹PUM  SK¹PAEINING
UM OG  BËKAHILLUM 4ILBOÈ ËSKAST
5PPLÕSINGAR Å S  

(ÒS ¹ -ENORCA ÅBÒÈ Å "ARCELONA #OSTA
"RAVA OG 6ALLA DOLID 5PPL Å S  
WWWHELENJONSSONWS
&RANSKIR -ASTIFF HVOLPAR TIL SÎLU TILBÒNIR
TIL AFHENDINGAR 5PPL Å SÅMA  

&YRIR VEIÈIMENN

"EIKI BORÈSTOFUHÒSGÎGN

"ORÈ  STËLAR OG ÖREFÎLD VEGG EINING
5PPL I S     
!NTÅK SKENKUR OG ST¾KKANLEGT BORÈ
STOFUBORÈ SEM ÖARFNAST LAGF¾RINGAR TIL
SÎLU 3  

4IL LEIGU  FM IÈNAÈARBIL Å (AFARFIRÈI
LEIGUVERÈ  KR PR FM 3ÅMI 


$ÕRAB¾R

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

'L¾SILEG HÒSGÎGN

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

!TVINNUHÒSN¾ÈI
4IL LEIGU GOTT SKRIFSTOFUHERBERGI !KRAND 
+ËP ST¾RÈ  M 5PPLÕSINGAR Å SÅMA
  EÈA KSV VORTEXIS

4IL SÎLU VEL MEÈ FARIÈ BORÈSTOFUBORÈ
ST¾KKANLEGT OG  STËLAR ÒR -AHOGONY
HVÅTAR LEÈURSESSUR ER ÒR ®NDVEGI 6ERÈ
AÈEINS  5PPL Å S  

(EILSUVÎRUR

3MIÈUR MEÈ  BÎRN ËSKAR EFTIR JA
RA HERBERGJA ÅBÒÈ Å (LÅÈUNUM EÈA
N¹GRENNI 5PPL Å S  

'L¾SILEG OG MJÎG VÎNDUÈ HÒSGÎGN
OG HEIMILIST¾KI TIL SÎLU VEGNA FLUTT
INGA #RETA LEÈURSËFASETT FR¹ ®NDVEGI
LEÈURSËFAR FR¹ ®NDVEGI "ASTSËFASETT
FR¹ (ABITAT SVEFNSËFI OG BARNARÒM FR¹
)KEA BORÈ FR¹ 4EKK COMPANY STËLAR OG
BORÈSTOFUBORÈ FR¹ (ABITAT SK¹PUR FYRIR
HLJËMFLUTTNINGST¾KI FR¹ 4EKK COMPANY
3ONY SJËNVÎRP "URSTAÈ ST¹L 7HIRPOOL
K¾LI OG FRYSTISK¹PUR 3  
&ALLEGT BORÈSTOFUSETT SVART GLERBORÈ
STËLAR MLEÈUR¹KL SELST ¹  ÖÒS 3ÅMI
 

0OINTER JA M¹N GULLFALLEGUR H¹¾TTAÈUR
(2&¥ ¾TTBËK ®RMERKTUR OG BËLUSETTUR
3  

(ESTAMENNSKA
%IK

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


,!5'!2$!'52  DESEMBER 



3-!5',µ3).'!2
"ÒSLËÈAGEYMSLA /LIVERS GEYMIR BÒSLËÈIR
INNSIGLAÈAR Å PLASTI ¹ BRETTUM 3TARFAÈ Å
 ¹R 'EYMT Å VÎKTUÈU OG UPPHITUÈU
HÒSN¾ÈI 3     
3¾KJUM OG SENDUM BÒSLËÈIRNAR

'ISTING
'ISTIHEIMILI (ALLDËRU (VIDOVRE+ÎBEN
«DÕR OG GËÈ GISTING WWWGISTIHEIMILID
DK   

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

6   ,)))$ *%,%' $ *%

-EIRAPRËFSBÅLSTJËRAR

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

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

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  

12 
2 
7&'$
%&!
"%#%



6ÅFILFELL HF ËSKAR EFTIR AÈ R¹ÈA
MEIRAPRËFSBÅLSTJËRA OG AÈSTOÈ
ARMANN ¹ BÅL
(¾GT ER AÈ S¾KJA UM ¹ HEIMA
SÅÈUNNI VIFILFELLIS AUK ÖESS
LIGGJA UMSËKNAREYÈUBLÎÈ
FRAMMI Å AFGREIÈSLU 6ÅFILFELLS
3TUÈLAH¹LSI .¹NARI UPPLÕSIGAR
GEFNAR Å SÅMA  

!TVINNA Å BOÈI
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²TVEGUM STARFSFËLK FR¹ 0ËLLANDI Å FLESTAR
STARFSGREINAR 5PPL Å S  

$!5!$'##9%!$(&$86%6   

(VAR Å VERÎLDINNNI SEM
ER

43
 0
7''&$8
   

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

%RT ÖÒ SJ¹LFST¾ÈUR OG ÎFL
UGUR SÎLUMAÈUR

4ÅMARITAÒTG¹FAN "IRTÅNGUR AUGLÕSIR EFTIR
DUGLEGU OG KRAFTMIKLU FËLKI Å KVÎLDSÎLU
&R¹B¾RIR TEKJUMÎGULEIKAR VINNUTÅMI FR¹
KL     KVÎLD Å VIKU .¹NARI UPP
LÕSINGAR F¹ST HJ¹ )NGU (ULD STARFSMANNA
STJËRA Å SÅMA   EÈA Å TÎLVUPËSTI
INGAHULD BIRTINGURIS

3KEMMTILEG OG L¾RDËMS
RÅK STÎRF

3V¾ÈISSKRIFSTOFA 2EYKJANESS LEITAR AÈ
STARFSFËLKI µMSAR STARFSPRËSENTUR 5PPL
Å SÅMA   OG ¹ WWWSMFRIS
!UPAIR ËSKAST RÁTT FYRIR UTAN /SLË TIL AÈ
G¾TA JA ST¹KA  OG  ¹RA OG AÈSTOÈA
AÈEINS VIÈ HEIMILISTÎRF AÈ AUKI FR¹ JAN
ÒAR  ,AUN  NORSKAR KR &RÅTT
HÒSN¾ÈI OG F¾ÈI 5PPL SENDIST ¹ ANN
FORUP STARTNO  Å S   
«SKAÈ ER EFTIR STARFSFËLKI Å SAL ¹ LÅTINN
KËSÕ VEITINGASTAÈ Å (AFNARFIRÈI  
STARF 5PPL Å S   FR¹ KL  
OG  
6ANTAR DUGLEGA EINSTAKLINGA Å FULLT STARF
¹ ALDRINUM   ¹RA 3TUNDVÅSI OG
¹REIÈANLEIKI SKILYRÈI 5PPL Å S  
EÈA ¹ GARDLISTIS

"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  

'""&"")",

    



6ANTAR ÖIG VINNU ,2 HEILSU OG FEGRUNAR
KERFI 3  

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



!TVINNA ËSKAST
4EK AÈ MÁR ÖRIF Å HEIMAHÒSUM
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  
 ¹RA KK ËSKAR EFTIR VINNU STRAX HELST
VIÈ AKSTUR ER MEÈ MEIRAPRËF GET BYRJAÈ
STRAX 5PPL Å SÅMA  

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


µMISLEGT
%NGAR SKULDIR (¾RRI
TEKJUR

3KOÈAÈU -AGNADCOM OG L¾RÈU AÈ
SKAPA ÖÁR Ö¾R TEKJUR SEM ÖÒ VILT
HEIMA HJ¹ ÖÁR

%INKAM¹L

$ODGE 3TEALTH RG  +EYRÈUR 
ÖÒS MÅL ¥ GËÈU LAGI 5PPL Å S 


3ÎLUFËLK ËSKAST

$UGLEGT OG ¹BYGGILEGT SÎLUFËLK ËSKAST TIL
AÈ SELJA JËLAKORT FYRIR "LINDRAFÁLAGIÈ 'ËÈ
SÎLULAUN Å BOÈI 5PPLÕSINGAR ¹ SKRIFSTOFU
"LINDRAFÁLAGSINS FR¹ KL   (AMRAHLÅÈ
  2VK 3   TÎLVUPËSTUR
BLIND BLINDIS

6EITINGAHÒSIÈ .INGS
«SKAR EFTIR STARFSFËLKI Å SAL Å
KVÎLD OG HELGARVINNU ,EITUM
EINNIG AÈ REKSTRARSTJËRA L¹G
MARKSALDUR  ¹RA
HUGASAMIR GETA LAGT INN
UMSËKN INN ¹ WWWNINGSIS
UNDIR ATVINNUUMSËKNIR EÈA Å
SÅMUM   EÈA  
6IÈ TÎKUM VEL ¹ MËTI ÖÁR

 &

 $

!TVINNA ATVINNA
«SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA HRESST
FËLK Å FULLT STARF ¹ KASSA EÈA Å
METRAVÎRU YFIR H¹TÅÈARNAR EÈA
TIL LENGRI TÅMA
.¹NARI UPPLÕSINGAR HJ¹ VERSL
UNARSTJËRA Å 3KEIFUNNI 3ÅMI
  2ÒMFATALAGERINN

!'

3ÅMASPJALL  
  VISAEURO

%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 SAMBAND
Å SÅMA  
«SKA EFTIR VEÈI SEM SVARAR  MILLJËNUM
3VAR BERSIST &BL 3KAFTAHLÅÈ  MERKT
b VEÈm
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Opið hús í dag frá kl 14-15
Hrafnhólum 19 - 800 Selfossi

+ËPAVOGSB¾R

!UGLÕSING UM SKIPULAG Å +ËPAVOGI
$ALVEGUR  "REYTT SKIPULAG

)UXP

!
"REYTT AÈALSKIPULAG
Glæsilegt nýtt parhús í Suðurbyggðinni á Selfossi,
rétt við nýjan grunnskóla og leikskóla. Húsið er 4ra
herbergja 162m2 og skilast fullbúið að utan, þökulögð lóð og að innan er eignin fullmáluð og með fullfrágengnu rafmagni. Skemmtilegt stig til kaupa.
OPIÐ HÚS Á LAUGARDAGINN 9. 12. 2006
FRÁ KL: 14-15
Austurvegi 38
Sími 482 4800
www.arborgir.is
Guðjón Ægir Sigurjónsson hrl. - löggiltur fasteignasali

4ILLAGA AÈ BREYTTU !ÈALSKIPULAGI +ËPAVOGS  
AUGLÕSIST HÁR MEÈ SKV  GR SKIPULAGS OG BYGGINGARLAGA
NR  4ILLAGAN N¾R TIL LËÈARINNAR NR  VIÈ $ALVEG OG
Å HENNI FELST AÈ OPIÈ SV¾ÈI TIL SÁRSTAKRA NOTA GRËÈRARSTÎÈ
ER BREYTT Å VERSLUNAR OG ÖJËNUSTUSV¾ÈI  BREYTINGARSV¾È
INU SEM ER UM  M AÈ ÚATARM¹LI ERU ¹¾TLAÈIR LIÈLEGA
 M ATVINNUHÒSN¾ÈI .ÕTINGARHLUTFALL ER ÖVÅ ¹¾TLAÈ
 3KIPULAGSSV¾ÈIÈ AFMARKAST AF 2EYKJANESBRAUT TIL SUÈURS
.ÕBÕLAVEGI TIL AUSTURS $ALVEGI TIL NORÈURS OG +ËPAVOGSL¾K TIL
VESTURS !ÈKOMA AÈ LËÈINNI VERÈUR FR¹ $ALVEGI OG AF AÈREIN
2EYKJANESBRAUTAR AF .ÕBÕLAVEGI "REYTINGIN ER SETT FRAM ¹
UPPDR¾TTI Å MKV  ¹SAMT GREINARGERÈ DAGS Å ¹GÒST
 .¹NAR VÅSAST TIL KYNNINGARGAGNA

"
"REYTING ¹ SV¾ÈISSKIPULAGI
¥ OFANGREINDRI TILLÎGU AÈ BREYTTU AÈALSKIPULAGI AÈ $ALVEGI 
FELST JAFNFRAMT AÈ GERA ÖARF ËVERULEGA BREYTINGU ¹ STAÈ
FESTU 3V¾ÈISSKIPULAGI HÎFUÈBORGARSV¾ÈISINS  
FYRIR m+ËPAVOG VESTURn 4ILLAGAN N¾R TIL LËÈARINNAR NR  VIÈ
$ALVEG OG Å HENNI FELST AÈ ËBYGGT SV¾ÈI ER BREYTT Å BLAND
AÈA BYGGÈ  BREYTINGARSV¾ÈINU SEM ER UM  M AÈ
ÚATARM¹LI ERU ¹¾TLAÈIR LIÈLEGA  M ATVINNUHÒSN¾ÈI
.ÕTINGARHLUTFALL ER ÖVÅ ¹¾TLAÈ   3KIPULAGSSV¾ÈIÈ AFMARK
AST AF 2EYKJANESBRAUT TIL SUÈURS .ÕBÕLAVEGI TIL AUSTURS
$ALVEGI TIL NORÈURS OG +ËPAVOGSL¾K TIL VESTURS !ÈKOMA AÈ
LËÈINNI VERÈUR FR¹ $ALVEGI OG AF AÈREIN 2EYKJANESBRAUTAR AF
.ÕBÕLAVEGI "REIÈHOLTSBRAUT ¥ SAMR¾MI VIÈ  GR SKIPU
LAGS OG BYGGINGARLAGA HEFUR UMR¾DD BREYTING VERIÈ KYNNT
ÖEIM SVEITARSTJËRNUM SEM STËÈU AÈ GERÈ SV¾ÈISSKIPULAGS
INS 4ILLAGAN HEFUR VERIÈ SEND 3KIPULAGSSTOFNUN SEM GERIR
TILLÎGU TIL UMHVERÙSR¹ÈHERRA UM LOKAAFGREIÈSLU .¹NAR VÅSAST
TIL KYNNINGARGAGNA

#
4ILLAGA AÈ DEILISKIPULAGI
$ALVEGUR  $EILISKIPULAG
¥ SAMR¾MI VIÈ  GR SKIPULAGS OG BYGGINGARLAGA AUGLÕSIST
TILLAGA AÈ BREYTTU DEILISKIPULAGI $ALVEGAR  ¥ BREYTINGUNNI
FELST AÈ GERT ER R¹È FYRIR VERSLUNAR OG SKRIFSTOFUHÒSN¾ÈI Å
STAÈ GRËÈRARSTÎÈVAR -IÈAÈ ER VIÈ AÈ BYGGÈ VERÈI EINNAR
H¾ÈAR BYGGING MEÈ KJALLARA ALLT AÈ UM M !ÈKOMA
AÈ LËÈINNI VERÈUR ÖRÅSKIPT FR¹ $ALVEGI ¹ MËTS VIÈ HÒS NR
VIÈ 3KËGARHJALLA OG NR  VIÈ 4RÎNUHJALLA H¾GRI BEYGJUR INN
OG ÒT ¹ LËÈARMÎRKUM $ALVEGAR  OG  OG AF RAMPA AF
.ÕBÕLAVEGI"REIÈHOLTSBRAUT INN ¹ 2EYKJANESBRAUT
4ILLAGAN ER SETT FRAM ¹ UPPDR¾TTI Å MKV  ¹SAMT
SKÕRINGARMYNDUM OG GREINARGERÈDAGS  ¹GÒST 
4ILLÎGURNAR VERÈA TIL SÕNIS ¹ "¾JARSKIPULAGI +ËPAVOGS
&ANNBORG   H¾È FR¹ KL  TIL  M¹NUDAGA TIL
ÙMMTUDAGA OG ¹ FÎSTUDÎGUM FR¹  TIL  FR¹ 
DESEMBER  TIL  JANÒAR  !THUGASEMDIR EÈA
¹BENDINGAR SKULU HAFA BORIST SKRIÚEGA "¾JARSKIPULAGI
EIGI SÅÈAR EN KL  ÖRIÈJUDAGINN  JANÒAR 
¶EIR SEM EKKI GERA ATHUGASEMDIR INNAN TILSKILINS FRESTS
TELJAST SAMÖYKKIR TILLÎGUNUM

3KIPULAGSSTJËRI +ËPAVOGS

&!34%)'.)2

Frum

Nú er tækifæri til þess að eignast nýtt og eigið atvinnuhúsnæði
– Allt að 80% fjármögnun

Besta fermetraverð á sambærilegu atvinnuhúsnæði á höfuðborgarsvæðinu*
Suðurhella 6 - 221 Hfj
Frábær fjárfestingakostur*
– 109 fm iðnaðarbil með 7,5 m lofthæð, möguleiki á 109 fm millilofti þannig að heildarfermetrafjöldi verður 218 fm. Verð aðeins 16.900.000
– 218 fm iðnaðarbil með 7,5 m lofthæð, möguleiki á 218 fm millilofti þannig að heildarfermetrafjöldi verður 436 fm. Verð aðeins 27.900.000
Húsið er steypt og afhendist fullbúið að utan með malbikuðu plani og tilbúið til innréttinga að innan. Stórar innkeyrsludyr.
Afhending í júní 2007. Traustur byggingaaðili. Nánari upplýsingar veitir Þórarinn í síma 824-6704 eða á skrifstofu Draumahúsa 530-1811
*(Fermetraverð 87.000 kr pr. fm miðað við að kaupandi setji sjálfur milliloft.)
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4/00   *5$) $%.#(
*UDITH /LIVIA $ENCH EÈA LAFÈI *UDI $ENCH ER AF MÎRGUM TALIN BESTA BRESKA
LEIKKONA EFTIRSTRÅÈS¹RANNA (ÒN HEFUR AÈ MESTU STARFAÈ Å LEIKKHÒSI EN HEFUR
EINNIG SETT MARK SITT ¹ KVIKMYNDAHEIMINN 6IRÈIST ENGU SKIPTA UM HVERS
KONAR MYND ER AÈ R¾ÈA *UDI $ENCH R¾ÈUR VIÈ ALLT (VORT HELDUR SEM ER
GAMANLEIK EÈA ALVARLEGT DRAMA
(ÒN HEFUR MARGOFT UNNIÈ TIL VERÈLAUNA FYRIR AFBURÈALEIK EN KANNSKI ER
HÒN BEST ÖEKKT Å HEIMINUM NÒ FYRIR TÒLKUN SÅNA ¹ - Å KVIKMYNDUNUM UM
*AMES "OND

SAMBANDS SÅNS VIÈ ÖJËNINN GËÈA ¶¹ HLAUT HÒN "AFTA VERÈLAUNIN FYRIR FRAMMI
STÎÈU SÅNA
 3HAKESPEARE IN ,OVE   $ENCH ER SJALDAN Å AÈALHLUTVERKUM Å KVIKMYND
UM EN HEFUR SAMT SEM ¹ÈUR VAKIÈ VERÈSKULDAÈA ATHYGLI Å HVERT SINN SEM HÒN
TEKUR AÈ SÁR AUKAHLUTVERK ¶AÈ SÕNIR SIG BERLEGA Å ÖESSARI KVIKMYND ÖAR SEM
HÒN LEIKUR %LÅSABETU ) %NGLANDSDROTTNINGU AF T¾RRI SNILLD ¶Ë HÒN HAFI EINUNGIS
BIRST ¹ SKJ¹NUM Å NOKKRAR MÅNÒTUR HLAUT HÒN ËSKARSVERÈLAUN FYRIR BESTA LEIK Å
AUKAHLUTVERKI

 *AMES "OND *UDI $ENCH TËK VIÈ HLUTVERKI - ¹RIÈ  Å MYNDINNI 'OLD
ENEY OG HEFUR SANNARLEGA SLEGIÈ Å GEGN (ÒN ER ORÈIN FASTUR HLUTI Å TILVERU
*AMES "OND AÈD¹ENDA OG HEFUR STAÈIÈ SIG VEL Å ÎLLUM MYNDUNUM SEM ERU
EFTIRTALDAR 'OLDEN %YE  4OMORROW .EVER $IES  4HE 7ORLD )S
.OT %NOUGH   $IE !NOTHER $AY  OG #ASINO 2OYALE  

)RIS   (ÁR SEGIR FR¹ SÎGU BRESKA RITHÎFUNDARINS )RIS -URDOCH OG SAM
BANDI HENNAR VIÈ *OHN "AYLEY $ENCH LEIKUR )RIS ¹ ELDRI ¹RUM ÖAR SEM HÒN ÖARF
AÈ TAKAST ¹ VIÈ Ö¹ STAÈREYND AÈ HÒN SÁ MEÈ !LZHEIMER (INA UNGU )RIS LEIKUR
+ATE 7INSLET

 -RS "ROWN   (ÁR SEGIR FR¹ SÎGU UM 6IKTORÅU %NGLANDSDROTTNINGU
OG SAMBANDI HENNAR VIÈ ÖJËN SINN *OHN "ROWN SEM ER LEIKINN AF "ILLY
#ONNOLLY -YNDIN VAR ¾TLUÈ TIL SÕNINGA Å SJËNVARPI EN VAR KIPPT YFIR Å KVIK
MYNDAHÒS AF -IRAMAX OG HLAUT ËV¾NTAR VINS¾LDIR
*UDI $ENCH VAR TILNEFND TIL ËSKARSVERÈLAUNA SEM BESTA LEIKKONAN FYRIR
TÒLKUN SÅNA ¹ DROTTNINGUNNI SEM HLAUT UPPNEFNIÈ &RÒ "ROWN VEGNA N¹INS

 -RS (ENDERSON 0RESENTS   *UDI $ENCH VAR TILNEFND TIL ËSKARSVERÈLAUNA
OG 'OLDEN 'LOBE VERÈLAUNA FYRIR TÒLKUN SÅNA ¹ ,AURU (ENDERSON SÁRVITURRI
SJÎTÅU ¹RA EKKJU SEM FESTIR ¹ FJËRÈA ¹RATUGNUM KAUP ¹ 6INDMYLLU LEIKHÒSINU Å
,ONDON  GAMANSAMAN H¹TT SEGIR FR¹ ÖVÅ AÈ &RÒ (ENDERSON TEKUR ¹ REKSTRAR
TAPI LEIKHÒSSINS MEÈ ÖVÅ AÈ BJËÈA UPP ¹ NOKKURS KONAR NEKTARSÕNINGAR LÅKT OG Å
-OULIN 2OUGE Å 0ARÅS ¶ETTA ÖËTTI ALLS EKKI TIL FYRIRMYNDAR Å "RETLANDI

¶ËTT MYNDIN SÁ EKKI ¹ LISTANUM VAR TÒLKUN *UDI
$ENCH ¹ ,ADY #ATHERINE DE "OURGH Å MYNDINNI
0RIDE AND 0REJUDICE ËVIÈJAFNANLEG

6)33)2 ¶²
 AÈ !RTEMISARHOFIÈ ER EITT ÖEIRRA
-USTERI !RTEMISAR VAR REIST UM
 FYRIR +RIST Å %FESUS 4YRKLANDI
EN 'OTAR LÎGÈU ÖAÈ Å RÒST  EFTIR
+RIST
 AÈ +ËLOSSOS ¹ 2ËDOS ER ANNAÈ
ÖEIRRA "RONSSTYTTAN AF (ELÅËSI
SUMIR SEGJA !POLLËN VAR  M H¹
OG STËÈ HÒN KLOFVEGA FYRIR HAFNAR
MYNNINU ¹ 2ËDOS (ÒN VAR SMÅÈUÈ
  FYRIR +RIST EN HRUNDI Å
JARÈSKJ¹LFTA  FYRIR +RIST
 AÈ 'RAFHÕSI -AUSOLUSAR ER ÖRIÈJA
UNDUR VERALDAR 'RAFHÕSI -AUSOLU
SAR KONUNGS AF +ARÅU STËÈ Å (ALIK
ARNASSOS ÖAR SEM NÒ ER "ODRUM
4YRKLANDI ¶AÈ ER BYGGT ¹RIÈ 
FYRIR +RIST
 AÈ 6ITINN Å !LEXANDRÅU ER FJËRÈA
UNDUR VERALDAR 6ITI VAR FYRST REISTUR
¹ EYNNI &AROS SKAMMT FYRIR UTAN
!LEXANDRÅU UM  FYRIR +RIST (ANN
VAR  M H¹R 6ITINN HRUNDI SVO Å
JARÈSKJ¹LFTA ¹RIÈ 
 AÈ (ENGIGARÈURINN Å "ABÕLON
ER ÖAÈ FIMMTA %NGAR MENJAR ERU
LENGUR TIL UM HENGIGARÈA 3AMMU
RAMAT DROTTNINGAR Å "ABÕLËN ÖAR
SEM NÒ ER ¥RAK
 AÈ 3EIFSSTYTTAN ER SJÎTTA UNDUR
VERALDAR RIÈ  FYRIR +RIST MËTAÈI
&EIDÅAS  M H¹A STYTTU AF 3EIFI ÒR
MARMARA FÅLABEINI OG GULLI (ÒN
STËÈ FYRST Å «LYMPÅU 'RIKKLANDI EN
VAR SVO FLUTT TIL )STANBÒL ÖAR SEM
HÒN EYÈILAGÈIST
 AÈ 0ÕRAMÅDARNIR Å 'IZA ERU SJÎ
UNDU AF UNDRUM VERALDAR 0ÕRAM
ÅDARNIR VORU REISTIR ¹ TÅMUM ÖRIGGJA
FARAËA AF FJËRÈU KONUNGS¾TTINNI Å
%GYPTALANDI 0ÕRAMÅDINN MIKLI VAR
BYGGÈUR UM  FYRIR +RIST OG VAR
HANN Ö¹   M H¹R
 AÈ EINNIG ERU TIL SJÎ UNDUR
NÒTÅMANS
 AÈ %MPIRE STATE BYGGINGIN ER EITT
AF UNDRUM NÒTÅMANS ¶EGAR ÖESSI
 M H¹I SKÕJAKLJÒFUR VAR OPNAÈUR
¹RIÈ  VAR HANN H¾STA BYGGING
VERALDAR
 AÈ )TAIPÒ STÅFLAN ER ÎNNUR AF SJÎ
UNDRUM NÒTÅMANS 3TÅFLUR OG GARÈAR
)TAIPÒ VATNSORKUVERSINS ¹ LANDA
M¾RUM "RASILÅU OG 0ARAGV¾ ERU
ALLS   KM LÎNG
 AÈ #. TURNINN ER ÖRIÈJA AF SJÎ
UNDRUM NÒTÅMANS ,OKIÈ VAR VIÈ
ÖENNAN H¾STA TURN VERALDAR Å 4OR
ONTO Å +ANADA ¹RIÈ  EN HANN ER
  M H¹R
 AÈ 0ANAMASKURÈURINN ER EINNIG
EITT AF SJÎ UNDRUM NÒTÅMANS 
KM LANGUR SKURÈURINN TENGIR +ARÅBA
HAFIÈ OG +YRRAHAFIÈ EN UMFERÈ VAR
HLEYPT ¹ HANN Å ¹GÒST  4ALIÈ ER
AÈ  ÖÒSUND VERKAMENN HAFI D¹IÈ
VIÈ GERÈ HANS
 AÈ %RMARSUNDSGÎNGIN ERU TALIN TIL
SJÎ UNDRA NÒTÅMANS 4VENN  KM
LÎNG JARÈLESTARGÎNG UNDIR %RMAR
SUNDIÈ HVOR   M ¹ BREIDD VORU
TEKIN Å NOTKUN ¹RIÈ 
 AÈ FLËÈVARNIR VIÈ .ORÈURSJË ERU
TALIN HLUTI AF SJÎ UNDRUM NÒTÅMANS
&RAMKV¾MDIR VIÈ Ö¾R HËFUST 
 AÈ 'OLDEN 'ATE BRÒIN ER SJÎUNDA
Å RÎÈINNI YFIR SJÎ UNDUR NÒTÅMANS
%ITT SINN VAR ÖESSI HENGIBRÒ SÒ
LENGSTA OG H¾STA Å HEIMINUM

Síldarævint‡ri
Nú er úrvali› okkar af síld og
síldarréttum ævint‡ri líkast.
Komdu og brag›a›u á gómsætri
jólasíld úr gæ›ahráefni.

Ævint‡ralegar fiskbú›ir

Hamraborg 14a • Skipholti 70 • Höf›abakka 1 • Vegamótum (Nesvegi 100) Sundlaugavegi 12 • Háaleitisbraut 58-60
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Tölurnar þrjár, sjö, níu og þrettán,
eru sérstaklega magnaðar tölur í
þjóðtrúnni og því ekki tilviljun að
þær eru til dæmis þuldar upp
þegar bankað er í við.

4UNGLM¹NUÈURINN ER MARGFELDI
AF SJÎ
Í hverjum fjórðungi tunglmánaðarins eru um sjö dagar. Súmerar,
sem byggðu Mesópótamíu á því
svæði sem nú heitir Írak, lögðu
grunninn að tímatalsútreikningum
sínum út frá gangi himintunglanna, 2000-3000 árum f. Kr. Þá
reiknuðu þeir með því að hver
tunglmánuður skiptist í um 4 x 7
daga, samtals um 28 daga. Þeir
tóku líka eftir því að tíðahringur
konunnar er um það bil 28 dagar,
jafnlangur tunglmánuðinum. Þar
sem konan getur aðeins orðið
barnshafandi á ákveðnu tímabili
var tíðahringurinn álitinn afar
mikilvægur.
Talan sjö hefur einnig stærðfræðilega eiginleika sem sennilega
hafa ýtt undir sérstöðu hennar. Séu
allar tölur frá einum upp í sjö lagðar saman, það er 1 + 2 + 3 + 4 + 5 +
6 + 7, verður útkoman 28, dagafjöldi tunglmánaðarins og tíðahringsins.
+RAFTUR BÎLVUNAR ENDIST Å SJÎ ¹R
Þessar líffræðilegu og stjarnfræðilegu staðreyndir gáfu hugmyndum
dulspekinga um lífshrynjandina
byr undir báða vængi. Þá komu
fram kenningar um að mannslíkaminn endurnýist á sjö ára fresti
og að líf mannsins vari nokkurn
veginn í 7 x 10 ár. Síðar skutu þessar hugmyndir upp kolli í hjátrúnni,
til dæmis að það boði sjö ára ógæfu
að brjóta spegil og að sitji ógift
stúlka við borð milli tveggja
bræðra giftist hún ekki fyrr en
eftir sjö ár. Kraftur þeirrar bölvunar eða ógæfu sem dynur yfir
menn endist ekki lengur en eitt sjö
ára tímabil í lífshrynjandi mannsins.
3JÎ ER TALA "IBLÅUNNAR
Langalgengasta talan í Biblíunni
er sjö og hún kemur þar fyrir í um
það bil 300 atriðum. Segja má að
hvarvetna í kristnum löndum, þar
sem Biblían hefur gegnt veigamiklu hlutverki, finnist það viðhorf til tölunnar sjö að hún sé heilög tala og um leið happatala.
¥ SJÎUNDA HIMNI
Hugmyndin um sjö himna kemur
fram í ýmsum fornum heimsmyndum og þeim sem eru í sjöunda
himni líður sérstaklega vel, eru
alsælir. Þá má nefna að sjöarma
kertastjaki er helgigripur og tákn
Gyðinga frá fornu fari, í faðirvorinu eru sjö bænir, sjö tónar í tónstiganum og sjö litir í litrófinu og
þar af leiðandi í regnboganum.
Höfuðdyggðir í kristinni siðfræði
eru sjö, dauðasyndirnar eru einnig
sjö og undur veraldar eru sjö. Sjö
er líka gegnumgangandi tala í bókmenntum frá fornu fari og einnig í
þjóðsögum og ævintýrum.
-EÈGÎNGUTÅMI KVENNA ER NÅU
M¹NUÈIR
Talan níu er almennt álitin heillatala og kemur víða við sögu í þjóðtrú. Eins og fyrr segir fæst hún

bZÂÄ_cjhijcVaV\^

3JÎ ER TALA ALHEIMSINS
Talan sjö hefur einnig lengi verið
talin sérstök heillatala. Hún er
samansett úr tölunni þremur, tölu
heilagrar þrenningar og tákni himinsins, og fjórum, tölunni sem
myndar ferninginn og er tákn jarðarinnar. Saman mynda þær tölu
alheimsins, himins og jarðar, töluna sjö. Samkvæmt gömlum hugmyndum býr sjö yfir óvenjulegum
töframætti og í tölunni er sjálf lífshrynjandin fólgin.
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¥ HVERJUM FJËRÈUNGI TUNGLM¹NAÈARINS
ERU UM SJÎ DAGAR

með því að margfalda töluna þrír
með sjálfri sér og er þess vegna
sérstaklega áhrifamikil. En ýmislegt fleira skiptir máli hvað töluna
níu varðar. Veigamikið atriði er að
meðgöngutími kvenna er níu mánuðir. Þar að auki hefur talan níu
stærðfræðilega sérstöðu. Það er
alveg sama með hvaða tölu hún er
margfölduð, þversumma útkomunnar, eða þversumman af þversummunni, verður alltaf níu.
Tökum nokkur dæmi: 9 x 7 = 63 (6
+ 3 = 9), 9 x 951 = 5319 (5 + 3 + 1 + 9
= 18 og 1 + 8 = 9 ), 9 x 10832 = 97488
(þversumman er 36 og þversumman af 36 er 9). Talan níu er sú
eina sem býr yfir þessum eiginleika.
Á heiðnum tíma var talan níu
álitin heilög tala og tengdist helgisiðum. Hún virðist hafa haft viðlíka trúarlega þýðingu í heiðni og
talan sjö öðlaðist í kristinni trú.
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«HEILLATALAN ÖRETT¹N
Flestir þekkja þá hjátrú að telja
töluna þrettán óheillatölu. Sú trú
að þessi tala sé sérstök, annaðhvort hættuleg eða heilög, er talin
mjög gömul. Hugsanlega má rekja
ótrúna á töluna þrettán allt aftur til
Súmera.
Í talnakerfi Súmera var lagður
grunnur að svokölluðu sextugakerfi sem hefur grunntöluna 60.
Súmerar reiknuðu út frá gangi
himintunglanna að árið væri 365
dagar og fjórðungur að degi að
auki. Út frá stjörnuathugunum
sínum skiptu þeir árinu í tólf mánuði, gáfu þeim guðanöfn og hver
mánuður fékk að auki úthlutað
einu stjörnumerki úr dýrahringnum.
Í þessum útreikningum skipti
talan þrettán verulegu máli, hún
var sérstök aukatala til að leiðrétta
þá skekkju sem varð þegar gengið
var út frá grunneiningum í sextugakerfinu. Þekking á þessu sviði
barst svo frá hinum fornu menningarsvæðum fyrir botni Miðjarðarhafsins yfir í gríska og rómverska menningu og þaðan áfram
til germanskra þjóða.
3ÁRSTAÈA TÎLUNNAR ÖRETT¹N
Sérstaða tölunnar þrettán innan
sextugakerfisins er einfaldlega sú
að sé farið út fyrir grunntöluna tólf
(eina af grunneiningum sextugakerfisins), fæst talan þrettán, það
er 12 + 1 eru 13. Þetta þarf ekki
endilega að hafa í för með sér að
talan þrettán öðlist neikvæða merkingu, það gerir hana hins vegar sérstaka og þar af leiðandi heilaga.
Það sem er heilagt er á vissan hátt
hættulegt og á því hvílir bannhelgi.
Sú bannhelgi og ótti sem enn fylgir
tölunni þrettán gæti átt rót sína að
rekja til þessara hugmynda.
Símon Jón Jóhannsson,
þjóðfræðingur

6ÅSINDAVEFUR (¹SKËLA ¥SLANDS FJALLAR UM ÎLL VÅSINDI HVAÈA NAFNI SEM ÖAU NEFNAST
!È JAFNAÈI BIRTAST ÖAR p NÕ SVÎR Å HVERRI VIKU -EÈAL SPURNINGA SEM GLÅMT
HEFUR VERIÈ VIÈ AÈ UNDANFÎRNU ERU (VAÈAN KEMUR HJ¹TRÒIN AÈ BANKA Å VIÈ

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

 Strandgata 3 S. 464-4450.

   Hafnarbúðin S. 456-3245.

  Hafnargata 25 S. 421-3322

  Molinn S. 474-1400.

  Hafnarbraut 34 S. 478-2216
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Bestu & verstu bókartitlarnir
Tekið getur rithöfunda marga andvökunóttina að finna titil á verk sitt. Sem er bæði lýsandi og vekur eftirvæntingu meðal væntanlegra lesenda. Selur. Eins og með önnur mannanna verk tekst þeim misvel til. Jakob Bjarnar Grétarsson hafði samband við
valinkunnan hóp álitsgjafa sem skoðuðu Bókatíðindi 2006 með það fyrir augum að velja bestu og verstu bókatitlana.

H

elsta
heimild
álitsgjafa
er
Bókatíðindi
og
verður þar eilítið
til að rugla kúrsinn það að setja
inn endurútgáfur og kiljur inn á
milli bóka sem eru að koma út

núna. En, sé litið yfir titla ársins
2006 kemur fyrst upp í hugann að
höfundar og útgefendur hafi farið
offari í stuðlun eins og sjá má
þegar skoðaðar eru til dæmis
bara þær bækur sem byrja á eff:
Frigg og Freyja, Fótspor á fjöllum, Flóð og fjara, Ferðabók Fíu-

sólar, Ferðahandbók fjölskyldunnar, Ferðin yfir fljótið, Fíasól á
flandri, Forspjall að frumspeki,
Fótspor á fjöllum, Franskar konur
fitna ekki, Frostfiðrildin, Fugl og
fiskur, Furðulegt háttalag hunds
um nótt, Frá sál til sálar, Frá toppi
til táar – er þetta ekki einum of?

Og við erum bara að tala um Ftitlana…
Einkennandi er einnig að línan
virðist að nokkru vera sú að nota
aðeins eitt orð og virðist það gefast mjög vel.
Annars lýsir þetta sér best
sjálft. Óþarfi er að taka fram að

hér er ekkert mat lagt á gæði bókanna sjálfra, aðeins það hvort titlar þeirra hafi þau áhrif á mann
við alfyrstu skimun þannig að
maður staldri við og lesi sér til
um bókina eða fletti Bókatíðindum áfram án þess að stalda við
sekúndubrot.
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EFTIR «SKAR -AGNÒSSON

 STIG OG ÖRJ¹R TILNEFNINGAR
¥ ÎÈRU S¾TI ER SVO NÕLIÈINN Å FLËÈINU OG ÖARF GREINILEGA ENGAN KÒT
EÈA KORK b3PES AÈ VERA MEÈ SPURNINGU ÁG MYNDI STALDRA VIÈ
ÒTSTILLINGU ¹ BËK MEÈ ÖESSUM TITLIn !NNAR ¹LITSGJAFI
SEGIR ÖENNAN TITIL STANDA UPP ÒR b3ETNING SEM VIÈ
SPYRJUM OKKUR ÎLL AÈ EINHVERN TÅMA ,¹GSTEMMD
HVERSDAGSKËMÅKn /G ANNAR ¹LITSGJAFI SEGIR
b3KEMMTILEGUR OG FORVITNILEGUR TITILL SEM SEGIR
SAMT EKKERT UM HVAÈ BËKIN ER %R ÖETTA MAT
REIÈSLUBËK -EGRUNARBËK 'L¾PASAGA ,ESAND
INN ER KNÒINN TIL AÈ KOMAST AÈ ÖVÅ 3NJALLT EKKI
SÅST AF ÖVÅ AÈ ÖETTA ER FYRSTA BËK HÎFUNDARn
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 STIG OG FJËRAR TILNEFNINGAR
b,¹TLAUST EINFALT HEIÈARLEGT OG ËÖ¾GILEGA EINL¾GT EINS OG
TITLAR HRYLLILEGRA SAGNA EIGA AÈ VERA ¶AÈ HLÕTUR AÈ VERA NAKINN
SANNLEIKUR Å BËK MEÈ SVONA NÎKTUM TITLI n SEGIR EINN ¹LITSGJAFANNA
(INN SNJALLI 'UÈBERGUR ER GAMALL Å HETTUNNI b.ËGU ABSÒRD TITILL ¹
SK¹LDVERKI TIL AÈ VEKJA FORVITNIn /G b%ITTHVAÈ KÒL VIÈ ÖENNAN TITIL
+ANNSKI BARA AF ÖVÅ AÈ ÖAÈ ER 'UÈBERGUR EN SAMTEIN OG H¹LF
BËK -AÈUR F¾R SEM SAGT MEIRA AF HRYLLILEGRI
SÎGU EN ÖAÈ SEM LEYNIST ¹ SÅÈUM BËKARINNARn
/G AÈ ENDINGU b(VAÈ ER NÒ ÖETTA %IN OG
H¹LF BËK OG HRYLLILEG SAGA SEM UNDIRTITILL EÈA
ER ÖAÈ AÈALTITILLINN 'UÈBERGUR ÖARF KANNSKI
EKKI FRUMLEGA TITLA TIL AÈ EINHVER F¹IST TIL AÈ
LESA B¾KURNAR HANS %N HANN ER NÒ SK¹LD
MAÈURINN ÖAÈ ER LJËST

1.
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 STIG OG FIMM TILNEFNINGAR
%IRÅKUR ER LUNKINN TITLASMIÈUR OG HANN
SIGRAR MEÈ NOKKRUM YFIRBURÈUM &LOTTUR
TITILL &ORVITNILEGUR b&ATTAR SAMT AÈ ÖETTA
ER UNGT OG MAÈUR ¹ EKKI AÈ KAUPA
ÖETTA EF MAÈUR ER YFIR ÖRÅTUGT m SEGIR
EINN !NNAR SEGIR ÖESSI ÖRJÒ ORÈ SÕNA LEIFTRANDI KÅMNI
OG FRJËTT ÅMYNDUNARAFL  bEINS OG ÖAU ERU SETT SAMAN %F RESTIN AF
BËKINNI ER Å ANDA TITILSINS ER HÁR BOÈIÈ TIL VEISLU ORÈSINSn !GGRESS
ÅVUR TITILL SEM F¾R MANN TIL AÈ STALDRA VIÈ SEGIR ENN EINN OG ANNAR
TALAR UM AÈ TITILLINN LOFI KRASSANDI SÎGU MEÈ HRESSILEGUM STÅL
b,UNKINN TITILL MAÈUR VEIT N¹TTÒRLEGA AÈ ÖETTA ER EKKI KENNSLUBËK
Å EITRUNARFR¾ÈUM EN HUGSAR SAMT MEÈ SÁR 3KYLDI MAÈUR GETA
L¾RT EITTHVAÈ AF ÖESSARI BËKn

Lunkinn titill. maður veit náttúrlega
að þetta er ekki kennslubók í eitrunarfræðum en hugsar samt með sér:
Skyldi maður geta lært eitthvað af
þessari bók?
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 STIG OG  TILNEFNINGAR
b3PENNUSAGA UM LJËÈSK¹LD ¶ETTA ER BEINSKEYTTUR TITILL (ITTIR Å
MARK n SEGIR EINN ¹LITSGJAFA EN "RAGI SEM SIGRAÈI Å K¹PUKEPPN
INNI KEMST HÁR NAUMLEGA Å ÖRIÈJA S¾TI  b3NIGLAST AFTAN AÈ
MANNI ¶EGAR STARFSHEITI OPINBERS EMB¾TTISMANNS VERÈUR AÈ
SK¹LDSAGNATITLI VAKNAR GRUNUR UM ANNARLEGA H¹TTSEMIn /G ANNAR
¹LITSGJAFI SEGIR ÖETTA b%ITT ORÈ STUTT OG SNAGGARA
LEGT ,YMSKULEGUR TITILL SEGIR GLETTILEGA LÅTIÈ OG
ÖË 3ENDIHERRA ER ÖAÈ SENDIBOÈI NJËSNARI EÈA
EINFALDLEGA H¹TTSETT PERSËNA Å UTANRÅKISÖJËNUST
UNNI %R TEXTINN UNDIR TITLINUM HLUTI BËKARTIT
ILSINS EÈA ER BÒIÈ AÈ LOKKA MANN TIL SKOÈA
bAFTAN ¹m BËKARK¹PU ÖARNA STRAX FRAMAN ¹
BËKINNIn /G "RAGI NÕTUR EINNIG VELVILDAR
ÖESSA SEM SEGIR b4¾R SNILLD AÈ GETA GERT
VENJULEGT OG ÖURRT STARFSHEITI AÈ SPENNANDI
HEITI ¹ BËKn

5.

(!..%3 p .«44). %2 ",
-!--!
EFTIR «TTAR -ARTIN .ORÈFJÎRÈ
 STIG OG  TILNEFNINGAR
0RAKKARINN Å JËLABËKAFLËÈINU HELDUR ¹FRAM AÈ
GERA SAMKEPPNISAÈILUM SÅNUM GRAMT Å GEÈI OG
TREÈUR SÁR Å FIMMTA S¾TIÈ b3NILLDIN ÖARFNAST EKKI
SKÕRINGA n SEGIR EINN ¹LITSGJAFA b4ITILLINN BER MEÈ
SÁR AÈ HÁR SÁ ¹ FERÈINNI SNILLDARVEL SKRIFAÈ BËK
MENNTAVERK UM EINN UMDEILDASTA H¹SKËLA

PRËFESSOR SEM ¥SLAND HEFUR ALIÈ n SEGIR ANNAR /G ÖESSI ORÈ FÁLLU
EINNIG b3VONA NÎFNUM EIGA ¾VISÎGUR AÈ HEITA ¡G BÅÈ ËÖREYJU
FULLUR EFTIR N¾STU BËKUM ÖËTT EKKI SÁ NEMA TIL AÈ SJ¹ HVAÈ Ö¾R
MUNI HEITAn /G EINNIG b(¹ÈIÈ Å GARÈ (ANNESAR SKÅN STRAX Å GEGN Å
TITLINUM ÖANNIG AÈ MAÈUR HL¾Rn
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 STIG OG ÖRJ¹R TILNEFNINGAR
b%INS ORÈA TITLAR ERU ALLS R¹ÈANDI Å SK¹LDSÎGUM ÖESSA ¹RS OG ÖESSI
BER EINHVERN VEGINN HÎFUÈ OG HERÈAR YFIR ÖESSA
NAUMHYGGJU SKEMMTILEGT HVERSU NAFNIÈ BER
MEÈ SÁR MIKLA ST¾RÈ Å SM¾È SINNI n SEGIR
EINN ¹LITSGJAFA /G ANNAR BENDIR ¹ AÈ ÖETTA
SÁ EINFALDUR OG FLOTTUR TITILL b SEM HELST VEL
Å HENDUR VIÈ GEYSISTERKA K¹PUn /G ENN EINN
TEKUR EFTIR ÖESSARI BYLGJU Å TITLAGERÈ b%ITT
ORÈ 6IRKAR %R Å TÅSKU NÒNA 3ENDIHERR
ANN 3KULDADAGAR +ONUNGSBËK 3KIP
IÈ FÅNIR TITLAR 4RYGGÈARPANTUR ¶ETTA ER
EINHVER BYLGJA NÒNA SEM ER FÅNTn
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 STIG OG TV¾R TILNEFNINGAR
¶EGAR HÁR ER KOMIÈ SÎGU FARA ATKV¾ÈIN AÈ
DREIFAST MJÎG %N ÖEIR FÁLAGAR "UBBI OG
*ËN KOMAST ¹ BLAÈ b&LOTTUR TITILL -AÈUR
SKYNJAR AÈ ÖETTA SÁ DRAMATÅSK SAGA
3ÁR AÈ HÒN ER ËHEFÈBUNDIN 3EGIR
ALLT SEM ÖARF AÈ SEGJA n SEGIR EINN
¹LITSGJAFANNA /G ANNAR SEGIR b&ÅNN
TITILL (INS VEGAR ËSKILJANLEGT AF HVERJU
UTAN ¹ K¹PU ÖESSARAR HÎRKUBËKAR UM
"UBBA KËNG ER FRUMST¾È OG LJËT MYND
AF GÎMLU STÅGVÁLI ¡G BARA N¾ ÖVÅ EKKIn
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 STIG OG ÖRJ¹R TILNEFNINGAR
'ERÈUR +RISTNÕ HITTIR Å MARK MEÈ ÖESSUM TITLI b¥ RAUN
INNI RAMBAR BRANDARINN Å ÖESSUM TITLI ¹ BARMI ÖESS
AÈ VERA HALL¾RISLEGUR %N AF ÖVÅ AÈ ÁG HEF OFT VELT FYRIR
MÁR HVAÈ VERÈI UM HINA TÕNDU STÎKU SOKKA Ö¹ F¾R
'ERÈUR PRIKn /G ANNAR ¹LITSGJAFI L¾TUR ÖESSI UMM¾LI
FALLA b4ITILLINN GEFUR FYRIRHEIT UM FRUMLEIKA FYNDNI
OG ¾VINTÕR ¶AÈ ¹ AÈ VERA GAMAN AÈ LESA B¾KUR
OG ÖAÈ ER GAMAN AÈ ÖESSUM TITLIn /G ÖESSI
¹LITSGJAFI VELTIR EINNIG FYRIR SÁR ÖESSARI MYSTERÅU
b¡G ER EKKI VISS UM AÈ MIG LANGI ÖANGAÈ OG ÖË
(VERNIG SOKKAR HVERFA OG HVERT ÖEIR FARA ER EINN
DÕPSTI LEYNDARDËMUR MANNKYNSn

Eitt orð. Virkar. Er í tísku
núna. Sendiherrann,
Skuldadagar, Konungsbók, Skipið ...
fínir titlar. Tryggðarpantur. Þetta er
einhver bylgja núna sem er fínt.
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&JÎLMARGIR TITLAR VORU NEFNDIR SEM ÖËTTU GËÈIR
EN KOMUST EKKI ¹ BLAÈ VEGNA MIKILLAR DREIFING
AR TILNEFNINGA /G SVO KOM NËTTIN EFTIR ¶ËRDÅSI
"JÎRNSDËTTUR b,JËÈABËK FR¹ .ÕHIL !LVEG ËGEÈS
LEGA FLOTTUR TITILL (ANN SEGIR SVO ËTRÒLEGA MARGT Å
FJËRUM ORÈUM (VAÈ GERÈIST ¹ UNDAN /G HVAÈ
HEFUR NËTTIN Å FÎR MEÈ SÁR 3TELPAN HLÕTUR AÈ
VERA SK¹LD FYRST HÒN KANN AÈ NOTA bOGn SVONA
VELn
5NDIR HIMNINUM EFTIR %IRÅK 'UÈMUNDSSON
b%INFALT OG K¾RULEYSISLEGA LJËÈR¾NTn ,JËSIÈ Å
$JÒPINU p ®RLAGASAGA 2ÎGNU !ÈALSTEINSDËTTUR
¹ ,AUGABËLI EFTIR 2EYNI 4RAUSTASON b¶ESSI HEFUR
TVÅR¾ÈA MERKINGU EN ÖAÈ ER ALLTAF SVOLÅTIÈ FLOTT
TITILLINN GETUR B¾ÈI ¹TT VIÈ KONUNA SEM KEMUR

ÒR DJÒPINU OG REYNSLU HENNAR OG LJËSIÈ SEM HÒN
HEFUR FUNDIÈ Å MYRKRINUn
¡G STYTTI MÁR LEIÈ FRAMHJ¹ DAUÈANUM EFTIR
%INAR -¹ ÖYKIR GËÈUR TITILL b4ITILL SEM FANGAR
ATHYGLINA GEFUR FYRIRHEIT UM DJÒPHYGLI OG MIKIÈ
INNIHALDn /G b3¹ SEM GERIR ÖAÈ HLÕTUR AÈ HAFA
EITTHVAÈ AÈ SEGJA MANNIn
!NNAÈ VIRT LJËÈSK¹LD ÖYKIR HITTA NAGLANN ¹
HÎFUÈIÈ MEÈ &YRIR KVÎLDDYRUM b"ARA H¹RRÁTTUR
TITILL OG EKKERT MEIRA UM ÖAÈ AÈ SEGJA -ITT
UPP¹HALDn 3K¹LDALÅF TITILL (ALLDËRS 'UÈMUNDS
SONAR ÖYKIR ÎFLUGUR b&LOTT NAFN ¶AÈ ER SVO MIKIL
ÒTGEISLUN FR¹ ÖESSUM TITLI HANN ER EINS OG BËKIN
TILHEYRI FLOKKI BËKA $ALALÅF (UNDALÅF .ÕTT LÅF
OSFRVn

(UGLEIKUR $AGSSON ÖYKIR HNYTTINN OG ER
HANN NEFNDUR SEM GËÈUR TITLASMIÈUR b!VOID US
p &ERMIÈ OKKUR (UGLEIKUR VINNUR AUÈVITAÈ %R
ÖAÈ AF ÖVÅ AÈ HANN TALAR TIL /++!2 Å TITLINUM
(ANN ER AÈ TALA TIL MÅN OG ÁG VERÈ ÖVÅ AÈ KAUPA
BËKINA 3J¹LFSHJ¹LPARB¾KURNAR ¾TTU AÈ FYLGJA
ÖESSU FORD¾MI p Å STAÈ bHOW TO HELP YOURSELFn
p bHOW TO HELP USn ®NNUR ORÈHEPPIN ER SÎGÈ
!NDREA 2ËBERTSDËTTIR MEÈ 3PENNIÈ BELTIN
b!NDREA ER ËTRÒLEGA ORÈHEPPIN MANNESKJA OG
KLIKKAR EKKI ¹ AÈ FINNA GRÅPANDI TITIL ¹ METSÎLU
BËKINA ÖESSI JËLn
6ÁSTEINN ,ÒÈVÅKSSON HÎFÈAR TIL EINS ¹LITSGJAF
ANS b3UMIR L¹TA EINS OG HOLDIÈ EIGI SÁR TAKMÎRK
p %F ÁG EINHVERN TÅMANN GEF ÒT BËK Ö¹ MUN HÒN

HEITA SVONA ALMENNILEGU NAFNI ¡G HEF REYNDAR
LENGI HAFT AUGASTAÈ ¹ TITLINUM %F KONAN ER ÖURR
M¹ SKVETTA ¹ HANA VÅNI m 3AGAN AF UNDIRFÎGRU
PRINSESSUNNI OG HUGRAKKA PRINSINUM HENNAR
EFTIR -ARGRÁTI 4RYGGVADËTTUR OG (ALLDËR "ALDURS
SON ÖYKIR GËÈUR b%F ÁG ER STELPA ¹ ALDRINUM  
¹RA OG HEYRI ÖENNAN TITIL ²FF HVAÈ MIG LANGAR Å
ÖESSA BËK STRAX -JÎG SÎLUHVETJANDI ÖVÅ HVAÈ
SEM HVER SEGIR Ö¹ ELSKA BÎRN HUGRAKKA PRINSA OG
EKKI SÅST PRINSESSUR +AUPIÈ MIG TITILLm /G 3VAVAR
0ÁTUR OG  ÎLDIN EFTIR (AUK -¹ (ELGASON b&ËR
AÈ HL¾JA ÖEGAR ÁG S¹ ÖENNAN TITILL -AÈUR OG
ÎLD !LLTAF GOTTm /G AÈ ENDINGU M¹ NEFNA (IÈ
STËRFENGLEGA LEYNDARM¹L (EIMSINS b$¹LÅTIÈ
ÖINGEYSKUR SKEMMTILEGUR REMBINGUR Å HONUMm
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b%NN EIN GL¾PASAGAN m SEGIR EINN ¹LITSGJAFINN
M¾ÈULEGA p SEGIR ÖETTA MIKINN KLISJUTITIL ¹
KRIMMA /G VILL MEINA AÈ ÖETTA SÁ SORGLEGT
Å LJËSI ÖESS AÈ b¶RIÈJA T¹KNIÈm HAFI VERIÈ
VEL HEPPNAÈUR TITILL HJ¹ 9RSU !NNAR TEKUR
STERKAR TIL ORÈA b+LISJAN FR¹ HELVÅTI (VER
EINASTA SPENNUSAGA SEM SKRIFUÈ HEFUR
VERIÈ G¾TI HEITIÈ ÖESSU NAFNIm

b- ER EINHVERN VEGINN INNAN SVIGA -AÈUR ¹ EKKI
AÈ TREYSTA BËKARTITLI ÖAR SEM EINN STAFUR ER INNAN
SVIGA m SEGIR EINN ¹LITSGJAFA LÅTT HRIFINN /G ANNAR
b(ÒS OG HÅBÕLI HVAÈ -¹L OG MENNING EAT YOUR
HEART OUT (ÁR KEMUR 3INDRI &REYS MEÈ -ORÈ
OG MYNDIR %ÈA NEI +ANNSKI EKKI ALVEG 3ETJ
UM SVIGA UTAN UM EMM IÈ c HA HUMM
3TUÈLUNIN ER HALL¾RISLEG HIKIÈ MEÈ ÖESSUM
SVIGA KËRËNAR VITLEYSUNAm
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b3IGRARm MEÈ NOKKRUM YFIRBURÈUM b«VENJU TILGERÈARLEGUR TITILL
3EM G¾TI VERIÈ EFTIR FJËRT¹N ¹RA UNGSK¹LD SEM ER AÈ REYNA AÈ SKILJA
LÅFIÈ OG SKILUR EKKI BOFS 5NDIRTITILLINN b,EIKSÎGURm VERÈUR EKKI TIL AÈ
B¾TA ÒR SK¹K NEMA SÅÈUR SÁ m SEGIR EINN ¹LITSGJAFA SEM SETTI ÖENN
AN TITIL Å EFSTA S¾TI ¶AÈ GERÈI
EINNIG ÖESSI OG ÒTSKÕRIR TILNEFN
INGUNA ¹ ÖENNAN H¹TT b2OSA
LEGA HELD ÁG AÈ MAÈUR ÖURFI AÈ
HALDA LENGI TIL ¹ -ÅMISBAR TIL AÈ
FINNAST ÖETTA FLOTT b-AÈURINN
ÒJ¹ MAÈURINN +RISTJ¹N MINN
BLÎ TJÒ FÒFF MAÈURINN ER
V¾NGLAUS FLUGA EHEM J¹
PÒPÒ J¹ EINMITT ROP m
*¹ KANNSKI M¹ SJ¹ FYRIR SÁR
ÖESSA SENU !NNAR b3AMA
HVERNIG ÁG HUGSA UM ÖENNAN
TITIL GET ÁG EKKI FENGIÈ ÖESSA
SAMLÅKINGU TIL AÈ PASSA OG MÁR
FINNST HÒN EIGINLEGA EKKERT
FRUMLEG HÒN SEGIR MANNI
EKKERTm

Rosalega held ég
maður þurfi að
halda lengi til á
Mímisbar til að
finnast þetta flott.

5.

%FLAUST HIÈ MERKASTA RIT SEGIR EINN ¹LITSGJAFA %N
HNÕTIR SVO VIÈ b%N TITILLINN ER SVO LÁLEGT LEIKSKËLA
RÅM AÈ MAÈUR GETUR VARLA HUGSAÈ SÁR AÈ TAKA
HANA UPP HVAÈ Ö¹ MEIRAm /G RÅMIÈ FER Å TAUG
ARNAR ¹ FLEIRUM b3ÕNIR KL¹RLEGA AÈ EKKI ER NËG AÈ
KUNNA AÈ RÅMA TIL AÈ SETJA SAMAN BËKARTITIL
c ¶EIR HEFÈU LÅKA GETAÈ HAFT ÖETTA ÖRJÒ
BINDI ) ¶EKKING )) %NGIN ))) "LEKKING  m
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«TTAR KEMST LÅKA ¹ BLAÈ HÁRNA MEGIN ¹SS b(VERN
IG ¹ MAÈUR AÈ BIÈJA UM ÖESSA BËK Å JËLAGJÎFm
/G ANNAR SEGIR FREKAR PIRRAÈUR b0RËFAÈU AÈ PIKKA
ÖENNAN TITIL INN ¹ LYKLABORÈIÈ EÈA BIÈJA UM
BËKINA Å BËKABÒÈm
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%INS OG 2ÒNI *ÒL SÁ KOMINN ÒT MEÈ NÕJA PLÎTU b4ITILLINN
DREGUR ÒR GILDI INNIHALDSINS ÅMYNDA ÁG MÁR m SEGIR EINN
¹LITSGJAFI OG ANNAR B¾TIR ÖESSU VIÈ b(VERNIG ER H¾GT
AÈ GLEYMA ÖVÅ AÈ BORÈA -UN BETRA HEFÈI VERIÈ AÈ L¹TA
BËKINA HEITA b6)0m ¡G ER SVO UPPTEKINN OG MIKILV¾GUR
MAÈUR AÈ ÁG M¹ EKKI VERA AÈ ÖVÅ AÈ BORÈA SKILJÒm

INA +V¾ÈAMENN OG KVIKINDIm 3ÅGILT ÒR
KARTÎFLUM b ÖETTA GETUR EIGINLEGA
EKKI GENGIÈ ÖVÅ bSÅGILTm ER EITTHVAÈ SEM
ER SVO GAMALT AÈ ÖAÈ ÖARF AÈ KALLA ÖAÈ
SÅGILT SVO EINHVER NENNI AÈ LEYFA ÖVÅ AÈ
FLJËTA MEÈ OG ÖEGAR VIÈ ERUM AÈ TALA
UM SÅGILDAR KARTÎFLUR Ö¹ ER BOTNINUM
N¹È ¶ETTA MINNIR MIG ¹ AUGLÕSINGU SEM
EITT SINN VAR Å BÒÈARGLUGGA b3PLÒNKU NÕ
ÕSAmm
2ËSALEPPAPRJËN Å NÕJU LJËSI m¥ bNÕJU
LJËSIm B¾TIR TITILINN TIL MUNA EKKI BARA
2ËSALEPPAPRJËN HELDUR EITTHVAÈ ROSA
LEGA MIKIÈ NÕTT VIÈ HANN -JÎG VINS¾LT
Å TITLUM ÖESSI JËL p +ERTI Å NÕJU LJËSI p ÁG
ENDURTEK p +ERTI Å NÕJU LJËSI ¶ARF AÈ
SEGJA MEIRm
2IKKI FËTBOLTAKAPPI b(ÁR ER HINN KN¹I
KNATTSPYRNUMAÈUR 2ÅKHARÈUR *ËNSSON
GERÈUR Å EINUM BËKARTITLI AÈ AUKAPER
SËNU Å BARNABËKm 3TELPAN FR¹ 3TOKKSEYRI
p ¶ËRUNN (REFNA 3IGURJËNSDËTTIR b,EIÈIN
LEGT AÈ SJ¹ SVONA MERKILEGA KONU SNOBBA
SVONA NIÈUR FYRIR SIG -YNDI RAUNVERULEG
ALÖÕÈUKONA FR¹ 3TOKKSEYRI KALLA SÅNA
¾VISÎGU 3TELPAN FR¹ 3TOKKSEYRI 6ARLA

834
EFTIR %YVIND 0 %IRÅKSSON

8.

754(%2).' (%)'(43
ÖÕÈING 3ILJA !ÈALSTEINSDËTTIR

9.

(%2-)+2+5(%)-52)..
EFTIR +LEËPÎTRU +RISTBJÎRGU

b¶ESSI TITILL GEFUR HELST TIL KYNNA AÈ
HÁR SÁ UM AÈ R¾ÈA NÕJUSTU BËKINA Å
SERÅUNNI bRAUÈU ¹STARSÎGURNARm EÈA
UNGLINGASÎGU UM ¹STIR ¹ (ALL¾RISPLAN
INU m SEGIR EINN ¹LITSGJAFA %KKI bIMPONER
AÈURm OG ANNAR SEGIR b,UMMULEGUR TITILL
BËKIN ER ORÈIN ASNALEG ¹ÈUR EN MAÈUR
LES HANAm

LITSGJÎFUM NOKKRUM VAR MIKIÈ NIÈRI FYRIR HVAÈ
VARÈAR ÖENNAN TITIL OG 3ILJA KEMST ÖVÅ Å ¹TT
UNDA S¾TIÈ b3ÁRSTAKLEGA BER SVO AÈ GETA
UM ÖANN VESALDËM 3ILJU !ÈALSTEINSDËTTUR
AÈ ÖÕÈA EKKI TITILINN ¹ 7UTHERING (EIGHTS
EFTIR %MILY "RONTE ¶ËTT ENSKI TITILLINN VÅSI
TIL B¾JARHEITIS ER ÖAÈ ENGIN AFSÎKUNm /G
ANNAR SPYR HVORT EIGI AÈ PIRRA SIG ¹ ÖESSU
b6AR EITTHVAÈ AÈ &ÕKUR YFIR H¾ÈIR 'OTT
OG VEL KLASSÅSK ÖÕÈING SEM ANNAR
ÖÕÈANDI GERÈI FYRIR LÎNGU ¶ETTA ER
AUÈVITAÈ EÈAL BËKARTITILL ¹ ENSKU EN
SAMT SEM ¹ÈUR 6IÈKUNNANLEGRA
AÈ 3ILJA HEFÈI ÖÕTT TITILINN MEÈ
EINHVERJU MËTIm

b+ANNSKI AÈ ÖVÅ AÈ ÁG ER SMITUÈ AF ÖVÅ SEM ÁG HEF SÁÈ AF PRËMËI
ÖESSARAR BËKAR Ö¹ SPYR ÁG HVUR FJANDINN p HVAÈ ER Å GANGI Å
ÖESSU LANDI %KKI NËG MEÈ AÈ RNI N¹I GL¾SILEGU KJÎRI Ö¹ ER
HERMIKR¹KUHEIMURINN TIL SÎLU Å ALVÎRU BËKABÒÈUM (VAÈAN KOM
ÖESSI KONA RITHÎFUNDURINN m /G b%KKI EINU SINNI SKEMMTILEGA
GLATAÈ BARA AUMTm

5-$%),$)2 "«+!4)4,!2

%)..)' .%&.$)2 4)4,!2
&JÎLMARGIR TITLAR AÈRIR ÖËTTU VONDIR EN
KOMUST EKKI ¹ LISTA  UNDAN SINNI
SAMTÅÈ p SÎNN SK¹LDSAGA ER NEFND b"ARA
EITTHVAÈ ALVEG ROSALEGA ÒTBRUNNIÈ NAFN ¹
SK¹LDSÎGU OG EKKI SÅST UNDIRTITLI EINHVER
3PAUGSTOFUBRAGUR ¹ ÖESSU EN ÖAÈ ER
AUÈVITAÈ ÖAÈ SEM ÖORRI ÖJËÈARINNAR VILLm
®RFOK EFTIR %YVIND 0 %IRÅKSSON b4ITILLINN
ER SVO TORKENNILEGUR AÈ MAÈURINN HLÕTUR
AÈ HAFA GEFIÈ ÖETTA ÒT SJ¹LFUR %NGINN
ANNAR SKILUR ÖETTA 0RENTARINN HLÕTUR AÈ
HAFA HRINGT Å %YVIND ÖRISVAR OG SPURT
HVORT ÖETTA V¾RU EKKI MISTÎKm -UFFINS AF
ÕMSUM GERÈUM b MÁR ER N¹KV¾MLEGA
SAMA UM HVAÈ BËKIN FJALLAR p NAFNIÈ
ER ÎMURLEGT +ALORÅUKVËTINN b%R NÒ
STUÈLUNAR¹R¹TTAN EKKI AÈ BERA HÎFUNDINN
OFURLIÈI ,JËTT NAFN OG NEIKV¾TTm ¶Ò LÁTT
IST ¹N ÖESS AÈ FARA Å MEGRUN b ÖETTA
ER BARA SVO KLÁNT OG SVO ER HUGSUNIN SVO
ËGEÈSLEGA HVÅTÖVEGIN (EFÈI FREKAR GETAÈ
VERIÈ ¶Ò LÁTTIST EF ÖÒ BORÈAR MINNAm
/G ¹FRAM SKAL HALDIÈ 3PAUGARAR
SÎGUMENN HAGYRÈINGAR OG HREKKJA
LËMAR b«ÖJ¹LL LANGUR OG LEIÈINLEGUR
TITILL "ETRA HEFÈI VERIÈ AÈ NEFNA BËK

7.

«MERKILEG ALÖÕÈUTILGERÈm
µMSIR HÎFUNDAR 3UÈURNESJASKOP
%YFIRSK SKEMMTILJËÈ "ORGFIRZK BLANDA
b3KO ÖAÈ ERU NÒ EKKI TITLARNIR Å SJ¹LFU SÁR
-EIRA ÖESSI TÕPA AF BËKUM ¶ESSI HAGYRÈ
INGAKVÎLDASTEMNING BAKFÎLLIN AF HL¹TRI
OG HA HA HA SVO UNDIR TEKUR Å FJÎLLUNUM
3EM EINHVERN VEGINN ÎGRA MANNI TIL ANN
AÈHVORT BARA AÈ SLAPPA AF OG HL¾JA MEÈ
OG GANGAST ÖAR MEÈ VIÈ S¾LLI SVEITA
MENNSKU c EÈA AÈ ÖYKJA SVONA TITLAR OG
B¾KURNAR MEÈ ALVEG AFSPYRNU PÒKALEGIR
%R MAÈUR SVEITAVARGUR OG KANNAST VIÈ
ÖAÈ p EÈAm /G SVO (ÒÈLIT AUÈN EFTIR
+RISTÅNU %IRÅKSDËTTUR b3KELFING ER VERIÈ AÈ
EYÈILEGGJA ÖAÈ FYRIR MÁR AÈ LANGA Å HANA
ÖESSA '¾TI ÖË AUÈVITAÈ VERIÈ GULLMOLI ¹
BËKMENNTASVIÈINU EN FJANDAKORNIÈ EKKI
ÒT ¹ BËKARTITILINN !LLT SEM BYRJAR ¹ FOR
SKEYTINU HÒÈ ER BARA EITTHVAÈ ËYNDISLEGT
(ÒÈVÎRUR HÒÈMAUR HÒÈSKAMMIRm
/G AÈ ENDINGU ÖËTT ÕMSIR FLEIRI TITLAR
HAFI VERIÈ NEFNDIR ,ÅFSHLAUP HJËNANNA
"ENEDIKTS OG 3IGURLAUGAR 'RÎNDAL b6AR
VIRKILEGA EKKERT NËGU SKEMMTILEGT Å ÖESSU
LÅFSHLAUPI SEM KALLAÈI ¹ EINN DJÒSÅ TITILn

LITSGJAFARNIR VORU LANGT Å FR¹
SAMM¹LA UM ¹G¾TI TITLANNA
/G MIKIL DREIFING TILNEFNINGA
VAR EINKUM Å HINUM VERRI
TITLUM (VAÈ SVO SEM ÖAÈ
ÖÕÈIR !È ÖEIR SÁU SVONA
MIKLU FLEIRI VONDIR
&YRIR LIGGUR AÈ "ORÈAÈI ÁG
KVÎLDMAT Å G¾R EFTIR «SKAR
-AGNÒSSON ER UMDEILD
+EMST ¹ B¹ÈA LISTA 3KIPIÈ
ÖYKIR GËÈ EN EINN SEGIR ÖË
b(ÁR ER EKKI EINU SINNI VERIÈ
AÈ REYNA -YND AF SKIPI OG
TITILLINN 3KIPIÈ %R ÖETTA SAGA
SKIPASMÅÈAn
.AUTNASTULDUR EFTIR 2ÒNAR
(ELGA 6IGNISSON VEKUR KJ¹NA
HROLL MEÈ EINUM b"YLGJA
FYRIR NOKKRUM ¹RUM ÖEGAR
ALLIR VORU AÈ GEFA ÒT ERËTÅSKAR
SÎGUR ¶AÈ VAR EKKI FALLEGTn
-EÈAN ANNAR SEGIR b&ULLT
LOSTA.!54. ER MEÈ FAL
LEGRI ÅSLENSKU ORÈUNUM 6ILDI
AÈ NAUTNASTULDUR MYNDI
HENDA MIGOG GUÈ HJ¹LPI
ÖEIM SEM STELUR ÖEIM 3¹
VEIT EKKI HVERJU HANN ¹ VONn
%IN OG H¹LF BËK p (RYLLI
LEG SAGA EFTIR 'UÈBERG
"ERGSSON ER AÈ SKORA ¹ LISTA
GËÈRA TITLA EN EINN ER EKKI
HRIFINN b¶ETTA ER EINFALDLEGA
ËSKILJANLEGUR TITILL SEM SEGIR
MANNI EKKERT EN KVEIKIR
SAMT ENGA FORVITNI HELDUR
BARA ANDÒÈn /G EINUM
¹LITSGJAFA ÖYKIR TITILLINN
!¹BCDÈEÁFGHIÅJKLMNO
ËPQRSTUÒVWXYÕZÖ¾Î GËÈUR
b,OKSINS AÈ SK¹LDIN BYRJA AÈ
SKILJA OG SKÅRA B¾KUR SÅNAR
RÁTTUM NÎFNUM ,JËÈABËK

SEM ER EKKERT ANNAÈ EN
HRAUGUR AF STÎFUM RAÈAÈ
UPP ¹MISMUNANDI H¹TTn
4RYGGÈARPANTUR EFTIR !UÈI
*ËNSDËTTUR ER SAGÈUR EINS OG
UNDIRTITILL  ALDAR SK¹LD
SÎGU b6EKUR UPP MYND AF
SJALI OG SKUPLU 'UÈRÒN FR¹
,UNDI HEFÈI GETAÈ SKRIFAÈ
BËK MEÈ ÖESSU NAFNIn %N ER
Å EFSTA S¾TI ANNARS ¹LITSGJAFA
b&LOTTUR TITILL OG EINFALDUR
SEM GEFUR TIL KYNNA AÈ HÁR
SÁ UM ALVÎRU SÎGU AÈ R¾ÈA
MANNLEGA OG HEIÈARLEGAn
3ÁR GREFUR GRÎF EFTIR 9RSU
3IGURÈARDËTTUR KEMST ¹ LISTA
VONDRA TITLA EN EINN ¹LITSGJAF
INN ER HRIFINN b(EFÈBUNDINN
GL¾PASÎGUTITILL K¹PAN ER LÅKA
EINFÎLD EN ¹HRIFAMIKILn
¶AÈ ER STAÈUR Å HELVÅTI
FYRIR KONUR SEM HJ¹LPA EKKI
HVER ANNARRI ÖYKIR EINUM
¹LITSGJAFANNA ÖAÈ BESTA SEM
Å BOÈI ER b¶ESSI TILVITNUN
Å -ADELEINE !LBRIGHT ER
ËDAUÈLEG KLASSÅK %F ÖETTA
EFLIR EKKI KVENNASAMSTÎÈU
HVAÈ GERIR ÖAÈ Ö¹n %N
ANNARS SEGIR b%F SVO ER Ö¹
¹ ÁG FR¹TEKIÈ GOTT PL¹SS ÖAR
OG MUN VONANDI EKKI ÖURFA
AÈ BERA ÖENNAN TITIL ÖAR
AUGUM NÁ HELDUR Ö¹ SEM
BËKINA LESAn /G AÈ ENDINGU
UM 3TELPUNA FR¹ 3TOKKSEYRI
b¶Ë ÖESSI TITILL SÁ VISSULEGA
EINS OG HEITI ¹ FYRSTU BËK Å
STELPUBËKASERÅU Ö¹ ER HANN
SKEMMTILEGUR VISÎGUR ERU
IÈULEGA SKEMMTILESNING OG
ÖAÈ ER EITTHVAÈ STR¹KSLEGT VIÈ
ÖENNAN SEM LOFAR GËÈUm

LITSGJAFARNIR
&RÁTTABLAÈIÈ LEITAÈI TIL BREIÈS HËPS
Å ÖEIM TILGANGI AÈ FINNA BESTA
BËKATITILINN (VER UM SIG VALDI OG
FORGANGSRAÈAÈI FIMM BESTU OG
FIMM VERSTU TITLUNUM "ËKATITL
UNUM VORU Ö¹ GEFIN
!NNA 3IGRÅÈUR 'UÈMUNDSDËTTIR
STIG EFTIR KÒNSTARINNAR
TEXTASMIÈUR
REGLUM OG NIÈURSTAÈA
FENGIN &RÁTTABLAÈIÈ
KANN HINUM ¹G¾TU
¹LITSGJÎFUM SEM
ALLIR HAFA KOMIÈ
AÈ TEXTAGERÈ MEÈ
EINUM EÈA ÎÈRUM
H¾TTI HINAR BESTU
ÖAKKIR %N ÖEIR
ERU
+RISTJ¹N (REINSSON
SK¹LD OG FRAMBJËÈANDI

,ËA !LDÅSARDËTTIR
FRÁTTAMAÈUR

"RYNDÅS ,OFTSDËTTIR
VERSLUNARSTJËRI

-IKAEL 4ORFASON
AÈALRITSTJËRI

$AVÅÈ ¶ËR *ËNSSON
ÖÕÈANDI

+ATRÅN !NNA
'UÈMUNDSDËTTIR BLAÈAMAÈUR

'UÈMUNDUR 3TEINGRÅMSSON
STJËRNM¹LAMAÈUR

+OLFINNA "ALDVINSDËTTIR
ÒTVARPSMAÈUR

3ÒSANNA 3VAVARSDËTTIR
GAGNRÕNANDI

)LLUGI *ÎKULSSON
RITHÎFUNDUR

3IF 4RAUSTADËTTIR
DÕRAL¾KNIR
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Ofurviðkvæmir jóladrengir í
Baggalúti klökkna um jólin
Í um fimm ár hefur Baggalútur sent frá sér árlega jóla- og aðventulög. Jakob Bjarnar Grétarsson komst að því, með sálfræðilegu
spurningaprófi og viðtali við Guðmund Pálsson forsöngvara, að inn við beinið eru þessir djókarar ofurviðkvæmir jóladrengir.

A

ð ég sé jóladrengur? Jájá, en þó
meira í seinni tíð. Ég var enginn sérstakur jóladrengur
þegar ég var yngri. Gaman að
fá pakka og svona. En það kom
ekki yfir mig einhver jólaandi
fyrr en ég fór að ala upp börn sjálfur,“ segir
Guðmundur Pálsson, forsöngvari hljómsveitarinnar Baggalúts.
Þeir piltar sem skipa Baggalút hafa nú um
nokkurra ára skeið haldið úti vinsælli heimasíðu auk þess sem þeir hafa allt frá árinu 2001
sent frá sér sérstakt jólalag. Og aðventulag að
auki allra síðustu ár. Að íslenskum sið hafa
þeir tekið erlend tökulög og smíðað við texta
sem eru glettilega raunsæislegir.
Guðmundur segir þá fjóra sem skipa hljómsveitina alla vera mikla jóladrengi. „Ætli það
sé ekki bara okkar barnslega æði. Við erum
mjög viðkvæmir að eðlisfari. Klökknum mjög
auðveldlega. Fáum kökk í hálsinn þegar við
sjáum jólaljós og lítið barn með jólasveinahúfu. Já, við erum mjög viðkvæmir á þessum
árstíma.“
Baggalúturinn Guðmundur telur sitthvað til
í þeirri kenningu blaðamanns að vegna þessarar viðkvæmni þá reyna þeir að brynja sig með
ofurraunsæi í textagerð. Beckett sagði að
húmor væri eina svarið í níhilískum heimi.
„Já, eða kannski frekar svona eins og það
þegar maður var skotinn í stelpu í gamla daga
og stal af henni húfunni,“ segir Guðmundur.
Það eru sömu hvatirnar.
„Jú, þessi greining er sennilega rétt. Raunsæislegir textar þar sem fjallað er um drykkju
á jólum er okkar vörn. Þegar þessi ofurviðkvæmni okkar á þessum árstíma er orðin
óþægileg – allt að því skammarleg.“
Flestir eru þeir Baggalútar fjölskyldumenn
og endurlifa jólastemninguna í gegnum börn
sín. Guðmundur skýtur ekki loku fyrir að hugsanlega hafi einnig praktískar ástæður þarna
sitthvað að segja. En ekki bara að jólalögin
liggi svona vel við jóladrengjunum viðkvæmu.
„Ætli þetta hafi ekki líka verið ákveðið tækifæri sem við sáum til að láta að okkur kveða.
Ákveðin vöntun á markaði. Við reyndum að
gefa út páskalag en það vakti enga athygli.
Sumarlagið okkar ekki heldur né stuðningslag
fyrir Vigdísi Finnbogadóttur. En jólalögin. Það
klikkar ekki.“
Fréttablaðið lagði fyrir meðlimi hljómsveitarinnar spurningalista -- djúpsálarfræðilegt
prófi – sérstaklega ætlað til að varpa ljósi á innræti þeirra Baggalúta hvers um sig.

3PURNINGARNAR ERU EFTIRFARANDI
 (VOR ER BETRI «MAR EÈA "ESSI  (VORT
ERT ÖÒ MEIRA FYLGJANDI 'EIRS EÈA "JÎRNSARMI
3J¹LFST¾ÈISFLOKKSINS  (VOR ER FYNDNARI
3TEINN RMANN EÈA $AVÅÈ ¶ËR   KYNJAKVËTI
RÁTT ¹ SÁR  ¥ HVORRI ER MEIRI JËLASTEMNING
%IVÎRU 0¹LSDËTTUR EÈA 2AGNHEIÈI 'RÎNDAL 
 DRYKKJA RÁTT ¹ SÁR ¹ JËLUNUM  (VORT VILTU
FREKAR F¹ "Ë EÈA "UBBA Å PAKKANN ÖINN 
(VORT VILDIRÈU HELDUR VERA ,OGI "ERGMANN EÈA
¶ËRHALLUR  %R -ARGRÁT 3VERRIS UPP VIÈ VEGG
Å &RJ¹LSLYNDA FLOKKNUM AF ÖVÅ HÒN ER KONA
 TTI ,EPPALÒÈI AÈ LEITA RÁTTAR SÅNS VEGNA
ANDLEGRAR KÒGUNAR ¹ HEIMILI SÅNU

&REKAR ¶ËRHALLUR EN ,OGI
 «MAR %2 BETRI "ESSI 6!2
BETRI
 "JÎRNSARMINUM "JÎRN
FYLLIR MIG BARA MEIRI ÎRYGGIS
TILFINNINGU
 3TEINN RMANN ER FYNDN
ARI $AVÅÈ ER SKEMMTILEGRI
 .EI +YNJAKVËTI ER BARA
FYRIR KELLINGAR
 2AGNHEIÈI 'RÎNDAL ¡G
HEF BARA ALDREI HEYRT JËLALAG '5¨-5.$52
MEÈ %IVÎRU EN MINNIST
0,33/.
MEÈ HLÕJU ËDAUÈLEGRA
JËLALAGA 2AGNHEIÈAR ¹ BORÈ VIÈ *ËLANËTT (IN FYRSTU
JËL OG *ËLAKVEÈJU
 *¹ -AÈUR VERÈUR SVO ÖYRSTUR AF ÖESSU P¾KIL
HANGIREYKKJÎTMETI ÎLLU
 "Ë ¡G ¹ "UBBA
 ¶ËRHALLUR (ANN VIRÈIST BARA ¾TLA AÈ ELDAST BETUR
 *¹ !F ÖVÅ AÈ HÒN ER UPP VIÈ VEGG OG KONA /G Å
&RJ¹LSLYNDA FLOKKNUM
 .EI NEI ¶AÈ ER TIL LÅTILS AÈ LÎGS¾KJA LÎNGU
DAUÈA TRÎLLKELLINGU SEM LAPTI DAUÈANN ÒR SKEL Å
HELLI MEÈ TUGI BARNA ¹ SÅNU FRAMF¾RI Å MÎRG HUNDR
UÈ ¹R ¶AÈ BARA MEIKAR ENGAN SENS

"!''!,²452 ¥ *«,!3+!0) 4IL AÈ BRYNJA OFURVIÈKV¾MA LUND SÅNA UM ÖETTA LEYTI ¹RS SYNGJA ÖEIR OFURRAUNS¾JA TEXTA Å JËLALÎGUM SÅNUM

(ALLAST AÈ "IRNI "JARNA
FREMUR EN 'EIR
 "ESSI (ANN HR¾DDI ÒR MÁR
LÅFTËRUNA SEM -IKKI REFUR ÖEGAR
ÁG VAR LÅTILL EN VANN MIG SÅÈAR
¹ SITT BAND SEM EINN BESTI
GRÅNLEIKARI ÖJËÈARINNAR
 (ALLAST MEIRA AÈ "IRNI
(ANN VAR NÒ EINU SINNI FULLTRÒI
!LÖINGIS ¹ 2®3% ÖINGI ¹RIÈ

+!2, 3)'52¨33/.
 3TEINN RMANN &R¹B¾R JAFNT
Å GRÅNLEIK SEM UPPISTANDI
 *¹ 3ÁRSTAKLEGA Å PARTÅUM
 2AGNHEIÈI 'RÎNDAL (EFUR %IVÎR GEFIÈ ÒT EINHVER
JËLALÎG
 *¹ Å HËFI 3AMT BETRA AÈ REYNA AÈ VERA EKKI FULLUR ¹
JËLUNUM p EÈA DËPAÈUR
 "Ë ¶AÈ ER SENNILEGA AUÈVELDARA AÈ PAKKA HONUM
INN
 ¶ËRHALLUR (ANN ER HINN ÅSLENSKI "OND
 .EI ER ÖAÈ EKKI BARA AF ÖVÅ HÒN ER AÈ SÕNA
UMBURÈARLYNDI GAGNVART INNFLYTJENDUM
 .EI HANN ¾TTI BARA AÈ TAKA SIG SAMAN Å ANDLITINU
OG F¹ SÁR VINNU

&2¡44!",!¨)¨6!,,)

%IVÎR ER ALGJÎR JËLADÒLLA

,EPPALÒÈI ¾TTI AÈ VITA BETUR

 «MAR ER MIKLU
BETRI (ANN ER
RAUÈH¾RÈUR OG
SKÎLLËTTUR EINS OG
ÁG
 ¡G HELD ÁG SÁ
MEIRI 'EIRSMAÈUR
¡G ÅMYNDA MÁR AÈ
'ÅSLI -ARTEINN SÁ
'EIRSMAÈUR
 3TEINN RMANN '5¨-5.$52
-IKLU FYNDNARI
+2)34).. *«.33/.
 (VAÈ ER ÖAÈ
 &¾REYSK EÈA ÅSLENSK JËL !LDREI UPPLIFAÈ
ÖESSI F¾REYSKU *ËL MEÈ 2AGNHEIÈI c
HMMM ÁG HELD ÖAÈ SÁ %IVÎR (ÒN ER MEIRI
JËLADÒLLA
 *¹ DRYKKJA ¹ RÁTT ¹ SÁR ALLTAF Å HËFI
 ¶AÈ ER BARA EINN %LVIS Å -EMPIS
 ,OGI ¶ËTT ¶ËRHALLUR STUNDI LJËSABEKKINA
MEIRA Ö¹ ER EITTHVAÈ VIÈ SKEGG ,OGA
 .EI ER HÒN EKKI FREKAR UPP VIÈ VEGG AF
ÖVÅ HÒN ER DËTTIR PABBA SÅNS
 .EI 3UMUM LÅÈUR VEL KÒGUÈUM OG ¾TLI
ÖAÈ SÁ EKKI ÖANNIG MEÈ ,EPPALÒÈA

 «MAR (ANN HR¾ÈIR MIG
ÖEGAR HANN ER EKKI EINU SINNI
AÈ REYNA
 'EIR F¾R MITT ATKV¾ÈI ¡G
HEF ALLTAF VERIÈ SPENNTARI FYRIR
DÕRUM EN DAUÈUM HLUTUM
 3TEINN !ÈALLEGA ÖË ÖEGAR
$AVÅÈ SKRIFAR OFAN Å HANN
 !LM¹TTUGUR J¹ !LLT FRAM YFIR
ÖESSI TVÎ ALGENGUSTU ER BARA
RUGLANDI
"2!') 3+²,!3/.
 ¶ETTA ER EINS OG AÈ SPYRJA
HVORT SÁ MEIRI JËLASTEMNING HJ¹ MÒSLÅMUM EÈA HIND
ÒUM %IVÎRU (ÒN HERMIR BETUR EFTIR JËLAKETTINUM
 *¹ p OG RAUNAR ALLT ÖAÈ SEM DEYFT GETUR S¹RSAUK
ANN KVÅÈANN OG GAPANDI SVARTN¾TTIÈ
 -JÒKAN PAKKA EÈA HARÈAN -JÒKAN
 (ËLM EÈA .ORDQVIST %DDA !NDRÁSS EÈA 2AGNHILD
UR 3TEINUNN  EÈA 2ÒV ¶ËRHALLUR
 .EI -ARGRÁT 3VERRISDËTTIR ER UPP VIÈ VEGG Å
&RJ¹LSLYNDA FLOKKNUM AF ÖVÅ AÈ HÒN ER Å &RJ¹LSLYNDA
FLOKKNUM
 .EI ,EPPALÒÈI ¾TTI AÈ VITA BETUR EN AÈ GERA
HOSUR SÅNAR GR¾NAR FYRIR EINST¾ÈRI  BARNA MËÈUR
p MEÈ KLAUFIR

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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MYND SEGIR EIGINLEGA ALLT SEM
SEGJA ÖARF EN ÖARNA GETUR AÈ LÅTA
ÒTKEYRÈA JËLASVEINANA F¹ SÁR KAFFI
BOLLA OG REYNA AÈ N¹ SÁR -YNDIN
ER TEKIN ¹ AÈVENTUNNI 

Platjólasveinar í kröppum dansi
Hér verður ekki öðru haldið fram en því að jólasveinninn sé til. Auðvitað. Hitt er að ýmsir skemmtikraftar hafa brugðið sér í gervi
jólasveinsins þegar á hefur þurft að halda og kunna að segja af miklum hremmingum sem þeir hafa lent í klæddir rauða gallanum.
Jakob Bjarnar Grétarsson heyrði í nokkrum þeirra og uppgötvaði að jólasveinabransinn getur reynst einhver sá martraðarkenndasti
sem menn komast í.

Ó

mar
Ragnarsson
hefur heldur betur
látið til sín taka
sem
jólasveinn.
Starfaði sem slíkur
í nær tuttugu ár.
Og lenti í ótrúlegum ævintýrum.
Hann segir að hann gæti ekki tekið
upp þráðinn aftur þótt hann glaður
vildi. Jólaböllin eins og þau voru
eru búin. Nú sé þetta allt í skötulíki. Jólasveinaleigur skaffa stráka
fyrir skít og kanil, engin dagskrá
undirbúin, heldur bara labbað í
kringum jólatréð og sungið: Göngum við í kringum. Ómar kann
margar sögur að segja frá því hann
lagði þetta fyrir sig. Til dæmis
þegar hann fór um Arnarneshálendið, eins og hann kallar það, allt
pikkfast milli Hafnarfjarðar og
Reykjavíkur, en komst samt
þannig að hver bíll um sig var beðinn um að færa sig því nú lægi lífið
við. Svo þegar komið var í Sjálfstæðishúsið þá voru þeir, hann og
félagi hans, klakabarðir svo að
krakkar á aldrinum níu til tólf
skiptu um skoðun: Jólasveinninn
væri víst til, nýkominn af fjöllum
fannbarinn.

2EKINN AF SKEMMTUN
„Eitt sinn mættum við Tómas Grétar á jólaball Landsbankans en
vorum reknir. Það var haldið á
Borginni, fjögur til fimm hundruð
manna ball, og í anddyrinu tók á
móti okkur Adolf heitinn Björnsson, trúnaðarmaður starfsmanna,
sem hafði ráðið okkur, ásamt fjölda
barna sem fylgdi. Hann spurði
hverjir við værum og ég svaraði:
– Hér erum við komnir, Gáttaþefur og Giljagaur!
Adolf svaraði því til með þjósti
að við hefðum ekkert verið beðnir
um að koma hér. Snautið út.
Við urðum frá að hverfa, fórum
heim og tókum af okkur múnderinguna, þá sagði konan mér að
Adolf hefði verið að hringja. Fimm
hundruð grátandi börn væru á
Landsbankaballinu af því að jólasveinninn hefði skrópað. Við sögðumst ekkert geta gert að því þótt
einhverjir
aðrir
jólasveinar
skrópuðu. Við hefðum mætt og
verið reknir. Fórum þó aftur á staðinn og þar var jólaballið að miklu
leyti komið í upplausn. Adolf enn í
anddyrinu og segir: Hva, komnir
aftur?

Ómar átti í stökustu vandræðum með að koma
trúnaðarmanni í líki
dyravarðar í skilning um
að þetta væri hann en
ekki Gáttaþefur.
Já, við héldum það. Hann ætlaðist til þess að við kynntum okkur
sem Ómar og Tómas Grétar en áttaði sig ekki á því að við gátum náttúrlega ekki sagt það þannig að börnin heyrðu. Þetta bjargaðist í horn.
En ég man ekki eftir því, á öllum
ferlinum, að hafa verið rekinn út
þar sem ég átti að skemmta.“

3AKAÈIR UM AÈ VERA PLATJËLASVEINAR
Þorgeir Ástvaldsson útvarpsmaður
hefur brugðið sér í jólasveinabúning lengur en elstu menn muna.
Sem Stúfur og oftar en ekki í félagi
við Magnús Ólafsson leikara sem er

þá Hurðaskellir. Það er Þorgeiri
minnisstætt þegar Magnús var
handtekinn sem Hurðaskellir. Enda
frægt atvik og greinir nú frá því.
„Við fórum á vegum DV til að
gefa alþingismönnum jólaepli á síðasta degi þingsins. Mig minnir að
þetta hafi verið fyrir jólin 1980. Við
fórum niður á Austurvöll með ljósmyndara. Og leituðum inngöngu í
þinghúsið. Þá vill svo til að þingvörðurinn bregst hinn versti við og
sagði að við værum bara platjólasveinar.“
Þetta þótti Þorgeiri mögnuð
ásökun en þeir vildu upp á palla

hvað sem tautaði og raulaði, hann
með dragspilið á vömbinni en Magnús vígalegur sem Hurðaskellir.
„Þetta endaði með því að þingvörðurinn, sem var eldri maður og
hafði verið í lögreglunni, hringdi á
lögregluna. Hann hélt því statt og
stöðugt fram að við værum platjólasveinar og ættum því ekkert
erindi inn á þing. Lögreglan kom og
handtók Hurðaskelli en Stúfur
komst undan á hlaupum. Sá sprettur endaði ekki fyrr en hjá Ríkisútvarpinu við Skúlagötu. Þar hitti ég
Jón Múla sem gerði um þetta fyrstu
frétt: „Sá fáheyrði atburður gerðist
…“ og svo greindi hann frá handtöku jólasveinsins.“

*ËLASVEINNINN 'YLFI
Þorgeir og Magnús hafa marga hildi
háð í jólasveinabúningum sínum.
En eitt sinn forfallaðist Stúfur og þá
var leitað til annars ekki síðri nikkara. Nefnilega sjálfs Gylfa Ægissonar frá Siglufirði. Ekki vafðist
fyrir Gylfa að þenja dragspilið
undir söng Hurðaskellis en þar í
raun voru takmörkin fyrir hæfileikum hans í þessu hlutverki. Því eftir
að söngnum lauk, en þetta var í

(52¨!3+%,,)2 (!.$4%+).. (ÁR ER -AGNÒS «LAFSSON Å GERVI (URÈASKELLIS &ËR TIL AÈ F¾RA ALÖINGISMÎNNUM EPLI -EÈAL ANNARS %GGERTI (AUKDAL %N ÖINGVÎRÈURINN TËK ÖESSU UPP¹T¾KI ILLA SAKAÈI ¶ORGEIR OG -AGNÒS UM

AÈ VERA PLATJËLASVEINAR 3TÒFUR FORÈAÈI SÁR ¹ HLAUPUM EN (URÈASKELLIR VAR HANDTEKINN /G TROÈIÈ INN Å 3VÎRTU -ARÅU
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!È LIFA Å LYGINNI SEM JËLASVEINN
„Mér þótti þetta leiðinlegt þegar ég
var að standa í þessu tæplega fullorðinn maðurinn,“ segir Steinn
Ármann Magnússon leikari. Hann
er ekkert að skafa utan af því. Þetta
jólasveinastand er meira en segja
það. Og hann tekur undir með
Magnúsi Ólafssyni sem bendir á að
komið sé til undirboða í jólasveinageiranum.
„Við Dabbi [Davíð Þór] – tókum
út fyrir þetta. Að ljúga þessu að
börnunum, að maður væri jólasveinn. Að lifa í lyginni. Við vorum
einhver tvö tímabil í þessu amstri.
Svo prófaði ég að gera þetta aftur
löngu síðar. Gamaldags jólasveinn
fyrir Stundina okkar. Lítið þó. En
fór þá að hafa meira gaman af þessu
þá. Var sjálfur búinn að eignast
börn og fékk þá eitthvað út úr því að
gleðja börnin. Svo ég ætlaði að fara
út í þetta meira. Sá í þessu peninga.
En þá voru komnar svona jólasveinaleigur. Sem undirbjóða markaðinn. Vandaðir leikarar eru ekki
fengnir í þetta lengur.
Og Steinn segir eina sögu af jólasveinastússi Davíðs Þórs vinar síns
sem er sannast sagna martraðarkennd og til marks um að menn
verða að leggja sig alla fram ef vel
á að vera.
-ARTRÎÈ PLATJËLASVEINSINS
Þannig er að Davíð Þór var búinn að
bóka sig í tvö jólasveina-gigg sama
dag. Sem stemningsmaður hafði
Davíð farið út kvöldið áður og tekið
þátt í aðventugleði. Þegar svo til
kastanna kom var hann ekki alveg
upp á sitt allra besta. En, ekkert mál
með það, Davíð fer af stað með
seinni skipunum þó, á hinn fyrri
stað. Til er að taka að Davíð Þór
gengur ekki með úr. Honum finnst
það óþægilegt. Þannig að hann
slumpaði á hvað tímanum leið og
þar sem samviskubitið var ekki upp
á sitt allra besta tók hann sér góðan

Gylfi
kunni
öll jólalögin afturábak og
áfram. En var ekki
mjög umburðarlyndur þegar kom
að óknyttadrengjum sem vildu toga í
skegg hans.

Þorgeir hefur oft lent í honum
kröppum sem jólasveinn, forðaði
sér eitt sinn á hlaupum undan lögreglu í fangið á Jóni Múla sem sagði útvarpshlustendum af hinum fáheyrða atburði.
tíma í að dansa í kringum jólatréð,
syngja og segja: Hohohó, krakkar
mínir komið’i sæl … En hrekkur
upp við illan leik þegar hann áttar
sig á því að á staðnum hafði hann
verið í rúman klukkutíma. Eitt
stykki jólasveinagigg þykir passlegt korter til tuttugu mínútur. Allt
þetta væri sök sér ef Davíð Þór væri

við svo búið ekki orðinn alltof alltof
seinn á næsta stað.

3M¹KÎKUR VERÈA *ËLA AÈ FALLI
Þangað snarast nú Davíð kófsveittur í fullum skrúða. Þegar á staðinn
er komið er jólasveininum gefið illt
auga enda búið að dansa í kringum
jólatréð og fólk sest niður við kaffi-

drykkju. Jólasveinninn reynir hins
vegar að gera gott úr þessu og drífur krakkana í dansinn. „Nú skal
segja, nú skal segja …“ og „Ég á
heim´á Klapplandi …“ Jólasveinninn er að niðurlotum kominn eftir
hringdansana, sönginn og grínið –
en hafði gert góða lukku – og þar
sem hann kemur að kaffiborðinu

;ng^g_a^c
;ng^g

sverfur hungrið að. Davíð Þór uppgötvar að hann hafði ekki haft neinn
tíma til að fá sér hvorki vott né
þurrt í þessum mikla hamagangi.
Sér sér leik á borði og segir: Hohohó, þetta eru nú aldeilis girnilegar
veitingar. Smákökur, hohohó … og
tekur til við að troða smákökum í
andlitið á sér. Þá vill ekki betur til
en jólasveinninn hafði gleymt gærunni sem hann var með framan í
sér þannig að góður slatti af bómullinni fylgir kökunum upp í munn
jólasveinsins. Nú voru góð ráð dýr,
ekki dugði að Davíð færi að frussa
út úr sér smákökunum en allra augu
voru á þessum hressa jólasveini.
Þannig að Davíð grípur til þess ráðs
að sarga bómullina í sundur uppi í
sér með tönnunum. Og gleypa
ósköpin. Steinn Ármann heldur því
fram að lengi á eftir hefði komið
lopaspotti út um óæðri enda jólasveinsins knáa. N

Stór og lítil heimilistæki,
símtæki og ljós
í miklu úrvali
Sjáið jólatilboðin á
www.sminor.is

KG 36SX00FF
Mjög vandaður kæli- og frystiskápur
með tveimur pressum. Hæð: 185 sm.

HB 330550S

Jólaverð: 84.800 kr. stgr.

Hagkvæmur og huggulegur bakstursofn.
58 lítra, 8 hitunaraðgerðir.

Jólaverð: 79.000 kr. stgr.
ET 715501

Bosch

Smekklegt keramíkhelluborð
með snertihnöppum.

TWA 3000

Jólaverð: 54.000 kr. stgr.

Margviðurkennt
vöfflujárn. 1000 W.

Jólaverð:
5.900 kr. stgr.

TW 47101
Hraðsuðukanna sem
tekur 1,2 lítra. 2400 W.

Jólaverð: 3.900 kr. stgr.
Bosch
MUM 4405EU
Öflug hrærivél á mögnuðu verði.

Jólaverð: 9.800 kr. stgr.

Gigaset AS140 DUO
Þráðlaust símtæki með auka-handtæki.

Jólaverð: 5.900 kr. stgr.

WM 12E460SN
6 kg þvottavél með íslenskum
merkingum. 15 mín. hraðkerfi.
Orkuflokkur A plús.

Jólaverð: 68.900 kr. stgr.
Matador
Vandaður gólflampi
með góða lýsingareiginleika.

Jólaverð: 6.900 kr. stgr.
VS 01E1800
Létt og lipur ryksuga. 1800 W.

Jólaverð: 8.900 kr. stgr.

HL 423200S
Gæðaleg eldavél með
keramíkhelluborði.
Fjölvirkur stór ofn (58 lítrar).

Jólaverð: 79.800 kr. stgr.

SE 45E251SK
Sérlega hljóðlát og sparneytin
fimm kerfa uppþvottavél. A/A/A.

Jólaverð: 59.800 kr. stgr.

Nóatúni 4 · Sími 520 3000
www.sminor.is
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Kópavogi um miðjan níunda áratug
síðustu aldar, þá þurfti að gefa
nammi. Hurðaskellir dembir sér í
það hlutverk en fer svo að furða sig
á því hvað hafði orðið af Gylfa.
Finnur hann þá þar sem Gylfi er
nánast kominn í áflog við einhverja
óknyttadrengi sem vildu snerta
jólasveininn og toga í skegg hans.
Það var ekki Gylfa að skapi nema
síður sé og lét krakkaskrattana
kenna á vendinum. Eða þannig.
Magnús Ólafsson hefur verið
jólasveinn í þrjátíu ár. Og hann vill
nú ekki meina, þrátt fyrir að tekið
geti á að vera í jólasveinagallanum,
að nokkurn skugga hafi borið á. Þó
svo að honum hafi verið troðið í
Svörtu Maríu sem Hurðaskellir á
sínum tíma.
„Aldrei neinn skuggi þar á. Ég er
reyndar orðinn latari við það. En ég
bregð mér í rauða gallann ef svo
ber undir. Hurðaskellir og Stúfur.
Við Þorgeir. Þannig hefur það verið.
Vorum vinsælustu jólasveinarnir á
sínum tíma. Svo komu alls konar
gervijólasveinar, með undirboðum,
og reyndu að bola okkur út af markaði. Bara þeir um það.“
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Óður til útiveislunnar
Ný ljósmynda- og matreiðslubók Áslaugar Snorradóttur og Sigrúnar Sigvaldadóttur fjallar um samspil útivistar, matar og drykkjarfanga.

Þ

að getur verið ákveðin áskorun að slá upp matarveislu utanhúss á Íslandi. En þegar veðurguðirnir eru manni hliðhollir,
eða ásetningurinn bara nógu einbeittur, er fátt betra en að
eta, drekka og gleðjast undir berum íslenskum himni.
Í nýrri ljósmynda- og matreiðslubók Áslaugar Snorradóttur ljósmyndara og Sigrúnar Sigvaldadóttur hönnuðar
er einmitt kastljósinu beint að samspili matar, náttúru og mannlífs á litríkan og glaðlegan hátt. Í bókina er hægt að sækja sér innblástur fyrir
veislur úti við, hvort sem öllu er tjaldað til við matargerðina eða bara
dregið upp það sem finnst í bakpokanum. Myndirnar fanga ekta íslensk
útilegu- og tjaldstæðaaugnablik í bland við skemmtilega sviðsettar
stemningar Áslaugar, eins og aðalmynd þessarar síðu er gott dæmi um
en þar sjást frísklegar eldri frúr gæða sér á bakarísbakkelsi ofan í sundlaug og sötra með kaffi úr bollum á undirskálum.
Bók Áslaugar og Sigrúnar heitir „Icelandic picnic“ og er texti hennar
á íslensku og ensku. Auk mataruppskrifta eru í bókinni málshættir úr
ýmsum áttum sem skreyta myndirnar og kallast skemmtilega á við
þær.

+!&&)4¥-) ¶AÈ ER ALLTAF GOTT AÈ HAFA BRÒSA MEÈ SNARPHEITU KAFFI EÈA KAKËI MEÈ Å GÎNGUFERÈINA

"!.!.! /' 3²++5,!¨)3,! ¶ESSI SÅGILDI EFTIRRÁTTUR SVÅKUR BRAGÈLAUKANA
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SÎGÈU MEÈ Å ÒTILEGUNNI OG F¹ OFTAR EN EKKI AÈ NJËTA GËÈS AF ÖVÅ SEM ALDREI
GENGUR AF EFTIR GRILLVEISLUNA
3,!5' 3./22!$«44)2

¥3,%.3+ 6),,)"2¨ "LEIKJA Å SMJÎRI MEÈ TËMÎTUM SALTI OG PIPAR

/FT ER ÖAÈ EINFALDASTA BEST
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Fróðleiksnáma fyrir alla um jólin eftir
Árna Björnsson, þjóðháttafræðing.

Unglingabókin í ár.
Þetta er málið stelpur!

Ævisaga eins allra besta fótboltakappa sem Ísland hefur alið.

Halli og Heiðar skemmta
börnunum.
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UNA SEM MÎRKUÈ VAR MEÈ S¹TTM¹LA
3AMEINUÈU ÖJËÈANNA ¹RIÈ  GENGNA
SÁR TIL HÒÈAR OG VILL LÎGLEIÈA VÅMUEFNI
HVAÈA NAFNI SEM ÖAU KALLAST
&2¡44!",!¨)¨6!,,)

Þorri meðal
heróínista í
Köben
Þorri Jóhannsson klippir nú fjórðu heimildarmyndina sem hann gerir í tengslum við starf sitt
með evrópsku samtökunum ENCOD sem berjast
fyrir umturnun á ríkjandi stefnu í vímuefnamálum. Í samtali við Jakob Bjarnar Grétarsson segir
Þorri bannið sem slíkt við vímuefnum vera hið
mikla mein í þessum málaflokki en ekki efnin
sjálf. Skoðanir hans og sýn eru svo mikið tabú að
myndirnar fást ekki sýndar hér á landi en Þorri er
reyndar ekkert of ákafur í dreifingarmálum. Og
víst er að fara mun um margan broddborgarann
þegar hann kynnist skoðunum Þorra sem segir
það rétt hvers og eins að neyta vímuefna.

Þ

etta eru nú fjórar
myndir sem ég hef
gert. Þrjár myndir
eru þegar klárar. Nú
er ég með mynd í eftirvinnslu sem fjallar
um heróínistasamtökin í Danmörku. Ég var um tíu daga að
skjóta hana,” segir Þorri Jóhannsson kvikmyndagerðarmaður með
meiru.
Árið 2003 gekk Þorri til liðs við
samtök sem heita Encod – frjáls
félagasamtök sem berjast gegn
harðri bannstefnu hins opinbera í
vímuefnamálum sem ríki heims
hafa í raun fylgt frá og með sáttmála Sameinuðu þjóðanna sem
gerður var árið 1961. Þátttaka
Þorra í Encod hefur leitt til heimildamyndagerðar hans um þessi
mál, sem hann hefur unnið á launum hjá ENCOD – kvikmyndagerð
sem hann segir eins konar skæruliðaheimildavinnu:
„Maður mætir með kameruna á
staðinn og verður að vera eins og á
veiðum. Hvað gerist? Við hvern
nær maður sambandi. Taka viðtöl.
Fólk sem er undir áhrifum er misvel fyrirkallað. Og misjafnt hvort
það getur tjáð sig af miklu viti.
Þessi síðasta mynd mín fjallar um
opinber hagsmunasamtök heróínista: Brugerforeningen eða Danish Drug Users Union sem eru
samtök heróín- og methadon- neytenda í Danmörku. Þau berjast
meðal annars fyrir því að fá hreint
heróín frá ríkinu í stað methadons.”
Þorri segir ljóst að Íslendingar
upp til hópa eigi afar erfitt með að
kyngja því að til séu opinber hagsmunasamtök heróínista. Sem
styrkt eru af opinberum aðilum.
„En þetta er til fyrirmyndar að

mínu viti. Fólk á að sjá um sín mál
sjálft.“

6ELTIR JAFN MIKLU OG OLÅUBRANSINN
Skoðanir þær og stefnan sem Þorri
og samtökin Encod tala fyrir eru
byltingarkenndar – tabú – sé miðað
við opinbera stefnu og það sem
uppi er meðal þorra almennings.
Þorri segir svo frá að Bandaríkjamenn hafi fengið í gegn hjá Sameinuðu þjóðunum að banna flest
allt það sem kallað er ólögleg fíkniefni með áðurnefndum sáttmála.
Þorri byrjar reyndar á að setja fyrirvara við ákveðna fordóma sem
felst í orðanotkuninni. Þegar talað
er um eiturlyf og fíkniefni. Ekki
eru allir með fíkn í það sem kallast
fíkniefni. Og eitur hefur náttúrulega mjög afgerandi merkingu.
„Eiturlyfjadjöfullinn og svo framvegis. Encod berst fyrst og fremst
fyrir því að tekin sé upp raunsæ
stefna í vímuefnamálum. Að horfst
sé í augu við veruleikann.“
Að mati Þorra og félaga hans í
Encod er einsýnt að það er bannið
sjálft sem er meginvandinn. Ali á
glæpum og algerlega sambærilegt
við bannárin í Bandaríkjunum og
afleiðingar þeirra. Reyndar á miklu
stærri skala því talið er að fíkniefnaheimurinn velti á heimsvísu
litlu minna en gervallur olíuiðnaðurinn. Að mati SÞ hagnast ólöglegi
vímuefnaiðnaðurinn um 400 milljarða evra á ári. Hluti þessara peninga fjármagnar aðra glæpastarfsemi og hryðjuverk. Þorri telur að
væru vímuefni lögleg myndi þessi
uppspretta fjármuna stórlega
minnka. Og þeir 15 milljarðar evra
sem Evrópusambandið og Bandaríkin verja til að viðhalda banninu
færu til þarfari verka.
„Það verður að stoppa þessa hel-

stefnu. Taka þetta frá glæpamönnunum. Þetta er alveg svakalegur
bisness. En svo eru ótrúlega margir sem hafa hagsmuni af þessum
hræðsluiðnaði,“ segir Þorri.

(ERTAR REGLUR EN AUKIN NEYSLA
Þorri dregur ekki úr því, nema síður
sé, að þetta sé bæði gríðarlega viðamikið mál og flókið. Á því séu margir fletir og hann bendir á nýlegt epillumál hér á landi en þá lést ung
stúlka eftir neyslu efnisins.
„Efnin eru nú í höndum glæpamanna. Fólk kaupir þetta á götunni, veit ekki hvað það er að kaupa
og alls kyns óþverri getur verið í
efnunum. Ungt fólk er ekki frætt
um hvernig á að nota þetta. Alltaf
er verið að tala við ungt fólk eins
og það hafi ekki prófað vímuefni,“
segir Þorri. Hann vill meina að það
sé eins og hver önnur fá-sinna.
Menn verði að horfa á málið eins
og það er.
Árið 1998 var haldinn fundur í
New York, svokallaður UNGASS
fundur (United Nations General
Assembly Special Session ) undir
slagorðinu „Drug free world – we
can do it!“ Hugmyndin var sú að
árið 2008 yrði búið að þurrka út
alla kóka-, ópíum- og kannabisræktun í heiminum. Þetta átti að
gera með hernaðaraðgerðum.
Bandaríkjamenn í Kólumbíu og
NATO í Afganistan þar sem talibanar voru styrktir til að ráðast á
ópíumbændur þar. Þorri segir að
öllum ætti að vera ljóst hvernig fór
með þetta verkefni.
„Að sjálfsögu voru afleiðingarnar þveröfugar á við það sem að var
stefnt. Neysla og ræktun hefur
aukist mikið. Árið 2003 var haldinn
Framhald á næstu opnu



 DESEMBER  ,!5'!2$!'52

rétt fólks til að dópa í friði heldur að þetta sé
almennt þjóðfélaginu til heilla að haft sé eftirlit með þessu. Staðan núna er sú að börn
niður í ellefu ára eru heróínistar. Þrátt fyrir
þessi miklu boð og bönn.“
En öll umræða á Íslandi er einhliða á neikvæðum nótum að sögn Þorra – tabú. Alltaf
sé verið að fjalla um afleiðingarnar en ekki
orsakirnar. „Meginorsök vandans er sjálft
bannið. Fullt af millistéttarfólki sem var háð
heróíni fyrir bannið fékk sitt heróín hjá
læknum. Bannið leiðir til hins vegar til
óhreins efnis með oft skelfilegum afleiðingum og glæpa. Engin fræðsla er uppi. En betri
er fræðsla en hræðsla.“
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annar UNGASS-fundur í Vín þar sem árangurinn var metinn og menn urðu að horfast í
augu við að árangurinn var enginn. Þetta var
svipuð vitleysa og Fíkniefnalaust Ísland árið
2000.“

ir svo fremi sem þeir trufli ekki aðra. Og
vitnar í John Stuart Mill. „Oft er sagt að neytendur eyðileggi heilu fjölskyldurnar. Því sé
rétt að banna á mórölskum fosendum. En
bann er pólitík, valdatæki sem byggist á
úreltu siðferð. Opinber stefna okkar er sú að
ekki séu til nein hörð efni og engin mjúk.
Mjög persónubundið er hvernig efni virka á
fólk og miklu ræður hvernig þau er notuð. Til
er fólk sem leggur áherslu á kannabis, sumir
eru heróínneytendur og aðrir kókaínneytendur. Mikill meirihluti notenda í Evrópu eru
þeir sem engin vandræði sækja heim. Stór
hluti sem notar þetta gerir það til afslöppunar og á hátíðarstundum. Eins og fólk drekkur
um helgar. En stefnan byggist hins vegar
alltaf á hegðun minnihlutans sem er að brjótast inn til að eiga fyrir efnunum,“ segir
Þorri.
Hann bendir á að stjórnmálamenn í Bretlandi, sem vilja leyfa heróín til að minnka
glæpi, séu að ná máli. „Banninu sem slíku
fylgja glæpir. Það er algerlega ljóst.“

"ANN AF PËLITÅSKUM ¹ST¾ÈUM
Efnt var til mikilla mótmæla gegn hinni opinberu stefnu fyrir framan aðalstöðvar Sameinuðu þjóðanna. Þorri var í Vín með vídeótökuvél sína og gerði heimildarmynd um
þann gerning allan og hefur sú mynd farið á
nokkrar kvikmyndahátíðir og hefur verið
sýnd á litlum sjónvarpsstöðvum.
„En þetta er slíkt tabú að erfitt er að selja
slíkar myndir,“ segir Þorri. En afstaða hans í
þessum efnum liggur fyrir. Og gekk hann í
kjölfarið í Encod-samtökin.
„Fólk er alltaf að spyrja: Vildir þú að börnin þín væru að taka þetta? Eða að eiturlyfjasalar séu fyrir utan skóla að selja ólögleg
vímuefni. Ég hef lesið ýmsa hysteríuna í
blöðunum. Öll umræða er á tilfinningasviðinu en það sem við biðjum um er að menn
ræði þetta af skynsemi.“
Þorri vill meina að sú stefna sem mörkuð
var árið 1961 hafi ekki síst verið vegna púrítanisma og vinnusiðgæðis sem ríkti. Áfengi,
er vímuefni rétt eins og hin ólölegu efni en af
sögulegum ástæðum er það leyft. Hitt er
bannað af pólitískum ástæðum en ekki læknisfræðilegum. „Þetta er valdatæki sem gert
er til að halda niðri minnihlutahópum og
halda fólki við færibandið. Marijúana er ekki
gott til þess.“
¶INN RÁTTUR AÈ NEYTA VÅMUEFNA
Afstaða Þorra byggist meðal annars á þeirri
hugmyndafræði að allir eigi að ráða sér sjálf-

®LL UMR¾ÈA ER TABÒ
En er ekki einsýnt að þarna fara dópistar
sem vilja eiga greiðari leið að fíkniefnum?
Þorri segist ekki óvanur slíkum spurningum.
„Jú, jú, kallaðir dópistar og sakaðir um að
vera á mála hjá kókaínbarónum og kannabisframleiðendum,“ segir Þorri sem varla nennir að benda á hina augljósu mótsögn, að
honum finnst, sem er sú að Encod-samtökin
vilja leyfa vímuefnin til þess að hægt sé að
koma böndum á dreifinguna og hafa eftirlit
með neyslu þeirra.
„Í samtökunum eru ýmsir sem aldrei hafa
tekið neitt ólöglegt inn. Þetta snýst ekki um
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"ANNIÈ LEIÈIR TIL LÎGREGLURÅKIS
Betra er að hafa þetta leyft og á markaðsforsendum fremur en að banna vímuefnin að
sögn Þorra. „Þetta fer ekkert. Þetta er þarna
svo framarlega sem eftirspurnin er. Þeir
halda að þeir geti komið í veg fyrir þetta
með tollgæslu en öll fangelsi eru troðfull af
ólöglegum vímuefnum. Háttsettir lögregluforingjar í Bretlandi kvarta undan þessu.
Vilja lögleiðingu því þeir eyða dýrmætum
tíma sínum og takmörkuðum fjármunum í
að elta neytendur. Verið er að skapa glæpi.
Einn foringi í Scotland Yard hefur sagt að ef
fólk virkilega vill hafa eiturlyfjalaust land
verði það að sætta sig við að við verðum að
breyta öllum hefðum og reglum lýðræðislegs Vesturlandaríkis. Breyta því í lögregluríki. Og þess sjást ýmis merki. Viljum við
lifa í þannig samfélagi? Þetta er spurningin
sem við verðum að spyrja okkur,“ segir
Þorri.
Þrjár fullgerðar eru myndir Þorra um
þetta efni. Ein um áðurnefndan Vínarfund,
ein fjallar um ástandið í Kaupmannahöfn
þegar Pusher Street í Kristjaníu í Kaupmannahöfn var lokað. Þorri segir hassið enn
til staðar en ástandið hafi versnað þar mjög
við að starfsemin sé rekin neðanjarðar.
Þriðja myndin fjallar um það þegar nokkrir
meðlimir samtakanna fóru til Strassborgar
þar sem lagt var til að stefnunni yrði breytt
algerlega.
„Við viljum breyta stefnunni algerlega.
Frá harðri stefnu til umburðarlyndis,“ segir
Þorri og bendir á að bannið við vímuefnum
sé álíka fáránlegt og vínbannið í Bandaríkj-

unum á sínum tíma. Sem kom fótum undir
mafíuna. Nú sé þetta sama að gerast nema
myndin er miklu stærri.

%R SJ¹LFUR EKKI REGLULEGUR NEYTANDI
Engir Íslendingar aðrir en Þorri eru í Encod.
Aðspurður segist Þorri ekki vera dópisti en
hann hafi þó prufað eitt og annað til að vita
hvað um ræðir. Skammast sín ekki fyrir það.
En þetta gengur ekki út á það.
„Nei, ég er ekki reglulegur neytandi. Og
tek ekki þátt í þessu á þeim forsendum. Fyrir
mér er þetta fyrst og fremst mannréttindabarátta. Þegar maður er að gera myndir
verður maður blaðamennskunnar vegna að
prófa eitt og annað.“
Þorri efast ekki um að ýmsir hér á landi
muni súpa hveljur vitandi af hagsmunasamtökum heróínista víða um Evrópu. En Þorri
segir það hið besta mál því þannig sé best að
lágmarka skaðann af vímuefnunum.
„Koma í veg fyrir sjúkdómana, hafa
þokkalega staði til að sprauta sig, fólki sé
kennt að sprauta sig... krakkneytendur í Hollandi hafa staði þar sem þeir geta komið
saman og reykt krakk. Það hefur verið demóníserað. En ég hef komið á þessa staði til að
mynda og aldrei verið í rólegri stemningu.
Og meðan þeir eru þar inni eru engir glæpir.
Selja og gefa. Í Hollandi og víðar eru til
spjöld og vökvar þar sem þú getur athugað
hvort extasípillan þín er hrein eða ekki. Kallað „harm reduction“. Lágmarka skaðann.“
$ËPIÈ HVERFUR ALDREI ALVEG
Þorri telur algerlega óraunhæft að ætla
að eiturlyf hverfi alveg. En telur víst að eftirspurn muni minnka en ekki aukast sé hægt
að koma þessu upp á yfirborðið í stað þess að
fóðra undirheimana með banni.
„Öll efni hafa sínar slæmu hliðar og
ofneysla þeirra getur sjaldan verið holl,“
segir Þorri. „Varðandi mig sjálfan þá hef ég
orðið vitni að framtaksleysi og skipulagsleysi kannabisnotenda t.d. Og þegar um örvandi efni er að ræða þá hef ég upplifað ýmsar
neikvæðar hliðar á neyslu þeirra í kringum
mig svo ég get ekki mælt með reglulegri
notkun þeirra við nokkurn mann. En það
hefur ekkert með þá sannfæringu mína að
gera að núverandi bannstefna veldur meiri
skaða en hún gerir gagn.“
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ÖAU EFNI SEM HANN FJALLAR
UM SEGIST HANN EKKI NOTA
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VIÈ MYND AF 7ILLIAM "OOTH
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Markmið
Hjálpræðishersins
alls staðar í
heiminum er
að boða fagnaðarerindið
um Jesú og
að rétta fólki
hjálparhönd
án þess að
mismuna
því.

Hermennskan er lífsstíll
Hjálpræðisherinn hefur verið með starfsemi hér á landi frá árinu 1895 og rekið hér öflugt hjálparstarf fyrir fátæka og heimilislausa. Sigríður Hjálmarsdóttir hitti Ann Marie Reinholdtsen majór en hún er yfirforingi Hjálpræðishersins á Íslandi.

H

ér á Íslandi erum
við aðeins með
brot af þeirri
starfsemi
sem
Herinn stendur
fyrir um allan
heim,“ segir Anne Marie á lýtalausri íslensku en hún hefur verið
mikið hérlendis frá árinu 1976.
„Herinn hér er frekar lítill en við
erum um hundrað sem tilheyrum
honum.“
Upphafsmaður
Hjálpræðishersins, William Booth, var í meþódistasöfnuðinum og segir Anne
Marie að áhrifa þaðan gæti enn í
dag þrátt fyrir að hreyfingin skilgreini sig ekki sem slíka. „Í
sumum löndum er Hjálpræðisherinn skráður sem trúfélag og er þá
kirkja. Hér á Íslandi erum við
vissulega trúfélag en ekki skráð
sem slíkt, þannig að við erum bara
hreyfing eða samtök,“ segir Anne
Marie og bætir því við að flestir
sem tilheyra Hjálpræðishernum
séu skráðir í þjóðkirkjuna en ekki
endilega allir. „Herinn tilheyrir
ekki þjóðkirkjunni en við erum í
góðu samstarfi við þjóðkirkjuna
og önnur trúfélög hér á landi. Það
er eitt af því sem hefur verið einkennandi fyrir herinn að geta
starfað með öðrum.“
Hjálpræðisherinn er með sínar
eigin samkomur og starfsemi og
virkar því að vissu leyti eins og
trúfélag þrátt fyrir að hafa ekki
lagaleg réttindi sem slíkt. „Það
kemur alltaf annað slagið upp í
umræðunni og einhverjum finnst
að við ættum að sækjast eftir því.
Öðrum finnst það algjör óþarfi
enda eru flestir ánægðir með að
tilheyra þjóðkirkjunni og hafa þá
Herinn fyrir starfsvettvang þar
sem það þjónar náunganum,“
segir Anne Marie.

'ISTIHEIMILIÈ ER MIKILV¾GT
Af þeirri starfsemi sem Hjálpræðisherinn heldur utan um hér á

landi er Gistiheimilið við Kirkjustræti líklega mest áberandi. „Á
sumrin gistir þar mikið af ferðafólki og er mikilvæg tekjulind
fyrir okkur. Þegar líður að hausti
kemur fólk hins vegar í langtímaleigu,“ segir Anne en í vetur búa
þar stúdentar, útlendingar sem
starfa hér á landi og einn og einn
húsnæðislaus Íslendingur en þeir
geta fengið gistingu á Gistiheimilinu tímabundið. „Hingað kemur
líka fólk sem er í vandræðum og
fær að vera hér endurgjaldslaust
í eina og eina nótt meðan það er að
vinna í sínum málum. Það er þá
ýmist útigangsfólk eða fólk sem

er einfaldlega beðið um að fara að
heiman.“
Anne Marie játar því þó að það
komi fyrir að Hjálpræðisherinn
þurfi að vísa fólki frá ef það er í
neyslu. „Við getum ekki boðið
gestum okkar upp á að hafa hér
fólk sem er í neyslu en það getur
stundum verið vandamál enda
erfitt að útskýra það fyrir fólki
sem er undir áhrifum. Það er
voðalega erfitt að þurfa að vísa
fólki frá sem er greinilega í neyð
en í þannig ásigkomulagi að við
getum ekki tekið við því,“ segir
Anne Marie sem hefur séð hinar
ýmsu hliðar samfélagsins í gegn-

um starf sitt hjá Hjálpræðishernum.
Herinn tók húsnæði á leigu í
vor fyrir fólk sem hafði verið
lengi í gistingu á Gistiheimilinu.
„Í vor þurfti fólkið að flytja þaðan
en var í vandræðum með að finna
sér húsnæði. Það er dýrt að leigja
og oft er líka farið fram á að einhverjir mánuðir séu greiddir fyrirfram. Þetta fólk er ekki með
þann pening tiltækan þannig að
við aðstoðum það við leiguna á
þessu húsi. Þá kemur það að
góðum notum að fólk skuli styrkja
okkur svo við getum fyllt upp í
bilið.“

(J¹LPA ÎLLUM ¹N MISMUNUNAR
(J¹LPR¾ÈISHERINN HEFUR ÖAÈ AÈ MARKMIÈI AÈ BREIÈA ÒT FAGNAÈARERINDIÈ UM
*ESÒ +RIST AUK ÖESS AÈ HJ¹LPA FËLKI SEM ¹ ERFITT UPPDR¹TTAR VEGNA F¹T¾KTAR
3TARFSEMI (ERSINS BREIDDIST HRATT ÒT EFTIR STOFNUN HANS EN FYRIR SKÎMMU B¾TT
IST 0ËLLAND Å HËP ÖEIRRA ÖJËÈA ÖAR SEM (J¹LPR¾ÈISHERINN STARFAR
(ERMENN ERU KL¾DDIR HERKL¾ÈUM VIÈ EMB¾TTISSTÎRF SÅN OG ¹ MYNDUNUM
M¹ SJ¹ HERSHÎFÈINGJAHJËNIN (ELEN OG 3HAW #LIFTON SEM ERU ALÖJËÈALEIÈTOGAR
HJ¹LPR¾ÈISHERSINS AUK YNGSTA HERMANNSINS HÁR ¹ LANDI (ANN HEITIR "JÎRN
4ËMAS +JARAN OG ER MJÎG VIRKUR Å STARFI (ERSINS ¹ ÎLLUM SVIÈUM

Auk Gistiheimilisins og leiguhúsnæðisins rekur Hjálpræðisherinn vistheimili á Seltjarnarnesi fyrir geðfatlað fólk í
samstarfi við heilbrigðisráðuneytið. „Það búa tólf manns á
heimilinu sem taka þátt í samfélaginu en eru á lyfjum,“ segir
Anne Marie og bætir við: „Síðan
er það alveg velkomið og sjálfsagt að fólk leiti til okkar með
vandamál sín, hvort sem það vill
tala eða fá fyrirbæn. Við heimsækjum fólk líka ef þess er sérstaklega óskað.“
Anne Marie segir ýmis verkefni sem fólk geti almennt unnið
innan starfsemi Hersins sem
sjálfboðaliðar og án þess að gerast hermaður. „Við erum til dæmis
með fatabúð og það er margt í
tengslum við hana sem þarf að
gera. Það er starf sem hver sem
er getur komið að. Við fáum þangað gefins föt og seljum þau en það
er mikilvæg tekjulind fyrir okkur.
Stundum gefum við líka föt ef
fólk er í algerri neyð. Búðin er
orðin nokkuð vinsæl og verður
sífellt vinsælli en þangað getur
fólk komið með föt hvenær sem
er án þess að gera boð á undan
sér.“

$YRNAR ALLTAF OPNAR
Markmið Hjálpræðishersins alls
staðar í heiminum er að boða
fagnaðarerindið um Jesú og að
rétta fólki hjálparhönd án þess að
mismuna því. „Ef manneskja
kemur til okkar gerum við ekki
kröfu um að hún sé sömu trúar og
við. Við reynum að rétta þeim
hjálparhönd sem eru hjálparþurfi, þó við getum að sjálfsögðu
ekki hjálpað öllum en af fremsta
megni reynum við að hjálpa þeim
sem við getum,“ segir Anne Marie
og bætir við: „Við erum mjög
aðgengileg og það þarf ekki sérstaklega mikla pappírsvinnu til
að fá aðstoð frá okkur. Við stönd-
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um samt ekki hér með Bónusmiða
í höndunum fyrir fólk heldur er
þetta smávegis ferli þrátt fyrir að
við reynum að hafa það mjög einfalt.“
Anne Marie segir dyrnar alltaf
opnar á Gistiheimilinu og þangað
sé fólk alltaf velkomið í spjall eða
kaffibolla. „Síðan erum við með
samkomusalinn opinn alla daga
kl. 16-18 en þangað eru allir velkomnir. Þá er opið fyrir alla, kaffi
á könnunni og smávegis með því.
Ljúf og lágvær tónlist er leikin
þannig að friðsamlegt og gott
andrúmsloft myndast. Sumir setjast við borðin og spila yatzy eða
bara sitja og spjalla.“
Einu dagarnir sem ekki er opið
fyrir alla er á mánudögum því
þeir dagar eru helgaðir konum.
„Þá eru fundir í heimilasambandinu, sem er alþjóðleg kvennahreyfing innan Hjálpræðishersins. Ég held ég fari rétt með þegar
ég segi að Heimilasambandið sé
stærsta kvenfélag í heiminum,“
segir Anne Marie og bætir því við
að Samkomusalurinn sé staður
þar sem hver sem er getur komið
inn. „Við erum ekki með neinn
sérstakan markhóp í því sambandi heldur bjóðum við alla velkomna. Ég hef trú á að við getum
öll verið saman án þess að fólk sé
sett í bása. Það eru ákveðnir staðir fyrir fólk sem er í neyslu en við
í samfélaginu verðum að viðurkenna að þetta fólk sé til. Samfélag okkar býður upp á að svona
vandamál skapast. Það eru sumir
sem eru alla tíð fórnarlömb en
kjósa sér ekki endilega að fara
þessa leið. Þetta fólk er alls konar
og ekki endilega slæmt heldur á
það þetta vandamál sameiginlegt.
Það hefur mismunandi áhugamál
og hæfileika og þarf líka fjölbreytni eins og aðrir. Við erum öll
fyrst og fremst manneskjur.“

(ERMAÈUR Å ÖRJ¹TÅU ¹R
Anne Marie segir samkomur
Hjálpræðishersins vera á fimmtudögum og sunnudögum klukkan
20. „Aðalinnihald þessara samkoma er svipað en á fimmtudögum eru lofgjörðarsamkomur og
meira sungið. Á sunnudögum er
meira lagt upp úr því að fólk
standi upp og tali, gefi sinn vitnisburð,“ segir Anne Marie og
bætir því við að það hafi frá upphafi verið stór þáttur í helgihaldi
Hjálpræðishersins að fólk gefi
vitnisburð um trú sína. „Stundum
er það einmitt þetta sem hefur
áhrif, að fá persónulegan vitnisburð frá öðrum.“
Starfsmenn Hjálpræðishersins hafa mjög sveigjanlegan
vinnutíma enda er starfið fyrst
og fremst lífsstíll. „Þegar maður

*ËLASAMKOMA ¹
AÈFANGADAGSKVÎLD
%INS OG UNDANFARIN ¹R VERÈUR
JËLASAMKOMA ¹ AÈFANGADAGS
KVÎLD HJ¹ (J¹LPR¾ÈISHERNUM !È
SÎGN !NN -ARIE ER ÖAÈ D¹LÅTIÈ
MISJAFNT HVAÈ MARGIR M¾TA Å
MATINN EN REIKNA MEGI MEÈ
UM  MANNS b¶ANGAÈ M¾TA
GJARNAN ÖEIR SEM ERU EINMANA
¹ JËLUNUM ÖR¹TT FYRIR AÈ EIGA SITT
HEIMILI ¶AÈ ¹ ENGAN AÈ TIL ÖESS
AÈ EYÈA JËLUNUM MEÈ m SEGIR
!NN -ARIE OG B¾TIR ÖVÅ VIÈ AÈ
ÖETTA SÁU ALLTAF MJÎG SÁRSTÎK
KVÎLD b¶AU ERU B¾ÈI GËÈ OG
ERFIÈ EN GLEÈIN ER ALLTAF Å HJÎRTUM
FËLKSINS SEM KEMUR ÖARNA SAMAN
TIL ÖESS AÈ HALDA JËL SYNGJA JËLA
S¹LMA OG BORÈA GËÈAN MAT ¶AÈ
GEFUR GËÈA STEMNINGUm
!NN -ARIE SEGIR (J¹LPR¾ÈISHER
INN F¹ N¹NAST ALLAN MATINN GEFINS
EN ÖRÅR AÈALRÁTTIR ERU Å BOÈI b6IÈ
ERUM MEÈ LAMBAKJÎT HAMBORG
ARHRYGG OG HANGIKJÎT EN LAMBA
KJÎTIÈ ER ALLTAF VINS¾LAST ¶EIR
SEM ERU ALLT KVÎLDIÈ ERU ALVEG
FRAM TIL KLUKKAN TÅU EN ÖAÈ ER
ALLTAF SM¹ DAGSKR¹ *ËLAGUÈSPJALL
IÈ ER LESIÈ AUK ÖESS SEM ÖAÈ ER
SUNGIÈ OG ALLIR F¹ JËLAGJAFIR m SEGIR
!NN -ARIE EN 6ERND GEFUR ALLTAF
JËLAGJAFIR OG LEGGUR EITTHVAÈ TIL Å
MATINN
b¶¹TTTAKAN HEFUR AUKIST MIKIÈ
UNDANFARIN ¹R OG N¹ÈI TOPPI FYRIR
NOKKRUM ¹RUM 6IÈ VITUM ALDREI
FYRIRFRAM HVAÈ MARGIR KOMA
ÖANNIG AÈ VIÈ DEKKUM BARA ALLT
UPPm

ákveður að starfa fyrir Hjálpræðisherinn er maður að gefa líf sitt
Drottni. En Drottinn skapaði
okkur og veit að við þurfum líka
hvíld þannig að auðvitað eigum
við, bæði frá því sjónarmiði að
við þjónum Drottni og frá mannlegu sjónarmiði, að hvílast. Við
teljum ekki tímana eða horfum á
klukkuna.“
Sjálf gekk Anne Marie í Hjálpræðisherinn árið 1972 og var þar í
tvö ár þar til hún gekk í Foringjaskóla Hersins. „Ég útskrifaðist
árið 1976 og hef nú starfað í þrjátíu ár. Við hjónin komum síðan
hingað til lands ári síðar og vorum
fyrst í fimm ár á Akureyri og
síðan í Reykjavík. Við höfum
verið til skiptis hér og í Noregi
síðan í nokkur ár á hvorum stað
en Herinn skipar foringja sína í
stöður úit um allan heim,“ segir
Anne Marie.

7ILLIAM "OOTH STOFNANDI (J¹LPR¾ÈISHERSINS
(J¹LPR¾ÈISHERINN ER UPPRUNNINN
Å F¹T¾KRAHVERFI Å !USTUR ,ONDON
3TOFNANDI HJ¹LPR¾ÈISHERSINS 7ILLIAM
"OOTH S¹ F¹T¾KTINA SEM UNGUR
DRENGUR (ANN VANN HJ¹ PABBA
SÅNUM SEM VAR VEÈL¹NARI ¶AR S¹
HANN BL¹F¹T¾KT FËLK KOMA MEÈ SÅNAR
DÕRM¾TUSTU EIGNIR TIL AÈ EIGA Å SIG OG
¹ ¶ANNIG KYNNTIST HANN F¹T¾KTINNI
SEM MJÎG UNGUR DRENGUR Å KRINGUM

3TARFSEMI 7ILLIAMS BYRJAÈI HINS VEGAR
 (ANN VAR ALLA TÅÈ MJÎG TRÒAÈUR
OG TËK MJÎG AFDRIFARÅKA ¹KVÎRÈUN
ÖEGAR HANN VAR SEXT¹N ¹RA GAMALL
b!LLT SEM Å MÁR ER ¹ AÈ TILHEYRA
'UÈIm (ANN ¹KVAÈ AÈ VERA ALLTAF ¹
'UÈS VEGUM GERA 'UÈS VILJA OG NOTA
LÅF SITT Å ÖJËNUSTU FYRIR SAMFERÈAFËLKIÈ
(ANN FËR ÒT ¹ GÎTURNAR Å !USTUR

,ONDON TIL AÈ PREDIKA FAGNAÈAR
ERINDIÈ OG VAR MEÈ ÕMISS KONAR
UPP¹KOMUR Å ÖVÅ SAMBANDI (ANN
VAR MJÎG HEITUR Å PREDIKUNUM SÅNUM
OG SKORAÈI ¹ FËLK AÈ BREYTA UM LÅFSSTÅL
ÖVÅ AUK F¹T¾KTARINNAR VAR MIKIÈ
ATVINNULEYSI OG GRÅÈARLEG ¹FENGIS
NEYSLA
&LJËTLEGA S¹ HANN AÈ ÖAÈ VAR EKKI
NËG AÈ PREDIKA ÖË ÖAÈ V¾RI UND
IRSTÎÈUATRIÈI AÈ FËLK FENGI NÕTT LÅF Å
TRÒNNI &ËLK ÖARF LÅKA AÈ F¹ UPPFYLLTAR
¹KVEÈNAR GRUNDVALLARÖARFIR SVO SEM
VINNU HEIMILI FÎT OG MAT
&ËLK FËR AÈ SAFNAST Å KRINGUM HANN
OG FYLGJA HONUM OG HANN TËK ÖAÈ
MEÈ SÁR INN Å KIRKJURNAR EN HANN VAR
MEÖËDISTI ¶¹ KOM Å LJËS AÈ ÖETTA
FËLK VAR EKKI VELKOMIÈ Å KIRKJUNA ÖVÅ
ÖAÈ VAR JAFNAN ILLA ¹ SIG KOMIÈ LEIT

EKKI VEL ÒT OG JAFNVEL ILLA LYKTANDI
EINS OG GERIST ÖEGAR FËLK LIFIR MEIRA OG
MINNA ¹ GÎTUNNI
7ILLIAM ¹KVAÈ Ö¹ AÈ STOFNA SINN
EIGIN SÎFNUÈ OG KALLAÈI HANN TIL AÈ
BYRJA MEÈ +RISTNA TRÒBOÈIÈ Å ,ONDON
3M¹M SAMAN ËX TRÒBOÈIÈ OG VARÈ
SVO UMFANGSMIKIÈ AÈ HANN VARÈ AÈ
KOMA ¹ ÖAÈ GËÈU SKIPULAGI ¶¹ VARÈ
TIL HUGMYNDIN UM HERSKIPULAG OG
¹KVAÈ 7ILLIAM AÈ KALLA HREYFINGUNA
(J¹LPR¾ÈISHERINN (ANN VILDI EKKI AÈ
HREYFINGIN V¾RI EITTHVAÈ SEM MENN
T¾KJU EINGÎNGU Ö¹TT Å Å TËMSTUNDUM
HELDUR V¾RI ÖAÈ LÅFSSTÅLL AÈ BJËÈA FËLKI
S¹LARLEGA LÅKAMLEGA OG FÁLAGSLEGA
HJ¹LP
5PP FR¹ ÖESSU BREIDDIST HERINN MJÎG
HRATT ÒT UM ALLAN HEIM OG STARFAR NÒ
Å  LÎNDUM Å ÎLLUM HEIMS¹LFUM

Gæði og gott verð!

Stofuhúsgögn

Fataskápar

Bókahillur

Tölvuborð

Barnahúsgögn

Skrifborðsstólar

Skrifstofuhúsgögn

VÖNDUÐ HÚSGÖGN
FRÁ DANMÖRKU
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Opið alla daga til jóla
Í dag, laugadag kl 12 - 18
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KDL32U2000 · Sony BRAVIA LCD sjónvarp · HD ready og með
HDMI tengi fyrir stafræna mynd · Borðstandur fylgir

Spilar líka
DVD

Spilar MP3
diska

39.950,

39.950,

itt
Staðgre

itt
Staðgre

CMT-CPZ1 Vönduð samstæða · S-Master magnari
Hljómar framúrskarandi vel · Geislaspilari með MP3 afspilun
Tengi að framan fyrir MP3 spilara

CMT-DX2D · Diska DVD samstæða
Tengist í sjónvarpið og sinnir öllum afspilunarþörfum þínum
DVD eða CD diska spilari með 100W magnara
Tengi fyrir MP3 spilarann að auki

Fylgir með v
élinni!
Pinn

Product of
the year
- What HiF
i

89.950,
itt
Staðgre

STRDA1200 · Verðlaunaður heimabíómagnari
HDMI tengi (1080p) · 7X 100W (4 ohm) · Bi-amplification
DCAC - sjálfvirk uppsetning

acle Studio
9
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Ferða hleðsl
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a
5 DV spólur

69.950,
itt
Staðgre

DCR-HC46 · Sony HandyCam
1.0 Megapixla CCD myndflaga · Carl Zeiss Vario-Tessar linsa
12x aðdráttur um linsu · 2,7" LCD snertiskjár · Tekur ljósmyndir á
Memorystick Duo · Super NightShot Plus hristivörn · DV inn/út
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46”

599.950,49.995,Staðgreitt

KDL40W2000 & KDL46W2000
SONY BRAVIA LCD veggsjónvarp
HD Ready · Full HD upplausn 1920 x 1080
Live Color Creation litir gefa fallegri
mynd en þú átt að venjast

á mán. í 12 má
n. með
Visa/Euro rað
greiðslum

Innbyggður
DVD spilari
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,499.950
41.663,

SONY BRAVIA EPSRIT 32" LCD sjónvarp
HD Ready
DVD spilari innbyggður í sjónvarpið
S-Force Pro Heimabíókerfi innbyggt
Framhliðin lokast þegar slökt er á tækinu
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Anti blur ISO1000,
Carl Zeiss linsa,
512MB minniskort,
taska fylgir

99.950,

45.950,
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Staðgre
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Staðgre

SONY ALPHA D-SLR· Stafræn Reflex myndavél frá Sony
10 Megapixlar (APS CCD) · Bionz örgjörvi · Carl Zeiss, Sony og
Konica/Minolta linsur · 2,5" LCD skjár 230.000 pixlar· D-Range myndtækni

Stafrænn
diktafónn

9.950,-

DSC-W70 Sony CyberShot
7.2Megapixla Super HAD CCD myndflaga · Carl Zeiss Vario-Tessar linsa
3x optical aðdráttur (6x Precision digital) · 2.5" LCD litaskjár
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Margir
litir!

Nýtt!
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Staðgre

Nýtt!

ICDB300 Stafrænn diktafónn með 64MB innraminni.
Allt að 37 klst. Upptökutími
Tengi fyrir hljóðnema og heyrnartól

Network Walkman Sport MP3 spilari
3 tíma afspilun á 3 mínútna hleðslu
Fást með 512MB til 2GB af minni

Network Walkman MP3 spilari
3 tíma afspilun á 3 mínútna hleðslu
Fást með 512MB til 2GB af minni
Virkar líka sem minnislykill

WWW.SONYCENTER.IS SÍMI 588 7669
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GREINDIR OG NJËTA ÖESS AÈ LEIKA SÁR Å VATNI $OPPËTTIR EÈA MEÈ MARMARA
MUNSTRI -)..)2 /++52  "LETTATÅGUR "%34)2 (!.$! VINTÕRAGJÎRNU
TÕPUNUM SEM GETA SAGST HAFA bPIKKAÈ HANN UPP Å FRÅINU Å $JIBOUTI UM DAGINNm
-YNDI LÅKA PASSA VEL VIÈ HLÁBARÈAK¹PU

4%'5.$ 3PHYNX 6%2¨   KRËNUR %).+%..) (¹RLAUSIR EN VIÈKOMU
EINS OG MJÒKT FLAUEL +ELNIR OG FÁLAGSLYNDIR OG VERNDA HEIMILIÈ OG HÒSBËNDANN
MEÈ KJAFTI OG KLËM -)..)2 /++52  'ENETÅSKA TILRAUN SEM MISHEPPNAÈIST OG
ÒTKOMAN VARÈ JËLAKALKÒN MEÈ 'REMLINSHAUS OG ROTTURËFU "%34)2 (!.$! 'OTH
TÕPUM TIL AÈ FARA MEÈ Å HREKKJAVÎKUTEITI EÈA FYRIR ATHYGLISSJÒKA p MUNU EFLAUST
VEKJA STERK VIÈBRÎGÈ OG JAFNVEL VELGJU MATARGESTA ¹ HVAÈA HEIMILI SEM ER

Tískukettir

Átta bestu… kisurnar!
Hundar krefjast of mikillar athygli og uppeldis. Kanínur eru
heimskar og kunna ekki að kúka í kassa. Það er ekki hægt að
klappa fiskum. Kettir eru kúl, hvað sem tautar og raular, og það
er jafnvel hægt að setja kettling í jólapakkann. Hér eru nokkrar
af bestu kattartegundunum á landinu...

4%'5.$ 6ENJULEGUR HEIMILISKÎTTUR 6%2¨ &¹ST YFIRLEITT GEF
INS %).+%..) 3NÎGGH¾RÈIR Å ÎLLUM MÎGULEGUM KATTALITUM
-)..)2 /++52  +ÎTT "%34)2 &92)2 b%KKERT KJAFT¾ÈIm
TÕPURNAR ¶ETTA ER KÎTTUR EINS OG ÖEIR KOMA FYRIR Å BËKUNUM
%KKERT V¾GÈARLEGT VIÈ ÖETTA DÕR 'ËÈ GJÎF HANDA LITLUM
BÎRNUM OG HEITIR OFT "RANDUR EÈA "RANDA

4%'5.$ .ORSKUR SKËGARKÎTTUR 6%2¨   KRËNUR
%).+%..) (¹LFSÅÈH¾RÈIR STËRIR OG STERKBYGGÈIR H¹F¾TTIR
MEÈ LANGAN LÅKAMA (UGRAKKIR G¹FAÈIR OG MIKLAR VEIÈIKL¾R
-)..)2 /++52  %ITTHVAÈ SEM BÕR VILLT ÒTI Å NORSKUM FURU
SKËGI "%34)2 &92)2 ¶ESSIR PASSA N¹TTÒRLEGA POTTÖÁTT VEL Å
SUMARBÒSTAÈINN FYRIR FRAMAN ARINELDINN EF ÖAÈ ER H¾GT AÈ
N¹ ÖEIM ÒR SKËGINUM

4%'5.$ 0ERSNESKUR KÎTTUR 6%2¨  KRËNUR
%).+%..) ¶YKKUR OG MJÒKUR FELDUR (ÎFUÈIÈ HRINGLAGA OG
BREITT OG EFSTI HLUTI NEFSINS NEMUR VIÈ NEÈRI AUGNHVARMA
-)..)2 /++52  3TËRAN BËMULLARHNOÈRA SEM KLESSTI ¹
VEGG "%3452 4), !È PRËFA SIG ¹FRAM MEÈ NÕJAR H¹RGREIÈSL
UR 0ASSIÈ YKKUR AÈ HALDA HONUM FR¹ SKÎPUNARGLÎÈUM
HÎNNUÈUM SEM ERU HRIFNIR AF ANGËRUPEYSUM

4%'5.$ !BYSSINÅUKÎTTUR 6%2¨   KRËNUR
%).+%..) 4V¾R TIL ¶RJ¹R LITARENDUR Å HVERJU H¹RI &ORVITNIR OG
VILJA EKKI MISSA AF NEINU 6ERULEGA LEIKGLAÈIR OG KVARTA EF
ÖEIM LEIÈIST -)..)2 /++52  %GYPSKA STYTTU Å ,OUVRE
SAFNINU "%34)2 (!.$! (ROKAFULLUM MENNTATÕPUM EÈA
FORNLEIFAGRÒSKURUM &R¹B¾RIR LÅKA FYRIR SKYGGNT FËLK SEM
HEFUR ÎRUGGLEGA ÖEKKT Ö¹ Å FYRRA LÅFI VIÈ .ÅLARBAKKA

4%'5.$ 3ACRED "IRMAN 6%2¨   KRËNUR
%).+%..) 3ÅÈH¾RÈIR OG TVÅLITIR ,JËSIR MEÈ DÎKKA GRÅMU
Å ANDLITI OG DÎKK RËFA -)..)2 /++52  %ITTHVAÈ ÒR
BÅËMYND MEÈ !UDREY (EPBURN "%34)2 4), !È TAKA
MEÈ Å GL¾SILEG KOKKTEILBOÈ OG F¹ ALLA TIL ÖESS AÈ STYNJA
b'6666666®®®®¨ HVAÈ HANN ER D¾DURm 0ASSIÈ BARA AÈ
VERA Å SVÎRTU OG HVÅTU Å STÅL

4%'5.$ 3ÅAMSKÎTTUR 6%2¨   KRËNUR
%).+%..) (¹F¾TTUR GRANNVAXINN LANGUR OG LIÈLEGUR 'RANNT
TRÕNI OG STËR EYRU 2¾ÈNIR H¹V¾RIR OG MJÎG FJÎRMIKLIR ¶OLA
ILLA EINVERU -)..)2 /++52  &AGRA LANGLIMAÈA "OND
STELPU "%34)2 (!.$! 3NOBBUÈUM TÅSKUDRËSUM OG SËMA
SÁR VEL Å HVAÈA STÅLISERUÈU STOFU SEM ER %RU EINNIG GËÈIR
HANDA HUNDAVINUM ÖAR SEM SÅAMSKETTIR HAGA SÁR ¹ MARGAN
H¹TT EINS OG HUNDAR OG GETA MEIRA AÈ SEGJA GENGIÈ Å ËL

ÁRITANIR
LAUGARDAGUR

2.199

2.199

1.999

1.999

Páll Óskar, Margrét Eir
og Eiríkur Hauksson

Siggi Pálma
Stories

Horfðu til himins

Skífan Kringlu
14:30
15:30
16:30
17:30

Todmobile – Opus :: 6
Björgvin Halldórsson – Bó og Sinfó
Bogomil og Sammi – Majónesjól
Páll Óskar, Margrét Eir og Eiríkur
Skífan Smáralind
Hauksson – Horfðu til himins
14:30 Siggi Pálma – Stories
15:30 Todmobile – Opus :: 6
16:30 Björgvin Halldórsson – Bó og Sinfó
CD/DVD

2.199

1.999
Todmobile
Opus :: 6

3.499

2.199

2.999
Björgvin Halldórsson
Bó og Sinfó

1.999
Bogomil og Sammi
Majónesjól
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Mig hefur alltaf langað
til að vera menningarviti. Einfaldlega af því
mér finnst menningarvitasamræður svo
fyndnar. Með klút
um háls og koníak í
hönd sitja menningarvitar og ræða neosymmetrískan póstmódernisma
í
bókmenntastefnum
nýaldar og hlæja ofan í bringu sér
að fáfræði þeirra sem ekki þekkja
til töfra Liszts eða snilldar Goya.
Í tilraun minni til að öðlast
meira menningarvit skellti ég mér
á klassíska miðnæturtónleika í vikunni. Flytja átti sálumessu Mozarts og ég arkaði, fáfróð um þá sálugu messu, í átt að Langholtskirkju.

Þegar tónleikarnir hófust gólaði
kórinn orð sem ég skildi ekki og
tónlistarstjórinn sveiflaði sprotanum í allar áttir svo kertin flöktu
undan storminum. Þetta fannst
mér besta skemmtun.
Tónleikarnir liðu áfram og kórinn sótti í sig veðrið eftir því sem
fiðluleikararnir svitnuðu af innlifun til tónlistarinnar. Ég vorkenndi
svolítið bumbuleikaranum sem
virtist ekki hafa mikið að gera.
Hann sló einstaka sinnum í
trumbuna og dottaði svo ofan í
bringuna þess á milli.
Þegar tónleikunum var lokið var
ég endurnærð. Ég viðurkenni fúslega að ég hef ekkert vit, hvorki
menningarlegt né almennt, á sálumessu Mozarts. Ég veit ekki hvort

kórinn var í synki við stjórnandann, eða hvort fagottið kom inn í
réttum stíganda í fimmta hluta
verksins, eða hvort yfirhöfuð var
spilað á fagott á þessum tónleikum.
En ég veit og fann að tónar verksins sátu eftir í sálarkirnunni og mér
leið vel. Því komst ég á þá skoðun
að þegar kemur að menningarviti
er fáfræðin ávísun á alsælu. Hefði
ég vitað allt um verkið gæti hafa
farið svo að ég hefði ekki notið þess
því fjarvera þríhornleikarans hefði
angrað mig svo svakalega mikið og
eyðilagt upplifunina.
Ég vissi ekkert hvað ég var að
hlusta á, en maður lifandi, ég þarf
nú ekki að vera menningarviti til að
njóta þess góða í lífinu.
Eigið ljúfa helgi.

N 0ONDUS

%FTIR &RODE °VERLI

Í fyrsta lagi þá ætla
ég hvort sem er að
verða atvinnumaður
í ensku deildinni og
í öðru lagi þáGG
á ég
,E ÈU
vasareikni, til hvers
G OG
ÖIlæra
þarf ég að
LÁTTU ÖIG
Þetta!

Ekki
örvænta!
Þú ert
skarpur
strákur!

Þú rúllar þessu
&YRIRstærðfræðiprófi upp jafn %FTIR
auðveldlega og 80 ára gamall
sjóræningi með tréfót spilar
fótbolta. Ef þú ert í vafa með
eitthvað þá ....

Þáááá?

Eins og ég
Spyr ég
 VIKUR ¹ b,EGÈU ÖIG 3KRÕTIÈ
 ERTU
sagði,
snjallAÈ
mömmu?
OG LÁTTU ÖIGm ÁG ER SEGJAstrákur!
AÈ SUMIR
ALVEG JAFN ÖUNG ÖESSARA SKYNDIKÒRA
VIRKI EKKI

3KYNDI
LAUSNIR
EHF

N 'ELGJAN

%FTIR *ERRY 3COTT  *IM "ORGMAN

Ég ekkiAÈ
Ég0ALLI
veitVERTU
aldreiNÒ SVO V¾NN
þess
RAÈAégSKËNNUM
ÖÅNUM
hvernig
á að heldur,
hef
tala við fullorðna. vegna
*¹ég fundið

Hvaða aðferð.
Segðu góðan
daginn eins og
fullorðnir gera.

frábæra
aðferð.

!LLTAFóheflað
RÎFLANDI Å Ég veit, ég
Svolítið
hef íhugað
MANNI
en fullkomnlega
að sækja um
ásættanlegt!
einkaleyfi á

Allt í lagi.
Frábært.

Daginn,
Stanislaw.

aðferðinni!

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
Og nú er komið að
næsta þætti af Heimi
spendýranna. Að
þessu sinni eru það
mennirnir sem eru
umfjöllunarefnið.

N +JÎLTURAKKAR

%FTIR 0ATRICK -C$ONNELL

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

,AXINN KEMUR ALLA
LEIÈ FR¹ !LASKA

LENGI AÈ KOMA MEÈ
ÖETTA

Lalli, eigum við að
fara út?

N "ARNAL¹N
.ÒSegðu
SKULUM
okkur
VIÈhvað
ÎLL SETJA
¹ á
þú gerir
OKKUR
NAFN
leikskólanum?
SPJALD SVO AÈ
VIÈ GETUM
L¾RT NÎFNIN ¹
Ég stríði
HVERT ÎÈRU stelpum.

¶AÈ HLAUT AÈ VERA
Ég tekEINHVER
þessu ¹ST¾ÈA FYRIR
semÖVÅ
já!HVAÈ HÒN VAR

%FTIR *ERRY 3COTT  2ICK +IRKMAN

3OLLA ÁG Stríðirðu
HELD AÈ stelpum?
NAFNSPJALDIÈ ÖITT
SNÒI ÎFUGT

Jú!
3OLLA

Já það
er svo
gaman!

Ertu ekki búinn að læra neitt af
því að eiga stóra systur?

Ég hef lært að það er
bara sniðugt að stríða
yngri stelpum!
-ÁR SÕNIST
ÖAÈ SNÒA
RÁTT

HELGARTILBOÐ
5CD

2.199

1.999
Páll Óskar, Margrét Eir
og Eiríkur Hauksson

Horfðu til himins

2.199

1.999
Ragnheiður Gröndal
Þjóðlög

2.599

2.299
Stóra stundin ykkar
Ýmsir

1.999
Over the Hedge
DVD

3.299

2.199

2.799
100 Íslensk Jólalög
Ýmsir

1.999
Frostrósir
Bestu lögin

2.199

2.199

1.999
Friðrik Karlsson
& Þórunn Lárusdóttir

Álfar og fjöll

1.999
Stebbi og Eyﬁ
Nokkrar notalegar ábreiður

2.199

2.499

1.999
Nylon
Nylon

2.299
Á móti sól
Á móti sól í 10 ár

4.499

1.999
Garﬁeld 2
DVD

Desperate Housewives
2DVD
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Jólin með Bach í Hallgrímskirkju

!

Kl. 18.00
Ljósmyndafélagið Ljósop í
Reykjanesbæ heldur sína þriðju
sýningu. Sýningin er opin frá kl.
18-22 að Túngötu 2 í Keflavík.
Níu félagsmenn taka þátt í sýningunni en á henni eru um 150
myndir, en einn hluti hennar er
fyrir myndir með þemanu 18+ og
er sá hluti hennar ekki aðgengilegur gestum undir 18 ára aldri.
Sýningunni lýkur á morgun.

MENNING FRETTABLADIDIS

TENGJAST S¹LMUM SEM
!ÈVENTU OG JËLAS¹LMAR
SUMIR HVERJIR ERU ENN
OG S¹LMAFORLEIKIR EFTIR
ËMISSANDI Å HELGIHALDI
*ËHANN 3EBASTIAN "ACH
JËLATÅMANS HÁR ¹ ¥SLANDI
ÒR b,ITLU ORGELBËKINNIm
TIL D¾MIS S¹LMARNIR b.Ò
HLJËMA ¹ TËNLEIKUM
KEMUR HEIMSINS HJ¹LP
"JÎRNS 3TEINARS 3ËLBERGS
ARR¹Èm OG b3J¹ HIMINS
SONAR OG KAMMERKËRSINS
OPNAST HLIÈm
3CHOLA CANTORUM UNDIR
$AGSKR¹IN ER BYGGÈ UPP
STJËRN (ARÈAR SKELSSONAR
ÖANNIG AÈ S¹LMAFOR
Å (ALLGRÅMSKIRKJU SÅÈDEGIS
LEIKIRNIR OG TILHEYRANDI
¹ MORGUN 4ËNLEIKARNIR
S¹LMAR ERU FLUTTIR Å SAM
ERU HLUTI AF *ËLATËNLISTAR
3#(/,! #!.4/25- /' 34*«2.!.$).. (®2¨52
HENGI "JÎRN 3TEINAR
H¹TÅÈ (ALLGRÅMSKIRKJU SEM 3+%,33/. (¹TÅÈLEIKI ¹ 3KËLAVÎRÈUHOLTINU ¹
LEIKUR FORLEIKINA ¹ STËRA
NÒ ER HALDIN Å ÖRIÈJA SINN MORGUN
+LAIS ORGELIÈ EN 3CHOLA
EN ERU JAFNFRAMT HLUTI AF
CANTORUM SVARAR HVERJUM FORLEIK MEÈ SAMSVAR
VIÈMIKILLI S¹LMADAGSKR¹ ¹  STARFS¹RI ,ISTVINAFÁ
ANDI S¹LMI Å FJÎGURRA RADDA ÒTF¾RSLU "ACHS !UK
LAGS (ALLGRÅMSKIRKJU
ÖESS FLYTUR "JÎRN ÖEKKTASTA ORGELJËLAVERK "ACHS
,ITLA ORGELBËKIN *ËHANNS 3EBASTIANS HEFUR AÈ
0ASTORALE Å & DÒR SVO OG SJALDHEYRÈA FANTASÅU Å
GEYMA LITLA FORLEIKI VIÈ S¹LMA SEM SKIPUÈU MIK
' DÒR SEM ENDURSPEGLAR GLEÈI JËLANNA
ILV¾GAN SESS Å LITRËFI KIRKJU¹RSINS ¹ DÎGUM HANS
4ËNLEIKARNIR HEFJAST KL 
&ORLEIKIRNIR SEM TILHEYRA AÈVENTU OG JËLUM

 $USTAÈU RYKIÈ AF
KVIKMYNDINNI UM (AROLD AND
-AUDE FR¹ ¹RINU  -YNDIN
ER ÖEKKTASTA VERK LEIKSTJËRANS
(ALS !SHBY SEM AUKINHELDUR
GERÈI MYNDINA "EING 4HERE
MEÈ 0ETER 3ELLERS Å AÈALHLUT
VERKI

Einmani dansar
Breski listamaðurinn Andreas
Constantinou hefur samið dans
fyrir Guðrúnu Óskarsdóttur, dansara hjá Íslenska dansflokknum,
sem hún sýnir í dag í húsakynnum
Klassíska listdansskólans Grensásvegi 14. Dansinn kallar Andreas
Ice„oh“lation. Tvær sýningar
verða á verkinu í dag kl. 17 og 19.
Til stendur að flytja verkið
öðru sinni á næsta ári í Robin
Howard Dance Theatre í sýningarsölum The Place í London. Andreas Constantinou segir verk sitt
lýsa firringu mannsins og einangrun og sæki verkið til innsetninga rétt eins og nútímadans.
Hann hefur víðtæka reynslu og

#/.34!.4)./5

menntun frá breskum dansstofnunum, er menntaður í leikhúsfræðum og dansleikhúsi, auk
þjálfunar í dansi frá Laban-miðstöðinni í London. Andreas Constantinou stofnaði sitt eigið framleiðslufyrirtæki 2002, himherandit.
productions. Á þess vegum hefur
hann farið víða með verk sín: ferðast um England og Ítalíu, sýnt í
Edinborg, Belgiu, Eistlandi og
Taívan. Auk samstarfs við ýmsa
smærri dansflokka í Bretlandi og
víðar hefur hann tekið þátt í flutningi dansa Mörthu Graham í London og Liverpool. Andreas kennir
nú við Klassíska listdansskólann.
Guðrún Óskarsdóttir hóf ballettnám við Ballettskóla Guðbjargar Björgvins í janúar 1992 og
stundaði þar nám til vors 1999. Þá
hóf hún nám við Listdansskóla
Íslands og útskrifaðist þaðan vorið
2003. Veturinn 2003-2004 nam hún
við konunglega sænska ballettskólann í Stokkhólmi, á nútíma og
klassískri braut. Samhliða lauk
hún stúdentsprófi frá Kvennaskólanum í Reykjavík. Guðrún hefur
meðal annars tekið þátt í nemendasýningum, innlendum listahátíðum, danshátíð í Avignon. Auk
þess hefur hún sótt sumarnámskeið í Bretlandi og Kaupmannahöfn. Veturinn 2004-2005 dansaði
Guðrún í Screensaver, Open Source og Játningum minnisleysingjans fyrir Íslenska dansflokkinn og
er hún nú á nemendasamningi hjá
flokknum.
PBB
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!NDSP¾NIS STËRU ÎFLUNUM
Málarinn Mikines má
að sönnu teljast Kjarval
frænda okkar í Færeyjum.
Aðalsteinn Ingólfsson listfræðingur hefur skrifað
bók um listamanninn sem
kemur út á ensku, dönsku
og færeysku.
Aðalsteinn útskýrir að svolítið
sérkennilegt sé að Íslendingar
leggist í viðlíka menningarlega
útþenslu í Færeyjum en útgefandinn, Einar Matthíasson, hefur
gefið talsvert út þar í landi. Einar
er einnig maðurinn að baki listaverkabókinni um Louisu Matthíasdóttur og Kjarvalsbókina stóru og
segir Aðalsteinn að hugmyndin að
bókinni hafi komið til vegna 100
ára afmælis Mikines á þessu ári.
„Ég hef unnið töluvert með Einari og hann spurði mig ráða varðandi þetta verkefni. Mér til mikillar undrunar báðu hann og sonur
málarans, dr. Kári Mikines, mig
um að skrifa bókina.“ Aðalsteinn
kveðst löngum hafa verið heimagangur í Færeyjum en ekki hafa
haft sérþekkingu á listamanninum, hann tók sér því rannsóknarleyfi og einhenti sér í verkefnið
sem útheimti talsverð ferðalög og
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Þetta er í fyrsta sinn sem rituð
þeyting. Afraksturinn er yfirer bók um bæði líf og list Mikines
gripsmikil bók um bæði ævi og
en
áður hafa komið út ævisaga
list Mikines en bókina prýða 250
hans og bók eftir listamyndir
af
verkum
manninn Bárd Jákupshans.
son. „Mikines tilheyrir
„Mikines
var
þessum
norræna
markverðasti listaexpressjónisma – hans
maður Færeyja á síðmaður er Munk,“ segir
ustu öld - hann var
Aðalsteinn og áréttar að
þeirra
Kjarval,“
verk hins síðarnefnda
segir
Aðalsteinn.
gefi góða hugmynd um
„Hann lagði grunnhvernig Mikines var inninn að færeyskri málstilltur. „Verk hans snúaralist en þrátt fyrir
ast um manninn andað hann hafi lengst af
dvalið í Danmörku 9&)2,)4 5- 6) /' 34®2& spænis þessum stóru
öflum
–
náttúrunni,
þá er hann alla tíð $RUNGI OG HARÈNESKJA
trúnni og ástinni. Þetta
mótaður
af
sínu UPPRUNANS ER ¹BERANDI Å
er mjög alvöruþrungin
bernskuumhverfi.“
VERKUM -IKINESAR
myndlist, ástríðufull og
Sámal
Joenseneinmanaleg. Sem norrænn listaMikines ólst upp á smáeyjunni
maður sker hann sig úr fyrir að
Mykines sem er ein afskekktustu
reyna að brjóta til mergjar hvað
eyjanna. „Hann var alinn upp við
það er að vera Færeyingur,“ segir
þetta ótrygga líf, návist hafsins og
Aðalsteinn og vísar meðal annars
dauðans. Hann upplifði að sjá sína
til verka Mikines af grindhvalanánustu hrynja niður úr berklum
drápi og þjóðdönsum í eyjunum.
og snúa ekki aftur úr sjóferðum.
„Sem listamaður er Mikines mjög
Þessi harðgerða náttúra er mjög
forvitnilegur fyrir okkur Íslendsterk í verkum hans sem og guðingar því verk hans eiga margt
strúin, á þessum tíma voru Jesú
skylt með íslenskri myndlist, margog krossinn eina haldreipi fólks,“
ir íslenskri myndlistarmenn hrifsegir Aðalsteinn.
ust af þeim. Hann kom meira að
Ævi málarans var þyrnum
segja einu sinni til Íslands, árið
stráð, hann var drykkjumaður og
1961 og málaði hér nokkrar myndsárveikur af sóriasis auk þess sem
ir.“
hann þjáðist af geðhvörfum, lá
Aðalsteinn kveðst óviss um
rúmfastur vikum og mánuðum
framhald á störfum sínum í þágu
saman og var ómögulegur í öllum
færeyskrar myndlistar en upplýsperónulegum samböndum. Hæfiir að mögulega muni hann skrifa
leikar Mikinesar á tónlistarsviðstyttri verk eða uppistöðugreinar
inu komu fljótt í ljós og var hann
um tvo núlifandi færeyska myndungur sendur til Danmerkur að
listarmenn. „Það er ekki afráðið,
læra á fiðlu en það nám olli honum
ég ætlaði nú aldrei að gerast skrifvonbrigðum. Hann var kominn
ari fyrir hirðmálara Færeyinga en
undir tvítugt þegar sænskur málég hef eignast þar góða vini til
ari uppgötvaði náðargáfu hans á
dæmis í gegnum viötöl við sammyndlistarsviðinu og fékk honum
ferðafólk Mikinesar. Það er hugspensla og liti. „Hann var kominn í
anlegt að ég taki að mér fleiri
nám í Kaupmannahöfn fyrir 1930
verkefni en ætli það verði ekki
og ferill hans hefst um það leyti og
íslensk myndlist næst.“ Þar er jú
varir allt til 1970 þegar hann var
víst einnig af nógu að taka.
vistaður á hæli. Hann lést síðan
árið 1979,“ útskýrir Aðalsteinn.
KRISTRUN FRETTABLADIDIS

43%

43%

afsláttur

afsláttur

2.844 kr/stk. áður 4.990 kr/stk.
Guðni í Sunnu

43%

afsláttur

1.704 kr/stk. áður 2.990 kr/stk.

1.642 kr/stk. áður 2.880 kr/stk.

Kossar, knús og málið er dautt

Skemmtilegt fólk

43%

43%

2.559 kr/stk. áður 4.490 kr/stk.
Indjáninn - bernskan mín

6.829 kr/stk. áður 11.980 kr/stk.
Ísland í aldanna rás - 19 - öldin

Nonnikonni og kúlurnar

2.554 kr/stk. áður 4.480 kr/stk.
Í matinn er þetta helst

43%

43%

Upp á sigurhæðir

2.839 kr/stk. áður 4.980 kr/stk.
Fall Berlínar

43%

afsláttur

afsláttur

afsláttur

3.979 kr/stk. áður 6.980 kr/stk.

afsláttur

43%

43%

afsláttur

1.419 kr/stk. áður 2.490 kr/stk.

43%

afsláttur

afsláttur

2.708 kr/stk. áður 4.750 kr/stk.
Norræn sakamál

afsláttur

3.409 kr/stk. áður 5.980 kr/stk.
Ólafía

43%

afsláttur

2.844 kr/stk. áður 4.990 kr/stk.
Heimsmetabók Guinness 2007

allt í matinn á einum stað
Birt með fyrirvara um prentvillur
Tilboðin gilda 9. desember til 10. desember eða á meðan birgðir endast
www.netto.is

Akureyri - Grindavík - Mjódd Reykjavík - Salahverﬁ Kópavogi
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3ÓMI  

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

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

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 örfá sæti laus, sun. 7/1 kl. 14:00 örfá sæti laus og kl. 20:00, lau. 13/1
kl. 14:00 nokkur sæti laus, sun. 14/1 kl. 14:00 örfá sæti laus, lau. 20/1 kl. 14:00 örfá sæti
laus, sun. 21/1 kl. 14:00.

AMNESTY INTERNATIONAL

+AMMERSVEITIN °SAFOLD ÉSAMT (ULDU "JÚRK 'ARARSDØTTUR SØPRAN OG £GÞSTI LAFSSYNI BARITØN
FLYTJA VERK EFTIR -AHLER (LJØMSVEITARSTJØRI $ANÓEL "JARNASON
 JANÞAR KL  Ó $553 HÞSUM Ó +EFLAVÓK
 JANÞAR KL  Ó °SLENSKU ØPERUNNI
-IAVER KR 
&,!'!2) ° &2!-3+. 4HE 2AKES 0ROGRESS 342!6).3+9
&RUMSâNING FÚS  FEB KL  NOKKUR STI LAUS  SâN SUN  FEB KL 
 SâN FÚS  FEB KL  n  SâN SUN  FEB KL  &£!2 3µ.).'!2 429''½5 ¨¡2 -)½! 342!8

Sabine Kruegler fæddist í Nepal og
ólst þar upp fyrstu árin. Foreldrar
hennar voru málvísindamenn og
trúboðar og þegar Sabine var sjö
ára gömul fréttu þau af nýuppgötvuðum ættbálki djúpt inni í frumskógi Vestur-Papúa í Indónesíu. Til
að skrásetja tungumál ættbálksins
fannst þeim þjóðráð að flytja þangað með börnin sín þrjú. Þar bjó
Sabine síðan til sautján ára aldurs.
Stærsti hluti bókarinnar fjallar
um lífsbaráttuna í frumskóginum.
Þar myndar Sabine sín grundvallartengsl, eignast nána vini, tekur þátt
í gleði og sorgum ættbálksins. Í upphafi er sá ættbálkur sundraður og á
í slíkum innbyrðisdeilum að við liggur að hann sé að útrýma sér fyrir
fullt og fast. Hluti hans er heiftarlega grimmur og allir vita að í þeim
hluta eru mannætur. Smám saman
tekst föður Sabine að innleiða nýtt
gildismat – og á um tíu árum nást
sættir meðal hinna sundruðu fylkinga ættbálksins.
Sabine segist hafa alist upp í paradís – en maður spyr sig alloft í
gegnum söguna hvort foreldrar
hennar hafi verið gersamlega sturlaðir að ala börnin sín upp við þessar
aðstæður. Gat pabbi hennar virkilega ekki slegið í gegn með neinu
skárra en heimi á steinaldarstigi til

að skrá niður tungumál sem nokkur
hundruð hræður skröfuðu. Svo ófullkomið tungumál að þar var aðeins
hægt að telja upp að þremur. Á eftir
þremur kom handfylli og síðan sístækkandi einingar sem hægt var
að burðast með.
Þótt Sabine telji sér trú um að
hún hafi alist upp í paradís og
áfellist foreldra sína hreint ekki –
hamrar hún á paradísartalinu svo
oft að auðvelt er að lesa harm hennar í gegnum textann. Hún reynir að
líta svo á að hún eigi tvennar rætur,
þótt ljóst sé að hún á aðeins einar.
Þær rætur hafa verið klofnar í
tvennt. Hún gæti alveg eins haldið
því fram að hún hefði tvö höfuð.
Þegar öllu er á botninn hvolft er hún
vestræn kona – það segir vegabréfið
hennar að minnsta kosti. Sem slík á
hún ekki afturkvæmt í frumskóginn, heldur þarf að taka afleiðingunum af ákvörðunum foreldranna.
Frumskógarstelpan
er
afar
athyglisverð saga. En ekki einungis
vegna þess að hún segir okkur frá
heimi sem er okkur svo framandi að
það er nánast óhugsandi að hann
geti verið til á okkar tímum. Það
sem er áhugaverðast við sögu Sabine
er að skoða fjölskyldumunstrið. Þar
er faðirinn, hinn mikli málvísindamaður, í aðalhlutverki. Aðrir fjöl-

Aðventutónleikar
Amnesty International
Neskirkju við Hagatorg sunnudagskvöldið
10. desember kl. 20.00

"+52
&RUMSKËGAR
STELPAN
3ABINE +UEGLER
¶ÕÈ !NNA -ARÅA
(ILMARSDËTTIR
²TKALL

(((
&RAMANDI LÅF Å
ATHYGLIVERÈRI OG VEL SKRIFAÈRI SÎGU

skyldumeðlimir eru aukapersónur
sem hjálpa honum að ná markmiðum sínum. Það kemur berlega fram
tvisvar í sögunni þegar kona hans
þarf að skreppa frá um tíma. Í þessari fjölskyldu er ekki mikið verið að
hugsa um hvers konar grunn er
verið að leggja að framtíð barnanna.
Barna, sem foreldrarnir vita að
þurfa á endanum að takast á við siðmenninguna.
Sagan er vel skrifuð. Sabine
reynir sitt besta til að segja frá á
hlutlausan hátt – en sársaukinn er of
djúpur til að hún nái að halda honum
utan við sögu sína. Svo djúpur að
Sabine fer fram á ystu nöf þegar
hún tekst á við afleiðingarnar af
uppeldi sínu.
3ÒSANNA 3VAVARSDËTTIR

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

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

Síðustu sýningar fyrir jól!

Lau.
Fös.
Lau.

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

Flytjendur:

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

“Fólk ætlaði
hreint vitlaust að

Kolbeinn Bjarnason flautuleikari
Elísabet Waage hörpuleikari

verða úr hlátri.”
S.A. TMM

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.

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000

PÉTUR GAUTUR eftir Henrik Ibsen. Leikgerð Baltasar Kormákur.
Í kvöld lau. 9/12 uppselt. Aukasýning sun. 10/12 örfá sæti laus. Allra síðasta sýning!

BAKKYNJUR eftir Evripídes
Frumsýning 26/12 uppselt, 2. sýn. mið. 27/12 örfá sæti laus, 3. sýn. fim. 28/12 örfá sæti
laus, 4. sýn. fim. 4/1 örfá sæti laus, 5. sýn. fös. 5/1 örfá sæti laus, 6. sýn. fim. 11/1 örfá
sæti laus, 7. sýn. fös. 12/1 nokkur sæti laus, 8. sýn. fim. 18/1.

Smíðaverkstæðið kl. 20:00

PATREKUR 1,5 eftir Michael Druker.
Lau. 6/1, lau. 13/1 nokkur sæti laus, lau. 20/1
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 örfá sæti laus, sun. 14/1 kl. 11:00,
kl. 12:15 og kl. 14:00 uppselt.

Leikhúsloftið

LEITIN AÐ JÓLUNUM eftir Þorvald Þorsteinsson
Í dag 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.

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.

KK & ELLEN
ásamt Guðmundi Péturssyni

JÓLATÓNLEIKAR
14. desember kl. 20:30 í Hveragerðiskirkju
Nánari upplýsingar á kk.is
Miðasala á midi.is og verslunum Skífunnar
Styrkt af alþýðu Íslands
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Jólastjörnur, garðálfar og grenitré í Austurbæ
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06 ²4'&! HEFUR SENT FR¹ SÁR NÕJA
BËK EFTIR (UGLEIK $AGSSON &YLGIÈ
*OKKUR
(VAÈ ER AÈ GERAST Å ÖESSU
ÖJËÈFÁLAGI ÖYKJUSTUNNAR ÖAR SEM
MËRALSKIR DVERGAR VAÈA UPPI 0ËLITÅSKIR
HANDRUKKARAR RÅÈA BERBAKT ¹ ÖING
VOPNAÈIR T¾KNILEGUM MISTÎKUM
ÅKL¾DDIR FORHÒÈ AF HVAL (OW DO
YOU LIKE )CELAND ,ETlS GO SHOPPING
(UGLEIKUR $AGSSON ER F¾DDUR 
(ANN HEFUR VAKIÈ
MIKLA ATHYGLI FYRIR
ÎRSÎGUR SÅNAR SEM
HAFA ÖËTT Å SENN
KALDH¾ÈNAR OG
FALLEGAR (UGLEIKUR
HEFUR SÁÈ UM
ÒTVARPSÖ¾TTI GERT
VÅDEËVERK OG SINNT
MYNDLIST 5M
SÎGUR HANS VAR
SAGT Å -ORGUNBLAÈINU AÈ Ö¾R FLYGJU
FR¹ LANDI KALDH¾ÈNINNAR MILLILENTU Å
3KEMMTILEGAB¾ OG HÁLDU SVO ¹FRAM
FERÈALAGI SÅNU MEÈ SM¹ VIÈKOMU Å
,JËTUBORG VÅTT UM FLËKINN HEIM GRËT
ESKUNNAR OG FEGURÈARINNAR (UGLEIKUR
VAR TILNEFNDUR TIL -ENNINGARVERÈ
LAUNA $6  EN EINNIG HLOTNUÈUST
HONUM 'RÅMUVERÈLAUNIN ,EIKSK¹LD
¹RSINS FYRIR LEIKGERÈINA AÈ &ORÈIST
OKKUR SEM SETT VAR UPP AF LEIKHËPN
UM #OMMON .ONSENSE Å "ORGARLEIK
HÒSINU VIÈ FR¹B¾RAR UNDIRTEKTIR
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F  *ËLATËNLEIKAR KVENNA
KËRSINS ,ÁTTSVEITAR 2EYKJAVÅKUR
VERÈA HALDNIR Å ,ANGHOLTSKIRKJU
-EÈ KËRNUM SYNGJA ¶ORVALDUR
¶ORVALDSSON EINSÎNGVARI
OG 3TÒLKNA OG +AMMERKËR
"ÒSTAÈAKIRKJU 3TJËRNANDI SVEITARINNAR
ER *ËHANNA 6 ¶ËRHALLSDËTTIR

F  (LJËMSVEITIN 'HOSTIGITAL
LEIKUR Å TËNLEIKARÎÈ ,IBORIUS VIÈ
-ÕRARGÎTU

N N /0.!.)2
F  +RISTÅN 'UNNLAUGSDËTTIR
OPNAR SÕNINGU Å 'ALLERÅI "OXI ¹
!KUREYRI 6ERKIÈ ¹ SÕNINGUNNI BER
TITILINN "ARN UNDIR FJALLI 5NNIÈ ER
MEÈ T¾KNI MIÈALDA EGGTEMPERA ¹
TRÁ MEÈ BLAÈGULLI  MIÈFLETI MYND
ARINNAR BLASIR VIÈ STËR STAPI EÈA STËR
BITI AF FJALLI KLOFINN Å ÖRENNT 5NDIR
FJALLINU HVÅLIR BARN VERNDAÈ AF ËGNAR
ST¾RÈ OG ALDASTYRK ÖESS 6ERKIÈ SÕNIR
SM¾È OG VIÈKV¾MNI MANNESKJUNN
AR UMVAFIN STËRKOSTLEGUM KRÎFTUM
HIMNI OG JÎRÈ 3ÕNINGIN STENDUR TIL
 JANÒAR

F  3IGURDÅS (ARPA !RNARS
DËTTIR OPNAR MYNDLISTARSÕNINGU
Å 'ALLERÅ ²LFI VIÈ "ALDURSGÎTU
3ÕNINGIN STENDUR ÒT DESEMBER OG ER
OPIN VIRKA DAGA FR¹  
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F  ¥ ,ISTASAFNI 2EYKJAVÅKUR
(AFNARHÒSI STENDUR YFIR SÕNING ¹
BANDARÅSKRI SAMTÅMALIST 3ÕNINGIN
5NCERTAIN 3TATES OF !MERICA
GEYMIR VERK EFTIR  UNGA LISTAMENN
3ÕNINGARSTJËRAR ERU (ANS 5LRICH
/BRIST OG $ANIEL "IRNBAUM EN
'UNNAR +VARAN FYRRUM SAFNSTJËRI
,ISTASAFNS STARFAÈI EINNIG MEÈ ÖEIM

F  ,JËSMYNDAFÁLAGIÈ ,JËSOP
Å 2EYKJANESB¾ HELDUR SÅNA ÖRIÈJU
SÕNINGU 3ÕNINGIN ER OPIN FR¹ KL
  AÈ 4ÒNGÎTU  Å +EFLAVÅK .ÅU
FÁLAGSMENN TAKA Ö¹TT Å SÕNINGUNNI
EN ¹ HENNI ERU UM  MYNDIR EN
EINN HLUTI HENNAR ER FYRIR MYNDIR
MEÈ ÖEMANU  OG ER S¹ HLUTI
HENNAR EKKI AÈGENGILEGUR GESTUM
UNDIR  ¹R ALDRI

F  3ÕNING LISTAMANNANNA
+RISTJ¹NS :AKLYNSKY OG ,INU
,ARSEN $%. Å SÕNINGARÕMINU 'ALLERÅ
$VERGUR HEFUR VERIÈ FRAMLENGD
TIL LAUGARDAGSINS  DESEMBER
3ÕNINGARÕMIÈ 'ALLERÅ $VERGUR
ER STAÈSETT Å KJALLARA BAKHÒSS AÈ
'RUNDARSTÅG  Å ¶INGHOLTUNUM OG
ER SÕNINGIN OPIN MILLI   Å DAG

N N .-3+%)¨
F  3ALSAKENNARINN %HSAN
3HARIATI FR¹ 3VÅÖJËÈ HELDUR N¹M
SKEIÈ HÁR ¹ LANDI ÖAR SEM HANN TENG
IR SAMAN TANGË OG SALSA .OTAÈAR
VERÈA PÅLATES ¾FINGAR OG LEGGUR HANN
¹HERSLU ¹ LÅKAMSBEITINGU OG STÎÈU Å
DANSI .¹NARI UPPLÕSINGAR ¹ WWW
TANGOADVENTURECOM

Barna- og unglingaleikhús Austurbæjar sýnir frumsamið leikrit
Jólafárið eftir Kristlaugu Maríu
Sigurðardóttur, Kikku, á stóra sviði
Austurbæjar í dag. Kikka hefur
áður skrifað leikritið Ávaxtakörfuna og Vodkakúrinn auk þess að
skrifa handrit kvikmyndarinnar
um Diddu og dauða köttinn.
Jólafárið verður sýnt fyrir og
eftir jól í desember. Leikritið er
annað í röð verka sem Barna- og
unglingaleikhús Austurbæjar setur
upp en fyrstu sýningu hópsins,
Drekaskógi sem frumsýnd var í
ágúst, hefur verið boðið að taka
þátt í alþjóðlegri barnaleikhúshátíð í Finnlandi í vor 2007.
Leikendur í Barna- og unglingaleikhúsi Austurbæjar eru á aldrin-

*«,!&2 ¥ !53452" "ARNA OG UNGLINGALEIKHÒS !USTURB¾JAR FRUMSÕNIR NÕTT JËLALEIKRIT

um 9-15 ára og hafa allir tekið þátt
í námskeiðum á vegum Ísmedia í

Austurbæ. Listrænir stjórnendur
sýninga leikhússins eru allir úr

fremstu röð atvinnufólks í leikhúsinu en leikstjóri er Agnar Jón
Egilsson.
Jólafárið fjallar um stóran og
frekan systkinahóp sem tryllist úr
spenningi og græðgi fyrir jólin.
Buguð móðir þeirra ákveður að
jólin verði ekki haldin fyrr en systkinin finni hinn sanna jólaanda.
Börnin leita jólaandans úti í
töfrandi jólanóttinni og með hjálp
jólastjörnunnar,
garðálfanna,
grenitrjánna og fleiri furðuvera
komast þau að niðurstöðu. Er það
nóg til að sannfæra móðurina?
Verður jólunum frestað í ár vegna
heimtufrekju barnanna?
Miðasala er í Austurbæ en einnig er hægt að nálgast miða á midi.
is.
KHH
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Kakó, kasmír og eplaskífur
 -¾LUM MEÈ
 SÅÈUM OG HLÕJUM
PRJËNAPEYSUM SEM
H¾GT ER AÈ NOTA SEM
KJËLA .OTAGILDIÈ ER
TVÎFALT Å ÖESSUM PEYSUM OG VERSLANIR
LANDSINS FULLAR AF ÖEIM

UTLIT FRETTABLADIDIS

3P¹IR ÖÒ MIKIÈ Å TÅSKUNA ¡G FYLGIST ¹G¾TLEGA
MEÈ HENNI OG Ö¹ AÈALLEGA MEÈ AÈSTOÈ DANSKA
TÅMARITSINS %UROWOMAN
(VERNIG MYNDIRÈU LÕSA STÅLNUM ÖÅNUM ¡G HEF
RÁTTL¾TT MÎRG KAUPIN MEÈ ÖVÅ AÈ ÁG VELJI MÁR ALLTAF
SVO SÅGILD FÎT /FTAST HEF ÁG NÒ LÅKA RÁTT FYRIR
MÁR
5PP¹HALDSHÎNNUÈIR EÈA FATAMERKI
&ÎTIN FR¹ 0HILOSOPHY DI !LBERTA &ERRETTI
ERU OFT ËTRÒLEGA KVENLEG OG FALLEG
"AUM UND 0FERDGARTEN ER ALLTAF
SPENNANDI VETRARLÅNAN FR¹ $AY ER
BÕSNA FALLEG Å ¹R OG LÅKA NÕJA HLIÈAR
LÅNAN FR¹ &ILIPPU + (ÒN HEITIR %ASE
OG BÕÈUR MA UPP ¹ UNAÈSLEGAR
KASMÅRPEYSUR %KKERT SL¾R SÅÈAN ÒT
FALLEGA 0RADA SKË
&LOTTUSTU LITIRNIR 3VARTUR RAUÈUR OG
MOSAGR¾NN

-«¨52 6)+5..!2
LFRÒN 0¹LSDËTTIR

Undirbúningur hátíðanna
Eins og öllum konum finnst mér frábært að klæða mig upp og
mæta fín og tilhöfð í veislur. Auðvitað er það samt sem áður
ákveðinn hausverkur eins og ég hef oft komið að í þessum
pistlum en hann er þó fljótur að lagast.
Vinnufélagi minn var um daginn í 15 mínútur að kaupa sér
dress sem mun endast honum í nokkur ár. Það tók hann 15
mínútur að redda jólafötunum. Þetta er eitthvað sem engin kona
getur gert. Þótt við getum kannski keypt kjólinn á kortéri þá er
það bara dropi í hafið miðað við öll hausverkjaköstin sem fylgir
því að velja alla aukahlutina við kjólinn. Það þarf að spá í tösku,
skart, sokkabuxur, skó, utanyfirflík og svo andlitsmálninguna.
Þetta er ekki lítil upptalning og strákanir þurfa í mesta lagi að
spá í það hvort þeir ætli að raka sig eður ei. Flestum karlmönnum
er líka slétt sama á meðan jakkafötin passa ennþá og hvíta
skyrtan er hrein. Eru það samt kannski bara við sem erum að
gera þetta of flókið fyrir okkur?
Nú standa flestar konur og klóra sér í höfðinu yfir komandi
hátíðahöldum enda ekki lítið af boðum og veislum að fara í. Svo
vill maður alls ekki vera í sömu fötunum í öllum veislunum
þannig að þetta getur líka verið frekar snúið. Einnig hef ég tekið
eftir því að ég klæði mig út frá því í hvernig veislu ég er að fara í
og hvernig fólk ég mun að hitta.
Ekki langar mér neitt sérstaklega að fara í stutta glimmerkjólnum í jólaboð til tengdó. Mér mundi ekki líða neitt sérstaklega
vel eins og diskókúla innan um alla ættingjana. Glimmerkjóllinn
er hins vegar vel við hæfi í áramótapartíinu í bland við hattana
og flugeldana.
Þetta ber að hafa í huga þegar maður heldur á vit verslana í
jólaösinni í móðursýkislegri leit að jólafötum eins og svo margar
konur eru að huga að þessa dagana. Best er einnig að vera búin
að þessu í tíma því jólafötin lenda oft undir í annars lags veseni
sem fylgir þessari annars yndislegu hátíð ljóss og friðar.

MANNAHÎFN
(VAÈ EYÈIR ÖÒ MIKLUM PENINGUM Å FÎT ¹ M¹N
UÈI %KKERT SVO ORÈ SÁ ¹ GERANDI
(VAÈA FLÅKUR G¾TIR ÖÒ EKKI VERIÈ ¹N ¡G HELD
MIKIÈ UPP ¹ GR¹A LAMBASKINSPELSINN MEÈ FALLEGA
FLATSAUMNUM Å FËÈRINU SEM ÁG KEYPTI NOTAÈAN Å
&RIKKA OG DÕRINU ¹  KR FYRIR TËLF ¹RUM
(VERJAR ERU TÅSKUFYRIRMYNDIR ÖÅNAR (ÁR MYNDI
ENGIN KONA MEÈ SJ¹LFSVIRÈINGU VILJA SJ¹ NAFNIÈ SITT
EN SATT BEST AÈ SEGJA Ö¹ HEF ÁG HELDUR ALDREI HAFT
NEINA AÈRA AÈ FYRIRMYND Å FATAVALI
,ÕSTU GËÈUM VERSLUNARLEIÈANGRI &YRIR F¹EINUM
VIKUM FËRUM VIÈ VINKONA MÅN TIL +AUPMANNAHAFN
AR ÖAR SEM VIÈ SKOÈUÈUM Å BÒÈIR SKRUPPUM ¹
SÎFN OG FËRUM SÅÈAN ¹ JËLAMARKAÈINN Å 4ÅVOLÅ ÖAR
SEM VIÈ G¾DDUM OKKUR ¹ EPLASKÅFUM OG HEITU
KAKËI ¶AÈ VAR GAMAN
,JËTASTA FLÅK SEM ÖÒ HEFUR KEYPT ÖÁR ¶¾R VORU
ALLAR FALLEGAR ÖEGAR ÁG KEYPTI Ö¾R

(VERJU ERTU VEIKUST FYRIR 'ËÈUM SNIÈUM VÎND
UÈUM EFNUM OG FALLEGUM TÎSKUM OG SKËM
(VAÈA FLÅK KEYPTIR ÖÒ ÖÁR SÅÈAST ¡G HNAUT UM
SVARTAN KJËL FR¹ $IANE VON &URSTENBERG Å +AUP
MANNAHÎFN ¹ DÎGUNUM (ONUM ER VAFIÈ UTAN UM
LÅKAMANN OG SÅÈAN BUNDINN SAMAN MEÈ SLAUFU
AÈ FRAMAN ¶ETTA ER EINMITT SNIÈIÈ SEN FRÒ VON
&URSTENBERG ER HVAÈ ÖEKKTUST FYRIR
(VAÈ KEYPTIRÈU ÖÁR FYRIR VETURINN ¡G FÁKK
SKËSMIÈ TIL AÈ FLIKKA UPP ¹ VETRARBOMSURNAR SVO
Ö¾R ENTUST MÁR ENN EINN VETURINN OG KEYPTI
MÁR SÅÈAN SVARTAN ULLARKJËL Å %VU SEM ER SVO
GAMALDAGS AÈ ÖEGAR ÁG ER KOMIN Å HANN LÅT
ÁG ÒT FYRIR AÈ VERA FRAMLIÈIN
5PP¹HALDSVERSLUN 0OLARN O 0YRET ÖAR
SEM ÁG KAUPI FÎT ¹ SON MINN N¾RFATA
VERSLUNIN 3ELENA ÖAR SEM ÒRVALIÈ ER GOTT
OG ÖJËNUSTAN ENGU ÎÈRU LÅK OG SKËBÒÈIN
"RUNO OG *OEL Å +RONPRINSENSGADE Å +AUP

Fallegir samfestingar
Sögu samfestingsins má rekja allt
að fimmta áratugnum þegar
samfestingar komu fram í formi
sundbola fyrir konur jafnt sem
karla. Sem betur fer hefur verið
ör þróun síðan þá og nú eru samfestingar búnir að festa sig í sessi
sem partíklæðnaður.
Samfestingur er eins og kjóll,
þegar þú ert komin í hann þarftu
ekki að hafa áhyggur af neinu
við. Samfestingur stendur fyrir
sínu, toppur og buxur í einu. Gæti
ekki verið þægilegra og sparar
manni svo sannarlega langtímadvölina fyrir framan fataskápinn.
Stuttar skálmar eða síðar, með
ermum eða án, allt er til og geta
allir fundið sér samfesting við hæfi
enda eru margar búðir með einhverja útfærslu af slíkri flík.
Um þessar mundir má sjá fullt
af samfestingum af öllum stærðum og gerðum á helstu tískusýningunum og því um að gera fara að
huga að því að fjárfesta í einum
slíkum enda eru þeir það nýjasta í
dag.

$*!--)¨ ¶ESSI

MUNDI TAKA SIG
VEL ÒT Å PARTÅINU
EÈA ¹ JËLUNUM
&¾ST Å 3PÒTNIKK
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SAMFESTINGUR
ER FR¹ $IESEL
'ALLERÅ  OG
GETUR GENGIÈ
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MARGA SAMFESTINGA Å NÕRRI LÅNU SINNI

FLOTTUM SAMFESTINGI
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varaglossi

Franskur söngfugl
Vanessa Paradis er frægari fyrir
að vera kærasta og barnsmóðir
leikarans Johnnys Depp en sinn
eigin frama. Paradis skaust upp á
stjörnuhiminn aðeins fjórtán ára
gömul, þegar hún söng hið eftirminnilega lag „Joe Le Taxi“ sem
varð mjög vinsælt árið 1987. Söngfuglinn hefur ekki náð neinum
sérstökum vinsældum út fyrir
Frakkland en þar á bæ hefur hún
toppað marga metsölulista. Ný
plata með henni á að koma út árið
2007.

og

EINS OG SJ¹ M¹ ¹ ÖESSARI MYND

Vanessa Paradis var valin sem
andlit ilmsins „Coco“ frá Chanel
og nú síðast var hún aftur valin
sem andlit nýrrar handtöskulínu
frá tískuhúsinu fornfræga. Stjarnan er með mjög rómantískan fatastíl og eru hún og Johnny Depp í
hópi best klæddu para í heimi.
Paradis klæðir sig gjarnan í anda
þriðja áratugarins, víða, sniðlausa
kjólar með lágu mitti, margar
perlufestar og er ýmist með lítinn
hatt eða spöng í hárinu. Leyfum
myndunum tala sínu máli.
¹P
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PASSA EINSTAKLEGA VEL SAMAN OG ER HÒN
HÁR KL¾DD Å MJÎG RËMANTÅSKUM STÅL

3¥44 0),3 +LASSÅSK FEGURÈ ¹ RAUÈA DREGL

INUM Å HVÅTU OG SVÎRTU

www.maccosmetics.com
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Barnakryddið vill börn

Cruise-hjónin fagna enn
Þrátt fyrir að tæpur mánuður sé
síðan leikarahjónin Tom Cruise og
Katie Holmes gengu í það heilaga
er ekkert lát á veisluhöldunum.
Samkvæmt fréttavefnum contactmusic.com leggja hjónakornin nú
drög að framhaldsveislu fyrir alla
þá vini og kunningja sem gátu ekki
komist til Ítalíu 18. nóvember þegar
þau giftust í miðaldakastala í smábænum Bracciano. Talið er líklegt
að veislan verði haldin á heimili
samstarfskonu Cruise, Paulu Wagner, og staðfesti talsmaður leikarans þetta í samtali við vefinn.
Cruise og Holmes hafa verið
mikið í kastljósi fjölmiðlanna eftir
að þau byrjuðu saman enda settu
margir stórt spurningamerki við
sambandið. Cruise bað unnustu
sinnar í Eiffel-turninum í París og
tveimur mánðuðum síðar varð það
opinbert að Holmes gekk með barn

,),9 !,,%. 6AR LÁLEGUR EITURLYFJASALI

Seldi eiturlyf
Breska ungstjarnan Lily Allen er
víst ekki eins saklaus og bros hennur gefur til kynna, en nýlega viðurkenndi hún að hafa selt fíkniefni
á táningsaldri. „Ég seldi eiturlyf
þegar ég var fimmtán ára á Ibiza
og ég var alveg hræðilegur sölumaður. Þumalputtaregla fíkniefnasala fór greinilega fram hjá mér
en hún er að nota aldrei eigið efni,“
segir Allen sem er alveg hætt að
nota eiturlyf í dag. „Nú hefur vinnan og kynlífið komið í stað fíkniefnanna, þó svo að vinnan sé oft
svo tímafrek að enginn tími gefst
til þess að stunda kynlíf.“

%++%24 ,4  6%)3,5(®,$5- #RUISE OG (OLMES ¾TLA AÈ HALDA AÈRA BRÒÈKAUPSVEISLU
FYRIR Ö¹ SEM EKKI KOMUST TIL ¥TALÅU
&2¡44!",!¨)¨'%449)-!'%3

þeirra undir belti. Stúlkan Suri
fæddist síðan í apríl á þessu ári og

Emma
Bunton,
sem er betur þekkt
sem barnakryddið
í stúlknasveitinni
fornfrægu Spice
Girls, hefur ákveðið að feta í fótspor
Angelinu Jolie og
Madonnu ef hún
getur ekki átt barn
upp á eigin spýtur. %--! "5.4/.
%R BYRJUÈ AÈ
Bunton er gift VINNA Å ÖVÅ AÈ
Jade James og ¾TTLEIÈA BARN
vilja þau stofna
fjölskyldu. Bunton hefur átt við
veikindi að stríða og því er ekki
víst að hún geti átt börn og því segist hún vera byrjuð að skoða ættleiðingarferlið.

var stúlkubarnið viðstatt giftingu
foreldra sinna.

Blige fékk átta tilnefningar

Snipes
handtekinn

Í vikunni voru kynntar tilnefningar
til Grammy-verðlaunanna og bar
þar hæst sálardrottninguna Mary
J. Blige sem sópaði að sér átta tilnefningum. Hún leiðir því listann
en Red Hot Chili Peppers koma
næst þar á eftir með sex tilnefningar.
Mary er meðal annars tilnefnd
fyrir dúett sinn og írsku hljómsveitarinnar U2 í laginu „One“.
Bretinn með flestar tilnefningarnar er James Blunt en hann er
meðal annars tilnefndur fyrir lagið
„You‘re Beautiful“ sem toppaði vinsældalista um allan heim á þessu
ári. Paul McCartney er tilnefndur
sem besti karlkyns flytjandinn
fyrir lagið „Jenny Wren“.
Verðlaunin verða afhent við
hátíðlega athöfn hinn 11. febrúar
2007.

Leikarinn Wesley
Snipes gaf sig
fram við yfirvöld
í Orlando á miðvikudaginn var, en
hann hefur verið
eftirlýstur í um
það bil tvo mánuði
fyrir
skattsvik.
Snipes flaug til
7%3,%9 3.)0%3
Orlando á einka'¾TI ÖURFT AÈ
þotu og var þá DÒSA SEXT¹N ¹R Å
búinn að tilkynna FANGELSI
lögreglu að hann
hygðist gefa sig fram. Snipes er
sagður hafa svindlað um það bil 12
milljónum undan skatti á árunum
1996-97 en einnig skilaði hann ekki
skattframtali
frá
1999-2004.
Snipes er orðinn 44 ára gamall og
á yfir höfði sér allt að 16 ára fangelsi verði hann sakfelldur.

*534). 4)-"%2,!+% (ANN ER TILNEFNDUR

-!29 * ",)'% '¾TI TEKIÈ 'RAMMY

TIL TVEGGJA VERÈLAUNA FYRIR PLÎTU SÅNA
b&UTURE3EX,OVE3OUNDSm 

VERÈLAUNIN MEÈ TROMPI EN HÒN FÁKK ¹TTA
TILNEFNINGAR
&2¡44!",!¨)¨'%449)-!'%3
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Martin enduruppgötvar Bítlana

.'¨)2 %)'%.$52 *ËHANNA OG !NDRÁS TËKU VEL ¹ MËTI GESTUM SÅNUM ¹ HINUM

NÕJA "ISTRO BAR ¹ ,AUGAVEGINUM

&2¡44!",!¨)¨0,,

Bistro opnaður
Andrés Pétur Rúnarsson og Jóhanna S. Ólafsdóttir opnuðu veitingastaðinn Bistro formlega síðastliðinn fimmtudag. Fjöldi góðra gesta mætti á
staðinn og fagnaði með þeim en staðurinn, sem áður hýsti Blúsbarinn,
hefur allur verið endurhannaður í nútímalegum stíl.
Léttar veitingar voru á boðstólum og runnu ljúflega niður í gestina,
sem allir virtust skemmta sér hið besta.

./4!,%'(%)4 (REFNA +RISTINSDËTTIR OG
3+, ¥ "/¨).5 ,EA OG -ICHAEL M¾TTU

HRESS OG K¹T ¹ "ISTRO OG SPJÎLLUÈU VIÈ
GESTI STAÈARINS

«LAFUR «ÈINN 6ALDEMARSSON LÁTU FARA
VEL UM SIG ¹ BEKKJUM "ISTRO ¶ESS M¹
GETA AÈ «LAFUR ER BRËÈIR "RÅETAR 3UNNU
)DOL STJÎRNU

%9*!-%.. +RISTËFER )NGASON OG 3ELMA 2AGNARSDËTTIR FATAHÎNNUÈUR LÁTU SIG EKKI

VANTA Å OPNUNARHËFIÈ OG SK¹LUÈU Å HVÅTVÅNI 4AKIÈ EFTIR ÖESSARI SKEMMTILEGU NOTKUN
3ELMU ¹ GALLAJAKKANUM TLI ÖETTA SÁ ÖAÈ HEITASTA Å DAG EÈA ER 3ELMA AÈ KOMA AF
STAÈ NÕJU TÅSKU¾ÈI

Þegar ég heyrði fyrst af því að
George Martin, lifandi goðsögn á
meðal upptökustjóra og án efa
fimmti Bítillinn, væri að endurvinna vel valin Bítlalög beint af
upprunalegu
segulböndunum
fyrir nýja „Bítlaplötu“ varð ég
strax mjög spenntur. Mér finnst
sú hugmynd að gera eitthvað nýtt
úr gömlu sem allir þekkja afar
spennandi. Hef aldrei skilið
íhaldssama
tónlistarunnendur
sem blóta endurhljóðblöndun eða
tökulögum. Það fólk getur bara
sleppt því að kynna sér nýja efnið
og haldið áfram að hlusta á gömlu
upptökurnar.
Á Love fær George Martin
með sér í lið son sinn Giles. Saman
taka þeir 33 Bítlalög og endurhljóðblanda í 26 stykki. Já, það
þýðir að stundum taka þeir búta
úr nokkrum lögum og blanda
saman í eitt. Í þeim tilraunum
sínum tekst þeim best upp með að
blanda saman lögunum Being for
the Benefit of Mr. Kite, I Want
You og Helter Skelter. Einnig er
sambræðingur Within You Without You og Tomorrow Never
Knows sérstaklega vel gerður.
Virkilega súrrealískar útgáfur
sem bæta nýjum demöntum í
heildarverk meistara Martin. Sun
King er svo spilað afturábak, sem
býr til undarlega fallegt „nýtt“
forspil á George Harrison-slagaranum Something.
Mikið er svo lagt í að tengja
lögin saman með ýmiss konar
hljóðskúlptúrum. Þannig rennur
endirinn af Juliu meistaralega
vel inn í frábæra nýja útgáfu af
Eleanor Rigby, þar sem þeir feðgarnir sanna að það er hæglega
hægt að vera skapandi listamaður þó svo að þeir séu „bara“ hljóðmenn.
Þetta er líka frábær plata fyrir
hljóðnörda. Í flest lögin er ekki
búið að bæta svo miklu nýju en

engu að síður er búið að endurvinna þau algjörlega. Þetta þýðir
að sjarmi gömlu upptakanna er
enn til staðar, nema bara í töluvert meiri hljómgæðum en áður.
Lögin eru heldur ekki mixuð með
sama einfalda stereóhættinum og
gömlu upptökurnar, þar sem
trommum og bassa var einfaldlega skeytt saman í annan hátalarann. Núna hafa lögin miklu
meira rými, og strengja- og
blástursútsetningar ná að njóta
sín mun betur. Ný hljóðblöndun
af einu besta Bítlalaginu, I Am
the Walrus, sannar þetta. Það
skemmir heldur ekki að hægt er
að kaupa sérstaka útgáfu sem
inniheldur tvær útgáfur af plötunni, önnur hljóðblönduð í steríó
en hin fyrir 5.1 hátalarakerfið.
Þessi plata rennur svo auðveldlega í gegn að það er nánast
hættulegt. Það er svipuð tilfinning sem fylgir því að heyra þetta
og það var að sjá endurbættar
útgáfur George Lucas af fyrri
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Star Wars trilógíunni.
Þessi plata er víst gerð fyrir
einhvers konar Bítlasýningu í Las
Vegas. Satt best að segja líta ljósmyndir úr henni hræðilega klisjulega út og ég vil sem minnst vita
af henni. Þessi plata stendur ein
og sér sem fullkomin heild án
þessarar skuggalegu sýningar og
er án efa frábær viðbót í Bítlasafnið.
Sama hvernig á það er litið er
Love verk meistara, og þar af
leiðandi
meistaraverk.
Eina
ástæðan fyrir því að ég gef henni
ekki fullt hús er vegna þess að ég
hefði viljað heyra George Martin
fara enn lengra með þá hugmynd
að búa til ný lög úr gömlum.
Kannski fáum við meira af því
næst?
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Önnur sólóplatan

Segist fagna
frelsinu
Poppstjörnunni Britney Spears
leiðist umfjöllun fjölmiðla um hana
undanfarnar vikur, en fjölmiðlar
hafa verið duglegir að segja frá
partístandi hennar, Paris Hilton og
Lindsay Lohan. „Það er mjög langt
síðan ég hef getað farið út á lífið.
Undanfarin tvö ár hef ég gert lítið
annað en að sinna heimilinu og þess
vegna finnst mér ég eiga alveg
skilið að fá að sletta aðeins úr
klaufunum,“ skrifar Britney á
heimasíðu sína. En eins og frægt er
skildi Britney við fyrrverandi ástmann sinn og barnsföður Kevin
Federline fyrir skemmstu. „Hvert
einasta skref mitt undanfarið hefur
verið blásið upp í fjölmiðlum en
þeim finnst ég greinilega fagna
þessu nýfundna frelsi mínu of
mikið,“ segir Britney enn fremur.

'7%. 34%&!.) 'WEN HEFUR SENT FR¹ SÁR
PLÎTUNA 4HE 3WEET %SCAPE

Gwen hefur einnig sent frá sér
tónleikana Harajuku Lovers Live á
DVD-mynddiski, sem voru teknir
upp í heimabæ hennar í Anaheim í
Kaliforníu.

Upptökur með söng leikkonunnar frægu Judy Garland hafa
verið seldar á uppboði fyrir
tæpar þrjár milljónir íslenskra
króna. Spólurnar eru tvær talsins og eru taldar innihalda fyrstu
upptökur af söng Garland. Upptökurnar eru frá árinu 1935 en þá
var barnastjarnan aðeins tólf ára
og spilar móðir hennar undir á
píanó.
Garland sló í gegn í kvikmyndinni „Wisard of Oz“ og hefur verið
sögð ein af átta mestu leikkonum
allra tíma af bandarísku kvikmyndasamtökunum.

*5$9 '!2,!.$ "ARNASTJARNAN LÁST ¹RIÈ

 EN NÒ HAFA GAMLAR UPPTÎKUR MEÈ
SÎNG HENNAR VERIÈ SELDAR ¹ T¾PAR ÖRJ¹R
MILLJËNIR KRËNA

PI PAR • SÍA • 60855

- $*!--! "ÒIN AÈ SINNA HEIMILINU
¹N HVÅLDAR Å TVÎ ¹R

Önnur sólóplata Gwen Stefani, The
Sweet Escape, er komin út. Platan
fylgir eftir hinni vinsælu Love
Angel Music Baby sem kom út fyrir
tveimur árum og á henni voru lög á
borð við Hollaback Girl, What You
Waiting For, Cool og Rich Girl.
Upptökustjórn á plötunni var í
höndum The Neptunes, Akon, Tonys
Kanal úr No Doubt, Nellee Hooper,
Seans Garrett, Swizz Beatz, Daves
Stewart og Tims Rice-Oxley úr
Keane.
Fyrsta smáskífulag plötunnar,
Wind it Up, er komið í mikla spilun.
Sá The Neptunes-tvíeykið um upptökustjórnina. Gwen mun fylgja
plötunni eftir með tónleikaferð sem
hefst að öllum líkindum í apríl á
næsta ári.

Söngur Garland
seldur á 3 milljónir

0)2!4%3 /& 4(% #!2)""%!. &IMM MILL

JËNIR $6$ DISKA SELDUST ¹ ÒTG¹FUDEGI
MYNDARINNAR

Rýkur út
Það er greinilegt að DVD-útgáfa
kvikmyndarinnar Pirates of the
Caribbean: Dead Man‘s Chest,
verður í mörgum jólapökkum í
Bandaríkjunum fyrir þessi jólin.
Myndin kom í búðir vestanhafs
síðastliðinn miðvikudag og seldust samdægurs rétt yfir fimm
milljón eintök. Spá menn því að
kvikmyndin verði sú allra söluhæsta fyrir þessi jól, en fyrri
myndin The Curse of the Lack
Pearl seldist í 16 milljónum eintaka. Kvikmyndin Cars hefur selst
í 13 milljónum eintaka hingað til
og Narnia í 12 milljónum. Vonast
Disney-menn sem dreifa Pirates
of the Caribbean að hún taki fram
úr þeim tveimur þegar nær dregur jólum. Söluhæsta DVD-mynd
sem gefin hefur verið út hingað til
er teiknimyndin Finding Nemo en
27 milljón eintök seldust af henni.

TÖLVUPÓSTUR
Í SÍMANN ÞINN
Tilvalin lausn fyrir smærri fyrirtæki, einyrkja og verktaka
Nú geta allir haft aðgang að skrifstofuumhverfi á sanngjörnu verði. Með OpenHand nýtir þú núverandi netfang áfram en færð dagatal, tengiliði og önnur gögn
í farsímann og tölvuna líkt og þú værir hluti af stóru skrifstofuumhverfi.
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TIL AÈ HRESSA UPP ¹ ÅMYND SÅNA

OpenHand geymir öll gögnin þín á öruggum stað. Ef farsíminn eða tölvan glatast

Bað Al Gore
um aðstoð

er ávallt til öruggt afrit hjá okkur. Hver kannast ekki við að týna símanum og

Leikkonan Lindsay Lohan hefur
beðið fyrrverandi varaforseta
Bandaríkjanna, Al Gore, um
aðstoð við að bæta ímynd sína.
Lindsay, sem er aðeins tvítug,
skrifaði nýlega fjöldatölvupóst
sem gekk milli manna í Hollywood
en í póstinum stóð að hún væri
þreytt á því hvernig fjölmiðlar
skrifuðu um hana og hve mikilvægt væri að æska landsins
menntaði sig. „Al Gore mun
aðstoða mig, hann hefur þegar sett
sig í samband við mig og vill ræða
þessi mál,“ segir meðal annars í
bréfinu, en svo segir í dagblaðinu
New York Post.

öllum tengiliðum í leiðinni? Slík leiðindi eru úr sögunni með OpenHand.
Ef þú þarft aukið skipulag í þínum rekstri, aðgengi að gögnum á ferðinni og
öruggan stað til að geyma þín gögn þá er OpenHand lausnin fyrir þig.
Líttu við hjá Hátækni og leitaðu nánari upplýsinga.

SoHosted
Ármúli 26

www.hataekni.is

www.openhand.is

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

40 þúsund gestir
MIÐASALA Í SMÁRABÍÓ OG REGNBOGANN Á
W.

EN
IN GLI
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80 þúsund gestir

5 edduverðlaun

Frábær jólamynd fyrir alla fjölskylduna!

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

SÍMI 462 3500

SÍMI 551 9000

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. 1.30 og 3.20
HÁTÍÐ Í BÆ
kl. 1.30, 3.40, 5.50, 8 og 10.10
SKÓGARSTRÍÐ ÍSL. TAL
kl. 1.50 og 3.40
BORAT
kl. 3 og 10.20 B.I. 12 ÁRA
MÝRIN
kl. 5.40 og 8 B.I. 12 ÁRA

CASINO ROYALE
HNOTUBRJÓTSPRINSINN ÍSL. TAL
HÁTÍÐ Í BÆ
THE NATIVITY STORY
MÝRIN W.ENGLISH SUBTITLES
BORAT
SKÓGARSTRÍÐ ÍSL. TAL

kl. 6 og 9 B.I. 14 ÁRA
kl. 3 og 6
kl. 3, 5.50, 8, 10.10
kl. 8 B.I. 7 ÁRA
kl. 3, 6 og 10 B.I. 12 ÁRA
kl. 8 og 10
kl. 3

THE HOLIDAY
kl. 8 og 10.30
CASINO ROYALE
kl. 5.20 B.I. 14 ÁRA
HNOTUBRJÓTSPRINSINN ÍSL. TAL kl. 2 og 3.40
HÁTÍÐ Í BÆ
kl. 2, 4 og 6
SAW III
kl. 8 og 10.15

450 kr. í bíó!

450 kr. í bíó!

Gildir á allar sýningar í
Borgarbíó merktar með rauðu

Gildir á allar sýningar í
Regnboganum merktar með rauðu

Booka Shade spilar Á heimaslóðir með Herranótt
á árslistakvöldi

"//+! 3(!$% &ÁLAGARNIR 7ALTER -ERZIG

ER OG !RNO +AMMERMEIER ERU ¹ LEIÈINNI
TIL LANDSINS

sama tíma kraftmikil og magnþrungin.
Miðasalan á tónleikana hefst
föstudaginn 8. desember á midi.is
kl. 10.00. Miðaverð í forsölu er
1.900 kr. auk miðagjalds.

FRUMSÝND
FRUMSÝND 08//12//06
08//12//06
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Vinningar verða afhendir hjá BT Smáralind. Kópavogi. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 99 kr/skeytið.

Þýska teknóhljómsveitin Booka
Shade, sem er sjóðheit um þessar
mundir, spilar á árslistakvöldi
Party Zone hinn 19. janúar.
Sveitin er skipuð þeim Walter
Merziger og Arno Kammermeier
og hafa þeir sem Booka Shade gefið
út tvær plötur á jafnmörgum árum.
Fyrst gáfu þeir út Memento og svo
á þessu ári hina marglofuðu Movements, sem hefur fengið mjög góða
dóma. Er hún á meðal þeirra hundrað mest seldu hjá iTunes-tónlistarversluninni.
Booka Shade hefur skapað sér
sinn eigin hljóðheim og stíl sem
einkennist af minimalískri og lágstemmdri teknótónlist sem er á

Ólafur Egill Egilsson
mun setjast í leikstjórastólinn eftir áramót og
stýra Herranótt, leikfélagi
Menntaskólans í Reykjavík.

„Þetta er mitt gamla uppáhaldsleikfélag,“ sagði Ólafur Egill í
samtali við Fréttablaðið, en hann
lék í tveimur sýningum Herranætur þegar hann gekk í skólann.
„Ég hafði mjög gaman af því. Það
var eiginlega þar sem ég slípaðist
fyrir alvöru,“ bætti Ólafur við.
Þetta er í annað skiptið sem hann
tekur um leikstjórnartaumana
fyrir Herranótt, því árið 2003 leikstýrði hann verkinu Hundshjarta
eftir smásögu Mikhaíls Búlgakov.
„Það var svo skemmtilegt að ég
sló bara til þegar mér var boðið
þetta aftur,“ sagði Ólafur Egill.
Leikhópurinn Vesturport, sem
Ólafur Egill er lykilmaður í, hefur
nú nýlokið leikferðalagi sínu um
Þýskaland og Noreg, þar sem hann
sýndi Woyzeck og Rómeó og Júlíu.
Ólafur sagðist hafa nýtt þann tíma
sem gafst til að vinna í leikgerðinni fyrir sýningu Herranætur. „Í
þetta skipti verður verkið samsuða úr söngleiknum Carousel og
leikritinu Liliom eftir Ungverjann
Ferenc Molnár,“ sagði Ólafur, sem
situr nú sveittur við að klára leikgerðina. Æfingar eiga að hefjast
rétt eftir áramót, og hann segist
stefna á frumsýningu strax í lok
febrúar.
Ýmislegt verður um að vera á
sviðinu, að sögn Ólafs. „Við verðum með hljómsveit og eitthvert

3.µ2 !&452 4), 500(!,$3,%)+&¡,!'3).3 «LAFUR %GILL LEIKSTÕRIR SÕNINGU (ERRAN¾TUR
EFTIR ¹RAMËT EN HANN HEFUR B¾ÈI LEIKIÈ MEÈ FÁLAGINU OG LEIKSTÕRT ÖVÅ ¹ÈUR
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húllumhæ,“ sagði Ólafur, en hann
hefur fengið Kristínu Berman listhönnuð til að leggja sér lið við
gerð búninga og sviðsmyndar.
„Hún er alveg svakalega öflug og
er að vinna með Grikkjunum niðri
í Þjóðleikhúsi núna,“ sagði Ólafur.
Hann býst þó ekki við því að hann

leiti liðsinnis við tónlistina utan
veggja skólans. „Það er svo mikið
af hæfileikafólki, bæði leikurum
og músíköntum, í MR að það er
ekki hægt að þverfóta fyrir því.
Við þurfum enga utanaðkomandi
hjálp þar,“ sagði Ólafur Egill.
SUNNA FRETTABLADIDIS

SPARBÍÓ 450 krkr

www.haskolabio.is

á allar sýningar merktar með appelsínugulu
á laugardögum og sunnudögum

TÓNLISTARMAÐUR MANNÚÐARVINUR - ÞJÓÐARÓGN

HEIMSFRUMSÝNING

JÓLAMYNDIN Í ÁR
FORSTJÓRI HEILA KLABBSINS

BNA GEGN JOHN LENNON

Óborganleg
grínmynd
eftir Lars
Von Trier
um árekstra
Íslendinga
og Dana,
þar sem
Friðrik Þór
og Benedikt
Erlings stela
senunni.

Leiðin til
Betlehem

Tim Allen

(FRÁFÖLLNU (
HINIR

Martin Short
KVIKMYND EFTIR BALTASAR KORMÁK

Frá framleiðendum

BARÁTTAN
UM
JÓLIN
ER
HAFIN.

og

Martin Short

Tim Allen

EEEE

BOSS OF IT ALL

kl. 3:40 - 8 - 10:10

B.i.12

THE US VS. JOHN LENNON

kl. 5:50 - 8 - 10:10

B.i.12

SANTA CLAUSE 3

kl. 3:40 - 5:50 - 8

Leyfð

NATIVITY STORY

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

B.i.7

MÝRIN

kl. 4 - 6 - 8 - 10:10

B.i. 12

THE DEPARTED

kl. 10:10

B.i. 16

JÓLASVEININN 3

S.V. -MBL

HAGATORGI • S. 530 1919

/ KRINGLUNNI

/ ÁLFABAKKA

/ KEFLAVÍK

/ AKUREYRI

THE GRUDGE 2

kl. 5:50 - 10:30

B.i. 16

THE HOLIDAY

kl. 5:30 - 8 - 10:30

B.i.7

THE HOLIDAY

kl. 8 - 10:30

Leyfð

STURTAÐ NIÐUR M/- Ísl tal.

kl. 2 - 4

Leyfð

FLY BOYS

kl. 8

B.i. 12

DEAD OR ALIVE

kl. 4 - 6 - 8 - 10

B.i.12

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl tal.

kl. 2 - 4

Leyfð

THE NATIVITY STORY

kl. 6

Leyfð

B.i.16

BÆJARHLAÐIÐ M/- Ísl tal.

kl. 1:45 - 3:40

Leyfð

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl tal.

kl. 1:40 - 3:50 - 6

Leyfð

FLUSHED AWAY M/-Ensk tal

kl. 6

Leyfð

DEAD OR ALIVE

kl. 8 - 10

B.i.12

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl tal kl. 1:30 - 3:40 - 5:50

Leyfð

JÓNAS M/- Ísl tal.

kl. 1:45

Leyfð

FLUSHED AWAY M/-Ensk tal

kl. 8 - 10

Leyfð

SANTA CLAUSE 3

kl. 2 - 4 - 6

Leyfð

SANTA CLAUSE 3

kl. 2

Leyfð

FLUSHED AWAY M/-Ensk tal. kl. 3:40 - 5:50 - 8 - 10:10

Leyfð

ÓBYGGÐIRNA M/- Ísl tal

kl. 1:30

Leyfð

BÆJARHLAÐIÐ M/- Ísl tal.

kl. 1:40 - 3:30

Leyfð

SCANNER DARKLY

kl. 8

B.i. 16

FLUSHED AWAY M/-Ensk tal

kl. 4 - 6

Leyfð

SANTA CLAUSE 3

Leyfð

JÓNAS M/- Ísl tal

kl. 2

Leyfð

THE GRUDGE 2

kl. 10

B.i. 16

THE LAST KISS

kl 8 - 10

B.i.12

DEAD OR ALIVE

kl. 4 - 6 - 8 - 9 - 10:10

DEAD OR ALIVE VIP

kl. 2 - 5 - 8 - 10:10

SAW 3

kl. 8 - 10:20

kl. 1:30 - 3:40 - 5:50

B.i.12

Gefa út jólasmáskífu
Pönkhljómsveitin The Neighbours
hefur gefið út sína fyrstu jólasmáskífu. Hljómsveitin samanstendur
af söngvaranum Villa, Krissa gítarleikara og trommaranum Lalla og
var smáskífan tekin upp á nokkrum
klukkutímum í nóvember.
Skífan inniheldur fimm jólalög,
þar af þrjú frumsamin og tvö eftir
aðra. Eftir upptökur tók aðeins viku
að fullklára plötuna. „Við viljum
lítið sem ekkert vera að fikta í lögunum eftir að við erum búnir að
taka þau upp. Pönkið verður einfaldlega bara ljótt ef það er mikið
lagað til,“ segir Lalli trommuleikari.
Athygli vekur að enginn bassaleikari er í hljómsveitinni. „Við
höfum mjög mikið verið að velta
því fyrir okkur hvort við ættum
ekki að vera með bassa í hljómsveit-

4(% .%)'("/523 0ÎNKARARNIR HAFA
GEFIÈ ÒT SÅNA FYRSTU JËLASM¹SKÅFU

inni og erum enn á krossgötum með
það. Hver veit? Kannski verður
kominn bassaleikari fyrir jólaplötuna á næsta ári,“ segir Krissi.
Platan er aðeins fáanleg beint
frá hljómsveitarmeðlimum, m.a. í
gegnum
www.myspace.com/
neighboursthe.

SparBíó* — 450kr

SKOLAÐ Í BURTU 3 M/- ÍSL TAL. KL. 1:30 Í ÁLFABAKKA KL. 2 Á AK OG KEF.

JÓLASVEINNINN 3 M/- ÍSL TAL. KL. 1:30 Í ÁLFABAKKA KL. 2 Á AK OG KEF.

JÓNAS, SAGA UM GRÆNMETI M/- ÍSL TAL. KL. 1:45 Í ÁLFABAKKA

BÆJARHLAÐIÐ M/- ÍSL TAL. KL. 1:45 Í ÁLFABAKKA

ÓBYGGÐIRNAR
„THE WILD“

Sýnd með íslensku tali !

ÓBYGGÐIRNAR M/- ÍSL TAL. KL. 1:30 Í ÁLFABAKKA

SparBíó*

: 450 KR MIÐAVERÐ Á OFANTALDAR SÝNINGAR
Laugardag og Sunnudag Í SAMBÍÓUNUM ÁFABAKKA, AKUREYRI OG KEFLAVÍK
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,EIKKONAN +IRSTEN $UNST SEGIR
EKKERT H¾FT Å FRÁTTUM ÖESS
EFNIS AÈ HÒN SÁ ËFRÅSK 3ÎGUR
UM ÖAÈ HAFA VERIÈ Å GANGI EFTIR
AÈ FJÎLMIÈLAR BIRTU MYNDIR
AF HENNI Å VÅÈUM FÎTUM OG
HÒN VAR SÎGÈ HAFA B¾TT ¹ SIG

NOKKRUM KÅLËUM b+IRSTEN ER
EKKI ËFRÅSK m SAGÈI TALSMAÈUR
$UNST

!SHLEE 3IMPSON
ER BÒIN AÈ SELJA
VILLUNA SÅNA Å ,OS
!NGELES !SHLEE

BORGAÈI   MILLJËNIR
DOLLARA FYRIR HÒSIÈ Å FYRRA
EN SELDI ÖAÈ NÒ FYRIR  
MILLJËNIR 3TÒLKAN GR¾DDI
ÖVÅ VEL OG HYGGUR ¹ KAUP
¹ ST¾RRA HÒSI ¶ANGAÈ
TIL MUN HÒN BÒA HJ¹
ELDRI SYSTUR SINNI
*ESSICU 3IMPSON
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 !NNAÈ ¥SLANDSMET 2AGNHEIÈAR
+EPPNI HÁLT ¹FRAM Å (ELSINKI Å G¾R ÖAR SEM
%VRËPUMEISTARAMËTIÈ Å  METRA LAUG Å
SUNDI FER FRAM 2AGNHEIÈUR 2AGNARSDËTTIR
VAR EINI ¥SLENDINGURINN SEM KEPPTI Å G¾R
ÖEGAR HÒN KEPPTI Å  METRA FJËRSUNDI
2AGNHEIÈUR GERÈI SÁR LÅTIÈ FYRIR OG SETTI NÕTT
¥SLANDSMET Å GREININNI ÖEGAR HÒN SYNTI
VEGALENGDINA ¹ TÅMANUM  
2AGNHEIÈUR ¹TTI SJ¹LF GAMLA METIÈ
EN ÖAÈ SETTI HÒN ¹RIÈ  ¶Ë
AÈ 2AGNHEIÈUR HAFI ENDAÈ Å 
S¾TI VAR HÒN EINUNGIS TVEIMUR
HUNDRAÈSHLUTUM FR¹ ÖVÅ AÈ
KOMAST Å UNDANÒRSLIT

SPORT FRETTABLADIDIS

(!..%3 ¶ 3)'52¨33/. (%&52 6%2)¨  3+/43+«.5- &92)2 "2®.$"9

Líkar lífið vel í Kaupmannahöfn
,ANDSLIÈSMAÈURINN (ANNES ¶ 3IGURÈSSON
HEFUR BYRJAÈ VEL ¹ SÅNU FYRSTA TÅMABILI Å
$ANMÎRKU ÖAR SEM HANN SPILAR MEÈ STËRLIÈI
"RÎNDBY (ANN SKORAÈI TIL AÈ MYNDA EINA
MARK LIÈSINS Å LEIK GEGN NORSKA LIÈINU ,ILLE
STRÎM Å 2OYAL ,EAGUE DEILDINNI Å FYRRADAG
b¶ETTA VAR HÎRKULEIKUR OG ER ,ILLESTRÎM
MEÈ STERKT LIÈ m SAGÈI (ANNES b,EIKURINN FËR
FRAM VIÈ ERFIÈAR AÈST¾ÈUR EN ÖAÈ HAFÈI RIGNT
MIKIÈ OG VÎLLURINN VAR EINS OG DRULLUSVAÈm
(ANN SEGIST SJ¹LFUR VERA S¹TTUR VIÈ SÅN
HLUTSKIPTI HJ¹ LIÈINU b¶AÈ ER GOTT AÈ SKORA
NOKKUR MÎRK OG FARA MEÈ ÖAÈ Å VETRARFRÅIÈ m
SAGÈI HANN EN DANSKA ÒRVALSDEILDIN ER
KOMIN Å FRÅ OG BYRJAR EKKI AFTUR FYRR EN Å MARS
"RÎNDBY M¾TIR ,ILLESTRÎM AFTUR ¹ MORGUN Å
ÖETTA SINN Å $ANMÎRKU OG HEFST JËLAFRÅIÈ ÖVÅ
¹ M¹NUDAG
b¡G ER MJÎG ¹N¾GÈUR MEÈ VERUNA HJ¹

-IKKEL !AGAARD ËS¹TTUR VIÈ LEIKSTÅL 3KJERN

Kostar mig landsliðssæti að spila í Skjern
(!.$"/,4) Danski hornamaðurinn
Mikkel Aagaard segir að hann fái
ekki að njóta sín í sinni leikstöðu
hjá Skjern og þess vegna muni
hann missa af heimsmeistaramótinu í handbolta. Leikstíll Arons
Kristjánssonar þjálfara kosti hann
sæti í danska landsliðinu.
„Ég sakna þess að vera ekki
spilaður uppi jafn mikið og áður,“
sagði hann í viðtali við staðarblað
í Skjern eftir leik liðsins gegn
GOG í vikunni. „Í dag fékk ég þrjú
færi í fyrri hálfleik, eitt í seinni
hálfleik og ég skoraði fjögur mörk.
Það er ekki nóg til að ég verði valinn í landsliðið. Svona hefur þetta
verið í langan tíma.“
Aagaard hefur misst af fjórum
leikjum vegna meiðsla en mest

%NGLANDI EN HÁR ER MEIRA STËLAÈ ¹
T¾KNILEGU HLIÈINA %N ÖAÈ ERU FYRST
OG FREMST LIÈ EINS OG "RÎNDBY
&#+ OG /DENSE SEM GERA
DEILDINA GËÈA ENDA ALLT
MJÎG GËÈ LIÈm
(ANNES LÅKAR ÖVÅ VISTIN
VEL Å +AUPMANNAHÎFN
ÖAR SÁ AUÈVELT AÈ AÈLAGAST
AÈST¾ÈUM SEM ERU EKKI ËLÅK
AR ÅSLENSKU UMHVERFI
b¶ETTA ER FLOTT BORG OG
HÁR ER GOTT AÈ VERA +¾RAST
AN ER Å KOMIN Å N¹M HÁR
OG ÁG ¹ SVO ¾TTINGJA HÁR
/KKUR LÅÈUR MJÎG VELm

"IRGIR ,EIFUR KOMST EKKI
GEGNUM NIÈURSKURÈINN
Birgir Leifur Hafþórsson komst ekki í gegnum niðurskurð á Alfred Dunhillmótinu í Suður-Afríku. Birgir Leifur lék þó betur í gær en á fyrsta degi.
'/,& Birgir Leifur Hafþórsson,

-)++%, !!'!!2$ &AGNAR HÁR SIGRI
DANSKA LANDSLIÈSINS ¹ 2ÒSSUM ¹ %- Å
3VISS FYRR ¹ ¹RINU
./2$)# 0(4/3!&0

skorað sex mörk í einum leik í
vetur. Nýting hans hefur verið góð
og var hann því valinn í landsliðshóp Dana en enn á eftir að skera
niður hópinn. Aagaard telur að
hann verði einn þeirra sem muni
missa af HM.
ES¹

.ÕR MEÈLIMUR Å +NATTSPYRNUSAMBANDI %VRËPU

Gíbraltar tekið inn í UEFA
taka Gíbraltar inn í sambandið.
Málið er hápólitískt en Spánn
neitar að viðurkenna sjálfstæði
héraðsins, sem lýtur stjórn Breta.
Knattspyrnuforysta Spánar hefur
áður sagst ætla að sniðganga viðburði sem Gíbraltar fær að taka
þátt í. Ólíklegt þykir að staðið
verði við þau orð.
ES¹

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

&«4"/,4)
Knattspyrnusamband
Evrópu hefur veitt Gíbraltar
tímabundna aðild að sambandinu
þar til hún verður endanlega
staðfest á þingi sambandsins í
febrúar næstkomandi.
Að baki er tíu ára barátta en í
sumar úrskurðaði íþróttadómstóll
Evrópu að UEFA væri skylt að

"RÎNDBY ¶ETTA ER STËR OG FLOTTUR KLÒBBUR ÖË
SVO AÈ GENGIÈ SÁ EKKI BÒIÈ AÈ VERA Å SAM
R¾MI VIÈ ÖAÈ m SAGÈI (ANNES EN "RÎNDBY ER
SEM STENDUR Å SJÎUNDA S¾TI DEILDARINNAR
NÅTJ¹N STIGUM ¹ EFTIR TOPPLIÈI &#+
b¡G ER ÖË VISS UM AÈ VIÈ EIGUM EFTIR
AÈ KOMA STERKIR TIL LEIKS Å VOR ¶ETTA GETUR
VERIÈ FLJËTT AÈ BREYTASTm
(ANNES HEFUR ¹TT FAST S¾TI Å BYRJUNAR
LIÈINU OG SEGIST HANN ÖAKKL¹TUR FYRIR ÖAÈ
b¶ETTA KOM Å SJ¹LFU SÁR EKKI ¹ ËVART ¡G
HEF TRÒ ¹ ÖVÅ SEM ÁG ER AÈ GERA OG ÖAÈ HEFUR
ÖJ¹LFARINN LÅKA ¶AÈ ER AUÈVITAÈ FR¹B¾RT AÈ F¹
LOKSINS AÈ SPILA REGLULEGA EN ÖAÈ HEFUR VERIÈ
LÅTIÈ UM ÖAÈ UNDANFARIÈ ¹RIÈ m SAGÈI (ANNES
SEM KOM FR¹ 3TOKE Å %NGLANDI Å HAUST
(ANN SEGIR AÈ ÖË NOKKUR MUNUR SÁ ¹
DÎNSKU ÒRVALSDEILDINNI OG ENSKU  DEILDINNI
b-AÈUR ÖARF AÈ VERA STËR OG STERKUR Å

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

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

9

HVER
VINN
UR!

atvinnukylfingur úr GKG, hefur
lokið keppni á sínu fyrsta móti í
Evrópumótaröðinni í golfi, Alfred
Dunhill mótinu í Suður-Afríku.
Birgir Leifur lék á þremur höggum yfir pari í gær og komst ekki í
gegnum niðurskurð.
Birgir Leifur hóf keppni á
fimmtudaginn, náði sér ekki
almennilega á strik og lék á fimm
höggum yfir pari eftir að hafa
farið illa af stað.
Birgir Leifur lék betur í gær og
fór vel af stað. Hann fékk fugl á
annarri holu og útlitið þokkalegt.
Birgir fékk svo skolla á þeirri sjöundu og var á pari eftir fyrstu níu
holurnar og á fimm höggum yfir
pari samanlagt.
Birgir fékk svo annan skolla á
þrettándu holu og á átjándu og síðustu holunni fékk hann tvöfaldan
skolla. Birgir Leifur lauk því
keppni á átta höggum yfir pari,
sem dugði honum í 118. til 126.
sæti. Birgir var sex höggum frá
því að komast í gegnum niðurskurðinn þar sem þeir kylfingar
sem voru á tveimur höggum yfir
pari sluppu í gegn. 72 keppendur
halda áfram keppni og spila tvo
hringi til viðbótar, í dag og á morgun.
Suður-Afríkumaðurinn Charl
Schwartzel er einn í efsta sæti á
átta höggum undir pari vallarins
en fast á hæla hans koma Rafael
Cabrera Bello frá Spáni og Oliver
Wilson frá Englandi á sex höggum
undir pari.
Sigurvegarinn frá í fyrra,
Suður-Afríkumaðurinn Ernie Els,
lék á pari í gær líkt og á fyrsta
degi og er í 34. til 46. sæti. Englendingurinn Lee Westwood lék
vel í gær eða á 66 höggum og er í
fjórða sæti. Það lék þó enginn

")2')2 ,%)&52 (!&¶«233/. ,AUK KEPPNI ¹ !LFRED $UNHILL MËTINU Å G¾R ÖEGAR HANN
KOMST EKKI Å GEGNUM NIÈURSKURÈINN
./2$)# 0(/4/3'%449

betur en heimamaðurinn Titch
Moore sem lék á 64 höggum í gær
og bætti sig um tólf högg frá deginum áður.
Ekki líður langur tími þar til
Birgir Leifur tekur þátt í næsta
móti því það er strax í næstu viku
og er einnig í Suður-Afríku. Það
mót hefst á fimmtudaginn í næstu
viku og er einnig hluti af Evrópu-

mótaröðinni. Birgir Leifur sagði í
samtali við Fréttablaðið á dögunum að eftir það mót tæki hann sér
líklega frí fram í febrúar, enda
búinn að keppa grimmt á þessu ári
og tekur hvíldinni fagnandi.
Annan daginn í röð sá Birgir
Leifur sér ekki fært að svara í
símann.
DAGUR FRETTABLADIDIS

+NATTSPYRNUSAMBAND %VRËPU ÅHUGAR RËTT¾KAR BREYTINGAR ¹ %VRËPUKEPPNINNI

Íhuga að fjölga liðum um átta
&«4"/,4)
Knattspyrnusamband
Evrópu, UEFA, íhugar nú að gera
róttækar breytingar á lokakeppni
Evrópumótsins í knattspyrnu og
fjölga liðum úr 16 í 24. Hugsanlegt
er að breytingin taki gildi í keppninni 2012. Þetta eru góðar fréttir
fyrir okkur Íslendinga þar sem
möguleikar okkar á að komast á
stórmót aukast til muna við þessar
breytingar.
Framkvæmdastjóri sambandsins, Lars-Christer Olsson, staðfesti að þetta hefði verið rætt
innan stjórnar UEFA. „Einstaklingar innan stjórnarinnar hafa nú
þegar rætt þessa hugmynd á
jákvæðum nótum,“ sagði Olsson
en málið verður tekið fyrir á þingi
sambandsins í Düsseldorf í janúar
á næsta ári.
Úkraína og Pólland hafa sóst
eftir að halda keppnina árið 2012 í

sameiningu og það hafa Króatía
og Ungverjaland einnig gert en
auk þessara þjóða hefur Ítalía lagt
inn umsókn um að halda keppnina.
Tilkynnt verður í apríl á næsta ári
hverjir munu halda mótið.
„Ef þetta fær góðan hljómgrunn á þinginu sé ég enga ástæðu
fyrir því af hverju þetta verður
ekki að veruleika. En við verður
að sjálfsögðu að tilkynna umsækendunum þremur um þetta og
athuga hvort þeir geti tekið við 24
þjóðum.
Ég held að það sé vel mögulegt
að halda 24 þjóða mót á þeim völlum sem nú þegar eru í áætluninni en það eru fleiri þættir sem
spila inn í eins og nægilega stór
hótel og annað þess háttar,“ sagði
Olsson en þessi tillaga var lögð
inn til UEFA af Skoska knattspyrnusambandinu, með stuðn-

%62«03+! +.!443092.53!-"!.$)¨

-UN LEGGJA FRAM TILLÎGU UM AÈ FJÎLGA
LIÈUM Å LOKAKEPPNI %- ¹ N¾STA ÖINGI
SÅNU
./2$)# 0(/4/3'%449

ingi frá Írum, Lettum og Svíum.
Á þinginu í janúar fara einnig
fram kosningar um forseta Evrópska knattspyrnusambandsins
en þeir Michel Platini og Lennart
Johansson kljást um sætið.
DSD



 DESEMBER  ,!5'!2$!'52

¶RÅR HÎRKULEIKIR FËRU FRAM Å ."! Å FYRRINËTT ÖAR SEM MEISTARAR -IAMI (EAT UNNU MA SIGUR Å FRAMLENGINGU

Suns sigraði Nets í tvíframlengdum leik
."! Þrír hörkuleikir fóru fram í
NBA-deildinni í körfubolta í fyrrinótt. Detroit Pistons vann góðan
útisigur á Dallas Mavericks,
meistarar Miami Heat mörðu
sigur á Sacramento Kings í framlengingu og Phoenix Suns bar sigurorð af New Jersey Nets í tvíframlengdum leik.
Steve Nash, leikstjórnandi Phoenix Suns, setti persónulegt met í
leiknum gegn New Jersey Nets
þegar hann skoraði 42 stig og
leiddi lið sitt til sigurs, 161-157, í
fyrrinótt. Þetta var jafnframt
fjórði stigahæsti leikurinn í NBA
frá upphafi. Suns hefur nú unnið
átta leiki í röð.
Stórleikur Jasons Kidd, leik-

stjórnanda New Jersey Nets,
dugði ekki til en Kidd skoraði 38
stig, hirti 14 fráköst og átti 14
stoðsendingar og þetta var 78. þrefalda tvenna hans á ferlinum.
Meistarar Miami Heat unnu
sigur á Sacramento Kings í framlengdum leik, 93-91, þar sem snillingurinn Dwyane Wade fór fyrir
sínum mönnum í Miami. Wade
skoraði 32 stig, tók 11 fráköst og
átti níu stoösendingar.
Dirk Nowitzki, leikmaður Dallas Mavericks, var stigahæsti
maður vallarins þegar Dallas tók á
móti Detroit Pistons en það dugði
þó ekki til. Nowitzki skoraði 29
stig en Dallas varð að sætta sig við
tíu stiga tap, 92-82. Tayshaun

,)/.%, -%33) %R EKKI ¹ LEIÈ TIL )NTER

-ILAN SAMKV¾MT FÎÈUR STR¹KSINS
./2$)# 0(/4/3'%449

&AÈIR ,IONEL -ESSI

Messi ekki á
leið til Inter
.!3( /' +)$$ ¶ESSIR TVEIR SNILLINGAR H¹ÈU ËTRÒLEGT EINVÅGI Å FYRRINËTT ÖAR SEM .ASH

HAFÈI BETUR

Prince skoraði 20 stig fyrir Detroit
og þá lagði Rasheed Wallace sitt

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

lóð á vogarskálarnar með 19 stigum fyrir Detroit.
DSD

&«4"/,4) Jorge Messi, faðir og

umboðsmaður Lionel Messi,
leikmanns Barcelona, hefur
neitað þeim fregnum að sonur
sinn sé á leið til Inter Milan en
ítalskir fjölmiðlar greindu frá því
á dögunum að Jorge Messi hefði
farið á leynilegan fund með
yfirmönnum ítalska liðsins.
„Það er ekki rétt að ég hafi
fundað með stjórnarmönnum
Inter Milan. Mér þykir mjög
miður að þessi frétt hafi farið af
stað en hún kemur ekki frá okkur.
Við höfum aðeins eitt að segja við
Barcelona og stuðningsmenn
félagsins, af því að þeir hafa
alltaf komið vel fram við okkur.
Aldrei í lífinu myndum við fara á
bak við félagið.
Við vitum að félagið vill bjóða
Lionel nýjan og betri samning.
Hann er ungur, en draumur hans
er að vera hjá Barcelona um
mörg ókomin ár,“ sagði Jorge
Messi við spænska dagblaðið
Catalan Daily Sport.
DSD

!3(,%9 #/,% -¾TIR !RSENAL Å FYRSTA SINN

¹ SUNNUDAG SÅÈAN HANN FËR FR¹ FÁLAGINU
./2$)# 0(/4/3'%449

#HELSEA !RSENAL ¹ SUNNUDAG

Cole býst við
hinu versta
&«4"/,4) Ashley Cole, varnarmað-

ur Chelsea, býst við heldur fjandsamlegum móttökum hjá stuðningsmönnum Arsenal þegar liðin
mætast á Stamford Bridge á
sunnudag. Cole fór frá Arsenal til
Chelsea í sumar eftir mjög
umrædd félagaskipti sem áttu sér
langan og skrautlegan aðdraganda. Hann gagnrýndi líka
Arsenal harkalega í bók sinni sem
kom út í sumar.
„Ég verð að vera raunsær. Það
verður púað mikið á mig. Ég veit
vel að sumir stuðningsmannanna
eru mjög reiðir.“
ES¹

-)$$,%3"2/5'( '¾TI ÖURFT AÈ FINNA
NÕJAN STYRKTARAÈILA
./2$)# 0(/4/3'%449

2ANNSËKN Å "RETLANDI

Styrktarsamningar í hættu
&«4"/,4) Svo gæti farið að

auglýsingasamningar nokkurra
enskra úrvalsdeildarliða væru í
hættu eftir að nefnd á vegum
stjórnvalda í Bretlandi hóf
rannsókn á lögmæti þess að
veðmálaheimasíður séu auglýstar
á skyrtum knattspyrnuliða.
Samkvæmt lögum í Bretlandi
er ólöglegt að beina slíkum
auglýsingum að börnum og börn
víða að fylgjast vitanlega með
ensku úrvalsdeildinni.
Middlesbrough, Tottenham,
Blackburn og Aston Villa eru öll
með samninga við fyrirtæki sem
reka veðmálasíður.
ES¹
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(IN SVOKALLAÈA   TILLAGA &)&! VEKUR HÎRÈ VIÈBRÎGÈ RÅKUSTU FÁLAGA %VRËPU

G14 hótar FIFA lögsókn vegna reglugerðar
Eins og fyrri daginn
andar köldu á milli forráðamanna
knattspyrnuhreyfingarinnar
og
hinna svokölluðu G14-samtaka
sem eru félagsskapur átján
stærstu félagsliða Evrópu.
Nýjasta þrætueplið er sú reglugerð sem Sepp Blatter, forseti
FIFA, berst nú fyrir en hún kveður á um að evrópsk félög verða að
tefla fram að minnsta kosti sex
leikmönnum í sínum byrjunarliðum sem séu frá viðkomandi landi.
Þetta kæmi sér til að mynda
afar illa fyrir Arsenal, sem hefur
undanfarin ár verið með fáa Englendinga í sínu liði. David Dein,
varastjórnarformaður félagsins,
hefur nú sent Blatter tóninn og

&«4"/,4)

+,).3-!.. ¶AKKAR ¶JËÈVERJUM FYRIR

STUÈNINGINN EFTIR AÈ LIÈIÈ N¹ÈI BRONSINU
¹ (- Å SUMAR
./2$)# 0(/4/3"/.'!243

*ÔRGEN +LINSMANN

Neitaði Bandaríkjamönnum
&«4"/,4) Jürgen Klinsmann,

fyrrum landsliðsþjálfari Þýskalands, hefur afþakkað boð
bandaríska knattspyrnusambandsins um að gerast landsliðsþjálfari þar í landi.
„Við höfum lokið okkar
viðræðum og hef ég dregið nafn
mitt úr þessum umræðum,“ sagði
Klinsmann en vildi ekki fara
nánar út í sínar ástæður.
Leitað er nú að eftirmanni
Bruce Arena, þjálfara bandaríska
landsliðsins undanfarin átta ár.
ES¹

*OSE -OURINHO

Vill varalið í
neðri deildir
&«4"/,4) Jose Mourinho, knatt-

spyrnustjóri Chelsea, er á þeirri
skoðun að varalið úrvalsdeildarliðanna eigi að fá möguleika á að
spila í neðri deildarkeppnum í
Englandi. Slíkt tíðkast víða, til að
mynda á Spáni, Þýskalandi og
Noregi.
„Ég get sagt með vissu að
leikmenn eins og Lassana Diarra,
John Obi Mikel og Salamon Kalou
myndu vilja slíka keppni þegar
þeir eru ekki valdir í hópinn í
aðalliðinu. Og eins og tíðkast á
Spáni fengju varaliðin ekki að
vinna sig upp um deild. Þau fá
ekki heldur að spila í bikarkeppninni til að koma í veg fyrir að
aðallið Real Madrid mæti varaliði
félagsins.“
Teitur Þórðarson, þjálfari KR,
sagði í viðtali við Fréttablaðið í
október að hann vildi sjá sams
konar fyrirkomulag hér á landi.
ES¹

5-4!,!¨52 2IO -AVUBA SVARAR SPURN

INGUM BLAÈAMANNA Å &RAKKLANDI
./2$)# 0(/4/3!&0

2IO -AVUBA

Heitur fyrir
Man. United
&«4"/,4) Leikmaður Bordeaux,

miðvallarmaðurinn Rio Mavuba,
mun vera spenntur fyrir því að
ganga til liðs við Manchester
United. Hann hefur verið orðaður
við félagið í fjölmiðlum og United
sagt vilja krækja í hann í janúar
næstkomandi. Sjálfur hefur hann
þó ekki talað við neinn þar.
„Það er draumur allra barna að
spila fyrir stórt félag og því ekki
United?“ sagði Mavuba. „Kannski
setja þeir sig í samband við
umboðsmann minn í náinni
framtíð, hver veit?“
ES¹

hótar lögsókn ef af reglugerðinni
verður.
„Ef FIFA vill kveikja í báli þá
verður það að vera svo,“ sagði
Dein. „En þetta verður funheitt
bál og vona ég að þessi hugmynd
fái ekki að ganga lengra.“
Tvö mál eru nú í réttarkerfinu
þar sem tekist er á um bætur sem
félagslið eigi að fá ef leikmaður á
þeirra snærum meiðist í landsleik.
Talið er að ef úrskurðað verði í því
máli félagsliðunum í hag verði
afar erfitt fyrir langflest knattspyrnusambönd heimsins að kalla
á sína bestu leikmenn.
Til að mynda er fyrirsjáanlegt
að íslenska knattspyrnusambandið ætti erfitt með að yfirtaka fjár-

6!,$!-)+,)2 &LORENTINO 0EREZ FYRRUM

FORSETI 2EAL -ADRID ER HÁR MEÈ $AVID
$EIN OG 0ETER (ILL 7OOD
'%449

hagslegar skuldbindingar Barcelona
gagnvart
Eiði
Smára
Guðjohnsen landsliðsfyrirliða.
En Dein sagði að nú væri kominn tími til að menn róuðu sig
aðeins niður.

„Við erum eins og málin standa
í dag á góðri leið með að leysa
mörg af þeim vandamálum sem
standa fyrir dyrum hjá knattspyrnuhreyfingunni. Það er engin
þörf á að búa til fleiri vandamál.“
Rökstuðningur Blatters fyrir
reglugerðinni er að með því að
nota fleiri heimamenn muni landslið heimsins styrkjast og stuðningsmenn verða nátengdari félögunum.
Hins vegar eru sterk rök gegn
þessu og hefur knattspyrnusamband Evrópu, UEFA, meðal annars
tekið undir að slík reglugerð
myndi stangast á við lög um þá
vinnulöggjöf sem er ríkjandi í
Evrópusambandinu.
ES¹
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3IGURÈUR 2AGNAR NÕTUR
STUÈNINGS LANDSLIÈSKVENNA
Fréttablaðið gerði skoðanakönnun á því hvort landsliðskonur Íslands í knattspyrnu væru ánægðar með nýja þjálfarann og ánægjan leynir sér ekki.
&«4"/,4) Á fimmtudaginn var Sig-

2¨! -,). *OSE -OURINHO VILL GEFA 3HEVCHENKO ÖANN TÅMA SEM HANN ÖARF
./2$)# 0(/4/3!&0

*OSE -OURINHO UM !NDRIY 3HEVCHENKO

Shevchenko ekki
ósnertanlegur
&«4"/,4) Mikið hefur verið rætt og

ritað um stöðu Andriy Shevchenko
hjá Chelsea eftir að hann lét hafa
eftir sér í fyrradag að hann væri
til í að fara frá Chelsea, væri hans
ekki óskað hjá félaginu. Forráðamenn Chelsea voru fljótir að svara
því með því að segja að hann færi
hvergi en í gær bætti sjálfur Jose
Mourinho við sínu innleggi í
umræðuna.
Mourinho sagði að Shevchenko
væri eins og málin stæðu nú ekki
einn af sínum „ósnertanlegu“ leikmönnum og að hann myndi aldrei
gefa undan þrýstingi Romans
Abramovich, eiganda félagsins.
Shevchenko sagði sjálfur að hann
og Abramovich væru góðir vinir
en það hefði litla þýðingu fyrir
framtíð hans hjá félaginu.
„Ef Abramovich treystir ekki
knattspyrnustjóranum þá er hann
nógu ríkur til að reka mig,“ sagði
Mourinho.
„Sheva er ekki ósnertanlegur
vegna frammistöðu hans á vellinum. Ég vel bestu leikmennina
hverju sinni. Claude Makelele,

Michael Essien og Frank Lampard
eru ósnertanlegir vegna frammistöðu þeirra, ekki af því að ég
elska þá,“ sagði Portúgalinn og
bætti við að hið sama ætti við um
Michael Ballack, John Terry,
Ricardo Carvalho, Ashley Cole og
Didier Drogba.
En þrátt fyrir allt þetta sagði
Mourinho að hann hefði skilning
og þolinmæði gagnvart stöðu
Shevchenko, sem hefur aðeins
skorað þrjú mörk í ensku úrvalsdeildinni í haust.
„Knattspyrnan á Ítalíu og í
Englandi er mjög ólík. Dæmi Thierry Henry sýnir það mjög vel,“
sagði Mourinho en Henry kom til
Arsenal frá Juventus þar sem
hann náði sér engan veginn á
strik.
„Henry skoraði eitt mark í
sínum fyrstu tólf leikjum hjá Arsenal. Við þurfum að gefa Sheva
tíma. Það jákvæða er að hann er
sjálfur ekki ánægður með eigin
frammistöðu. Ef hann væri sáttur
við hana ættum við fyrst við
vandamál að stríða.“
ES¹

urður Ragnar Eyjólfsson ráðinn í
stöðu landsliðsþjálfara kvennalandsliðs Íslands. Sigurður hefur
litla reynslu af þjálfun og því ef til
vill við því að búast að blendnar
tilfinningar væru með þessa ráðningu. Svo virðist alls ekki vera en
Fréttablaðið fór á stúfana og kannaði viðbrögð nokkurra íslenskra
landsliðskvenna við þessari ráðningu. Í ljós kom töluverð ánægja
með ráðningu Sigurðar í stöðu
þjálfara.
Af þeim tólf knattspyrnukonum sem Fréttablaðið náði í í gær
svöruðu níu spurningunni „Ertu
ánægð með nýja þjálfarann?“ játandi en þrjár svöruðu á hlutlausan
hátt. Engin þeirra var óánægð
með ráðninguna.
Það sem augljósast var af svörum
landsliðskvennanna
var
almenn ánægja með að Sigurður
væri ekki að þjálfa annað lið samhliða landsliðsstarfinu og að hann
sé hlutlaus, þ.e. hann hefur aldrei
þjálfað kvennalið og er því ekki
tengdur neinu sérstöku félagi í
kvennaboltanum.
Helsta áhyggjuefni stelpnanna
var ef til vill reynsluleysi Sigurðar en yfirleitt fylgdi með að hann
hefði mikla menntun, bæði sem
knattspyrnuþjálfari og íþróttasálfræðingur, og það væri jákvætt í
fari Sigurðar. Einnig heyrðist að
ánægja væri með ráðningu beggja
þjálfara, Sigurðar og Guðna Kjartanssonar, og að kannski væri
annað hljóð í strokknum ef Sigurður hefði einn verið ráðinn til
starfa.
Einnig voru sumar sem vissu
lítið sem ekkert um Sigurð og hans
fyrri störf og hafði ráðningin
komið þeim mjög á óvart en þær
sömu litu ekki endilega á það sem
ókost. Sigurður kæmi þá ef til vill
með nýjar og ferskar hugmyndir í
liðið og myndi jafnvel skoða fleiri
leikmenn sem til greina gætu
komið í landsliðið.
Sigurður Ragnar var að vonum
ánægður með niðurstöðu könnunarinnar þegar Fréttablaðið náði í

.µ*5 ,!.$3,)¨3¶*,&!2!2.)2 3IGURÈUR 2AGNAR %YJËLFSSON ER HÁR ¹SAMT 'UÈNA
+JARTANSSYNI AÈSTOÈARMANNI SÅNUM
&2¡44!",!¨)¨'6!

hann í gær. „Þetta eru ágætis niðurstöður. Þjálfaraferillinn hjá mér
er nánast óskrifað blað og þetta
sýnir það kannski að stelpurnar
líta björtum augum á framhaldið
og það er bara hið besta mál.“
Það kom Sigurði ekki á óvart að
reynsluleysi væri áhyggjuefni
sumra. „Reynsla er einn hluti af
þjálfarastarfinu og ég ætla ekkert
að draga úr þeim hluta. Það eru
hins vegar aðrir hlutir sem skipta
líka máli og ég lít svolítið á okkur
sem þjálfarateymi. Það eru líka

aðrir sérfræðingar sem koma að
landsliðinu, við erum t.d. að skoða
möguleika með markmannsþjálfara.
Það hafa margir óskað mér til
hamingju með starfið en ég hef
líka heyrt það að sumir velti fyrir
sér að ég hafi lítið þjálfað. En ég
held að fólk sem þekki mig vel
treysti mér vel til starfsins. KSÍ
sýnir mér mikið traust og hjá KSÍ
er fólk sem þekkir mín störf og
mín vinnubrögð,“ sagði Sigurður
Ragnar.
DAGUR FRETTABLADIDIS

&RAKKINN 4HIERRY (ENRY SKÕTUR FÎSTUM SKOTUM ¹ ¥TALANN &ABIO #ANNAVARO

Átti nafnbótina ekki skilið

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

&«4"/,4) Franski sóknarmaðurinn
Thierry Henry segir að Fabio
Cannavaro hafi ekki átt skilið að
hljóta nafnbótina Knattspyrnumaður Evrópu og bætti við að
Cannavaro hefði viljandi reynt að
meiða sig í úrslitaleik HM í sumar
þegar Ítalir unnu Frakka í vítaspyrnukeppni.
„Í úrslitaleiknum sló Cannavaro mig út af laginu á fyrstu mínútu. Það var augljóst að hann gerði
það viljandi og frábærir varnarmenn haga sér ekki svona. Við
vorum 50 metra frá markinu. Ég

Liverpool Búðin

²2 ²23,)4!,%)+.5- (ENRY OG #ANNA

VARO BERJAST HÁR Å ÒRSLITALEIKNUM Å SUMAR
./2$)# 0(/4/3'%449

lét boltann fara og hann þóttist

ekki sjá mig koma. Hann gerði það
sama við Franck Ribery á Stade
de France,“ sagði Henry og átti þá
við leik þjóðanna í undankeppni
EM í haust þar sem Frakkar unnu
3-1.
„Fyrir mér haga frábærir varnarmenn sér ekki svona og Cannavaro á ekkert skilið. Frábærir
varnarmenn eins og Laurent
Blanc, Lilian Thuram, Paolo Maldini og Marcel Desailly voru harðir
af sér en ávallt heiðarlegir,“ sagði
Henry, allt annað en sáttur við
ítalska varnarmanninn.
DSD

í beinu samstarﬁ
við Liverpool FC

Verslaðu beint við félagið þitt
Skoðaðu úrvalið á WWW.LFC.IS

Opið alla daga
fram að jólum
*ËLALEIKUR ER %XPRESS
OG ,IVERPOOL "ÒÈARINNAR

Stigahlíð 45-47 (Suðurver) / 105 Reykjavík / S: 5342034

Tvöfalt hátíðarskap

Það styttist í jólin og við fögnum árs afmæli í Dalshrauni 1

Mikið úrval vandaðra eikarhúsgagna frá Christian Harold

Hátíðarverð á tveimur vinsælustu sófasettum okkar, aðeins þessa helgi

239.000-

159.000-

249.000-

169.000-



 DESEMBER  ,!5'!2$!'52

6)¨ 4+)¨ *!+/" "*!2.!2 3%')2 .)'%,,5 %)44 p +*!-3!.$) 6)¨-,%.$52 !..!¨
 %$$)% -520(9

Matur í sjónvarpi

&¾DDIST  APRÅL  Å "ROOK
LYN HVERFINU Å .EW 9ORK %DDIE
VAR KOMINN MEÈ GOTT ORÈ
SEM GRÅNISTI Å "ANDARÅKJUNUM
¹ÈUR EN HANN SLË Å GEGN ¹
ALÖJËÈLEGUM VETTVANGI Å
MYNDINNI "EVERLY (ILLS
#OP ¹RIÈ  %DDIE
LEIKUR Å FJÎLSKYLDU
MYNDINNI $RAUGA
SETRINU SEM
ER ¹ DAGSKR¹
3JËNVARPSINS

6EIT EKKI ALVEG MEÈ  TIL  ¹ 3KJ¹ EINUM ¡G SÁ Ö¹TTINN ENDRUM OG
SINNUM OG STUNDUM N¾R HANN SÁR ¹ ALVEG SÁRDEILIS FR¹B¾RT FLUG %NDA
SITJA ÖAR VIÈ STJËRNVÎLINN ÖAU &ELIX "ERGSSON OG 'UÈRÒN 'UNNARSDËTTIR
SEM ERU MEÈ ÖEIM SKJ¹V¾NNI SEM FINNA M¹ HÁR ¹ LANDI ¹ 4IL D¾MIS
MAN ÁG EFTIR ALVEG STËRKOSTLEGU VIÈTALI VIÈ KONU SEM ÁG ÖVÅ MIÈUR EKKI
MAN HVAÈ HEITIR EN VIÈ HLIÈ HENNAR Å SETTINU SAT %INAR Å 0ËNIK OG GAPTI
LÅKT OG AÈRIR STANDS¹RIN VORU TIL UMR¾ÈU OG HÒN KONA FËR ¹ KOSTUM
Å SÎGUM UM ÖAÈ HVERNIG HÒN ¹ OFT ËTRÒLEGA BÅR¾FINN H¹TT HAFÈI
NAMMI AF HERMÎNNUNUM (VÎTT ¹FRAM Å SÎGUM SÅNUM AF SMITANDI
HL¹TRI 'UÈRÒNAR SEM SANNARLEGA ÖARNA VAR Å ESSINU SÅNU
3TËRI GALLINN VIÈ Ö¹TTINN ER AÈ GRUNDVALLARATRIÈI Å BLAÈAMENNSKU ERU
ÖEIM 'UÈRÒNU OG &ELIX FRAMANDI (ÒN ER ÖUNN LÅNAN MILLI AUGLÕSINGA
OG EFNIS EN Ö¹TTURINN ER GALOPINN FYRIR ÎLLU ÖVÅ PLÎGGI SEM ¹ VEGI HANS
VERÈUR .Ò ER ÖAÈ EKKI ENDILEGA SVO AÈ ALLT ÖAÈ SEM AUGLÕST ER OG
VERIÈ ER AÈ SELJA SÁ ÖAR MEÈ ËT¾KT TIL UMFJÎLLUNAR ÖANNIG
AÈ ÖETTA GETUR REYNST SNÒIÈ %N EF 'UÈRÒN OG &ELIX LEGGÈU
ÎRLITLA VINNU Å AÈ F¹ EINHVERJA Å VIÈTAL AÈRA EN Ö¹ SEM ERU
AÈ SELJA EINHVERN FJ¹RANN p EINS OG TIL D¾MIS HINA
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 3P¾JARAR 4OTALLY 3PIES
 *ËLADAGATALIÈ 3TJÎRNUSTR¹KUR
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 !LPASYRPA 
 !LPASYRPA 
 %- Å SUNDI &R¹ UNDANR¹SUM ¹
%- Å SUNDI Å  METRA BRAUT Å (ELSINKI
®RN !RNARSON 2AGNHEIÈUR 2AGNARSDËTTIR
OG !NJA 2ÅKEY *AKOBSDËTTIR ERU ¹ MEÈAL
KEPPENDA
 %- Å SUNDI
 4¹KNM¹LSFRÁTTIR
 &JÎLSKYLDA MÅN 
 *ËLADAGATALIÈ 3TJÎRNUSTR¹KUR
 ,OTTË
 &RÁTTIR ÅÖRËTTIR OG VEÈUR
 *ËN «LAFS
 3PAUGSTOFAN
 $RAUGASETRIÈ 4HE (AUNTED
-ANSION "ANDARÅSK FJÎLSKYLDUMYND FR¹

 +ONUMYND 4HE 0ORTRAIT OF A
,ADY "RESK BÅËMYND FR¹ 
 'ËMUM #ARTER 'ET #ARTER
 ²TVARPSFRÁTTIR Å DAGSKR¹RLOK

 +ALLI KANÅNA OG FÁLAGAR
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 "OLD AND THE "EAUTIFUL
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 "OLD AND THE "EAUTIFUL
 "OLD AND THE "EAUTIFUL
 8 &ACTOR
 (OT 0ROPERTIES 
&UNHEITAR FRAMAKONUR &R¹ HÎFUNDUM
GAMANÖ¹TTANNA UM &RASIER KOMA ÖESSIR
NÕJU OG BR¹ÈSKEMMTILEGU Ö¾TTIR UM FJËRAR
ELDHRESSAR KONUR SEM AÈ HAFA HASLAÈ SÁR
VÎLL SEM FASTEIGNASALAR ¹ -ANHATTAN
 %LDSNÎGGT MEÈ *ËA &EL (INN
EINI SANNI *ËI &EL ER M¾TTUR ENN OG AFTUR
OG ¾TLAR ÖESSI FJÎLH¾FI BAKARAMEISTARI AÈ
MATREIÈA GËMS¾TA RÁTTI ELDSNÎGGT OG MEÈ
OFUREINFÎLDUM H¾TTI 'ËÈIR GESTIR M¾TA Å
HEIMSËKN
 3J¹LFST¾TT FËLK
  MÅNÒTUR
 -ARTHA
 ¥ÖRËTTIR OG VEÈUR

 .ORMAL 6ENJULEGUR
 -Y "OSSS $AUGHTER
 -%$)#).% -!. E
 -ARINE ,IFE
 -Y "OSSS $AUGHTER
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 -ARINE ,IFE
 .ORMAL 6ENJULEGUR
 !MERICAN 7EDDING
 3PIN
 (ËTAL 2ÒANDA (OTEL 2WANDA
 !MERICAN 7EDDING "ÎNNUÈ
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 +¾RLEIKSBIRNIRNIR E

 ,OTTË
 4HE .EW !DVENTURES OF /LD
#HRISTINE 
 &ËSTBR¾ÈUR 
 &ËSTBR¾ÈUR 

T

 -ORGUNSTUNDIN OKKAR
 &YNDIN OG FURÈULEG DÕR
 "Ò  "OO
 ,UBBI L¾KNIR 
 3NILLINGARNIR 
 3IGGA LIGGA L¹ 
 4SITSI 
 4RILLURNAR 
 -ATTA FËSTRA OG ÅMYNDUÈU VINIR

 3EINFELD *ERRY 'EORGE %LAINE
OG +RAMER HALDA UPPTEKNUM H¾TTI Å EINUM
VINS¾LASTA GAMANÖ¾TTI ALLRA TÅMA
 &RÁTTIR ÅÖRËTTIR OG VEÈUR &RÁTTIR
ÅÖRËTTIR OG VEÈUR FR¹ FRÁTTASTOFU 3TÎÈVAR 
Å SAMTENGDRI OG OPINNI DAGSKR¹ 3TÎÈVAR 
OG 3IRKUSS
 3EINFELD *ERRY 'EORGE %LAINE OG
+RAMER HALDA UPPTEKNUM H¾TTI Å EINUM
VINS¾LASTA GAMANÖ¾TTI ALLRA TÅMA
 3IRKUS 2VK E SGEIR +OLBEINSSON
ER SNÒINN AFTUR MEÈ NÕJAN OG BETRI Ö¹TT
¹SAMT NÕJUM Ö¹TTASTJËRNENDUM
 3OUTH 0ARK E ¶EIR ERU KOMNIR
AFTUR ¹ SKJ¹INNSERÅAN UM #ARTMAN
+ENNY +YLE 3TAN OG LÅFIÈ Å 3OUTH 0ARK EN
ÖAR ER ALLTAF EITTHVAÈ FURÈULEGT Å GANGI
«TRÒLEGA VINS¾LIR TEIKNIMYNDAÖ¾TTIR EFTIR
Ö¹ 4REY 0ARKER OG -ATT 3TONE SEM SKRIFUÈU
Ö¾TTINA EFTIR STUTTMYND SEM ÖEIR GERÈU
3ÅÈAN Ö¹ HAFA ÖEIR FÁLAGAR UNNIÈ TIL FJÎL
MARGRA VERÈLAUNA FYRIR Ö¾TTINA OG GERT
BÅËMYND UM 3OUTH 0ARKOG FENGU MA
«SKARSTILNEFNINGU FYRIR BESTA FRUMSAMDA
LAGIÈ
 4EKINN E
 3O 9OU 4HINK 9OU #AN $ANCE 
E
 #HAPPELLElS 3HOW E
 6ANISHED  E 6ANISHED
*EFFREY #OLLINS ER ÖINGMAÈUR ¹ HRAÈRI
UPPLEIÈ
 8 &ILES E 2¹ÈG¹TUR 3IRKUS SÕNIR
8 FILES FR¹ BYRJUN %INHVERJIR MEST SPENN
ANDI Ö¾TTIR SEM GERÈIR HAFA VERIÈ ERU
KOMNIR AFTUR Å SJËNVARPIÈ -ULDER OG 3CULLY
RANNSAKA DULARFULL M¹L SEM EINFALDLEGA ERU
EKKI AF ÖESSUM HEIMI
   E
 %NTERTAINMENT 4ONIGHT E ¥
GEGNUM ¹RIN HEFUR %NTERTAINMENT 4ONIGHT
FJALLAÈ UM ALLT ÖAÈ SEM ER AÈ GERAST Å
SKEMMTANABRANSANUM OG ¹TT EINKAVIÈTÎL
VIÈ FR¾GAR STJÎRNUR.ÕJAR FRÁTTIR AF FR¾GA
FËLKINU KVIKMYNDUM SJËNVARPI TËNLIST
TÅSKU OG ALLS KYNS UPP¹KOMUR SEM GERAST
Å BRANSANUM %F ÖÒ VILT VITA HVAÈ ER AÈ
GERAST Å (OLLYWOOD Ö¹ M¹TTU EKKI MISSA AF
ÖESSUM Ö¹TTUM
 4ËNLISTARMYNDBÎND FR¹ 0OPP 46
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 4HE )NTERPRETER
 3PIDER
 4HE !LAMO
 %VERBODYS $OING )T
 &RÁTTIR 3TÎÈVAR  ENDURSÕNDAR
FR¹ ÖVÅ FYRR Å KVÎLD
 4ËNLISTARMYNDBÎND FR¹ 0OPP 4Å6Å
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  7ORLD 0OOL -ASTERS E
3EXT¹N BESTU BILLJARÈMEISTARAR HEIMS TËKU
Ö¹TT Å SKEMMTILEGU MËTI SEM FRAM FËR Å
(OLLANDI SL SUMAR
 2ACHAEL 2AY E 'L¾NÕIR SPJALL
Ö¾TTIR
 &R¾GIR Å FORM E .Õ ÅSLENSK
Ö¹TTARÎÈ ÖAR SEM ÖEKKTIR EINSTAKLINGAR SEM
VILJA B¾TA LÅF SITT OG H¾KKA LÅFALDUR FARA Å
STRANGAR ¾FINGABÒÈIR UNDIR EFTIRLITI L¾KNIS OG
EINKAÖJ¹LFARA
 4HE "IGGEST ,OSER E
 3ONS  $AUGHTERS E
 4RAILER 0ARK "OYS E
 0ARENTAL #ONTROL E
 #ASINO E
 2ACHAEL 2AY E 'L¾NÕIR SPJALL
Ö¾TTIR
 'AME TÅVÅ E
 4HE /FFICE E
 7HAT ) ,IKE !BOUT 9OU
'AMANSERÅA UM TV¾R ËLÅKAR SYSTUR SEM
BÒA SAMAN Å .EW 9ORK 3YSTURNAR RÅFAST UM
BANGSA SEM Ö¾R ¹TTU Å ¾SKU !È LOKUM
¹KVEÈA Ö¾R AÈ GEFA LÅTILLI N¹GRANNASTELPU
BANGSANN EN SJ¹ FLJËTT EFTIR ÖVÅ
 3ONS  $AUGHTERS "ANDARÅSK
GAMANSERÅA UM SKRAUTLEGA FJÎLSKYLDU
#AMERON ER SAKBITINN OG HELDUR AÈ RIFRILDI
SEM HANN ¹TTI VIÈ MÎMMU SÅNA HAFI ORÈIÈ
TIL ÖESS AÈ HÒN FÁKK VERK FYRIR HJARTAÈ OG
VAR FLUTT Å SKYNDI ¹ SJÒKRAHÒS
 #ASINO
 "ATTLESTAR 'ALACTICA
 5  "ANDARÅSK BÅËMYND FR¹
¹RINU  SEM GERIST Å HEIMSSTYRJÎLDINNI
SÅÈARI
 "ROTHERHOOD E
 +OJAK .µ44 E  #ONVICTION
LOKAÖ¹TTUR E  -ASTERS OF (ORROR
E (ROLLVEKJA SEM F¾R H¹RIN TIL AÈ RÅSA
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RÅFANDI SKEMMTILEGU KONU SEM HAFÈI NAMMI AF HERMÎNNUM p Ö¹ ER
VON
3VO ER REYNDAR ÖETTA MEÈ AÈ VERA MEÈ ELDAMENNSKU OG MAT SEM
ÖUNGAMIÈJU SJËNVARPSÖ¹TTAR +JAMSANDI VIÈM¾LENDUR ERU EKKI ALVEG
M¹LIÈ -ÁR VAR UPP¹LAGT SEM UNGUM PILTI AÈ TALA ALDREI MEÈ FULLAN
MUNNINN ¶Ë MATUR SÁ ÖANNIG FR¹LEITUR Å AUKAHLUTVERKI Å SJËNVARPSSAL
SVÅNVIRKAR MATREIÈSLA EIN OG SÁR Å SJËNVARPI ¶EGAR ÁG ER AÈ VILLAST UM
R¹SIR MEÈ FJARSTÕRINGUNA Å ANNARRI OG HAMBORGARA Å HINNI STALDRA ÁG
HELST VIÈ ¹ ""# &OOD #HANNEL *AMIE /LIVER ¹ 3TÎÈ  KLIKKAR EKKI OG Ö¹
MISSI ÁG EKKI AF Ö¾TTI MEÈ .IGELLU ,AWSON ¹ 2²6 5MMMMM !LLT VIÈ
Ö¹ KONU ER NAUTNIN EIN 3Ò ER NÒ EKKI AÈ SPARA RJËMANN EÈA SMJÎRIÈ
EF SVO BER UNDIR p ÖVERT ¹ HINN HEILSUËÈA TÅÈARANDA (VERNIG HÒN
DAÈRAR VIÈ MYNDAVÁLARNAR UM LEIÈ OG HÒN STYNUR NAUTNALEGA VIÈ ÖAÈ
EITT AÈ EITTHVERT GËÈG¾TI SEM HÒN HEFUR ELDAÈ G¾LIR VIÈ BRAGÈLAUK
ANA ER p TJAHHH HVAÈ SKAL SEGJA p L¾RDËMSRÅKT ¶ANNIG L¾RÈI ÁG
ÖAÈ NÕTT UM DAGINN AÈ Å RÁTT SEM ÁG HEF ELDAÈ ¹RUM SAMAN TJILLÅ
OG HEFUR ALDREI KLIKKAÈ GETUR VERIÈ ALVEG FR¹B¾RT AÈ NOTA Å KAKË
/G HANA NÒ
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0ËLITÅSKUR SPENNUTRYLLIR UM SVIKR¹È
OG SAMS¾RI INNAN 3AMEINUÈU
ÖJËÈANNA MEÈ 3EAN 0ENN OG
.ICOLE +IDMAN Å AÈALHLUTVERKUM
0ENN LEIKUR LEYNIÖJËNUSTUMANN
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UM TÒLK HJ¹ 3AMEINUÈU ÖJËÈUNUM LEIKINN AF +IDMAN SEM
KVEÈST HAFA ORÈIÈ VITNI AÈ SAMS¾RI UM AÈ R¹ÈA MIKILV¾GAN
EMB¾TTISMANN AF DÎGUM 5M LEIÈ VERÈUR TÒLKURINN SJ¹LFUR
SKOTMARK OG LEYNIÖJËNUSTUMAÈURINN ÖARF AÈ BEITA ALLRI SINNI
ÒTSJËNARSEMI TIL AÈ VERNDA HANN !ÈALHLUTVERK 3EAN 0ENN
.ICOLE +IDMAN #ATHERINE +EENER ,EIKSTJËRI 3YDNEY 0OLLACK
 3TRANGLEGA BÎNNUÈ BÎRNUM

3TÎÈ  SÕNIR FR¹ BYRJUN ALLA &ËST
BR¾ÈRAÖ¾TTINA ¹ LAUGARDAGSKVÎLDUM
¶¾TTIRNIR GERÈU LEIKARA EINS OG *ËN
'NARR (ELGU "RÎGU OG ¶ORSTEIN 'UÈ
MUNDSSON AÈ LANDSÖEKKTUM GRÅN
ISTUM (VER MAN EKKI EFTIR FR¹B¾RU
GRÅNI ÒR Ö¹TTUNUM EINS OG (ANDKL¾ÈI
DAUÈANS 'YÈU 3ËL 'ERTRUDE OG +ÕLD
UR Å MAGANN 3JËNVARPS¹HORFENDUR
GETA RIFJAÈ UPP GËÈAR
STUNDIR ÎLL LAUGAR
DAGS
KVÎLD ¹
3TÎÈ


23  &-   
 6EÈURFREGNIR  "¾N
 &RÁTTIR
 ,AUGARDAGUR TIL LUKKU
 &RÁTTIR
 -ÒSÅK AÈ MORGNI DAGS
 &RÁTTIR
 ²T UM GR¾NA GRUNDU
 &RÁTTIR
 6EÈURFREGNIR
 +ROSSGÎTUR
 6IKULOKIN
 (¹DEGISÒTVARP
 (¹DEGISFRÁTTIR
 6EÈURFREGNIR
 ,AUGARDAGSÖ¹TTURINN
 4IL ALLRA ¹TTA
 3TËRT Å SM¹U
 -EÈ LAUGARDAGSKAFFINU

 &RÁTTIR
 6EÈURFREGNIR
 /RÈ SKULU STANDA
 &IMM FJËRÈU
 +VÎLDFRÁTTIR
 !UGLÕSINGAR
 ,EIKHÒSROTTAN
 $¹NARFREGNIR OG AUGLÕSINGAR
 +RINGUM KVÎLDIÈ
 3TEFNUMËT
 (IÈ ËMËTST¾ÈILEGA JËLABRAGÈ
 0IPAR OG SALT
 /RÈ KVÎLDSINS
 &RÁTTIR
 6EÈURFREGNIR
 &LAKK
 $ANSLÎG
 &RÁTTIR

&-   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

 -EISTARADEILDIN MEÈ 'UÈNA
"ERGS

 ."! DEILDIN 3ACRAMENTO
-IAMI

 %VRËPUMËTARÎÈIN "EIN ÒTSENDING
FR¹ ÖRIÈJA KEPPNISDEGI $UNHILL MËTSINS
Å 3UÈUR !FRÅKU "IRGIR ,EIFUR TRYGGÈI SÁR
Ö¹TTTÎKURÁTT ¹ %VRËPUMËTARÎÈINNI MEÈ ÖVÅ
AÈ HAFNA Å EINU AF  EFSTU S¾TUNUM ¹
ÒRTÎKUMËTINU ¹ 3AN 2OQUE ¹ 3P¹NI

 7ORLD 3UPERCROSS '0  

K^Â`nccjb-%{gVV[b¨a^hi\{[jcVd``Vg#
;{VcaZ\g[{Vgk^`jg#IV`bVg`VÂjeeaV\#

2OGERS #ENTRE

 3P¾NSKI BOLTINN UPPHITUN
,A ,IGA 2EPORT 5PPHITUN FYRIR ALLA LEIKINA
Å SP¾NSKA BOLTANUM SEM FRAM FARA UM
HELGINA

ÓiV`bg`jÂZcY^c\#

 7ORLD 'OLF #HAMPIONSHIP 
"ARBADOS 7ORLD #UP "EIN ÒTSENDING
FR¹ EYJUNNI "ARBADOS ÖAR SEM SVOKALLAÈ
(EIMSMEISTARAMËT Å GOLFI FER FRAM

 3P¾NSKI BOLTINN "EIN ÒTSENDING
FR¹ LEIK "ARCELONA OG 2EAL 3OCIEDAD Å
SP¾NSKA BOLTANUM

 3P¾NSKI BOLTINN "EIN ÒTSENDING
FR¹ LEIK 3EVILLA OG 2EAL -ADRID
 "OX 7INKY 7RIGHT )KE 1UARTEYY
"OX 7INKY 7RIGHT VS )KE 1UARTEYY
²TSENDING FR¹ BARDAGA ÖEIRRA 7INKY 7RIGHT
OG )KE 1UARTEYY

 "OX *ERMAIN 4AYLOR VS 7INKY
5PPTAKA FR¹ BARDAGANUM

 *%2-!). 4!9,/2

+!33)/5-! "OX *ERMAIN 4AYLOR VS +ASSIM
/UMA "EIN ÒTSENDING FR¹ EINVÅGI
*ERMAIN 4AYLOR OG +ASSIM /UMA 4AYLOR
ER HEIMSMEISTARI Å MILLIVIGT OG HEFUR
N¹È V¾GAST SAGT GL¾SILEGUM ¹RANGRI Å
HNEFALEIKAÅÖRËTTINNI ÖAR SEM HANN HEFUR
UNNIÈ TUTTUGU OG FIMM AF TUTTUGU OG SEX
BARDÎGUM (ANN ER TAPLAUS OG HEFUR AÈEINS
GERT EITT JAFNTEFLI

 .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

 -ED +LÐVEDAL P½ REJSE LANGS 'RÐNLANDS
VESTKYST  0ERFEKTE HUSTRUER  -R .ICE 'UY
 (JERTEFLIMMER  "OOGIE ,ISTEN 
(AMMERSLAG  &ÐR SÐNDAGEN  (ELD OG
,OTTO  "ULLERFNIS  46 !VISEN MED VEJRET
 3PORT.YT  $E STORE KATTE  -'0
.ORDIC   +RIMINALKOMMISS¾R "ARNABY
 $UELLEN  4HE 9OUNG !MERICANS

 6 CUP KOMBINERT  6 CUP SKÐYTER 
M MENN OG  M KVINNER  6 CUP HOPP
5TDRAG FRA KVALIFISERINGEN TIL DAGENS RENN 
3PORT I DAG  6 CUP HOPP  3PORT I DAG
 6 CUP HOPP  *UBALONG  !MIGO
 ,ÐRDAGSREVYEN  ,OTTO TREKNING 
.ORDISK FINALE I -ELODI 'RAND 0RIX  +OKOS
 &AKTA P½ LÐRDAG (OLOCAUST 4IDSVITNER 
+VELDSNYTT  2ESTEN AV DAGEN

364 
 %N UPPSTOPPAD HUND  %N
UPPSTOPPAD HUND  5PPDRAG 'RANSKNING
 -¼STERVERKET  $OOBIDOO  %MIL
I ,ÎNNEBERGA  $ISNEYDAGS  6¼RLDARNAS
BOK  2APPORT  3PORTNYTT  -'0
.ORDIC  (½LL TYST V¼RLDEN  "INGO
2OYALE  2APPORT  *ET ,AG  6½RT
B½NGSTYRIGA SINNE  3¼NDNING FR½N 364

GZn`_Vk`/@g^c\aVc!7Vc`Vhig¨i^*!;VmV[Zc&'<VgÂVW¨g/B^Â]gVjc&&
6`jgZng^/<aZg{g\ViV('@Z[aVk`/AZ^[hhiÂd\hajVÂ^aVgjbaVcYVaai#
De^ÂaVj\VgYV\.#YZhZbWZg&%"&-!hjccjYV\&%#YZhZbWZg&("&,#
lll#++cdgi]#^h

@a¨YYjÄ^\kZa



(2«3)¨ c

 DESEMBER  ,!5'!2$!'52

Syngur Jón Ásgeir eða syngur hann ekki?

...fær rithöfundurinn Bergljót
Arnalds sem slær ekki slöku við
í skrifum fyrir börnin, en
Stafakarlarnir hennar koma nú
út á ensku í fyrsta sinn ásamt
hljóðbók með jólasveinasögu.
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gríms, Jón Ólafsson, sem á síðunni
Ofurbloggarinn Steingrímur Sævvar sagður hafa ráðlagt nafna
arr Ólafsson hefur birt ansi
sínum að syngja þetta lag. Tónlistskemmtilega frétt um Jón Ásgeir
armaðurinn staðfesti að hann hefði
Jóhannesson, stjórnarformann 365
aðstoðað nafna sinn við lagavalmiðla og forstjóra Baugs. Þar er
ið og sagði í samtali við blaðþví haldið fram að Jón sé á leiðið að þetta
væri
inni í X-Factor: Celebrity sem
hárrétt
nýtur mikilla vinsælda í
val
Bretlandi. Steingrímur Sævfyrir
arr greinir jafnframt frá
viðlagavali Jóns, en Jón
ku eiga að syngja
She‘s a Lady sem
Tom Jones gerði
vinsælt á árum
áður. Frétta*«. 3'%)2 6ÅSAR
blaðið hafði
3)-/. #/7%,, (EFUR TILKYNNT
FRÁTTINNI ¹ BUG OG
fyrst samAÈ 8 &ACTOR #ELEBRITY VERÈI EKKI
ER EKKI ¹ LEIÈINNI
band
við
LENGUR ¹ DAGSKR¹ b(ANN ER TIL
Å H¾FILEIKAÖ¹TT Å
bróður SteinGANGSLAUS m SAGÈI #OWELL Å ¹GÒST "RETLANDI

stendur þar til annað kemur í ljós.“
skiptajöfurinn. „Þetta er lag fyrir
Samkvæmt erlendum fjölmiðltöffara og Jón Ásgeir er töffari,“
um hefur skapari X-Factor, Simon
sagði Jón.
Cowell, lýst því yfir að þessi „útúrÞegar Fréttablaðið fór á stúfana
dúr“ frá alvöru X-Factor þáttunum
og hafði samband við upplýsingaverði aldrei aftur á dagskrá en frétt
fulltrúa Jóns Ásgeirs, Sindra
um málið má
lesa á Digitalspy.
Sindrason, kom hann af fjöllum.
co.uk
sem
„Hann hefur aldrei ætlað sér
birtist í lok
að taka þátt í X-Factor,“
ágúst.
sagði Sindri. Steingrímur
FGG
Sævarr sagðist hins vegar
standa við fréttina á bloggi
sínu, hann hefði þetta eftir
áreiðanlegum heimildum í
útlöndum. „Við spyrjum bara
að leikslokum,“ sagði
*«. «,!&33/.
Steingrímur
kok- /&52",/''!2).. 3TENDUR
3TAÈFESTI AÈ HANN
hraustur. „Ég er
HEFÈI R¹ÈLAGT NAFNA
VIÈ FRÁTT SÅNA UM *ËN SGEIR
alveg eitilharður á
SÅNUM AÈ SYNGJA
OG Ö¹TTTÎKU HANS Å 8 &ACTOR
þessu og fréttin
3HEkS A ,ADY
#ELEBRITY
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 SÎLUH¾STU BËKINA
Å $ANMÎRKU FYRIR JËLIN
Íslenskættaða bókaforlagið Hr.
Ferdinand er að gera góða hluti í
Danmörku um þessar mundir með
söluhæstu bók Danmerkur fyrir
þessi jól, Tankades kode (Digital
Fortress) eftir metsöluhöfundinn
Dan Brown.
„Eins og stendur eru að seljast
um 2.000 eintök á dag af Tankades
kode og það er bara byrjunin. Engu
að síður er þetta fyrsta bók höfundar af fjórum, sem lýsir vinsældum hans ágætlega,“ segir
Snæbjörn Arngrímsson, útgefandi
hjá bókaforlaginu Bjarti sem er
maðurinn á bak við Hr. Ferdinand
ásamt konu sinni og samverkamanni, Susanne Torpe. Snæbjörn
segir að grunnurinn að velgengni
Hr. Ferdinand liggi ótvírætt í að
hafa náð réttinum á bókum Dan
Brown fyrir Danmörku. „Nú erum
við búin að senda allar fjórar
bækur Dan Brown frá okkur á
dönsku og þær hafa gengið mjög
vel. Fyrir síðustu jól fór
Blekkingarleikur í 68.000 eintökum og ég geri ráð fyrir sambærilegri sölu núna á Tankades kode,“
segir Snæbjörn.
Hann segir að Hr. Ferdinand
hafi auk þessa gefið út nokkuð af
heimsklassa
fagurbókmenntun.
Það séu þó spennusögur sem beri
uppi söluna. „Stóra málið núna er
ný bók sem er væntanleg frá Dan
Brown á næsta ári. Þetta er
spennusaga sem fjallar m.a. um
frímúrararegluna í Bandaríkjunum, völd hennar og áhrif. Staðreyndin er að allir forsetar Bandaríkjanna til þessa hafa verið
frímúrarar og það eru því allir
spenntir að sjá hvernig Dan Brown
fer með þetta eldfima efni.“
Hr. Ferdinand er að færa út
kvíarnar og opnaði nýverið útibú í
Noregi og þar eru líka spennandi
hlutir að gerast. „Noregur hefur
farið rólega af stað en nú vorum
við að ljúka við að tryggja okkur

&2¡44)2 !& &«,+)
"LAÈAMENN GETA VAÈIÈ FÒAFEN SETIÈ
Å FANGELSI GERT ALLT TIL AÈ VARÈVEITA
TRÒVERÈUGLEIKA SINN %N SKJËTA SIG
ËTT OG IÈULEGA Å FËTINN EINS OG
D¾MIN SANNA OG LEGGJA
VOPNIN Å HENDUR FJENDA
SINNA ¶ANNIG HEFUR
MÎRGUM ÖËTT SKOND
IÈ AÈ SJ¹ UMFJÎLLUN
FJÎLMIÈLA UM
NÕJUSTU #APA
CENT KÎNNUNINA
/G ÕMSIR KÅMDU
ÖEGAR ÖEIR L¹SU
PLÎTUDËM Å NÕJASTA
'RAPEVINE 4ÅMARITIÈ LEGGUR TALSVERT
UPP ÒR TËNLISTARUMFJÎLLUN %N SANN
ARLEGA ER "ART #AMERON FYRRUM
RITSTJËRI BLAÈSINS EKKI L¹TINN GJALDA
TENGSLA SINNA VIÈ BLAÈIÈ (LJËMSVEIT
HANS 4HE &OGHORNS F¾R FIMM
STJÎRNUR AF FIMM MÎGULEGUM FYRIR
NÕJUSTU PLÎTU SÅNA

!NDÒÈ $ANA Å GARÈ ¥SLENDINGA
VIRÈIST EKKI N¹ TIL TËNLISTARMANNSINS
0ÁTURS "EN  VEFSÅÈUNNI
IBYENDK BIRTIST GAGNRÕNI ¹
FYRSTU PLÎTU 0ÁTURS 7INE FOR
-Y 7EAKNESS «H¾TT ER
AÈ SEGJA AÈ GAGNRÕNAND
INN ER MJÎG HRIFINN OG
GEFUR PLÎTUNNI  AF  Å
EINKUNN 0ÁTUR HEFUR
SÎMULEIÈIS FENGIÈ
LOFSAMLEGAR UMSAGNIR
Å 3OUNDVENUE OG 'AFFA
&RIÈRIK 7EISSHAPPEL VIRÈIST
ÖVÅ EKKI VERA EINI ¥SLENDING
URINN SEM ER Å N¹ÈINNI HJ¹
$ÎNUM UM ÖESSAR MUNDIR

3,2 ¥ '%'. ¥ $!.-®2+5 3N¾BJÎRN !RNGRÅMSSON BËKAÒTGEFANDI KVADDI FÁLAGA SÅNA
Å "JARTSKLÅKUNNI ¹ ¥SLANDI OG HEFUR SEST AÈ Å $ANMÎRKU ¶AR HEFUR HANN GERT ÖAÈ GOTT
MEÈ FORLAGIÈ (R &ERDINAND SEM ¹ SÎLUH¾STU BËKINA Å $ANMÎRKU FYRIR JËLIN

réttinn á öllum verkum Stephen
King, gömlum sem nýjum. En það
verður svo bara að koma í ljós
hvort Hr. Ferdinand skellir sér í
frekari landvinninga,“ segir útgefandinn.
Snæbjörn segist lítið sakna þess
að standa í miðri hringiðunni hérna
heima fyrir jólin. „Vera mín í

Kaupmannahöfn breytir litlu um
það að maður er að taka þátt í
þessu hérna heima enda í síma- og
tölvusambandi í marga klukkutíma á dag. Ég kann því bara vel að
fylgjast með úr fjarska og svo er
alveg frábært fólk að sjá um Bjart
og höfundana sem gefur sig í þetta
af lífi og sál.“ MAGNUSG FRETTABLADIDIS

3K¹KMAÈURINN "OBBY &ISCHER
HEFUR EKKI VERIÈ EINS ¹BERANDI Å
ÅSLENSKU ÖJËÈLÅFI Å ¹R OG ¹ SÅÈASTA
¹RI ¶AÈ BREYTIR ÖVÅ ÖË EKKI AÈ &IS
CHER VERÈUR TEKINN FYRIR Å RAMËTA
SKAUPI 3JËNVARPSINS SEM 2EYNIR
,YNGDAL LEIKSTÕRIR ÖETTA ¹RIÈ (ERMT
ER AÈ GRÅNIÈ UM &ISCHER SNÒIST UM
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Siggi stormur í hvirfilbyl mistaka
„Nei, ég hef verið voðalega lítið í því að raðnauðga,” segir Sigurður Þ. Ragnarsson, veðurfréttamaður Stöðvar 2, alías Siggi stormur.
Þau geta verið skondin, misskemmtileg og
allt út í að vera neyðarleg, atvikin sem fylgja
mannlegum mistökum í sjónvarpi. Þannig var
Siggi að fara yfir veðurhorfur í gær, á Stöð 2,
þegar upp kom skakkur textaborði undir. Og
heldur betur skakkur því við myndina af Sigga
stóð stóð: „Raðnauðgarar“. Sem er heldur betur
fráleitt enda vandfundnir jafn elskaðir og
dáðir – vammlausir og vandir að virðingu sinni
– sjónvarpsmenn sem og Siggi. Enda tekur
hann þessu öllu á hæfilega léttum nótum.
„Um þetta er tvennt að segja: Mannleg mistök geta alltaf orðið. Og ég get ekki sagt annað
en að þetta hafi verið tiltölulega óheppilegt
fyrir hvítflibbann. Ég vona bara að fólk yfirfæri þetta ekki á mig.”
Starfsfélagar Sigga komu til hans í stríðum
straumum í gær til að segja honum af því hvað

hafði gerst og með þetta var grínast.
„Ágætis föstudagsgrín. Þetta var smá
hvirfilbylur. Mér leið svosem ekkert vel þegar
verið var að segja mér þetta. Ekki síst þar sem
ég sat þá kófsveittur og var að fylgjast með
raðlægðum sem hingað eru að koma hver af
annarri.”
Sjaldan er ein báran stök. Í kvöld er gert ráð
fyrir hroðalegu veðri og bendir Siggi öllum á
að hafa varann á og draga allt jólaskraut úr
görðum sínum og inn.
„Við erum að tala um snarpan hvell í kvöld.
Frá sex í kvöld til miðnættis. Ég hef mestar
áhyggjur af því að það er lágur loftþrýstingur
og háflóð á sama tíma, þegar veðrið verður
hvað vitlausast um klukkan níu í kvöld. Þá
hefur maður sérstakar gætur á Þorlákshöfn,
Eyrarbakka, Stokkseyri og Grindavík. Aðeins
eru þrír dagar síðan stórstreymt var. Það er
hásjávað og ekki hægt að útiloka að sjór gangi
á land.”
JBG
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Færð þú í skóinn?

Útvarp
Reykjavík

É

g er einn af þeim fjölmörgu
Íslendingum sem vilja standa
vörð um Ríkisútvarpið og hafa það
sem öflugast. Ég er líka einn af þeim
fjölmörgu Íslendingum sem vilja
reyna með öllum ráðum að efla samkeppni og fjölbreytni á fjölmiðlamarkaði. Ný löggjöf um Ríkisútvarpið, ef hún heppnast á endanum,
er lykillinn að þessu tvennu.

®&,5'4 Ríkisútvarp á að setja viðmiðið í faglegri dagskrárgerð. Hins
vegar má hið öfluga Ríkisútvarp
ekki soga til sín of mikið af auglýsingatekjum á frjálsum markaði
þannig að samkeppnisaðilar fái ekki
þrifist. Ég bjó í Bretlandi. Þar er
BBC. Öflugur ríkismiðill sem er ekki
á auglýsingamarkaði. Miðill sem
setur mælikvarðann, býður upp á
frábæra fréttaskýringarþætti, innlenda dagskrárgerð og fræðsluefni,
en tekur ekki frá öðrum. Hinir sjá
um Desperate Housewives, 24 og
Hollywood-myndirnar, auk þess að
bjóða líka upp á innlenda dagskrárgerð, fréttir og fræðsluefni, ef þeim
sýnist svo. Stundum betri jafnvel en
hjá BBC.
¶!..)' vil ég hafa það. RÚV á að
vera hið íslenska BBC. Það er vel
raunhæft. RÚV nýtur velvildar.
Íslendingar vilja hafa RÚV og eiga
það saman. Næsta skref er einfaldlega að efla það, losa það undan
flokkspólitískum áhrifum og halda
áfram.
®..52 mikilvæg ástæða, burtséð

SMILA SJÖHÄST
veggljós 60x32x9 cm
appelsínugult 1.490,-

MÅLA tússpenni 6 stk.
m/stimpli ýmsir litir 95,-

frá hugsjóninni um heilbrigðan fjölmiðlamarkað, til þess að efla RÚV
og vera ekki að hringla með það of
mikið, er sálfræðileg. Við skulum
segja að hún sé þjóðarsálfræðileg.

KLAPPAR ELEFANT taudýr
2 stk. grátt 895,-

395,-

KLAPPAR PÄRLA perluform
4 stk. ýmsir litir 195,-

BARNSLIG APA taudýr L11 cm



MINNEN geymsluskjóða
20x24 cm ýmsir litir 295,-/stk

TITTA leikbrúður 10 stk.
ýmsir litir 495,-

KORALL SKÖLDPADDA taudýr
35x12 cm appelsínugult/grænt 595,-

KLAPPAR BOLL púsl
30x20 cm 595,-

Morgunmatur frá kl. 9:00 - 11:00
mánudaga til laugardaga

Hangikjöt
með kartöflum, uppstúf,
rauðkáli og grænum baunum

590,-

¶!..)' fyrirbæri er Ríkisútvarp-

ið. Bara þessi rödd, þessi kynning,
þessi orð: „Útvarp Reykjavík, klukkan er tuttugu mínútur gengin í eitt.
Fréttir.“

BARNSLIG GIRAFF
taudýr L26 cm 595,-

KLAPPAR PLOCKA perlur
ýmsir litir 495,-

MINNEN sveitabær
6 mjúkdýr fylgja 1.490,-
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KLAPPAR ISBJÖRN
taudýr 60 cm 995,-

www.IKEA.is

tímum þegar Eimskip hét einu
sinni Eimskip en hét svo Avion
Group og nú aftur Eimskip, þegar
Icelandair hét einu sinni FL Group
og svo aftur Icelandair, þegar
Íslandsbanki heitir allt í einu Glitnir,
Skyr verður Skyr.is, enginn veit
lengur hvað Hvannadalshnjúkur er
hár né heldur Hekla, þegar enginn
veit lengur nöfn á byggðarlögum á
Íslandi vegna þess að það er búið að
breyta þeim öllum – Fjarðabyggð,
Árborg, Vesturbyggð, Ægisborg
(nei, það er leikskóli, afsakið) –
þegar húsnæðislán eru einn daginn
90% og annan daginn 70%, þegar
krónan sveiflast eins og jójó, þegar
sjónvarpsstöðvar, dagblöð og tímarit koma og fara (sem er gott og
blessað, en það tók mig samt smá
tíma að útskýra fyrir ömmu að NFS
er hætt) og þegar jafnvel sjálfir
jöklarnir eru að yfirgefa okkur – og
sumir segja Golfstraumurinn – á
tímum þegar fjölskyldumynstrið er
svo brotið að sumir eiga tvo pabba,
tvær mömmur, fjórar ömmur og
fjóra afa og kannski tvær fyrrverandi mömmur, plús sjö hálfsystkini,
þá er bara svo ofsalega mikilvægt –
svo gríðarlega, ólýsanlega mikilvægt – að hafa einhvern fastan punkt
í veröldinni, eitthvað sem er alltaf til
staðar, fylgir manni í gegnum lífið
og er ekki að fara neitt.

Lengri afgreiðslutími til jóla!
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