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Líður eins

og hefðarfrú

með slá

á herðum
Katla Rós
og loðhatt.
Völudóttir
segist alltaf
klæðaburði.
hafa haft áhuga
með sér aukaÞegar hún var barn
á tísku og
tók hún til
poka af fötum
skiptanna,
dæmis alltaf
ef vera skyldi til þess að geta
haft
því gaman
að klæða sig að tilefni gæfist til. eitthvað til
dagslegri fötum
Henni þykir
upp en segist
líka ganga
af mjög ákveðnarinn á milli „Þegar
í hverség var
skoðanir á
Það þurfti
því í hvaða barn hafði ég alltkannski ekki
fötum ég vildi
minnsta þurfti
endilega að
vera.
vera hátíska,
það að vera
ekki segja
en í það
að ég sé forfalliðeftir mínu höfði.
Ég myndi
Sláin góða
tískufrík,“
samt
segir Katla
inni Glamúr, sem Katla klæðist
og hlær.
á myndinni
en
„Mér líður þar starfar Katla meðfram er úr verslunalltaf eins
söngnámi.
og Mary Poppins
og hefðarfrú
í þessari
með regnhlífin
vera svona
a. Suma daga slá. Eða eins
hversdags fín og aðra daga langar
er gaman
legri.“
að
mann meira
Spurð að
að vera
því
hvort það
tískusögunni
sé eitthvað
sem höfðar
sérstakt tímabil
Katla vera
meira til
komin með
búið að vera
svolitla leið hennar en annað segistí
á 80‘s tímabilinu
eru samt að fulllengi í gangi í „second-h
. „Það
and“ tískunni. er
mér finnst koma inn áhrif frá 90‘s
skemmtilegt
„grunge“ tímabilinu Nú
finna gömlu
að blanda
eins og Mary hermannaskóna mína því inn. Þarf að fara og
að
Poppins í hermanna
aftur, þá
Katla hlæjandi
skóm -Við get ég verið
öllu búin! segir
verði að fara og lýkur samtalinu
með þeim
að
orðum að hún
„Hann Sæmi undirbúa afmæli kærasta
minn
síns.
verður 28
því að finna
ára í dag.
handa honum
lúkkið.“
föt sem passa Ég þarf að drífa í
við Mary Poppins
MARGRETHUGR
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Kristinn, Einar og Geir
ákærðir vegna samráðs
Forstjórar Skeljungs, Olís og Olíufélagsins Esso á árunum 1993 til 2001 hafa verið ákærðir fyrir brot á
samkeppnislögum vegna verðsamráðs félaganna. „Lögfræðileg tilraunastarfsemi“, segir Ragnar H. Hall.

"+52 

+OSTIR LANGRA LÅFDAGA

Kristinn Björnsson,
fyrrverandi forstjóri Skeljungs,
Einar Benediktsson, forstjóri Olís
og Geir Magnússon, fyrrverandi
forstjóri Olíufélagsins Esso, hafa
verið ákærðir fyrir brot gegn samkeppnislögum á árunum 1993 til
2001. Meðal annars fyrir að „hafa
ólögmætt samráð, ýmist sjálfir
eða fyrir milligöngu undirmanna
sinna, með það að markmiði að
hafa áhrif á og koma í veg fyrir
samkeppni milli félaganna,“ eins
og orðrétt segir í ákærunni sem er
í 27 liðum.
Ákært er vegna samráðs við
gerð tilboða vegna viðskipta við
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b3TUNDUM ER SAGA EINSTAKLING
ANNA EKKI EIN Å HÒFI HELDUR SAGA
HEILLAR ÖJËÈAR 4VEIR SLÅKIR MENN ERU
NÕFALLNIR FR¹ ANNAR Å "ANDARÅKJUN
UM HINN Å 3ÅLE m SEGIR ¶ORVALDUR
'YLFASON
¥ $!' 

3EMUR ¾VINTÕRA
TËNLIST
¶ORVALDUR "JARNI F¾R
HJ¹LP BÒLGÎRSKU
SINFËNÅUNNAR Å
TËNLISTINNI VIÈ
!STRËPÅU

Reykjavíkurborg, Ríkiskaupa og
Útgerðarfélags Akureyringa árið
1996. Einnig vegna markaðsskiptingar og „samráðs um ákvörðun
verðs á söluvörum, afsláttar,
álagningar og viðskiptakjara.“
Ragnar Hall, lögmaður Kristins Björnssonar, sagði ákæruvaldið standa í „lögfræðilegri tilraunastarfsemi“, með því að ákæra
forstjórana þrjá. „Það er ákært
fyrir ýmis brot gegn samkeppnislögum. Mér sýnist útgáfa ákærunnar vera lögfræðileg tilraunastarfsemi.“ Hann vísar til þess að það
geti verið vandkvæðum bundið að
sækja einstaklinga til saka fyrir

brot á samkeppnislögum. „Mér
finnst ákæran hæpin en það kemur
ekki óvart að þetta hafi verið
niðurstaðan, miðað það sem saksóknari [Helgi Magnús Gunnarsson hjá embætti ríkissaksóknara]
hefur látið frá sér fara í fjölmiðlum á undanförnum vikum og mánuðum. Rannsóknin og ákærumeðferðin hefur tekið næstum fimm
ár og það finnst mér alltof langur
tími.“
Reykjavíkurborg og Strætó bs.
voru í Héraðsdómi Reykjavíkur í
gær dæmdar tæpar 78 milljónir
króna í bætur vegna verðsamráðs
í tengslum við útboð haustið 1996.
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Einkaspæjarar í
jólaboðum

!FTUR Å BAKSUNDIÈ
®RN !RNARSON SEGIST VERA
AÈ ÅHUGA AÈ BYRJA Å BAK
SUNDINU ¹ NÕJAN LEIK
EN HANN FÁKK LEIÈ ¹
ÖVÅ ¹ SÅNUM TÅMA

$!.-®2+ Danskir einkaspæjarar
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Vilhjálmur H. Vilhjálmsson, lögmaður Reykjavíkurborgar og
Strætó bs., sagði niðurstöðuna
ásættanlega en hún var í samræmi
við varakröfu borginnar. „Ég er
sáttur við niðurstöðuna og rökstuðning dómsins fyrir henni.“
Vilhjálmur sækir einnig mál
íslenska ríkisins gegn olíufélögunum en undirbúningur þess stendur enn yfir.
Olíufélögin hafa ekki ákveðið
hvort niðurstöðunni verður áfrýjað en Oddgeir Einarsson lögmaður Kers, áður Olíufélagsins, sagði
það líklegra en ekki eftir að dómur
féll.
MH SJ¹ SÅÈU 
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HVÍTA HÚSIÐ / SÍA

Unglingar hóta að brenna
ofan af íslenskri fjölskyldu

www.glitnir.is

,®'2%',5-,
„Þessir krakkar
skrifa á netið að þau ætli að brenna
húsið
okkar,“
segir
móðir
bræðranna en lögregla í Danmörku grunar þá um manndrápstilraun með því að aka inn í flokk
ungmenna.
Bræðurnir búa ásamt fjölskyldunni í þorpinu Hadbjerg utan við
bæinn Hadsten.
„Krakkahópurinn er með hótanir um að við munum deyja,“
segir móðirin. „Það er múgæsing í
gangi sem vonandi lognast út af en
ég ætla að láta lögregluna vita af
þessu. Yngri krakkarnir mínir
taka þetta mjög alvarlega.“

Móðirin segir bræðurna hafa
verið að skemmta sér í Hadsten og
rekist þar á stóran flokk ungmenna á aldrinum 16 til 18 ára.
„Þeir heyrðu að þarna voru
útlendingar að tala saman og það
var nóg,“ segir móðir bræðranna
um tildrög þess að hópurinn veittist að sonum hennar. Grjóti hafi
verið kastað í bílinn. Hópurinn
hafi haft eldri bróðurinn undir.
„Þeir voru fjórir eða fimm að
sparka í hausinn á honum og magann,“ segir móðirin. Tönn var slegin úr yngri bróðurnum og sá eldri
mun hafa rotast:
„Hann rankaði við sér og náði í

bílinn til að forða sér og litla bróður. Hann var drukkinn og nývaknaður úr roti og vissi ekki hvað
hann var að gera heldur vildi bara
keyra stystu leið burt. Hann keyrði
á krakkana og játar það en hann
ætlaði ekki að keyra þá niður heldur bjarga lífi sínu. Sem betur fer
stoppaði lögreglan hann fljótt því
annars væri hann dáinn af innvortis blæðingum.“
Gæsluvarðhald yfir bræðrunum
rann út í gær. Undirréttur hafnaði
kröfu lögreglu um framlengingu
varðhaldsins yfir eldri bróðurnum
en mun ætla að kæra þann úrskurð.
Hann er enn á sjúkrahúsi.
GAR

hafa óskaplega mikið að gera í
desembermánuði, því fjölmargar afbrýðisamar eiginkonur
ráða þá til að mæta í jólaboð og
hafa auga með eiginmönnunum,
segir í frétt ríkisútvarps
Danmerkur.
„Við eru fullbókuð allar
helgar í desember,“ sagði
einkaspæjarinn Sture Baggenæs
hjá jósku leynilögreglu- og
vaktþjónustunni í Álaborg.
Mæta leynilögregluþjónarnir
í stærri jólaboð, en fylgjast með
þeim smærri úr bíl sem lagt er
nærri þeim stöðum þar sem
boðin eru haldin. Í báðum
tilfellum elta þeir gjarnan
viðfangsefnið eftir að boðinu
líkur.
Upphafskostnaðurinn við að
ráða danskan einkaspæjara til
vinnu eru um 3.300 danskar
krónur, að andvirði um 40.000
íslenskar krónur.
SMK
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Engar kröfur um sérþekkingu

Guðbjörn, sefur konan þín í
kistu?
.EI EN HENNI FINNST GËÈUR BLËÈMÎR
'UÈBJÎRN -AGNÒSSON GAF BLËÈ Å  SINN
Å VIKUNNI (ANN HEFUR GEFIÈ T¾PA  LÅTRA
SEM NÕST HAFA  MANNS AÈ TALIÈ ER

.ÕR RITSTJËRI "LAÈSINS

Trausti Hafliðason nýr ritstjóri
&*®,-)¨,!2 Trausti Hafliðason

hefur verið
ráðinn ritstjóri
Blaðsins. Hann
hefur gegnt
stöðu fréttastjóra á
Fréttablaðinu en
þar hefur hann
starfað frá
stofnun þess árið
42!534)
2001. Áður var
(!&,)¨!3/.
Trausti blaðamaður á Morgunblaðinu frá 19992001.
Trausti er með BA gráðu í
stjórnmálafræði frá Háskóla
Íslands og MA próf í blaðamennsku frá Háskólanum í
Arizona. Trausti tekur við ritstjórastarfinu af Sigurjóni M. Egilssyni
sem hefur sagt starfi sínu lausu.
Fréttablaðið þakkar Trausta vel
unnin störf og óskar honum
velfarnaðar í nýju starfi.
- HS

,ÎGUM BREYTT Å &¾REYJUM

Bannað að
áreita homma
&2%9*!2 Færeyska þingið
samþykkti í gær með sautján
atkvæðum gegn þrettán að gera
það ólöglegt að hæða eða niðurlægja samkynhneigða á grundvelli kynhneigðar þeirra, að því
er fram kemur í frétt Politiken.
„Stór hluti Færeyinga hefur
áratugum saman haldið að
mannréttindi gangi gegn kristni.
Með þessari ákvörðun eru í fyrsta
sinn í færeyskri sögu send svo
sterk skilaboð um að við viljum
umburðarlynt samfélag,“ sagði
Finnur Helmsdal, einn þeirra
þingmanna sem lögðu frumvarpið
til.
Færeyjar voru síðasti staðurinn í Norður-Evrópu þar sem ekki
var bannað með lögum að áreita
samkynhneigða.
SMK

"!.$!2¥+). Yfirmenn bandarísku alríkislögreglunnar FBI viðurkenna að þeir hafi ekki
gert kröfur um sérstaka þekkingu á starfsemi
hryðjuverkasamtaka né heldur á málefnum
Mið-Austurlanda þegar fólk var ráðið til starfa
hjá deild, sem hafði það verkefni að koma í
veg fyrir hryðjuverk eftir árásirnar á New
York og Washington í september árið 2001.
Þetta kemur fram í skjölum úr dómsmáli
sem Bassem Youssef, einn helsti sérfræðingur FBI í málefnum Mið-Austurlanda, hefur
höfðað á hendur alríkislögreglunni. Hann
sakar FBI um að hafa árum saman gengið
fram hjá sér í embættisveitingum.
Málsskjölin voru gerð opinber í gær á
vefsíðu óháðrar eftirlitsstofnunar með
starfsemi FBI, en slóðin á vefsíðunni er www.
whistleblowers.org.

Allir helstu yfirmenn FBI voru kvaddir til
þess að bera vitni við réttarhöldin, þar sem
þeir færa rök fyrir því að Youssef hafi ekki
verið ráðinn í yfirmannsstöður hjá hryðjuverkadeildinni vegna þess að ekki hafi verið
gerðar kröfur um sérþekkingu yfirmanna á
málefnum Mið-Austurlanda.
„Ástæðan er sú að það þarf að hafa
leiðtogahæfileika,“ sagði Gary Bald, sem var
gerður yfirmaður hryðjuverkadeildarinnar
árið 2002 án þess að hafa sérfræðiþekkingu á
hryðjuverkamálum. „Sérfræðiþekking er ekki
nauðsynleg.“
GB
2/"%24 -5%,,%2 9FIRMAÈUR BANDARÅSKU ALRÅKISLÎG
REGLUNNAR &") SEGIST HAFA GERT 'ARY "ALD AÈ YFIRMANNI
HRYÈJUVERKARANNSËKNARDEILDAR VEGNA REYNSLU HANS
AF LEYNISKYTTUM¹LINU Å 7ASHINGTON OG N¹GRENNI ¹RIÈ
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Geirfuglinn fluttur í
geymslu í Kópavogi
Geirfuglinn, einstakur safngripur Náttúrufræðistofnunar Íslands, hefði auðveldlega getað eyðilagst í vikunni vegna hitavatnsleka. Annar alvarlegur leki
ógnaði safninu fyrir stuttu. Húsnæðismál safnsins hafa verið í ólestri í áratugi.
3!&.!-, Geirfuglinn, einstakur

og ómetanlegur safngripur í eigu
þjóðarinnar, hefði auðveldlega
getað eyðilagst í vikunni vegna
hitavatnsleka. Hefði lekinn komið
upp í sýningaraðstöðu safnsins
mannlausa hefði geirfuglinn og
aðrir safngripir væntanlega eyðilagst. Engir vatns- eða rakaskynjarar eru í húsnæði safnsins
en náttúrugripi sem þennan verður að varðveita við sérstök skilyrði eigi þeir að halda gildi sínu.
Náttúrugripasafn Íslands hefur
verið í bráðabirgðahúsnæði í 117
ár. Öll lönd sem Íslendingar bera
sig saman við hafa komið sér upp
veglegum söfnum með varðveislu
náttúrugripa að leiðarljósi.
Álfheiður Ingadóttir, útgáfustjóri NÍ, segir að hundruð lítra af
heitu vatni hafi
flætt inn í sýningarsal á 4. hæð
þar sem geirfuglinn er meðal annars hafður til
sýnis og niður á
milli hæða inn í
sýningarskápa á
3. hæð. Fuglinn
var fjarlægður
,&(%)¨52 ).'!
úr sýningarskáp
$«44)2
vegna rakans á
meðan unnið var að því að þurrka
upp vatnið en heitavatnselement
hafði tærst í sundur á þremur
stöðum. „Það sama gerðist fyrir
nokkrum vikum þegar fór í sundur stórt rör og heitavatnsfossinn
stóð út á götu. Það var mesta mildi
þá að vatnið fór út en ekki inn.“
Álfheiður segir að öll aðstaða
safnsins, skrifstofur, rannsókna-

&J¹RM¹L 0ALESTÅNU

Íranar og ESB
heita aðstoð
'!:! !0 Íransstjórn hefur heitið

250 milljónum
Bandaríkjadollara, andvirði 18
milljarða króna,
í fjárhagsaðstoð
við hina
umsetnu stjórn
Hamas-samtakanna á sjálfstjórnarsvæðum
)3-!), (!.)9%(
Palestínumanna.
Palestínski forsætisráðherrann
Ismail Haniyeh greindi frá þessu
í byrjun vikunnar er hann lauk
fjögurra daga heimsókn til
Teheran.
Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hefur lagt til að
sambandið framlengi um þrjá
mánuði neyðar-fjárhagsaðstoð
sína við Palestínumenn, sem
sniðgengur Hamas-stjórnina.
Skrúfað hefur verið fyrir nær
alla erlenda fjárhagsaðstoð við
palestínsku heimastjórnina þar
sem Hamas harðneitar að
viðurkenna Ísrael og áður gerða
samninga við Ísraela.
AA
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stofur, geymslur undir vísindasöfnin og sýningarsalir, sé í raun í
óefni því um bráðabirgðahúsnæði
sé að ræða.
„Við höfðum sérstakar áhyggjur af geirfuglinum því hann er
óbætanlegur en við vonum að
hann hafi sloppið við rakaskemmdir. Það var brugðist fljótt við en ef
þetta hefði gerst að nóttu til og
vatn runnið þarna um óhindrað þá
hefði geirfuglinn og aðrir safngripir eyðilagst,“ segir Álfheiður.
Síðdegis í gær var geirfuglinn
fluttur í geymslur Þjóðminjasafnsins í Kópavogi, en þar eru
aðstæður mun betri en í geymsluhúsnæði NÍ.

Ekki er liðinn nema rúmur
mánuður síðan NÍ varð fyrir
óbætanlegu tjóni vegna þess að
eigendur frystileigu ákváðu að
farga öllu innihaldi klefa sem
stofnunin hafði á leigu, að henni
forspurðri. Þar fóru forgörðum
sex arnarhamir og fimmtíu fálkahamir ásamt um tvö þúsund öðrum
sýnum stofnunarinnar. Tjónið
vegna þessarar uppákomu er talið
geta numið hundruðum milljóna
króna.
Ekki náðist í Jónínu Bjartmarz
umhverfisráðherra í gær vegna
vinnslu fréttarinnar. Hún hefur
áður lýst áhyggjum sínum af húsnæðisvanda NÍ. SVAVAR FRETTABLADIDIS

Aldrei meiri
neyðaraðstoð
(*,0!234!2& Öll met voru slegin í

söfnunarstarfi vegna hamfara
árið 2005, en þá sendu ríkisstjórnir heims tæpa 836 milljarða króna
til neyðaraðstoðar. Í fyrra var og
mikið um náttúruhamfarir. Talið
er að tæplega 100.000 manns hafi
látist vegna þeirra og þeir haft
áhrif á líf 161 milljónar manna.
Fellibylurinn Katrín og
flóðbylgjan á Indlandshafi eru
fræg dæmi, en margar aðrar
hamfarir fengu litla sem enga
umfjöllun í vestrænum fjölmiðlum. Um þetta er fjallað í skýrslu
frá Rauða krossinum.
KËÖ  SJ¹ UMFJÎLLUN ¹ SÅÈU 

$¾MDUR NAUÈGARI ¹ ÖRÅTUGSALDRI ÒRSKURÈAÈUR Å G¾SLUVARÈHALD Å VIKU

Kærður fyrir að nauðga 13
ára stúlkubarni í Reykjavík
$«-3-, Karlmaður á þrítugs-

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

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

aldri, Edward Apeadu Koranteng,
var í gær úrskurðaður í gæsluvarðhald til 20. desember. Maðurinn, sem er fæddur árið 1985, er
grunaður um kynferðisbrot gagnvart 13 ára stúlku. Atvikið átti sér
stað í Reykjavík í lok síðasta mánaðar.
Samkvæmt
upplýsingum
Fréttablaðsins hittust maðurinn
og stúlkubarnið á ónefndum stað í
borginni. Atvikið, sem kært var,
er sagt hafa átt sér stað utan
dyra.
Maðurinn hefur áður komið
við sögu lögreglu en hann var
fyrr í vikunni dæmdur í Héraðsdómi Reykjavíkur fyrir nauðgun

sem hann framdi árið 2005. Þá
varð 14 ára stúlka fyrir barðinu á
honum, eftir að hann hafði boðið
henni og tveimur vinkonum hennar heim. Maðurinn læsti unglingsstúlkuna inni í herberginu og
nauðgaði henni síðan. Farið var
með stúlkuna á neyðarmóttöku
þegar uppvíst varð um verknað
mannsins. Hann var dæmdur í
þriggja ára fangelsi og til að
greiða stúlkunni eina milljón
króna í skaðabætur. Þá var honum
gert að greiða málsvarnarlaun að
upphæð ríflega 750 þúsund krónur.
JSS
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Bílsprengjur
bana minnst 71

2ÒSSAR REISA HÒS MEÈ HÎNDUNUM
3+)05,!'3-, Framkvæmdir við

nýbyggingu á baklóð rússsneska
sendiráðsins í Garðastræti þokast hægt áfram.
Eftir nokkurn málarekstur
fengu Rússar loks leyfi fyrir því í
fyrra að reisa húsið þrátt fyrir að
það væri nágrönnum þyrnir í
augum vegna fyrirferðar sinnar á
lóðinni.
Mikið stálgrindarverki er nú
risið inni í hrörlegri kofaþyrpingunni sem staðið hefur á baklóðinni í nærri fjögur ár. Talverður fjöldi manna hefur
starfað við húsið um langa hríð
en vinnan sækist seint enda
segja sjónarvottar í nágrenninu

að nánast allt sé smíðað í höndunum. Til dæmis sé steypa ekki
hrærð í vélum.
Sjálfir segja Rússar að við
húsið verði sprengiheld viðbygging sem nota eigi til að opna póst
sem berist sendiráðinu.
Deilan um nýja húsið var um
tíma á viðkvæmu stigi þegar
byggingarfulltrúinn í Reykjavík
taldi Rússana ekki hafa heimild
til framkvæmdanna og krafðist
þess að þær yrðu stöðvaðar.
Meðal annars vegna álitamála
um lögsögu á lóð sendiráðsins
kom til kasta utanríkisráðuneytisins að hafa milligöngu í málinu.

¥2!+ !0 Minnst 71 Íraki lét lífið í

sprengjutilræði í Bagdad á
þriðjudag, sem beint var gegn
daglaunamönnum sem söfnuðust
saman í leit að vinnu snemma
morguns á torgi í hverfi sjíamúslima. 151 maður særðist.
Tvær öflugar bílsprengjur
voru sprengdar í tilræðinu.
Annarri hafði verið komið fyrir í
yfirgefnum bíl en hina hafði
sjálfmorðssprengjumaður um
borð í litlum sendibíl, sem hann
hleypti hinum vinnufúsu mönnum
upp í undir því yfirskini að vilja
ráða þá. Þá sprengdi hann
sprengjuna með fyrrgreindum
afleiðingum.
AA
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Grunaður um fleiri morð

Full ástæða er
til aðgæslu
%&.!(!'3-, Davíð Oddsson

seðlabankastjóri telur að það sé
jákvætt að verðbólgan hafi verið
að lækka að undanförnu. „Það
bendir til að það sé eitthvað minni
spenna í þjóðfélaginu en verið
hefur þannig að þessar tölur eru
að sjálfsögðu jákvæðar,“ segir
hann.
Eins og fram kom fyrr í
vikunni mældist verðbólgan sjö
prósent í desember. Davíð segir
að á tólf mánaða mælikvarða sé
verðbólgan samt verulega hærri
en þau markmið sem Seðlabankanum hafi verið sett. „Það er
ennþá full ástæða til aðgæslu eða
varúðar,“ segir hann.
Fimmtudaginn 21. desember
kemur í ljós hvort Seðlabankinn
hækkar stýrivexti eða ekki.
GHS
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Ungbörn hugsanlega myrt

Breska lögreglan rannsakar nú lát fimm kvenna, sem allar hafa fundist myrtar í þessum mánuði, og hvort
þau geta tengst hvörfum eða morðum sex annarra kvenna. Óttast er að um raðmorðingja sé að ræða.
"2%4,!.$ Lögreglan í Suffolk í
Bretlandi segist hafa fengið gríðarleg viðbrögð frá almenningi
hvað varðar morðin á ungu konunum fimm frá Ipswich sem fundist
hafa myrtar á víðavangi í þessum
mánuði.
Talsmenn lögreglunnar hafa
sagt að þó kennsl hafi enn ekki
verið borin á líkin sem fundust á
þriðjudag, þá séu allar líkur á því
að þetta séu lík Paulu Clennell, 24
ára, og Annette Nicholls, 29 ára,
sem saknað hefur verið síðan í
byrjun þessa mánaðar. Óttast er
að um raðmorðingja sé að ræða og
að dauði kvennanna tengist láti
Gemmu Adams, 25 ára, Taniu
Nicol, 19 ára, og Anneli Alderton,
24 ára, sem fundust fyrr í þessum
mánuði. Breska lögreglan kannar
nú jafnframt hvort hvarf og morð
sex annarra kvenna síðan árið
1992 á þessu svæði geti haft eitthvað með dauða kvennanna fimm
að gera.

Allar fimm unnu sem vændiskonur í Ipswich, líkt og sumar
hinna kvennanna.
Í samtali við fréttamenn BBC
fréttastofunnar sagði yfirlögregluforinginn Stewart Gull að mál
kvennanna fimm væru „sláandi
lík“ að því leyti að hinar látnu hefðu
allar fundist naktar á víðavangi.
Á fimm klukkutímum í gær
bárust lögreglu á þriðja þúsund
símtöl varðandi málið og sagði
Gull að lögreglumenn myndu
vinna alla tíma sólarhringsins, alla
daga vikunnar að lausn þess.
Tæknideild lögreglunnar leitar nú
sönnunargagna á og nærri stöðunum þar sem líkin fundust, en að
sögn Gull hafa staðirnir þar sem
morðin voru framin ekki fundist
enn.
Slúðurblaðið News of the World
hefur lofað jafnvirði 35 milljóna
íslenskra króna til hvers þess sem
gefur upplýsingar sem leiða til
handtöku raðmorðingjans grunaða.

,EITAÈ AÈ RAÈMORÈINGJA Å "RETLANDI
"RESKA RANNSËKNARLÎGREGLAN SEM RANNSAKAR ÖESSA DAGANA MORÈ FIMM KVENNA Å !USTUR
!NGLÅU FARA NÒ YFIR GÎGN ÒR NOKKTUM ÎÈRUM ËLEYSTUM MORÈUM TIL AÈ SKERA ÒR HVORT UM
TENGSL GETI VERIÈ AÈ R¾ÈA MILLI M¹LANNA .ÕJUSTU FËRNARLÎMBIN VORU ÎLL V¾NDISKONUR Å )PSWICH
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"2%4,!.$ Blaðamenn BBC segjast

hafa heimildir fyrir því að
heilbrigð úkraínsk ungbörn hafi
verið myrt á sjúkrahúsi í
Úkraínu, svo að hægt væri að
taka stofnfrumur úr líkamsleifum
þeirra, að því er kemur fram á
fréttavef BBC. Fréttastofan og
Evrópuráðið hafa undir höndum
kvikmyndir af krufningum
ungbarna sem hlutuð hafa verið í
sundur. Eins hafa fréttamenn
tekið viðtöl við mæður sem
segjast hafa eignast heilbrigð
börn sem hurfu af fæðingardeildinni.
Talsmenn sjúkrahússins
Fæðingardeild númer sex
þvertaka fyrir að slíkt athæfi hafi
átt sér stað.
Ein mestu stofnfrumuviðskipti
í heiminum fara fram í Úkraínu,
en talið er að slíkar frumur geti
læknað ýmsa sjúkdóma.
SMK
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systur einhvers, mæður einhvers.“
Þó lögreglan hafi hvatt vændiskonur til að halda sig í burtu frá götunum, eru nokkrar sem enn stunda
strætin því þær hafa enga aðra leið
til að útvega sér pening fyrir eiturlyfjum og jólagjöfum.

Borgarbúar Ipswichborgar eru
miður sín yfir morðunum.
„Við getum ekki hugsað um
neitt annað,“ sagði Malcolm
Moses leigubílstjóri í Ipswich í
samtali við fréttamenn AP fréttastofunnar. „Það skiptir okkur ekki
máli hvort þær séu vændiskonur.
Þær eru samt dætur einhvers,
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Opið til 22
öll kvöld til jóla

Allir fá eitthvað fallegt
Í Kringlunni finnur þú endalaust úrval af fallegum jólavörum.
Þú getur tekið þér góðan tíma því fram að jólum er Kringlan
opin til 22 öll kvöld. Lifandi jólatónlist og notaleg stemning
frá morgni til kvölds.
Taktu þátt í jólaleik Kringlunnar og Icelandair og þú gætir
unnið ferð fyrir fjóra til Flórída!

Ævintýraland er opið til 22 til jóla
www.kringlan.is / upplýsingasími 588 7788 / skrifstofa 568 9200

Nýtt kortatímabil
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Ásakanir fylkinga ganga á báða bóga
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stjórnir um hvernig bregðast skuli
við niðurstöðum skýrslunnar.
Hann segir að hún lýsi ekki öðru
ástandi en komið hefur út úr sambærilegum rannsóknum sem gerðar hafa verið hér á landi á liðnum
árum, til dæmis árin 1998 og
2000.
Hann telur að það verði spennandi að sjá hvaða áhrif aðgerðir
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&¡,!'3-, Á blaðamannafundi í
gær svaraði Árni Mathiesen fjármálaráðherra ekki beint þeirri
spurningu
hvort
niðurstaða
skýrslu um fátækt barna á Íslandi
sé óásættanleg. Árni segir að ekki
sé hægt að nota skýrsluna til að
svara þessari spurningu. Hann
segir að niðurstöður hennar gefi í
skyn að Íslendingar hafi náð
góðum árangri í þessum efnum
miðað við aðrar þjóðir, en einnig
verri en aðrar.
Í skýrslunni kemur fram að
4.634 börn á Íslandi hafi búið við
fátækt árið 2004, eða 6,6 prósent
íslenskra
barna.
Samkvæmt
skýrslunni er Ísland í hópi þeirra
OECD-ríkja þar sem fátækt barna
mælist hvað minnst. Prósentuhlutfall fátækra barna er lægra í Danmörku, Noregi, Finnlandi, Svíþjóð
og Belgíu sé miðað við tölur OECD
frá árinu 2000.
Fátækt barna er fundin út frá
því að foreldrar þeirra hafi ekki
ráð á að veita þeim nauðsynleg
lífsgæði. Tala fátækra barna í
skýrslunni er reiknuð út frá ráðstöfunartekjum foreldra. Ef talan
er eingöngu reiknuð út frá tekjum
þeirra er hlutfall fátækra barna
12,7 prósent hér á landi. Hlutfallið
lækkar um 6,1 prósent fyrir áhrif
skattkerfisins, fyrst og fremst
vegna barna- og vaxtabóta.
Í skýrslunni kemur fram að hjúskaparstaða og aldur foreldra
hefur áhrif á fátækt barna. Innan
við 4 prósent barna hjóna hér á
landi bjuggu við fátækt en yfir 18
prósent barna einstæðra foreldra.
Einnig er aldur foreldra mikilvæg
breyta því hlutfall fátækra barnafjölskyldna er um og innan við 4
prósent hjá foreldrum eldri en 30
ára.
Árni Mathiesen segir að ríkisstjórnin hafi ekki rætt við sveitar-

36¥¶*«¨

ENNEMM / SIA / NM18942

af ﬂví besta!

Rúmlega 4.600 börn á Íslandi bjuggu við fátækt árið 2004. Fjármálaráðherra segir
að ekki sé hægt að segja að staðan sé óásættanleg. Ríkisstjórnin hefur ekki rætt
við sveitarstjórnir um hvernig bregðast skuli við fátækt barna á Íslandi.
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Brot

Óvíst um aðgerðir
gegn fátækt barna
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(¾STIRÁTTUR 4ÁKKLANDS HEFUR LENGT
UM FJÎGUR ¹R FANGELSISVIST FYRRVERANDI
H¹TTSETTS FULLTRÒA Å UTANRÅKISR¹ÈU
NEYTI LANDSINS (ANN VAR UPPHAFLEGA
D¾MDUR Å ¹TTA ¹RA FANGELSI FYRIR
AÈ SKIPULEGGJA MORÈ ¹ TÁKKNESKRI
BLAÈAKONU ¹RIÈ  "LAÈAKONAN
HAFÈI SKRIFAÈ RÎÈ GREINA UM FJ¹RM¹LA
MISFERLI INNAN UTANRÅKISR¹ÈUNEYTISINS
Å 4ÁKKLANDI &ULLTRÒINN FYRRVERANDI VAR
D¾MDUR Å H¾STARÁTTI OG ER NÒ GERT AÈ
DÒSA Å STEININUM Å ALLS TËLF ¹R
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.¹MSSTEFNA UM KONUR
&IMMTUDAGINN  JANÒAR VERÈUR
HALDIN N¹MSSTEFNA UM KONUR STJËRN
UN OG SETU Å STJËRNUM FYRIRT¾KJA ¹
(ËTEL .ORDICA 3AMTÎK ATVINNULÅFSINS
)ÈNAÈAR OG VIÈSKIPTAR¹ÈUNEYTIÈ OG
&ÁLAG KVENNA Å ATVINNUREKSTRI STANDA
AÈ N¹MSSTEFNUNNI .¹MSSTEFNAN
HEFST KLUKKAN ¹TTA OG HENNI LÕKUR
KLUKKAN TËLF .¹MSSTEFNUSTJËRAR VERÈA
¶ËR 3IGFÒSSON FORSTJËRI 3JËV¹R OG
¶ËRANNA *ËNSDËTTIR FRAMKV¾MDASTJËRI
VIÈSKIPTAÖRËUNAR HJ¹ 6ISTOR
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Fylgist þú með innanflokksdeilum Frjálslynda flokksins?
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að Fatah fordæmi „allar stjórnleysisathafnir,
hver svo sem stendur að baki þeim, og við
skorum á bræður okkar í Hamas að láta af
ásökunum áður en rannsókn fer fram“.
Hamas náði þingmeirihluta í kosningum
fyrr á árinu en Fatah, sem áður voru undir
forystu Jassers Arafat, hefur eftir sem
áður ráðið yfir forsetaembættinu, þar sem
forseti Palestínumanna er Fatah-maðurinn
Mahmoud Abbas.
Abbas forseti hafði reynt að ná sáttum
með því að bjóða Hamas að standa að
samsteypustjórn þar sem helstu ráðherrar
yrðu óháðir embættismenn. Þegar ekkert
gekk að semja um það hótaði Abbas því að
flýta kosningum, en í kjölfarið hafa þessi
blóðugu átök brotist út milli hópanna
tveggja.
GB
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Á að neita gjaldþrota innflytjendum um ríkisborgararétt?

Palestínumanna, Hamas og Fatah, hafa
magnast síðustu daga með morðum og
ásökunum á báða bóga.
Á mánudaginn voru þrjú ung börn
skotin til bana, en faðir þeirra er tengdur
Hamas-samtökunum. Í gær var síðan einn
af yfirmönnum í Hamas-samtökunum,
Bassam al-Fara, drepinn í Kan Júnis á
Gaza-svæðinu.
Hamas sendi frá sér yfirlýsingu í gær
þar sem fullyrt er að „dauðasveit“ á vegum
Fatah-samtanna beri ábyrgð á barnamorðunum á mánudag. „Hamas mun ekki
gleyma blóði meðlima sinna,“ sagði Fawsi
Barhoum, talsmaður Hamas.
Tafwik Abu Khoussa, talsmaður Fatah,
hafnar hins vegar þeim ásökunum og segir

ríkisstjórnarinnar, eins og skattabreytingar og breytingar á bótakerfinu, muni hafa á niðurstöður
talna um fátækt barna þegar þær
verða reiknaðar út fyrir árið 2007.
Árni segir markmið ríkisstjórnarinnar sé að halda áfram að
lækka skatta og á sama tíma að
bæta hag þeirra fátæku í
samfélaginu.
INGIFREYR FRETTABLADIDIS

 ¹RS GAMALL SÅBROTAMAÈUR D¾MDUR TIL FANGELSISVISTAR Å (ÁRAÈSDËMI 2EYKJAVÅKUR

Dæmdur í fimm ára fangelsi
$«-3-, 41 árs gamall síbrota-

[^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

maður, Garðar Garðarsson, var í
gær dæmdur í fimm ára fangelsi.
Garðar er dæmdur fyrir þjófnað,
skjalafals, fjársvik, nytjastuld,
brot gegn ávana- og fíkniefnalöggjöfinni auk ýmissa umferðarlagabrota. Meðal annars braust
hann inn í félagi við annan mann í
Söluskála SJ á Fáskrúðsfirði og
stal ýmsum varningi auk rúmlega
800 þúsund króna í peningum, en
bróðurparturinn var úr hraðbanka sem spenntur var upp.
Garðar á að baki langan sakaferil sem nær allt aftur til ársins
1982. Á næstu tíu árum var hann
dæmdur fyrir fjórtán hegningarlagabrot. Síðan kom nokkurt rof í

sakaferil hans fram til ársins 2000
þegar hann var dæmdur í þriggja
ára fangelsi. Hæstiréttur dæmdi
hann í október sama ár í fjögurra
ára fangelsi fyrir þjófnað. Á árinu
2001 hlaut hann dóma fyrir
líkamsárásir, þjófnaði og umferðarlagabrot. Honum var veitt
reynslulausn árið 2005. Hann rauf
því skilorð með þeim afbrotum
sem hann er dæmdur fyrir nú.
Garðar var auk fangelsisvistarinnar sviptur ökuréttindum ævilangt og gert að greiða Olís 421
þúsund krónur í skaðabætur. Þá
gerði dómurinn upptæk á þriðja
tug gramma af hinum ýmsu fíkniefnum.
ÖSJ

&3+2²¨3&*®2¨52 'ARÈAR BRAUST MEÈAL
ANNARS INN Å 3ÎLUSK¹LA 3* ¹ &¹SKRÒÈSFIRÈI
OG STAL ÕMSUM VARNINGI AUK RÒMLEGA
 ÖÒSUND KRËNA

Ideejg

b^Xgd
hi#H"MMA

&#'..`g

7dmZg

b^Xgd
hi#H"MMA

...`g
7dajg

Wbjaa
hi#H"MMA

&#+..`g

7dajg

7dajg

7dajg

&#+..

&#+..

&#...

`g

`g

`g

7dajg

&#)..

`g

7dmZg

Wbjaa
hi#H"MMA

&#'..`g
7dajg

Wbjaa
hi#H"MMA

&#)..`g

7jmjg

&#...

`g

7jmjg

7jmjg

&#...

&#...

`g

`g

7jmjg

&#...

`g

6%)345 36!2)¨



 DESEMBER  &)--45$!'52

0ËLVERJAR MINNAST ¹RSFJËRÈUNGSAFM¾LIS HERLAGANNA ¹RIÈ 

®LVUNARAKSTUR Å 2EYKJAVÅK

0ËLSKIR ANDËFSMENN HEIÈRAÈIR

Sjö ölvaðir á
sólarhring

!0 Pólverjar minntust
þess í gær að rétt 25 ár eru liðin
frá því að kommúnistastjórnin í
landi setti herlög til að brjóta á
bak aftur andóf sem verkalýðshreyfingin Samstaða hafði forgöngu um.
Wojciech Jaruzelski hershöfðingi setti herlögin þann 13. desember 1981 og bannaði Samstöðu.
Þúsundum manna sem tengdust
Samstöðu og andófshreyfingunni
gegn kommúnistastjórninni var
varpað í fangelsi. Þeirra á meðal
var Lech Walesa, þáverandi leiðtogi Samstöðu og síðar forseti Póllands, og núverandi forseti, Lech
Kaczinsky.

0«,,!.$

 Hversu oft hefur Guðbjörn
Magnússon, hversdagshetja
Fréttablaðsins, gefið blóð?
 Hvaða par, sem hefur gert
garðinn frægan í fréttaskýringaþættinum Kompási, gekk
í það heilaga síðastliðinn
laugardag?
 Hver er eini titillinn sem
knattspyrnuliðið Barcelona
hefur ekki unnið?
36®2). %25  ",3 
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LÎGREGLU OG STUÈNINGSMANNA 3AMSTÎÈU
VORU SETTIR ¹ SVIÈ Å TILEFNI AFM¾LISINS HÁR
¹ TORGI 'AMLA B¾JARINS Å 6ARSJ¹
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Rétt eftir miðnætti – upp á mínútu aldarfjórðungi eftir að sér-

sveitalögreglumenn byrjuðu að
smala andófsmönnum saman í
krafti herlaga – veitti Kaczynski
69 Samstöðumönnum, sem andæfðu kommúnistastjórninni á
sínum tíma, heiðursorðu við athöfn
í borginni Wroclaw (Breslau).
Jaruzelski varði síðar gerðir
sínar með því að hefði hann ekki
gripið til þessara aðgerða hefðu
Sovétmenn gert innrás og tekið
fram fyrir hendurnar á Póllandsstjórn. Hann hefði því afstýrt enn
stærri harmleik. Jaruzelski sætir
ákæru fyrir dómstólum fyrir
meint stjórnarskrárbrot með því
að setja herlögin og fangelsa þúsundir Pólverja.
AA

,®'2%',5-, Sjö ökumenn voru

teknir fyrir ölvunarakstur í
umdæmi lögreglunnar í Reykjavík frá því síðdegis á mánudag til
eftirmiðdagsins á þriðjudag.
Samkvæmt lögreglunni er það
óvenjumikið á virkum degi. Að
sögn lögreglunnar var aðallega
um að ræða karlmenn á fertugsog fimmtugsaldri.
Á þriðjudag stöðvaði lögreglan
einnig för fimm ökumanna sem
höfðu þegar verið sviptir
ökuleyfi, auk þess sem fimmtán
umferðaróhöpp voru tilkynnt í
gær. Í einu tilviki var fólk flutt á
slysadeild, en meiðslin voru ekki
talin alvarleg.
IFV

Afskipti Halldórs
virðast á gráu svæði

ATA R N A / S T Í N A M . / F Í T

Dósent í stjórnmálafræði telur að afskipti Halldórs Ásgrímssonar að mati á
tilboðum í hlut ríkisins í Íslenskum aðalverktökum séu óeðlileg. Kristinn H.
Gunnarsson tekur undir þá gagnrýni. Jón Sigurðsson segir ekkert að ferlinu.

Gigaset AS140 DUO
• Þráðlaust símtæki með einu auka-handtæki
• Númerabirting (30 númer)
• Upplýstur skjár
• Símaskrá fyrir allt að 20 nöfn og númer

Jólaverð: 5.900 kr. stgr.

Nóatúni 4 · Sími 520 3000
www.sminor.is

Herraklipping og Strípur
oð 5.900kr.
b
l
i
T
Opnunartímar í desember.
Mánudag - föstudags 9-18
Laugardaginn 16. des 10-16
Miðvikudagurinn 20. des 9-16:30
Þorláksmessa 23. des 10-20
Aðfangadagur 24. des 10-13
30. desember 10-14

Tímapantanir í síma 564 1923
Jólagjöf herramannsins fæst hjá okkur
www.herramenn.is

%).+!6¨).' „Manni finnst þetta
nú vera á gráu svæði,“ segir Indriði H. Indriðason, dósent við
stjórnmálafræðideild
Háskóla
Íslands, um afskipti Halldórs
Ásgrímssonar af fundi einkavæðingarnefndar vegna mats á tilboðum í hlut ríkisins í ÍAV. Þá lét
Halldór þau orð ganga inn á fundinn að hann væri „á þeirri skoðun
að tvö tilboð væru sambærileg“.
Indriði segir að honum sýnist
þetta ferli vera óeðlilegt. „Nefndinni er falið ákveðið hlutverk og
maður myndi halda að ef menn
séu að skipa nefnd til að vinna eitthvað verkefni þá sé eðlilegt að
ekki sé verið að skipta sér að málinu á meðan hún tekur sína ákvörðun. Það er raunverulega hugsunin
á bak við það að vera með verkefnanefndir. Þær vinna úr málunum og síðan færð þú niðurstöðurnar og tekur ákvörðun á grundvelli
þeirra upplýsinga. Þú átt í raun og
veru ekki að þurfa að vera að
skipta þér af.“
Kristinn H. Gunnarsson, þingmaður Framsóknarflokksins, er
sammála Indriða. „Ég get tekið
undir þessa gagnrýni. Ráðherrann
á ekki að leggja það mat fram fyrirfram sem hann á að fá metið. En
svo er spurning um hvort hann sé
skyldugur til að fara eftir matinu.
Það finnst mér kannski megingagnrýnisefnið í þessu máli að
það gildir engin löggjöf um þetta
heldur setja ráðherrar reglur sem
þeir geta síðan breytt sjálfir.“
Kristinn segir engin ákvæði
vera til um hvernig eigi að bregðast við ef vikið er frá reglunum
vegna þess að þær eru ekki bundnar í lög. „Þess vegna brjóta menn
engin lög með því að sveigja reglurnar eða fara fram hjá þeim. Það

(®&5¨34®¨6!2 ¥!6 $ËSENT Å STJËRNM¹LAFR¾ÈI SEGIR AÈ EKKI SÁ EÈLILEGT AÈ R¹ÈHERRA
SKIPTI SÁR AÈ M¹LUM EINKAV¾ÈINGARNEFNDAR ¹ MEÈAN HÒN TEKUR SÅNA ¹KVÎRÈUN
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er mjög gagnrýnisvert að að einkavæðing á fyrirtækjum ríkisins
fyrir tugi millarða króna geti farið
fram án þess að settar séu lögbundnar reglur sem skilgreina
hlutverk ráðherranna og hlutverk
fagmannanna. Þetta er allt á floti
eins og er. Ráðherrar geta breytt
öllum reglum eftir hentugleika ef
þeim finnst af einhverjum ástæð-

um að þeir þurfi að gera það. Svo
er náttúrulega spurning af hverju
ríkisstjórnin valdi þetta fyrirkomulag sem gefur henni alla
þræði í sínar hendur.“
Jón
Sigurðsson,
formaður
Framsóknarflokksins, segir að sér
virðist sem yfirlýsing Halldórs
Ásgrímssonar frá því á þriðjudag
skýri málið algerlega. „Eftir þeim
upplýsingum sem ég hef þá er
ekkert að söluferlinu í sjálfu sér.
Fréttir af málinu hafa byggst á
samtölum manna á nefndarfundum sem ég hef ekki fengið aðrar
upplýsingar um að séu meira en
slík orðaskipti.“ Hann sagðist þó
ekki hafa séð fundargerðir einkavæðingarnefndar.
THORDUR FRETTABLADIDIS

&¹EINIR ¥SLENDINGAR VORU RANNSAKAÈIR VEGNA GRUNS UM PËLONEITRUN

Gistu í sömu herbergjum og
eitrað var fyrir Litvinenko
(%),"2)'¨)3-, Fáeinir Íslending-

ar hafa verið rannsakaðir erlendis
vegna gruns um póloneitrun. Þeir
höfðu allir dvalið í herbergjum
þeim á Milennium-hótelinu í Lundúnum sem rússneski njósnarinn
Alexander Litvinenko hafði gist í
áður, þegar talið er að eitrað hafi
verið fyrir hann.
Að sögn Þórólfs Guðnasonar
sóttvarnalæknis hjá Landlæknisembættinu, höfðu síðan fleiri
Íslendingar sem dvalið höfðu á
hótelinu samband við Landlæknisembættið. Þeir höfðu ekki gist í
umræddum herbergjum, þannig
að ekki þótti ástæða til að rannsaka þá frekar.

!,%8!.$%2 ,)46).%.+/ -IKIL GEISLUN
FANNST Å HERBERGJUM ÖEIM SEM HANN
HAFÈI DVALIÈ ¹ ¹ -ILENNIUM HËTELINU

„Samkvæmt nýju alþjóðaheilbrigðisreglugerðinni eru teknar
inn sóttvarnir gegn hættulegum

geislum og eitrunum,“ segir Þórólfur. „Tengiliður við stofnunina
er sóttvarnalæknir og því kom
listi með nöfnum þess fólks sem
dvalið hafði í þessum tilteknu herbergjum, þar sem þessi mikla
geislun fannst, inn á borð hans.“
Banamein Litvinenkos var póloneitrun, en Pólon 210 er geislavirkt efni.
„Menn hafa alltaf hugsað um
hryðjuverk sem sprengjur eða
jafnvel sýklahernað,“ segir Þórólfur. „En eitrun af þessu tagi hafa
menn ekki hugsað mikið út í fram
að þessu. Það er greinilegt að
menn þurfa að fara að víkka sjóndeildarhringinn.“
JSS

afsláttur af öllum

30% jólaljósum
Rafrænt
jólagjafakort
Sniðug jólagjöf

um land allt

Ný og glæsileg
Jólagjafahandbók
er komin inn
á öll heimili
landsins...
...sama verð
um land allt.

50%

afsláttur
af öllum
jólafígúrum
fimmtudag til sunnudags
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$ANSKA STJËRNIN

Flestir hafa komið frá Póllandi

Segist saklaus

)..&,94*%.$52 Af þeim 5.305 sem

+/-! .µ3 23 5.$)2"²). .Ò ER

VERIÈ AÈ KOMA FYRIR TVEGGJA METRA
H¹U ¹RTALI ¹ 4IMES 3QUARE Å .EW
9ORK -YNDIN SÕNIR ÖEGAR VERIÈ ER AÈ
KOMA TÎLUNNI  FYRIR +VEIKT VERÈUR ¹
SKILTINU ¹ MIÈN¾TTI ¹ GAML¹RSKVÎLD
ÖEGAR ¹RIÈ  GENGUR Å GARÈ

fengið hafa íslenskan ríkisborgararétt síðasta áratug koma 797
frá Póllandi. Þá eru í hópnum 484
Filippseyingar, 464 Bandaríkjamenn og 427 Taílendingar.
Danir eru fjölmennastir Norðurlandaþjóða í hópi nýrra Íslendinga, litlu fleiri en Svíar. Frá Danmörku hafa 176 komið en 131 frá
Svíþjóð.
Fólk sem fengið hefur íslenskt
ríkisfang síðasta áratug hefur
komið frá samtals 120 ríkjum. Til
samanburðar má nefna að 192
þjóðir tilheyra Sameinuðu þjóðunum. Tveir hafa komið frá því sem,
í skýrslum dómsmálaráðuneytis-

ins, er kallað ótilgreint land og 33
ríkisfangslausir
einstaklingar
hafa fengið íslenskan ríkisborgararétt.
Í hópi nýrra Íslendinga er
meðal annars fólk frá Úsbekistan,
Madagaskar,
Miðbaugs-Gíneu,
Kirgisistan, Kasakstan og Gvæajana.
3.179 konur hafa fengið íslenskan ríkisborgararétt síðasta áratug
og 2.126 karlar. Eins og fram kom
í Fréttablaðinu í gær eru börn frá
0 - 17 ára fjölmennasti aldurshópur nýrra ríkisborgara.
BÖS
¥ +%..3,5345.$

.ÕIR ¥SLENDINGAR L¾RA ÅSLENSKU

$!.-®2+ Í bréfi sem dreift hefur
verið til danskra þingmanna lýsir
ríkisstjórn landsins sig saklausa
af öllum þeim ásökunum sem á
hana eru bornar í nýrri heimildarmynd um þátttöku danska
hersins í innrásinni í Afganistan.
Stjórnin telur her landsins
hafa verið í rétti þegar hann
afhenti bandaríska hernum 34
fanga, en í myndinni er því haldið
fram að Bandaríkjaher hafi látið
pynta þá. Einnig segist stjórnin
ekki hafa leynt þingið upplýsingum um starf danska hersins í
Afganistan og segist ekki hafa
fengið rangar upplýsingar þegar
sagt var að Bandaríkjaher myndi
fylgja Genfarsáttmálanum um
meðferð stríðsfanga.
KSSMK

Umfangsmestu brot á samkeppnislögum í sögunni
Aldrei áður hafa einstaklingar verið ákærðir fyrir brot á samkeppnislögum. Ákæran tekur til samráðs
olíufélaganna frá 1993 til 2001. Um er að ræða umfangsmestu brot á samkeppnislögum í Íslandssögunni.
$«-3-, Ákæran á hendur for-

'5¨-5.$52 +2)34*.33/. &ORSTJËRI

"RIMS ÅHUGAR M¹LSSËKN

3AMR¹È OLÅUFÁLAGANNA

Íhuga málssókn
í kjölfar dóms
$«-3-, Útgerðarfélagið Brim,
áður Útgerðarfélag Akureyringa,
er með það til skoðunar að fara í
mál við olíufélögin eftir niðurstöðu héraðsdóms í gær en
olíufélögin voru dæmd til að
greiða Reykjavíkurborg og
Strætó bs. tæpar 78 milljónir
króna vegna samráðs sem leiddi
til yfirverðs. „Við erum að skoða
þessi mál vandlega og förum vel
yfir niðurstöðu héraðsdóms á
næstunni og tökum í kjölfarið
ákvörðun,“ sagði Guðmundur
Kristjánsson, forstjóri Brims, við
Fréttablaðið í gærkvöld.
Forsvarsmenn ÍSAL ætla sér
einnig að fara vel yfir niðurstöðu
héraðsdóms áður en ákveðið
verður endanlega hvort fyrirtækið leitar réttar síns. Þetta
staðfesti Hrannar Pétursson,
upplýsingafulltrúi ÍSAL, við
Fréttablaðið í gærkvöld.
Í dómi héraðsdóms er fallist á
það sjónarmið stefnanda í málinu
að brot af því tagi sem um ræðir
sé til þess fallið að „hækka verð,
eða að minnsta kosti komast hjá
lækkun verðs, í því skyni að
skapa ávinning í einu eða öðru
formi“.
MH

stjórum olíufélaganna sem höfðu
samráð í viðskiptum á árunum
1993 til 2001 er sú fyrsta í Íslandssögunni sem gefin er út á hendur
einstaklingum vegna brota á samkeppnislögum. Ekki þótti ástæða
til þess að ákæra aðra en forstjórann en eins og greint var frá í
Fréttablaðinu 1. febrúar á þessu
ári höfðu 34 stöðu sakborninga er
málið fór frá embætti ríkislögreglustjóra til ríkissaksóknara.
Samtals er ákæran í 27 liðum. Í
fyrsta hluta ákærunnar, þar sem
fjallað er um sammráð við gerð,
ákærunnar er fjallað um samráð
olíufélaganna vegna útboðs Innkaupastofnunar Reykjavíkurborgar, Ríkiskaupa, Útgerðarfélags
Akureyringa og útboðs dómsmálaráðuneytisins, sem fram fóru 1996,
auk útboðs Vestmannaeyjabæjar,
Íslenska álfélagsins, sem voru 1997,
og útboð Íslenska járnblendifélagsins hf. sem fór fram árið 2000.
Í öðrum hluta, þar sem nefnd
eru brot tengd markaðsskiptingu,
er fjallað um afgreiðslu flugvélaeldsneytis á Reykjavíkurflugvelli,
sölu til erlendra skipa, samráð um
skiptingu markaða eftir svæðum,
markaðsskiptingu í Grindavík, á
Ísafirði og Raufarhöfn; markaðskiptingu vegna sölu til SR-mjöls
hf., markaðsskiptingu vegna sölu
Sérleyfis- og hópferðabíla Keflavíkur og áhaldahúss Keflavíkur,
markaðsskiptingu vegna viðskipta
við Íslenska álfélagið hf., markaðsskiptingu vegna viðskipta við
Kísiliðjuna við Mývatn og markaðsskiptingu vegna viðskipta við
fyrirtæki Reykjavíkurborgar.
Í þriðja hluta ákærunnar, þar
sem tiltekin eru brot vegna sam-

3!-2¨  ¥3!&)2¨) ¥ ¹K¾RUNNI ER SÁRSTAKLEGA FJALLAÈ UM MARKAÈSSKIPTINGU FR¹ ¥SAFIRÈI ÖAR SEM MYNDIN ER TEKIN Å TÅUNDA LIÈ
¹K¾RUNNAR ¥ ¹K¾RUNNI SEGIR MEÈAL ANNARS AÈ FÁLÎGIN HAFI HAFT UPPI bSAMSTILLTAR AÈGERÈIR UM AÈ SKIPTA MÎRKUÈUM MILLI FÁLAGANNA
VIÈ SÎLU ¹ SMUROLÅU OG FLJËTANDI ELDSNEYTI TIL VIÈSKIPTAVINA SINNA ¹ ¥SAFIRÈIm
&2¡44!",!¨)¨(®2¨52

ráðs um verð á söluvörum og
almenn viðskiptakjör, er fjallað
um sölu til erlendra skipa, samráð
um verðlagningu og sölu á fljótandi eldsneyti og öðrum olíuvörum, samráð um SD-olíu og svartolíu, samráð um verðlagningu og

sölu á gasi, samráð um fyrirkomulag á afhendingu eldsneytistanka
og tengds búnaðar til viðskiptavina og gjaldtöku vegna þessa,
samráð um veitingu afsláttar til
Björgunarbátasjóðs SVFÍ á Ísafirði, samráð tengd viðskiptum

við Þormóð ramma hf., Hjarðarnesbræður ehf. og Granda hf.,
samráð gegn aðgerðum LÍÚ um að
lækka verð á olíu til fiskiskipa, og
samráð um skipti á upplýsingum
um magn selds eldsneytis.
MAGNUSH FRETTABLADIDIS

3TJËRNARFORMAÈUR /LÅS SEGIR DËM (ÁRAÈSDËMS 2EYKJAVÅKUR EKKI FORD¾MISGEFANDI

Tilvalið í suma
bústaðinn
eða eldhúsið

Kr.12.900,Brauðrist úr stáli og með FM útvarpi. Fallegt gamaldags útlit.
Ristar samlokur og hitagrind fylgir með

Neitar samráði í öðrum málum
$«-3-, Gísli Baldur Garðarsson, stjórnarformaður og lögmaður Olís, segir mál Reykjavíkurborgar gegn olíufélögunum vera
sérstakt að því leyti að viðurkenning á samráði hafi legið fyrir.
„Þetta tiltekna mál [Reykjavíkurborgar og Strætó bs. gegn olíufélögunum] er svolítið sérstakt því
þetta er eina málið, af öllum þeim
sem voru rannsökuð í umfangsmikilli rannsókn, þar sem fyrir lá
að félögin höfðu viðurkennt samráð vegna tilboðs, sammælst um
verð, og það kemur okkur því
ekki á óvart að það þurfi að borga.
Önnur mál eru ekkert lík þessu að
því leyti til að lögfelld sönnun
liggur ekki fyrir í þeim.“
Hvað með samráð vegna útboðs
Útgerðarfélags Akureyringa árið
1996, svo dæmi sé tekið, sem fjallað er um ítarlega í skýrslu Sam-

'¥3,) "!,$52 '!2¨!233/.

keppnisyfirvalda? „Í því tilfelli var
ekki um samráð að ræða.“

Þú neitar því alfarið? „Því hefur
verið neitað já. Ég tel þennan dóm
ekki vera fordæmisgefandi fyrir
önnur mál sem hugsanlega koma
til.“
Forstjórar olíufélaganna eru
sérstaklega ákærðir fyrir samráð
vegna útboðs Útgerðarfélags Akureyringa, nú Brims, árið 1996. Í
ákærunni er sérstaklega fjallað
um „tilraunir ákærðu til að ná samkomulagi um verð sem skyldu
boðin á útboði Útgerðarfélags
Akureyrar,“ eins og orðrétt segir í
ákæru.
Gísli Baldur sagði niðurstöðu
dómsins að nokkru leyti jákvæða
en olíufélögin hafa þrjá mánuði til
þess að áfrýja niðurstöðunni. „Í
dómi er nefnd upphæð sem nemur
um helmingi þeirra krafna sem
gerðar voru, og það er í sjálfu sér
ánægjulegt.“
MH
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-IKILL MUNUR ¹ N¹MSEFNI Å KYNFR¾ÈSLU Å %VRËPULÎNDUM

&ERÈAÖJËNUSTA

Þörf á frekari kynfræðslu í Evrópu

Umfang ferðaþjónustu vex

$!.-®2+ !0 Sérfræðingar á heilbrigðis-

sviði hvöttu í gær Evrópulönd til að auka
kynfræðslu ungs fólks og sögðu gríðarlegan mun vera á þessu námsefni innan
álfunnar. Kynfræðsla er skylduefni í
skólum flestra landa, en ekki í Búlgaríu,
Bretlandi, Póllandi og á Kýpur og Ítalíu.
„Við hvetjum löndin öll til að að sýna
meiri áhuga á kynfræðslu,“ sagði Gunta
Lazdane, talsmaður Evrópudeildar
Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar, en
stofnunin stóð, ásamt háskólanum í Lund í
Svíþjóð og fleirum, að 94 síðna skýrslu um
kynfræðslu í 26 Evrópulöndum. Þar er
hvatt til þess að í kynfræðslu í skólum sé
sinnt frekar upplýsingum sem geta hjálpað
ungmennum að taka ákvarðanir sem varða
kynlíf, en minna um kynsjúkdóma.
Á meðan kynfræðslu er vel tekið á

.'¨ -%¨ *«,!42¡¨  HVERJU

AFGREIÈSLUBORÈI ER NÒ EITT LÅTIÈ JËLATRÁ
&2¡44!",!¨)¨!0

$EILUR UM JËLATRÁ

Starfsfólk greip
til sinna ráða
"!.$!2¥+). !0 Harðar deilur hafa
staðið um jólatré í flugstöðvarbyggingu við sameiginlegan
alþjóðaflugvöll borganna Seattle
og Tacoma í Bandaríkjunum.
Flugvallaryfirvöld létu fjarlægja
níu jólatré úr byggingunni eftir
að gyðingur nokkur lagði fram
beiðni um að fá að setja þar líka
upp stóra sjö arma ljósastiku í
tilefni af musterisvígsluhátíðinni,
sem gyðingar halda um svipað
leyti og kristnir menn halda jól.
Starfsfólk flugvallarins var þó
engan veginn sátt við þessa
niðurstöðu, safnaði í sjóð og
keypti fullt af litlum jólatrjám
sem sett voru upp á öll afgreiðsluborð vallarins.
GB

3AMSETNING HEIMILISSORPS

Dagblöð 27%
heimilissorps
5-(6%2&)3-, Dagblöð eru

fyrirferðarmest alls sorps í
heimilistunnum á höfuðbogarsvæðinu eða 27 prósent innihalds.
Matarleifar eru 23 prósent og
plastumbúðir 13 prósent. Þetta
kemur fram í árlegri nóvemberkönnun Sorpu á samsetningu
heimilissorps.
Guðmundur B. Friðriksson
skrifstofustjóri Neyslu- og
endurvinnslustöðvar á Umhverfissviði Reykjavíkur segir líklegt
að allt að 62 prósent prentaðra
dagblaða lendi í almennu sorpi en
37 prósent er skilað á grenndarog endurvinnslustöðvar. Til
samanburðar má geta þess að d
Danir ná að jafnaði um 50
prósentum af dagblöðum í
endurvinnslu.
HS

,®'2%',5&2¡44)2
-EÈ HAFNABOLTAKYLFU OG HNÅF
,ÎGREGLAN ¹ !KUREYRI FANN HAFNABOLTA
KYLFU OG mBUTTERFLY HNÅFn Å BÅL SEM HÒN
STÎÈVAÈI AÈFARANËTT ÖRIÈJUDAGSINS &JËRIR
PILTAR ¹ ÖRÅTUGSALDRI VORU Å BÅLNUM 0ILTUN
UM VAR SLEPPT AÈ LOKNUM SÕNATÎKUM OG
YFIRHEYRSLUM ®KUMAÈURINN ER GRUNAÈUR
UM AKSTUR UNDIR ¹HRIFUM FÅKNIEFNA

"ÅLVELTA Å "ORGARFIRÈI
"ÅLVELTA VARÈ ¹ MIÈN¾TTI Å FYRRINËTT RÁTT
OFAN VIÈ 3VEINATUNGU Å .ORÈUR¹RDAL Å
"ORGARFIRÈI 4V¾R STÒLKUR VORU Å BÅLNUM
OG MISSTI BÅLSTJËRINN STJËRN ¹ HONUM Å
H¹LKU %NGAN SAKAÈI Å SLYSINU EN BÅLLINN
ER ËNÕTUR

Norðurlöndunum og í Hollandi, er almenningur mikið á móti henni í löndum svo
sem Tékklandi, Þýskalandi, Írlandi og
Póllandi.
„Áhrif trúar eru mun meiri í sumum
löndum,“ sagði Vicky Clayes, sem vann að
skýrslunni.
Íslensk ungmenni fara að stunda kynlíf
yngst allra Evrópubúa, eða 15,7 ára.
Slóvakar, aftur á móti, eru elstir Evrópubúa þegar þeir byrja að stunda kynlíf, eða
18 ára.
„Það er ekki aldurinn sem skiptir máli,
heldur hvenær unga fólkið er tilbúið til
þess,“ bætti Ladzane við.
SMK
34 /' +9.,¥& ¥SLENSKIR UNGLINGAR BYRJA AÈ STUNDA

KYNLÅF YNGSTIR ALLRA %VRËPUBÒA

&%2¨!¶*«.534! Umfang ferðaþjónustu á Íslandi hefur vaxið
margfalt meira á Íslandi en
annars staðar á Norðurlöndunum.
Þetta kemur fram í Norrænu
tölfræðihandbókinni fyrir árið
2006.
Fram kemur að á síðustu tíu
árum hefur gistinóttum hérlendis
fjölgað um 85 prósent á meðan
fjölgunin í löndunum í kringum
okkur er um 20 prósent.
Ferðaþjónusta á Grænlandi og
í Færeyjum hefur þó aukist
hlutfallslega meira. Magnús
Oddsson ferðamálastjóri segir
þetta staðfesta hve miklum
árangri íslensk ferðaþjónusta
hefur náð erlendis.
HS
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&YRRVERANDI EINR¾ÈISHERRA

Dæmdur sekur um þjóðarmorð
%¶¥«0¥! !0 Mengistu Haile
Mariam, fyrrverandi einræðisherra í Eþíópíu, var á þriðjudag,
ásamt félögum sínum, dæmdur
sekur um þjóðarmorð og fleiri
glæpi í réttarhöldum, sem haldin
voru í Eþíópíu að honum fjarstöddum.
Mengistu býr í útlegð í
Simbabve en Robert Mugabe
forseti hefur lofað honum því að
framselja hann ekki til Eþópíu.
Refsingin verður ákveðin 28.
þessa mánaðar.
Mengistu steypti Haile
Selassie keisara og ríkti með
harðri hendi á árunum 1974 til
1991, þegar uppreisnarmenn
steyptu honum af stóli.
Réttarhöldin snerust um morð

(,54) 3!+"/2.).'! !LLIR VORU ÖEIR

D¾MDIR SEKIR UM GRIMMDARVERK
&2¡44!",!¨)¨!0

á tvö þúsund manns í ógnarherferð á árunum 1977-78.

GB

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000
.µ"²!2  ¥3,!.$) -ISJAFNT ER HVORT BÎRN INNFLYTJENDA F¹ KENNSLU Å MËÈURM¹LI SÅNU
(LÒÈ ER AÈ MËÈURM¹LINU MEÈ MARKVISSUM H¾TTI Å +ËPAVOGI OG AÈ EINHVERJU LEYTI Å
2EYKJANESB¾ EN EKKI ANNARS STAÈAR ¶ESSI BÎRN F¹ MËÈURM¹LSKENNSLU Å +ËPAVOGI

Cappuccino
Hinn fullkomni unaður.
Blanda af Skafís Cappuccino
með súkkulaðihjúp
og súkkulaðispænum
– ís sem bræðir hvern sem er.

Tiramisu
Stórkostleg blanda af Skafís
Tiramisu með súkkulaðihjúp
og súkkulaðihnetufyllingu
– dásamlegur eftirréttur
að hætti Ítala.

Ís í fullum blóma
fullkominn ísréttur
Ísblómmmm ... mmm

Börn nýbúa fá
víða ekki móðurmálskennslu
Misjafnt er hvort stóru sveitarfélögin standa að
móðurmálskennslu hjá börnum nýbúa. Reykjavík
býður ekki upp á móðurmálskennslu.
-%..4!-, Kópavogsbær hefur

kennt börnum fólks af erlendum
uppruna móðurmál í sex ár.
Nýbúadeild Hjallaskóla í Kópavogi hefur veitt börnunum móðurmálskennslu í átta tungumálum
minnst þrjá tíma í viku fyrstu tvö
árin. Eftir það fá þau móðurmálskennslu ef foreldrarnir óska eftir
því.
Guðlaug Snorradóttir sérkennslustjóri segir að nýbúadeildin hafi þá stefnu að nemandinn fái
kennslu í móðurmáli sínu og fái að
viðhalda og þróa móðurmál sitt og
menningu. Það sé brúin yfir í
íslenskt samfélag.
Stærsta sveitarfélagið í landinu, Reykjavík, hefur ekki staðið
að móðurmálskennslu fyrir börn
nýbúa og ekki greitt fyrir slíka
kennslu. Börn sem tala norsku
eða sænsku geta þó valið þau mál
í stað dönsku og enskumælandi
börn geta fengið enskukennslu.
Eiríkur Hermannsson, fræðslustjóri í Reykjanesbæ, segir að
pólsk börn hafi fengið móðurmálskennslu í tvo tíma á viku í
nokkur ár á kostnað bæjarins.
Einnig hafi verið kennsla í sænsku
og norsku. Stundum hafi verið
boðið upp á kennslu í öðrum
málum en ekki lengur.
„Aðallega vegna þess að kennara er ekki að fá og eftirspurnin

er ekki mikil. Grunnskólarnir
hafa nýtt sér þjónustu Alþjóðahúss, einkum vegna Asíumálanna
og unnið námsefni í samvinnu við
deildir sem sérhæfa sig í kennslu
innflytjenda. Hér eru börn með
trúlega sextán til tuttugu ólík
móðurmál í grunnskólum og nær
útilokað að bjóða öllum upp á
sömu þjónustu sem til dæmis
pólskættuðu börnin njóta, því
miður,“ segir hann.
Gunnar Gíslason, deildarstjóri
á Akureyri, segir að umræður
hafi verið um að taka upp móðurmálskennslu fyrir nýbúabörn en
ekki orðið af því. „Umræða hefur
verið um það hvernig hægt væri
að standa að henni. Kennara er oft
ekki að fá í bænum og hafa því
komið upp hugmyndir um fjarkennslu og er verið að skoða
möguleika til þess.“
Ekki hefur verið boðið upp á
kennslu í móðurmáli fyrir börn
nýbúa í Mosfellsbæ en Björn
Þráinn Þórðarson fræðslustjóri
segir að fylgst sé með þróuninni
hjá öðrum sveitarfélögum. Ýmislegt sé til skoðunar.
Garðbæingar bjóða ekki upp á
móðurmálskennslu en eru með
málið í skoðun fyrir næsta ár.
Hafnfirðingar hyggja á móðurmálskennslu eins og Fréttablaðið
greindi frá nýlega. GHS FRETTABLADIDIS
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!HMADINEJAD SP¹IR ÖVÅ AÈ ¥SRAELSRÅKI VERÈI BR¹TT bÖURRKAÈ ÒTm

Írönsk stjórnvöld fordæmd á Vesturlöndum
¥2!. !0 „Mér finnst þetta hreinlega ótrú-

30/26!'. ¥ 0!2¥3 .ÕR SPORVAGN SEM

BR¹TT MUN RENNA UM GÎTUR 0ARÅSAR SÁST
HÁR Å SMIÈJU Å BORGINNI Å VIKUNNI &R¹ OG
MEÈ  DESEMBER MUNU SPORVAGNAR
ÖJËNA ÅBÒUM ÖRIGGJA HVERFA Å 0ARÅS Å
FYRSTA SINN FR¹ ¹RINU  &2¡44!",!¨)¨!0

legt,“ sagði Tony Blair, forsætisráðherra
Bretlands, um tveggja daga ráðstefnu í Íran,
sem lauk í gær, þar sem viðraðar voru
efasemdir um að helför gyðinga á tímum
nasista hafi nokkurn tímann átt sér stað.
„Ég meina, að bjóða fyrrverandi leiðtoga
Ku Klux Klan á ráðstefnu í Teheran þar sem
efast er um að milljónir manna hafi dáið í
helförinni,“ hélt Blair áfram. „Þurfa menn
frekari sannanir fyrir því að þessi ríkisstjórn sé öfgakennd?“
Ummæli Blair eru nokkuð dæmigerð
fyrir viðbrögð á Vesturlöndum við þessu
uppátæki stjórnvalda í Íran. Ekki síst hafa
viðbrögðin verið hörð í Þýskalandi, Austurríki og Frakklandi, en í þessum þremur
ríkjum er hreinlega bannað með lögum að

draga opinberlega í efa að helförin hafi átt
sér stað.
Bandaríkjastjórn fordæmdi einnig
stjórnvöld í Íran og sagði ráðstefnuna vera
„ögrun við hinn siðmenntaða heim.“
Í ræðu sinni á ráðstefnunni spáði Mahmoud Ahmadinejad, forseti Írans, því að
Ísraelsríki yrði „bráðlega þurrkað út með
sama hætti og Sovétríkin, og þá öðlast
mannkynið frelsi.“ Þessum ummælum var
ákaft fagnað með lófataki í ráðstefnusalnum, en ráðstefnuna sóttu nærri sjötíu manns
frá þrjátíu löndum.
GB
¨34)+,%2+52 ¥2!.3 3!-4 46%)-52 2¨34%&.5
'%345- 4IL R¹ÈSTEFNUNNAR Å 4EHERAN M¾TTI HËPUR GYÈ

INGA SEM ER ¹ MËTI ÖVÅ AÈ ÖJ¹NINGAR GYÈINGA Å HELFÎRINNI
SÁU NOTAÈAR TIL ÖESS AÈ RÁTTL¾TA TILVERU OG FRAMFERÈI
¥SRAELSRÅKIS &2¡44!",!¨)¨!0

Hlöllabátum fórnað til að
rýma fyrir Zimsenhúsinu?
%).!2 ")2')2 34%).¶«233/. 5PP
BYGGING ¹ AFREKSÅÖRËTTASVIÈI ER BYRJUÈ
Å &LENSBORG AÈ SÎGN SKËLAMEISTARANS
%INARS "IRGIS 3TEINÖËRSSONAR

&LENSBORGARSKËLI

Svið fyrir
afreksíþróttamenn
(!&.!2&*®2¨52 Flensborgarskólinn í Hafnarfirði byrjaði í haust
með íþróttaafrekssvið sem
tengist öllum brautunum í
skólanum. Sviðið er byggt upp í
samvinnu við íþróttafélögin í
bænum.
Tuttugu og fimm körfuboltakrakkar úr Haukum og handboltamenn úr FH byrjuðu nám á
sviðinu í haust. Um áramótin
verður þessi starfsemi hugsanlega víkkuð út.
Einar Birgir Steinþórsson,
skólameistari í Flensborg, segir
að sviðið sé byggt upp þannig að
krakkar sem leggja gríðarlega
mikið á sig í íþróttum og eru
afreksmenn þar njóti þess í
náminu svipað og gerist í
nágrannalöndunum.
GHS

Minjavernd hf. hefur sett fram tillögur um nýjan stað fyrir Zimsen húsið úr Hafnarstræti. Ein tillagan er
að hús Hlöllabáta á Ingólfstorgi verði rifið til að rýma fyrir Zimsen. Skelfilegt, segir eigandi Hlöllabáta.
3+)05,!'3-, Fyrirtækið Minja-

vernd hefur lagt fram sex tillögur
um nýja staðsetningu fyrir Zimsenhúsið sem áður var í Hafnarstræti.
Fyrsta tillaga Minjaverndar er
að Hlöllabátar og ísbúð á Ingólfstorgi verði rifin og Zimsen húsinu
komið fyrir þar.
„Sú starfsemi
gæti flust inn í
húsið ef vill en
að öðru leyti
nýttist það fyrir
verslun eða þjónustu. Kostir eru
meðal annars
þeir að auka
¶/234%).. "%2'3 skjól á Ingólfs3/. &RAMKV¾MDA torgi en galli að
STJËRI -INJAVERNDAR kaupa þyrfti upp
HF
&2¡44!",!¨)¨'6! fyrirliggjandi
eignir
eða
útvega viðkomandi rekstri endurgjaldslaust húsnæði í staðinn,“
segir Minjavernd.
„Þetta hljómar skelfilega. Húsin
eru ekki til sölu,“ segir Sigurður H.
Garðarsson, sem á bæði rekstur
Hlöllabáta og ísbúðarinnar og fasteignirnar sjálfar, aðspurður um

(,®,,!"4!2 (ÒS (LÎLLAB¹TA VAR BYGGT

¹RIÈ 

-9.$¶®+

hvernig honum lítist á hugmyndir
Minjaverndar.
Athyglisvert er að Minjavernd
ræddi ekki við Sigurð um málið
áður en hugmyndir fyrirtækisins
voru lagðar fyrir borgaryfirvöld.
Ef menn eru með svona hugmyndir
þá eiga þeir náttúrulega að tala við
mann áður en þeir fara lengra með
þær,“ segir Sigurður sem hafði ekki
heyrt um hugmyndir Minjaverndar
fyrr en Fréttablaðið færði honum
tíðindin. „Maður er bara heppinn að
sitja.“
Minjavernd telur bílastæði við
Grófina vera aðgengilegustu stað-

:)-3%. (²3)¨ (IÈ SÎGUFR¾GA HÒS VAR FLUTT Å BYRJUN MAÅ TIL TÅMABUNDINNAR GEYMSLU ÒT

¹ 'RANDA

setninguna fyrir Zimsenhúsið. Það
er í eigu borgarinnar sjálfra. „Það
styður ágætlega önnur hús sömu
kynslóðar í kring,“ segir Minjavernd um þá lóð.
Hinir fjórir staðirnir sem Minjavernd nefnir eru sunnanvert við
Ingólfstorg, Viðey, horn Bergstaðastrætis og Spítalastígs og í núver-

-9.$!2.«2

andi götustæði við Grófina 1.
Tillögur Minjaverndar voru
ræddar á síðasta fundi stjórnar
skipulagssjóðs Reykjavíkur. Á fundinum kom fram að Minjavernd væri
ekki ein um áhuga á húsinu. Lýsti
stjórnin jafnframt vilja sínum til
þess að í húsinu yrði áfram
verslunarrekstur.
GAR FRETTABLADIDIS

&!'.!2 3!-¶9++4 #HARLIE -C#REEVY SEM FER MEÈ M¹LEFNI INNRI MARKAÈAR %VRËPU Å

FRAMKV¾MDASTJËRN %3" SAGÈIST HAFA EITT ORÈ AÈ SEGJA ER ÖJËNUSTUTILSKIPUNIN VAR LOKS
KOMIN ALLA LEIÈ Å GEGNUM LÎGGJAFARFERLI %3" b(ALELÒJAm
./2$)#0(/4/3!&0

¶JËNUSTUTILSKIPUN %3" ENDANLEGA SAMÖYKKT

4EKUR LÅKA GILDI HÁR
"2533%, !0 Ráðherraráð Evrópusambandsins hefur lagt lokablessun sína yfir svonefnda
þjónustutilskipun sambandsins.
Nú hafa aðildarríkin 25 þrjú ár til
að innleiða tilskipunina í landslög. Það sama gildir um EFTAríkin í Evrópska efnahagssvæðinu, Ísland, Noreg og
Liechtenstein.
Þjónustutilskipunin á að auðvelda þjónustuviðskipti yfir
innri landamæri EES-svæðisins.
Með gildistökunni er vonast til
að samkeppni aukist og mörg ný
störf skapist, en nærri sjötíu
prósent allra launþega á EES-

svæðinu starfa í þjónustugreinum.
Þessi áhrif verða þó minni en
upprunalega var stefnt að, þar sem
ýmsar þjónustugreinar verða undanskildar, svo sem heilbrigðisþjónusta, flest fjármálaþjónusta við einstaklinga, almenningssamgöngur,
ljósvakamiðlun og öryggisþjónusta,
auk þess sem ráðstafanir verða
gerðar til að vinna gegn meintum
félagslegum undirboðum. Vegna
pólitískrar andstöðu í ýmsum Vestur-Evrópulöndum var fallið frá því
að þjónustuveitendur mættu starfa
í öðru landi á EES-svæðinu samkvæmt reglum heimalandsins. AA

Sett kynnir vönduð húsgögn
á sannkölluðu jólaverði

kr. 261.700.CALIAITALIA SÓFASETT 3+2
Vandað og afar glæsilegt sófasett alklædd hágæða ítölsku leðri.
Einnig er hægt að fá stóla í þessu sama módeli. Fáanlegur í
dökkbrúnu og beige.

Ný sending
af svefnsófum.
Komdu við og
skoðaðu úrvalið.

kr. 89.900.-

kr. 99.900.JANE TUNGUSÓFI

Vandaður svefnsófi með heilsudýnu og Microfiber áklæði.
Hlífðardýna fylgir með. Veldu aðeins það besta fyrir þína gesti.
Stærð dýnu: 140 x 200 sm

Notalegur tungusófi sem hentar fyrir framan sjónvarpið.
Fáanlegur í dökku og ljósu.

kaldaljós 2006

PREMIUM SVEFNSÓFI

Rafmagnsnudd

kr. 49.900.-

TORKELSON

MEGAN HÆGINDASTÓLL

TORKELSON BORÐSTOFUSETT

Þægilegur hægindastóll klæddur vönduðu ítölsku leðri.
Rafmagnsnuddstóll með mörgum stillingum. Er einnig fáanlegur
með Microfiber áklæði (kr. 43.900.-).

Stílhrein og falleg sænsk borðstofuhúsgögn úr eik og hnotu.
Þetta eru gegnheil gæði á góðu verði.

VISCOLEX
VISCOLEX YFIRDÝNA Á ÓTRÚLEGU VERÐI
Hágæða yfirdýna sem hefur vakið verðskuldaða athygli.
Með því að nota Viscolex yfirdýnuna verður gamla dýnan
eins og ný - jafnvel betri.
Bjóðum einnig Viscolex heilsukodda
á aðeins kr. 4.900.- en þeir hafa slegið
rækilega í gegn hjá okkur.

VISA OG EURO
RAÐGREIÐSLUR

OPNUNARTÍMI: MÁNUD - FÖSTUD 11:00 - 18:00 LAUGARDAGA 11:00 - 18:00
16:00 SUNNUDAGA 13:00 - 18:00
16:00
SETT HÚSGAGNAVERSLUN • ASKALIND 2A • 201 KÓPAVOGUR • SÍMI 534 1400 • WWW.SETT.IS
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(UNDRAÈ KRËNUR AF HVERJU TAUDÕRI )KEA RENNA Å GËÈGERÈARSTARF

-INJAR ÒR ÖR¾LASTRÅÈINU

Taudýrin styðja við Barnaheill

Gömul sprengja
sprengd í hvelli

3®&.5. Eitt hundrað krónur af hverju taudýri
sem selst í verslun IKEA fram að jólum, renna
óskiptar til samtakanna Barnaheilla og þannig er
viðskiptavinum verslunarinnar gefinn kostur á að
styrkja samtökin.
Barnaheill hafa starfað síðan árið 1989 og eru
félagsmenn nú um 20.000. Samtökin eru hluti af
alþjóðlegu hreyfingunni Save the Children
Alliance og vinna að barnavernd ýmiss konar
með Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna að
leiðarljósi. Til verkefna samtakanna má telja
forvarnarstarf og baráttu gegn ofbeldi og hvers
konar misbeitingu á börnum.
KËÖ

"!.$!2¥+). !0 Sprengja frá

tímum borgarastríðsins í
Bandaríkjunum, sem háð var á
árunum 1861 til 1865, fannst á
þriðjudaginn við byggingaframkvæmdir í borginni Richmond í
Virginíuríki í Bandaríkjunum.
Lögregla lokaði fjölfarinni
götu í um það bil tuttugu mínútur
meðan sprengjan var eyðilögð og
fjarlægð. Ekki var hægt að sjá á
sprengjunni hvort hún væri enn
virk, þannig að ákveðið var að
sprengja sprengjuna.
Hár hvellur heyrðist sem setti
af stað viðvörunarbúnað í
nærliggjandi bifreiðum.

3!-.).'52).. (!.$3!,!¨52 ¶ËRARINN VARSSON

FRAMKV¾MDASTJËRI )+%! SÁST HÁR HANDSALA SAMNINGINN VIÈ
0ETRÅNU SGEIRSDËTTUR FRAMKV¾MDASTJËRA "ARNAHEILLA

GB
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-INNIHLUTINN Å 2EYKJANESB¾

,ANDL¾KNIR TELUR AÈ G¾TA VERÈI AÈ RÁTTRI TÅMASETNINGU ÖEGAR NÕ OG MJÎG DÕR LYF ERU TEKIN Å NOTKUN

Kosningavíxill
fellur á íbúana

Fjármagnið þarf að nýta öllum til góða

2%9+*!.%3"2 Fulltrúar Samfylk-

ingar og Framsóknar í bæjarstjórn Reykjanesbæjar segja
endurskoðaða fjárhagsáætlun
bæjarins fyrir árið 2006 sýna að
áætlanir sjálfstæðismanna hafa í
engu staðist.
„Rekstrarniðurstaða sem átti
að vera jákvæð um 10 milljónir er
orðin neikvæð um 340 milljónir,“
segja fulltrúar minnihlutans sem
telja vinnubrögð meirihluta Sjálfstæðisflokks verða til þess að
skuldir sveitarfélagsins aukist
sífellt.
Fjárhagsáætlun sem sjálfstæðismenn lögðu fram í upphafi
síðustu kosningabaráttu segj
fulltrúar minnihlutans að hafi
verið kosningavíxill sem íbúar
Reykjanesbæjar þurfi nú að súpa
seyðið af.
GAR

(%),"2)'¨)3-, Landlæknir telur
að lyfjamál innan Landspítalans
séu í eðlilegum farvegi og gæta
verði að réttri tímasetningu þegar
ný lyf eru tekin í notkun. Bæði fjárhagslegar ástæður og öryggi krefjist þess að rökstutt álit sérfræðinga
liggi fyrir áður en ný og dýr lyf eru
nýtt til meðferðar. Um sé að ræða
heilsuhagfræðilegt atriði sem snýst
um að nýta sem best það fjármagn
sem til staðar er.
Matthías Halldórsson landlæknir segir umræðuna um ný lyf,
eins og umræðuna um ný krabbameinslyf á Landspítalanum að
undanförnu, hafa komið upp um
allan heim. „Sú umræða snýst oft
um einstök tilvik þar sem einstaklingur lætur lífið vegna þess að
talið er að hann hafi ekki fengið
rétt lyf eða að lyf séu of dýr.“
Hann minnir á að stjórn þarf að
hafa á lyfjaútgjöldum eins og

öðrum útgjöldum. „Það er ekki
nóg að lyf hafi
einhvern ágóða
fyrir sjúklinginn heldur verða
þau að hafa mikinn
ágóða.
Höfum hugfast
að taka þarf
-!44(¥!3 (!,,
peningana ein$«233/. ,!.$
hvers staðar frá
,+.)2
og þá verður að
gæta þess að fjármagn sé ekki
tekið frá úrræðum sem myndu
gefa meiri heilsu. Þetta er því
heilsuhagfræðilegt atriði sem
snýst um að nýta sem best það
fjármagn sem er til staðar.“
Sigurður Björnsson, yfirlæknir
á lyflækningadeild krabbameina á
LSH, hefur gagnrýnt skrifræði
innan spítalans þegar kemur að
lyfjamálum. Hann telur klínískar

leiðbeiningar, sem eru forsenda
þess að ávísa megi sjúkrahúsamerktu lyfi, óþarfar því viðkomandi lyf hafi sannað sig í rannsóknum erlendis. Hann gagnrýnir
einnig að læknir þurfi að sækja
um leyfi til yfirlæknis deildar
lyfjamála fyrir hvern sjúkling
eftir að leiðbeiningarnar liggja
fyrir.
„Það er eðlilegt og sjálfsagt að
læknirinn berjist eins og hann
getur fyrir sinn sjúkling svo að
hann fái sem besta meðferð. En
við þurfum forgangsröðun og til
þess þarf stjórntæki. Því er ekkert athugavert við að val lækna á
lyfjum fari fyrir nefnd eða annan
aðila sem getur gefið rökstutt
álit“, segir Matthías.
Jóhannes M. Gunnarsson, lækningaforstjóri LSH, benti á í viðtali
við Fréttablaðið að mörg ný lyf
væru væntanleg á markað á næstu

,!.$30¥4!,).. ,ANDL¾KNIR TELUR LYFJA
M¹L SPÅTALANS Å RÁTTUM FARVEGI 3TÅGA
VERÈI VARLEGA TIL JARÈAR ÖEGAR ¹KVEÈIÈ ER
AÈ TAKA NÕ OG DÕR LYF TIL NOTKUNAR
&2¡44!",!¨)¨(!2)

misserum sem verður gríðarlega
kostnaðarsamt fyrir stofnunina að
taka til notkunar. Matthías telur
að þau komist í notkun hér en gæta
þurfi að tímasetningunni, bæði í
fjárhagslegum skilningi og þegar
horft er til öryggisþátta.
SVAVAR FRETTABLADIDIS
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Frægir Danir
velji viðtakendur

Misbrestur á skráningum

Ákveðið að
ræða við Spöl

$!.-®2+ Frægir Danir verða

!46)..5-,

!ÈSTOÈ VIÈ ÖRËUNARLÎND

frá hinum átta nýju ríkjum Evrópusambandsins en samkvæmt
lögum ber að tilkynna Vinnumálastofnun um starfsfólk frá
þessum löndum innan tíu daga.
Þessi ríki eru Eistland, Lettland,
Litháen, Pólland, Slóvenía, Slóvakía, Tékkland og Ungverjaland.
Gert var verulegt átak í að
upplýsa atvinnurekendur um
skyldur þeirra til skráningar og í
lok október höfðu 2.181 verið
skráður frá þessum löndum.
Vinnumálastofnun áætlar að
erlendir starfsmenn á vegum
starfsnannaleiga séu um 800 um
þessar mundir.
HS

látnir velja þau Afríkulönd sem
munu hljóta þróunarhjálp frá
Danmörku frá og með miðjum
desember. Tilgangurinn er sá að
koma í veg fyrir að eingöngu
sérfræðingar séu fulltrúar
þróunarhjálpar Danmerkur, kom
fram á fréttavef danska blaðsins
Politiken.
Talsmenn hjálparstofnana segja
ákvörðunina afar ósmekklega, en
þróunarmálaráðherra Danmerkur,
Ulla Tørnæs, segist ekki skilja
gagnrýni þeirra. „Danskar
hjálparstofnanir nýta sjálfar frægt
fólk til að vekja athygli á starfi
sínu,“ sagði Tørnæs.
SMK

Alls
var
2.771
atvinnuleyfi gefið út fyrstu tíu
mánuði þessa árs og var stærstur hlutinn veittur fyrir 1. maí
þegar reglur um atvinnuleyfi
giltu einnig um íbúa hinna nýju
ríkja
Evrópusambandsins.
Reikna má með að erlendir ríkisborgarar á íslenskum vinnumarkaði séu nú yfir fimmtán
þúsund. Þetta er meðal þess sem
fram kemur í nýrri talningu
Vinnumálastofnunar á erlendu
starfsfólki á íslenskum vinnumarkaði.
Gissur Pétursson, forstjóri
Vinnumálastofnunar, segir erfitt
að henda reiður á öllum þeim

3AMGÎNGUR

.Õ NORSK RANNSËKN ¹ DËMKIRKJUNNI Å .IÈARËSI OG L¹TI «LAFS HELGA 4RYGGVASONAR

¶JËÈARÒTGJÎLD

Snorri hafði rangt fyrir sér

Jukust meira en
framleiðslan

Standflutningar hefjast á ný
.%94%.$!-, Stjórn Neytenda-

samtakanna fagnar því að nú sé
skipafélag að hefja strandflutninga á vörum á
ný. Jóhannes
Gunnarsson,
formaður
Neytendasamtakanna, segir
ljóst að
strandflutningar muni létta á
umferðarþunga
*«(!..%3
stórra flutn'5..!233/.
ingabíla á
þjóðvegunum. Þá fagna Neytendasamtökin því að í drögum að
samgönguáætlun skuli jafnræðis
gætt við gjaldtöku ólíkra
samgöngugreina og leggja
áherslu á að þessu verði meðal
annars náð með lækkun á
gjaldtöku vegna vöruflutninga
með skipum.
HS

./2%'52 Snorri Sturluson hafði
rangt fyrir sér. Niðaróskirkjan
var ekki byggð yfir upprunalega
gröf Ólafs helga Tryggvasonar og
því verður að endurskrifa sögu
dómkirkjunnar. Þetta er niðurstaða
fornleifafræðingsins
Øystein Ekroll sem í þrjú ár hefur
grúskað í ritum Snorra, segir í
frétt Aftenposten í gær.
„Ég hef rannsakað gamlar
„staðreyndir“ í ljósi fornleifafunda sem uppgötvast hafa á síðustu tíu árunum, sem hefur gert
mér kleift að komast að nýjum
niðurstöðum,“ segir Ekroll, sem
mun birta niðurstöður rannsóknar
sinnar í þessari viku. „Margar
þessara „staðreynda“ reynast
vera rangar. Dómkirkjan og háaltari kirkjunnar var aldrei byggt
yfir gröf Ólafs helga, líkt og stendur í Snorra.“
Árið 1230 hagræddi Snorri vís-
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fjölda sem hingað komi til starfa,
þar sem þeir sem stundi vinnu í
skamman tíma hér á landi þurfi
ekki kennitölur. Gissur segir
misbrest hafa verið á því að fyrirtæki tilkynntu erlent vinnuafl

vitandi staðreyndum og ritaði að
þáverandi eina dómkirkja Noregs
væri byggð á gröf Ólafs helga.
Sagan segir að Ólafur helgi hafi
verið grafinn á sandmel nokkrum,
en Niðaróskirkjan stendur á leirgrunni. Fornleifarannsóknir hafa
jafnframt leitt í ljós að kirkjan
hafi verið reist nærri Niðarnesbænum.
„Þeir sem vildu grafa kistu
Ólafs með leynd, völdu varla, á
ljósri þrándheimskri sumarnótt,
hæsta og sýnilegasta punktinn á
svæðinu.... Það getur ekki verið að
kista látins konungs hafi verið
grafin í miðju slíku svæði, þar
sem byggingar stóðu og mikill
erill manna,“ segir Ekroll. „Það er
mun líklegra að upprunalega gröfin hafi verið við Niðará.“
Ekroll telur líklegt að valdamenn innan hirðarinnar eða kirkjunnar hafi fyrirskipað Snorra að

3!-'®.'52 Stjórn Samtaka

sveitafélaga á Vesturlandi ætlar að
kanna möguleika á að tvöföldun
Vesturlandsvegar frá Reykjavík í
Borgarfjörð verði að hluta til eða
öllu leyti í einkaframkvæmd.
Í kjölfar umræðunnar um
tvöföldun Suðurlandsvegar á
síðustu dögum hefur umræðan um
endurbætur á Vesturlandsvegi aukist og bent hefur verið á að
banaslys á Vesturlandsvegi hafi
verið fleiri en á Suðurlandsvegi.
Stjórn Samtaka Sveitarfélaga á
Vesturlandi ákvað á fundi að hefja
viðræður við Spöl um mögulega
aðkomu að tvöföldun Vesturlandsvegar frá Reykjavík að Bifröst. HS

falsa staðreyndir, líklega til að
hækka kirkjuna í Niðarósi í sessi.

Landsframleiðsla Íslendinga á þriðja
ársfjórðungi 2006 er talin hafa
vaxið um 0,8 prósent að raungildi á þessum ársfjórðungi
miðað við þriðja ársfjórðunginn
á árinu 2005.
Þjóðarútgjöld jukust hinsvegar meira eða um 2,4 prósent og
var því enn halli í viðskiptum
við útlönd.
Þetta kemur fram í Hagtíðindum í efnisflokknum þjóðhagsreikningar um landsframleiðslu á þriðja ársfjórðungi
2006.
Á vef Hagstofunnar segir að
árstíðaleiðrétt landsframleiðsla
hér á landi sýni 0,3 prósenta
vöxt frá fyrra ári en frá öðrum
til þriðja ársfjórðungs þessa árs
standi framleiðslan nánast alveg
í stað.
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Góður matur á diskinn þinn!
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Jólahefðirs

kr. kg.

Nóatún

Nýr og glæsilegur
Jólabæklingur

kominn í verslanir!
Eigðu örugg jól með kjöti frá Nóatúni!

GÆSA OG ANDABRINGUR
REYKTAR

998

KALKÚNN
kr.
kg

799

FROSINN

GRÍSABÓGUR

kr.
kg

HRINGSKORINN

599

kr.
kg

10%

afsláttur

1944

4. TEG

GRÍSAHRYGGUR
MEÐ PÖRU

1.198

kr.
kg

HÚSAVÍKUR HANGILÆRI
Á BEINI

1.798

kr.
kg

SS LAMBALÆRI
FIMMBERJA

1.998

Verði ykkur að góðu!

kr.
kg
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Mexíkóar minntust meyjarinnar frá Guadalupe
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-%8¥+« !0 Á þriðjudaginn var
mikil hátíð í Mexíkó á degi Maríu
meyjar frá Guadalupe. Milljónir
manna streymdu út á götur
Mexíkóborgar og annarra borga
landsins til þess að halda daginn
hátíðlegan.
Mærin frá Guadalupe er
verndardýrlingur allrar rómönsku
Ameríku, en langsamlega vinsælust þó í Mexíkó þar sem hún á
sterkari ítök í landsmönnum en
nokkurt annað trúartákn.
Mærin frá Guadalupe er dökk á
hörund og hún birtist fyrst indíána að nafni Juan Diego á Tepeyac-hæð skammt frá Mexíkóborg
árið 1531, en þá höfðu Spánverjar

nýverið kynnt fyrir innfæddum
helstu atriði kaþólskrar trúar.
Sagan segir að María mey hafi
birst Juan Diego og beðið hann um
að reisa kirkju á hæðinni. Þegar
biskupinn á staðnum reyndist
tregur til að samþykkja slíka
framkvæmd birtist mynd af meyjunni á klæði Diegos, og það dugði
til þess að sannfæra biskup.
Þetta klæði með myndinni er
enn geymt í kirkju meyjarinnar
helgu í Mexíkóborg.
Á þriðjudaginn er talið að rúmlega fimm milljónir manna hafi
komið akandi, gangandi og jafnvel
skríðandi til kirkjunnar, sem er
einn mesti helgidómur landsins.

Margir komu frá fátækum þorpum víða um land og höfðu jafnvel
gengið dögum saman til þess að
komast á leiðarenda.
Um 2.600 pílagrímar leituðu
sér lækninga í kirkjunni, flestir
við minni háttar krankleika af
ýmsu tagi, en ein kona fæddi barn
á tröppum kirkjunnar, samkvæmt
frásögn mexíkósku fréttastofunnar
Notimex.
Rithöfundurinn Octavio Paz
sagði einhverju sinni að eftir
tveggja alda tilraunir hafi Mexíkóar
komist að þeirri niðurstöðu að trúa
á aðeins tvennt í heimi, nefnilega
meyna frá Guadalupe og ríkishappdrættið.
GB

McMurdo
dúnúlpa frá
The North Face
Jólatilboð
ÍSLENSKA / SIA.IS / UTI 35200 12/06

34.990 kr.
til í svörtu, grænu og brúnu

SMÁRALIND SÍMI 545 1550

GLÆSIBÆ SÍMI 545 1500

KRINGLUNNI SÍMI 545 1580

-!..&*®,$).. ¶ESSI MYND VAR TEKIN VIÈ KIRKJU MEYJARINNAR FR¹ 'UADALUPE Å 0UERTO

6ALLARTA Å *ALISCO HÁRAÈI ÖAR SEM ÖÒSUNDIR MANNA HÁLDU DAGINN H¹TÅÈLEGAN
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„ ORÐRÉTT“
Ómönnuð umönnun
b¶AÈ ER OFT ROSALEGA UNDIR
MANNAÈ ¹ SVONA STÎÈUM OG EF
ÖAÈ V¾RI MEIRA AF STARFSFËLKI
V¾RI LÅKA H¾GT AÈ SINNA AND
LEGU HLIÈINNI OG EKKI BARA BÒA
UM OG SKIPTA ¹m
(!&$¥3 6¥',5.$3$«44)2 (%),"2)'¨
)334!2&3-!¨52 2¨)2 ¶*«.5345 
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En hvað er þá klukkan?
b6IÈ LEGGJUM UPP MEÈ ÖAÈ AÈ
ÒRIN SÁU TÅMALAUS OG KLASSÅSK
FYRIR KRÎFUHARÈA VIÈSKIPTAVINIm
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Íslensk börn
fái frían mat

-!2'2¡4 +2)34*.3$«44)2

&YRRUM YFIRMAÈUR Å MÎTUNEYTI

-ARGRÁTI +RISTJ¹NSDËTTUR MATART¾KNI
OG FYRRUM YFIRMANNI Å MÎTUNEYTI
GRUNNSKËLA Å HÎFUÈBORGINNI FANNST
SKRÅTIÈ AÈ SJ¹ FRÁTTIR AF ÖVÅ AÈ RÅKIS
STJËRNIN ¾TLI AÈ VEITA  MILLJËNUM
KRËNA TIL AÈ GREIÈA FYRIR SKËLAM¹LTÅÈIR
 BARNA Å !FRÅKU N¾STU TVÎ
¹RIN b¥SLENSK BÎRN BÒA EKKI VIÈ
ÖESSI FORRÁTTINDI AÈ F¹ FRÅAN MAT
-ÁR FINNST EÈLILEGT AÈ VIÈ BYRJUM
¹ ÖVÅ AÈ GREIÈA FYRIR SKËLAM¹LTÅÈIR
ÅSLENSKRA BARNA ¹ÈUR EN VIÈ FÎRUM
AÈ LAGA TIL ÒTI Å HEIMI m SEGIR -ARGRÁT
-ARGRÁT HEFUR UNNIÈ Å TVEIMUR MÎTU
NEYTUM OG SEGIR HÒN AÈ NOKKUÈ
HAFI VERIÈ UM ÖAÈ AÈ BÎRN HAFI EKKI
¹TT PENINGA TIL AÈ KAUPA SÁR MAT Å
MÎTUNEYTI SKËLANS b¶AÈ VAR EKKI
ALGENGT EN ÁG S¹ NOKKUR BÎRN SEM
HREINLEGA BROTNUÈU SAMAN OG GRÁTU
YFIR ÖVÅ AÈ EIGA EKKI PENING FYRIR
MATm -ARGRÁT TELUR AÈ HUGSANLEGA
SÁU ÖAU RÒMLEGA  BÎRN SEM
RANNSËKNIR SÕNA AÈ BÒA VIÈ F¹T¾KT ¹
¥SLANDI ÖAU SEM EKKI GETA KEYPT SÁR
MAT Å SKËLUNUM b®LL ÅSLENSK BÎRN
EIGA AÈ F¹ FRÅAN MAT Å SKËLANUM m
SEGIR -ARGRÁT OG B¾TIR ÖVÅ VIÈ AÈ
NOKKRIR SEM HÒN TALAÈI VIÈ Å G¾R HAFI
HUGSAÈ ÖAÈ SAMA OG HÒN ÖEGAR ÖEIR
S¹U FRÁTTIRNAR AF HJ¹LPARSTARFI ÅSLENSKA
RÅKISINS

Vill flytja til Hvalfjarðar
b%KKI TAKA AF MÁR SÅMANN +¹RI m SEGIR (AFDÅS
(REIÈARSDËTTIR SÎNGKONA $ÕRÈARINNAR Å SÅMANN
EN HÒN ER NÒ Å F¾ÈINGARORLOFI .ÕLEGA HEFUR
EINNIG ANNAR FRUMBURÈUR ORÈIÈ TIL FYRSTA PLATA
HLJËMSVEITARINNAR $ÕRÈARINNAR (LJËMSVEITINA
SKIPA ¹SAMT (AFDÅSI BRËÈIR HENNAR %INAR 4ËTI
ÒR 6ONBRIGÈUM OG KERFISREKSTARFR¾ÈINGURINN
-AGGI EN PLATAN ER GEFIN ÒT AF BANDARÅSKA
FYRIRT¾KINU 3KIPPING 3TONE b-AGGI HEFUR
EKKI ENN ÖORAÈ AÈ SPYRJA HVERNIG HÒN SELST
Å "ANDARÅKJUNUM EN ÖAÈ ERU ALLTAF AÈ KOMA
INN NÕIR DËMAR N¾STUM ALLIR GËÈIRm $ÕRÈIN
HELDUR ÒTG¹FUTËNLEIKA ¹ "ARNUM ¹ FÎSTUDAG OG
ERU ÖEIR ÎLLUM OPNIR b6IÈ HÎFUM EKKERT SPILAÈ
SÅÈAN ¹ !IRWAVES HLJËMBORÈSLEIKARINN ER ¹ KAFI
Å PRËFUM Å +ENNË OG ¾TLAR AÈ VERÈA LEIKSKËLA
KENNARI EINS OG ALLIR ÖESSIR POPPARAR %N VIÈ
FËRUM TIL "ANDARÅKJANNA FYRIR TVEIMUR M¹NUÈUM
OG SPILUÈUM Å .ORTHHAMPTON OG .EW 9ORKm

(AFDÅS ER RÒSSNESKUFR¾ÈINGUR
OG MARGMIÈLUNARSÁRFR¾È
INGUR EN ER EKKI VISS UM
HVAÈ SKULI GERA ÖEGAR LEYFI
LÕKUR b3¾LAN ER AÈ VERÈA
BÒIN .EMA ÁG FLYTJI TIL
(VALFJARÈAR EN ÁG VAR
AÈ HEYRA AÈ ÖAR V¾RI
FËLKI BOÈIN LAUN FYRIR
AÈ VERA HEIMA MEÈ
BÎRNIN +ARLINN VILL
FLYTJA TIL 3VÅÖJËÈAR
EN ÁG ER EKKI VISS
HVORT ÖAÈ SÁ VEGNA
ALVÎRU AÈD¹UNAR ¹
3VÅUM EÈA BARA KALD
H¾ÈNIm
(AFDÅS (REIÈARSDËTTIR ÒR
$ÕRÈINNI
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N3UMIR TELJA
ORÈIÈ JËL VERA
KOMIÈ AF ORÈ
INU HJËL OG
T¹KNI ORÈIÈ
ÖVÅ ÖANN TÅMA
ÖEGAR HRING
R¹S EÈA HJËL
¹RSINS HEFJIST
¹ NÕTT -UN
LÅKLEGRA ER ÖË AÈ ÖAÈ SÁ KOMIÈ
AF ORÈINU GEËL SEM MERKIR GULUR
OG ER ÖAÈ VÅSUN Å H¹TÅÈ LJËSSINS
ENDA S¹ ¹RSTÅMI ÖEGAR ¹RIÈ LENGIST
¹ NÕ ¶ESSI SKYLDLEIKI SÁST MEÈAL
ANNARS Å DÎNSKU OG NORSKU ÖAR
SEM ORÈIN bGULm OG bJULm ERU AFAR
SVIPUÈ

Jólasveinninn svarar öllum bréfum
Dagana, vikurnar og í sumum tilfellum mánuðina fyrir
jól fara börn víðs vegar um
heim að senda jólasveininum bréf í þeim tilgangi að
hafa áhrif á væntanlegar
jólagjafir. Margir telja jólasveininn búa á Norðurpólnum, þar sem póstþjónusta
er talin hæg og óáreiðanleg.
En jólasveinninn hefur
einnig póstfang í Dimmuborgum í Mývatnssveit.
Pálína Ármannsdóttir hjá Íslandspósti sér um að flokka póst jólasveinsins. „Áður voru bréfin send
áfram á Ferðaskrifstofu Ríkisins,
en þau hættu að taka við þeim.
Okkur fannst leiðinlegt að láta þau
daga uppi, og tvær ungar konur
hjá póstinum tóku það að sér að
sjá til þess að jólasveinninn svaraði þeim. Undanfarin ár höfum við
svo sent þau áfram í Mývatnssveit.“
Pósturinn byrjar að safna bréfunum strax í júlí, en berist þau
fyrri hluta árs er þeim fargað.
„Við fáum bréf frá öllum heimshlutum, en sérstaklega mörg frá

Bretlandi. Hér er eitt stílað á
„Santa Claus“ í „Lapland, Iceland,“ og eitt á „Father Christmas“
í „Reindeer Land.“ En það er
skrýtið að við fáum varla eitt einasta bréf frá íslenskum börnum.“
Pálína hefur þó sjálf fengið bréf
frá íslenska jólasveininum, því
Kertasníkir sendi henni nýlega
kort sem þakkir fyrir vel unninn
störf.
Ekki þarf að setja frímerki á
bréf stíluð á jólasveininn. „Pósturinn í heiminum leyfir þessu bara
fara áfram,“ segir Pálína.
Vikulega sendir hún bréfin
áfram til Mývatns, þar sem maður
að nafni Yngvi Ragnar Kristjánsson kemur þeim í réttar hendur.
„Jólasveinninn býr hér í
Dimmuborgum, og það er hægt að
hitta hann hér alla daga á milli
klukkan 13 og 15. Þetta eru íslenskir jólasveinar, þeir eru klæddir í
flott ullarföt og gefa fólki epli,“
segir Yngvi. Hann rekur ferðaþjónustuna Mývatn ehf, sem sér
einnig um prentun á kortum jólasveinsins. „Þetta eru um 1.000
bréf á ári. Það lengsta sem bréf
hefur ferðast er líklega frá Ástralíu. Allir sem senda heimilisfang
með fá svarbréf, hvar sem þeir
eru staddir í heiminum.“
VALURG FRETTABLADIDIS

*«,!36%).!2.)2 6)¨ -µ6!4. %NGIR KËKSVEINAR HELDUR Å ALÅSLENSKUM PEYSUM
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Morgunverður frá
kl.mánudaga
9:00- laugardaga
- 11:00

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

$)--5"/2')2 ¥ -µ6!4.336%)4 (IN RAUNVERULEGU HEIMKYNNI JËLASVEINANNA

Þvær bílinn tvisvar á dag
„Það eru kjöraðstæður fyrir slabb
þegar hitastigið er alltaf í kringum núll gráður. Göturnar þorna
aldrei og það er aldrei frost í heilan dag,“ segir Rögnvaldur Ólafsson sem hefur keyrt leigubíl í 20
ár. „Austurinn er heldur meiri en í
fyrra, það þarf ekki nema að keyra
við hliðina á stórum bíl til að það
slettist upp á rúðurnar hjá manni.“
Því segist Rögnvaldur nú þvo bílinn sinn tvisvar á dag þegar tími
gefst.
Þetta er þriðji veturinn sem
Rögnvaldur keyrir án nagladekkja. „Bílarnir hafa batnað og
eru nú flestir með spólvörn. Borgin er misdugleg að salta og því
keyra menn með nagla á næturna
en ég er helst á dagvöktum.“ Rögnvaldur segir fólk yfirleitt vilja
vera keyrt upp að dyrum en að
annars hafi það ekki kvartað sérstaklega yfir ástandinu. „Við
sjáum öll hvernig veðrið er, og
færðin.“
VG
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allt í matinn á einum stað
Birt með fyrirvara um prentvillur
Tilboðin gilda 14. desember til 17. desember eða á meðan birgðir endast
www.netto.is

Akureyri - Grindavík - Mjódd Reykjavík - Salahverﬁ Kópavogi
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 ¥BÒÈARHÒSN¾ÈI ¹ HVERJA
ÖÒSUND ÅBÒA

Meðmæli tveggja manna



3P¹È ER AÈ ÖRJÒ ÖÒSUND MANNS F¹I ÅSLENSKAN
RÅKISBORGARARÁTT ¹RIÈ  EINS OG &RÁTTA
BLAÈIÈ GREINDI FR¹ Å G¾R 4IL SAMANBURÈAR
KOM FRAM AÈ UM ¹TTA HUNDRUÈ FENGJU
RÅKISBORGARARÁTT Å ¹R





(VAÈA SKILYRÈI ÖARF AÈ UPPFYLLA
5MS¾KJANDINN ÖARF AÈ HAFA ¹TT LÎGHEIMILI
HÁR ¹ LANDI Å SJÎ ¹R KVEÈNAR AÈST¾ÈUR GETA
STYTT ÖANN TÅMA TIL D¾MIS HJÒSKAPUR EÈA
STAÈFEST SAMVIST 5MS¾KJANDI ÖARF AÈ HAFA
¹TT HÁR LÎGHEIMILI Å ÖRJÒ ¹R FR¹ GIFTINGU EÈA
STOFNUN STAÈFESTRAR SAMVISTAR -AKI ÖARF
AÈ HAFA HAFT ÅSLENSKAN RÅKISBORGARARÁTT EKKI
SKEMUR EN FIMM ¹R 5MS¾KJANDI SEM BÕR Å
SKR¹ÈRI SAMBÒÈ MEÈ ÅSLENSKUM RÅKISBORGARA
ÖARF AÈ HAFA ¹TT LÎGHEIMILI HÁR Å FIMM ¹R FR¹
SKR¹NINGU SAMBÒÈARINNAR -AKINN ÖARF AÈ
HAFA HAFT ÅSLENSKAN RÅKISBORGARARÁTT Å MINNST
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(JÒKRUNARFR¾ÈINGUR OG DEILDARSTJËRI
"LËÈBANKANS

Blóðgjöf er
lífgjöf
'UÈBJÎRN -AGNÒSSON HEFUR GEFIÈ
 MANNS BLËÈ ¹  ¹RUM (ANN
GAF BLËÈ Å  SKIPTIÈ NÒ Å VIKUNNI
OG HEFUR ÖVÅ GEFIÈ T¾PA  LÅTRA
SÅÈAN HANN KOM FYRST Å "LËÈBANK
ANN FYRIR FJËRUM ¹RATUGUM 3IGRÅÈUR
,¹RUSDËTTIR ER DEILDARSTJËRI "LËÈ
BANKANS
(VAÈ ER ÖÎRF ¹ MÎRGUM BLËÈGJÎF
UM DAGLEGA
b!È JAFNAÈI ÖURFUM VIÈ  BLËÈ
GJAFA DAGLEGA OG VIÈ N¹UM YFIRLEITT
ÖESSUM FJÎLDA Å HÒS .Ò UNDAN
FARIÈ HEFUR ÖÎRFIN VERIÈ MEIRI OG
Ö¹ HÎFUM VIÈ ÖURFT AÈ HRINGJA Å
BLËÈGJAFA TIL AÈ N¹ INN H¾FILEGUM
FJÎLDA 6IÈ SJ¹UM MIKIÈ AF SAMA
FËLKINU SEM KEMUR OG GEFUR BLËÈ EN
VILDUM GJARNAN SJ¹ ST¾RRI HËP FËLKS
6IÈ REYNUM EINNIG AÈ N¹ TIL BLËÈ
GJAFA Å N¹GRENNI 2EYKJAVÅKUR MEÈ
ÖVÅ AÈ FARA MEÈ BLËÈBANKABÅLINN ¹
STAÈINAm
(VAÈA BLËÈFLOKKAR ERU MEST
NOTAÈIR
b6IÈ NOTUM MEST AF BLËÈI ÒR ! OG /
BLËÈFLOKKUM ÖË SVO ALLIR FLOKKAR SÁU
VEL ÖEGNIRm
¥ HVAÈ ER BLËÈIÈ NOTAÈ
b¶AÈ ER NOTAÈ Å ÕMISS KONAR AÈGERÈIR
SVO SEM LIÈSKIPTA OG HJARTAAÈGERÈIR
EN BLËÈGJAFAR ER EINNIG ÖÎRF VIÈ
BLËÈSKIPTI HJ¹ NÕBURUM OG EFTIR
ALVARLEG SLYSm
(VERJIR MEGA GEFA BLËÈ
b!LLIR SEM ERU ¹ BILINU   ¹RA
ERU HEILSUHRAUSTIR OG NOTA EKKI LYF m

FIMM ¹R 5MS¾KJANDI MEÈ NORR¾NAN
RÅKISBORGARARÁTT GETUR FENGIÈ ÅSLENSKAN RÅKIS
BORGARARÁTT HAFI HANN ¹TT
LÎGHEIMILI HÁR Å FJÎGUR ¹R
"ARN ÖARF AÈ HAFA ¹TT HÁR
LÎGHEIMILI Å TVÎ ¹R HAFI
HIÈ ÅSLENSKA FORELDRI HAFT
RÅKISBORGARARÁTT AÈ L¹G
MARKI Å FIMM ¹R &LËTTA
MAÈUR ÖARF AÈ HAFA ¹TT
HÁR LÎGHEIMILI Å FIMM ¹R
¥SLENSKUR UMS¾KJANDI
SEM HEFUR GERST ERLENDUR RÅKISBORGARI
ÖARF AÈ HAFA ¹TT HÁR LÎGHEIMILI Å EITT ¹R

%R EINHVER UNDANÖ¹GA VEITT
¶ESSAR REGLUR MIÈAST VIÈ LÎGHEIMILI OG
SAMFELLDA DVÎL HÁR ¹ LANDI UNDANGENGIN ¹R
(EIMILT ER AÈ VEITA UNDANÖ¹GU HAFI SAMFELLD

DVÎL VERIÈ ROFIN Å EITT ¹R VEGNA TÅMABUNDINNAR
ATVINNU EÈA AF ËVIÈR¹ÈANLEGUM ¹ST¾ÈUM
EN ÖË ALLT AÈ ÖREMUR ¹RUM VEGNA
N¹MS ERLENDIS (EILDARDVALARTÅMI
UMS¾KJANDA HÁRLENDIS VERÈUR
ÖË AÈ VERA JAFNLANGUR ÖEIM TÅMA
SEM HANN VERÈUR AÈ UPPFYLLA
MIÈAÈ VIÈ ÖAU SKILYRÈI SEM LIGGJA
TIL GRUNDVALLAR UMSËKNINNI
(VAÈ VARÈAR ÎNNUR SKILYRÈI Ö¹
ÖARF UMS¾KJANDI AÈ F¹ ¹LIT TVEGGJA
MANNA ¹ ÖVÅ AÈ HANN SÁ STARF
H¾FUR OG VEL KYNNTUR ÖAR SEM HANN
HEFUR DVALIST 5MS¾KJANDINN ÖARF AÈ GETA
FRAMFLEYTT SÁR OG EKKI ÖEGIÈ FRAMF¾RSLUSTYRK
FR¹ SVEITARFÁLAGI SÅÈUSTU TVÎ ¹R &¾ÈINGAR
ORLOFSGREIÈSLUR OG HÒSALEIGUB¾TUR TELJAST
EKKI MEÈ 5MS¾KJANDI ÖARF AÈ HAFA HREINT
SAKAVOTTORÈ

Gjafmildin tengist hagsmunum
Samkvæmt nýrri skýrslu
Rauða krossins eru áhrif
hamfara á hagkerfi og
markaði Vesturlanda það
sem mestu ræður um hvort
og þá hversu mikið vestrænir fjölmiðlar fjalla um
hamfarirnar.
Umfjöllun fjölmiðla er það sem
hefur mest áhrif á vilja Vesturlandabúa, almennings sem ráðamanna, til að láta fé af hendi rakna
í neyðar- og uppbyggingarstarf.
Ekki er að finna beint orsakasamhengi milli þess fjármagns sem
Vesturlandabúar senda og þeirrar
þarfar sem er á hamfarasvæðinu.
Sólveig Ólafsdóttir er upplýsingafulltrúi Rauða kross Íslands.
Hún segir að þetta sé alþekkt í
hjálparstarfi. „Það hefur sýnt sig
að það er klárt samspil á milli
umfjöllunar í fjölmiðlum og fjármagns sem berst til neyðaraðstoðar. Þetta er nokkuð sem við, sem
vinnum að hjálparstarfi, gerum
okkur grein fyrir. Því ríður á að
komast í fjölmiðla, áður en farið
er út í verkefni,“ segir Sólveig.
'EFUM ÖEIM SEM N¾ST STANDA

Í skýrslunni var reynt að svara
hvað ráði úrslitum um að sumar

3«,6%)' «,!&3$«44)2 b¶EGAR MAÈUR

ER AÈ VINNA Å LÎNDUM SEM HAFA LITLA
ÖÕÈINGU Å VIÈSKIPTALEGU EÈA PËLITÅSKU
SAMHENGI FYRIR 6ESTURLÎNDIN Ö¹ ER
OFT ËSKAPLEGA ERFITT AÈ AFLA FJ¹R OG F¹
ATHYGLIm
&2¡44!",!¨)¨«¶%++452

"®2. ¥ !&2¥+5 (VERSU MIKLA ATHYGLI Å FJÎLMIÈLUM F¹ AFRÅSK BÎRN Å SAMANBURÈI VIÈ ÎNNUR 3AMKV¾MT SKÕRSLU 2AUÈA KROSSINS VERÈA
MARGAR HAMFARIR Å !FRÅKU SEM ALDREI ER TALAÈ UM
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hamfarir
vekja
gríðarmikla
athygli en aðrar sama sem enga.
Hvers vegna fékk hvert fórnarlamb þurrkanna í Malaví einungis
um 1.800 krónur í neyðarstyrki og
þurrkarnir litla sem enga umfjöllun fjölmiðla, meðan fórnarlömb
flóðbylgjunnar á Indlandshafi
fengu um 85.000 krónur hvert og
eitt og allur heimurinn fylgdist
með?
„Þegar maður er að vinna í
löndum sem hafa litla þýðingu í
viðskiptalegu eða pólitísku samhengi fyrir Vesturlöndin, þá er oft
óskaplega erfitt að afla fjár og fá
athygli jafnt ráðamanna sem fjölmiðla,“ segir Sólveig, en hún ítrekar að margt annað geti stuðlað að
velgengni hjálparstarfs, eins og
til dæmis hversu mikið fólk lifi
sig inn í hörmungarnar.
-EÈAUMKUN ALMENNINGS
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Hvernig sem hún er mæld, er leiðin milli Íslands og Malaví löng.
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&ELLIBYLURINN +ATRÅNMÅN
&LËÈBYLGJAN Å !SÅU MÅN
.EYÈIN Å +ONGË

MÅN

Íslenskur almenningur á ekki, við
fyrstu sýn, mikið sameiginlegt
með Malavíbúum. Fjölmiðlar eru
markvisst nýttir til að auðvelda
þessa innlifun. „Fréttamaður sem
fer héðan til Malaví horfir á landið
með augum Íslendingsins og það
hjálpar Íslendingum mikið að geta
sett sig þannig í spor fólksins í
Afríku,“ segir Sólveig, en hluti
starfs hennar er helgaður því einvörðungu að ná athygli fjölmiðlamanna. „Allt svona hjálpar. Við
höfum einnig fundið fyrir því að í
hvert skipti sem sendifulltrúi
okkar á Filippseyjum, Sólveig
Þorvaldsdóttir, fer í viðtal, þá
kemur kippur í söfnunarsímann
hjá okkur.“
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RÅSKAR SJËNVARPSSTÎÈVAR EYDDU RÒMUM
NÅTJ¹N KLUKKUTÅMUM AF FRÁTTATÅMA SÅNUM
Å UMFJÎLLUN UM FELLIBYLINN +ATRÅNU SEM
LAGÈI UM  MANNS AÈ VELLI (VIRFIL
BYLURINN 3TAN VAR SK¾ÈARI MEÈ 
FËRNARLÎMB 3TAN FÁKK EKKI EINA MÅNÒTU
¹ SÎMU ÖREMUR SJËNVARPSSTÎÈVUM
./2$)#0(/4/3'%449 )-!'%3

(5.'523.%9¨ ¥ !&2¥+5 ¥ -ALAVÅ ER
bÖÎGULTm NEYÈAR¹STAND ¶AÈ ER LENGI
AÈ MYNDAST OG VEKUR LITLA ATHYGLI
6ESTURLANDABÒAR VILJA FREKAR GEFA FÁ Å
HJ¹LPARSTARF VEGNA DRAMATÅSKARI ATBURÈA
./2$)#0(/4/3'%449 )-!'%3

En er ekki hættulegt að hjálparstofnanir viti fyrirfram hvaða
hamfarasafnanir séu líklegar til
að „slá í gegn“ og hverjar ekki?
Gætu þær ekki kosið að veita
athygli hinu auðveldasta, því sem
fólk vill vita af og gefa til? Sólveig
segir það mikinn línudans að velja
og hafna verkefnum. Rauði kross
Íslands reyni að sinna sem flestum, en velji frekar að styðja við
bakið á fólki á þeim svæðum sem
hafi fengið minni athygli hjá
öðrum. Það væri léleg fræðimennska, segir Sólveig, að velja
einungis þau verkefni sem sýnt
þykir að verði „stór“ í augum
almennings.
3ÕNILEG SKELFING OG ËSÕNILEG

Erfiðasta hjálparstarfið er einmitt
það sem minnsta athygli vekur. Til
að mynda hinar „þöglu“ hamfarir,
þær sem gerast hægt og rólega,
líkt og þurrkarnir í Malaví. Fólk á
þurrkasvæðum getur verið að
þjást í marga mánuði, jafnvel
nokkur ár, áður en stórir hópar
láta lífið í einu. „Það er mikilvægt
að grípa inn í þá rás atburða strax,
áður en ástandið verður eins og í
Eþíópíu á níunda áratugnum. Þetta
er mjög erfitt,“ segir Sólveig og
ber saman við aðrar hamfarir sem
kalla á viðbrögð samstundis. „Flóð,
til dæmis, eru svo dramatísk að
þau kalla strax á mikla athygli.
Þegar aðstoðin þarf að berast
innan klukkustundar er auðveldara að fá fólk til að bregðast við,
bæði fjölmiðla og almenning. Í
Malaví búa 12 milljónir og fjörutíu prósent þjóðarinnar voru við
hungurmörk vegna þurrkanna,
eða um fimm milljónir. En þar sem
þetta er ennþá huglægt og ekki
áþreifanlegt eins og jarðskjálftar
eða fellibyljir, þá er mun erfiðara
að fá athygli og fjármagn í það.“
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Reynir á mörk undanlátsseminnar
Með ákvörðun ráðherraráðs
Evrópusambandsins um að
gera hlé á aðildarviðræðum
við Tyrki í refsingarskyni
fyrir að standa ekki við
skuldbindingar gagnvart
ESB-aðildarríkinu Kýpur
safnast leiðtogar sambandsins saman til tveggja daga
fundar í Brussel í dag með
sterk skilaboð til tilvonandi aðildarþjóða um að
þær ættu ekki að treysta
á undanlátssemi af hálfu
sambandsins.
Ákvörðun utanríkisráðherra ESBríkjanna 25 á mánudag um að
frysta 8 af 35 samningaköflum í
aðildarviðræðunum við Tyrki
vegna óvilja hinna síðarnefndu til
að standa við að láta ákvæði tollabandalagssamnings ESB og Tyrklands ná einnig til allra ríkjanna
tíu sem gengu í ESB árið 2004, þar
á meðal Kýpur, kom flestum á
óvart vegna þess hve skiptar skoðanir voru meðal aðildarríkjanna
um það hvernig taka skyldi á málinu. Vitað var að sumir óttuðust að
frysting viðræðna gæti orðið vatn
á myllu ESB-andstæðinga í tyrkneskum stjórnmálum. En niðurstaðan varð sem sé sú að sambandið sagði afdráttarlaust: hingað og
ekki lengra!
„Þetta eru skýr skilaboð um að
brot á lagalegum skuldbindingum
eru óásættanleg,“ sagði Jose
Manuel Barroso, forseti framkvæmdastjórnarinnar, í ávarpi í
Evrópuþinginu í gær. „Það stendur núna upp á Tyrki að sýna vilja
til að standa við sitt,“ sagði hann.
Vera má að það hafi ýtt undir
þessa ákvörðun að sambandið
hefur verið gagnrýnt fyrir undanlátssemi gagnvart Rúmenum og

,%)¨4/'!&5.$52 *USTUS ,IPSIUS BYGG

ING R¹ÈHERRAR¹ÈS %3" Å "RUSSEL ÖAR SEM
LEIÈTOGAFUNDUR SAMBANDSINS FER FRAM Å
DAG OG ¹ MORGUN
&2¡44!",!¨)¨!5¨5..

Búlgörum, sem eiga að fá fulla
inngöngu í sambandið nú um áramótin, þrátt fyrir að stjórnvöldum
í báðum löndum hafi gengið brösulega að uppfylla viðmið og kröfur
ESB, svo sem um aðgerðir gegn
spillingu og glæpum.

4YRKIR ËS¹TTIR
Tyrknesk stjórnvöld saka aftur á
móti Evrópusambandið um að
sýna sér ósanngirni. „Ákvörðun
ESB er ósanngjörn í garð Tyrklands,“ sagði Recep Tayyip Erdogan forsætisráðherra í þingræðu á
þriðjudag. „Gleymum því ekki að
vinir okkar í ESB hafa heldur ekki
efnt öll loforð sín gagnvart okkur.“
Kýpurstjórn lýsti hins vegar
ánægju með ákvörðun utanríkisráðherranna.
Tyrkir reyndu að afstýra
ákvörðuninni um frystingu aðildarviðræðna á síðustu stundu með
því að bjóða að opna eina höfn og
einn flugvöll fyrir viðskiptum frá
Kýpur, en gerðu þá mótkröfu að
ESB bindi enda á efnahagslega
einangrun Kýpur-Tyrkja. ESBráðherrarnir álitu þetta tilboð
Tyrkja ófullnægjandi.
Ráðamenn ESB voru fegnir að
samstaða skyldi nást um málið
áður en leiðtogafundurinn hófst.
Með því varð því afstýrt að „leiðtogafundurinn yrði óstarfhæfur
vegna Tyrklandsmálsins,“ að því
er AP-fréttastofan hafði eftir Jan
Kohout, fastafulltrúa Tékklands
hjá ESB í Brussel.
Olli Rehn, sem fer með stækkunarmál ESB í framkvæmdastjórninni, sagði ákvörðunina
sanngjarna og að sambandið væri
reiðubúið að halda áfram viðræðum um ýmsa aðra þætti aðildarundirbúnings Tyrkja en þá sem
ákveðið var að frysta, en þeir átta
málefnakaflar snerta allir með
einhverjum hætti viðskipti og
samgöngur og þar með einnig
Kýpur.
.Õ EINING UM ST¾KKUNARM¹L
Rehn hefur fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar lagt fram
59 síðna skýrslu um framtíðaráform um fjölgun aðildarríkja, en
deilur um þau mál áttu mikinn
þátt í að snúa meirihluta kjósenda
í Frakklandi og Hollandi gegn
samþykkt stjórnarskrársáttmála
sambandsins í þjóðaratkvæðagreiðslum í fyrra. Rehn segir
skýrsluna munu gera ESB-leiðtogunum kleift að „byggja á nýrri
einingu“ um það hvernig fara
skuli að við frekari stækkun sam-
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bandsins og draga um leið úr
áhyggjum í eldri aðildarríkjunum
af afleiðingum stækkunarinnar.
Í skýrslu Rehns er lögð áherzla
á rækilegra eftirlit með umbótum
í tilvonandi aðildarríkjum, tíðari
matsúttektir á aðildarundirbúningi og átak boðað í að birta jafnóðum opinberlega gögn sem varða
stækkunarferlið, í því skyni að
bæta upplýsingaflæðið til almennings.
Næst á eftir Rúmenum og Búlgörum gera Króatar sér vonir um
að ljúka aðildarsamningum og fá
inngöngu jafnvel árið 2009, en í
biðröðinni eru auk þess Makedón-

ía, Albanía, Bosnía-Hersegovína,
Svartfjallaland og Serbía. Aðildarviðræðurnar við Tyrki, sem hófust
formlega í október 2005, munu
standa yfir í að minnsta kosti áratug.
Í stækkunarstefnunni er enn
fremur gert ráð fyrir að Kosovo
muni stefna að inngöngu í ESB,
gangi það eftir að héraðið hljóti
formlegt sjálfstæði frá Serbíu,
sem Kosovo-Albanar sækja stíft.
Athygli er einnig vakin á því,
að það geti ekki orðið af neinni
frekari fjölgun aðildarríkja nema
Evrópusambandinu takist að taka
til í eigin ranni, það er koma í gildi

(LÁ GERT ¹ AÈILDARSAMNINGUM VIÈ 4YRKI
5TANRÅKISR¹ÈHERRAR %VRËPUSAMBANDSINS ¹KV¹ÈU
¹ M¹NUDAG AÈ bFRYSTAm VIÈR¾ÈUR UM ¹TTA AF 
SAMNINGSKÎFLUM Å AÈILDARVIÈR¾ÈUM VIÈ 4YRKI
KVÎRÈUNIN VAR TEKIN EFTIR AÈ 4YRKIR LÁTU HJ¹ LÅÈA
AÈ OPNA HAFNIR SÅNAR OG FLUGVELLI FYRIR UMFERÈ OG
VIÈSKIPTUM FR¹ GRÅSKA HLUTA +ÕPUR SEM HEFUR
VERIÈ AÈILDARRÅKI %3" FR¹ ÖVÅ Å MAÅ  EN TIL
ÖESS ERU 4YRKIR SKULDBUNDNIR SAMKV¾MT TOLLA
BANDALAGSSAMNINGI SÅNUM VIÈ %3" +ÕPURDEIL
AN ER ÖË AÈEINS EINN AF MÎRGUM ¹STEYTINGAR
STEINUM Å SAMSKIPTUM 4YRKLANDS OG %3"

+ÕPUR 4YRKIR ERU
SKULDBUNDNIR
TIL
AÈ OPNA HAFNIR
SÅNAR OG FLUGVELLI
FYRIR VIÈSKIPTUM FR¹
+ÕPUR SAMKV¾MT
TOLLABANDALAGS
SAMNINGI VIÈ %3"
4YRKLANDSSTJËRN GERIR Ö¹ MËTKRÎFU AÈ
%3" AFLÁTTI EFNAHAGSLEGRI EINANGRUN
+ÕPUR 4YRKJA

4J¹NINGARFRELSI

4RÒFRELSI %3" VILL
AÈ 4YRKIR AFLÁTTI LAGA
4YRKLANDSSTJËRN GERT AÈ
HÎMLUM ¹ STARFSEMI
BREYTA ¹KV¾ÈI Å TYRKNESK
ANNARRA TRÒFÁLAGA EN
UM REFSIRÁTTI SEM GERIR
MÒSLIMA Å LANDINU
bMËÈGUN VIÈ TYRKNESKT
%3" GAGNRÕNIR AÈ NÕ
ÖJËÈERNIm REFSIVERT ¶ESSU
LÎG ÖAR AÈ LÒTANDI
HAFA TYRKNESK YFIRVÎLD
GERA EKKI R¹È FYRIR
BEITT MA TIL AÈ DRAGA
BLAÈAMENN H¹SKËLAMENN OG RITHÎFUNDA FYRIR BËTUM FYRIR EIGNIR SLÅKRA TRÒFÁLAGA SEM TYRK
DËM ÖAR ¹ MEÈAL NËBELSVERÈLAUNAHÎFUNDINN NESKA RÅKIÈ HEFUR GERT UPPT¾KAR ¹ SÅÈUSTU
¹RATUGUM
/RHAN 0AMUK

2ÁTTINDI +ÒRDA

(LUTVERK HERSINS (ER
INN VANTREYSTIR RÅKIS
%3" FAGNAR LAGABËTUM
STJËRN 2ECEP 4AYYIPS
SEM LÁTTA HÎMLUM ¹
%RDOGAN VEGNA TRÒAR
MENNINGARLEG
RÁTTINDI
LEGRA RËTA STJËRNAR
KÒRDÅSKA
MINNIHLUTANS
FLOKKSINS OG ËTTAST AÈ
EN SEGIR AÈ STJËRNVÎLD Å
%RDOGAN MUNI S¾KJAST
!NKARA VERÈI AÈ GRÅPA TIL
EFTIR FORSETAEMB¾TTINU
R¹ÈSTAFANA TIL AÈ B¾TA ÒR
OG VERÈA ÖAR MEÈ YFIR
F¹T¾KT OG EFNAHAGSVANDA Å +ÒRDAHÁRUÈUNUM MAÈUR HERSINS %3" SEGIR AÈ HERINN EIGI EKKI
AÈ SKIPTA SÁR AF STJËRNM¹LUM
Å 3! 4YRKLANDI
© GRAPHIC NEWS
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%2$/'!. /' 2%(. 4YRKNESKI FORS¾TIS

R¹ÈHERRANN SEGIR ¹KVÎRÈUN %3" ËSANN
GJARNA EN ST¾KKUNARSTJËRI %3" SEGIR AÈ
HÒN SÁ RÁTTM¾T

endurskoðun á ákvarðanatöku og
stofnanakerfi sambandsins sem
tekur mið af fjölguninni. Sú endurskoðun var megininntak stjórnarskrársáttmálans strandaða.
Meðal annarra mála á dagskrá
leiðtogafundarins er smíði sameiginlegrar
innflytjendastefnu
sambandsins, sem á að vera lokið
fyrir árið 2010, og hvernig sambandið getur liðsinnt stjórnvöldum á Spáni og Ítalíu að kljást við
stöðugt vaxandi straum ólöglegra
innflytjenda frá Afríku.
Fundurinn markar hápunkt formennskumisseris Finna í ESB, en
Þjóðverjar taka við henni um áramótin. Það eru vonbrigði fyrir
Finna að ekki skyldi á misserinu
hafa tekizt að ná samkomulagi um
endurnýjun rammasamnings ESB
um viðskipti við Rússland, en þeir
lögðu metnað sinn í að koma þeim
samningum í höfn. Það eykur á
vonbrigðin að ekki skyldi hafa tekizt að finna lausn á tollabandalagsdeilunni við Tyrki.

&2¡44!3+µ2).'
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AUDUNN FRETTABLADIDIS

Icelandic Fashion
Íslensk tískuhönnun
Þessi fallega yﬁrlitsbók um íslenska tískuhönnun er
tilvalin jólagjöf fyrir áhugafólk um hönnun og tísku.
Bókin byggir á sýningu Þjóðmenningarhússins á verkum
nokkurra fremstu tísku- og fatahönnuða landsins.
Hún fæst nú á sérstöku tilboðsverði
í Þjóðmenningarhúsinu, kr. 1500,-

Þjóðmenningarhúsið
Hverﬁsgötu 15, sími: 545 1400
www.thjodmenning.is
Sýningar – leiðsögn – veitingar – verslun
Opið daglega frá kl. 11 til 17

Tískuhönnun í Þjóðmenningarhúsinu
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Peningaskápurinn ...
5PPI VARÈ FËTUR OG FIT ¹ NORR¾NUM HLUTA
BRÁFAMÎRKUÈUM ÖEGAR SPURÈIST ÒT AÈ FINNSKA
FJ¹RM¹LASAMSTEYPAN 3AMPO HEFÈI VERIÈ AÈ
KAUPA BRÁF Å .ORDEA ST¾RSTA FJ¹RM¹LAFYRIRT¾KI
.ORÈURLANDA FYRIR ÖRETT¹N MILLJARÈA KRËNA Å
NËVEMBER (LUTABRÁF Å B¹ÈUM FÁLÎGUM
H¾KKUÈU VERULEGA ¹ MIÈVIKUDAGINN OG
N¹ÈI .ORDEA NÕJUM METH¾ÈUM 3ÁR
FR¾ÈINGAR VELTA ÖVÅ FYRIR SÁR HVAÈ "JÎRN
7AHLROOS FORSTJËRI 3AMPO SÁ NÒ AÈ
HUGSA ¥ FYRSTA LAGI G¾TI FINNSKI BANKINN
VERIÈ AÈ STYRKJA SIG Å HLUTHAFAHËPNUM
¹ÈUR EN ST¾RSTI HLUTHAFI .ORDEA p S¾NSKA
RÅKIÈ p SELUR FIMMTUNGSHLUT SINN ¹ N¾STA
¹RI 4ALIÈ ER AÈ 3AMPO VILJI KAUPA ÖANN
HLUT ¥ ÎÈRU LAGI G¾TI 3AMPO VERIÈ
AÈ ¹VAXTA PUNDIÈ TIL SKEMMRI
TÅMA Å ÖEIRRI VON AÈ EINHVER
EVRËPSKU RISABANKANNA

 ,%)¨)..) ¥ ,/&4)¨ 6IÈSKIPTI HEFJAST

MEÈ BRÁF )CELANDAIR 'ROUP (OLDING HF
Å +AUPHÎLL ¥SLANDS KLUKKAN  ¹RDEGIS
Å DAG

Þriðja kynslóðin í útboð
Póst- og fjarskiptastofnun býður
innan tíðar út tíðnisvið fyrir þriðju
kynslóð farsíma. Stofnunin gerir
ráð fyrir að tíðniheimildir
verði gefnar út næsta vor, en
en þær gilda í fimmtán ár.
Þriðju kynslóð farsíma
fylgir hraðari gagnaflutningur en þekkst hefur í GSM
kerfinu. Víða erlendis hafa
þriðjukynslóðarnet verið í
notkun í nokkurn tíma og
þjónusta verið að sækja í sig veðrið.
Haft verður samráð við hagsmunaaðila og hafa þeir frest til

hádegis miðvikudaginn 20. desember næstkomandi til að skila inn
umsögnum, athugasemdum og
ábendingum.
Gerð er krafa um lágmarksþjónustu hjá fyrirtæki sem ætlar að bjóða
þriðjukynslóðarþjónustu, en
hún þarf að ná til að minnsta
kosti 60 prósenta íbúa á
hverju eftirtalinna svæða:
höfuðborgarsvæðinu; Vesturlandi, Vestfjörðum og Norðurlandi vestra; Norðurlandi eystra og
Austurlandi; og loks á Suðurlandi
og Suðurnesjum.
ËK¹

Ósætti milli HoF
og Barclaycard
Samningur milli verslanakeðjunnar House of Fraser og Barclaycard, sem er í eigu Barclaysbanka, er í uppnámi að sögn breska
vefmiðilsins Telegraph. Árið 2004
skrifuðu fyrirtækin undir tíu ára
samning þess efnis að frá og með
júní næstkomandi myndi Barclaycard sjá um útgáfu FraserCard,
nokkurs konar vildarkorts HoF.
Meðal annars var fólgið í samningnum að fyrirtækin myndu
skipta með sér hagnaðinum sem
af þessu hlytist til helminga. Var
þá talið að hann yrði um tíu milljónir punda á ári, sem nemur um
1,4 milljörðum króna.
Í greininni segir að eftir að nýr
hópur fjárfesta tók House of Fraser yfir, með Baug þar fremstan í
flokki, hafi forsvarsmenn Barclaycard verið kallaðir til fundar til
að endurskoða samninginn. Viðræður hafi átt sér stað á undan-

(/53% /& &2!3%2 3AMNINGUR MILLI

(OUSE OF &RASER OG "ARCLAYCARD TIL TÅU ¹RA
ER SAGÈUR HAFA KOMIST Å UPPN¹M EFTIR AÈ
"AUGUR TËK YFIR VERSLANAKEÈJUNA

förnum vikum sem enn hafi ekki
borið árangur.
Haft er eftir heimildamanni að
inni í myndinni sé að House of
Fraser snúi aftur til samninga við
GE sem fram að þessu hefur séð
um vildarkortsþjónustu verslanakeðjunnar. 1,2 milljónir manna í
Bretlandi nota FraserCard.
HHS

Fjárfestir líka í Evrópu og Asíu
Í frétt Markaðarins í gær um
Kaupthing Fund Global Value
kom fram að sjóðurinn fjárfesti
í hlutabréfum í Bandaríkjunum.
Það er ekki alls kostar rétt því
sjóðurinn fjárfestir einnig í
hlutabréfum í Evrópu, Asíu og á
nýmörkuðum.

+ALT OG HEITT
3KANDINAVAR HÎFÈU ¹ TÅMABILI MIKLAR
¹HYGGJUR AF OFHITNUN ÅSLENSKA HAG
KERFISINS 3ÅÈUSTU TÎLU HÁR BENDA TIL
EINHVERRAR KËLNUNAR ÖË AÈ ÕMSIR EFIST
UM AÈ SÒ SÁ RAUNIN (AGKERFI HEIMS
INS VIRÈAST VERA AÈ SLAKNA LÅTILLEGA EN
¹ .ORÈURLÎNDUNUM ER ALLT ENN ¹ FULLU
.ORSKI SEÈLABANKINN H¾KKAR VEXTI OG Å
3VÅÖJËÈ VARAR AÈALHAGFR¾ÈINGUR
SAMTAKA ATVINNULÅFSINS
VIÈ OFHITNUN OG HVETUR
TIL ÖESS AÈ STIGIÈ SÁ ¹
BREMSURNAR

3EÈLABANKI .OREGS HEFUR ¹KVEÈIÈ AÈ
H¾KKA STÕRIVEXTI UM  PUNKTA Å  
PRËSENT ¥ RÎKSTUÈNINGI STJËRNAR BANKANS
SEGIR AÈ ¹KVÎRÈUNIN HAFI VERIÈ TEKIN TIL
AÈ KOMA Å VEG FYRIR AÈ VERÈBËLGA FARI ÒR
BÎNDUNUM ¶¹ GAF STJËRNIN Å SKYN AÈ
VEXTIRNIR YRÈU H¾KKAÈIR FREKAR
3T¾RSTA SJ¹VARÒTVEGSFYRIRT¾KI HEIMS
VERÈUR TIL ÖEGAR JAPÎNSKU SJ¹VARÒTVEGS
FYRIRT¾KIN -ARUHA OG .ICHIRO MUNU
SAMEINAST FR¹ OG MEÈ  OKTËBER 
3AMEINAÈ FÁLAG MUN HEITA -ARUHA
.ICHIRO (OLDINGS )NC
'REINING 'LITNIS HEFUR L¾KKAÈ VERÈMATS
GENGI ¹ ®SSURI ÒR   Å  KRËNUR ¹
HLUT %R FJ¹RFESTUM R¹ÈLAGT AÈ KAUPA BRÁF
Å FÁLAGINU HORFT TIL LANGS TÅMA -ARKGENGI
FÁLAGSINS ÖAÈ ER SP¹ 'REININGAR UM HVAR
GENGI BRÁFA Å FÁLAGINU MUNI STANDA EFITR
SEX M¹NUÈI ER 

(AGVÎXTUR ER MUN MINNI
EN ¹ÈUR VAR GERT R¹È FYRIR

Icelandair Group
á markað í dag
Icelandair Group Holding hf.
verður skráð í Kauphöll Íslands í
dag, fyrst íslenskra félaga eftir að
hún varð hluti af OMX-kauphöllunum.
Félagið, sem var í eigu FL
Group hf., var selt nýjum kjölfestufjárfestum, starfsmönnum
og almenningi og er því aftur
komið á markað sem félag í svipuðum rekstri og fyrirrennari þess,
Flugleiðir hf. Heildarhlutafé Icelandair
Group
Holding
er
1.000.000.000. Alls voru 185.000.000
hlutir seldir almenningi, starfsmönnum og fagfjárfestum í útboði
sem fram fór dagana 27. nóvember til 4. desember. Virði félagsins
miðað við útboðsgengi er því 27
milljarðar.
HHS

GERI TILRAUN TIL AÈ TAKA .ORDEA YFIR (VAÈ SEM
ÎÈRU LÅÈUR ER TALIÈ FULLVÅST AÈ FRAM UNDAN ERU
SPENNANDI TÅMAR ¹ NORR¾NUM FJ¹RM¹LAMÎRKUÈ
UM ÖAR SEM SAMRUNI BANKA VERÈUR STËRA M¹LIÈ
¥SLENDINGAR KOMA ÖAR VAFALAUST VIÈ SÎGU
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Gengi sjóðsins, sem fékk
nýverið fjórar stjörnur í einkunn af fimm mögulegum frá
S&P, hefur hækkað um 48 prósent síðastliðin þrjú ár sem er
þrettán
prósenta
hækkun
umfram viðmið.
EÖA

Sérfræðingar eru bjartsýnni á stöðu efnahagsmála eftir birtingu nýjustu talna um hagvöxt.
Greiningardeildir bankanna eru samt ekki á
einu máli um væntanlega
stýrivaxtahækkun Seðlabankans. Þeir spá núll til
50 punkta hækkun.
Verulega hefur hægt hér á hagvexti samkvæmt nýjustu mælingu
Hagstofu Íslands. Hagvöxtur á
þriðja ársfjórðungi mældist 0,8
prósent og hefur ekki verið minni
síðan í árslok. Á þriðja ársfjórðungi í fyrra var hagvöxturinn 10,0
prósent.
Greiningardeildir
bankanna
fjalla allar um breyttar horfur
eftir mælinguna og telja tölurnar
benda til að verulega hafi dregið
úr verðbólguþrýstingi. Kaupþing
telur þó engu að síður að Seðlabankinn hækki stýrivexti á aukavaxtaákvörðunardegi sínum 21.
desember næstkomandi. Greiningardeildin segist ekki sjá að spá
Seðlabankans frá síðustu Peningamálum hafi hnikast mikið til og
því megi búast við 25 til 50 punkta
hækkun. Stýrivextir gætu því
farið úr 14 prósentum í 14,5 prósent.
Greiningardeild Landsbankans
stendur hins vegar við spá sína
um óbreytta stýrivexti þann 21.
desember, þótt undanfarið hafi
umræðan þróast á þann veg að
líkur á stýrivaxtahækkun hafi
fremur aukist. Þá telur Landsbankinn að lækkunarferli stýrivaxta hefjist í marslok. Bendir
greiningardeildin þar sérstaklega
á hagvaxtartölur Hagstofunnar.
Bankinn segir ýmis merki um

¥ 35.$!(®&. 4ÎLUR (AGSTOFUNNAR UM HAGVÎXT HAFA TEKIÈ BREYTINGUM VIÈ ENDUR

SKOÈUN OG KOM TIL D¾MIS Å LJËS ¹ ÖESSU ¹RI AÈ HAGVÎXTUR Å FYRRA VAR MUN MEIRI EN
¾TLAÈ HAFÈI VERIÈ .ÕJASTA M¾LING ¹ ÖRIÈJA ¹RSFJËRÈUNGI BENDIR TIL MINNI HAGVAXTAR EN
¾TLAÈ VAR
&2¡44!",!¨)¨(!2)

viðsnúning í efnahagslífinu, minni
þenslu og þar með minnkandi
verðbólguþrýsting. Þannig hafi
dregið úr vexti útlána og húsnæðisverð hætt að hækka, auk þess
sem undanfarnar verðbólgumælingar hafi verið lágar. Þá sýni
tölur um hagvöxt, einkaneyslu og
fjárfestingar á þriðja ársfjórðungi
mun minni vöxt en áður. Á móti
bendir bankinn svo á að veiking
krónunnar 5,6 prósent frá síðustu
spá Seðlabankans auki að öðru
óbreyttu verðbólguþrýsting og að
kosningaloforð séu í algleymingi.
Greiningardeild Glitnis fer svo
milliveginn í spám Landsbankans
og Kaupþings og spáir núll til 25
punkta hækkun stýrivaxta. Bankinn segir hagvaxtartölurnar bera
þess skýr merki að umskipti séu
að verða í gangi þjóðarbúskaparins þar sem tímabil stöðnunar og
hugsanlega samdráttar sé að taka
við af hröðum vexti. „Tölurnar eru
mikilvægar fyrir næstu vaxta-

ákvörðun Seðlabankans. Þær
draga talsvert úr líkum á því að
Seðlabankinn muni hækka vexti.“
segir Glitnir.
Friðrik Már Baldursson, forseti viðskipta- og hagfræðideildar
Háskólans, segir Seðlabankann
horfa til margra þátta þegar
kemur að vaxtaákvörðun og því
kunni að vera varhugavert að einblína um of á hagvaxtartölur Hagstofunnar. „Margir aðrir þættir
liggja mun hraðar fyrir og hefur
sýnt sig að þessar fyrstu áætlanir
Hagstofunnar um hagvöxt breytast stundum og eru kannski ekki
mjög nákvæmar,“ segir hann og
bendir á að ýmsar aðrar vísbendingar bendi til þess að staðan sé
betri en spáð hafi verið. „Viðskiptajöfnuður er skárri og svo
framvegis. En samt verður að
segjast eins og er að engin óyggjandi vísbending er um að eitthvað
sé að linna undirliggjandi verðbólkuþrýstingi.“ OLIKR FRETTABLADIDIS

CCP verður útskrifað í janúar
Árleg velta félagsins komin vel yfir viðmiðunarmörk Samtaka sprotafyrirtækja.
CCP verður útskrifað úr samtökum sprotafyrirtækja (SSP) eftir
að velta félagsins fór yfir einn
milljarð króna á þessu ári. Hilmar
Veigar Pétursson, framkvæmdastjóri CCP, segir að sprotafyrirtæki sé skilgreint sem fyrirtæki
er hafi veltu undir einum milljarði
króna og býst við útskriftarathöfn
í janúar.
„Við viljum hvetja önnur
íslensk sprotafyrirtæki til þess að
fylgja í okkar fótspor. Ef við
getum þetta þá hljóta fleiri að geta
það líka.“
Rekstur félagsins hefur gengið
vel á þessu ári. Velta CCP nam um
1,3 milljörðum króna á fyrstu níu
mánuðum ársins og var hagnaður
á sama tíma um 370 milljónir
króna. CCP hefur vaxið gríðarlega
á þessu ári en velta alls síðasta árs
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SPROTAFYRIRT¾KI EFTIR AÈ VELTA FÁLAGSINS FËR
YFIR EINN MILLJARÈ KRËNA

var 700 milljónir króna. „Leikjabransinn er svona, þú tekur inn í
kassann á ákveðnum tímabilum og
ferð svo út í endurfjárfestingar.“
CCP kynnti nýja útgáfu af netleiknum EVE-online þann 28. nóv-

ember og hafa 300-400 nýir þátttakendur bæst við á hverjum
degi.
Nýtt heimsmet var slegið á
sunnudaginn þegar 33 þúsund
manns spiluðu á sama tíma. „Fyrra
metið var 30 þúsund manns þannig
að þetta er töluverð bæting. Það
fylgir þessum nýju útgáfum að
menn verða spenntir og fara að
spila á fullu.“ Hilmar bendir á að
enginn annar leikur leyfi svona
mikla þátttöku á sama tíma á sama
miðlara (server). „Samkeppnisaðilar okkar leyfa vanalega þrjú til
fimm þúsund manns að spila samtímis á sama „server“.“
Erlendir fjárfestar hafa sýnt
félaginu áhuga og hefur General
Catalyst Partners, bandarískur
fjárfestingasjóður, eignast fimmtán prósenta hlut í CCP.
EÖA

Karlar vilja ekki horfa
á hálfbera karla.

www.jbs.dk

spurðu eftir þeim með nafni
framleitt af
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Mikill samdráttur hjá Spurs

Jólin koma

Fulltaf frábærum gjöfum

MV 930i

12.920
AFSLÁ

TTUR

Myndflaga: 1/6” CCD
Pixlar: 800.000k
Zoom: 25x (optical)
800x (digital)
2,7” breiðtjaldsskjár 16:9
Rafhlaða: 4½ klst
Fullkomin hristivörn

MVX460

Kr. 3.475,- 12
mán
kr. 48.900,-

Hagnaður Tottenham Hotspurs,
sem er skráð í Kauphöllina í
Lundúnum, dróst verulega saman
á milli tveggja síðustu reikningsára eða um tæp 88 prósent. Hagnaður félagsins fyrir skatta nam
80 milljónum króna á síðasta
rekstrarári, sem lauk í júní, samanborið við 650 milljónir króna
árið áður.
Rekstrarhagnaður
fyrir
afskriftir og viðskipti með leikmenn féll um 1.360 milljóni króna
á milli ára: úr tveimur milljörðum niður í 625 millljónir króna.
Spurs velti tíu milljörðum
króna á síðasta rekstrarári sem
var fimm prósenta aukning á
milli ára. Tekjur frá styrktaraðilum jukust um tíu prósent á milli
ára. félagið gerði samninga við

Puma og Mansion fyrr á þessu
ári.
Rekstrarkostnaður jókst
verulega á milli ára sökum leikmannakaupa.
Spurs endaði í fimmta sæti í
ensku Úrvalsdeildinni á síðustu
leiktíð og missti því rétt af þátttökurétti í Meistaradeildinni.
Liðið komst hins vegar í Evrópukeppni félagsliða og má því búast
við auknum tekjum á yfirstandandi reikningsári.
Hlutabréf í Spurs hafa hækkað um 34 prósent á árinu. EÖA
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3PURS DRËST SAMAN UM 
PRËSENT ¹ MILLI ¹RA
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Kr. 35.980,-

25.000
AFSLÁ

TTUR

Myndflaga: 1/5” CCD
Pixlar: 1,33 millj.
Zoom: 20x (optical)
800x (digital)
Breiðtjaldstökuvél
Skjár: 2,7” 16:9 breiðtjald
Minnsta ljósmagn 2 LUX
USB 2 og Firewire
Þyngd: 430 g
Hristivörn

Kr. 4.307,- 12
mán
kr. 69.980,-

Kr. 44.980,-

5M milljón pixla
Kodak myndgæði
16MB innra minni
5X stafrænn aðdráttur
Einföld og þægileg í notkun
Snögg að taka myndir
Innbyggt flass
1.5” LCD skjár
Ljósnæmni ISO 100-400
Auðvelt að færa myndir yfir á tölvu

4.000
AFSLÁ

Kodak ljósmyndaprentari
Margverðlaunuð Kodak myndgæði.
Myndir sem endast áratugum saman.
Pappir skemmist ekki af fingraförum.
Pappír þolir vatn og hægt að
þerra bleytu án skemmda.
Kodak XTRALIFE húðaður pappír.
Prentun með eða án tölvu.
Einfalt - Ýtt á einn takka til yfirfæra að
myndir á tölvu.

kr. 29.980,-

TTUR

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

C530
og ljósmyndaprentari

Kr. 24.980,-

"%. "%2.!.+% 3EÈLABANKI "ANDARÅKJANNA HEFUR ¹KVEÈIÈ AÈ HALDA STÕRIVÎXTUM ËBREYTTUM 2EIKNAÈ ER MEÈ L¾KKUN STÕRIVAXTA

SNEMMA ¹ N¾STA ¹RI
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3TÕRIVÎXTUM HALDIÈ
ËBREYTTUM VESTRA
Stjórn Seðlabanka Bandaríkjanna ákvað á þriðjudag að halda stýrivöxtum
óbreyttum í 5,25 prósentum. Almennt var búist við þessari niðurstöðu. Vextirnir hafa ekki breyst síðan í júní eftir tveggja ára samfellt vaxtahækkanaferli.

5.900
ERÐ
FRÁBÆRT V

Kr. 5.900,-

Þú færð jólakortin áwww.hanspetersen.is

Í rökstuðningi stjórnar seðlabankans fyrir ákvörðuninni var áréttað
líkt og fyrr að bankinn muni fylgjast grannt með verðbólguþróun í
Bandaríkjunum.
Greiningardeild Glitnis sagði í
Morgunkorni sínu á þriðjudag að
verðbólga væri lág í Bandaríkjunum eða 1,3 prósent. Þá hefur hægt
nokkuð á hagvexti vestanhafs á
árinu en hann fór úr 2,6 prósentum
á fyrsta fjórðungi ársins niður í

2,2 prósent á þeim þriðja, sem þó
er umfram spár. Glitnir bendir
hins vegar á að þensla sé á vinnumarkaði og hröð hækkun launakostnaðar vestanhafs valdi því að
stjórn seðlabankans verði að vera
á varðbergi.
Hagfræðingar í Bandaríkjunum eru sama sinnis og benda á að
vísbendingar séu uppi um enn
frekari hægingu á efnahagslífinu
á næsta ári og benda á að vísitala

framleiðslukostnaðar hafi ekki
verið verri í þrjú ár. Það hafi komið
illa niður á gengi bandaríkjadals
gagnvart öðrum gjaldmiðlum, ekki
síst breska pundinu en fyrr í þessum mánuði hafði dalur ekki verið
lægri gagnvart pundinu í 14 mánuði.
Flestir eru þó á einu máli um að
seðlabankinn muni hefja vaxtalækkunarferli snemma á næsta
ári.
JONAB FRETTABLADIDIS

Actavis vill kaupa Antibiotice

1-30 stk kr. 145 pr. stk
31 stk og fleiri kr. 135 pr. stk. Öllum kortum fylgir umslag

Bankastræti • Fjörður • Kringlan • Laugavegur 178 • Smáralind
12
mán

Verð miðast við greiðslusamning Visa eða Euro til 12 eða 24 mánaða

Actavis hefur sent rúmensku ríkisstjórninni bréf þess efnis að félagið
hafi áhuga á að kaupa 53 prósenta
hlut ríkisins í samheitalyfjafyrirtækinu Antibiotice. Fyrirtækið
hefur níu prósenta markaðshlutdeild í Rúmeníu. Fyrir hefur Actavis sjö prósenta markaðshlutdeild
á rúmenska samheitalyfjamarkaðnum eftir kaup á lyfjafyrirtækinu Sindan í mars síðastliðnum.
Í viðtali við fréttastofuna
Bloomberg sagðist forstjóri Actavis, Róbert Wessman, Actavis hafa
það að markmiði að verða meðal
þriggja stærstu samheitalyfjafyrirtækja heims. Því markmiði hefði
félagið náð með yfirtöku á króatíska
samheitalyfjafyrirtækinu
Pliva, sem reynt var við í haust.

Actavis beið hins vegar lægri hlut í
þeim slag fyrir bandaríska lyfjarisanum Barr Pharmaceuticals. Í viðtalinu segir Róbert enn stefnt að
þessu. Til þess að svo geti orðið
verði fleiri smærri lyfjafyrirtæki,
á borð við Antibiotice, tekin yfir.
Antiboitice er síðasta ríkisrekna samheitalyfjafyrirtækið í
Rúmeníu. Tuttugu og eitt annað
fyrirtæki hefur lýst yfir áhuga á
kaupum á félaginu. Því er alls
óvíst að af kaupunum verði þar
sem töluverðar líkur eru á að verðið verði of hátt til að hugnast Actavis. „Við erum ekki fyrir að
greiða of hátt verð fyrir fyrirtæki,“ segir Róbert í viðtalinu.
„Sýnist mér sem svo að þar verði
full mikil þröng á þingi.“
HHS
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!CTAVIS HEFUR ¹HUGA ¹ AÈ KAUPA RÒM
ENSKA LYFJAFYRIRT¾KIÈ !NTIBIOTICE
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ANZA kaupir
af ICEconsult
Fyrirtækin ICEconsult og ANZA
hf. hafa gert með sér samkomulag
um innleiðingu þjónustu- og gæðakerfisins Stjóralausna frá ICEconsult hjá ANZA.
Með kaupnum vill ANZA efla
skilvirkni þjónustu til viðskiptavina sinna, en fyrirtækið starfar á
sviði upplýsingatækni. „Sömuleiðis er þetta liður í þeirri stefnu fyrirtækisins af fá gæðavottun fyrir
þjónustustjórnun.
Ákvörðun
ANZA um kaup á Stjóralausnum
er tekin að undangenginni ýtarlegri skoðun á tölvukerfum hér
heima og erlendis,“ segir í tilkynningu.
ICEconsult hefur þróað Stjóralausnir síðustu 12 ár.
ËK¹

%). !& 6¡,5- 1!.4!3 9FIRTÎKUTILBOÈI Å
¹STRALSKA FLUGFÁLAGIÈ 1ANTAS HEFUR VERIÈ
HAFNAÈ

Stenhammar hættir hjá OMX
Stofnaði kauphallarsamstæðuna árið 1984. OMX
er eigandi Kauphallar
Íslands.
Olof Stenhammar, stofnandi og
stjórnarformaður OMX kauphallarsamstæðunnar, gefur ekki kost
á sér til endurkjörs í stjórn félagsins á aðalfundi þess á næsta ári.
Eftir að hafa stofnað OMX árið
1984 var Stenhammar forstjóri
félagsins allt fram til ársins 1996.
Þá gerðist hann stjórnarformaður
félagsins og hefur starfað sem
slíkur síðan.
„OMX hefur verið í fararbroddi
í þeim umbreytingum sem kaup-

hallir heimsins hafa gengið í gegnum síðustu áratugina, hvort heldur sem varðar skipulag, eða
notkun nýjustu tækni í greiðslumiðlun. Reynslan af því að taka
frumkvæði og vera með í þessu
ferðalagi hefur verið stórkostleg,“
segir Olof Stenhammar í tilkynningu þar sem hann greinir frá
ákvörðun sinni. Hann segir að þótt
OMX sé á margan hátt orðið stór
hluti af honum sjálfum þurfi leiðir
að skilja. „Í dag er OMX alþjóðlegt fyrirtæki með óhemjubjartar
framtíðarhorfur og mjög hæfa
stjórn og stjórnendur. Núna virðist því rétta stundin til að taka
þetta skref,“ segir hann og segist
hlakka til að takast á við önnur
spennandi verkefni. „Svo gæti

jafnvel farið svo að maður tæki
sér penna í hönd og kæmi einhverju á blað. Margt hefur gerst
öll þessi ár og mögulegt að sagan
kynni að vekja forvitni,“ segir
Olof Stenhammar.
Aðalfundur OMX verður haldinn 12. apríl næstkomandi. Félagið
rekur kauphallir á Norðurlöndum
og í Eystrasaltinu, Helsinki, Kaupmannahöfn, Stokkhólmi, Reykjavík, Tallinn, Riga og Vilniusi. Frekari upplýsingar um samstæðuna
er að finna á slóðinni www.
omxgroup.com.
ËK¹
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Tilboði hafnað
frá Macquarie
Stjórn ástralska flugfélagsins
Qantas hafnaði í gær yfirtökutilboði sem ástralski fjárfestingabankinn Macquarie og bandaríski
sjóðurinn Texas Pacific gerðu í
félagið í undir lok síðasta mánaðar. Tilboðið hljóðaði upp á 8,6
milljarða bandaríkjadali eða um
598 milljarða íslenskra króna.
Fréttastofa Reuters segir yfirtökutilboð fjárfestahópanna hafa
verið fimm prósentum yfir lokagengi flugfélagsins á þriðjudag en
það lækkaði nokkuð eftir að stjórn
flugfélagsins felldi tilboðið.
Yfirvofandi sala á Qantas er
sögð hafa snert streng í brjósti
Ástrala sem tengja flugfélagið við
land og þjóð og hefur verið gerð
krafa um að félagið verði í meira-
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Eignir lífeyrissjóða aukast
Eignir
lífeyrissjóðanna
voru
komnar í 1.425 milljarða króna í
lok október samkvæmt tölum frá
Seðlabanka Íslands. Þetta var níu
milljarða aukning milli mánaða
eða 0,6 prósenta hækkun.
Stærstan hluta aukningarinnar
má rekja til verðbréfa með föstum
tekjum, til dæmis íbúðabréfa.
Greining Glitnis telur að lífeyrissjóðir hafi gripið tækifærið og
keypt skuldabréf í síðasta mánuði
á sama tíma og þónokkrar lækkanir urðu á skuldabréfamarkaði
Glitnir bendir á að eignir lífeyrissjóðanna hafi aukist um rúma
tvö hundruð milljarða króna á
árinu og reiknar með að hlutfall
heildareigna af landsframleiðslu
verði um 130 prósent í árslok. Það
er hæsta hlutfallið af öllum OECDríkjunum.
EÖA
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TV tekur við
Vodafone
Tölvuþjónusta Vesturlands er nýr
umboðsaðili Vodafone í Borgarnesi, en fyrirtækið er með starfsemi bæði á Akranesi og í Borgarnesi.
Tölvuþjónsutan bíður lausnir í
tölvutækni og fjarskiptamálum
fyrir fyrirtæki á einstaklinga. Hjá
fyrirtækinu starfa nú 7 manns.
Fyrirtækið bíður eftirleiðis sömu
þjónustu og vöruúrval og í verslunum Vodafone, svo sem úrval
GSM símtækja, ADSL endabúnað
og ýmiskonar aukahluti.
ËK¹
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hagur heimilanna

b¡G HUGSA AÈ VERSTU KAUPIN SEM VIÈ HÎFUM
GERT HAFI VERIÈ FËTANUDDT¾KI SEM VIÈ
KEYPTUM FYRIR FJËRUM ¹RUM 6IÈ S¹UM FYRIR
OKKUR AÈ ÖAÈ V¾RI ËTRÒLEGA IND¾LT AÈ
SETJAST NIÈUR ¹ KVÎLDIN ÖEGAR MAÈUR ER
ÖREYTTUR Å FËTUNUM OG STINGA ÖEIM Å HEITT
BAÈ 6IÈ VISSUM ÖË AÈ SVONA FËTANUDD
T¾KI VORU VINS¾L FYRIR TUTTUGU ¹RUM OG
EKKERT NOTUÈ EN VIÈ L¾RÈUM GREINILEGA
EKKERT AF ÖVÅ ¶ETTA FËTANUDDT¾KI HEFUR
VERIÈ NOTAÈ EINU SINNI OG SÅÈAN HEFUR
ÖAÈ VERIÈ GEYMT UNDIR RÒMI OG L¹TIÈ
SAFNAÈ RYKI ¶AÈ ER BARA VESEN AÈ NOTA
ÖETTA OG ENGAN VEGINN EINS KËSÅ EINS
OG MAÈUR HÁLT ¶AÈ ÖARF AÈ FYLLA T¾KIÈ
AF VATNI STINGA ÖVÅ Å SAMBAND OG SVO ¹ AÈ
VERA NUDD EN ÖAÈ GERIR EKKERT FYRIR MANN m
SEGIR $ÕRLEIF ®RLYGSDËTTIR BÒNINGAHÎNNUÈUR
UM VERSTU KAUPIN SÅN

"ESTU KAUPIN SEGIR HÒN AÈ SÁ LÅKLEGA
KAFFIVÁLIN b¶ETTA ER GËÈ KAFFIVÁL SEM BÕR TIL
ALMENNILEGT ESPRESSO OG CAFÁ LATTE OG ÁG
GET EKKI VERIÈ ¹N ÖESS AÈ F¹ MÁR GOTT KAFFI
¹ MORGNANA ¡G ER EKKI VÎKNUÈ FYRR EN ÁG
ER BÒIN AÈ F¹ MÁR KAFFI ¡G ER ALGJÎR KAFFI
SJÒKLINGUR OG ÁG HELD AÈ ÖETTA SÁ
MEST NOTAÈA T¾KIÈ SEM ÁG HEF
KEYPT MÁR m SEGIR HÒN
b¶ETTA ER ¹G¾TIS T¾KI ¡G
FÁKK ÖAÈ Å KAFFIBÒÈ ¹ 6ITASTÅG
+AFFIVÁLIN ER SVOLÅTIÈ EINS
OG ÒR VÅSINDASK¹LDSÎGU
MJÎG GRËF Å ÒTLITI EN GERIR
AFSKAPLEGA GOTT KAFFI m SEGIR
$ÕRLEIF OG TELUR AÈ VÁLIN HAFI
MARGBORGAÈ SIG ÖVÅ AÈ HÒN
HAFI ¹ ENDANUM MINNKAÈ
KAFFIHÒSAFERÈIRNAR

N Það er eitt sem ég geri stundum ef
ég vil pússa skóna mín mjög vel. Þá
kveiki ég í skósvertunni.
b¶AÈ ER
ALKËHËL Å
SKËSVERTU
¶AÈ ER MJÎG
GOTT EF MAÈUR
VILL F¹ GOTT LAG
¹ SKËNA AÈ
KVEIKJA Å SKË
SVERTUNNI OG
HITA HANA VEL Å
DËSINNI ¶¹ ER
H¾GT AÈ BERA
ROSALEGA VEL ¹
'5¨*«. 0%$%23%.
SKËNA OG ÖEIR
VERÈA SKÅNANDI ,%)+(²334*«2)
BLANKIR ALVEG GLANSANDI FÅNIRn

N '¾ÈAKÎNNUN

6ERÈ OG G¾ÈI FARA EKKI ENDILEGA SAMAN
3AMKV¾MT NÕRRI G¾ÈAKÎNNUN SEM BIRT ER ¹ HEIMASÅÈU .EYTENDASAMTAKANNA
FARA VERÈ HRUKKUKREMA OG G¾ÈI EKKI ENDILEGA
SAMAN EN ¹TTA HRUKKUKREM VORU RANNSÎKUÈ
TIL AÈ ATHUGA HVORT ÖAU DR¾GJU ÒR HRUKKU
MYNDUN EÈA MINNKUÈU FÅNAR LÅNUR ¶RJÒ
KREM FENGU BESTU EINKUNNINA $IADERMINE
%XPERT 2IDES /IL OF /LAY 2EGENERIST OG
,ANCÌME 2ENERGIE -IÈLUNGSEINKUNN FENGU
KREM FR¹ 2OC OG ,k/REAL EN KREM FR¹ .IVEA
OG ,A 0RAIRIE FENGU VERSTU EINKUNNINA ,A
0RAIRIE ER MJÎG DÕRT KREM EN LENTI Å N¾ST
NEÈSTA S¾TI

N ¶JËNUSTA

$ANSKUR HAMBORGARHRYGGUR FYRIR JËLIN
6ERSLANIR (AGKAUPA OG "ËNUSS BJËÈA NÒ UPP ¹
DANSKAN HAMBORGARHRYGG SEM UNNINN ER SAMKV¾MT
ÖARLENSKRI HEFÈ ¶VÅ ER HRYGGURINN ÒRBEINAÈUR OG
FITUHREINSAÈUR ¶ETTA ER Å FYRSTA SINN SEM SLÅKUR
HRYGGUR ER Å BOÈI HÁR ¹ LANDI

"*!2.) 3'%)233/. 9&)2-!¨52 *«,!42¡33®,5 ¥ ",«-!6!,) *ËLATRÁSSALAN FYRIR ÖESSI ¹R N¾R BR¹TT H¹MARKI EN REIKNA M¹ MEÈ

AÈ "LËMAVAL SELJI ¹ BILINU   TRÁ FYRIR ÖESSI JËL

N ¶JËNUSTA

«DÕRARA FLUG FYRIR FLUGKAPPA
&LUGFÁLAG ¥SLANDS BÕÈUR NÒ UPP ¹  PRËSENTA L¾KKUN ¹ BARNAFARGJALDI FYRIR BÎRN
¹ ALDRINUM FIMM TIL ELLEFU ¹RA SEM FLJÒGA OFT EIN ¹ MILLI LANDSHLUTA
MEÈ SÁRSTÎKU FARGJALDI SEM HEITIR &LUGKAPPAR 4ÅU MIÈA KORT EÈA
FIMM FERÈIR FRAM OG TIL BAKA KOSTAR Ö¹  KR MEÈ FLUGVALLAR
SKÎTTUM OG MEÈ SLÅKUM MIÈUM ÖARF EKKI AÈ BORGA BREYTING
ARGJALD EF BREYTING VERÈUR ¹ FERÈATILHÎGUN &LUGFREYJAÖJËNN
FYLGIST MEÈ BARNINU MEÈAN FLUGI STENDUR OG EFTIR FLUGIÈ ¶¹ F¹
BÎRNIN BAKPOKA OG DVD DISK %INNIG ER H¾GT AÈ KAUPA
FLUGKAPPAMIÈA FYRIR BÎRN ¹ ALDRINUM TVEGGJA
TIL FJÎGURRA ¹RA EN HANN GILDIR
EINUNGIS EF ÖAU FERÈAST Å FYLGD
MEÈ FULLORÈNUM ¥ HVERJU FLUGI ER
TAKMARKAÈUR S¾TAFJÎLDI ¾TLAÈUR
FLUGKÎPPUM

Postulín sem gleður – Pillivuyt
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Fjölskyldan velur saman
Jólatréssalan er þegar hafin
í Blómavali og má búast við
að hún nái hámarki nú um
helgina. Best er að geyma
trén úti þar til á að setja
þau upp en æskilegt er að
taka þau inn sólarhring
áður en þau eru skreytt.
Bjarni Ásgeirsson, yfirmaður jólatréssölunnar í Blómavali, segir um
80 prósent af þeim trjám sem
verslunin selur vera danskan normannsþin en einnig sé hægt að fá
íslenska stafafuru og rauðgreni.
„Verð trjánna fer eftir stærð
þeirra en normannsþinur sem er
100-150 metrar á hæð kostar 2.199
krónur en tré á bilinu 150-200
metrar kosta 3.999 krónur. Íslensku
trén eru aðeins dýrari.“
Bjarni segir best að geyma jólatrén úti á svölum eða út í garði þar
til þau eru tekin inn en öll tré sem
keypt eru í Blómavali eru pökkuð í

net. „Best er að taka tréð inn sólarhring áður en það er skreytt til að
láta það þiðna. Áður en tréð er
tekið inn er gott að úða yfir það
volgu vatni, með garðslöngu eða
vatnsúðara, til að þíða tréð ef það
er frosið og einnig til að láta það
draga í sig raka áður en það er sett
inn, en með þessu móti endist tréð
lengur.
Saga þarf neðan af stofninum
áður en tréð er sett í jólatrésfótinn
til að það nái að drekka. Þá þarf að
passa að alltaf sé nóg vatn í fætinum en ætla má að það þurfi að
vökva tréð tvisvar til þrisvar í
viku. Þá er hægt að fá sérstakan
áburð til að setja í vatnið sem gerir
tréð frískara.“
Bjarni segir þessar ráðleggingar gilda óháð tegund trésins en
rauðgrenið er sérstaklega viðkvæmt og fellir barrið fyrr nema
farið sé sérstaklega vel með það.
„Það er mikilvægt að slökkva á
jólatrésseríunni á nóttunni og
þegar enginn er heima því hitinn

frá perunum getur gert það að
verkum að tréð þornar upp. Þá
ætti ekki að hafa tréð upp við heitan ofn heldur frekar við glugga
því svalara umhverfi fer betur
með tréð.“
Bjarni segir fólk yfirleitt vanafast þegar kemur að innkaupum á
jólatrám og að helsta breytingin sé
sú að fólk sé farið að kaupa stærri
tré. „Þarna kemur tvennt til, annars vegar er fólk farið að búa í
stærri húsum og hins vegar eru
stór tré orðin á viðráðanlegra
verði.
Ég reikna með að við hjá Blómavali seljum á milli 8.000-10.000 tré
í ár en af þeim seljum við um 200300 tré til fyrirtækja og stofnana.
Ég á ekki von á því að trén seljist
upp en það er samt ágæt regla að
kaupa tré fyrir 20. desember ef
fólk vill geta valið úr góðu úrvali.“
Bjarni segir það yfirleitt reglu
að öll fjölskyldan komi til að velja
jólatré og börnin fái að segja sitt
álit.
HUGRUN FRETTABLADIDIS

"ETRI MYNDG¾ÈI Å V¾NTANLEGUM FLATSKJ¹M

Þunnir skjáir en með myndgæði túpusjónvarpanna
Margir íhuga endurnýjun á sjónvarpi fyrir jólin og njóta þar flatskjáir vaxandi vinsælda. Reyndar
eru vinsældir flatskjáa það miklar
að gömlu „túputækin“ eru að
hverfa hægt og rólega af markaðnum.
Ekki eru allir sáttir við þá
þróun, enda eru myndgæði flötu
skjánna síst betri en gömlu sjónvarpanna. Fram kemur í nýjasta
tölublaði Neytendablaðsins að þar
kunni að verða breyting á, því að á
næstu mánuðum verði kynnt ný
sjónvarpstækni sem muni sameina þunna skjái flatskjánna og
myndgæði gömlu túputækjanna
með nýrri SED-sjónvörpum.
Því er haldið fram að myndin
muni haldast skýr þrátt fyrir að
myndefnið sé á mikilli hreyfingu.
Þá muni þessi tækni henta vel

móttöku stafrænna útsendinga. Þá
eiga þessir nýju skjáir að eyða
talsvert minni orku en þeir flatskjáir sem nú eru á markaði.
En ef kaupa á flatskjá í dag er
að ýmsu að huga. Gott er til dæmis
að athuga hvernig myndin kemur
út þegar horft er á sjónvarpið á
hlið, eins og einhverjir kunna að
þurfa að gera
ef margir
eru
að
horfa
í
einu.
Þá
þarf
að
bera myndgæði saman
á nokkrum
sjónvörpum í einu,
og athuga
hvort
eðli-

legur húðlitur er á fólki sem birtist á skjánum.
Ef ætlunin er að tengja DVDtæki eða leikjatölvu við skjáinn
þarf að athuga með aðgengi að
tengingum og hvort tengingarnar
passi við þau tæki sem eru til staðar á heimilinu. Þá eru mörg nýrri
tæki sem ekki hafa
hnapp til að kveikja
eða slökkva. Slík tæki
eru þá alltaf í biðstöðu
og eyða því meira rafmagni, auk þess sem
íkveikjuhætta eykst ef
tækin eru alltaf í gangi.
SS
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.AUÈGUNARBROT ERU EKKI LITIN N¾GILEGA
ALVARLEGUM AUGUM Å ÅSLENSKU RÁTTARKERFI

Nauðgun gengur
næst manndrápi
34%).5.. 34%&.3$«44)2 3+2)&!2
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auðgunarglæpir eru ekki litnir nægilega alvarlegum
augum í íslensku réttarkerfi að mati Atla Gíslasonar
lögmanns. Þetta kom fram í fréttaskýringu Fréttablaðsins í gær. Tilefni fréttaskýringarinnar er að fimm
ára fangelsisdómur yfir manni vegna hrottalegra misþyrminga og nauðgana nægðu ekki til að krefjast gæsluvarðhalds
yfir honum. Grunur leikur á að maðurinn hafi nauðgað annarri
konu meðan mál hans beið meðferðar í Hæstarétti.
Atli bendir á að menn séu ævinlega úrskurðaðir í gæsluvarðhald ef rökstuddur grunur er um að þeir hafi gerst sekir um manndráp, stórfellt fíkniefnabrot eða alvarlega líkamsáras. Ótrúlegt
verður að teljast að nauðgunarbrot fái ekki sömu meðferð í dómskerfinu og grófar líkamsárásir. Velta má upp ýmsum tilgátum um
ástæðu þessa og flestar ber að sama brunni að karllæg sjónarmið
ráði þarna för. Að of mikilli athygli sé beint að líkamlegu ofbeldi
í tengslum við nauðgun þrátt fyrir að vitað sé að algeng viðbrögð
fórnarlambs nauðgunar sé að streitast ekki á móti, bæði vegna
áfallsins sem konan verður fyrir og vegna þess að hún vill forðast
líkamlega áverka.
Afleiðingar nauðgunar fyrir fórnarlömb eru gríðarlega umfangsmiklar og alvarlegar. Þetta kemur meðal annars fram í grein
Atla Gíslasonar og Jóhönnu Katrínar Magnúsdóttur, Réttarvernd
kynfrelsis. Greinin birtist í Guðrúnarbók, afmælisriti Guðrúnar
Erlendsdóttur sem kom út fyrr á þessu ári. Þar kemur til dæmis
fram að 60-70 prósent kvenna með geðraskanir og þeirra kvenna
sem missa tök á lífi sínu til dæmis vegna fíkniefna og afbrota eiga
að baki sögu um kynferðislegt ofbeldi.
Ljóst er að til þess að nauðgunarmál fái þá meðferð sem alvarleiki brotanna gefur tilefni til þarf að koma til breyting á grundvallarhugsun í réttarkerfinu. Skýrt þarf að vera í lögum að um nauðgun sé að ræða ef ekki liggur fyrir samþykki fyrir kynmökum, óháð
því hvort fórnarlamb streitist á móti þeim eða ekki. Alvarleika
nauðgunarbrota verður að endurmeta með tilliti til þeirra gríðarlegu afleiðinga sem þær hafa fyrir fórnarlömbin, afleiðingar sem
fylgja konunum alla tíð að meira eða minna leyti.
Í grein Atla og Jóhönnu Katrínar kemur meðal annars fram að
mannréttindanefnd Sameinuðu þjóðanna hafi á síðasta ári lýst yfir
áhyggjum af því hve ákært væri í fáum nauðgunarmálum á Íslandi
miðað við fjölda kæra sem bærust. Fara þarf í saumana á ástæðum
þessa og bæta úr. Svo virðist til dæmis sem tilhneiging sé í réttarkerfinu til að ganga út frá því að menn séu hafðir fyrir rangri sök
nauðgunarnmálum þrátt fyrir að rannsóknir hafi sýnt fram á að
hlutfall þeirra sem hafðir eru fyrir rangri sök í slíkum málum sé
hið sama og í öðrum sakamálum, eða um tvö prósent.
Nauðgun á fullorðinni manneskju er einhver alvarlegasti glæpur
sem hægt er að fremja, glæpur sem gengur næst manndrápi og því
að beita barn kynferðislegu ofbeldi. Enn er líkamlegt ofbeldi, sem
oftast á sér stað milli tveggja karlmanna, iðulega litið alvarlegri
augum en nauðgun og kynferðislegt ofbeldi á börnum í íslensku
réttarkerfi. Þetta verður að breytast.
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!FTUR TIL STARFA
¥ ¹KVEÈNUM HËPUM HEFUR VERIÈ
SPURT HVORT +RISTÅN ! SGEIRSDËTTIR
SEM ER SKRIFSTOFUSTJËRI ¹ SKRIFSTOFU
BORGARSTJËRA 2EYKJAVÅKUR KOMI AFTUR
TIL STARFA UM ¹RAMËTIN +RISTÅN HEFUR
VERIÈ Å N¹MSLEYFI OG EKKI STARFAÈ MEÈ
NÒVERANDI MEIRIHLUTA ÈUR VAR HÒN
AÈSTOÈARKONA )NGIBJARGAR 3ËLRÒNAR
'ÅSLADËTTUR OG Å INNSTA KJARNA
STUÈNINGSMANNA HENNAR .Ò
HEFUR +RISTÅN R¾TT ÖETTA VIÈ
6ILHJ¹LM ¶ 6ILHJ¹LMSSON BORG
ARSTJËRA OG SEGIR EKKERT ÖVÅ TIL
FYRIRSTÎÈU AÈ HÒN HEFJI AFTUR
STÎRF UM ¹RAMËTIN 3ÎGUSAGNIR
UM ANNAÈ SÁU RANGAR

MIÈILINN EVRU  BLOGGSÅÈU (EIMSSÕN
AR HEIMSSYNBLOGIS SEGIR AÈ Å SKÕRSLU
FR¹ 3EÈLABANKA %VRËPUSAMBANDSINS
 DESEMBER SL KOMI FRAM AÈ ÖAÈ
SÁ ALGERT SKILYRÈI AÈ EVRAN SÁ STAFSETT
bEUROm Å RITM¹LI ALLRA AÈILDARRÅKJANNA
!ÈEINS 'RIKKIR HAFA UNDANÖ¹GU FR¹
ÖESSARI REGLU ÖAR SEM ÖEIR NOTAST VIÈ
ANNAÈ LETUR ¶ETTA LITLA D¾MI SÕNI VEL
Ö¹ MIÈSTÕRINGAR¹R¹TTU SEM
R¾ÈUR RÅKJUM HJ¹
SAMBANDINU

%NGIN EVRA
4¾KJU ¥SLENDINGAR UPP EVRUNA
M¾TTU ÖEIR EKKI KALLA GJALD

'ÎMUL GREMJA
¶EIR SEM HAFA VILJAÈ HALDA ARFLEIFÈ
NËBELSVERÈLAUNAHAGFR¾ÈINGSINS
-ILTON &RIEDMAN ¹ H¹TT LOFTI FANNST
GREIN 3TEF¹NS «LAFSSONAR PRËFESSORS Å
,ESBËK -ORGUNBLAÈSINS UM SÅÈUSTU
HELGI ¹ MARGAN H¹TT FURÈULEG ¶AR
SAKAÈI 3TEF¹N &RIEDMAN UM AÈ R¾NA
FRELSISHUGTAKINU b(VERNIG H¾GT ER
AÈ R¾NA HUGTÎKUM OG SKILGREINA
HVERJIR ERU LEIÈTOGAR TÅÈARANDANS
ER 6EFÖJËÈVILJANUM HULIN R¹ÈG¹TA m
SEGIR ¹ !NDRÅKI &RIÈJËN 2 &RIÈJËNS
SON BIRTIR HEIMASÅÈU SINNI MYND AF
3TEF¹NI ÖEGAR HANN M¾TTI &RIEDMAN Å
3JËNVARPSSAL ¹RIÈ  ,ÅKLEGA MEGI
REKJA GREMJU 3TEF¹NS TIL ÖESS ÖEGAR
&RIEDMAN SNÁRI HANN OG «LAF 2AGNAR
'RÅMSSON NIÈUR Å RÎKR¾ÈUM UM
INNGANGSEYRI ¹ FYRIRLESTRA
BJORGVIN FRETTABLADIDIS

Kostir langra lífdaga
S

umum mönnum þykir mér rétt
að óska sem allra lengstra
lífdaga, svo að þeir megi fá að
hlýða sjálfir á dóm sögunnar um
verk þeirra. Þessi ósk hvílir á
sannmæliskenningunni, býst ég
við – þeirri kenningu, að sannleikurinn sé grundvöllur réttlætisins
og mönnum sé gert rangt til, fái
þeir ekki að njóta sannmælis.
Stundum er saga einstaklinganna
ekki ein í húfi, heldur saga heillar
þjóðar. Tveir slíkir menn eru
nýfallnir frá, annar í Bandaríkjunum, hinn í Síle, báðir á tíræðisaldri. Þeir hafa stundum verið
spyrtir saman, en það er ranglátt
gagnvart öðrum þeirra, sem var
ótvíræður afreksmaður, því að
hinn var forhertur afbrotamaður.
Byrjum á síðarnefnda. Hann
hét Augusto Pinochet og var
hershöfðingi í Síle. Herinn þar
eins og annars staðar í SuðurAmeríku hefur löngum verið
hafður mest til innanlandsnota,
og þannig gerðist það, að rétt
kjörinn forseti Síle, Salvador
Allende, fól Pinochet hershöfðingja að koma á röð og reglu í
landinu í kjölfar uppþota 1973.
Pinochet fórst verkið svo vel úr
hendi, að hann var skipaður
yfirmaður heraflans, og þá neytti
hann lags til að ræna völdum í
landinu skömmu síðar, og hann
stjórnaði því síðan með harðri
hendi í sautján ár. Þegar hann
hvarf frá völdum 1990, bjó hann
svo um hnútana, að hann og menn
hans voru ósnertanlegir að kalla,
þótt vitað væri, að þeir báru
ábyrgð á hvarfi rösklega þriggja
þúsunda manna, sumir segja
fjögurra þúsunda, auk skipulegra
pyndinga í stórum stíl. Eigi að
síður tók hagstjórnin í Síle
miklum framförum í stjórnartíð
Pinochets: verðbólgan var kýld
niður úr 400 prósentum 1973 í 20
prósent 1990, landsframleiðslan
óx hraðar en áður í skjóli aukins
viðskiptafrelsis og ýmissa
annarra umbóta, og grunnur var
lagður að frekari frívæðingu og
framförum, svo að þjóðartekjur á
mann í Síle eru nú þrisvar sinnum
meiri en þær voru 1965. Atvinnu-
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leysi er óverulegt. Landið er
frjálst.
Síleska þjóðin var þríklofin í
afstöðu sinni til þessara atburða.
Þriðjungur landsmanna eða þar
um bil kaus að horfa fram hjá
mannréttindabrotunum og mærði
Pinochet fyrir góðan árangur í
efnahagsmálum, og þá var það
gjarnan látið fylgja með, að hann
væri strangheiðarlegur, hvað sem
annars mætti um hann segja.
Annar þriðjungur þjóðarinnar leit
á Pinochet sem harðsvíraðan
glæpamann. Enn aðrir tóku ekki
afstöðu. Leigubílstjóri í höfuðborginni Santíagó benti mér fyrir
nokkrum árum á auðan stall á
Stjórnarskrártorginu framan við
forsetahöllina í Síle, sem Pinochet
fyrirskipaði loftárasir á 1973, og
sagði: Ætli gamla manninum
verði ekki komið fyrir þarna? Þar
eru nú þrjár styttur, ein þeirra af
Salvador Allende. Og þarna hefði
líkneski Pinochets hæglega getað
risið, hefði hann andazt um
áttrætt. En hann entist lengur.
Síðustu átta árin var hann í
stofufangelsi, fyrst í Bretlandi
fyrir tilstilli spænsks dómara,
sem ákærði Pinochet fyrir
mannréttindabrot gegn nokkrum
Spánverjum í Síle, og síðan heima
í Síle, þar sem óttinn við Pinochet
fjaraði út, þegar menn sáu, að
dómskerfi Bretlands hafði náð til
hans. Rannsókn leiddi í ljós, að
Pinochet hafði safnað stórfé inn á
erlenda bankareikninga og hlaut
því að vera marfaldur mútuþegi.
Auk þess varð hann uppvís að því
að hafa tekið þjóðargersemar úr

opinberum söfnum og flutt þær
heim til sín. Hann lifði nógu lengi
til að fá að vita, að síleska þjóðin
og heimsbyggðin öll fékk að
endingu að heyra sannleikann um
hann, þótt honum entist ekki
aldur til að fá lokadóm.
Ég hitti Milton Friedman einu
sinni. Hann var þá um sextugt og
kom frá Chicago til Princeton,
þar sem ég var við nám, að halda
fyrirlestur og kynna nýtt
ritgerðasafn og seldi mér áritað
eintak. Það var ókyrrð í salnum,
mörgum áheyrendum þótti
boðskapur fyrirlesarans framandlegur. Hundur blinds gistiprófessors gelti í miðri ræðu, við
höfðum ekki heyrt hann gera það
áður. Andrúmsloftið var lævi
blandið. Samt hafði Friedman á
réttu að standa um flest á
fundinum. Nokkrum árum síðar
var hann sæmdur Nóbelsverðlaunum í hagfræði og var þá
vændur um samneyti við
Pinochet, en það var ósanngjörn
ásökun, þeir höfðu hitzt í eitt
skipti. Arkitektar efnahagsumbótanna í Síle höfðu sumir lesið
hagfræði í Chicago, en það gerði
Friedman ekki samsekan
Pinochet, fjarri því. Einn helzti
styrkur Friedmans sem fræðimanns var hæfileikinn til að
miðla fræðum sínum til almennings: hann var blaðamaður af
guðs náð og hafði smám saman
mikil áhrif á skoðanir almennings. Hann lagði grunninn að
gengisfloti dollarans gagnvart
öðrum gjaldmiðlum og að afnámi
herskyldu í Bandaríkjunum.
Hann barðist til dauðadags fyrir
auknu valfrelsi í skólamálum,
knúinn áfram af umhyggju fyrir
menntunarmöguleikum fátæks
fólks. Hann lagðist óhræddur
gegn hvers kyns sérhagsmunum.
Hann reyndi ekki að koma sér í
mjúkinn hjá valdhöfum, hann
þurfti ekki á því að halda. Síðustu
árin stóð hann með pálmann í
höndunum og naut nær óskiptrar
virðingar meðal hagfræðinga.
Hann lifði nógu lengi til að fá að
vita, að hann fékk að endingu að
njóta sannmælis.

Snobblykt
umræðan um þetta lykta af snobbi þ.e.a.s.
fylgendur tala um að fara út í búð og ná í „sitt
rauðvín“ með fondúinu eða hreindýrinu. En
hvað með þá sem vilja ná í „sitt“ romm eða
„sinn“ vodka með sardínunum? Hvers vegna
r. Hannes Hómsteinn skrifaði athygleiga þeir að fara í ríkið til þess? Það á ekki að
isverða grein um léttvín í búðum
mismuna fólki eftir áfengissmekk og sannarþann 8 desember. Doktorinn vill eins og
elga á ekki að hlusta á fagurgala á þingi eða
margir að léttvín verði selt í búðum og
með doktorsnafnbót sem segja romm og
þar er ég einn af þessum mörgu sem sjá
¶/234%)..
-33/.
koníak eitthvað meira frá djöflinum heldur
ekkert af slíkum gjörningi. En Doktorinn
en bjór og hvítvín.
og fleiri fylgismenn áfengis segja að léttRéttast væri fyrir þetta ágæta fólk að
vín og bjór séu ekki eins skaðleg og sterkt
fara í hressilegt unglingapartí og skoða hvað er
vín. Doktorinn gengur jafnvel svo langt að segja að
verið að drekka þar á bæ. Sennilega eru flestir að
áfengisböl hljótist ekki af neyslu bjórs eða léttvíns
súpa á bjór og nokkrir búnir að skila honum aftur á
heldur sterkra drykkja.
stofugólfið. Lesendur mega ekki miskilja mig. Ég
Hér er mál að slá sér á lær og hlægja! Ég ásamt
hef ekkert á móti bjór eða léttvíni heldur finnst mér
mjög mörgum höfum allavega afrekað að drekka á
að ef setja á áfengi í búðir skal hafa þar allt vín. Svo
okkur óþrif af „saklausum“ bjór og mikið af fólki
verða menn að hætta nota kjánarök eins og doktorverður ofurölvi eftir neyslu á „fínum“ rauðvínum.
inn notar í grein sinni. Það er einungis til þess fallið
Einn bjór inniheldur meira áfengismagn en einfaldað rýra þennan ágæta málstað.
ur vodka í kók. Og þess ber að geta að áfengi í bjór er
Höfundur er nemi.
það sama og áfengi í vodka. Mér hefur líka fundist
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Við sáum að hver
króna skipti máli
efnisaðstoð.
Mörg
höfðu fengið almennileg hús með stóran
vatnstank við hliðina
þar sem hægt var að
yrir rúmu ári fórum
safna rigningarvatni
við vinkonurnar til
af þökum húsanna.
Úganda í A-Afríku til
Vatnstankurinn sparað taka þátt í verkefni
aði tíma og breytti öllu
sem Hjálparstarf kirkjfyrir börnin til að halda
unnar hefur stutt þar í
heilsu og geta framlandi í nokkur ár. Markmið verkefnisins er að 3"*®2' '%)23$«44)2 /' fleytt sér. Ekki hafa öll
munaðarlausu börnin
aðstoða þá sem alnæm- ¶«2! +2)34¥. (!2!,$3
fengið vatnstank við
isfaraldurinn
hefur $«44)2
hús sín en mörg þeirra
snert á einn eða annan
hafa nú aðgang að vatnsbrunnum
hátt. Stór hluti þeirrar aðstoðar
sem Hjálparstarf kirkjunnar hefur
felst í að veita fólki aðgang að
víða látið grafa. Heilnæmt vatn er
hreinu vatni og auðvelda því
grunnurinn að öllu öðru.
þannig að takast á við sérhvern
dag.
®LL FRAMLÎG NÕTAST p STËR OG SM¹
$REKKA VATN ÒR VATNSBËLUM DÕRA
Jólasöfnun Hjálparstarfs kirkjunnar í ár líkt og í fyrra er helguð
Á meðan á dvöl okkar stóð kynntþessu þarfa verkefni. Í fyrra söfnumst við þeirri miklu örbirgð sem
uðust um 32 milljónir í jólasöfnfólkið bjó við og urðum við vitni
unni og hafa 266 brunnar verið
að því hvað hægt er að gera mikið
gerðir fyrir þá peninga en þeir
gagn fyrir litla peninga á okkar
geta veitt 266 þúsund manns
mælikvarða. Í gegnum starf samaðgang að hreinu vatni. Þessar
starfsaðila Hjálparstarfsins í
tölur segja þó ekki alla söguna.
Rakaí-héraði kynntumst við fjölda
Með betri heilsu getur fólk betur
munaðarlausra barna. Þau þurftu
séð fyrir sér sjálft. Og það er
að bjarga sér um allt sjálf og á
markmiðið þarna – að hjálpa til
hverjum degi þurftu börnin að
sjálfshjálpar. Þörfin er þó enn til
ganga berfætt marga kílómetra til
staðar og inn á öll heimili í landinu
að sækja vatn í óhrein vatnsból
hefur nú verið dreift gíróseðlum
sem skepnurnar drukku líka úr.
að upphæð 2.500 krónum. Okkur
Þetta var því mikil erfiðisvinna
er ljóst að ekki hafa allir tök á að
auk þess sem börnin töpuðu miklgreiða þá upphæð og því viljum
um tíma frá ræktun eða vinnu
við benda fólki á að líka er hægt að
fyrir nauðsynjum og launin því
hringja í söfnunarsímann 907 2002
miður óheilsusamlegt vatn.
og gefa þá 1.100 kr. sem skuldfær6ATNSTANKUR VIÈ HÒSIÈ
ast beint á símreikning notanda.
Við sáum að hver króna skiptir
Það var mikill munur að kynnast
máli!
svo þeim börnum sem komin voru
inn í verkefni hjálparstarfsins á
þessu svæði. Þau höfðu fengið fullHöfundar eru læknanemar við
orðinn umsjónarmann og ýmsa
Háskóla Íslands

5-2¨!.
(J¹LPARSTARF
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Hið hættulega, læknisfræðilega umhverfi sjúklinga
5-2¨!.
%NDURH¾FING

M

esti hluti endurhæfingartíma
einstaklings
sem
hefur orðið fyrir slagi er á spítala. Þar er einkum beitt sjónum
að
líkamlegum
einkennum;
læknir fylgist með blóðþrýstingi og taugafræðilegum framförum eða þróun. Sama gera
taugasálfræðingar og hjúkrunarkonur. Sjúkraliðar aðstoða
sjúklinga við að annast daglegar, eðlilegar þarfir. Talmeinafræðingur aðstoðar með æfingum að vistmaður nái eðlilegu
tali á ný. Sjúkraþjálfari æfir líkama vistmanns svo hann nái sem
sem sterkustum og heilbrigðustum líkama. Iðjuþjálfar kenna og
æfa daglega iðju vistmanns svo
sem að klæða sig í föt, elda mat
en einnig í almennri færni eins
og að flétta körfur, mála myndir
og þar fram eftir götunum. Allt
er þetta gott og blessað en á það
sameiginlegt að þjálfunin beinist að líkamlegum framförum
sem vissulega eru mikilvægar.
Andleg þjálfun er meira og
minna útundan. Með öðrum
orðum dvelur vistmaðurinn í
umhverfi sjúkrahúss, vistast í
læknisfræðilegu umhverfi en er
sviptur daglegu, eðlilegu lífi.
Þetta veldur oft því, að sjúklingurinn verður háður hinu örygga
umhverfi sjúkrahússins og þorir
vart að stíga út í lífið á nýjan
leik,
verður
skömmustuleg
mannafæla og einangrast oft á
nýju heimili. Aðstandendur gera
oft ekki ráð fyrir að sjúklingurinn geti lifað aftur eðlilegu lífi

og hjálpa
til við einangrunina.
Þetta
ástand
gildir ekki
aðeins um
heilaskaðaða, heldur
sjúklinga
almennt
sem orðið
).'«,&52 -!2'%)23
hafa fyrir
3/.
alvarlegu
áfalli, eins og t.d. hjartasjúklingar og taugalömun. Oftar en
ekki eru menn hafðir í hjólastólum með tilheyrandi hindrunum
og niðurlægingu. Sjúkingurinn á
í erfiðleikum með að komast
aftur út í lífið og nýta þá krafta
sem hann býr oft yfir. Þessu má
breyta.

Á síðari stigum endurhæfingar þarf því að breyta
læknisfræðilegum umhverfi í
félagslegt umhverfi.
Sjúklingar þurfa að læra að
venjast því að halda út í lífið
á nýjan leik.
Sjúkrahúsin þurfa að breyta
starfsemi sinni. Að lokinni endurþjálfun líkamans á að leggja
áherslu á félagslega og andlega
endurhæfingu sem gerir vistmanninn hæfan til að takast á
við eigið líf utan stofnunarinnar.
Aðstandendur og hjúkrunarfólk

hverfur oft undan vistmanninum og þá þarf hann að vera svo í
stakk búinn að geta tekist á við
lífið sem unnt er.
Á síðari stigum endurhæfingar þarf því að breyta læknisfræðilegu umhverfi í félagslegt
umhverfi. Sjúklingar þurfa að
læra að venjast því að halda út í
lífið á nýjan leik með t.d. bíó- og
leikhúsferðum eða styttri ferðalögum, jafnvel utanlandsferðum. Það þarf að koma upp
skemmtikvöldum á stofnuninni
þar sem aðstandendur taka þátt
og vistmenn kynnast heilbrigðu
fólki. Vistmenn þurfa að taka
þátt í hátíðisdögum og blanda
sér sem mest í venjulegt líf
fólks. Í stað þess að hljóta styrki
og bætur frá ríkinu og verða
minntur mánaðarlega á, að hann
sé baggi á samfélaginu, á ríkið
að útvega þeim störf við hæfi, t.
d. við kennslu, þar sem þeir geta
upplýst um lífsreynslu sína, og
þegið mannsæmandi laun. Þar
með gæti ríkið sparað tryggingarútlát en fengið skatta (kannski
minni en venjulega) af vinnu
sjúklinga. Endurmenntun er
einnig veigamikill þáttur í þessu
sambandi.Og sjúklingar fyndu
fyrir félagslegri getu sinni og
sjálfstæði. Öll félagsleg endurhæfing myndi miða að hinu
sjálfstæða lífi vistmanna að lokinni dvöl á sjúkrahúsi. Þannig
yrðu vistmenn aftur eðlilegir
samfélagsþegnar í stað þess að
vera minntir daglega á að þeir
séu sjúklingar sem eru þurfalingar á þjóðfélaginu.
Höfundur er rithöfundur og
sagnfræðingur

Er Geir Haarde
ábyrgðarlaus?
5-2¨!.
%INKAV¾ÈING

F

réttablaðið hefur gert einkavæðingu ríkisfyrirtækja ágæt
skil á umliðnum árum, s.s. í úttekt
Sigríðar Daggar Auðunsdóttur á
einkavæðingu
Búnaðarbanka
Íslands. Sú einkavæðing var einkar sóðaleg þar sem eignir almennings lentu í hópi „fjárfesta“ úr
innstu klíku Framsóknarflokksins, t.d. varaformanns flokksins
Finns Ingólfssonar.
Kaupendur greiddu ekki krónu
fyrr en nokkrum mánuðum eftir
að „kaup“ fóru fram og það með
láni úr Landsbankanum sem enn
var í eigu ríkisins. Aðrir áhugasamir kaupendur en þeir sem
voru nátengdir og jafnvel tengdir
formanni Framsóknarflokksins
fjölskylduböndum voru útlokaðir
vegna aðkomu þýsks banka sem
átti að vera kjölfestufjárfestir.
Skömmu eftir „kaupin“ gufaði
síðan kjölfestan í eignarhaldi
bankans upp og bankastjóri þýska
bankans varðist allra frétta af
aðkomu bankans að kaupunum.

Nú hefur Fréttablaðið rifjað
upp vægast sagt vafasama sölu
á eign almennings á Íslenskum
aðalverktökum til stjórnenda
fyrirtækisins.
Nú hefur Fréttablaðið rifjað
upp vægast sagt vafasama sölu á
eign almennings á Íslenskum
aðalverktökum til stjórnenda fyrirtækisins. Getur það talist tilviljun að fulltrúi Framsóknarflokksins í einkavæðingarnefnd, Jón
Sveinsson, sem var falið það trúnaðarverkefni að selja hlut almennings í Íslenskum aðalverktökum
væri eftir söluna orðinn stjórnar-

formaður
sama fyrirtækis?
Þessari
spurningu
er auðsvarað, hér er
ekki
um
neina
tilviljun
að
ræða heldhreina
3)'52*«. ¶«2¨!23/. ur
og
tæra
spillingu. Umboðsmenn almennings seldu sjálfum sér eigur sem
þeim sem var trúað fyrir að koma
í verð.
Það þarf ekki að velta þessu
máli lengi fyrir sér til þess að sjá
að formaður Sjálfstæðisflokksins
Geir Haarde ber mesta ábyrgð á
þessu máli. Hann sat ekki einungis sem fjármálaráðherra í ráðherranefndinni sem skipaði og
bar ábyrgð á framkvæmdanefnd
um einkavæðingu heldur gegndi
hann algjöru lykilhlutverki í henni
þar sem hann bar ábyrgð á öllum
starfsmönnum nefndarinnar.
Geir átti að vera fullkunnugt
um að eitt og annað misjafnt færi
fram þar sem fulltrúi hans Steingrímur Ari Arason sagði sig úr
framkvæmdanefnd um einkavæðingu um það leyti sem umdeildar
sölur ríkiseigna stóðu yfir.
Einhverra hluta vegna hefur
Geir Haarde komist algerlega hjá
því að svara efnislega fyrir vægast sagt verulega vafasöm vinnubrögð sem hann ætti að bera alla
pólitíska ábyrgð á. Frjálslyndi
flokkurinn mun beita sér fyrir því
að fram fari rannsókn á einkavæðingu ríkiseigna ríkisstjórnar
Framsóknar og Sjálfstæðisflokks
og að í eitt skipti fyrir öll verði
komist til botns í þeirri spillingarsýki og sérgæsku sem ráðið hefur
för.
Höfundur er þingmaður Frjálslynda flokksins.

veidihornid.is
Hafnarstræti 5 - Sími 551 6760 • Síðumúli 8 - Sími 568 8410

Fyrir veiðimanninn í fjölskyldunni þinni
veidihornid.is

Infac byssuskápur
fyrir 5 byssur.
3mm stál, öflug boltalæsing.
Topphilla. Jólatilboð 22.995.-

Infac byssuskápur
fyrir 7 byssur.
Mest keypti byssuskápurinn á
markaðnum. 3mm stál, öflug
boltalæsing, læsanlegt innra hólf.
Jólatilboð 29.995.-

Ameristep felubirgi.
Rúllubaggarnir vinsælu sem
slegið hafa í gegn. 2 veiðimenn
komast vel fyrir í birginu.
Jólatilboð aðeins 14.995.-

Atlas snjóþrúgur
fyrir skotveiðimanninn, í jeppann
eða frístundahúsið. Vandaðar
bandarískar þrúgur í tösku ásamt
2 stillanlegum göngustöfum.
Fyrir konur og karla.
Verð aðeins frá 17.995.-

ProLogic
neoprenvöðlur.
Jólatilboð aðeins
12.900.-

ProLogic
skotveiðitöskur
í MAX4 felumynstri.
Verð aðeins
frá 6.995.ProLogic skotveiðijakki
í felulitum. Vatnsheldur jakki
með lausum innri jakka.
Vatnsheldur með útöndun.
Stórir vasar og góð hetta.
Jólatilboð aðeins 19.900.-

ProLogic skotveiðibuxur
í felulitum. Háar smekkbuxur í
MAX4 mynstri. Rip Stop efni.
Vatnsheldar með útöndun.
Jólatilboð aðeins 14.900.-

Leirdúfukastarar.
Verð aðeins
frá 1.995.-

Hreinsisett fyrir haglabyssur
og riffla. Landsins mesta úrval.
Verð aðeins frá 1.595.fyrir sett með verkfærum,
hreinsiefnum og olíu.

Beretta skotfæratöskur.
Verð aðeins frá 1.995.-

Beretta bakpoki
með festingu fyrir byssu.
Felulita hlífðarpoki fylgir.
Verð aðeins 11.495.-

Gervigæsir.
Nauðsynlegar í gæsaveiðina.
12 skeljar í kassa. Lausir hausar og
festijárn. Þær mest keyptu á Íslandi
undanfarin ár. Verð aðeins
7.995.- fyrir 12 stk. Einnig
gerviendur á aðeins 595 kr. stk.

Leupold
fjarlægðarmælar.
Nauðsynlegt fyrir skotveiðimenn og golfara.
Verð aðeins frá
29.900.-

Leupold handsjónaukar
í miklu úrvali. Vandaðir og vinsælir bandarískir sjónaukar.
Verð aðeins frá 14.900.-

Beretta vörur í úrvali fyrir
skotveiðimanninn.
Beretta hlífðargleraugu frá aðeins
3.995.- Beretta heyrnarhlífar
frá aðeins 4.890.-

Erfitt að velja?

Hafnarstræti 5

Gefðu gjafabréf í stærstu veiðiverslun landsins. Þar er úrvalið
Þú sérð jólatilboðin líka á veidihornid.is
- Opið alla daga -
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Veitingastaður
IKEA
Opnum kl. 9:00
mánudaga - laugardaga

Morgunverður
kl. 9:00 - 11:00

195,-

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

Hádegisverður
framreiddur allan daginn

Aðgerðir en ekki orð
5-2¨!.
,¹GMARKSLAUN

V

ið sem erum komin á miðjan
aldur og höfum vel bærileg
laun gerum okkur ef til vill ekki
næga grein fyrir aðstöðu margra
sem ekki ná þeim lífsgæðum sem
við hin þekkjum. Margir ráðamenn, t.d. alþingismenn, hafa
sýnilega ekki fullnægjandi áhyggjur af stöðu þessa fólks. Deilt er
um á Alþingi og víðar hvort fátækt
fólk sé til á Íslandi, hversu fátækt
það sé, hver margir skuli teljast
fátækir og hvernig skilgreina
skuli fátækt. Þessa árangurslitlu
umræð má rekja allt aftur til
kreppuáranna. Svo virðist sem
einstök dæmi um halloka fólk
hristi upp í deyfðinni sem í raun
einkennir aðgerðir gegn fátækt á
Íslandi. Jafnan dugar það ekki til
breytinga. Mest af þessu á þó að
vera hafið yfir deilur og ekki á að
þurfa margar og viðamiklar rannsóknir til að raunveruleikinn verði
ljós. Það á heldur ekki að þola
neinum að gera lítið úr fátækt,
reyna að dylja hana eða „útskýra
burt“ með muldri um leti, almenn
lífsgæði, ónóga hæfileika sumra,
sjálfskipaða ógæfu eða með öðru
viðlíka sem stundum heyrist frá
fólki með völd. Samhjálp var ekki
fundin upp vegna ólíkra hæfileika
fólks heldur af því að flest okkar
höfum jákvæðar og mennskar
kenndir og viljum mannlega reisn;
höfum kosið að lifa í samfélagi;
viljum flest lágmarksjöfnuð.
Í raun þekkja flestir dæmi um
fáránleg lífsskilyrði fólks í einu

Ö

Grænmetisbuff m/kúskús, grænmeti
og graslaukssósu

Kvöldverður
framreiddur allan daginn

490,-

Sænskar kjötbollur m/kartöflum,
týtuberjasultu og rjómasósu (10 stk.)

Þrjár máltíðir = 975,-

Þú átt allt gott skilið!

Ég sting upp á því að allir
flokkar sem bjóða fram til
alþingissetu í vor leggi fram
skýrar, málefnabundnar og
einfaldar lausnir á því helsta
sem stingur í augu í gósenlandinu með fátæktarstimpilinn.
það kostar um 70.000 kr. á mánuði
að skulda 10 milljónir í húsnæðislánakerfinu, að samgöngur og sími
meðalfjölskyldu kosta ekki undir
einhverjum tugum þúsunda á
mánuði og að sama fjölskylda
þarfnast tugþúsunda króna mánaðarlega til matar. Og hvað er þá

eftir að borga? Heilmargt með
litlu sem engu.
Hvað er að? Mörg atriðanna
eru öllum kunn. Laun ófaglærðra
eru of lág. Hreyfing launafólks
bitlítil. Vinnutími er of langur.
Kynjajafnrétti slakt. Skattleysismörk of lág. Skattakerfið miskunnarlaust
við
láglaunafólk,
öryrkja, þorra eftirlaunafólks og
við ófáa sjúka. Tekjutenging bóta
röng á köflum. Flestar grunnbætur allt of lágar. Úrræði vélræn en
ekki nógu einstaklingsbundin.
Þannig mætti lengi telja. Tekna til
úrbóta má afla á marga vegu, einkum þó með því að forgangsraða
öðru vísi en gert er enda ekki um
gríðarmiklar krónutölur að ræða.
Vissulega milljarða en ekki mjög
marga.
Nú er tækifæri til að ganga á
hólm við lágmarkslaun innan við
100.000 kr. eða fátækt 7% íslenskra
barna eða ofsköttun meirihluta
aldraðra eða lögverndaða fjárkúgun á borð við þá sem sker 391.000
af 400.000 viðbótarsparnaði bótaþega. Ég sting upp á því að allir
flokkar sem bjóða fram til alþingissetu í vor leggi fram skýrar, málefnabundnar og einfaldar lausnir
á því helsta sem stingur í augu í
gósenlandinu með fátæktarstimpilinn, ella skili menn auðum seðli í
kjörkassann. Ég er tilbúinn til
þess. Litlu breytir þótt einn flokkur leggi fram lausnir. Hér á landi
eru samsteypustjórnir regla í
stjórnmálunum. Þetta er áskorun.
Höfundur er jarðeðlisfræðingur,
rithöfundur og áhugamaður um
samfélagsmál.

Raunveruleikasjónvarp reddar
íslenskum landbúnaði
5-2¨!.
3JËNVARPSDRAMA

290,-

auðugasta
ríki heims.
Við vitum
flest
af
öryrkjum
sem þurfa
að búa og
lifa
fyrir
langt innan
við 100.000
krónur
á
mánuði,
!2) 42!534)
gamalt fólk
'5¨-5.$33/.
með strípuð
ellilaun sem rétt duga fyrir vistunarkostnaði og brýnustu nauðsynjum, barnahjón sem verða að
lifa af vel innan við 200.000 krónum á mánuði að öllu meðtöldu eða
einstæða foreldra með undir eða
rétt yfir 100.000 krónur. Flestir
vita hver húsaleiga er í landinu, að

llum á óvart hefur það gerst í
sænsku sjónvarpi að „raunveruleikaþáttur“ um tilhugalíf
bænda hefur slegið öll vinsældamet.
Þátturinn heitir „Bonde
söker fru“ eða bóndi í konuleit og
fjallar um fjóra einhleypa bændur
sem fá til sín fjórar kátar kerlingar hver og fylgjast sjónvarpsáhorfendur spenntir með þegar
þær eru leiddar undir bændurna
eins og kýr til kelfingar. Þessir
brosmildu piparsveinar í gúmmístígvélum tóku auðvitað kvenpeningnum fagnandi, enda tilbreyting
frá selskapnum við dýrin í sveitinni. Kerlurnar kepptust við að
sjarmera þá með því að ganga í
húsverkin án tepruskaps; dreifðu
skít, sættu sig við ropandi svín og
tannlausa önd sem beit þær í fingurna, allt með bros á vör. En eftir
því sem leið á seríuna fóru bændurnir blíðu að verða æ fyrirferðarmeiri á forsíðum slúðurblaðanna. Andreas játaði t.d. einum
umsækjanda um starf bóndakonu
ást sína, en skömmu eftir að slökkt
hafði verið á myndavélunum sást
hann með öðrum umsækjanda inni
í Massey Ferguson dráttarvél.
Konurnar slógust og grenjuðu,

Bachelorinn hrundi niður vinsældalistann og í staðinn fyrir
kelerí í heitum pottum veltu
þátttakendur sér nú í kálgarðinum og í stað kampavíns og
rósa var nú komið heimabrugg
og munntóbak.
foreldrar þeirra urðu fyrir aðkasti
í kjörbúðinni heima í Smálöndum,
bóndinn gaf útskýringar á hegðun
sinni á einhverri undarlegri mállýsku svo það þurfti að þýða hann
á sænska tungu og samt fékk
maður engan botn í hvað hann var
að reyna að segja og enn slógu
þættirnir öll áhorfsmet. Viku síðar
blasti við: „Hneyksli í hlöðunni.“
Engin myndavél var á staðnum

fyrr
en
næsta
morgun
þegar
hlöðudyrnar opnuðust.
Út
gengu einn
bóndi, tvær
kerlingar,
ein
kind.
Hvílíkt
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Hver nennir
að horfa á Nóbelsverðlaunaafhendinguna þegar maður kemst í
svona menningarlegt sjónvarpsefni? Og ekki einu sinni bannað
börnum! Bachelorinn hrundi niður
vinsældalistann og í staðinn fyrir
kelerí í heitum pottum veltu þátttakendur sér nú í kálgarðinum og í
stað kampavíns og rósa var nú
komið heimabrugg og munntóbak.
Annars náði sænsk sjónvarpsdagskrárgerð
nýjum
hæðum
þegar farið var að þynnast í hópnum og Mikael bóndi fór í göngutúr
með verðandi eiginkonu. Af höfðingsskap sínum bauð hann henni
upp á pinnaís og svo stóðu þau á
fáförnum gatnamótum.
Eftir
langa þögn spyr hann: „Hvernig
er ísinn?“ Þegar hún loks tekur út
úr sér ísinn til að svara keyrir
haugsugubíllinn framhjá svo ekki
heyrist mannsins mál. Bíllinn
fjarlægist og við tekur einhver
óbærilegasta þögn í sjónvarpssögunni. Löngu síðar gubbar hún út
úr sér: „En þinn?“ Bóndi svarar
að bragði: „Hann er kaldur.“ (!)
Hvað á maður að gera? Manni
fallast næstum hendur yfir galdri
sjónvarpsins.
Það hefði ekki
komið á óvart þó konan hefði næst
spurt: „Hvenær kemur Godot?“
En hvernig má svona prógram
verða til bjargar íslenskum landbúnaði? Nú þegar íslenski bóndinn á aungvan vin og er úthrópaður sem afæta sem valdi því að
matarkarfa íslenskra heimila er
sú dýrasta í Evrópu og útlensk
jógúrt er bara borin fram í fermingarveislum yfirstéttarbarna. En
væru bændasamtökin ekki tilbúin
að taka þátt í niðurfellingu verndartolla á erlendum landbúnaðaraf-

urðum, ef þau fengju eitthvað í
staðinn? Eins og sjónvarpsþátt
um fengitíma íslenskra bænda?
Ég sé fyrir mér samningaviðræður formanns bændasamtakanna,
landbúnaðarráðherra og yfirmanns innlendrar dagskrárgerðar
hjá RÚV.
Bóndi:
„Kemur ekki til greina. Bara
íslensk mjólk fyrir Íslendinga.“
Ráðherra:
„Auðvitað er íslenska mjólkin
best. En það er líka íslenski
bóndinn og við viljum gera
hann ódauðlegan.“
Sjónvarpsmaður:
„Þetta er þáttur að sænskri
fyrirmynd...“
B: „En gengur íslenskt sjónvarpsefni ekki út á að gera
eitthvað frumlegt og skapandi?“
Sj: „Nei, blessaður vertu. Besta
íslenska sjónvarpsefnið gengur einmitt út á það að apa eftir
hugmyndum sem notið hafa
vinsælda erlendis. Sjáðu bara
þætti eins og idol og bachelor
og það var lagið.“
Rh: „Og Dallas!“
Sj: „Hmmm... Íslendingar myndu
kynnast bændastéttinni, einhleypir bændur myndu finna
sér maka og kæmust í slúðurblöðin, fengju kannski birtar
af sér myndir í Séð og eyrt.“
Rh: „Ég kom einu sinni í Séð og
heyrt. Það var falleg mynd.“
B: „En eru einhverjir peningar í
þessu fyrir okkur?“
Sj: „Með frægð og kvenhylli
koma
peningarnir
sjálfkrafa.“
B: „Ég verð auðvitað að ræða
þetta við strákana í bændahöllinni en mér líst bara vel á
hugmyndina.“
Rh: „Má ég þá kannski koma með
hugmynd að titli? Hernig líst
ykkur á Bóndi með brókarsótt?“
Sj: „Æi er það nú ekki einum
of...“
B: „Díll!“
Höfundur er ekki með
mjólkuróþol.
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%KKI ER HLAUPIÈ AÈ ÖVÅ AÈ VELJA
GËÈA KAFFIVÁL ENDA ÒRVALIÈ MIKIÈ

!ÈD¹ENDUR 3EX AND THE CITY GETA
NÒ VERSLAÈ HÎNNUN EFTIR 0ATRICIU
&IELDS ¹ VEFVERSLUN HENNAR
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Mary Poppins
í herklossum
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ANNA LENGIST FR¹ OG MEÈ DEGIN
UM Å DAG +RINGLAN ER NÒ
OPNIN TIL  ¹ KVÎLDIN
EN TIL KLUKKAN  ¹
¶ORL¹KSMESSU OG
TIL  ¹ AÈFANGA
DAG %INNIG ER
OPNAÈ ALLA
DAGA KLUKKAN
 NEMA
SUNNUDAGINN
 DESEMBER
ÖEGAR OPNAR
KLUKKAN  3M¹RALIND ER OPIN
 TIL  VIRKA DAGA &R¹  TIL 
¹ ¶ORL¹KSMESSU OG  TIL  ¹
AÈFANGADAG

Líður eins og hefðarfrú með slá á herðum og loðhatt.
Katla Rós Völudóttir segist alltaf hafa haft áhuga á tísku og
klæðaburði. Þegar hún var barn tók hún til dæmis alltaf
með sér auka poka af fötum til þess að geta haft eitthvað til
skiptanna, ef vera skyldi að tilefni gæfist til. Henni þykir
því gaman að klæða sig upp en segist líka ganga í hversdagslegri fötum inn á milli „Þegar ég var barn hafði ég alltaf mjög ákveðnar skoðanir á því í hvaða fötum ég vildi vera.
Það þurfti kannski ekki endilega að vera hátíska, en í það
minnsta þurfti það að vera eftir mínu höfði. Ég myndi samt
ekki segja að ég sé forfallið tískufrík,“ segir Katla og hlær.
Sláin góða sem Katla klæðist á myndinni er úr versluninni Glamúr, en þar starfar Katla meðfram söngnámi.
„Mér líður alltaf eins og hefðarfrú í þessari slá. Eða eins
og Mary Poppins með regnhlífina. Suma daga er gaman að
vera svona fín og aðra daga langar mann meira að vera
hversdagslegri.“
Spurð að því hvort það sé eitthvað sérstakt tímabil í
tískusögunni sem höfðar meira til hennar en annað segist
Katla vera komin með svolitla leið á 80‘s tímabilinu. „Það er
búið að vera fulllengi í gangi í „second-hand“ tískunni. Nú
eru samt að koma inn áhrif frá 90‘s „grunge“ tímabilinu og
mér finnst skemmtilegt að blanda því inn. Þarf að fara að
finna gömlu hermannaskóna mína aftur, þá get ég verið
eins og Mary Poppins í hermannaskóm -Við öllu búin! segir
Katla hlæjandi og lýkur samtalinu með þeim orðum að hún
verði að fara að undirbúa afmæli kærasta síns.
„Hann Sæmi minn verður 28 ára í dag. Ég þarf að drífa í
því að finna handa honum föt sem passa við Mary Poppins
lúkkið.“
MARGRETHUGRUN FRETTABLADIDIS

3NÒNINGSLÎKIN ERU GËÈ Å
DESEMBER M¹NUÈI TIL AÈ TRYGGJA
GËÈAN SVEFN Å JËLASTRESSINU ,ÎKIN
ERU SETT OFAN ¹ RÒMIÈ OG ÖEGAR
LÅKAMANUM ER SNÒIÈ ÖARF MINNA
¹TAK TIL OG VERÈUR SVEFNINN BETRI
FYRIR VIKIÈ
(EIMILI LANDSINS ERU NÒ FLEST
ORÈIN SKREYTT OG FALLEG (INS
VEGAR ER EKKI ÒR VEGI AÈ HAFA
AUGUN OPIN FYRIR TILBOÈUM ¹ JËLA
SKRAUTI SEM KOMA INNAN TÅÈAR
!LLT Å LAGI AÈ BYRGJA SIG UPP FYRIR
N¾STU JËL ¹ ËDÕRAN M¹TA
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Smáauglýsingasími
550 5000
Auglýsingasími Allt
550 5880
Þú getur pantað
smáauglýsingar á visir.is
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3EM BARN HAFÈI +ATLA 2ËS ¹KVEÈNAR SKOÈANIR ¹ ÖVÅ HVERJU HÒN VILDI KL¾ÈAST OG TËK ALLTAF MEÈ SÁR AUKAFÎT EF
SKYNDILEGA K¾MI UPP TILEFNI TIL AÈ HAFA FATASKIPTI
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¥ KVÎLD MUNU ÖAU
3ËLVEIG 3AMÒELSDËTTIR
MEZZËSËPRAN %RLENDUR
¶ËR %LVARSSON TENËR
*ËNA &ANNEY 3VAVARS
DËTTIR SËPRAN OG "JARNI
*ËNATANSSON ORGANISTI
OG PÅANËLEIKARI FLYTJA
JËLALÎG OG HELGAR
ARÅUR Å $ËMKIRKJUNNI Å
2EYKJAVÅK
4ËNLEIKARNIR HEFJAST KL  OG ER ¹¾TLUÈ LENGD TËNLEIKA
T¾P KLUKKUSTUND
4ËNLEIKARNIR ERU HALDNIR Å SAMSTARFI VIÈ ,ANDSAMBAND
ELDRI BORGARA 3J¹LFSBJÎRGU OG ®RYRKJABANDALAG ¥SLANDS OG
NJËTA FÁLAGSMENN ÖEIRRA SÁRKJARA AÈ F¹ TVO MIÈA ¹ VERÈI EINS
%INNIG VERÈUR NEMENDUM OG STARFSFËLKI TËNLISTARSKËLA VEITTUR
AFSL¹TTUR AF MIÈAVERÈI !LMENN MIÈAVERÈ ER  KRËNUR OG
ER MIÈASALA VIÈ INNGANGINN
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(ÒFA TREFILL OG VETTLINGAR ERU NAUÈSYNLEG FYRIR
H¹TÅÈARSTEMNINGUNA (VAÈ ER JËLALEGRA EN KAPP
KL¾DD MANNESKJA MEÈ PAKKA UNDIR HENDI

pantone 722

Tilboð á brúnkumeðferð sjö litir

kr. 2.900
Laugavegur 96

(Toni&Guy) S: 517 7776

Heiðdís Steinsdóttir, snyrtifræðingur og María Tamimi, snyrtifræðingur
Skoðið heimasíðuna okkar www.spa-fegurd.com

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

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

Góðar gjaﬁr
Handprjónasambandið
Skólavörðustíg 19 • Iðu, Lækjargötu 2A.
s. 552 1890 • www.handknit.is

Skartgripaskrín
er góð gjöf
Margar stærðir

Smáralind, sími 528 8800, www.drangey.is

"IRNA -AGNÒSDËTTIR Å UNDIRFATAVERSLUNINNI 3ELENU SEGIR ÅSLENSKA KARLMENN ¹KVEÈNA OG R¹ÈAGËÈA ÖEGAR KEMUR AÈ KAUPUM ¹ UNDIR
FÎTUM FYRIR MAKANN
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Íslenskir karlmenn óttast
ekki undirföt kvenna
Ætla mætti að fáir karlmenn
hættu sér á þá hálu braut að
gefa kærustu eða eiginkonu
undirföt í jólagjöf. Íslenskir
karlmenn virðast hins vegar
hvergi bangnir.
Birna Magnúsdóttir, eigandi undirfataverslunarinnar Selenu, segir
að mýtan um villuráfandi karlmanninn sem ekkert veit um undirföt sé einfaldlega ekki sönn.
„Þeir sem koma til okkar eru yfirleitt mjög meðvitaðir og ákveðnir
í vali sínu. Það er aldrei að maður
finni neinn beyg í karlmönnum
þegar kemur að vali á undirfötum,“ segir Birna og hlær. „Við
hjálpum þeim með stærðina ef
þeir hafa hana ekki á hreinu. Svo
er með undirföt eins og aðrar gjafir, það má einfaldlega skipta þeim
í stærð sem passar.“
Ekki er ráðlegt að ganga inn í
næstu undirfatabúð og velja nærföt á konuna af handahófi. Undirbúningur er nauðsynlegur. „Fyrst
er að vera með stærðina á hreinu
en hægt er að laumast í undirfataskúffuna og ná henni þar,“ segir
Birna. „Svo þarf að huga að sniðinu en ef karlmenn treysta sér

ekki til þess geta þeir einfaldlega
rænt undirfötum úr skúffunni og
komið með þau til okkar.“
Hvað karlmenn kaupi helst
segir Birna að sé nokkuð breytilegt. „Margir kaupa rauð undirföt,
enda er rauður mjög jólalegur
litur. Margir eru líka að gefa í skóinn en ekki sjálfa jólagjöfina,“
segir Birna. „Rauðu undirfötin
rata heldur í skóinn en pakkann
sem opnaður er fyrir framan fjölskylduna á aðfangadagskvöld.“
Fleira sem er vinsælt hjá körlunum eru silkiundirföt og náttföt,
allt eftir því hverju er verið að
leita að. „Undirföt eru persónuleg
gjöf og því vinsæl til gjafa,“ segir
Birna og bætir við að fáar gjafir
séu jafn ekta „konugjafir“ og falleg, vel valin undirföt.

¥SLENSKI KARLMENN ÖURFA EKKI AÈ HRINGJA
Å EINN NÁ NEINN ÖEGAR KEMUR AÈ VALI ¹
UNDIRFÎTUM FYRIR MAKANN ¶EIR VIRÈAST
HAFA FULLA TRÒ ¹ SJ¹LFUM SÁR
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(AFÈU ST¾RÈ OG SNIÈ ¹ HREINU
FARÈU Å SKÒFFUNA OG N¹ÈU Å UPPLÕSINGARNAR ÖAR
SUMAR VERSLANIR HALDA VERSLUNARMANNALISTA OG HAFI MAKINN VERSLAÈ ÖAR
¹ÈUR ERU ST¾RÈIRNAR HENNAR Å TÎLVUKERFINU
%KKI VERA HR¾DDUR
UNDIRFÎTUM M¹ ALLTAF SKIPTA
3UMIR ERU VIÈKV¾MARI EN AÈRIR
EKKI L¹TA MAKA OPNA PAKKA MEÈ EGGJANDI UNDIRFÎTUM FYRIR FRAMAN Ö¹ SEM
HÒN KANN AÈ VERA FEIMIN VIÈ

Tíu fyrirsætur á toppnum
3KEIFAN D o 2EYKJAVÅK o SÅMI   o WWWBELLADONNAIS

nýkomin sending af
flottum buxnakjólum,
toppum og skarti

Vertu þú sjálf - vertu Belladonna
/PIÈ M¹N FÎS  
LAUGARDAGA  

Á vefsíðunni www.models.com
má finna samantekt yfir fyrirsætur sem eru mest áberandi
um þessar mundir. Hér eru
þær tíu efstu:

 Það skal engan
undra þótt Kate
Moss tróni efst á
listanum, þar sem
fyrirsætan hlaut
hreinlega uppreisn
æru eftir að upp
komst um eiturlyfjaneyslu hennar.
Í
kjölfarið
missti hún samninga við nokkra
tískurisa, en fékk
fleiri í staðinn og
hefur síðan þá nánast prýtt forsíðu
annars
hvers
+ATE -OSS
tískutímarits.

 Hin leggjalanga Gisele
Bundchen fylgir fast á hæla
Moss, enda geta fáir státað af
fimm milljóna dala samningi eins
og þeim sem hún gerði við Victoria´s Secret fyrir fimm árum.

Hérlendis kannast
kannski
færri
við fyrirsætuna
CarolynMurphy,
en hún er engu
að síður vel
þekkt
innan
tískubransans,
sérstaklega
fyrir að hafa
unnið
fyrir
snyrtivöruframleiðandann
Estee Lauder.
3TELLA 4ENNANT

 Natalia Vodianova hefur
unnið sig hratt á toppinn og hefur
meðal annars birst á forsíðum
tískutímaritanna Vanity Fair og
Vogue. Hefur meðal annars ljáð
Calvin Klein og L´Oreal krafta
sína.
 Síðan
Liya
Kebede birtist á forsíðu hins ameríska
Vogue árið 2005 hafa
tískurisarnir slegist
um hana, þeirra á
meðal Oscar de la
Renta,
Givenchy,
Ann Taylor og Gap.
 Stella Tennant
hefur frá því að hún
birtist fyrst á sjónarsviðinu í tískuheimi New York með
hring í nefinu náð að
skapa sér stórt nafn
í tískubransanum.
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¥ MUSTERI DEMANTANNA
.Ò RENNUR UPP SÒ TÅÈ AÈ EIGINMENN
L¾ÈAST ÒT Å BÒÈ ÖAR SEM ÖEIR HAFA
¹TTAÈ SIG ¹ ÖVÅ AÈ JËL N¹LGAST OG AÈ
ÖEIR VILJI GLEÈJA SÅNA HEITTELSKUÈU
AF ÖVÅ TILEFNI 6ANDAM¹LIÈ ER BARA
ÖAÈ AÈ FLESTAR EIGA KONURNAR ALLT
OG ÖVÅ ER EKKI ALLTAF EINFALT AÈ FINNA
EITTHVAÈ SEM HITTIR Å MARK ¶AÈ HEFUR
LÎNGUM VERIÈ KLASSÅSK LAUSN HJ¹ EIG
INMÎNNUM OG UNNUSTUM AÈ KAUPA
SKARTGRIPI EÈA ÒR OG VISSULEGA ER ÒR
MÎRGU AÈ VELJA ¹ ÖEIM MARKAÈI
4ÅSKUHÒSIN SENDA EINMITT FR¹
SÁR NÕJUNGAR FYRIR JËLIN SEM EIGA
AÈ HEILLA LËFALOÈNA EIGINMENN
¹STFANGNA EÈA SAKBITNA
(RINGJATÅSKAN UM ÖESSAR MUNDIR
ER EINFÎLD (RINGIR ERU JAFNIR ALLAN
HRINGINN EINS OG GIFTINGARHRINGIR EN
ÒR HVÅTAGULLI GR¹GULLI EÈA PLATÅNU
¶EIR ERU ÖAKTIR DEMÎNTUM HVORT
SEM ER HJ¹ 4IFFANY  CO $IOR *OA
ILLERIE EÈA 6AN #LEEF  !RPELS ,ÅKT
OG MEÈ KEÈJUR ¹ TÎSKUM ER GULLIÈ
EKKI EINS MIKIÈ NOTAÈ OG ¹ÈUR
SILFURKEÈJUR ÖYKJA UNGLEGRI 6ERÈIÈ
¹ ÖESSUM HRINGJUM GETUR VERIÈ FR¹
  EVRUR 3ÎMU SÎGU M¹
SEGJA UM ÒR GULLÒR ERU MINNA Å TÅSKU
EN ¹ÈUR OG MEIRA UM ST¹L SEM FER
EINSTAKLEGA VEL VIÈ DEMANTA 2OLEX
OG #ARTIER STANDA ALLTAF UPP ÒR ¹ ÒRA
MARKAÈNUM ÖËTT ÎNNUR NÎFN S¾KI Å
SIG VEÈRIÈ EINS OG $IOR MEÈ ÒRALÅNU
SÅNA +RISTAL SEM F¾ST NÒ Å SVÎRTU OG
#HANEL MEÈ * ÒRIN SÅN ÒR SVÎRTU
EÈA HVÅTU KERAMIKI SEM EKKI ER
H¾GT AÈ RISPA ENDA ER ÖAÈ KERAMIK
SEM EINNIG ER NOTAÈ Å FLUGVÁLAR HJ¹
!IRBUS

Kiss kiss
Góðir frá Guerlain.
Guerlain hefur nú sett á markaðinn hátíðlega og sparilega varaliti
sem heita því skemmti- lega
nafni Kiss kiss. Þetta eru
sérlega fallegir litir
sem eru í lúxusumbúðum og líkjast nánast
skartgripum. Þessir
varalitir eru í takmörkuðu upplagi og
fást aðeins
í verslunum
nú
fyrir jól.

&ALLEGUR OG
SPARILEGUR
VARALITUR
SEM ER
AÈEINS
F¹ANLEGUR

Hún auglýsir nú gjarnan fyrir
fyrirtæki á borð við Givenchy,
Burberry og Chaumet.
 Fáar fyrirsætur þykja búa
yfir jafn miklum kynþokka og
Carmen Kass, sem þykir að mati
spekinga holdgera ímynd hinnar
munaðarfullu dekurdrósar. Kass
vinnur mikið fyrir
Michael Kors og
Chloe.

 Karolina Kurkova hefur að
sumra mati náð að
framkvæma
hið
ómögulega, með
því að taka þátt í
fjöldanum öllum
af stórum auglýsingaherferðum án
þess að glata vinsældum
sínum.
Gerði nýlega risasamning við Victoria´s Secret.

,INDA %VANGELISTA

¶AÈ ER EITTHVAÈ MERKILEGRA VIÈ
ÖAÈ AÈ SELJA DÕRT ÒR EÈA SKARTGRIP EN
FÎT OG TÎSKUR 3KARTGRIPIR OG ÒR ERU
N¾R ÖVÅ SEM ER ËSNERTANLEGT N¾R
ÖVÅ AÈ VERA DRAUMUR  DÎGUNUM
SELDI ÁG DEMANTSÒR SEM KOSTAÈI
 EVRUR OG ÖAÈ VAR EKKI FYRR EN
ÁG FANN ÖAÈ ÒT AÈ ÖAÈ MYNDI LÅKLEGA
VERA AÈ VERÈGILDI EINNAR OG H¹LFRAR
MILLJËNAR ÅSLENSKRA KRËNA SEM ÁG
FANN AÈEINS FYRIR HJARTSL¾TTI %ÈAL
STEINAR HAFA EITTHVAÈ ËMËTST¾ÈILEGT
VIÈ SIG ENDA DEMANTUR BESTI VINUR
HVERRAR STÒLKU EINS OG -ARILYN -ON
ROE SÎNG UM ¹RIÈ
 0LACE 6ENDÌME M¹ FINNA
ST¾RSTA SAFN AF EÈALSKARTGRIPUM
0ARÅSAR ÖAR SEM ST¾RSTU TÅSKUHÒSIN
HAFA KOMIÈ SÁR FYRIR MEÈ SKARTGRIPA
VERSLANIR SÅNAR ¶AÈ ERU TIL H¹TÅSKU
SKARTGRIPIR (AUTE JOAILLIERIE EINS
OG H¹TÅSKUFÎT (AUTE COUTURE  %N
0LACE 6ENDÌME ER SÎMULEIÈIS EITT
FALLEGASTA TORG 0ARÅSAR HUGARFËSTUR
3ËLKONUNGSINS ,ÒÈVÅKS  ENDA M¹
SJ¹ MERKI HANS SËLINA ALLT Å KRINGUM
TORGIÈ ¹ SVÎLUM BYGGINGANNA MEÈ
GYLLTRI SËL Å MIÈJU 4ORGIÈ VARÈ ¹
SAUTJ¹NDU ÎLD DVALARSTAÈUR EFNAFËLKS
EN SVO N¹TENGT BYLTINGUNNI EINS
OG FLEIRI TORG BORGARINNAR EFTIR 
ENDA TORG 0ARÅSAR OFT NOTUÈ FYRIR
FALLAXIR ¹ ÖEIM TÅMA 3EINNA VORU
ÖAÈ SVO SKARTGRIPABÒÈIR H¹TÅSKU
HÒSANNA SEM SÎFNUÈUST SAMAN ¹
0LACE 6ENDÌME OG Å DAG ER H¾GT
AÈ GANGA ¹ MILLI #ARTIER #HANEL OG
"OUCHERON ¶Ë EKKI SÁ NEMA TIL AÈ
ANDA ¹ RÒÈURNAR
BERGTHORBJARNASON WANADOOFR

Farði frá
Marbert
Fislétt og flott
„So Natural“ heitir nýjasti farðinn
frá Marbert. Hér er um að ræða
einstaklega léttan og silkikenndan
farða sem hentar nánast hvaða litarhafti sem er, enda þekur hann
mátulega mikið til að ná fram náttúrulegum húðlit í leiðinni. Farðinn er í handhægri flösku með dælu
sem auðvelt er að ferðast með og hafa í tösku
eða snyrtiveski. Í farðanum er einnig sólarvörn upp á 8 SPF en
eins og flestir vita er
nauðsynlegt að verja
húðina fyrir óæskilegum áhrifum sólarinnar, allt árið um kring.
3ILKIKENNDUR FARÈI FR¹
-ARBERT Å HANDH¾GUM
UMBÒÈUM

 Lindu Evangelista þarf vart
að kynna enda fyrir löngu orðin
goðsögn í tískuheiminum. Þótt
það sé ekki að sjá er Linda tæplega fertug, sem er hundrað og
fimmtíu ár í fyrirsætuárum talið.
Hún hefur sjaldan verið afkastameiri en nú og vinnur meðal annars fyrir fyrirtækin
YSL,
Escada og De
Beers.


Angela Lindvall
þykir vera methafi í velheppnuðum markaðsherferðum og verður
að margra mati
fallegri
með
hverju árinu sem
líður. Hefur starfað fyrir Fendi,
Versace
og
Alberta Feretti.
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NÝTT!!

Augnháralitur og augnbrúnalitur
Tana® Cosmetics

Plokkari með ljósi

SÖLUSTAÐIR: APÓTEK OG SNYRTIVÖRUVERSLANIR

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

,AUGAVEG  o 3ÅMI  

&ALLEGA SNYRTAR NEGLUR MEÈ SKEMMTILEGU SKRAUTI 4AKIÈ EFTIR LITLA JËLALEGA SNJËKARLINUM ¹ BAUGFINGRI

&2¡44!",!¨)¨(%)¨!

Fallega skreyttar jólaneglur
Með snjókarl á baugfingri og
blóm á þumli.

mættu
mátaðu
upplifðu

Trippen-skór eru
handunnir og
litaðir með
náttúruvænum
jurtalitum.

Skóverslun
Rauðarárstíg 14
101 Reykjavík
www.trippen.is

Undanfarin ár hefur það færst
mjög í vöxt að íslenskar konur taki
sér franskar kynsystur sínar til
fyrirmyndar og fari í handsnyrtingu. Flestar konur nota þá svokallað „gel“ yfir eigin neglur, en
margar kjósa líka að láta lengja
neglurnar með sérstökum framlengingum og svo er gelið sett
yfir.
Gelið styrkir neglurnar og
kemur í veg fyrir að þær brotni.
Það hefur líka sterkt yfirborð,
sem gerir það að verkum að naglalakk endist mun lengur á gelnöglum en náttúrulegum.
Að hafa vel snyrtar hendur er
smáatriði sem gerir mikið fyrir
heildarútlit konunnar. Sumum
finnst þetta reyndar alls ekkert
smáatriði heldur mjög mikilvægt
atriði, líkt og að vera í pússuðum
spariskóm. Í Reykjavík eru starfandi fjölmargar snyrtistofur sem
taka að sér handsnyrtingar, en
Íslandsmeistarinn í faginu, Silwia
Wojtkow, starfar á snyrtistofu
Lancôme í Húsi verslunarinnar.
Silwia er ættuð frá Póllandi, en
hún flutti til Íslands ásamt eiginmanni sínum fyrir tæpu ári. Hún
segir íslenskar konur flestar velja

¥SLANDSMEISTARINN Å HANDSNYRTINGUM 3ILWIA 7OJTKOW MEÈ VIÈSKIPTAVIN ¹ 3NYRTIMIÈ
STÎÈ ,ANCÌME

«SNYRTAR NEGLUR ERU FYRIR MÎRGUM EINS
OG ËPÒSSAÈIR SKËR

má þó vissulega skreyta með jólalegum myndum, blómum, eða
hverju sem er. Enda tilvalið þar
sem jólin eru stærsta skreytingahátíð ársins.
MHG

TÍSKUVERSLUN

Hlýjar
sokkabuxur
fyrir veturinn

það sama þegar þær koma í handsnyrtingu og þá verður „french
manicure“ fyrir valinu. Þá er átt
við náttúrulegt útlit þar sem hvít
rönd er máluð fremst á neglurnar
og ljósbleikt lakk sett yfir. Þetta

FATAHÖNNUÐUR
SKÓLAVÖRÐUSTÍG 6A - SÍMI 562-6999
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66°Norður í heimi kvikmyndanna
Það virðist engan enda ætla að
taka hversu kúl Ísland er orðið í
útlöndum.

¶ESSI ÒLPA ER FR¹
 ¶ETTA ER ÖË
EKKI HINN UMTALAÈA
¶ËRSMÎRK ÒLPA

Parkas-jakki frá 66°Norður, sem ber
heitið Þórsmörk var nýlega kosinn flík
mánaðarins á heimasíðu tímaritsins
Vouge og W og allar helstu kvikmyndastjörnurnar láta ekki lengur sjá sig í snjó án þess að vera
í þessari líka fínu úlpu.
Þegar kvikmyndahátíðin
Sundance gengur í garð í lok
janúar verða allir sem eru
menn með mönnum á
Sundance-kvikmyndahátíðinni dressaðir upp
í úlpuna Þórsmörk.
Sigurjón Sighvatsson kvikmyndafram-

Íslenskur iPod
aukahlutur
Farmers Market hefur
markaðssett iLax, fyrsta
iPod aukahlutinn sem hannaður er á Íslandi.
iLax er hulstur fyrir iPod Nano.
Það sem er sérstakt við hulstrið
er að það er fyrsti alíslenski
iPod aukahluturinn. Hulstrið er
úr laxaroði og rúskinni en það
er hannað af Bergþóru Guðnadóttur hjá Farmers Market og
framleitt í samvinnu við Apple
á Íslandi. Roðið er unnið á Sauðárkróki úr Atlantshafslaxi.
Hulstrið er ætlað bæði fyrir
innanlandsmarkað og ekki
síður erlendan. „Fyrst um sinn
er ætlunin að selja iLax hérlendis en hulstrið kemur í verslanir um helgina,“ segir Jóel
Pálsson, annar eiganda Farmers
Market. „Upp úr áramótum
verður það einnig fáanlegt í
verslunum Apple á Norðurlöndunum og um borð í flugvélum Icelandair.“
Hérlendis mun iLax kosta
3.990 krónur.
TG

I,AX ER
ÒR LAXAROÈI
EN &ARMERS -ARKET
SÁRH¾FIR SIG Å HÎNNUN
FATNAÈAR OG FYLGIHLUTA ÒR
N¹TTÒRULEGUM HR¹EFNUM

Pumaskór
úr leðri
Puma-fyrirtækið hyggst
sérsmíða leðurskó og töskur
fyrir æsta viðskiptavini.
Puma fyrirtækið, sem þekktast
er fyrir framleiðslu á íþróttafatnaði hyggst færa sig inn í
lúxusgeira tískuheimsins með
því að setja á markaðinn leðurskó og töskur í stíl. Þessi hönnun verður framleidd í samvinnu
við ítalska leðurframleiðandann Schedoni sem sérframleiðir líka ferðatöskur fyrir Ferrari.
Leðurverkstæði munu birtast í fimmtíu Puma-verslunum
um allan heim og geta viðskiptavinir valið sér litasamsetningu úr rúskinni og leðri í
skóna. Fjórum vikum seinna
birtast svo íþróttaskórnir á
dyraþrepinu hjá þér. Svona skópar verða ekki gefins og munu
aldrei kosta minna en 450
evrur.

3KYLDI
VERA
H¾GT
AÈ F¹ ÖESSA
SKË ÒR LEÈRI

leiðandi er nú eigandi 66°Norður eins flestir vita. Hann nýtir sér greinilega sambönd
sín við kvikmyndaheiminn og hver stjarnan á fætur annarri verður í íslenskri úlpu á
hátíðinni. Síðan er aldrei að vita nema
maður rekist á Ewan McGregor eða Scarlett Johanson í Þórsmörk í sumar.
RH

¶AR SEM
PEYSURNAR
F¹ST

¥SLANDSVINURINN %LI
2OTH Å FÎTUM
FR¹ .ORÈ
UR

,AUGAVEGI 
3  
WWWDIZAIS
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NÝJAR
VÖRUR
(¹LSFESTI FYRIR
KONUR SEM VILJA
EIGNAST HEIMINN

Skólavörðustíg 18

&ALLEG HJÎRTU FYRIR
Ö¾R SEM HAFA FALLEGT
HJARTALAG

0ATRICIU &IELD
FINNST GREINILEGA
EKKERT ATHUGAVERT
VIÈ REYKINGAR ENDA
SELUR HÒN FALLEG
KVEIKJARAHULSTUR Å
VEFVERSLUNINNI

0ATRICIA &IELDS ER
KONAN ¹ BAKVIÈ
#ARRIE Å 3EX AND
THE #ITY

"YSSU
BLËMAVASI
EÈA c
b'UNS AND
2OSESm

Carrie-vörur á Netinu
Aðdáendur Sex and the City geta glaðst því nú má láta greipar sópa í Netverslun Patriciu Field.

Stærðir
36 - 48

Fæstir sem fylgdust með þáttunum Sex and the City gátu látið fatastíl aðalsöguhetjunnar framhjá sér fara. Konan á bak við þetta „lúkk“ er Patricia Field, en hún kynntist Söru
Jessicu Parker árið 1992. Þegar undirbúningur Sex and the City þáttanna hófst, fór
Parker fram á að fá að njóta aðstoðar Field við stílíseringu Carrie og af því leiddi að í
dag er Patricia Field einn eftirsóttasti stílisti heims. Vefsíða Patriciu býður ýmsan
varning til sölu. Allt frá skartgripum og nærfötum yfir í skó, fylgihluti og fínerí fyrir
heimilið. Vörurnar eru úr ýmsum áttum en margt er hannað af Patriciu sjálfri: www.
patriciafield.com
MHG

4ÎFF
TASKA
'ULLHORN EFTIR
0ATRICIU &IELD

'L¾SISKËR MEÈ
GULLBRYDDINGUM

0ATRICIU ÖYKIR FLOTT AÈ HAFA
STAFI UM H¹LSINN
2OKKTÎSKUR FYRIR ROKK
ARA ¹ ÎLLUM ALDRI

15% afsláttur af gallabuxum
fyrir e-korthafa í desember

gæði og glæsileiki

$ÒLLUBOSSA N¾RBUXUR

Nýbýlavegi 12 • Sími 554 3533
Opið virka daga 10-18 • Laugardaga 10-16
0ALÅETTUHATTUR SEM
MINNIR ¹ DISKË
TÅMABILIÈ

3VOLÅTILL -ËNAKËBRAGUR YFIR
ÖESSUM S¾TU VESKJUM
'RIFFLUR ÒR LEÈRI
-JÎG FLOTT

3NYRTIVÎRUTÎSKUR

0ATRICIA
&IELDS HEFUR
UNNIÈ N¹IÈ
MEÈ 3ÎRUH
*ESSICU
0ARKER
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Losnað við gráu bringuhárin
Nokkur ráð til að lífga upp á bringuteppið.
Sumir karlar fyllast töluverðum áhyggjum þegar
bringuhárin fara að grána og finnst það vera ellimerki. Það er þó algjör óþarfi að örvænta þar sem til
eru nokkur ráð við því.
Til að mynda má alltaf lita gráu bringuhárin í samræmi við háralitinn á höfði viðkomandi. Best er að
byrja á litlum bletti til að tryggja að útkoman verði
sem eðlilegust og gæta þess að liturinn mjakist ekki
á hörundið þar sem hætt er við að mann svíði undan
honum.
Svo má alltaf vaxbera bringuna eða raka hana til
að eyða hárunum. Maður þarf ekki að hafa nokkrar
áhyggjur af því að vera litinn hornauga í sturtunni í
ræktinni þótt maður líti út eins og plokkaður kjúklingur. Það er nefnilega í tísku að vera vel snyrtur á
kroppnum alveg eins og sundkapparnir og vaxtarræktarmennirnir.
Treysti menn sér ekki til að ganga alla leið af ótta
við of mikla athygli má alltaf snyrta gráu hárin aðeins

&LOTTUR HJËLABRETTABOLUR FR¹ "ILLABONG

Sportleg
tískuföt
Síðan árið 1973 hefur ástralska
fatamerkið Billabong framleitt
fatnað fyrir útivistarfólk en
merkið leggur sérstaka áherslu
á föt fyrir brimbrettafólk og
fylgihluti tengt þeirri íþrótt.
Billabong er í fararbroddi
þegar kemur að tískufötum
tengdum útiíþróttum.
Upprunalega hugmyndin var að
framleiða hágæðabuxur fyrir
brimbrettaiðkendur en seinna
meir hófu hönnuðir hjá fyrirtækinu að framleiða skyrtur, boli og
buxur fyrir bæði stráka og stelpur.
Þegar hjólabrettin hófu innreið
sína í lok áttunda áratugarins
byrjaði Billabong einnig að framleiða fatnað og fylgihluti fyrir
hjólabrettafólk. Sömu sögu gildir
um snjóbretti en þegar sú íþrótt
byrjaði að vekja athygli var Billabong ekki lengi að tileinka sér föt
tengdum þeirri íþrótt.
Fjölmörg fatamerki hafa fylgt í
fótspor Billabong með mjög
góðum árangri, fatamerki eins og
Element, Stussy, NFA og íslenska
fatamerkið Nikita sem hannar föt
fyrir íþróttastelpur.
Fyrirtækið
leggur
mikla
áherslu á þægindi og endingu fatnaðarins og hefur Billabong gott
orð á sér varðandi það. Í dag er
Billabong með útibú nánast í
hverju landi og er fatabúðin Brim
söluaðili Billabong á Íslandi.
Frekari upplýsingar er hægt að
nálgast á www.billabong.com og
www.brim.is.

+LASSÅSK
HERRASKYRTA FR¹
"ILLABONG

&LOTBOLUR FR¹ "ILLABONG -ARGIR
BRIMBRETTAMENN UM HEIM ALLAN
KL¾ÈAST SLÅKUM FLOTBOL

til með skærum. Það dregur töluvert úr líkunum á
því að einhver veiti gráu hárunum eftirtekt, auk þess
sem það veitir manni sálarfrið.
Svo er líka fínt að vera stoltur af sínum bringuhárum, gráum, svörtum eða hvítum.
RVE
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Elegant bæði úti og inni

Nýtt á Íslandi! NO STRESS

Þar sem útsaumur er einkar
vinsæll um þessar mundir
falla ullarpeysur Gerðar
Kristjánsdóttur í kramið.
Þær fást í Rammagerðinni.
Þægilegur, saumlaus og fallegur fatnaður. S. Gunnbjörnsson ehf.

(LÕ
*ËLAGJÎF
5LLARJAKKAR
ST¾RÈIR  
6ERÈ FR¹ 

Túristabúðir
eru
ekki bara fyrir erlenda
ferðamenn. Þar fæst
fatnaður sem hentar vel
íslenskum aðstæðum og
gott dæmi um það eru
peysur með vörumerkinu Icelandic designe
sem fást í úrvali í
Rammagerðinni
í
Hafnarstræti. Þær eru
bæði fínlegar og sportlegar, ganga
við pils og buxur og notast bæði
sem peysur og jakkar – inni og
úti.
Hönnuður þeirra er Gerður
Kristjánsdóttir sem býr í Boulder
í Colorado í Bandaríkjunum og
rekur stórfyrirtæki undir merkinu Icelandic designe. „Maður sér
það þegar Ameríkanar koma hingað að þeir kannast við peysurnar,“
segir Bryndís Sigurðardóttir,
verslunarstjóri í Rammagerðinni.
Hún upplýsir að Gerður sé farin
að færa sig á evrópskan markað
en Rammagerðin sé eini sölustaður hennar vöru hér á landi.
„Vörurnar hennar eru alltaf að
breytast og við erum til dæmis nú
með yfir tuttugu gerðir af peysum
þannig að þær eru mjög fjölbreytilegar og svo fást húfur og hanskar
við sumar þeirra.“ Það eina sem er
íslenskt við flíkurnar er nafnið og
hönnuðurinn því nýsjálensk ull er
í þeim og þær eru unnar í Asíu.
„Þetta er sambland af vélunnu og
handsaumi,“ lýsir Bryndís og
segir ýmiss konar garn notað
ískreytingarnar ásamt gylltum
þræði. Fullt verð á peysunum er á
milli 14 og 17 þúsund en 30 prósenta afsláttur er af þeim til jóla.

'ULLSLEGIÈ VESTI MEÈ
RENNIL¹S 6ERÈIÈ FRAM
AÈ JËLUM ER  KR

(ATTAR ERU F¹ANLEGIR SEM
PASSA VIÈ SUMAR PEYSURNAR
¶ESSI KOSTAR NÒ  KR

(ANSKAR ERU ÖARFAÖING ¹
ÖESSUM TÅMA ¶ESSIR ERU ÒR
SOÈINNI ULL OG KOSTA  KR

*AKKAPEYSA MEÈ LASKERMUM OG RENNIL¹S
+OSTAR NÒ  KR

&ÅNLEG LJËS PEYSA MEÈ GULLÖR¾ÈI Å
MUNSTRINU +OSTAR 

GUN FRETTABLADIDIS

µMSIR LITIR OG MUNSTUR ERU F¹ANLEG (ÁR ER EIN DÎKK
MEÈ BL¹UM BLËMUM 6ERÈ  KR

Nýkomin
stór sending
af hlekkjum
og armböndum
frá Nomination

6ESTI MEÈ LOÈKRAGA
ER KL¾ÈILEG FLÅK ¶ETTA
RËSUM PRÕDDA VESTI ER
NÒ ¹  KR

3PORTLEG PEYSA MEÈ UPP¹BROTI ¹
ERMUM OG LITLUM DÒLLUM SAUMUÈUM
¹ BOÈUNGANA MEÈ ALLS KYNS SPORI
6ERÈIÈ FRAM AÈ JËLUM ER  KR

Svart/hvítt vor í vændum
Svart/hvítt skýtur upp kollinum með reglulegu millibili
í tískuheiminum. Svart er
mjög áberandi í húsbúnaði og
skrauti fyrir jólin en svart með
andstæðunni hvítu er málið í
tískuheiminum.
Það er hvorki staður né stund
til að klæðast gulu eða bláu þessa
dagana. Þrátt fyrir að svart/hvíta
samsetningin sé alltaf sígíld, er
hún ekki stanslaust á tískusýningarpöllunum eða í hlutverki nýjustu tísku en núna er hún í aðalhlutverki.
Um þessar mundir klæðast
stjörnur og fyrirsætur svart hvítu
samsetningunni í gríð og erg og
láta ekki plata sig út í eitthvað
pastel. Bæði fatnaður, fylgihlutir,
skartgripir og jafnvel gleraugu
eiga að vera í svarthvítu og það er
úr mörgu að velja. Vorið og sumarið hefur oftast verið bendlað við
liti sumar blómanna en það er ekki
raunin fyrir vorið 2007. Karl Lagerfeld aðalhönnuður tískuhússins
Chanel, hefur í gegnum tíðina

verið í forsvari fyrir „Less is
more“ hugmyndafræðina og er
því í essinu sínu um þessar mundir. Hann sendir gjarnan frá sér
einföld munstur, snið og fáa liti.
Þrátt fyrir að tískuhönnuðurinn
Jeremy Scott noti pólitískt þema í
sinni vorlínu, heldur hann sér líka
innan svart/hvítu markanna. Mikil
áhrif frá 7. áratugnum er einnig
að gæta. Flíkur með svart hvítum
munstrum, stórum doppum, og
súrrealískum bylgjum. Í slagtogi
við stutta kjóla með útvíðum
ermum, hárböndum og hársídd
rétt niður fyrir eyru eins og frú
Beckham sprangar um með þessa
dagana. Hvíta skyrtan hefur
komið fram á sjónarsviðið í kvenlegum búningi og ýmsar útgáfur
af Jackie O sjást skarta svörtum
og hvítum kápum og sólgleraugum. Ítalska hönnunar dúóið Dolce
og Gabbana braut þó upp stílinn á
sinni vorsýningu og bauð upp á
sebrarendur með appelsínugulum
fylgihlutum, hárbandi, sokkabuxum og armbandi sem gefur þennan prakkaralega blæ sem er nauðsynlegur innan um óskrifaðar
reglur tískunnar.

#HARLOTTE 'AINSBOURG KL¾ÈIR SIG EFTIR
KÒNSTARINNAR REGLUM OG VERÈUR ¹N EFA
S¾T Å SUMAR ¹FRAM Å SVARTHVÅTU
./2$)#0(/4/3'%449)-!'%3
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Marc Jacobs á
leið til London
Tískukóngurinn Marc Jacobs gleður
tildurrófur
Lundúnaborgar
ósegjanlega þessa dagana en ný
sérverslun með fatnað eftir hann
verður opnuð í Mayfair-hverfinu alræmd í febrúar á
næsta ári. Tískujöfurinn
hefur tilkynnt að til að
fagna opnun nýju
verslunarinnar muni
hann sýna nýju
haust- og vetrarlínuna 2007 úr Marc
by Marc Jacobs-línunni í tískuvikunni í
London sem hefst í
febrúar. Spáð er slagsmálum um miða enda
vilja margir vera með
Marc Jacobs í liði.

-ARGAR KONUR EIGA MASKA EN GLEYMA
AÈ NOTA Ö¹ AÈ STAÈALDRI ¶EIR GETA
ÖË GERT G¾FUMUNINN Å ÖVÅ AÈ HALDA
HÒÈINNI FALLEGRI

Er húðin
þyrst?
Rakamaskar eru nauðsynlegir í kulda og frosti.
Flestir kannast við að finna
varnirnar þorna upp og flagna
þegar kalt er úti. Þá berum við
á okkur varasalva í gríð og erg
þar til vandamálið er úr sögunni. Húðin í andlitinu á það
einnig til að þorna en hvað
gerum við í því? Stundum
virka hefðbundin rakakrem
ekki sem skyldi á þurra húð og
þá koma rakamaskar til sögunnar. Frá Origins er nú hægt
að fá mjög góða rakamaska, en
Origins hafa löngum verið
framarlega í framleiðslu húðkrema. Eitt af því nýjasta frá
Origins er næturmaski sem
heitir
„A
perfect
world,
nighttime
antioxidant
mask
with
white tea“ en
eins og nafnið
gefur til kynna
inniheldur
hann
meðal
annars hvítt
te. Maskann á
að nota tvisvar
til þrisvar í
viku í stað næturkrems og þá
vaknar maður
að morgni með
djúpnærða og
ferska húð.
$RINK UP MASKI
„Drink Up, SEM HAFÈUR ER
10
minute ¹ ANDLITINU Å 
mask“ er svo MÅNÒTUR (ENTAR
notaður
til VEL EF HÒÈIN ÖARF
dæmis áður en NAUÈSYNLEGA ¹
farðinn er sett- MIKLUM RAKA AÈ
HALDA
ur á, en farði
tekur sig alltaf betur út ef
húðin er vel nærð og rök.

! PERFECT WORLD N¾TURMASKI FR¹ /RIGINS

Heyrnatól fyrir hefðarketti
Skreytt Swarovski-kristöllum
og til í ýmsum litum.

¶ENNAN ALKL¾ÈNAÈ ÒR VORLÅNUNNI M¹
EFLAUST F¹ Å -ARC *ACOBS VERSLUNINNI Å
,ONDON

Plötusnúðar þyrftu brátt að stofna
fagfélag því á undanförnum árum
eru það æ fleiri sem krýna sig þessum titli.
Partíið er fullkomnað þegar
fagur plötusnúður (helst fyrirsæta)
stendur bak við borðið og þeytir
tónum, ýmist af geislaplötum, tölvuskjá eða gamla góða vínilnum. Vitaskuld er því ekki hægt að ætlast til
þess að slíkar drottningar mæti
með gömul og slitin heyrnatól sem
gætu dottið í sundur hvenær sem
er. Ó nei, fínt skal það vera, innan
sem utan.
Fyrirtækið Rasa Music hefur nú
sett á markaðinn einskonar Ferrari
heyrnatólanna. Skreytt með glitr-

(EYRNARTËL SEM KOSTA TÎLUVERT MEIRA EN M¹NAÈARLAUN STARFSSTÒLKU ¹ 'RUND

andi Swarovski-kristöllum kostar
það ekki minna en tæpar tvö hundruð þúsund krónur og til að kóróna
glamúrinn má fá þau í ýmsum litum,
svona svo þau passi örugglega við
fötin.
Hönnuður þessara heyrnatóla er
DJ Donna D’Cruz, sem ferðast um

heiminn allt árið um kring til að
spila í veislum fræga og ríka fólksins. Fólks á borð við Dolce & Gabbana, Jean-Paul Gaultier, Naeem
Khan, Zac Pozen, Denise Rich og
Patriciu Field sem er þekkt fyrir að
vera aðal stílisti Sex and the City
þáttanna. N
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Slappað af á
sloppnum

Þú færð jólaskóna
hjá okkur

Góður sloppur og inniskór
bæta líðanina í skammdeginu.
Það er ekkert betra en að slappa af
heima hjá sér eftir erilssama
vinnuviku í uppáhaldssloppnum
og inniskónum. Sumir geta ekki
ímyndað sér jólin án þess að vera í

sloppnum sínum á jóladag með
rjúkandi heitan kakóbolla.
Mikið úrval er á sloppum og
inniskóm í jólavertíðinni enda er
það tilvalin hugmynd að jólagjöf.
Fréttablaðið stiklaði á stóru og
leit í búðirnar að skoða sloppa og
inniskó.
OLIHJORTUR FRETTABLADIDIS





&LOTTUR SILKISLOPP
UR ÒR #HANGE
3M¹RALIND 6ERÈ
 KR

&YRIRS¾TUR ÖURFA AÈ SÕNA HEILBRIGÈISVOTT
ORÈ ¹ÈUR EN Ö¾R SÕNA Å 3AO 0AULO
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Engar undir
16 ára aldri
2AUTT LAKK
3VART LAKK




Frábært úrval

Firði Hafnarfirði

S: 555-4420

Opið. 10-22 alla daga til jóla
Sendum í póstkröfu

Talsmenn tískuvikunnar í Sao
Paulo hafa tilkynnt að ekki
verði leyfilegt að nota fyrirsætur undir 16 ára aldri á sýningum á þeirra vegum.

"LEIKUR SLOPPUR MEÈ
HETTU ÒR $EBENHAMS
4ILVALIN FYRIR HÒSFRÒNA
6ERÈ  KR

Með þessu vilja þeir leggja sitt á
vogarskálarnar í baráttunni gegn
lystarstoli og óeðlilegum líkamlegum fyrirmyndum.
Áður hefur sömu reglu verið
beitt í París en Madrídingar gengu
skrefinu lengra í september þegar
þeir bönnuðu fyrirsætum sem
ekki náðu ákveðnum þyngdarstuðlum að ganga sýningarpallinn.
Engum slíkum meðulum verður
beitt í Sao Paulo en allar fyrirsætur þurfa hins vegar að sýna læknisvottorð sem segir að þær séu við
góða heilsu.
Tískuiðnaðurinn hefur lengi
legið undir ámæli vegna óheilbrigðra staðalímynda. Gagnrýnisraddir urðu enn háværari er ung
fyrirsæta, Ana Carolina Reston,
lést úr lystarstoli fyrr á árinu.
Hún vó einungis 40 kíló er hún lést
þrátt fyrir að vera rúmlega 170
sentímetrar á hæð.
TG

¶¾GILEGUR RAUÈUR SILKIS
LOPPUR ÒR $EBENHAMS
6ERÈ  KR

Alvöru vetrarúlpa

+LASSÅSKUR SVARTUR
KARLMANNSSLOPPUR ÒR
$EBENHAMS  KR

&ALLEGIR BL¹IR INNI
SKËR ÒR #HANGE
3M¹RALIND 6ERÈ
 KR

66°Norður/des06

)NNISKËR ÒR
$EBENHAMS
FYRIR MANNINN ¹
HEIMILINU 6ERÈ
 KR

Athugið lengdan
afgreiðslutíma
verslana til jóla

REYKJAVÍK:
Kringlan
Bankastræti 5
Faxafen 12

g

Ný sendin

GARÐABÆR:
Miðhraun 11

Þórsmörk

Þórsmörk

dúnúlpa svört/XL-2XL

dúnúlpa köflótt/XS-L

32.500 kr.

38.000 kr.

AKUREYRI:
Glerárgata 32

www.66north.is

"LEIKIR LOÈNIR OG LJÒFIR
FR¹ $EBENHAMS 
KRËNUR

;
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3ÎNGUR LÁTTIR LUNDINA LINAR S¹LARÖRAUTIRNAR OG B¾TIR HEILSUNA
3KELLIÈ EINUM JËLADISKI Å T¾KIÈ OG LEYFIÈ RADDBÎNDUNUM AÈ L¾KNA
VANDAM¹L HUGANS

Fyrsti íslenski doktorinn
í ljósmóðurfræðum
Starfsheitið ljósmóðir hæfir vel
hinu göfuga hlutverki yfirsetukonunnar. Ólöf Ásta Ólafsdóttir
er fyrst íslenskra ljósmæðra til
að doktorera í faginu.
„Þetta er mjög gömul stétt og
gamalt fag. Við gerum ráð fyrir
að kona hafi hjálpað annarri konu
alveg frá örófi alda,“ segir Ólöf
brosandi er hún hefur lausa stund
frá kennslu. Hún er því fyrst
spurð hvert sé grundvallaratriðið
í fæðingarhjálp og það stendur
ekki á svari. „Mestu máli skiptir
að óskum kvennanna sé mætt og
að það ríki ró og friður á fæðingarstað, hvort sem er inni á stofnun eða í heimahúsi. Líka að hver
kona geti haft ljósmóður hjá sér
sem hefur fylgst með henni allan
tímann. Það er ákveðið öryggisatriði.“
Doktorsritgerð sína byggði
Ólöf á fæðingarsögum íslenskra
ljósmæðra sem höfðu starfað við
ólíkar aðstæður, frá því fyrir
rúmum fimmtíu árum til okkar
daga. Gegnum þessar sögur kannaði hún þekkingu þeirra og hugmyndafræði, ásamt breytingum á
fæðingarþjónustunni í landinu.
„Kjarninn í sögum ljósmæðranna
er alltaf vera þeirra hjá konunni.
Þar kom glögglega í ljós hvað
yfirsetan er stór þáttur í að þróa
þekkingu ljósmæðranna og færni
og að mynda tengsl við konuna og
aðra í fjölskyldunni,“ lýsir Ólöf.
Hún kveðst hafa flokkað sögurnar
niður í ferðasögur, kímnisögur og
sögur sem lýstu umhverfinu.
„Þetta var lýsing á lífinu. Ljósmóðurstarfið er svo félagslegt
starf,“ bendir hún á.
Ólöf varði ritgerð sína við
breskan háskóla Thames Valley
og er spurð hvernig prófessorunum hafi gengið að andmæla hennar rökum og rannsóknum. „Það
sem kom þeim kannski mest á
óvart er hvað íslenskar ljósmæður eru bjartsýnar og lítið fyrir að
kvarta, samanborið við starfssystur þeirra breskar. Einnig
hvernig þær nota sitt innsæi í
bland við fræðilega þekkingu og
hversu næmar þær eru fyrir vilja
og óskum kvennanna. Þær virðast
meðvitaðar um ýmsa andlega
þætti sem hafa áhrif og sumar

,IZZY F¾DDIST SAMA ¹R OG 7OUNDEN +NEE KOMST Å SÎGUB¾KURNAR ¹RIÈ 

Elsta kona heims látin
Elsti einstaklingur heims,
Elizabeth „Lizzy“ Bolden, lést
í vikunni 116 ára gömul.
Lizzy fæddist árið 1980 Memphis, Tennessee í Bandaríkjunum.
Hún giftist 19 ára gömul og varð
ekkja á sjötta áratug síðustu
aldar.
Lizzy var ekki ein þegar hún
lést heldur í faðmi fjölskyldu

sinnar. Hún eignaðist um ævina
40 barnabörn, 75 barnabarnabörn, 150 barnabarnabarnabörn,
220 barnabarnabarnabarnabörn,
og 75 barnabarnabarnabarnabarnabörn.
Elsti núlifandi einstaklingurinn nú, samkvæmt heimsmetabók Guinness, er Emiliano
Mercado del Toro frá Puerto
Rico. Hann er 115 ára.
TG

Omega 3-6-9

-IÈSTÎÈ HEILSUVERNDAR BARNA ER EKKI
LENGUR VIÈ "ARËNSSTÅG
&2¡44!",!¨)¨%«,

Heilsugæsla
nú í Mjódd
Stjórnsýsla Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins var nýlega
flutt í Mjódd ásamt miðstöðvum og deildum.
$R «LÎF HEFUR GAMLA LJËSMËÈURTÎSKU OG HLUSTPÅPU HJ¹ SÁR Å %IRBERGI ÖAR SEM HÒN
STUNDAR KENNSLU Å FR¾ÈUNUM
&2¡44!",!¨)¨2«3!

lýstu þeirri tilfinningu sinni að
þótt þær hefðu starfað einar úti á
landi í fjölda ára þá hefði alltaf
einhver verið með þeim. Því kom
sú hugmynd upp hjá prófessorunum að við Íslendingar værum nær
náttúrunni en Bretar og næmari
fyrir ýmsu öðru en þeim veruleika sem við sjáum dags daglega.“
Miklar breytingar hafa orðið á
menntun yfirsetukvenna frá því
formleg fræðsla hófst í því fagi

hér á landi árið 1761. Þá lásu þær
bara eina bók og tóku embættispróf, að sögn Ólafar. Nú er það
sex ára nám við háskóla þar sem
hjúkrunarfræðipróf er inntökuskilyrði. „Við erum akkúrat núna
að endurskoða fyrirkomulagið og
gerum ráð fyrir að hægt verði að
fara beint inn í ljósmæðranám
eftir stúdentspróf þannig að það
verði 3-4 ára háskólanám til BS og
embættisgráðu,“ segir Ólöf að
lokum.

EPA-GLA fæst hjá:

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

+RÎFTUGU $ETOX T¾KIN KOMIN

(J¹LPAR LÅKAMANUM AÈ HREINSA EITUR OG ÒRGANGSEFNI ÒR SOG¾ÈAKERÙNU
0ANTANIR ËSKAST SËTTAR SEM FYRST TAKMARKAÈ MAGN
5PPL ¥ SÅMUM   ÖËRA    3ËLEY

,ÕÈHEILSA
!2.$¥3 !5¨52 3)'-!23$«44)2
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3ËRI ER EKKI SMITANDI
0SORIASIS SEM ¹ ÅSLENSKU KALLAST SËRI ER TALSVERT ALGENGUR
HÒÈSJÒKDËMUR SEM LÕSIR SÁR OFTAST SEM TÅMABUNDNAR RAUÈAR
HREISTURSKELLUR VÅÈS VEGAR UM LÅKAMANN 3ËRI ER ËN¾MIS MIÈL
AÈUR SJÒKDËMUR SEM HEFUR ¹HRIF ¹ FRUMUR Å HÒÈINNI SÁRSTAK
LEGA FRUMUR Å YSTA LAGI HÒÈARINNAR HORNLAGINU 6ENJULEGA RÅKIR
JAFNV¾GIS¹STAND Å HORNLAGI HÒÈARINNAR ÖAR SEM FRUMUR DEYJA
OG FALLA AF SEM HÒÈFLÎGUR OG NÕJAR VERÈA TIL EN Å SËRA VERÈUR
RÎSKUN ¹ ÖESSU JAFNV¾GI ¥ RÎSKUNINNI FELST AÈ ËN¾MISKERFIÈ
ÎRVAR FRUMUSKIPTINGAR Å HORNLAGINU ÖANNIG AÈ MUN FLEIRI
FRUMUR VERÈA TIL EN Ö¾R SEM DEYJA &RUMURNAR HLAÈAST ÖVÅ
UPP OG ÒR VERÈUR ÖYKKT LAG AF HORNFRUMUM SEM VIÈ KÎLLUM
HREISTUR ¶ESSARI ÎRVUN FRUMUSKIPTINGA STJËRNA ¹KVEÈNAR HVÅT
FRUMUR ËN¾MISKERFISINS SVOKALLAÈAR 4 FRUMUR SEM GEFA FR¹
SÁR FRUMUBOÈA SEM ÎRVA HORNFRUMUR TIL SKIPTINGA (VÅTFRUM
URNAR GEFA EINNIG FR¹ SÁR FLEIRI TEGUNDIR AF FRUMUBOÈUM SEM
MYNDA BËLGU UNDIR HREISTURLAGINU OG GEFUR ÖAÈ EINKENNANDI
RAUÈAN LIT Å SËRA SKELLUM
4IL ERU NOKKRAR TEGUNDIR AF SËRA %INS OG ¹ÈUR SAGÈI ER
ALGENGASTA BIRTINGARMYND SJÒKDËMSINS RAUÈAR HREISTURSKELLUR
OG KALLAST SÒ TEGUND SKELLUSËRI ®LLU ËALGENGARI ERU BËLU SËRI
GRAFTARMYNDANDI SËRI OG GIGTAR SËRI 3JÒKDËMURINN HEFUR
MJÎG ¹BERANDI BIRTINGARMYND SEM ÕTIR UNDIR NEIKV¾TT VIÈHORF
ALMENNINGS OG HR¾ÈSLU VIÈ AÈ SJÒKDËMURINN SÁ SMITANDI
¶ESSI FULLYRÈING ER HINS VEGAR ALRÎNG ÖVÅ SËRI ER ALLS EKKI

Stjórnsýsla Heilsugæslunnar er
nú til húsa í Álfabakka 16 og Miðstöð tannverndar einnig. Miðstöð
mæðraverndar, Miðstöð heilsuverndar barna, lungna- og berklavarnadeild og deild atvinnusjúkdóma og ónæmisvarna eru svo
ekki langt undan því þær eru í
Þönglabakka 1.
EÎ

SMITANDI OG Å RAUN ER ÖETTA SJÒKDËMUR ÖAR SEM FLËKIÈ SAMSPIL
ERFÈA OG UMHVERFIS R¾ÈUR FÎR %NN ER ¹ HULDU HVERNIG ÖESSU
SAMSPILI ER H¹TTAÈ OG EINNIG HVAÈA ERFÈA OG UMHVERFISÖ¾TTIR
ERU SÎKUDËLGARNIR 5MFANGSMIKLAR RANNSËKNIR LEITAST VIÈ AÈ
SKÕRA ÖETTA SAMSPIL OG REYNIST AÈFERÈARFR¾ÈI ËN¾MISFR¾ÈINN
AR MJÎG MIKILV¾G Å ÖESSU EFNI  ËN¾MISFR¾ÈIDEILD ,AND
SPÅTALANS ER EINMITT UNNIÈ AÈ FRAMS¾KNUM OG ¹HUGAVERÈUM
RANNSËKNUM ¹ MEINGERÈ SËRA &UNDIST HAFA ¹KVEÈNAR ARFGERÈ
IR SEM ERU ALGENGARI MEÈAL SËRA SJÒKLINGA OG HEFUR SËRI VERIÈ
TENGDUR VIÈ ÕMSA UMHVERFISÖ¾TTI SVO SEM H¹LSSÕKINGAR AF
VÎLDUM STREPTOKOKKA BAKTERÅA LÅKAMSÖYNGD STREITU REYKINGAR
¹FENGISNEYSLU OG VISS LYF
¶AR SEM EKKI ER N¾GILEGA MIKIÈ VITAÈ UM ORSAKIR SJÒK
DËMSINS ER EKKI TIL BEIN L¾KNING VIÈ HONUM EN H¾GT ER AÈ
HALDA HONUM Å SKEFJUM TIL D¾MIS MEÈ LYFJUM SEM B¾LA
ËN¾MISKERFIÈ OG LJËSABAÈSMEÈFERÈUM "AÈMEÈFERÈ Å "L¹A
LËNINU HEFUR EINNIG REYNST ¹G¾TLEGA ENDA HEFUR VERIÈ REIST
MEÈFERÈARSTÎÈ FYRIR SËRA SJÒKLINGA VIÈ LËNIÈ %KKI M¹ GLEYMA
AÈ MIKILV¾GT ER FYRIR MANNESKJU MEÈ SËRA AÈ ÖEKKJA EIGIN LÅK
AMA OG L¾RA AÈ LIFA MEÈ SJÒKDËMNUM EN Å ÖVÅ SAMBANDI M¹
MINNA ¹ AÈ KJÎRÖYNGD OG REYKLEYSI DRAGA ÒR SÕND SJÒKDËMSINS
5NNIÈ Å SAMVINNU VIÈ SKRIFSTOFU
KENNSLU VÅSINDA OG ÖRËUNAR ¹ ,3(
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3KËINN M¹ NÒ SETJA ÒT Å GLUGGA 3ÅÈUSTU FREGNIR HERMA AÈ JËLA
SVEINARNIR ERU KOMNIR OFAN ÒR FJÎLLUM OG TIL BYGGÈA

Alvöru hjól LINHAI
sem fer alla leið

þjarkur 4x4

*Hjólin koma götuskráð

Borgartúni
Borgartúni 36
36 588
588 9747
9747
3IÈURINN AÈ SETJA SKË ÒT Å GLUGGA ¹ AÈVENTUNNI TIL AÈ F¹ GJÎF FR¹ JËLASVEININUM ¹ SÁR EKKI LANGA SÎGU ¹ ¥SLANDI
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Skór dýrlingsins barngóða
Hugmyndin á bak við skóinn
sem settur er út í glugga á
jólunum er samofin sögunni af
heilögum Nikulási.
Siðurinn að setja skó út í glugga á
aðventunni til að fá gjöf frá jólasveininum á sér ekki langa sögu
hérlendis, heldur má rekja hann
aftur til þriðja áratugs síðustu
aldar.
Siðurinn á upptök sín í pápískunni og tengist erkibiskupnum
Nikulási, sem var uppi á þriðju og
fjórðu öld og var tekinn í dýrl-

.IKUL¹S VAR UPPHAFLEGA ERKIBISKUP Å
-YRU Å ,ITLU !SÅU ¹ ÖRIÈJU OG FJËRÈU ÎLD
EN VAR TEKINN Å DÕRLINGATÎLU EFTIR DAUÈA
SINN

ingatölu eftir dauða sinn vegna
kraftaverka sem menn tengdu
honum.
Nikulás var og er meðal annars dýrlingur barna. Vegna helgisagna sem greina frá því hvernig
gjafir hans björguðu lífi ungmenna, breiddist sá siður út hjá
kaþólskum að gefa börnum gjafir
á messudegi hans, það er að segja
sjötta desember. Seinna fóru
börnin sjálf að hengja upp sokka
við dyr, glugga eða arininn til að
fá gjafir. Sokkurinn vék svo fyrir
skó eða körfu sem notuð var í
sama tilgangi.
Á Englandi var börnum sagt að
Nikulás kæmi með pakkana inn
um gluggann (sums staðar kemur
hann niður um strompinn). Þetta
breyttist síðar víða með siðaskiptunum á 16. öld. Að sama skapi var
messudagurinn sjötti desember
lagður niður í þessu samhengi og
allt fært til jóla- eða gamlársdags.
Nikulás varð seinna fyrirmynd
alþjóðlega jólasveinsins, en helgisögur af honum bárust til Ameríku á 17. öld með hollenskum innflytjendum,
sem
voru
mótmælendatrúar. Þeir kölluðu
hann Sinter Klaas, sem var seinna
snúið yfir í Santa Claus (augljóslega dregið af nafni hans).
Jólakort sem sýndu Nikulás
íklæddan purpurakápu nutu mikilla vinsælda. Seinna var embættisfatnaði hans breytt í rauða og
hvítbryddaða búninginn sem við

(ÁRNA SÁST SANKTI .IKUL¹S KOMA F¾RANDI
HENDI ¹ ASNANUM SÅNUM SÕND HANS
HEFUR BREYST Å TÅMANS R¹S EKKI SÅST FYRIR
TILSTUÈLAN AUGLÕSINGAHERFERÈAR #OCA #OLA
¹RIÈ 

þekkjum nú flest. Er það ekki síst
Coca Cola fyrirtækinu að þakka
sem setti hann í skærrauðan
jakka, buxur og húfu í auglýsingaherferð árið 1931.
Þennan fróðleik fengum við úr
svari við spurningunni „Hvenær
var byrjað að setja skóinn út í
glugga og hvaðan kemur sá
siður?“ sem finna má á www.
visindavefur.is.
RVE

Á jóladöfinni
 $%3%-"%2
3TÒFUR KEMUR Å ¶JËÈMINJASAFNIÈ KL

++ OG %LLEN FLYTJA GÎMUL OG NÕ
AÈVENTU OG JËLALÎG Å (VERAGERÈIS
KIRKJU KL 
*ËLATËNLEIKAR VERÈA
HALDNIR Å $ËMKIRKJ
UNNI Å 2EYKJAVÅK
UNDIR YFIRSKRIFTINNI
*ËLASTJÎRNUR Å $ËM
KIRKJUNNI  DAGSKR¹
ERU JËLALÎG OG HELGAR
ARÅUR p H¹TÅÈLEG OG
FALLEG TËNLIST ¾TL
UÈ LENGD TËNLEIKA
ER T¾P KLUKKUSTUND
&LYTJENDUR ERU ÖAU
%RLENDUR ¶ËR %LVARS
SON TENËR *ËNA
&ANNEY 3VAVARSDËTTIR
SËPRAN 3ËLVEIG
3AMÒELSDËTTIR

MESSËSËPRAN OG "JARNI *ËNAT
ANSSON ORGANISTI OG PÅANËLEIKARI
4ËNLEIKARNIR HEFJAST KL 
4RÅË "JÎRNS 4HORODDSEN ¹SAMT
!NDREU 'YLFADËTTUR LEIKUR ¹ #AFÁ
2OSENBERG Å ,¾KJARGÎTU Å KVÎLD KL

*ËEL 0¹LSSON HELDUR ÒTG¹FU
TËNLEIKA ¹ $OMO BAR ¶ING
HOLTSSTR¾TI  KL  ,EIKIN
VERÈUR TËNLIST AF NÕJUM
GEISLADISK *ËELS p 6ARP %RU
TËNLEIKARNIR HLUTI AF TËNLEIKARÎÈ
JAZZKLÒBBSINS -ÒLANS
-AGGA 3TÅNA HELDUR TËN
LEIKA ¹ 'R¾NA HATTINUM
!KUREYRI Å KVÎLD ¹SAMT
HLJËMSVEIT ,EIKIN VERÈA
LÎG AF NÕÒTKOMNUM DISKI
ÖAR SEM -AGGA 3TÅNA
SYNGUR LÎG EFTIR -EGAS
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Kirkjur á Jólagleði Kramhússins
jólakúlum
Hversdagsstjörnur stíga á svið
í Borgarleikhúsinu.

Handmálaðar jólakúlur og
bjöllur úr munnblásnu gleri
fást að Heimahaga 1 á Selfossi
og í jólaþorpinu í Hafnarfirði.
Glervörurnar sem um ræðir eru
unnar í Evrópu eftir gömlum
hefðum, munnblásnar og handunnar. Kúlurnar er fáanlegar í
fjórum stærðum 8, 9, 10 og 12 cm
í þvermál, en geta verið örlítið
mismunandi þar sem ekki er um
vélunna vöru að ræða. Sumar
þeirra skarta myndum af íslenskum kirkjum. Verðið á kúlunum er
frá 500 til 1.100. Skálar fyrir
sprittkerti fást líka í ýmsum
stærðum. Þær kosta 1.500-1.600
kr. og bjöllurnar eru á verði frá
900-1.500 kr. Hægt er að panta í
gegnum jólakúluvefinn http://
frontpage.simnet.is/jolakulur eða
í síma 848 1925 og 483 1073.

!LÖJËÈLEGT
JËLAMYNSTUR

"JÎLLURNAR KOSTA
 TIL 

3K¹LHOLTSKIRKJA
SKREYTIR ÖESSA

B¾JARKIRKJAN GAMLA
ER ALLTAF VINALEG

¶INGVALLAKIRKJA ER
ÖJËÈARGERSEMI

Jólagleði Kramhússins verður haldin í 24. sinn 16.
desember í Borgarleikhúsinu. Þar koma nemendur
Kramhússins saman og sýna listir sínar en leyndir
hæfileikar fá að njóta sín. Jólagleðin hefur vaxið ár
frá ári en nú taka um 280 þátttakendur þátt í henni.
Fjölbreytnin er ríkjandi og er í boði alþjóðlegur
menningarkokkteill undir stjórn kennara frá Danmörku, Belgíu, Frakklandi, Spáni, Búlgaríu, Austurríki, Gíneu, Argentínu, Perú, Mexíkó, Chile og Íslandi.
Að vanda munu óvæntar uppákomur og leynigestir
gleðja áhorfendur og kynnir kvöldsins er engin önnur
en Kolbrún Halldórsdóttir. Húsið verður opnað kl.
20.00 og skemmtunin hefst kl. 20.30.
!LÖJËÈLEGUR MENNINGARKOKKTEILL OG SKEMMTI
ATRIÈI ÒR ÎLLUM ¹TTUM VERÈA Å BOÈI ¹ JËLAGLEÈI
+RAMHÒSSINS ¶ESSI MYND ER FR¹ SÅÈASTA ¹RI

Jólalagið
"2¨5- +/-! ",%335¨ *«,).

"R¹ÈUM KOMA BLESSUÈ JËLIN
BÎRNIN FARA AÈ HLAKKA TIL
!LLIR F¹ Ö¹ EITTHVAÈ FALLEGT
Å ÖAÈ MINNSTA KERTI OG SPIL
+ERTI OG SPIL KERTI OG SPIL
Å ÖAÈ MINNSTA KERTI OG SPIL
(VAÈ ÖAÈ VERÈUR VEIT NÒ ENGINN
VANDI ER UM SLÅKT AÈ SP¹
%N EITT ER VÅST AÈ ALLTAF VERÈUR
¹KAFLEGA GAMAN Ö¹
'AMAN Ö¹ GAMAN Ö¹
¹KAFLEGA GAMAN Ö¹
*ËHANNES ÒR +ÎTLUM

;
Svífðu inn í draumalandið í rúmfatnaði frá
Fatabúðinni
Skólavörðustíg 21
Sími 551 4050 • Reykjavík

*ËLAHREINGERNING ER ÒRELT FYRIRB¾RI 4AKIÈ BARA LÁTT TIL OG
GEYMIÈ ALLSHERJARÖRIFIN FRAM Å JANÒAR ÖEGAR H¾GT ER AÈ SINNA
VERKINU Å RËLEGHEITUM

Bara tíu
dropa takk

=

2AFHA #LOER KAFFIVÁL
6ÁLIN ER MEÈ KLUKKU
OG SLEKKUR SJ¹LFKRAFA
¹ SÁR EFTIR TVO TÅMA
SÁ ÖESS ËSKAÈ (¾GT
AÈ FORSTILLA VÁLINA SVO
HÒN HELLI UPP ¹ SÅÈAR
3ANDBL¹SIN GLERKANNA
6ERÈ  KR

Góð kaffivél er forsenda þess að hinir vinsælu
tíu dropar smakkist vel.
Ekki er hlaupið að því að velja góða kaffivél enda er
úrvalið gríðarmikið. Hægt er að fá allt frá einföldum
uppáhellingarvélum til háþróaðra sjálfvirkra véla
sem gera í raun allt nema vaska upp kaffibollann.
Fólk verður að finna út hvað hentar þeim best í
kaffidrykkjunni og velja vél eftir því. Sumir eru svolgrarar og vilja því frekar uppáhellt í lítravís meðan
aðrir eru sælkerar og vilja dunda sér við að búa til
þennan eina rétta kaffibolla sem gerir lífið svo miklu
betra og gleðilegra.
Fréttablaðið fór á stúfana og birtir hér myndir og
upplýsingar um kaffivélar frá verslununum Rafha,
Bræðrunum Ormsson og Heimilistækjum. Vonandi
létta upplýsingarnar verkið við koffínleitina.
JËA

(EIMILIST¾KI 0HILIPS 3ENSEO 6ÁLIN
LAGAR Å EINN TIL TVO BOLLA Å EINU ¹VALLT
HEITT OG NÕLAGAÈ KAFFI Å HVERN BOLLA OG
SKILAR FALLEGRI FROÈU Å BOLLANA ¶AÈ TEKUR
UM H¹LFA MÅNÒTU AÈ LAGA HVERN BOLLA
OG ER VÁLIN AUÈVELD Å ÖRIFUM &¾ST Å
MÎRGUM LITUM 6ERÈ KRËNUR 

"R¾ÈURNIR /RMSSON 0AL
AZZO -JÎG VINS¾L SJ¹LF
VIRK KAFFIVÁL MEÈ TVEIMUR
KÎTLUM 6ÁLIN TEKUR B¾ÈI
BAUNIR OG VENJULEGT KAFFI
6ERÈ  KR

(EIMILIST¾KI 0HILIPS KAFFIVÁL %INFÎLD
EN HRAÈVIRK (¾GT AÈ STILLA KAFFISTYRK
SVO KAFFIÈ VERÈI ALLTAF EINS 6ERÈ KRËNUR


2AFHA $OMO .Õ KAFFIVÁL Å BURSTUÈU
ST¹LI MEÈ TÅMASKJ¹ OG FORSTILLTRI R¾S
INGU 6ERÈ KRËNUR 

(EIMILIST¾KI %INFÎLD ESPRESSË
VÁL ÒR ST¹LI 6ERÈ KRËNUR 

"R¾ÈURNIR /RMSSON 3OLIS %SPRESSO
0RO 3ÅGILD HÎNNUN ¹ HANDFANGI FYRIR
KAFFISIGTIÈ Å BURSTUÈU ST¹LI KL¾DDU
PLASTI 6ÁLIN ER SÁRSTAKLEGA HÎNNUÈ
FYRIR KAFFIUNNANDANN SEM VILL DÒLLA VIÈ
KAFFIGERÈINA OG BÒA TIL FLEIRI EN EINA GERÈ
AF KAFFIDRYKKJUM 6ERÈ  KR

Magnaða moppuskaftið
Dagar gömlu skúringarfötunar eru taldir

(EIMILIST¾KI 0HILIPS KAFFIVÁL .Õ ÒTG¹FA
AF KLASSÅSKU UPP¹HELLINGARVÁLINNI SEM
FENGIÈ HEFUR SKEMMTILEGA ÒTLITSBREYT
INGU +ANNAN TEKUR ¹TTA TIL TËLF BOLLA OG
SLEKKUR ¹ SÁR SJ¹LF 6ERÈ KRËNUR 

• Skúringafatan úr sögunni
• Alltaf tilbúið til notkunar
• Gólﬁn þorna á augabragði
• Fljótlegt og þægilegt

Sölustaðir: Húsasmiðjan
Byko - Pottar og prik Akureyri
Áfangar Keﬂavík - Brimnes Vestmannaeyjum
Fjarðarkaup - Litabúðin Ólafsvík - Parket og gólf - Rými
SR bygginagarörur Sigluﬁrði - Rafsjá Sauðárkróki - Skipavík
Stykkishólmi - Nesbakki Neskaupstað. Heildsöludreiﬁng: Ræstivörur ehf.

2AFHA !%' KAFFIVÁL -ALAR KAFFIÈ OG ER ALSJ¹LFVIRK
MEÈ INNBYGGÈRI KAFFIKVÎRN OG SJ¹LFHREINSIBÒNAÈI
%INN VALROFI FYRIR ALLAR ALMENNAR STILLINGAR ÖAR SEM
H¾GT ER AÈ VELJA UM EINN EÈA TVO BOLLA AF STERKU
EÈA VEIKU NÕMÎLUÈU KAFFI EÈA ESPRESSO %INNIG
ER H¾GT AÈ VELJA FORMALAÈ KAFFI "OLLAST¾RÈ M¹
STILLA SAMKV¾MT ËSKUM HVERS OG EINS  SKJ¹N
UM BIRTAST UPPLÕSINGAR UM VALIÈ KERFI OG EINNIG
UPPLÕSINGAR UM ÖAÈ ÖEGAR HREINSA ÖARF VÁLINA
MEÈ SJ¹LFVIRKU KERFI EÈA LOSA KAFFIKORGINN 6ERÈ
KRËNUR 

ÞJÓÐLEGAR
JÓLAKÚLUR

Bryndís Bolladóttir, textílhönnuður
SJÁ BLS. 2

GEFUM
ÍSLENSKT

Hönnun og ostar SJÁ BLS. 9

[ SÉRBLAÐ UM ÍSLENSKT JÓLAHALD – FIMMTUDAGUR 14. DESEMBER 2006 ]

Íslensk jól
EFNISYFIRLIT
ÞÆFÐAR ULLARKÚLUR
Spennandi íslensk hönnun
BLS. 2

ELDHÚSGALDRAR FYRIR
JÓL
Iris Gústafsdóttir býr sjálf
til kertin BLS. 4
HUGMYND AÐ GJÖF
Lúffur fyrir golfara BLS. 8
MEÐ JÓL Í EYRUM
Skemmtilegar íslenskar
jólaplötur BLS. 8

PAKKARUGL
Sniðugur
jólaleikur

&2¡44!",!¨)¨(%)¨!

BLS. 8



JÓLIN NÚ OG ÞÁ
Íslensk jól hafa
breyst í aldanna
rás BLS. 9
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"RYNDÅS "OLLADËTTIR TEXTÅLHÎNN
UÈUR HEFUR F¾RT ULLINA Å NÒTÅMA
LEGAN OG JËLALEGAN BÒNING

Íslensk jól eru …
... jólakonfekt frá Nóa Siríus.
... lagið Snjókorn falla með Ladda.
... miðnæturjólamessa á aðfangadag.
... illa lagðir bílar á bílastæðum verslunarmiðstöðva.
... snjór, rigning, von, vonleysi, allt í bland.
... eigin útburður á jólakortum á aðfangadag sökum anna.
... piparkökur með alltof miklum glassúr.
... skór í glugga.
... kartafla í skó.
... endurfundir í Hagkaupum.
... kaffibolli hjá Sævari Karli á Þorláksmessu.
... möndlugrautur og vegleg gjöf.

Gjafavörur
hringar – úr
þjóðbúningasilfur

Þjóðlegar jólakúlur
Bryndís Bolladóttir textílhönnuður hefur lengi unnið með ull og munsturgerð. Úr
smiðju hennar hafa sprottið veggteppi, lampar og annar húsbúnaður í gegnum tíðina.
Nýjasta afurðin eru alíslenskar jólakúlur og fígúrur úr þæfðri ull!
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Ferskvatnsperlur í metratali!
Desemberafsláttur á
trúlofunarhringum

Nonni GULL
Strandgötu 37 • sími 565 4040

www.lovedsign.is • www.nonnigull.is

Fjarðarpósturinn 0612 – © Hönnunarhúsið ehf.
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Íslenska ullin á sér mörg andlit og
fleiri möguleika en flesta grunar.
Bryndís hefur starfað sem textílhönnuður síðastliðin sjö ár og er
alltaf að sjá nýjar hliðar á þessu
hefðbunda handverki.
„Ég hef einbeitt mér að heimilisiðnaði, munsturgerð og ull sem
ég oft færi í nýjan búning,“ segir
Bryndís. Hún hefur starfað bæði í
Svíþjóð og hér á landi og segir að
munsturgerð sé mun viðurkennd-

*ËLAFÅGÒRUR SEM SËMA SÁR VEL ¹ TRÁNU Å ¹R
&2¡44!",!¨)¨'6!

ariá Norðurlöndunum en hérlendis.
„Handverkshefðir á Íslandi sveiflast gjarnan eftir tískunni eins og
endurreisn ullarpeysunnar fyrir um
tveimur árum síðan.“ Ullin er mikið
notuð til einangrunar og Bryndís
hefur gert mörg falleg veggteppi
sem sóma sér vel á veggjum ýmissa
heimila. Nýjasta afurð Bryndísar
þæfðu jólakúlurnar spruttu þó fram
á sjónarsviðið fyrir tilviljun. „Ég
vann að öðru verkefni þar sem ég
þæfði munstrað hekl með ullinni og
út frá því fæddist þessi jólalega og
þjóðlega hugmynd,” segir Bryndís
brosandi. Ásamt jólakúlunum hefur
Bryndís líka gert jólalegar fígúrur
úr ullinni sem mörgum finnst eiga
vel við kúlurnar. „Það eru margir
sem kaupa kúlurnar í gjöf eða til
að skreyta sjálfir.“ Kúlurnar fást í
rauðu, grænu og tískulit jólanna
í ár, svörtu. „Það er mjög gaman
að endurvekja þessa þjóðlegu hefð
með náttúrulegu og stíliseruðu útliti

¶JËÈLEGAR KÒLUR FYRIR JËLIN Å ¹R

í senn,“ segir Bryndís. Kúlurnar
mjúku og góðu fást í Iðu, Lækjargötu 2a og Gallerí Fold Kringlunni.
Helgina 16.-17. des. verður Bryndís
ásamt um 40 hönnuðum og listamönnum með jólamarkað hjá Sambandi íslenskra myndlistarmanna,
SÍM, að Seljavegi 32 (gamla Landhelgisgæsluhúsinu á horni Holtsgötu) þar sem ýmsir munir verða á
boðstólum ásamt kúlum og fígúrum
frá kl.14.00 og 18.00.
-rh
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Sama verð
fyrir alla jólapakka
hvert á land sem er

¶AÈ M¹ NOTA MARGS KONAR MËT TIL AÈ STEYPA KERTIN SEM ERU AF ÎLLUM ST¾RÈUM OG GERÈUM

&2¡44!",!¨)¨'6!

Eldhúsgaldrar fyrir jól
Irisi Gústafsdóttir hárgreiðslumeistari fannst alltaf hálfgerð synd að henda hálfbrunnum kertum og stubbum. Hún skellti sér á námskeið í kertagerð fyrir nokkrum árum og
galdrar nú fram kerti í eldhúsinu í gríð og erg af öllum stærðum og gerðum.

500 kr.
Hámarksþyngd 50 kg,
hámarksstærð 0,14 m3 (t.d. 52x52x52 cm)

Við erum sérfræðingar
í matvælaflutningum

Sæbraut

„Það er sérstaklega gaman að gera
kertin fyrir jól. Bæði fyrir okkur
heima og til að gefa í gjafir,“ segir
Iris sem segir að vísu að kertin
séu steypt á heimilinu allan ársins
hring.
„Eftir að litli strákurinn minn
fæddist, sem er að verða eins árs hef
ég nánast ekkert komist í kertin, en
núna ætla ég að bretta upp ermar
fyrir jólin,“ segir Iris brosandi. Það
eru margir sem vita af þessari skapandi ástríðu Irisar og safna gjarnan
fyrir hana stubbum og gefa. „Ég er
með heilmiklar birgðir sem fólk er
að gefa mér. Jafnvel kerti sem bara
rétt er búið að kveikja á,“ segir Iris
sem líka bætir við stubbsafnið með
hreinu vaxi sem hún kaupir í stórum blokkum. Hún segir að það sé
gott að eiga nokkur mót sem hægt
er að kaupa, en síðan má nota margt
annað til að steypa í. „Ég nota ýmislegt fyrir mót, eins og jógúrtdollur,
hólka úr salernisrúllum og öðru
sem mér finnst geta komið fallega
út,“ segi Iris sem líka steypir falleg
jólatré, stjörnur og ýmsar aðrar fígúrur. Það eru margir möguleikar í
kertagerðinni og Iris býr bæði til
einlit kerti ásamt marglitum turnum
sem kannski eiga eftir að leynast í
einhverjum jólapökkum í ár og gefa
ljós í skammdeginu.
-rh

&YRIR JËLIN ¾TLAR )RIS AÈ FARA Å KERTAGERÈINA AF
KRAFTI TIL AÈ LÕSA UPP SKAMMDEGIÈ

Barkarvogur

Holtavegur

r

Brúarvogur

Kleppsmýrarvegu

Skútuvogur

Kja

larv
ogu
r

ð hér
Vierum

Frekari upplýsingar um afgreiðslustaði
er að finna á landflutningar.is

TILBO

26.995
FULLT VER 35.485
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Með jól í eyra

Hugmynd að gjöf

Íslensk jólalög eru einfaldlega langskemmtilegust og íslenskar jólaplötur eru til á hverju heimili. hér
er smáyfirlit yfir sígildar íslenskar
jólaplötur og nokkrar nýjar sem
eflaust komast í annála.

Lúffur fyrir útivistina
HUGVITSMAÐURINN JÚLÍUS JÚLÍUSSON HEFUR HANNAÐ BRÁÐSNJALLAR
LÚFFUR FYRIR KÖLDU SUMRIN Á ÍSLANDI.
„Ég var að spila golf fyrir tveimur árum í
maí og það var alveg roslega kalt,“ segir
Júlíus Júlíusson. „Ég var með lúffur en
vandamálið var að ég átti erfitt með að
finna þeim einhvern stað í settinu,“ heldur hann áfram. „Ég vildi því athuga hvort
það væri ekki einhver leið til að hafa
lúffurnar á mér án þess að þær trufluðu
mig við golfið,“ segir Júlíus sem hélt beint
heim frá vellinum og lagðist í mikla rannsóknarvinnu.
Útkoman varð síðan þessar bráðsnjöllu
flís-lúffur sem með einu handtaki er hægt
að draga af handarbakinu og á aftur. „Ég

gekk með þessa hugmynd í maganum í
nokkra mánuði og leitaði síðan til Henson
sem leist vel á þetta og framleiðir í dag,“
segir hann.
Hugvitsmaðurinn segir að lúffurnar
henti vel til allra útvistaríþrótta og þær
gætu komið veiðimönnum vel þegar rignir
vegna þess að lúffurnar verja handarbakið frá bleytu. „Þær eru ofboðslega hlýjar
enda úr vatnsheldu flísefni og eru auðveldar í notkun,“ segir hann og bætir því
að golfverslanir hafi smám saman verið
að taka við sér. „Ég er alveg ofboðslega
montinn með þetta,“ segir Júlíus og hlær.

(LÕJAR FYRIR ÒTIVISTINA %INS OG SJ¹ M¹ ER H¾GT AÈ HAFA LÒFFURNAR B¾ÈI LOKAÈAR
!,,4!.4/. "2).+
OG OPNAR
 ÅSLENSK JËLALÎG FYRIR ALLA FJÎLSKYLDUNA
KOM ÒT FYRIR ÖESSI JËL OG SKIPTAST LÎGIN ¹
FIMM DISKA SEM HEITA VINS¾L JËL  OG 
GÎMLU GËÈU JËLIN BARNAJËL OG H¹TÅÈLEG
JËL ¶ARNA M¹ FINNA B¾ÈI GAMLA OG NÕJA
KLASSÅKERA VIÈ ALLRA H¾FI OG SMEKK

¥SLENSKIR JËLASÎNGVAR OG -ARÅUKV¾ÈI
(AMRAHLÅÈARKËRSINS HAFA GLATT LANDSMENN
UM ¹RATUGA SKEIÈ MEÈ ËJARÈNESKUM ENGLA
SÎNG SEM ¹ HVERGI BETUR HEIMA EN EINMITT
¹ JËLAPLÎTU

(¹TÅÈ FER AÈ HÎNDUM EIN MEÈ ¶REMUR
¹ PALLI INNIHELDUR RJËMANN AF ÅSLENSKRI
JËLATËNLIST FR¹ FYRRI TÅÈ (VER K¾TIST EKKI YFIR
'ILSBAKKAÖULU FINNUR H¹TÅÈLEIKANN SEYTLA
UM SIG VIÈ TITILLAGIÈ EÈA VERÈUR GLAÈUR OG
SPENNTUR ÖEGAR %DDA ¶ËRARINSDËTTIR RAPPAR
bÖRJ¹R KÎKUR TVÎ H¾NSNI EINN FISK OG ALLT
UPP ¹ EINN DISKm

0LATAN *ËLIN *ËLIN MEÈ 3VANHILDI VAR
HLJËÈRITUÈ Å TANNL¾KNASALNUM ¹RIÈ  OG
HEFUR STAÈIST TÅMANS TÎNN ¶AÈ ER EITTHVAÈ
VIÈ RÎDDINA HENNAR 3VANHILDAR OG JËLIN SEM
¹ FULLKOMLEGA SAMAN OG ÖAÈ ER SAMA HVER
REYNIR AÈ SYNGJA b¡G S¹ MÎMMU KYSSA JËLA
SVEINm ÖAÈ GERIR ÖAÈ ENGINN EINS OG HÒN

'¹TTAÖEFUR ¹ JËLASKEMMTUN MEÈ
BÎRNUNUM ER ÖRUNGIN ËSVIKINNI GLEÈI
TELPNANNA Å KËR LFTAMÕRARSKËLA SEM GERA
GLAÈBEITTAR ÕMSAR KRÎFUR TIL '¹TTAÖEFS SEM
SUNGINN ER AF «MARI 2AGNARSSYNI OG GEFA
HONUM SKIPANIR EINS OG  b(ALTU Å HENDINA
¹ MÁRm OG b3EGÈU OKKUR EITTHVAÈ SKRÕTIÈ
OG SYNGDU EITTHVERT LAGm
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Gefum íslenskt
Íslenskir hönnuðir eru einstaklega frjóir og hugmyndaríkir og gera einstaklega fallega muni sem
gaman er að gefa í jólagjöf.
Íslensk hönnun spannar vítt svið
og má finna fatnað, húsbúnað,
nytjahluti og leikföng
eftir íslenska hönnuði svo dæmi séu
tekin. Hér má finna
nokkrar uppástungur að alíslenskum
jólagjöfum.
3KEMMTILEGIR KERTASTJAKAR ÒR Ö¾FÈRI ULL EFTIR
"RYNDÅSI "OLLADËTTUR F¹ST Å IÈU OG KOSTA
 KRËNUR

Jólaleikur

Pakkarugl
Í mörgum vinahópum er hefð
fyrir að setjast niður fyrir jólin
og hafa það huggulegt. Við það
tækifæri er skipst á smágjöfum
líkt og gert var í barnaskóla. Ef
þið viljið krydda upp á þessi
gjafaskipti fylgir hér tillaga að
teningaspili fyrir fullorðna, sem
líklega á rætur að rekja til Danmerkur. Mikilvægt er að gjafirnar séu hvorki dýrar né merkilegar og að enginn í hópnum sé
sérstaklega tapsár.
Allir koma með einn pakka
sem settir eru í hrúgu á
borð. Þátttakendur raða sér svo
kringum borðið,
með einn spilatening. Er teningurinn
látinn
ganga réttsælis og
hver þátttakandi kastar
einu sinni þegar röðin er komin
að honum. Í hvert skipti sem
einhver fær sex má hann velja
sér pakka.
Teningurinn er látinn ganga
þar til allir pakkarnir eru komnir í hendur þátttakenda. Þá er
vekjaraklukka stillt þannig að
hún muni hringja eftir tíu til
fimmtán mínútur og hefst þá
sá hluti leiksins sem er mest
spennandi. Teningurinn er látinn ganga eins og áður en nú
mega þátttakendur taka einn
pakka frá einhverjum öðrum
keppanda þegar þeir fá sex.
Þegar klukkan hringir er leiknum lokið og þeir sem eru með
pakka mega taka þá upp og
njóta innihaldsins.

/STAKARFA ER ALLTAF GËÈ GJÎF
OG F¾ST Å /STAHÒSINU ¹ 3KËLA
VÎRÈUSTÅG OG VÅÈAR

$REKKUM
¥SLAND
+LAKABOX
EINS OG
¥SLAND Å LAGINU
KOSTA 
KRËNUR Å )ÈU

(VER VILL EKKI VERA
KINDARLEGUR "OLUR
ÒR «SËMA KOSTAR
 KRËNUR

&ALLEGU SPILADËSIRNAR HENNAR -ARGRÁTAR
'UÈNADËTTUR SPILA ÖRJÒ MISMUNANDI LÎG
+RUMMI SVAF Å KLETTAGJ¹ 6ÅSUR 6ATNSENDA
2ËSU OG ¶AÈ ¹ AÈ GEFA BÎRNUM BRAUÈ ¶¾R
KOSTA  KRËNUR Å +IRSUBERJATRÁNU
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kr 6.100.

Jólin nú og þá
kr 4.200.

kr 6.100.
kr 2.800.

$REIÙNGARAÈILI -ARCO HEILDV WWWMARCOIS

Jólin hafa breyst heilmikið hér á landi síðustu 100 árin. Sumir siðir virðast þó aldrei
deyja en aðrir eru nýir af nálinni.
Að halda aðfangadagskvöld heilagt, sem og jóladagarnir 13, eru
siðir sem upphaflega koma úr kaþólsku, eins og reyndar allt kristið
helgihald, og einnig er aðventan úr kaþólsku, þó fólk sé löngu
hætt að forðast kjötmeti vikurnar
fjórar fyrir jól. Aðventukransinn
er hins vegar nýr siður og varð
hann ekki útbreiddur á Íslandi fyrr
en á sjöunda áratug síðustu aldar.
Einstaka grenitré tók að berast til
Íslands á síðari hluta 19. aldar en
slík jólatré urðu ekki algeng fyrr en
í kringum síðari heimsstyrjöldina.
Þangað til var hérlendis oftast notast við heimasmíðuð tré og voru þau
þá oft vafin lyngi. Jólagjafir tíðkuðust ekki hérlendis fyrr en seint á 19.
öld, en hins vegar hafa sumargjafir
verið algengar öldum saman. Þó
fékk flest heimafólk einhvers konar
klæðnað fyrir jólin sem eins konar
launauppbót. Tengdar því eru sagnir um jólaköttinn, sem á sér ættingja í nautslíki við Eystrasalt og
annan af geitarkyni í Noregi. Eins
sendu þeir sem voru betur staddir
fátækum nágrönnum matargjafir
um jól. Þó fengu flest börn kerti
á jólum strax snemma á 19. öld.
Grýla er þekkt frá 13. öld, og
um það leyti sem fer að bera
á sonum hennar í íslenskri
þjóðtrú, á 17. öld, er hún
orðin að barnaætu og jólasveinarnir voru þá mikið
illþýði. Eins og flestum er
kunnugt hafa bæði Grýla
og sveinarnir mildast mikið
síðan þá. Síðustu 50 árin
hafa þeir meira að segja tekið
upp á því að gefa börnum í
skóinn í stað þess að stela
mat og kertum frá fólkinu.
Til jólahaldsins var oft
slátrað kind og kjötsúpa
höfð í matinn á aðfangadagskvöld. Hangiket var
einnig
hefðbundinn
jólamatur en rjúpur voru upphaflega
jólamatur
fátækra.
Kornekla gerði það að
verkum að grautar og
brauðmeti var sparað
og haft á jólum, þar
með talið laufabrauðið.
Sérstaða laufabrauðs
felst einkum í því
hversu næfurþunnt
það á að vera. Upphafleg orsök þeirrar

¶ËTT GOSDRYKKJAMENN
INGIN SÁ ÒTLENSK TELJA
MARGIR HÁRLENDIS EKKI
ANNAÈ BOÈLEGT EN AÈ HAFA
ÅSLENSKT GOS ¹ BORÈUM

ÈUR EN GRENITRÁ FËRU AÈ BERAST TIL LANDSINS NOTAÈIST FËLK VIÈ HEIMASMÅÈUÈ TRÁ

þynnku er langsennilegast
sá skortur á mjöli sem
löngum hrjáði Íslendinga, ekki síst á einokunartímanum á 17.
og 18. öld. Með því
að skera hráefnið sem
mest við nögl var unnt
að gefa fleiri munnum
að smakka lostætið
og útskurðurinn gerði
kökurnar enn girnilegri.
Kökugerð hófst í stórum stíl snemma á 20.
öldinni, þegar miklu
fleiri efni til kökugerðar voru fyrst á boðstólum. Mikil áhrif hafði
það líka að um það
leyti eignuðust flestar
húsmæður eldavél með
bakarofni. Á þessum
tíma yfirgnæfði köku-

!ÈVENTUKRANSINN TELST TIL NÕRRA JËLASIÈA

gerðin jólamatinn á stundum, en úr
þessu hefur þó dregið aftur. Þó eru
flestir enn sammála um að engin
séu jólin án nokkurra tegunda af
heimabökuðum smákökum.
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góð gjöf }
(ANDKL¾ÈAOFN
6ÅÈA M¹ F¹
HEFÈBUNDNA
HANDKL¾ÈA
OFNA SEM B¾ÈI
ÖURRKA OG HLÕJA
HANDKL¾ÈINU
ÖÅNU OG NÕTIST
SEM HAND
KL¾ÈAHILLA UM
LEIÈ &ALLEGUR
HANDKL¾ÈAOFN
ER TILVALIN GJÎF
HANDA HEIMILIS
FAGURKERANUM
%INNIG M¹ F¹
OFNA SEM ERU
B¾ÈI TIL SKRAUTS
OG HITUNAR
/FNARNIR ERU
ÅLANGIR MEÈ
¹KL¾ÈI UTAN UM
SEM H¾GT ER
AÈ F¹ MYNSTR
AÈ EÈA MEÈ
SKEMMTILEGUM
MYNDUM -EÈ
ÖESSU M¹
SAMEINA TVO
HLUTI SEM ERU
NAUÈSYNLEGIR ¹
BAÈHERBERGIÈ
ÖAÈ ER OFN
TIL HITUNAR OG
EITTHVAÈ SKEMMTILEGT FYRIR AUGAÈ
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Hlín blómahús í ný húsakynni
Hlín blómahús hefur verið starfrækt í 13 ár í Háholti í Mosfellsbæ. Þegar verslunarmiðstöðin Krónan var opnuð í lok nóvember
fékk blómahúsið ný og betri húsakynni.
Það eru miklar breytingar á döfinni í Mosfellsbæ. Í Háholti eru Krónan,
Leikbær og blómahúsið Hlín komin í ný og stórglæsileg húsakynni.
Hið margrómaða bakarí Mosfellsbæjar er síðan á leiðinni í sama hús
í mars á nýju ári. Hlín Eyrún Sveinsdóttir og Sigurþór Þórarinsson eru
eigendur blómahússins Hlínar og anna engan veginn eftirspurn núna
um aðventuna.
„Okkar sérstaða eru blómaskreytingar en fyrir jólin er gaman að
geta gert allar jólaskreytingarnar,“ segir Hlín sem nefnir meðal annars
aðventukransa, kransa á hurðir á stofnanir, ásamt skreytingum á leiði
sem eru mikið keyptir um þessar mundir. „Við erum með alhliða þjónustu frá vöggu til grafar og reynum að vera með persónulega og góða
þjónustu,“ segir Hlín. Um aðventuna er unnið nánast allan sólarhringinn. Sigurþór og Hlín eru bara tvö í búðinni með nema sér til hjálpar, en
Hlín segir að það standi svo sannarlega til bóta og er nú að fara að leita
að aðstoð til að geta annað eftirspurn. Hlín blómahús er opið alla daga
nema sunnudaga frá kl. 11.00-20.00 og sunnudaga frá kl. 13.00-19.00. RH

(LÅN %YRÒN 3VEINSDËTTIR OG 3IGÖËR ¶ËRARINSSON HJ¹ "LËMAHÒSI (LÅNAR ERU KOMIN Å NÕ
OG GL¾SILEG HÒSAKYNNI Å -OSFELLSB¾
&2¡44!",!¨)¨'6!



 DESEMBER  &)--45$!'52

Antikútvarp

kr. 6.995.

Glóey ehf.

Ármúla 19 • s: 568 1620 • www.gloey.is
,INDA 6ILHJ¹LMSDËTTIR SAFNAR LITLUM GUÈUM FR¹ ÕMSUM LÎNDUM OG LEGGUR STUNDUM MIKIÈ ¹ SIG TIL AÈ FINNA RÁTTU ST¾RÈIRNAR
&2%44!",!$)$(%)$!

Guðirnir í bókahillunni
Á flakki sínu um heiminn
finnur Linda smáguði sem eiga
ættir sínar að rekja til margs
konar trúarbragða.

9ÙR  ¹RA
REYNSLA ¹
¥SLANDI
6ATNSRÒMIN ERU KOMIN AFTUR ÚOTTARI OG BETRI ÖETTA ER ÖAÈ BESTA ¹
MARKAÈINUM Å DAG ÖÒ ¹TT ÖAÈ SKILIÈ AÈ L¹TA ÖÁR LÅÈA VEL Å RÒMINU
6AKNAR ÒT HVÅLDUR OG TEKUR BROSANDI ¹ VIÈ DAGINN 
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Linda Vilhjálmsdóttir rithöfundur
hefur þann skemmtilega sið að
safna guðum frá þeim ýmsu löndum sem hún ferðast til. Söfnunin
hófst þegar fyrrverandi tengdamóðir hennar gaf henni styttu af
guði frá Bali, en síðan hefur safnið
stækkað jafnt og þétt.
„Skömmu eftir að ég eignaðist
guðinn frá Bali gaf þessi sama
kona mér hlæjandi og skríkjandi
Búdda sem stendur nú við hlið
Baliguðsins. Eftir þetta fór ég að
standa sjálfa mig að því að vera
alltaf að skoða guðamyndir þegar
ég ferðaðist til framandi staða og
þannig byrjaði að bætast smám
saman í safnið,“ segir Linda og

bætir því við að systir hennar hafi
einnig gefið henni styttu af Kristi
sem hún tók með heim frá Brasilíu. „Þetta er eftirlíking af styttunni sem gnæfir uppi á sykurtoppinum í Ríó,“ segir Linda.
Í þjóðminjasafninu í Damaskus
keypti Linda styttu af litlum Fönikíu-guði og í Kína fékk hún aðra
Búddastyttu, í þetta sinn úr ónix.
„Svo á ég eitthvað sem ég kalla
Leyndardóm eyðimerkurinnar, en
það er eftirlíking af mínarettu.
Þau gera ekki guðamyndir í íslam
þannig að Leyndardómur eyðimerkurinnar er einhvers konar
tákn fyrir það guðlega. Slöngugyðjan frá Krít stendur við hlið
Krists af Sykurtoppinum en hún
fannst upphaflega í Knossos. Guðirnir sem fundust í Knossos voru
kvenguðir, eða gyðjur, enda þurfa
þær líka að vera með,“ segir
Linda.

Til Bandaríkjanna fór Linda í
fyrsta sinn fyrir þremur árum og
þá til stórborgarinnar New York.
„Ég vildi náttúrlega fá einhvern guð með heim frá Bandaríkjunum en hann var alls ekki
auðfundinn. Frelsisstyttan stendur samt fyrir svipaðar kenndir og
tilfinningar, þannig að mér fannst
hún passa afskaplega vel inn í
þetta safn,“ segir Linda sem leggur oft mikið á sig til að finna réttu
stærðirnar af styttum á flakki
sínu milli minjagripabúða erlendis.
Nýlega kom út ljóðabók eftir
Lindu sem ber heitið Frostfiðrildin. Spurð að því hvort guð eða
guðir komi við sögu í ljóðabókinni
svarar hún að svo sé ekki. „Bókin
fjallar mest um ástina, mig og
manninn minn og við erum víst
engir guðir.“
MARGRETHUGRUN FRETTABLADIDIS
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Einstök jólagjöf

Jólatréð í stofu
stendur
Ekki er sama hvað er undir
jólatrénu.
Miklu máli skiptir þegar stóru tré
er komið fyrir inni í stofu að það
standi örugglega öll jólin. Góða
jólatrésfætur er hægt að fá víða
og ekki er verra ef þeir eru svolít-

Íslensku Álafoss ullarteppin eru einstök að gæðum einkum hvað
varðar endingu og hlýju, auk þess sem þau minna á landið okkar betur
en ﬂestir aðrir hlutir og eru því afar eiguleg gjöf.

ið fallegir líka. Jólalegt teppi undir
tréð er líka alltaf klassískt auk
þess sem það getur komið sér vel
þegar nálarnar fara að falla. Svo
er bara að skreyta tréð og koma
pökkunum fyrir og þá ættu jólin
að geta gengið í garð.
EÎ

4EPPI UNDIR
JËLATRÁ "YGGT OG
BÒIÈ  KRËNUR

Þau hafa einnig víðtækt notkunargildi jafnt fyrir íslendinga
sem útlendinga og eru prýði á hverju heimili og nauðsynleg í hvern sumarbústað. Þá fylgir því mikið öryggi að hafa
ætíð ullarteppi í bílnum.

*ËLATRÁSFËTUR
"YGGT OG BÒIÈ
 KRËNUR

www.gloﬁ.is

Rammagerðin Hafnarstræti, Handprjónasambandið
Skólavörðustíg, Álfverið Hafnarstræti, Álafoss Laugavegi,
Álafoss Álafossvegi, Rammagerðin Flugstöð
4EPPI UNDIR
JËLATRÁ
(ÒSASMIÈJAN
 KRËNUR

4EPPI UNDIR JËLATRÁ
"YGGT OG BÒIÈ
 KRËNUR

*ËLATRÁSFËTUR
(ÒSASMIÈJAN
 KRËNUR

*ËLATRÁSFËTUR
"LËMAVAL 
KRËNUR

4EPPI UNDIR JËLATRÁ
"YGGT OG BÒIÈ
 KRËNUR
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0ARADÅSARTRÁ p AUÈUR OG LUKKA

&ERÈIN HEIM MEÈ JËLATRÁÈ GETUR REYNST ERFIÈ EN ALLTAF VEL ÖESS VIRÈI

Að setja upp tréð
Sá erlendi siður að skreyta
jólatréð snemma á aðventunni
hefur ekki náð fótfestu hér á
landi en þó eru æ fleiri sem
setja upp jólatréð og skreyta
það rúmlega fyrir jól til að geta
notið þess lengur.
Þegar þú hefur valið fullkomið
jólatré og dregið það heim til þín
er næsta skref að koma því
fyrir á sínum stað. Góður
undirbúningur
getur gert verkið
mun auðveldara.
Vefðu tréð
inn í gamalt lak
til að koma í
veg
fyrir
að

barrnálar berist um allt húsið.
Geymdu tréð á köldum stað
áður en það er sett upp, kannski
úti á svölum eða í bílskúrnum.
Passaðu að það sé ekki nærri viftuútblæstri eða þess háttar.
Áður en þú ferð með tréð inn í
hús skaltu skera neðan af því.
Settu það svo strax í vatn þegar
það er komið inn.
Gott er að hafa jólatrésfót sem
hægt er að herða að trénu og nauðsynlegt er að tréð standi í vatni.
Fóturinn þarf að vera nógu
þungur svo tréð detti ekki fram
fyrir sig.
Lifandi jólatré drekka næstum
lítra af vatni á dag. Vökvaðu tréð
reglulega og passaðu að botninn
standi alltaf ofan í vatni.
Áður en þú skreytir tréð skaltu
breiða lak á gólfið til að grípa
barrnálarnar og vertu í langerma
bol og jafnvel með hanska til að
forðast nálarnar.
BB

¶AÈ SKIPTIR
M¹LI AÈ VELJA
RÁTT JËLATRÁ

0ARADÅSARTRÁ VAR EIN AF FYRSTU PLÎNT
UNUM FR¹ HINU KYRKINGSLEGA H¹LEND
ISBUSKLENDI 3UÈUR !FRÅKU SEM B¹RUST
TIL %VRËPU &YRSTU HEIMILDIR UM ÖAÈ
ÖAR ERU Å ENSKUM PLÎNTULISTA FR¹ ¹RINU
 %N  VAR ÖAÈ SVO KOMIÈ Å
b"OTANISK (AVEm ÖEAS GRASAGARÈINN
Å +AUPMANNAHÎFN OG ÖAÈAN BARST ÖAÈ
ÒT Å DANSKAR GARÈYRKJUSTÎÈVAR OG SÅÈAN
INN ¹ DÎNSK HEIMILI OG LITLU SÅÈAR NORSK
OG S¾NSK 4IL ¥SLANDS HEFUR ÖAÈ LÅKLEGA
VERIÈ KOMIÈ UM ALDAMËTIN  EN
ÖESS ER FYRST GETIÈ Å ÅSLENSKRI POTTA
BLËMABËK FR¹ ¹RINU 

(ELDUR NIÈRI Å SÁR ANDANUM ¹
DAGINN
¥ HINUM UPPRUNALEGU HEIMKYNNUM
SÅNUM Å H¹LENDINU NORÈAN VIÈ (ÎFÈA
BORG VEX PARADÅSARTRÁÈ SEM EINS TIL
ÖRIGGJA METRA H¹R RUNNI MEÈ NOKKRA
ÖYKKA BOLI OG ÒT FR¹ ÖEIM GRENNRI GREINAR MEÈ ÖYKKUM
EGGLAGA GAGNST¾ÈUM LAUFUM ®LL PLANTAN SAFNAR RAKA Å
BOL OG BLÎÈ OG ÖOLIR ÖVÅ ¹G¾TLEGA AÈ STANDA AF SÁR LANGA
ÖURRKAKAFLA %N ÖËTT AÈ SËLIN GASSI ÖARNA YFIR AF FULLUM
KRAFTI ¹ DAGINN ERU N¾TURNAR SVALAR OG HAFVINDAR N¹ AÈ
BL¹SA RÎKU LOFTI UPP ¹ H¹SLÁTTUNA SVO AÈ ÖAR MYNDAST
EINS KONAR N¹TTFALL ¶ETTA N¹TTFALL NOTF¾RA PLÎNTURNAR SÁR
0ARADÅSARTRÁÈ OPNAR Ö¹ ÎNDUNAROP BLAÈANNA OG SVELGIR
Å SIG HAFGOLUNA UM LEIÈ OG ÖAÈ PÒSTAR ÒT ÎLLU SÒREFNINU
SEM ÖAÈ SAFNAÈI Å SIG ÖANN DAGINN +OLTVÅSÕRINGINN NOTAR
ÖAÈ ALLAN TIL VAXTAR  DAGINN ERU ÖESSI ÎNDUNAROP LOKUÈ
TIL AÈ VERJAST UPPGUFUNINNI 0LÎNTURNAR LJËSTILLÅFA Ö¹ BARA
EN HALDA NIÈRI Å SÁR ANDANUM +AKTUSAR HAGA SÁR EINNIG
MEÈ ÖESSUM H¾TTI EN ¹ NORÈURSLËÈUM OG Å SKËGUM ÖAR
SEM LOFTRAKI ER NOKKUÈ JAFN ANDA PLÎNTUR ANNARS JAFNT OG
ÖÁTT LÅKT OG VIÈ GERUM SJ¹LF

3AGT DRAGA AÈ PENINGA
3Ò TRÒ HEFUR LENGI FYLGT PARADÅSARTRÁNU AÈ HVARVETNA SEM
ÖVÅ ER VEL SINNT INNI ¹ HEIMILUM LAUNI ÖAÈ FYRIR SIG MEÈ

*ËLATRÁS
FËTUR ÖARF AÈ
HALDA VEL VIÈ
TRÁÈ

ÒVÑZg`Vai{ideecjb

ÖVÅ AÈ SJ¹ TIL ÖESS AÈ HÒSR¹ÈENDUR
SKORTI ALDREI FÁ TIL DAGLEGRA ÖARFA /G
REYNDAR GERIR ÖAÈ EKKI MIKLAR KRÎFUR
SEM ERFITT ER AÈ UPPFYLLA 0ARADÅS
ARTRÁÈ ÖARF BARA ÖOKKALEGA BJARTAN
STAÈ TD VIÈ 6 . EÈA ! GLUGGA EN
ÖVÅ ER EKKERT GEFIÈ UM STERKT SËLSKIN
Å SUÈURGLUGGUM ¶AÈ ÖARF EKKI MJÎG
STËRA POTTA ÖUMALFINGURSREGLA ER AÈ
HAFA POTTINN UM ÖAÈ BIL JAFN VÅÈAN
OG DJÒPAN SEM NEMUR H¹LFRI H¾È
PLÎNTUNNAR .OTIÈ LEIRPOTTA EÈA ÖYNGIÈ
POTTANA MEÈ VEL ÖUNGUM STEINHNULL
UNGI Å BOTNINUM ÖVÅ PLANTAN F¾R MIKLA
YFIRVIGT ÖEGAR HENNI LÅÈUR VEL "EST ER AÈ
MOLDIN SÁ D¹LÅTIÈ GRËF OG KALKRÅK GOTT
AÈ MYLJA SVO SEM EINA EGGJASKURN
SAMAN VIÈ HANA ÖEGAR UMPOTTAÈ ER 
6ÎKVIÈ EINU SINNI Å VIKU MEÈ ÎGN VOLGU
VATNI EN PASSIÈ AÈ EKKI SITJI LENGI VATN
¹ UNDIRSK¹LINNI BURÈARVATN ER GEFIÈ
M¹NAÈARLEGA ¹ SUMRIN  VETURNA LÅÈUR PARADÅSARTRÁNU
BEST EF ÖAÈ F¾R AÈ STANDA ¹ TILTÎLULEGA BJÎRTUM OG SVÎL
UM STAÈ OG ER Ö¹ LÅTIÈ SEM EKKERT VÎKVAÈ ¥ FROSTLAUSUM
GRËÈURSK¹LUM EÈA VETRARGÎRÈUM ÖRÅFAST PARADÅSARTRÁ
OFTAST AFAR VEL OG ST¹LPAÈAR PLÎNTUR ÖEKJAST Ö¹ HVÅTUM
EÈA FÎLBLEIKUM BLËMUM ¹ VETURNA

&ENG SHUI PLANTA AF FYRSTU GR¹ÈU
 ENSKU KALLAST PARADÅSARTRÁÈ b*ADE 0LANTm OG ÖË AÈ ÖAÈ
HAFI EKKERT MEÈ +ÅNA AÈ GERA Ö¹ HAFA FENG SHUI FR¾ÈING
AR UM ALLAN HEIM FUNDIÈ ÖAÈ ÒT AÈ PLANTAN ER EINHVER SÒ
¹KJËSANLEGASTA TIL AÈ SKAPA FRIÈ OG JAFNV¾GI FYRIR FJ¹RM¹L
OG VIÈSKIPTAL¹N FJÎLSKYLDUNNAR ¶EIR R¹ÈLEGGJA AÈ ÖAÈ
SÁ HAFT Å KÅNVERSKU BLËMAKERI MEÈ LJËNSLÎPPUM OG ÖVÅ
KOMIÈ FYRIR ¹ bAUÈLEGÈARSTAÈNUMm %KKI HEF ÁG SANNREYNT
ÖETTA EN ÖAÈ SAKAR EKKI AÈ PRËFA p 6ÅSINDAHEITI PARADÅS
ARTRÁSINS ER #RASSULA OVATA OG VÅSAR TIL ÖESS AÈ BLÎÈIN SÁU
FEITLAGIN OG EGGLAGA ¶AÈ ER AF (ELLUHNOÈRA¾TT OG N¹SKYLT
HELLUHNOÈRANUM OKKAR OG BURNIRËTINNI ÅSLENSKU 0ARADÅS
ARTRÁ F¾ST Å FLESTUM BLËMABÒÈUM ¹RIÈ UM KRING
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3UBARU )MPREZA 7AGON  '8 7$
RG  3J¹LFSKIPUR 6ERÈ 
'OTT STAÈGREIÈSLUVERÈ

0ORSCHE "OXTER 3 FSKR  
HÎ EKINN  ÖÒS KM SVARTUR SVART LEÈUR
RAFM Å ÎLLU MINNI ¹ S¾TUM 8ENON
LJËS FJARL¾GÈARSKYNJARAR OFL ,ISTAVERÈ ¹
NÕUM BÅL ER YFIR  MILLJËNIR /KKAR VERÈ
 ÖÒSUND

/PIÈ TIL  Å KVÎLD (YUNDA 3ANTA &E
 EK ÖKM $6$ 33+   6ÁL
,¹N  6ERÈ  
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

/PIÈ TIL  Å KVÎLD 3UZUKI ,IANA 
EK ÖKM 33+ ,¹N  6ERÈ
 5PPLÕSINGAR Å SÅMA 


/PIÈ TIL  Å KVÎLD 3KODA /CTAVAIA
%LEGANCE  EK KM LFELGUR
#$ OFL 6ERÈ  5PPLÕSINGAR Å
SÅMA  

/PIÈ TIL  Å KVÎLD "ENZ #  
EK ÖKM 33+ !"3 LFELGUR 6ERÈ

4ILBOÈSVERÈ 
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0EUGEOT 2ENO 3KODA OFL $ALSHRAUN
 3ENDUM FRÅTT ¹ FLUTNING
 VARAHLUTI Å JA DYRA 3UNNY ¹RG k
,EGACY k !CCENT k  STK DEKK 
2 ¹  Ö 3  

%R VINNUDAGURINN OF STUTT
UR

6IÈGERÈIR

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


'L¾SILEGUR ÅSBJARNARFELDUR M UPP
STOPPUÈUM HAUS OG ÎLLUM KLËM 3
 

*ËLAGJÎFIN HENNAR

%KTA PELSAR EINNIG STËRAR ST¾RÈIR
&R¹B¾RT VERÈ %INNIG OPIÈ LAUGADAGA OG
SUNNUDAGA TIL KL  3IGURSTJARNAN 3
  &¹KAFENI BL¹U HÒSIN 

-EGRUNART¾KI TIL SÎLU

.UDD VÎÈVAUPPBYGGINGART¾KI GIGT
BAKVERKUR 0ANTANIR ¹ NETVERSLUN WWW
SHOPSHOPNETCOM EÈA Å S  
&ATASL¹R MBREMSU  ÖÒS KR STK 
GÅNUR  KONUR OG  KARLAR EINNIG FATA
LAGER 5PPL Å S  

%LDHÒSINNRÁTTING

3TËR NOTUÈ ELDHÒSINNRÁTTING TIL SÎLU
3ELST ¹  AF VERÈI ¹ NÕRRI INNRÁTTINGU
4IL SÕNIS 5PPL Å S  
.ÕLEGT RÒM FR¹ (ÒSGAGNAHÎLLINNI
X CM MYFIRDÕNU #ANDY ELDA
VÁL OFN OG UPPÖVOTTAVÁL SAMBYGGT
%INNIG NOKKRIR UPPSTOPPAÈIR FUGLAR 3
 

!LMENNAR VIÈGERÈIR HJËLASTILLINGAR
BREMSUVIÈGERÈIR +APLAHRAUNI  3 


 ÕMSAR ST¾RÈIR AF ÅSSK¹PUM ¹  OG 
Ö 3T¹LÅSSK¹PUR ¹  Ö ÖVOTTAVÁL ¹  Ö
ÖURRKARI ¹  Ö OG UPPÖVOTTAVÁL ¹  Ö
m SJËNVARP ¹  Ö 3  
6EGNA SÁRSTAKRA HEIMILISAÈST¾ÈNA
ÖARF ÁG AÈ L¹TA GULLMOLANN MINN
(REINR¾KTAÈANN BOLABÅT ¾TTBËK GETUR
FYLGT &¾ST FYRIR LÅTIÈ GEGN GËÈU HEIMILI
2ANNVEIG S  
4IL SÎLU  VOLTA  VOLTA OG  VOLTA
VANDAÈIR DÅËÈULJËSAKROSSAR ¹ LEIÈI MEÈ
EÈA ¹N RAFGEYMIS OG HLEÈSLUT¾KIS
3M¹SALA 6ÁLAVERKST¾ÈI *3 6ESTURHRAUNI
 'ARÈB¾ 3     
 

4IL SÎLU

&R¹ 3UÈUR !FRÅKU 0OSTMAN "AG #OCONUT
"ROWN XSM !NTÅLËPUSKINN 6ERÈ
 3ENDUM ÒT ¹ LAND %RUM Å
+RINGLUNNI Å DESEMBER +ULUSUK!RTCOM
  

'EFINS
!%' UPPÖVOTTAVÁL F¾ST GEFINS GEGN ÖVÅ
AÈ VERA SËTT VEGNA FLUTNINGS 5PPL Å S
     EFTIR KL 
 KETTLINGAR  VIKNA F¹ST GEFINS 5PPL Å
S  

(LJËÈF¾RI
*OHN $EERE H¹G¾ÈAOLÅUR

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

«DÕRAR TÎLVUVIÈGERÈIR

!LHLIÈA TÎLVUVIÈGERÈIR OG UPPF¾RSLUR
5PPL Å S  

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

   VERÈL¾KKUN ¹ ÎLLUM VÎRUM
&RIENDTEX 3ÅÈUMÒLA  3 
/PIÈ   VIRKA DAGA LAUGAR
DAG  

4ÎLVUR

4IL SÎLU MJÎG LÅTIÈ NOTAÈ TROMMUSETT
HENTAR VEL BYRJENDUM 6ERÈ  ÖÒS 3
 
«SKA EFTIR AÈ KAUPA NOTAÈ PÅANË 5PPL
Å S     

4), 3®,5

3JËNVARP


#
"
$


 

 

 ## 
   

   

 $"

&R¹ 3UÈUR !FRÅKU -ESSENGER "AG .ATURAL
X SM !NTÅLËPUSKINN 6ERÈ 
3ENDUM ÒT ¹ LAND %RUM Å +RINGLUNNI Å
DESEMBER +ULUSUK!RTCOM   

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

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

4), 3®,5
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6ÁLAR OG VERKF¾RI

(REINGERNINGAR

-EINDÕRAVARNIR

-AGNHÒS EHF

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

0ARKET OG FLÅSALAGNIR

'ETUM B¾TT VIÈ OKKUR PARKET OG FLÅSA
LÎGNUM 5PPL Å S   MILLI
 

(EILSUVÎRUR

4RÁSMIÈIR GETA B¾TT VIÈ SIG VERKEFNUM
5PPL Å S  

-EINDÕRAVARNIR
3UÈURLANDS

#-4 HANDFR¾SITENNUR OG 3AGARBLÎÈ Å
MIKLU ÒRVALI SBORG 3MIÈJUVEGI  3
 

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

3TÅFLUÖJËNUSTA

(ÒSAVIÈHALD
6ÎRUFLUTNINGAR
4EK AÈ MÁR SM¹VÎRUFLUTNINGA FYRIR FYR
IRT¾KI OG EINSTAKLINGA ÒT UM ALLT LAND
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  

*ËLASKEMMTANIR

4AKTU ÖÁR TAK -EÈ (ERBALIFE N¾RÈU
¹RANGRI OG BETRI LÅÈAN %RLA "JARTMARZ S
  WWWECOIS
"OTNLAUS ORKA BETRI LÅÈAN (ERBALIFE
3HAPEWORK (EILSUR¹ÈGJÎF OG EFTIRFYLGNI
+AUPAUKI FYLGIR (ALLDËRA "JARNA HJÒKR
UNARFR¾ÈINGUR WWWHALLDORABJARNAIS
3     

%RTU AÈ FLYTJA /G BÒIN ¹ ÖVÅ ,¹TTU MIG
UM ÖRIFIN &ÎST VERÈTILB &LUTNINGSÖRIF
"ERGÖËRU S  
4EK AÈ MÁR REGLULEG ÖRIF &YRIRT¾KI OG
HEIMILI %INNIG FLUTNINGSÖRIF 3 


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

"ËKHALD

4ÎLVUR

&¾ÈUBËTAREFNI

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

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

6EFSÅÈUJËLAPAKKINN IS

3NYRTING

6EFHÕSING WWWIS

.UDD
-ASSAGE 4EL   -ARIA 
(Ë HËHË TEK AÈ MÁR HLUTVERK SVEINKA
UM H¹TÅÈIRNAR ,AUS ÎLL KVÎLD OG ALLAR
HELGAR VERÈI STILLT Å HËF 5PPL I S 
 'UNNAR '¹MUR

3P¹DËMAR

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

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

"ELLAIS 3  
%52/6)3!

3PILASP¹ 4AROT $RAUMAR¹ÈNINGAR
!NDLEG LEIÈSÎGN "IÈ FYRIR ÖEIM SEM
VILJA RATUGA GËÈ REYNSLA 3  
    MÅN KL   VIRKA
DAGA OG   LAUGARDAGA "ELLAIS
3P¹SÅMINN   3TJÎRNUSP¹ 4AROT
RSSP¹ $RAUMR¹ÈNINGAR ¹ST OG PENING
AR !NDLEG HJ¹LP 4RÒNAÈUR

2¹ÈGJÎF

3P¹SÅMINN  

(RINGDU NÒNA

2AFVIRKJUN
*ËLASVEINAÖJËNUSTA

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

&J¹RHAGSÎRÈULEIKAR VANT
AR ÖIG AÈSTOÈ
+ÅKTU ¹ WWWKAFLASKIPTIIS

(ÒSGÎGN

3¥-)  

"ÒSLËÈAFLUTNINGAR
%RT ÖÒ AÈ FLYTJA "ÒSLËÈAFL FYRIRT¾KJAFL
PÅANËFL OFL %XTRA STËR BÅLL &LUTNINGAÖJ
-IKAELS 3  
(RESSUSTU SVEINARNIR Å B¾NUM
&YRIRT¾KJASKEMMTANIR JËLASKEMMTANIR
JËLABÎLL OFL

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

3ËFALIST

4), 3®,5
4), 3®,5

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

KL¾ÈI YFIR BORÈSTOFUSTËLA 3ÁRSAUMUM
0ANTIÈ TÅMANLEGA 3ËFALIST 'ARÈATORGI
'ARÈAB¾
3  
WWW
SOFALISTIS

!LHLIÈA LOFTNETAÖJËNUSTA

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


4RÁSMÅÈI
'ETUM B¾TT VIÈ OKKUR ST¾RRI OG
MINNI GIFS OG SMÅÈAVERKEFNUM
,ÅNGFELLSVERKTAKAR EHF Å S  
)NGI

4), 3®,5

'L¾SILEGU SPÎNSKU RÒM
TEPPIN KOMIN 

µMSAR GERÈIR .Õ SENDING ST¾RRI GERÈIR
3ËFALIST 'ARÈATORGI 'ARÈAB¾ WWW
SOFALISTIS 3  

&)--45$!'52  DESEMBER 
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4IL LEIGU JA HERBERGJA ÅBÒÈ SÁRINNGANG
UR LAUS LEIGA  ÖÒS ¹ M¹N INNIFALIÈ
RAFMAGN OG HITI  ÖÒS KR TRYGGING
'REIÈLSUÖJËNUSTA SKILYRÈI 5PPL Å S 


(EIMILIST¾KI

3ELJAVEGUR LAUS STRAX

&YRIR VEIÈIMENN

!TVINNUHÒSN¾ÈI
«SKA EFTIR   FM IÈNAÈARHÒSN¾ÈI
(EF MEÈM¾LI OG GET GREITT FYRIRFRAM
GREIÈSLU EF MEÈ ÖARF %R Å SÅMA 
 3TEF¹N

JA HERBERGJA ÅBÒÈ TIL LEIGU 5PPL Å S
 

'EYMSLUHÒSN¾ÈI
(ÒSN¾ÈI ËSKAST

3ËFALIST

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

'L¾SILEG ¹KL¾ÈI FYRIR SËFA OG STËLA .ÕJIR
LITIR V¾NTANLEGIR 3ËFALIST
'ARÈATORGI
'ARÈAB¾
3  
WWW
SOFALISTIS

$ÕRAHALD

!TVINNA Å BOÈI

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

«SKA EFTIR JA HERBERGJA ÅBÒÈ TILBÒIN TIL
AÈ BORGA  M¹NUÈI FYRIRFRAM ER HEIÈ
ARLEG OG TRAUST %R MEÈ HVOLP 5PPL Å
S  

'UFUSTRAUBORÈ FYRIR KRÎFU
HARÈA 

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

5NGT PAR FR¹ 0ËLLANDI ËSKAR EFTIR JA JA
HERBERGJA ÅBÒÈ ¹ RËLEGUM STAÈ ¹ HÎFUÈ
BORGARSV¾ÈINU 'REIÈSLUGETA  ÖÒS ¹
M¹N 5PPL Å S  

2EYKLAUSAR

 KONUR SEM VINNA SAMAN ËSKA EFTIR
ÅBÒÈ TIL LEIGU   ÖÒS ¹ M¹NUÈI
5PPL Å S  

&RÅSTUNDAHEIMILI

-JÎG REGLUSAMUR ¹RS MAÈUR Å GËÈU
STARFI ËSKAR EFTIR FALLEGRI OG NOTALEGRI
ÅBÒÈ ¹ (ÎFUÈBORGARSV¾ÈINU ¶ARFNAST
ÅBÒÈAR STRAX MEÈ LANGTÅMA LEIGU Å HUGA
'REIÈSLU HUGMYND   Ö KR 3
 EÈA JOHAJAKO SIMNETIS

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

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

3UMARBÒSTAÈIR
(ÒSN¾ÈI Å BOÈI
,EIGJENDUR TAKIÈ EFTIR ¶IÈ ERUÈ SKREFI ¹
UNDAN Å LEIT AÈ RÁTTU ÅBÒÈINNI MEÈ HJ¹LP
,EIGULISTANS +ÅKTU INN ¹ WWWLEIGU
LISTINNIS EÈA HAFÈU SAMB VIÈ OKKUR Å
S  

'UESTHOUSE

(REINR¾KTAÈIR AMERÅSKIR #OCKER 3PANIEL
TIL SÎLU (23Å ¾TTBËK FYLGIR 5PPL Å S
 

(ERBERGI FR¹  ÖÒS PR M¹N 5PPL Å
S  

 FRESS F¾DD NËVEMBER F¹ST GEFINS
5PPL Å S  

4IL LEIGU  HERB ÅBÒÈ ,EIGIST FR¹  JAN
5PPL Å S     

,ABRADOR HVOLUR

,ÅTIL ÅBÒÈ LEIGIST FYRIR EINSTAKLING EÈA
PAR Å NOKKRA M¹NUÈI M!$3, OG ÎLLUM
HÒSBÒNAÈI !LLT INNIFALIÈ 6ERÈ  ÖÒS
&YRIRFRAMGREIÈSLA 3  

%R MEÈ YNDISLEGANN ,ABRADOR HVOLP TIL
SÎLU 5PPL Å S  

¶INN EIGIN GEYMSLUBÅLSKÒR   OG 
M %INNIG BRETTI "ÒSLËÈIR FYRIRT¾KI
IÈNAÈARMENN 5PPHITAÈ OG VAKTAÈ 3
  WWWGEYMSLAEITTIS

"ÅLSKÒR
'ËÈUR  FM BÅLSKÒR MEÈ HITA OG RAF
MAGNI TIL LEIGU FYRIR BÒSLËÈ EÈA GEYMSLU
5PPL Å S     

!MERICAN 3TYLE
6ANTAR ÖIG GËÈA AUKAVINNU
MEÈ SKËLANUM EFTIR ¹RAMËT
,AUSAR STÎÈUR ¹ !MERICAN 3TYLE
Å 4RYGGVAGÎTU "ÅLDSHÎFÈA OG
.ÕBÕLAVEG
%NGA FEIMNI S¾KTU UM ¹
AMERICANSTYLEIS



(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



    

'""&"")",
!"(,,!"!!")#
" !%    $!   $ ( 
%  $$&".#!"#-##! *! +
 # % +  "!" !") #)!! 
 $#&%  
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%LDHÒS OG R¾STING
-ËTTÎKUELDHÒSIÈ
.ORÈURBRÒN  6ILT ÖÒ
VINNA MEÈ OKKUR
+OMDU Å HEIMSËKN 
¥ BOÈI ER HLUTAVINNA EÈA HEILS
DAGSVINNA MEÈ EÈA ¹N HELG
ARVINNU 3TARFI Å ELDHÒSI GETUR
FYLGT R¾STING Å MATSAL
6IÈ BJËÈUM UPP ¹
&JÎLBREYTNI Å STARFI
3VEIGJANLEGAN VINNUTÅMA
'ËÈAN LIÈSANDA
3TARSFMAÈUR ÖARF AÈ GETA HAFIÈ
STÎRF SEM FYRST
,AUN SAMKV¾MT KJARASAMN
INGUM 2EYKJAVÅKUR OG %FLINGAR

!46)..!
(J¹ $ËRA Å -JËDD
«SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA FJALLHRESSA
EINSTAKLINGA TIL STARFA B¾ÈI Å
ELDHÒS OG AFGREIÈSLU 'ËÈ LAUN Å
BOÈI FYRIR GOTT FËLK
5PPL Å SÅMA    
 EÈA ¹ STAÈNUM

!¶ ¶RIF
&RAMS¾KIÈ FYRIRT¾KI SEM SÁRH¾ÙR SIG Å ÖRIFUM ¹
NÕBYGGINGUM ËSKAR EFTIR AÈ R¹ÈA HËPSTJËRA Å DAGVINNU
SKILEGT ER AÈ VIÈKOMANDI SÁ ORÈINN  ¹RA OG HAÙ
BÅL TIL UMR¹ÈA 'ËÈ LAUN Å BOÈI FYRIR RÁTTAN AÈILA OG
UPPLÕSINGAR Å SÅMA  

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

(REINGERNINGARBËNUN

3MIÈIR ËSKAST

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

)TALIAN #HEF WITH  YEARS OF EXPERIENCE IN
THE MEDITERRANEAN KITCHEN IS LOOKING FOR
WORK IN 2EYKJAVIK RESIDENCE AND WORKPERMIT OKAY
WORKING EXPERIENCE IN )CELAND EXISTING
CONTACT .INEVAPUNTINI YAHOOIT OR  

,EIKSKËLINN 3ËLBORG VIÈ
6ESTURHLÅÈ AUGLÕSIR EFTIR LEIK
SKËLAKENNARASTARFSMANNI
FR¹ OG
MEÈ ¹RAMËTUM
5PPLÕSINGAR GEFUR SKËLASTJËRI Å
SÅMA  

6ANTAR ÖIG AUKAVINNU ,2 HEILSU OG
FEGRUNARKERFI 3  

+OKKARNIR VEISLUÖJËN
USTA

4ILKYNNINGAR

,EIKSKËLINN 3ËLBORG

.¹NARI UPPL VEITIR 3IGRÅÈUR
«LAFSD S   NETFANG
SIGRIDUROLAFSD REYKJAVIKIS

2¾STINGAÖJËNUSTAN SF ËSKAR
EFTIR AÈ R¹ÈA HRAUSTA STARFS
MENN Å FRAMTÅÈARSTÎRF VIÈ AÈAL
HREINGERNINGAR OG BËNVINNU
-IKIL VINNA FRAMUNDAN
.¹NARI UPPLÕSINGAR GEFUR
¶R¹INN Å SÅMA   ¹
SKRIFSTOFUTÅMA

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

3MIÈUR EÈA LAGHENTUR MAÈUR ËSKAST
TIL STARFA Å 06# GLUGGAVERKSMIÈJU

!UGLÕSI EFTIR SMIÈ EÈA HANDLÎGNUM
MANNI TIL VINNU 5PPL Å S  
(ÒSASMÅÈAMEISTARI ËSKAR EFTIR AÈ R¹ÈA
SMIÈ 5PPL Å S  
6ANTAR STARFSFËLK Å R¾STINGAR ¹ KVÎLDIN
OG UM HELGAR SVEIGJANLEGUR VINNUTÅMI
5PPL Å S  
9FIRVÁLSTJËRA MATSVEIN OG H¹SETA VANTAR
¹  TONNA NETAB¹T FR¹ 3UÈURNESJUM
5PPL Å S     
&LUTNINGABÅLSTJËRI ËSKAST TIL STARFA
STRAX ÖARF AÈ VERA VANUR !KSTURSLEIÈ
2EYKJAVÅK 0ATREKSFJÎRÈUR 2EYKJAVÅK
5PPL GEFUR (ELGI Å S    


"JËÈUM ¶ËRI 3VEINSSON HJARTAN
LEGA VELKOMINN Å 3UPERNOVA KLÅKUNA
4ÅMAPANTANIR Å SÅMA  

!ÈALFUNDUR ¥3!-

!ÈALFUNDUR ¥SLENSK AMERÅSKA FÁLAGSINS
VERÈUR HALDINN ¹ (ËTEL ,OFTLEIÈUM 
DES  KL  Å ¶INGSAL  $AGSKR¹
SAMKV¾MT LÎGUM FÁLAGSINS 3TJËRN
¥SLENSK AMERÅSKA FÁLAGSINS

5M ER AÈ R¾ÈA SPENNANDI STARF Å ÎRT VAXANDI
FYRIRT¾KI ¹ HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU
5MS¾KJANDI ÖARF AÈ VERA DUGLEGUR SKIPULAGÈUR
OG HAFA GËÈA SAMKIPTAH¾ÙLEIKA
2EYNSLA ÒR BYGGINGAIÈNAÈINUM ER NAUÈSYNLEG
'ËÈ LAUN ERU Å BOÈI FYRIR GËÈAN STARFSKRAFT
5MSËKNIR SENDIST ¹ PGV PGVIS

µMISLEGT
%NGAR SKULDIR (¾RRI
TEKJUR

3KOÈAÈU -AGNADCOM OG L¾RÈU AÈ
SKAPA ÖÁR Ö¾R TEKJUR SEM ÖÒ VILT
HEIMA HJ¹ ÖÁR
'¾LUDÕRAEIGENDUR ATHUGIÈ .ÒNA ERU
ALLAR G¾LUDÕRAVÎRUR ¹ H¹LFVIRÈI Å 4OKYO
G¾LUDÕRAVÎRUM (AFNARFIRÈI
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*OLLI
*OLLI (AFNARFIRÈI ËSKAR EFTIR FËLKI
Å HLUTASTARF "REYTILEGAR VAKTIR Å
BOÈI 4ILVALIN VINNA FYRIR SKËLA
FËLK 3KEMMTILEG VINNA MEÈ
SKEMMTILEGU FËLKI
5MSËKNAREYÈUBLÎÈ FAST ¹
STAÈNUM %INNIG GEFUR ,ÅNEY
UPPL Å SÅMA  

 

'4 VERKTAKAR ËSKA EFTIR VÎNUM TRAILER
BÅLSTJËRA TIL STARFA SEM FYRST !LLAR N¹NARI
UPPLÕSINGAR F¹ST Å SÅMA  
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3AMKV¾MT SKIPULAGS OG BYGGINGARLÎGUM NR  MEÈ
SÅÈARI BREYTINGUM AUGLÕSIR B¾JARSTJËRN 3VEITARFÁLAGSINS R
BORGAR TILLÎGU AÈ DEILISKIPULAGI ¹ &OSSNESI Å 3VEITARFÁLAGINU
RBORG
$EILISKIPULAGSSV¾ÈIÈ AFMARKAST AF RB¾JARVEGI AÈ NORÈAN
LANDAMÎRKUM 3VEITARFÁLAGSINS ®LFUS AÈ VESTAN ®LFUS¹ AÈ
SUNNAN OG AUSTUR YFIR 3UÈURLANDSVEG AÈ UNDANSKILDUM
TVEIM SYÈSTU LËÈUNUM 3L¹TURFÁLAGI 3UÈURLANDS OG "JARGI 
 SV¾ÈINU ER GERT R¹È FYRIR  LËÈUM FYRIR BLANDAÈA NOTKUN
VERSLUNAR ÖJËNUSTU OG IÈNAÈARSV¾ÈI %INNIG ER ¹ SV¾ÈINU
 M KIRKJUGARÈSLËÈ
3UÈURLANDSVEGUR VERÈUR TVÎFALDAÈUR MEÈ MIÈEYJU MILLI AKR
EINA FR¹ HRINGTORGI VIÈ RB¾JARVEG AÈ ®LFUS¹RBRÒ 5NDIRGÎNG
FYRIR GANGANDI VEGFARENDUR VERÈA SUNNAN !RNBERGS
4EIKNINGAR OG GREINARGERÈ MUN LIGGJA FRAMMI ¹ SKRIFSTOFU
FRAMKV¾MDA OG VEITUSVIÈS RBORGAR AÈ !USTURVEGI  ¹
3ELFOSSI FR¹ OG MEÈ  DESEMBER  TIL OG MEÈ
 JANÒAR 

¶EIR SEM TELJA SIG EIGA HAGSMUNA AÈ G¾TA ER GEFINN KOSTUR ¹
AÈ GERA ATHUGASEMDIR VIÈ TILLÎGUNA &RESTUR TIL AÈ SKILA INN AT
HUGASEMDUM RENNUR ÒT  JANÒAR  OG SKAL ÖEIM SKIL
AÈ SKRIFLEGA TIL SKIPULAGS OG BYGGINGARFULLTRÒA ¹ SKRIFSTOFU
FRAMKV¾MDA OG VEITUSVIÈS !USTURVEGI   3ELFOSSI
 SAMA TÅMA ER TEIKNING OG GREINAGERÈ TIL KYNNINGAR
¹ HEIMASÅÈU RBORGAR HTTPWWWARBORGIS ÖAR SEM
H¾GT ER AÈ SKOÈA TILLÎGUNA OG SENDA ATHUGASEMDIR TIL
SKIPULAGS OG BYGGINGARFULLTRÒA Å NETFANGI
SKIPULAG ARBORGIS
¶EIR SEM EKKI GERA ATHUGASEMDIR VIÈ TILLÎGUNA INNAN
OFANGREINDS FRESTS TELJAST SAMÖYKKJA HANA
3ELFOSSI  DESEMBER 
????????????????????????????????
"¹RÈUR 'UÈMUNDSSON SKIPULAGS OG
BYGGINGARFULLTRÒI RBORGAR

Prentmet Vesturlands, HeiÝargerÝi 22 Akranesi, skar eftir
aÝ rÝa prentsmiÝjustjra. Mjg spennandi starf er  boÝi
fyrir rttan aÝila.
StarfiÝ er aÝallega flgiÝ :
¥ Mttku viÝskiptavina og ßjnustu viÝ ß.
¥ Slu, prentrÝgjf og tilboÝagerÝ.
¥ Umbroti/uppsetningu prentgripa.
¥ FramleiÝslustàringu.
¥ Starfsmannastjrnun.
¥ Tengslum viÝ mÝurfyrirt¾kiÝ, Prentmet  Reykjavk,
og aÝ vinna og stàra eftir stefnu ßess.
H¾fniskrfur:
¥ PrentsmiÝur eÝa samb¾rileg menntun.
¥ Reynsla og ßekking  stjrnun.
¥ GÝ tlvußekking
ViÝ leitum aÝ aÝila sem er byrgÝarfullur, duglegur, heiÝarlegur, traustur og gÝur  samvinnu, sànir frumkv¾Ýi, og
ßjnustulund og eflir heildina. GÝ laun  boÝi fyrir rttan
aÝila.
ViÝ mat  umsknum verÝur tekiÝ srstakt tillit til reynslu og
ßekkingar ums¾kjenda.
Prentmet bàÝur upp  hg¾Ýa prentun ßar sem hraÝi, g¾Ýi
og persnuleg ßjnusta fara vel saman  framleiÝslunni.
LgÝ er rk hersla  aÝ starfsflki lÝi vel  vinnustaÝ.
Atvinnuumskn er  heimasÝunni www.prentmet.is
Umsknarfrestur er til 22. desember 2006.
Nnari upplàsingar um starfiÝ eru hj starfsmannastjra 
sma 8560604.
Prentmet er frams¾kin prentsmiÝja meÝ hfuÝstÝvar aÝ
Lynghlsi 1  Reykjavk og tib  Akranesi og Selfossi
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Getur ekki keypt flík án þess að máta hana

 AÈ LANGMINNUGUSTU FRUMURNAR Å
MANNSLÅKAMANUM ERU EITILFRUM
URNAR
 AÈ MARGAR KYNSLËÈIR EITILFRUMNA
VERÈA TIL ¹ ¾VISKEIÈI MANNSLÅK
AMANS OG ÖVÅ GLEYMA Ö¾R ALDREI
ËVINI
 AÈ HREYFITAUGAFRUMUR ERU SUMAR
HVERJAR   METRAR AÈ LENGD
 AÈ / BLËÈFLOKKUR ER ALGENGASTI
BLËÈFLOKKURINN Å HEIMINUM
 AÈ Å .OREGI ER ! BLËÈFLOKKUR
ALGENGASTUR
 AÈ ST¾RSTA GALLBLAÈRA SEM M¾LST
HEFUR VAR   KÅLË AÈ ÖYNGD
 AÈ MINNSTI VÎÈVI MANNSLÅKAMANS
ER ÅSTAÈSVÎÈVINN Å MIÈEYRANU
 AÈ ÅSTAÈSVÎÈVINN ER INNAN VIÈ
  SENTIMETRA LANGUR
 AÈ 3AMMY +ING HEFUR LIFAÈ LENGST
ALLRA HJARTAÖEGA EÈA Å  ¹R OG
 DAGA
 AÈ LENGSTI TÅMI SEM GERVIHJARTA
ÖEGI HEFUR LIFAÈ ERU  DAGAR
 AÈ NOKKUÈ MÎRG D¾MI ERU UM
ÖRIÈJU TANNTÎKU SÅÈLA ¹ ¾VINNI
 AÈ ÖYNGSTA BARN VIÈ F¾ÈINGU VË
  KÅLË EÈA   MERKUR OG VAR
 SENTIMETRAR
 AÈ BARNIÈ F¾DDIST ¹RIÈ  OG
LIFÈI Å  KLUKKUSTUNDIR
 AÈ MËÈIR ÖESSA BARNS VAR  
METRAR ¹ H¾È
 AÈ YNGSTI EINSTAKLINGURINN TIL AÈ
ÒTSKRIFAST SEM L¾KNIR VAR  ¹RA AÈ
ALDRI (ANN ÒTSKRIFAÈIST ¹RIÈ 
 AÈ YNGSTA MANNESKJAN TIL AÈ LEIKA
¹ 7IMBLEDON MËTINU VAR *ENNIFER
#APRIATI ÖEGAR HÒN VAR  ¹RA
 AÈ  NEMAR Å ¶ÕSKALANDI SETTUST
¹ EINN OG SAMA STËLINN Å EINU
 AÈ NEMARNIR S¹TU HVER ¹ ÎÈRUM OG
MYNDUÈU   METRA LANGA RÎÈ
 AÈ LENGSTI TÅMI SEM NOKKURN HEFUR
REKIÈ EINAN ¹ RÒMSJË ERU 
DAGAR
 AÈ ÎRTUNGL -ARS &ËBOS ER N¾ST
SINNI REIKISTJÎRNU AF ÎLLUM TUNGL
UM SËLKERFISINS
 AÈ &ËBOS ER  SINNUM N¾R -ARS
EN TUNGLIÈ ER N¹L¾GT JÎRÈU
 AÈ FYLGITUNGL *ÒPÅTERS 4ÅTANUS
HEFUR ÖYKKASTA LOFTHJÒP ALLRA
TUNGLA Å SËLKERFINU
 AÈ MEÈALHITI 6ENUSAR ER UM 
CELSÅUS
 AÈ ST¾RSTA TUNGLIÈ SEM SNÕST
ANDS¾LIS UM REIKISTJÎRNU SÅNA ER
4RÅTON TUNGL .EPTÒNUSAR
 AÈ R¾KTUN GR¾NMETIS ¹ ¥SLANDI
HËFST STRAX VIÈ LANDN¹M
 AÈ Å N¾RINGARGILDI GÒRKUNNAR ER AÈ
MESTU Å HÕÈI HENNAR

(ELENU *ËNSDËTTUR  ¹RA S¹LFR¾ÈINEMA FINNST
GAMAN AÈ VERSLA ERLENDIS OG SEGIR AÈ ÖAÈ LEYNIST
ALLTAF EINHVERJAR SKEMMTILEGAR BÒÈIR Å HLIÈARGÎTUN
UM

 +AUPIRÈU MIKIÈ Å ÒTLÎNDUM
*¹ ÖEGAR ÁG ER ERLENDIS FINNST MÁR SKEMMTILEGAST
AÈ SKOÈA MARKAÈI OG RÎLTA UM HLIÈARGÎTUR ÖAR
LEYNIST ALLTAF EITTHVAÈ SPENNANDI

 (VER ER UPP¹HALDSBÒÈIN ÖÅN
¶¾R ERU NÒ MARGAR FLOTTAR EN ÁG MUNDI SEGJA AÈ
UPP¹HALDSBÒÈIRNAR MÅNAR SÁU 3PÒÒTNIK OG 2OKK OG
RËSIR

 4EKURÈU SKYNDI¹KVARÈANIR Å FATAKAUPUM
¡G GERÈI ÖAÈ MIKIÈ ¹ÈUR EN Å DAG ER ÁG ORÈIN MJÎG
VANDL¹T ¹ FATNAÈ

 (VAÈ FINNST ÖÁR SKEMMTILEGAST AÈ KAUPA
&ALLEGIR KJËLAR OG SKËR HAFA ALLTAF VERIÈ Å MIKLU
UPP¹HALDI
 (EFURÈU KEYPT MIKIÈ ¹ NETINU
.EI EN ÁG GET SAGT ÖÁR AÈ ÖAÈ HEFUR OFT VERIÈ FREIST
ANDI ¡G GET EKKI KEYPT FLÅK ¹N ÖESS AÈ M¹TA HANA

 (VORT VERSLAR ÖÒ MEIRA ¹ ,AUGAVEGI EÈA Å
VERSLUNARMIÈSTÎÈVUM
¡G MUNDI HIKLAUST SEGJA AÈ ÁG VERSLAÈI MEIRA ¹
,AUGAVEGINUM

(ELENA *ËNSDËTTIR
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Valdníðsla Framsóknar er okkur dýr
5-2¨!.
3TARFSLOK

F

jölmiðlar skýra frá því, að réttarsátt hafi náðst í máli Björns
Friðfinnssonar ráðuneytisstjóra
gegn ríkinu en ráðherrar Framsóknar höfðu af honum ráðuneytissjórastöðuna, sem hann var forsetaskipaður í. Verður iðnaðar- og
viðskiptaráðuneytið að greiða
Birni ráðuneytissjóralaun til sjötugs þó hann sé ekki við störf í
ráðuneytinu og að auki verður
ráðuneytið að greiða 2 milljónir
króna í miskabætur. Munu þetta
einna hæstu miskabætur, sem
dæmdar hafa verið. Þrír ráðherrar skrifuðu undir réttarsáttina og

viðurkenndu þar með, að iðnaðarog viðskiptaráðherra hefði brotið
lög með því að hafa ráðuneytisstjórastöðuna af Birni.

'RËF VALDNÅÈSLA
„Brottvikning“ Björns úr embætti
ráðuneytisstjóra er eitt nýjasta
dæmið um grófa valdníðslu ráðherra Framsóknarflokksins. Björn
Friðfinnsson var skipaður ráðuneytisstjóri 1989 ævilangt. Hann
fékk leyfi frá störfum til þess að
fara til starfa hjá ESA í Brussel en
átti samkvæmt samkomulagi að
taka við starfi sínu í ráðuneytinu
aftur en það samkomulag var svikið. Var það dregið nokkrum sinnum, að hann fengi að taka við
starfi sínu á ný. Hafði Björn sýnt

mikinn
samkomulagsvilja en
samt
var
samkomulag við hann
svikið.
Björn
er
mjög hæfur
embættismaður og
hann hafði
"*®2'6).
ekkert brot'5¨-5.$33/.
ið af sér í
starfi. Ekki var unnt að finna neitt
að störfum hans.Hið eina sem ráðherrar Framsóknarflokksins gátu
fundið að Birni var, að hann væri
jafnaðarmaður! Þó eru mörg
dæmi um það, að menn hafa gegnt

háum embættum í Stjórnarráðinu
þó þeir hafi ekki haft sömu stjórnmálaskoðanir og ráðherrarnir.
Þetta er ekki í fyrsta sinn sem
fyrrverandi iðnaðar- og viðskiptaráðherra misbeitir valdi sínu við
ákvarðanir um embætti og lætur
stjórnmálaskoðanir ráða skipun
og brottvikningu. Skammt er síðan
sami ráðherra flæmdi Georg
Ólafsson, frábæran forstjóra Samkeppnisstofnunar, úr starfi til þess
að koma rétt ættuðum Framsóknarmanni að. Það virðist ekki skipta
ráðherra ríkisstjórnarinnar neinu
máli, þó þeir baki ríkissjóði mikið
fjárhagstjón með embættisfærslum sínum og embættisafglöpum.
Þeir afgreiða starfslokasamninga
á færibandi og senda ríkissjóði

reikninginn. Miklar skaðabætur
skipta þá ekki máli. Ríkið borgar.

®NNUR MISBEITING VALDS
Mörg önnur dæmi mætti nefna
um valdníðslu og misbeitingu
valds ráðherra Framsóknar og
Sjálfstæðisflokksins. Í utanríkisráðuneytinu hefur flokksgæðingum þessara flokka verið raðað í
sendiherrastöður og önnur embætti. Báðir stjórnarflokkarnir
hafa verið drjúgir í því efni en
Framsókn hefur haft vinninginn
og alltaf „passað“ vel upp á sína
menn og sennilega á Framsókn
metið í því að troða sínum mönnum í embætti.
Höfundur er viðskiptafræðingur.

"2¡& 4), ",!¨3).3
%LLIHEIMILIÈ 'RUND
*ËHANN , (ELGASON FJALLAR UM EINU
KOMU SÅNA ¹ 'RUND Å 2EYKJAVÅK
¶AÈ SKÕTUR SKÎKKU VIÈ ÖEGAR AÈ STJËRN
'RUNDAR TALAR UM AÈ BLAÈAMAÈUR ¥SA
FOLDAR HAFI BROTIÈ FRIÈHELGI EINKALÅFSINS
ÖEGAR S¹ SAMI BLAÈAMAÈUR FLETTI OFAN
AF ËSTJËRN OG VONDU VIÈURV¾RI ELLIHEIM
ILISINS 3TJËRN 'RUNDAR HEFÈI FREKAR ¹TT
AÈ ÖAKKA FYRIR UPPLÕSINGARNAR OG LOFA
BETRUN HELDUR EN AÈ FARA Å VONT SKAP
OG SVARA MEÈ HROKA OG BARNALEGUM
ÒTSKÕRINGUM SEM KOMA SJ¹LFU M¹LINU
EKKERT VIÈ !È BOÈA KOMU SÅNA ¹ SLÅKAR
STOFNANIR ER EKKI RÁTTA LEIÈIN TIL AÈ
KOMAST AÈ HINU SANNA ÖVÅ Ö¹ GEFST TÅMI
TIL AÈ T¾MA ÒR ÎSKUBÎKKUNUM EINS OG
SAGT ER !ÈFERÈ BLAÈSINS ER EINMITT SÒ
EINA RÁTTA TIL AÈ KOMAST AÈ HLUTUNUM
EINS OG ÖEIR ERU (EF ÁG AÈEINS EINU
SINNI KOMIÈ INN FYRIR DYRNAR ¹ 'RUND EN
ÖAÈ VAR FYRIR UM ÖAÈ BIL  ¹RUM SÅÈAN
AÈ MIG MINNIR ÖEGAR ÁG HEIMSËTTI
FR¾NDA MINN HANN 'UNNAR STUTTU ¹ÈUR
EN HANN LÁST ¶EGAR ÁG KOM INN Å KJALL
ARA HERBERGIÈ ÖAR SEM HANN L¹ ¹SAMT
 ÎÈRUM GAMALMENNUM FANN ÁG STRAX
FYRIR ÖUNGU LOFTI OG ST¾KJU LYKT ¶EGAR
ÁG KOM AÈ RÒMI HANS S¹ ÁG HVERS KYNS
VAR ,¹ HANN BROSANDI Å ÖVAGI SÅNU OG
ÖAÈ GREINILEGA Å EINHVERN TÅMA ÖVÅ LAKIÈ
VAR DÎKKGULT ¹ STËRU SV¾ÈI OG SEM VAR
ORÈIÈ DÎKKBRÒNT Å JAÈARINN &ËR ÁG STRAX
FRAM ¹ GANG OG EFTIR TÎLUVERÈA LEIT RAKST
ÁG ¹ UNGAN MANN SEM ÁG SAGÈI HVERS
KYNS V¾RI +INKAÈI HANN KOLLI OG HVARF
MÁR SVO SÕNUM ¶ANN TÅMA SEM ÁG
¹TTI MEÈ 'UNNARI ÖARNA Å HERBERGINU
KOM ENGINN TIL AÈ SINNA HONUM OG
HVAÈ LENGI HANN ÖURFTI AÈ LIGGJA ÖARNA
Å ÖVAGI SÅNU EFTIR AÈ ÁG KVADDI HEF ÁG
EKKI HUGMYND UM
¶ESSI DAPURLEGA ¹SÕND GREYPTIST Å HUGA
MINN OG VARÈ STRAX SVO SKÕR ÖEGAR
¥SAFOLD FLETTI OFAN AF UMHYGGJU STJËRNAR
'RUNDAR YFIR GAMALMENNUM

,EKI Å -OSFELLSB¾
6EGNA FRÁTTA  OG  DESEMBER
¥ UMFJÎLLUN UM M¹LIÈ VERÈUR AÈ HAFA
Å HUGA AÈ HOLR¾SAKERFI -OSFELLSB¾JAR
¹ UMR¾DDU SV¾ÈI ER TVÅSKIPT OG ERU
KERFIN AÈSKILIN !NNARS VEGAR ER UM
REGNVATNSKERFI AÈ R¾ÈA SEM TEKUR VIÈ
REGNVATNI OG ÎÈRU YFIRBORÈSVATNI HINS
VEGAR ER UM SKËLPKERFI AÈ R¾ÈA SEM
LIGGUR MUN DÕPRA OG KOM FLËÈUM HELG
ARINNAR EKKERT VIÈ 6IÈ VEÈURAÈST¾ÈUR
SEM SKÎPUÈUST SÅÈASTLIÈNA HELGI VIRÈIST
SEM REGNVATNSKERFI HAFI EKKI ANNAÈ
VATNSMAGNI OG ÖVÅ VARÈ ¹KVEÈIN UPP
SÎFNUN ¹ VATNI ¹ GÎTUM UM NOKKURRA
KLUKKUSTUNDA SKEIÈ 3AMKV¾MT FRAM
KOMNUM LÕSINGUM ¹ UMR¾DDU ATVIKI
Å +LAPPARHLÅÈ  VIRÈIST SEM VATN HAFI
FL¾TT INN UM REYKR¾SILÒGU OG EÈA
LOFTR¾SIINNTAK VIÈ +LAPPARHLÅÈ  OG
ÖAÈAN NIÈUR Å RAFMAGNSTÎFLU Å KJALLARA
SEM VARÈ ÖESS VALDANDI AÈ D¾LA Å
UMR¾DDUM KJALLARA SLË ÒT MEÈ ¹ÈUR
GREINDUM AFLEIÈINGUM (VERS VEGNA
VATN GAT FL¾TT INN UM REYKR¾SILÒGU ER
EITTHVAÈ SEM KANNA VERÈUR ¹ ÎÈRUM
VETTVANGI -¹L SEM ÖESSI ERU VENJU
SAMKV¾MT SKOÈUÈ OG ÒRSKURÈAÈ Å
ÖEIM HJ¹ TRYGGINGARFÁLÎGUM VIÈEIGANDI
AÈILA %KKI VERÈUR ANNAÈ SÁÈ EN AÈ SVO
SÁ EINNIG Å ÖESSU TILVIKI
¶AÈ ER ¹VALLT MIÈUR ÖEGAR VATN FL¾ÈIR
INN Å ÅBÒÈAHÒS MEÈ TILHEYRANDI TJËNI
ÖAÈ BER AUÈVITAÈ AÈ HARMA %KKI VERÈ
UR HINS VEGAR SÁÈ HVERNIG UMFJÎLLUN
SEM AÈ HLUTA TIL BYGGIST ¹ MISSKILNINGI
¹ SÅÈUM DAGBLAÈA HJ¹LPI TIL VIÈ ÒRLAUSN
M¹LSINS
*ËHANNA " (ANSEN B¾JARVERKFR¾È
INGUR -OSFELLSB¾JAR

ÚTGÁFUTÓNLEIKAR
LAUGARDALSHÖLL 30. DESEMBER
Sálin og Gospelkór Reykjavíkur endurtaka leikinn frá því í haust.
Flutt verða lög úr safni Sálarinnar sem sérstaklega eru útsett með hliðsjón af kórnum.
Sannarlega einstök upplifun.

Miðasala á midi.is
Tryggðu þér sæti tímanlega.
Góð jólagjöf fyrir tónelska!
Diskurinn Lifandi í Laugardalshöll geymir hljóð- og myndupptökur frá 15.09.06
Fæst í öllum hljómplötuverslunum
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¶ÕSKA

+JARNI M¹LSINS
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(EIMILD (AGSTOFA ¥SLANDS

 &JÎLDI GRUNNSKËLANEMA  
SEM L¾RA HVERT TUNGUM¹L

Konum fjölgar í stétt ökukennara

3P¾NSKA

&RANSKA
3¾NSKA











)TALSKA



.ORSKA

nám, fróðleikur og vísindi

3ÅÈASTA LAUGARDAG BRAUTSKR¹ÈUST  ÎKU
KENNARAR FR¹ 3ÅMENNTUNARSTOFNUN +ENNARA
H¹SKËLA ¥SLANDS ¶ETTA ER Å FYRSTA SKIPTI SEM
ÎKUKENNARAR ERU ÒTSKRIFAÈIR EFTIR AÈ REGLUM
UM ÎKUKENNARAN¹M VAR BREYTT FYRIR BREYT
INGUNA ÖURFTU UMS¾KJENDUR AÈ VERA MEÈ
MEIRAPRËF %INUNGIS FJËRAR KONUR BRAUTSKR¹È
UST AÈ ÖESSU SINNI EN ¹TJ¹N KARLAR
'UÈRÒN 3IGURFINNSDËTTIR ER EIN ÖEIRRA
KVENNA SEM ÒTSKRIFAÈIST ¹ LAUGARDAGINN
(ÒN SEGIR AÈ ¹ST¾ÈAN FYRIR ÖVÅ AÈ HÒN HAFI
EKKI FARIÈ FYRR Å N¹MIÈ SÁ AÈ HÒN ER EKKI
MEÈ MEIRAPRËF ,ÅKLEGA MUNU KONUR NÒ
Å AUKNUM M¾LI GERAST ÎKUKENNARAR SEGIR
'UÈRÒN
(ÒN SEGIR AÈ HANA HAFI LANGAÈ AÈ FARA
Å N¹MIÈ VEGNA ÖESS AÈ ALLT FR¹ ÖVÅ AÈ HÒN
TËK SJ¹LF BÅLPRËF FYRIR TUTTUGU ¹RUM HAFI HANA
ALLTAF LANGAÈ AÈ GERAST ÎKUKENNARI b¶AÈ ER

N .ÕTT VEFSV¾ÈI

5PPLÕSINGAVEFUR FYRIR RAUNVÅSINDI
3ETTUR HEFUR VERIÈ UPP SÁRSTAKUR VEFUR HJ¹ -ENNTAG¹TT WWWMENNTAGATT
ISVISINDI ÖAR SEM ER AÈ FINNA UPPLÕSINGAR UM FÁLÎG STOFNANIR OG VIÈBURÈI SEM
TENGJAST N¹TTÒRUVÅSINDUM OG KENNSLUEFNI
¥ NËVEMBER ¹RIÈ  SKIPAÈI MENNTAM¹LAR¹ÈHERRA STARFSHËP TIL AÈ GERA
TILLÎGUR UM AÈGERÈIR TIL FJÎLGUNAR NEMENDA Å RAUNVÅSINDUM OG RAUNGREINUM
3TARFSHËPURINN HEFUR NÒ SKILAÈ R¹ÈHERRA TILLÎGUM SÅNUM OG ER EIN ÖEIRRA SÒ AÈ
-ENNTAG¹TT VERÈI FALIÈ AÈ HALDA UTAN UM OG KOMA ¹ FRAMF¾RI UPPLÕSINGUM UM
STARFSEMI TENGDA RAUNVÅSINDUM

N 3TYRKIR 3NORRA 3TURLUSONAR

¶ÕÈINGAR ¹ «LAFS SÎGU HELGA OG 6ÎLUSP¹
KVEÈIÈ HEFUR VERIÈ AÈ &RAN¿OIS 8AVIER $ILLMANN
PRËFESSOR VIÈ 3ORBONNE H¹SKËLA Å 0ARÅS OG DR 0ATRICIA
0IRES "OULHOSA FR¾ÈIMAÈUR Å #AMBRIDGE ¹ %NGLANDI
MUNI HLJËTA STYRK 3NORRA 3TURLUSONAR Å ¹R 3TYRKIRNIR
ERU VEITTIR ERLENDUM RITHÎFUNDUM ÖÕÈENDUM OG
FR¾ÈIMÎNNUM SEM VILJA DVELJA ¹ ¥SLANDI TIL AÈ KYNNAST
ÅSLENSKRI TUNGU MENNINGU OG MANNLÅFI 3TYRKIRNIR
SKULU VEITTIR Å ÖRJ¹ M¹NUÈI HIÈ MINNSTA OG MIÈAST VIÈ
GREIÈSLU ¹ FERÈAKOSTNAÈI STYRKÖEGA OG DVALARKOSTNAÈI
$ILLMAN VINNUR AÈ ÖÕÈINGU ¹ «LAFS SÎGU HELGA
¹ FRÎNSKU OG DR "OULHOSA ER AÈ ÖÕÈA 6ÎLUSP¹ ¹
PORTÒGÎLSKU OG VINNA AÈ UNDIRBÒNINGI KYNNINGAR ¹
ÅSLENSKUM FORNBËKMENNTUM Å "RASILÅU

N -¹LÖING

4ILBRIGÈI Å SETNINGAGERÈ
&ÎSTUDAGINN  DESEMBER ¹ MILLI KLUKKAN  OG  VERÈUR HALDIÈ M¹LÖING UM
TILBRIGÈI Å SETNINGAGERÈ Å STOFU  Å ,ÎGBERGI
 M¹LÖINGINU MUNU -! NEMAR Å ÅSLENSKU SEM TËKU Ö¹TT Å N¹MSKEIÈINU
4ILBRIGÈI Å SETNINGAGERÈ KYNNA NIÈURSTÎÈUR ÒR KÎNNUNUM SEM ÖEIR GERÈU ¹
ÕMSUM EINKENNUM Å SETNINGAGERÈ ÅSLENSKS NÒTÅMAM¹LS .¹MSKEIÈIÈ VAR HALDIÈ
Å TENGSLUM VIÈ SAMNEFNT ÎNDVEGISVERKEFNI SEM (ÎSKULDUR ¶R¹INSSON PRËFESSOR Å
ÅSLENSKU STJËRNAR 5MSJËN MEÈ M¹LÖINGINU HEFUR ¶ËRHALLUR %YÖËRSSON

Taka þarf upp aðrar
kennsluaðferðir í lestri
Hermundur Sigmundsson,
prófessor í sálfræði, heldur
því fram að lestrarkennslu
sé ábótavant hjá íslenskum
börnum. Hann styður þá
skoðun með því að vísa til
niðurstaðna í Pisa-rannsókninni frá árinu 2003
en samkvæmt henni hefur
lestrarkunnáttu íslenskra
barna hrakað frá árinu
2000.
Hermundur, sem hefur verið
búsettur í Noregi síðastliðinn
sautján ár, segir að ef litið er til
lestrarkunnáttu barna á Íslandi
fari hún hrakandi samanborið við
hinar Norðurlandaþjóðirnar. Hann
segir þessar niðurstöður hafa
komið fram í PISA-rannsókninni
frá árinu 2003 – umfangsmikilli
rannsókn á hæfni og getu 15 ára
nemenda í ýmsum námsgreinum
sem gerð var í 32 löndum. „Í rannsókninni kemur í ljós að lestrargetu 15 ára barna á Íslandi hefur
hrakað verulega frá árinu 2000,“

N $OKTORSVÎRN



&YRSTI ¥SLENDINGURINN MEÈ DOKTORSGR¹ÈU Å
UPPLÕSINGA OG SKJALASTJËRN



*ËHANNA 'UNNLAUGSDËTTIR LEKTOR VIÈ BËKASAFNS OG UPP
LÕSINGAFR¾ÈISKOR VIÈ FÁLAGSVÅSINDADEILD (¹SKËLA ¥SLANDS
VARÈI DOKTORSRITGERÈ SÅNA Å UPPLÕSINGA OG SKJALASTJËRN VIÈ
UPPLÕSINGAFR¾ÈIDEILD (¹SKËLANS Å 4AMPERE &INNLANDI
HINN  NËVEMBER $OKTORSRITGERÈIN BER HEITIÈ b4HE
)MPLEMENTATION AND 5SE OF %2-3 ! 3TUDY IN )CELANDIC
/RGANIZATIONSm *ËHANNA ER FYRSTI ¥SLENDINGURINN SEM
HLOTIÈ HEFUR DOKTORSGR¹ÈU Å UPPLÕSINGA OG SKJALASTJËRN
&R¾ÈIGREININ ER TILTÎLULEGA NÕ OG INNAN VIÈ TÅU MANNS HAFA
VARIÈ DOKTORSRITGERÈIR Å HENNI
,EIÈBEINANDI *ËHÎNNU VIÈ DOKTORSRANNSËKNINA VAR
DR 0ERTTI 6AKKARI PRËFESSOR EN RANNSËKNIN FJALLAR UM INN
LEIÈINGU OG NOTKUN RAFR¾NNA SKJALASTJËRNARKERFA Å SKIPULAGSHEILDUM ¹ ¥SLANDI
!NDM¾LANDI VIÈ VÎRNINA VAR DOKTOR *ULIE -C,EOD .ORTHUMBRIA 5NIVERSITY

BARA EITTHVAÈ VIÈ STARF ÎKUKENNARANS SEM
MÁR HEFUR ALLTAF FUNDIST HEILLANDI SENNILEGA
HEFUR ÎKUKENNARINN MINN VERIÈ SVONA GËÈ
FYRIRMYND FYRIR MIG m SEGIR 'UÈRÒN
!È SÎGN 'UÈRÒNAR ER N¹MIÈ DÕRT KOSTAR
MEIRA EN  ÖÒSUND KRËNUR AUK ALLS KYNS
GJALDA OG KOSTNAÈAR SEM LEGGST ÖAR OFAN ¹
EN AÈ HINS VEGAR SÁ H¾GT AÈ HAFA ¹G¾TLEGA
UPP ÒR ÎKUKENNSLUNNI b®KUKENNARINN ER
EINYRKI OG ÖARF AÈ BERA ALLAN KOSTNAÈ SJ¹LFUR
AF STARFSEMINNI OG ÖARF AÈ HALDA VEL ¹ SPÎÈ
UNUM m SEGIR 'UÈRÒN
(ÒN ¾TLAR AÈ VINNA SEM ÎKUKENNARI
SAMHLIÈA STARFI SÅNU HJ¹ .ËA 3ÅRÅUS OG BÅÈUR
NÒ EFTIR LÎGGILDINGU FR¹ LÎGREGLUSTJËRA (ÒN
SEGIST HAFA FUNDIÈ NOKKRA NEMENDUR OG AÈ
HÒN HLAKKI TIL AÈ BYRJA AÈ KENNA
&R¹ ¹RINU  HAFA VERIÈ BRAUTSKR¹ÈIR
 ÎKUKENNARAR FR¹ 3ÅMENNTUNARSTOFNUN

.OREGUR
3VÅÖJËÈ
$ANMÎRK
&INNLAND
¥SLAND








2ÒMFR¾ÈI 3T¾RÈFR¾ÈI
SKILNINGUR

.¹TTÒRU
FR¾ÈI

,ESTUR
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(ERMUNDUR TELUR AÈ ENDURSKOÈA ÖURFI LESTRARKENNSLU BARNA HÁR ¹ LANDI ÖVÅ LESTRARF¾RNI
ÅSLENSKRA BARNA SÁ MINNI EN HJ¹ HINUM .ORÈURLANDAÖJËÈUNUM
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segir Hermundur, sem kom nýverið heim til Íslands og kennir nú við
Háskólann á Akureyri.
Hermundur segir að aðferðin,
sem mikið er notuð hér á Íslandi
sem og í mörgum öðrum vestrænum löndum, kallist heildaraðferðin. „Kennslan gengur út á að kenna
merkingu orða til að vekja áhuga
þeirra á bókmenntum. Börnin
byrja því að læra orð utanbókar
áður en þau læra að þekkja bókstafina í orðunum og setja þá
saman til að mynda orð,“ segir
Hermundur og bætir því við að
þessi aðferð henti drengjum verr
en stúlkum og bendir á líffræðilegar rannsóknir á starfsemi heilans því til stuðnings.
Hann segir að þessar niðurstöður hafi leitt til þess að aðferðum við lestrarkennslu hafi verið
breytt víða og aðferðin bókstafur-

hljóð, sem var vinsæl hér á landi á
árum áður, hafi verið tekin upp
aftur. Hermundur segir að aðferðin gangi út á að kenna einföld
stafakennsl
og
orðasambönd
þegar börn eru ung. „Þetta er
aðferðin sem var kennd í bókum
eins og Gagn og gaman, sem margir kannast örugglega við. Hún
byggist á mikilvægi þess að nemandi nái grunnfærni í lestri áður
en hann fær flóknari verkefni,“
segir Hermundur. Hann segir að
vísindamenn í Bretlandi hafi til
dæmis komist að því að aðferðin
bókstafur-hljóð henti best til að
kenna börnum að lesa og þess
vegna muni breska ríkisstjórnin
sjá til þess að aðferðinni verði
beitt þar. Hermundur vonast til að
það skapist frekari umræða um
þessi mál hér á landi.
INGIFREYR FRETTABLADIDIS

2ANNSËKN SEM N¾R TIL UM T¾PLEGA  NEMENDA Å  OG  BEKK ¹ ¥SLANDI

Tengsl á milli offitu unglinga
og fjárhagsstöðu foreldra

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

Rúmlega 30 prósent nemenda í 10.
bekk grunnskólans sem telja fjárhagslega stöðu fjölskyldu sinnar
slæma, eiga við offitu eða ofþyngd
að stríða. Tæplega 16 prósent þeirra
nemenda sem telja fjárhagslega
stöðu fjölskyldu sinnar mjög góða
eiga við offitu eða ofþyngd að
stríða.
Þetta kemur meðal annars fram
í hluta rannsóknarinnar Heilsa og
lífskjör skólanema sem náði til
tæplega 2.000 nemenda í 10. bekk.
Stefán Hrafn Jónsson félagsfræðingur gerði rannsóknina í vor. Þátttaka Íslands í rannsókninni er samstarfsverkefni Lýðheilsustöðvar og
Háskólans á Akureyri.
Í rannsókninni kemur fram að á
meðal þeirra tæplega 8.000 nemenda í 8. og 10. bekk, í 166 skólum á

34%&. (2!&. *«.33/. 3VIÈSSTJËRI

RANNSËKNA OG ÖRËUNARSVIÈS ,ÕÈHEILSU
STÎÈVAR SEGIR NIÈURSTÎÈURNAR BENDA TIL
ÖESS AÈ ÅSLENSK BÎRN SEM BÒA VIÈ F¹T¾KT
SÁU LÅKLEGRI TIL AÈ VERA OF ÖUNG EÈA OF
FEIT

landinu, telja tæplega 30 prósent
þeirra að fjárhagsstaða fjölskyldu
sinnar sé mjög góð, rúmlega 40 prósent góð og um 25 prósent miðlungs. Einungis rúmlega 3,5 prósent
telja fjárhagsstöðuna vera slæma
og um 0,7 prósent mjög slæma.
Rannsóknin tók til annarra þátta
því ein af niðurstöðunum er að börn
fólks sem hefur lægri tekjur hreyfa
sig minna, borða minni fisk og
ávexti og líður ekki eins vel í skólanum og börn fólks sem hefur
hærri tekjur.
Stefán segir að niðurstöður
rannsóknarinnar bendi til þess að
börn sem búa við fátækt á Íslandi
hreyfi sig ekki eins mikið og önnur
börn, borði sjaldnar hollan mat og
séu líklegri til að vera of þung og of
feit.
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„Við erum bara óþroskaðir
strákar sem hrekkjum fólk
og skemmtum okkur.“
4OM $ELONGE FYRRVERANDI SÎNGVARI OG
GÅTARLEIKARI HLJËMSVEITARINNAR "LINK
 ER  ¹RS Å DAG

TIMAMOT FRETTABLADIDIS
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Harðstjórinn finnst ofan í holu

 .OSTRADAMUS KEMUR Å

 ÖESSUM DEGI FYRIR ÖREMUR
¹RUM FANNST FYRRVERANDI FORSETI
¥RAKS 3ADDAM (USSEIN OFAN
Å HOLU SKAMMT FR¹ HEIMAB¾
SÅNUM 4IKRIT
b$ÎMUR OG HERRAR VIÈ
N¹ÈUM HONUM m SAGÈI "ANDA
RÅKJAMAÈURINN 0AUL "REMER VIÈ
BLAÈAMENN SKÎMMU EFTIR AÈ
3ADDAM FANNST b(ARÈSTJËRINN
ER ORÈINN FANGIm 4ALSMAÈUR
BANDARÅSKA HERSINS B¾TTI ÖVÅ
VIÈ AÈ 3ADDAM HEFÈI FUNDIST
EFTIR AÈ EINN MEÈLIMUR ÒR STËRRI
FJÎLSKYLDU HANS HAFÈI L¹TIÈ VITA
AF HONUM
 MILLJËNIR DOLLARA EÈA UM
  MILLJARÈA KRËNA FENGI S¹
MAÈUR Å LAUN SEM G¾TI GEFIÈ
VÅSBENDINGAR UM FERÈIR 3ADD

3!$$!- (533%). &YRRVERANDI
FORSETI ¥RAKS FANNST Å HOLU ÖENNAN
DAG ¹RIÈ 

HEIMINN

AMS 3VIPUÈ VERÈLAUN HÎFÈU
EINNIG VERIÈ Å BOÈI FYRIR Ö¹ SEM
VISSU UM FERÈIR SONA 3ADDAMS
5DAYS OG 1USAYS SEM VORU
DREPNIR AF BANDARÅSKA HERNUM Å
BORGINNI -OSUL Å JÒLÅ SAMA ¹R
(OLAN SEM 3ADDAM FANNST Å
VAR SVOKÎLLUÈ bKÎNGULËARHOLAm
OG VAR RÁTT NËGU STËR TIL AÈ EIN
MANNESKJA G¾TI LEGIÈ Å HENNI
6AR HOLAN UM TVEGGJA METRA
DJÒP 3ADDAM VAR VOPNAÈUR
BYSSU ÖEGAR HANN FANNST EN
ÖR¹TT FYRIR ÖAÈ GAF HANN SIG
FRAM VIÈ HERMENN FRAM ¹N
NOKKURRAR MËTSTÎÈU (ANN
HAFÈI EKKI SÁST SÅÈAN BANDARÅSKI
HERINN RÁÈST INN Å ¥RAN Å APRÅL
SAMA ¹R ÖR¹TT FYRIR UMFANGS
MIKLA LEIT

 #OOT FYRSTI ÅSLENSKI TOGAR

INN STRANDAR VIÈ +EILISNES
 ²TG¹FA b6ÅSIS TIL DAGBLAÈS









Å 2EYKJAVÅKm HEFST 6ÅSIR VAR
SAMEINAÈUR $AGBLAÈINU
¹RIÈ 
.ORSKI LANDKÎNNUÈURINN
2OALD !MUNDSEN ER FYRST
UR MANNA TIL AÈ KOMAST ¹
3UÈURPËLINN
+ONUR YFIR ÖRÅTUGU TAKA Å
FYRSTA SINN Ö¹TT Å KOSNING
UM
%NSKI TOGARINN 'OTH FERST
Å ËVEÈRI ÒT AF 6ESTFJÎRÈ
UM MEÈ ALLRI ¹HÎFN 
MANNI
(UNDRUÈ FORINGJA 0ALEST
ÅNUMANNA LÕSA AFTUR YFIR
AÈ ¥SRAELSRÅKI SKULI EYTT

FÆDDUST ÞENNAN DAG
#HRIS "RUNT
KNATTSPYRNUMAÈUR

-ICHAEL /WEN
KNATTSPYRNUMAÈUR 

*EAN !LAIN "OUMSONG
KNATTSPYRNUMAÈUR 

4OMASZ 2ADZINSKI
KNATTSPYRNUMAÈUR 

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Bergþóra Víglundsdóttir
Hrafnistu, Reykjavík

lést á Landspítalanum Fossvogi sunnudaginn
10. desember. Jarðsungið verður frá Fossvogskirkju
þriðjudaginn 19. desember kl. 11.00.
Sólveig Þórisdóttir, Jan Arneberg
Snorri Þórisson, Anna Snædís Sigmarsdóttir
Edda Jansdóttir Arneberg
Egill Jansson Arneberg
Þóra Eir Jansdóttir Arneberg
Anna Sólveig Snorradóttir
Rebekka Flink Arneberg
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!LLTAF SJ¹LFST¾È SAMAN

Ástkær faðir minn tengdafaðir og afi,

Hálfdán H. Sveinsson
frá Sauðárkróki, (Hálfdán í Segli),

verður jarðsunginn frá Digraneskirkju föstudaginn
15. desember kl.13.00.
Ásta Hálfdánardóttir
Hálfdán Sigurjónsson
Páll Sigurjónsson

6)2¨).' /' 6).3%-$ 4EDDI OG 'UÈBJÎRG SEGJA VIRÈINGU OG VINSEMD VERA GRUNDVALLARATRIÈI Å HJËNABANDI

Sigurjón Ámundason
Chomyong Yongngam

Hjónin Magnús Theodór Magnússon
myndhöggvari og Guðbjörg Ársælsdóttir eiga 50 ára brúðkaupsafmæli á
morgun. Guðbjörg, sem var aðeins
sautján ára þegar þau giftu sig, þurfti
að fá leyfi forsetans til að ganga í
hjónaband. „Eftir á að hyggja finnst
mér að ég hafi vissulega verið ung og
vitlaus, en hann var eiginlega enn þá
yngri, þótt hann væri nokkrum árum
eldri,“ sagði hún og hló.
Magnús Theodór, sem gengur oftar
undir nafninu Teddi, segir lykilinn að
löngu og farsælu hjónabandi þeirra
vera virðingu og vinsemd. „Við höfum
líka alltaf fengið að gera það sem
okkur hentaði. Við erum tveir sjálfstæðir einstaklingar en höfum alltaf
stutt hvort annað,“ sagði hann. Teddi
þakkar konu sinni velgengni sína sem
listamaður, en hann hefur haldið fjölda

sýninga með tréskúlptúrum sínum
bæði á Íslandi og erlendis. „Ef að
konan mín hefði spurt hvort ég væri
kominn í dópið þegar ég var að byrja á
þessu eða verið hlutlaus, hefði ég
aldrei farið af stað,“ sagði hann.
Teddi dvelst nú löngum stundum í
vinnustofu sinni á Kjalarnesi, en segir
fjarveru sína ekki plaga Guðbjörgu
sérstaklega. „Hún er svo mikil aksjónmanneskja,“ sagði hann hlæjandi.
Guðbjörg tekur í sama streng. „Það
hefur haft mikið að segja að við höfum
fengið að vera sjálfstæð bæði tvö. Ég
fór til dæmis þrjátíu og níu ára gömul
í enskuskóla í Englandi í þrjá mánuði,
sem hafði verið draumur alveg frá því
að ég var unglingur. Teddi var þá búinn
að taka sér ársfrí frá slökkviliðsstöðinni til að fara í siglingu. Ég studdi
hann í því og þegar ég fór að minnast á

enskuskólann linnti hann ekki látum
þar til að ég fór,“ sagði hún og hló.
Hún kveðst líka vera hæstánægð
með dvöl Tedda á Kjalarnesinu. „Hann
leggst út alla virka daga og kemur
heim um helgar. Ég hef alltaf öfundað
sjómannskonur að vera svona fríar og
frjálsar, svo nú er ég komin í draumaaðstöðu,“ sagði hún hlæjandi. „En það
er náttúrlega líka af því að ég veit af
honum þarna og get kallað í hann ef
með þarf,“ bætti hún við.
Hjónin halda mikið gilli fyrir sína
nánustu á Hótel Glym í Hvalfirði um
helgina. Þeim finnst full ástæða til að
fagna þessum tímamótum. „Við vorum
það ung þegar við giftum okkur að það
er eiginlega dálítið sérstakt að við
skyldum hafa þetta af, við höfum oft
talað um það,“ sagði Guðbjörg sposk.
SUNNA FRETTABLADIDIS

AFMÆLI
(ANNES 0ÁTURS
SON RITHÎFUNDUR
ER  ¹RA

LEGSTEINAR
OG FYLGIHLUTIR
Í MIKLU ÚRVALI

(J¹LMTÕR (EIÈDAL
KVIKMYNDAGERÈAR
MAÈUR ER  ¹RS

Það sem hafa ber í huga varðandi andlát og útför

6ILHELM '
+RISTINSSON
ÒTVARPSMAÈUR ER
 ¹RA

'UÈRÒN 0ÁTURSDËTT
IR FV FORSETAFRAM
BJËÈANDI ER  ¹RA

(Lóu) og demantsbrúðkaups
hennar og

Sveins Sveinssonar
Hermann Jónasson

Geir Harðarson

Bryndís Valbjarnardóttir
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Vaktsími: 581 3300 & 896 8242 • Sólarhringsvakt
Komum heim til aðstandenda ef óskað er
Kistur • Krossar • Sálmaskrár • Duftker • Blóm • Fáni • Gestabók • Erfidrykkja • Prestur
Kirkja • Legstaður • Tónlist • Tilkynningar í fjölmiðla • Landsbyggðarþjónusta • Líkflutningar

STVALDUR 4RAUSTA
SON TËNLISTARMAÈ
UR ER  ¹RA

(REFNA (ALL
GRÅMSDËTTIR
LEIKKONA ER 
¹RA

+RISTJANA 3KÒLA
DËTTIR LEIKKONA ER
 ¹RS

Í tilefni áttræðisafmælis

Þóru Björnsdóttur

Sverrir Einarsson

'UÈMUNDUR
«LAFSSON LEIKARI
OG RITHÎFUNDUR
ER  ¹RA

Vallarbraut 6, Njarðvík, bjóða þau vinum
og vandamönnum að gleðjast með sér
föstudagskvöldið 15. des. næstkomandi frá kl 19.30 í húsi Karlakórs
Keﬂavíkur að Vesturbraut 17 Keﬂavík. Blóm og g jaﬁr eru vinsamlega afþakkaðar en þeir sem vilja geta lagt góðu málefni lið með því að styrkja
sjóð langveikra barna á Íslandi.

Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli og
útfarir í smáletursdálkinn hér að ofan má senda á
netfangið timamot@frettabladid.is.
Auglýsingar á að senda á
auglysingar@frettabladid.is eða
hringja í síma 550 5000.
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Tjáðu þig!
50MB frítt
myndasvæði!
Búðu til myndaalbúm
á síðunni þinni!

Systir mín kvartaði
hástöfum yfir því um
daginn, að ný Harry
Potter bók kæmi nú
út ekki fyrir jól eins
og hefur tíðkast nánast á hverju ári síðan
1997. Heldur engin
kvikmynd byggð á bókunum. Hún sagði þetta
með þvílíkum trega að ætla hefði
mátt að jólin kæmu alls ekki í ár.
Þetta varð til að rifja upp fyrir
mér Indlands-dvöl mína um þetta
leyti á síðasta ári þegar ég upplifði
einhver eftirminnilegustu en jafnframt ójólalegustu jól ævi minnar.
Vinir og vandamenn voru flestir
víðs fjarri góðu gamni. Sömuleiðis
jólasteikin og brúnuðu kartöflurn-

ar hennar mömmu sem voru á því
augnabliki líklegast að renna ofan í
magann á einhverjum öðrum en
mér. Síðast en ekki síst gamla sjónvarpsauglýsingin sem hefur víðast
hvar verið tekin af dagskrá nema á
Íslandi, þessi með hippunum sem
syngja um ást og heimsfrið og
skála í kók, og markar í mínum
huga upphafið að jólunum eins
undarlega og það kann að hljóma.
Í fyrsta sinn áttaði ég mig á því
hversu órjúfanlegur hluti af jólunum mér þykir þessi atriði vera og
hugleiddi það í kaþólskri messu
sem ég sótti, til að reyna að hindra
að jólin yrðu hversdagsleikanum
að bráð.
Viðstaddir héldu augljóslega að
messan hefði borið mig ofurliði þar

sem ég þerraði tár á kinninni, en
hefðu kannski ekki verið jafn skilningsríkir hefðu þeir vitað að ég
hafði hreinlega orgað innra með
mér alla athöfnina yfir því ósanngjarna hlutskipti að þurfa að verða
af dessertinum hennar tengdó.
Það var ekki fyrr en löngu síðar
sem ég áttaði mig á því að eitthvað
var bogið við þennan hugsunarhátt og komst þá að því að hvorki
augslýsingar né matur eru ávísun
á góð jól. Satt best að segja held ég
að ekki sé til nein forskrift að velheppnuðum jólum. Það eina sem
er fyrir víst að þau koma árlega og
þá er bara málið að reyna að njóta
þeirra eftir fremsta megni. Hverjar svo sem aðstæðurnar kunna að
vera.

N 0ONDUS

%FTIR &RODE °VERLI

En bíllinn þinn getur eingöngu
99.999 Já við fyrstu sýn
Það
notað þessa tegund af %FTIR
&YRIR
krónur fyrir kann það að
stendur
stefnuljós? virka óvenju hátt stefnuljósum og þessi tegund er “framleitt í
framleidd af Kastatmunkunum
verð.
Kína”?
á
Shingshang-svæðinu, en þeir
ÈU
GG
,E
handgera
aðeins
14
perur
á
6
ÖIG OG
mánaða tímabili!
LÁTTU ÖIG
3KYNDI
LAUSNIR
EHF

Viltu sýn’eikkað?
Ný útlit · Myndaalbúm · Símablogg

Ég tek það nærri mér
Já
Shingshang- VIKUR akkurat!
¹ b,EGÈU ÖIGað 3KRÕTIÈ
þú sért að
efast AÈ
 ERTU
svæðið er í OG LÁTTU ÖIGm ÁG ERum sannleiksgildi
orða
SEGJA AÈ SUMIR
Kína!
ALVEG JAFN ÖUNGminna,
en hérSKYNDIKÒRA
er það ég
ÖESSARA
sem ræð. Ég býð
þérEKKI
þetta á
VIRKI
89.999 kr., ég er með góðan díl
við DHL í Úralfjöllunum.

N 'ELGJAN

%FTIR *ERRY 3COTT  *IM "ORGMAN

hægt
vera með
0ALLI VERTUErNÒ
SVOaðV¾NN
AÈ
38?
greindarvísitölu
RAÈA SKËNNUM
ÖÅNUMuppá
38??

*¹

Ný útlit í viku
hverri!

Þetta
passar
bara
ekki?!?

Ég ætla að prufa
aftur!
Það hlýtur að
vera villa í ....

!LLTAF RÎFLANDIHugbúnaður?
Å
hugbúnaðMANNI Það þykir mér
stórt orð fyrir
inum
mann af þínum
kaliber!

Greindavísitala:
38

Búðu til eigið útlit
eða veldu tilbúið!

N (ANDAN VIÈ HORNIÈ

%FTIR 4ONY ,OPES

Já ég veit, ég fer lika
með hann út að ganga
tvisvar á dag og aldrei
tæmir hann sig.

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

'ULLNA HLIÈIÈ

N +JÎLTURAKKAR

Viltu breyt’eikkurru?

%FTIR 0ATRICK -C$ONNELL

*¾JA +ISA MÅN VIÈ SKULUM
GERA OKKUR GLAÈAN DAG OG F¹
OKKUR LAXAMAUK
Ég og kötturinn úr Lísu
í Undralandi erum með
geggjað skemmtiatriði!

,AXINN KEMUR ALLA
LEIÈ FR¹ !LASKA

¶AÈ HLAUT AÈ VERA
EINHVER
Söknuðuð þið
mín?¹ST¾ÈA FYRIR
ÖVÅ HVAÈ HÒN VAR
LENGI AÈ KOMA MEÈ
ÖETTA

Ný útlit · Myndaalbúm · Símablogg

N "ARNAL¹N
.Ò SKULUM
Hey,
VIÈ ÎLL SETJA
¹ þarna er
OKKUR NAFN Huginn!
SPJALD SVO AÈ
VIÈ GETUM
L¾RT NÎFNIN ¹
HVERT ÎÈRU

%FTIR *ERRY 3COTT  2ICK +IRKMAN

Hæ
3OLLA
Hæ ÁG HELD AÈ
NAFNSPJALDIÈ ÖITT Hannes!
Huginn!
SNÒI ÎFUGT

Hvað
voruð þið
að gera?

Röntgenaugun.

3OLLA

Stæsta bloggsamfélagið á Íslandi

Ég og Ertu viss um að þú hafir
ekki baraséð pabba
Huginn
keyra bílinn og
fundum þinn
reyna að sannfæra
upp á sjálfan sig um að hann
þeim!SÕNIST þurfi ekki gleraugu?
-ÁR
ÖAÈ SNÒA
RÁTT
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DiCaprio með tvennu

Sorglegasta lagið

Leikarinn Leonardo DiCaprio fékk
tvær tilnefningar til Critics
Choice-verðlaunanna í Bandaríkjunum sem verða afhent 12. janúar.
Annars vegar var hann tilnefndur sem besti leikarinn fyrir
hlutverk sitt sem lögga í The Departed og hins vegar fyrir hlutverk
sitt sem smyglari í Blood Diamond. Aðrir tilnefndir voru Ryan
Gosling, Peter O´Toole, Will Smith
og Forest Withaker.
Tvö
hundruð
sjónvarps-,
útvarps- og netgagnrýnendur tóku
þátt í valinu. Hafa verðlaunin
hingað til gefið góðar vísbendingar um tilnefningar til óskarsverðlaunanna.
Kvikmyndirnar The Departed,

Samkvæm,t nýrri rannsókn er lag
hljómsveitarinnar The Verve, The
Drugs Don´t Work, líklegast til að
kalla fram tár hjá fólki.
Breski prófessorinn Harry Witchel framkvæmdi rannsóknina.
Mældi hann hjartslátt fólks, öndun
og hitastig húðarinnar á meðan
það hlustaði á sorgleg lög af
ýmsum toga.
Á meðal annarra laga sem voru
ofarlega á lista voru Angels með
Robbie Williams og Sorry Seems
to be the Hardest Word með Elton
John.
Á hinn bóginn var lagið LDN
með Lily Allen líklegast til að gera
fólk
hamingjusamt.
Mest
hressandi lagið var Song 2 með
Blur.

,%/.!2$/ $)#!02)/ $I#APRIO VAR TILNEFNDUR FYRIR HLUTVERK SÅN Å 4HE $EPARTED OG

"LOOD $IAMOND

Helen Mirren, Meryl Streep og
Kate Winslet voru tilnefndar sem
besta leikkonan.

)#(!2$ !3(#2/&4 !SHCROFT OG FYRRUM
FÁLAGAR HANS Å 4HE 6ERVE EIGA SORGLEGASTA
LAGIÈ SAMKV¾MT NÕRRI RANNSËKN

Eftirminnilegasta setningin
Samkvæmt könnun bandarísku
sjónvarpsstöðvarinnar TV Land
þá er það setning sjónvarpsmannins Johnny Carson, “Here’s Johnny,” sem er sú lang eftirminnilegasta af öllum þeim frösum sem
sagðir hafa verið í sjónvarpi á
undanförnum 60 árum. Setning
var upphafssetning sjónvarpsþáttar Johnny og er hún í dag
næstum ódauðleg, en leikarinn
Jack Nicholson festi hana í minni
margra í kvikmyndinni The Shining. Önnur eftirminnilegasta setningin er setning geimfarans Neil
Armstrong, eitt lítið skref fyrir
mann og risa stökk fyrir mannkynið, sem hann sagði í beinni
útsendingu frá tunglinu. Af öðrum
setningum efst á lista er það setningin “Your’re fired” frá Donald
Trump og svo mörg fleyg orð frá
fyrrverandi forsetum Bandaríkjanna.

•

PI PAR

b(¡2.! +%-52 */(..9m &R¾GASTA
SETNING SEM SÎGÈ HEFUR VERIÈ Å SJËNVARPI
Å SÎGU "ANDARÅKJANNA

SÍA

•

60531

Babel, Little Miss Sunshine og
Dreamgirls hlutu allar sjö tilnefningar. Penelope Cruz, Judi Dench,

Heimabíó í einum hátalara sem er svo raunverulegt að
það blekkir jafnvel þá sem hafa næmustu heyrnina

Fjölrása heimabíó í aðeins einum hátalara! Innbyggður magnari. Engir
bakhátalarar eða hátalarasnúrur út um allt gólf. Með nýrri tækni frá
Yamaha (Digital Sound Projector) er hljóðbylgjunum beint á nákvæman
hátt í ólíkar áttir þannig að þú heyrir hljóminn í mismunandi rásum
fyrir framan þig, aftan – frá öllum hliðum – úr einum hátalara. Auðvelt
í uppsetningu, fágað útlit og fáanlegt í tveimur stærðum. Allir í
fjölskyldunni, líka ferfættlingarnir, kunna að meta þessa nýju tækni frá
Yamaha.
02).#% 4ËNLISTARMAÈURINN 0RINCE MUN
KOMA FRAM Å LEIKHLÁI ¹ 3UPER "OWL
ÒRSLITALEIKNUM

Syngur í
hálfleik
Tónlistarmaðurinn Prince mun
koma fram í leikhléi á Super Bowlúrslitaleiknum í bandarísku ruðningsdeildinni í Miami þann 4.
febrúar.
Prince hefur verið önnum kafinn að undanförnu við að troða
upp í klúbbnum sínum 3121 í Rio í
Las Vegas. Nýverið hélt hann þar
tvegga tíma tónleika þar sem hann
söng slagara á borð við Kiss, Purple Rain og Nothiing Compares 2
U.
Prince var nýlega tilnefndur til
fimm Grammy-verðlauna fyrir
plötuna 3121, þar á meðal fyrir
bestu R&B plötuna.

D i g i t a l

S o u n d

P r o j e c t o r

YSP-1100 YSP-900

Yamaha heimabíó fæst hjá söluaðilum um land allt.

Ármúli 26 / Sími 522 3000 / www.hataekni.is
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Útgáfu fagnað á Domo

!

Kl. 11.00
Á Torginu í Þjóðminjasafninu
stendur yfir sýningin „Sérkenni
sveinanna“. Þar er lítið jólahús og
sitthvað sem tengist jólasveinunum
en sýningin getur hjálpað börnunum
til að skilja hin skrýtnu nöfn jólasveinanna.

MENNING FRETTABLADIDIS

3AXËFËNLEIKARINN *ËEL 0¹LSSON
HELDUR ÒTG¹FUTËNLEIKA ¹ $OMO
BAR Å KVÎLD ¹SAMT HLJËMSVEIT
OG FAGNAR ÖAR ÒTG¹FU DISKSINS
6ARPS %RU TËNLEIKANIR HLUTI
AF TËNLEIKARÎÈ JAZZKLÒBBSINS
-ÒLANS SEM NÒ HEFUR HREIÈRAÈ
UM SIG ¹ ÖESSUM ÎNDVEGIS
TËNLEIKASTAÈ
 PLÎTUNNI 6ARP M¹ MERKJA
STERK ¹HRIF ROKKTËNLISTAR Å BLAND
VIÈ DJASS RAFPOPP KIRKJUMÒSÅK
OG FRJ¹LSAN SPUNA *ËEL F¾ST
VIÈ ALLS KONAR TËNLIST EN HANN
KVEÈST ¹VALLT REYNA AÈ FETA NÕJAR
SLËÈIR Å TËNSMÅÈUM SÅNUM
%INVALALIÈ TËNLISTARMANNA VEITIR
*ËEL LIÈSINNI SITT ¹ PLÎTUNNI OG ¹
TËNLEIKUNUM EN ÖAR INNAN
BORÈS ERU (ILMAR *ENSSON

RAF OG KASSAGÅTARLEIKARI 6ALDIMAR
+OLBEINN 3IGURJËNSSON ¹ KONTRA
BASSA -ATTHÅAS (EMSTOCK LEIKUR
¹ TROMMUR SLAGVERK OG SVOKALL
AÈAN TROMMUHEILA OG $AVÅÈ ¶ËR
*ËNSSON ¹ HAMMOND ORGEL OG
PÅANË
*ËEL 0¹LSSON HLAUT ¹ DÎGUN
UM TV¾R TILNEFNINGAR TIL ¥SLENSKU
TËNLISTARVERÈLAUNANNA p FYRIR
PLÎTU ¹RSINS OG LAG ¹RSINS Å FLOKKI
DJASSTËNLISTAR
4ËNLEIKARNIR HEFJAST KL 

*«%, 0,33/. 3!8«&«.,%)+!2)

&ETAR ¹VALLT NÕJAR SLËÈIR Å TËNSMÅÈUM
SÅNUM
-9.$%$$)

 %KKI MISSA AF c
"L¹UM APPELSÅNUM Å ²TVARPSLEIK
HÒSINU Å KVÎLD ,EIKRIT *OE 0ENHALL
GERIST ¹ GEÈSJÒKRAHÒSI Å ,UNDÒNUM
¶AR ER VISTAÈUR MAÈUR SEM HELDUR
ÖVÅ FRAM AÈ HANN SÁ LAUNSONUR )DI
!MINS FYRRVERANDI EINR¾ÈISHERRA
²GANDA %FTIR ÖVÅ SEM ATBURÈAR¹SINNI
VINDUR FRAM VIRÈIST FR¹SÎGN HANS
SÅFELLT SENNILEGRI ,¾KNARNIR ERU HINS
VEGAR SÅÈUR EN SVO SAMM¹LA UM HVAÈ
RAUNVERULEGA AMI AÈ MANNINUM
¶ÕÈANDI ER (ALLGRÅMUR ( (ELGASON
EN «LAFUR $ARRI «LAFSSON 6ALUR
&REYR %INARSSON
OG (ILMIR 3N¾R
'UÈNASON LEIKA
Å VERKINU UNDIR
STJËRN (J¹LMARS
(J¹LMARSSON
«LAFUR $ARRI
«LAFSSON LEIKARI

Kynslóð ungskálda
Ljósmyndasýningin ,,Skrásetning
kynslóðar“ verður opnuð í Borgarbókasafninu í Grófarhúsi á morgun kl. 17. Þar sýnir Björn M. Sigurjónsson portrett af ungum
íslenskum rithöfundum og listamönnum. Allt eru þetta höfundar
sem hafa gefið út undir merkjum
Nýhils, en eiga það jafnframt
sammerkt að hafa vakið athygli
fyrir framsækna og nýja sýn í listsköpun sinni. Myndirnar eru teknar í vistkerfum skáldanna – á

heimilum þeirra, þar sem sköpunarverkin þeirra verða einnig til.
Á opnun sýningarinnar verður
dagatal fyrir árið 2007 með úrvali
sömu ljósmynda kynnt. Þá munu
skáldin lesa upp úr nýlegum verkum sínum.
Þetta er önnur einkasýning
Björns á þessu ári og í þriðja sinn
sem hann sýnir myndir sínar opinberlega. Sýningin er opin á opnunartíma Borgarbókasafnsins fram
í janúar.

4«.,)34 'UNNAR ¶ËRÈARSON VIÈ ¾FINGAR ¹ VERKINU FYRIR FRUMFLUTNINGINN Å VOR ¹SAMT 3IGRÒNU (J¹LMTÕSDËTTUR EN HLJËÈRITUN OG KVIK

MYNDUN ¹ VERKINU VAR GERÈ SNEMMA Å VETUR

&2¡44!",!¨)¨ 6),,)

'UNNAR S¾KIR ¹ NÕJAR LENDUR
¶«2$¥3 "*®2.3$«44)2 2)4(®&5.$52 ,JËSMYNDARINN "JÎRN - 3IGURJËNSSON MYND
AÈI UNGSK¹LD .ÕHILS ¹ HEIMILUM ÖEIRRA OG VERÈUR SÕNING ¹ VERKUM HANS OPNUÈ ¹
MORGUN
-9.$"*®2. - 3)'52*«.33/.

+!--%2+«2).. 6/8 !#!$%-)#! &LYTJA "ACH OG (¼NDEL ¹ AÈVENTUTËNLEIKUM

SÅNUM.

Sungið á aðventu
Kammerkórinn Vox academica
fagnaði tíu ára afmæli sínu í haust
sem leið og af því tilefni verða
árlegir aðventutónleikar kórsins
með sérstökum hátíðablæ. Á tónleikum annað kvöld mun kórinn
flytja verkin
Magnificat eftir
Johann Sebastian Bach og Messías eftir George Friedrich Händel.
Bæði verkin eru nátengd
aðventunni og jólunum, enda lýsa
þau boðun fæðingar frelsarans og
tjá fagnaðarboðskap jólahátíðarinnar í sterku og margslungnu
tónmáli þessara meistara barrokksins. Messías er mikið og langt
verk en á tónleikunum verða flutt-

ir þeir þættir verksins sem tengjast beint boðskap jólanna sjálfra,
auk hins þekkta Hallelúja-þáttar.
Magnificat Bachs verður flutt í
heild sinni.
Flytjendur
ásamt
kórnum
verða sópransöngkonurnar Hallveig Rúnarsdóttir og Lilja Eggertsdóttir, Sesselja Kristjánsdóttir alt, Þorbjörn Rúnarsson tenór
og Ágúst Ólafsson bassasöngvari.
Stjórnandi og stofnandi Vox academica er Hákon Leifsson.
Miða á tónleikana má nálgast í
verslununum 12 Tónum við Skólavörðustíg og Tónastöðinni að Skipholti 50d og hjá kórfélögum.

Það stefnir í nýjan flutning
á Brynjólfsmessu Gunnars
Þórðarsonar á mánudagskvöld í Grafarvogskirkju.
Diskur með verkinu er
kominn út á kostnað höfundar og á jóladag verður
ríkissjónvarpið með verkið
á dagskrá. Brynjólfsmessan
er stórt verk. Það er helgað
minni Brynjólfs biskups og
er önnur tilraun Gunnars
til að takast á við stór form
tónverka.
Hann hefur ekki yfirgefið sönglögin að fullu: á nýjum diski Óskars Péturssonar eru níu lög eftir
Gunnar. Í síðustu viku voru þrjú
ný lög eftir hann frumflutt, tvö af
Ragnari Bjarnasyni sem hann er
að semja söngvasafn fyrir á disk
helgaðan jólum sem kemur út að
ári. Þá var Lofgjörð Maríu á dagskrá kórsins í Grafarvogskirkju.
Og á mánudagskvöldið hljómar
messan hans að nýju.
Brynjólfsmessa var samin af
Gunnari Þórðarsyni á árunum
2005-2006 að tilstuðlan Kristnihátíðarsjóðs og Héraðssjóðs Kjalarnesprófastsdæmis. Messan er
samin við hinn sígilda latneska
messutexta kirkjunnar, kyrie,
gloria, credo, sanctus, bendictus
og agnus dei. En að auki inniheldur messan hluta úr einu helgiljóða
Brynjólfs biskups Sveinssonar
(1605-1674), ljóðinu Virgo Diva,
sem hann orti til heilagrar Guðmóður. Messa Gunnars er stór að
umfangi, samin fyrir einsöngvara,
kór, barnakór og sinfóníska hljómsveit. Gunnar helgar messuna
minningu Brynjólfs biskups í tilefni af því að 400 ár voru liðin frá
fæðingu Brynjólfs árið 2005.
Messan hlaut góðar viðtökur síðastliðið vor þegar hún var frum-

flutt Í Keflavík, Skálholti og Grafarvoginum í Reykjavík. Hvers
vegna er hann að ráðast í stærri
form tónsköpunar, kalla saman
kóra úr þremur sóknum, blanda í
það barnaröddum, sækja sér
hljómsveit skipaða virtum hlóðfæraleikurum úr klassíska geiranum? „Maður sest við hljóðfærið.
Hvert á maður að fara? Á ég að
gera rokkplötu?“ Hann hlær við
tilhugsunina. Nú stefnir hugur
hans á verk fyrir stærri sveitir en
rokk eða poppbönd.
Aldamótaárið
samdi
hann
messu fyrir kór Víðistaðakirkju.
Þótt flestar umsagnir um Brynjólfsmessuna væru jákvæðar lýsti
einn fárra gagnrýnenda á landinu
í miðli sínum verkinu sem kvikmyndatónlist. Hákon Leifsson
hefur komið að báðum þessum
verkum og hvatt Gunnar áfram:
„Ef ég væri beðinn að lýsa tónlistinni hans,“ segir Hákon, „myndi
ég segja þetta heiðarlega tónlist.
Fyrra verkið hans var sálmalegt
og ég sagði honum það. Nú hefur
hann tekið skessustökk í úrvinnslu
á efninu. Þetta er í svip síðrómantískrar tónlistar. Margt minnir á
andann í Pucchini.“
Gunnar hefur löngum verið
opinskár aðdáandi Gustavs Mahler
sem samdi jafnan stór verk fyrir
stórar hljómsveitir: hver er munurinn á þessu og öllu hinu sem
hann á að baki? „Það er fyrst og
fremst vinna. Þetta er gríðarlega
mikil vinna að skrifa fyrir svona
stóra sveit og kór.“ Hann fer ekkert í grafgötur með að hann vill
áfram á þessari braut en gefur
fátt uppi: „Ég vil ekki fara að tala
um eitthvað í blöðum sem ég vil
sjá verða. það kemur í ljós.“
Gunnari er engin launung á að
Brynjólfsmessan hefði aldrei
orðið að veruleika ef honum hefði
gefist styrkur. Baugur styrkti
hann til að hljóðrita verkið og
Landsbankinn kemur að flutningi
þess í ríkissjónvarpinu: „Jóhannes

og Björgólfur hjálpuðu mér við að
koma þessu á framfæri. Annars
hefði þetta aldrei orðið. Það vildi
enginn gefa þetta út.“
Brynjólfsmessa tekur klukkustund í flutningi. Einsöng í verkinu syngja þau Sigrún Hjálmtýsdóttir
og
Jóhann
Friðgeir
Valdimarsson.
Kammersveit
verksins er Jón Leifs Camerata en
sú sveit er skipuð mörgum af allra
fremstu hljóðfæraleikurum landsins – um 25 manns. Hákon Leifsson hefur verið listrænn stjórnandi
hljómsveitarinnar
frá
upphafi. Hann er jafnframt hljómsveitarstjórinn á þessum tónleikum.
Að flutningi verksins koma þrír
kirkjukórar, liðlega 100 manns, úr
kórum Keflavíkur-, Skálholts- og
Grafarvogskirkna, auk barnakóra
kirknanna. Til þess að gera flutning messunnar mögulegan hafa
kórstjórar kirkjukóranna sameinað krafta sína um að flytja þetta
sérstæða verk og hafa allir kórfélagar lagt gjörva hönd á plóg til
þess að þessi flutningur mætti
verða að veruleika. Kórstjórar
kirkjukóranna eru organistarnir
Hilmar Örn Agnarsson, kantor í
Skálholti, Hörður Bragason, organisti Grafarvogskirkju, og Hákon
Leifsson, kórstjóri og organisti
Keflavíkurkirkju. Hilmar leggur
til sinn barnakór úr sveitinni,
Kammerkór Biskupstungna, og
einnig syngur Unglingakór Grafarvogskirkju í messunni en honum
stjórnar Oddný Þorsteinsdóttir.
Gunnar er eitt ástsælasta tónskáld þjóðarinnar og hefur sent
frá sér tónsmíðar með reglulegu
bili síðan lögin Fyrsti kossinn og
Bláu augun þín komu út 1965.
Hann á að baki yfir 600 lög sem
hafa reynst ótrúlega lífseig:
„Maður er kominn á sjötug aldur,“
segir hann og má vænta þess að
messan Brynjólfi til heiðurs verði
ekki síðasta verk hans fyrir kór og
stóra hljómsveit.
PBB
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Mannlegt auðmagn
Hinsta óskin
Að mér brenndum
vil ég að vinir mínir
taki mig í nefið

²R NÕRRI LJËÈABËK 3INDRA &REYSSONAR - ORÈ 
MYNDIR SEM PRÕDD ER LJËSMYNDUM (¹KONAR
0¹LSSONAR ²TGEFANDI ER *06

MENNING FRETTABLADIDIS
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SNJALLASTI RITHÎF
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H¹TT ENDA N¹ÈU
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HEIMSPEKI MIKL
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LJËS Å ÖESSU GREINASAFNI SEM HANN
HAFÈI LAGT DRÎG AÈ ÖEGAR HANN LÁST Å
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ER SAFN TËLF GREINA OG SKIPTIST Å ÖRJ¹
HLUTA .EFNIST S¹ FYRSTI 3¹L ANNAR -¹L
OG S¹ ÖRIÈJI 3¹L OG M¹L ¥ VIÈAUKA ERU
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AR ¹RIÈ  (J¹ (EIMSKRINGLU HAFA
¹ÈUR KOMIÈ ÒT B¾KUR HANS 4ILRAUN UM
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¶ÕSKUR LEIKHËPUR KOMST Å
SEGIR FR¹ ÖVÅ HVERNIG HANN
HEIMSFRÁTTIRNAR FYRIR ËVENJU
VAR N¾STUM L¹TINN Å SKIPTUM
LEGA N¹LGUN SÅNA ¹ HÎFUÈVERKI
FYRIR BRAUÈ OG SMJÎR EFTIR
+ARLS -ARX $AS +APITAL EN
SÅÈARI HEIMSSTYRJÎLDINA OG
SÕNING ÖEIRRA b+ARL -ARX $AS
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+APITAL 6OLUME )m ER NÒ ¹ SVIÈI
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,EIKSK¹LDIN (ILDEGARD (AUG OG
EYÈILEGGJA LÅF SITT
$ANIEL 7ETZEL HJ¹ LEIKHËPNUM
6ERKÈ ER SVIÈSETT INNAN
2IMINI 0ROTOKOLL R¾DDU VIÈ
UM BËKAFJÎLD SPILAKASSA
HUNDRAÈ MANNS UM REYNSLU
SJËNVARPST¾KI OG ÖVÅ SEM
ÖEIRRA OG SKILNING ¹ KAPÅTALISMA
N¾ST ENDALAUSAR BIRGÈIR
OG VÎLDU SÅÈAN ¹TTA SÎGUR FYRIR
AF BËK -ARX SEM DREIFT ER
SVIÈIÈ
JAFNËÈUM TIL ¹HORFENDANNA
3ÎGUNAR ERU SVIÈSETTAR
!È SÎGN VEFMIÈILS $EUTSCHE
AF ÖESSUM bHVERSDAGSLEGUm
7ELLE HEFUR LEIKHËPURINN
SÁRFR¾ÈINGUM EN EINN ÖEIRRA
FENGIÈ PRÕÈISVIÈTÎKUR FYRIR
4HOMAS +UCZYNSKY FYRRUM
VERK SITT SEM KU VEKJA UPP
+!2, -!28 (VER HEFUR SÅNA SÎGU UM
M¹TT AUÈMAGNSINS
HAGSÎGUFR¾ÈINGUR GREINIR TIL
FJÎLMARGAR SPURNINGAR UM
D¾MIS FR¹ ÖVÅ HVERNIG TÅMINN
ATVINNU PENINGA HNATTV¾È
SÁ PENINGAR LETTNESKUR KVIKMYNDAGERÈARMAÈUR
INGU OG EKKI SÅST MANNLEGT AUÈMAGN
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.J¹LU .Ò ER H¾GT AÈ HLUSTA
¹ .J¹LU HORFA ¹ HANA AF
SJËNVARPSSKJ¹ FLETTA HENNI
Å MYNDABËK EÈA TEYGJA SIG Å
BËKASK¹PINN OG LESA HANA UPP
¹ GAMLA MËÈINN

'JÎF TIL BARNANNA Å LANDINU
Úrval verka Vilborgar
Dagbjartsdóttur kemur út
hjá forlaginu JPV með yfirskriftinni Fugl og fiskur.
Í bókinni eru ljóð og sögur
Vilborgar handa börnum
sem komið hafa út á árabilinu 1955-2005, fallega
myndskreytt af listakonunni Önnu Cynthiu Leplar.
Margir kannast við sögur Vilborgar, til dæmis ævintýri Allanalla og
Labba pabbakúts en höfundurinn
hefur starfað ötullega að barnamenningu um árabil, með verkum
sínum og þýðingum hefur Vilborg
auðgað heim þeirra auk þess sem
hún starfaði um árabil sem kennari. „Ég hef alltaf átt gott samband
við börn og mér finnst mjög gaman
að segja börnum sögur og lesa
fyrir þau,“ segir Vilborg en gerir
talsvert af því að heimsækja börn
í bæði leik- og grunnskólum.
„Bækurnar mínar fyrir yngstu
krakkana eru löngu uppseldar og
ég varð 75 ára í fyrra. Það eru viss
tímamót – maður er að verða gamall og þessi bók er nokkurs konar
gjöf mín til barnanna í landinu,“
segir Vilborg. „Það var mjög
ánægjulegt þegar Jóhann Páll hjá
forlaginu JPV hafði samband og
vildi gefa út verk eftir mig. Ég
ákvað að taka saman það sem ég
hef skrifað fyrir börn í gegnum
árin og valdi það sem ég taldi að
hæfði best, ljóðin eru til dæmis
um börn eða beinlínis ort handa
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ÖAU Å EINL¾GNI OG EKKERT DREGIÈ UNDANm

börnum. Kannski er margt af
þessu dálítið alvarlegt en þannig
er nú lífið og börn þurfa því miður
að reyna margt – þau þurfa líka á
því að halda að það sé talað við þau
í einlægni og ekki dregið neitt
undan.“
Vilborg áréttar mikilvægi þess að
allir gefi af sér, sérstaklega við
börnin og það sé ýmislegt sem
fullorðið fólk getur lært af þeim.
„Börn eru svo forvitin og opin
fyrir öllu. Þau eru áhugasöm um
orðin og tungumálið, hafa gaman
af því að læra ný orð og af gátum
og vísum. Þau ræða við mann um
allt milli himins og jarðar.“
Hún kveðst einkar ánægð með
útkomuna og bendir á að hún hafi
áður átt gott samstarf við Önnu
Cynthia Leplar. „Myndirnar hennar eru mjög fallegar og það var
lögð mikil alúð í þessa bók af allra
hálfu.“ Í bókinni eru sögur um All-
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analla og Boggu á Hjalla en Vilborg segist vera á kunnuglegum
slóðum þar eins og oft áður. „Ég er
svolítið stödd þarna á Vestdalseyri eins og oftast. Það er náttúrlega dálítið sérstakt að vera frá
stað sem er algjörlega farinn í
eyði. Margir Íslendingar hafa
reynt það, höfuðborgin sogaði allt
til sín og í raun var landsbyggðin
notuð eins og nýlenda til að byggja
þessa stóru og glæsilegu Reykjavík.“
Titillinn er einnig vandlega valinn. „Það er nú svo að líf okkar
snýst nú dálítið um fugl og fisk í
þessu landi og í ljóðunum er iðulega vísað til ýmist fugla eða fiska.
Svo er það líka sagt um eitthvað
lítilfjörlegt að það sé hvorki fugl
né fiskur. Mér finnst því svolítið
grobb í því að segja bara að þetta
sé bæði fugl og fiskur,“ segir Vilborg og kímir.

Fiskarnir eru höfundinum hugleiknir og hún útskýrir að ljóðið
„Reynsla“ sem birtist í ljóðabók
hennar Fiskar hafa enga rödd árið
2004 sé einnig í nýju bókinni. „Það
ljóð er skrifað frá sjónarmiði
barns, eins og ég skrifa oft. Þegar
ég var að hugsa um titil á þá bók
kom mér í hug að náttúran og fiskarnir sem hafa verið mikilvæg
undirstaða lífs í þessu landi hafa
ekki átt sér neina talsmenn. Það
hefur verið gengdarlaus rányrkja
í hafinu. Mér þykir vænt um fiska
og ákaflega vænt um hafið og
finnst það stórkostlegt ævintýri
að vakna til þess á hverjum morgni
að við skulum eiga þetta land með
náttúrulegum landamærum og
ótrúlegum auðæfum. Þetta eigum
við fólkið í landinu og þess vegna
verðum við að hlusta á rödd náttúrunnar.“
KRISTRUN FRETTABLADIDIS

Ljósmóðurfræði frá fyrri tíð
Nýlega kom út bókin Sá nýi yfirsetukvennaskóli hjá Söguspekingastifti, en bókin kom fyrst út á
Hólum í Hjaltadal árið 1749. Bragi
Þorgrímur Ólafsson, sagnfræðingur á handritadeild Landsbókasafns, bjó til prentunar og ritaði
inngang. Bókin er fyrsta ritið um
ljósmóðurfræði sem kom út á
íslensku og var notuð við kennslu
yfirsetukvenna þegar landlæknisembættið var stofnað árið 1760.
Halldór Brynjólfsson Hólabiskup
stóð fyrir útgáfu bókarinnar, en
hann taldi að þörf væri á slíku riti
fyrir yfirsetukonur enda var
formleg fræðsla þeirra á þessum
tíma í höndum presta og eingöngu
af guðfræðilegum toga. Hann gaf
því út þýðingu á danskri ljósmæðrabók eftir lækninn Balthazar sem kom út í Danmörku árið
1725.
Bókinni er skipt í tvennt. Í
fyrsta hlutanum er fjallað um

"®2. 3)..! 4¥-! 9FIRSETUKONUR ¹TTU ¹ TÅÈ (ALLDËRS BISKUPS AÈ VERA HEILAR OG ËSJÒK
AR EKKI OF LURKALEGAR FEITAR NÁ STIRÈAR Å VIKUM

eðlilegar fæðingar, en í þeim síðari er fjallað um áhættufæðingar
og inngrip og er þar meðal annars

fjallað um hlutverk yfirsetukvenna, útlistun á æxlunarfærum
kvenna, hvað einkenni ólétta

konu, fjallað er um fósturlát,
hvernig aðgreina eigi hríðir og
svo framvegis.
Biskup skrifar formála að bókinni þar sem hann segist óttast
nokkuð að bókin mundi lenda í
„ómildra höndum“ enda er þar
fjallað um kvenlíkamann á opinskáan hátt eins og gefur að skilja,
og tíðarandinn var strangur í
þeim efnum.
Bókin hefur þó líklega verið
notuð töluvert, enda kom ekki
önnur ljósmæðrabók út á íslensku
fyrr en fjörutíu árum síðar. Með
ritinu er kafli um umönnun ungbarna frá árinu 1803 og elsta varðveitta prófið í ljósmóðurfræði, frá
1768. Loks er skrá yfir helstu rit
um ljósmóðurfræði sem út komu
á árunum 1749-1900.
Útgefandi bókarinnar er Söguspekingastiftið, lítið forlag sem
hefur sérhæft sig í útgáfu bóka og
handrita frá fyrri öldum.

Vinningar verða afhendir hjá BT Smáralind. Kópavogi. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 99 kr/skeytið.
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Flugeldasýning frá Guðbergi
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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 nokkur sæti laus.

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
Lau. 16/12 kl. 13:00 uppselt, kl. 14:30 uppselt og kl. 16:00 laus sæti, 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.

Árið 2006 ætlar að verða bókmenntaárið mikla. Það er sé til
þess litið að útdeilendur Gullmiðans gátu fundið fimm ný skáldverk sem þeir vilja meina að sé
betri en 1 ½ bók – Hryllileg saga
eftir Guðberg Bergsson. Því hér
er um flugeldasýningu að ræða.
Guðbergur verður bara betri með
árunum.
Því er haldið fram á bókarkápu að þetta sé metnaðarfyllsta
verk Guðbergs, hann ætli sér að
fanga íslenska menningu og
benda á helstu áhrifavalda hennar. Menning er afstætt fyrirbæri
en fjandakornið ef Guðbergur
fer ekki langleiðina með að finna
ræturnar. Sem liggja samkvæmt
þessu í höndum furðulegra, oft
ókræsilegra og sérkennilegra
kerlinga sem öllu ráða. Karlarnir
eru atkvæðalitlir aumingjar eins
og sést meðal annars í Lolla svolitla. Hann ber svo mikla einstæða umhyggju fyrir Purru
sinni að talað var um í erfidrykkjum „hvað hjónabandið væri farsælt og til svo mikillar fyrirmyndar
að
ef
öflug
sjálfstæðiskona kæmist á þing
ætti hún að leggja fram frumvarp um að menn eins og Lolla
ætti að búta sundur og skipta á
milli kvenna.“ (Bls. 123)

$ANSKIR BAKARAR ¾TTFEÈUR
Hinn íslenska veruleika, og persónur sem hann búa, speglar Guðbergur í konum sem koma að utan:
Bakarafrúnni Fiolu frá Danmörku
og Sophie Knorr frá Þýskalandi.
Sem eru jafnframt miklir áhrifavaldar í Reykvísku samfélagi á
framanverðri síðustu öld, til
dæmis í kven- og líknarfélaginu
Krananum. En starfsemi Kranans
felst einkum og sérílagi í kaffisamsætum þar sem lagt er á ráðin.
Jóhanna, sú sem á og rekur sængurverabúðina Koddakrútt lærir að
raunveruleg góðverk geta reynst
öfugsnúin. Hinar erlendu frúr
njóta virðingar innfæddra en hins
vegar getur reynst snúið að heimfæra „dygðir“ þeirra á genetíska
eiginleika því sjálfir eru innfæddir ekki hreinræktuð tegund eins
og furðufuglinn Ólafur Rósenkrans veit:
„Því lengur sem hann hugsaði
fannst honum líklegt að hann ætti
ætt að rekja til dansks bakara og
væri þar af leiðandi ekki kominn
af Noregskonungum en honum lék
hugur á að vita hvort ættfaðir
hans hefði verið Vagn Fiole sem
sletti í ofn allra kerlinga á meðan
karlarnir voru á sjónum eða í
kaupavinnu og komu ekki heim
nema til þess að afhenda konunni
kaupið og sætta sig við orðinn
hlut.“
(Blaðsíða 112)

3AMÒÈ BEITTARI EN ILLGIRNI
Söguheimur Guðbergs er án hliðstæðu og þannig kostar nokkurt
átak að komast í takt og dúr við
hann. Allskyns hljómar slegnir,
dimm, mæ sjö og skroll, en leggi
lesandinn það á sig – fellst á þær
forsendur sem sagan gefur sér
sjálf – er honum launað svo um
munar. Fyrst er til að taka að Guðbergur er ekki þægilegur við persónur sínar. Sem eru vitanlega
tákngervingar þeirra einstaklinga
sem mynda þessa þjóð. Með nöpru
háði varpar Guðbergur ljósi á
hnýsni þeirra, smáborgarahátt,
heimsku og búksorgir. Menn geta
látið fara í taugarnar á sér hvernig Guð þessa heims, sá sem stjórnar hinum alvitra sögumanni,
afhjúpar þetta innantóma hyski.
Okkur. Hann hlýtur þá að telja sig
vel yfir það hafinn. En þetta hefur
Guðbergur alltaf gert. Og fyrst
hann nennir árum saman að skrifa
um þetta fólk hlýtur það að benda
til væntumþykju af einhverju
tagi. Skrif hans eru sem sagt ekki
laus við þá samúð sem getur
reynst beittari en öll illgirni. En
það eitt dugar hvergi til. Fyrst og
fremst er það vel heppnaður absúrd húmorinn sem skilur á milli
snilldarinnar og þess sem annars
gæti flokkast sem sérkennilegur
beturvitaháttur önugs álitsgjafa.
¶VAG ÒR FÒLLYNDUM HJËNUM
Af nægu er að taka þegar húmorinn í Hryllilegri sögu er annars
vegar. Til að mynda er skopleg
hin mikla trú Sophie, sem á við
erfitt exem að stríða, á vökva
þann sem vatnabúskapur líkamans framleiðir. En þvag úr fúllyndum hjónum er áhrifaríkast.
Til dæmist til að „... eyða ertingu
sem sækir í endaþarminn en öðru
fremur í skoruna á milli þjóhnappanna. Auk þess safnast þar
sveppagróður sem myndar sár.
Sophie Knorr vitnaði oft í rit
Hippolítusar frá Iria Flavia á
Spáni, orðum sínum til sönnunar.
Á hverjum morgni sagðist hún
fylgja ráðum hans, spræna þeirri
fyrstu og sterku á greiparnar og í
lófann og nudda kraftinum um
sveppafenið en lét Guggu og
Möggu skvetta hinu yfir grösin í
kartöflugarðinum á sumrin en á
snjóinn eða ísinn á veturna, ekki
bara til þess að lífga upp á hvíta
litinn heldur svo hún fengi fallega
gular kartöflur og gulrætur upp
úr honum á haustin.“
(Blaðsíða 65)
«SÅNKUR ¹ SPEKI SÅNA
Myndin í speglinum sem Guðbergur bregður upp með þessari
greiningu sinni á okkur og
íslenskri menningu er nöturleg.
Persónurnar eru lítið annað en
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  BËK p (RYLLILEG SAGA
'UÈBERGUR "ERGSSON
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«Ö¾GILEGT SNILLDARVERK FR¹ 'UÈBERGI
p SEM VIRÈIST BARA BATNA MEÈ
¹RUNUM $REGIN ER UPP NÎTURLEG
OG FRAMÒRSKARANDI FYNDIN MYND AF
KOSTULEGUM PERSËNUM OG ÅSLENSKRI
MENNINGU

skopmyndir sem reyna að hreinsa
sig af sjálfum sér með ýmsum
ráðum – til að sýnast alvarlegar
– svo enn sé vitnað í bókina. Í
henni er að finna ótrúlega mörg
gullkorn, speki sem getur staðið
sjálf og vísar út fyrir sig: „Sagan
sýnir að meira mark er takandi á
þvaðri en því sem kallast sannleikur.“ (bls. 76)
Hryllileg saga er ekki bók sem
lesendur spóla sig í gegn um í
einum rykk. Enda af hverju ætti
það að teljast eftirsóknarvert?
Og stundum verður gangan
ströng, að feta sig í gegnum á
stundum tyrfinn textann. En
nauðsynlegt er að himinn myrkvist áður en næsta bomba er send
á loft upp. Alltaf er lesendum
launað erfiði sitt með snilld úr
ranni Guðbergs – sem sannarlega
er ekki allra. Og fær að gjalda
þess eins og kannski Gullmiðinn
sýnir þó fáir standi honum á
sporði. Má í ljósi þess greina
sársauka höfundar í þessum
orðum? Sem finna má á blaðsíðu
118: „Útrekna menn langar ekki
að sýna sínum líkum samstöðu
heldur hafa þeir áhuga á öðrum
sem útskúfa þeim og þrá að komast í félagsskap þeirra.“
*AKOB "JARNAR 'RÁTARSSON

Hlið hugleiðslunnar



 




 

Andakt tónlistar er flestum kunn,
hljómarnir í kórnum, söngur í kirkjunni. Vaxandi geiri í vestrænni tónlist dregur dám af helgi tónlistar í
ýmsum öðrum trúarbrögðum og
hvarflar síðan aftur í forna kirkjulega tónlist Evrópu. Þetta er hugleiðslutónlistin svokallaða; tónlist
sem samin er til íhugunar og hugleiðslu, sem hefur það erindi að
beina vanstilltum huga nútímamannsins inn á erfiða einstigu upp
á hátinda friðar og ró.
Atli Heimir Sveinsson samdi
fyrir nokkru einleiksverk fyrir
Einar Jóhannesson klarinettuleikara við texta Davíðssálms: Þér hlið/
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4«.,)34 %INAR *ËHANNESSON KLARINETTU
LEIKAR AÈ STÎRFUM 6ERK !TLA (EIMIS VAR
SAMIÈ FYRIR HANN SÁRSTAKLEGA OG GERIR
ÅTRUSTU KRÎFUR TIL FLYTJANDA

lyftið höfðum yðar. Atla kallar
verkið hugleiðsluverk og kemur
hreint til dyranna: „Tónlistin getur
í besta falli vakið trúarkennd í
brjórtum okkar, gert okkur móttækilegri fyrir guðdóminum.“ það
er erindi verksins og tilgangur.
Þeir Atli og Einar eru báðir kaþólskir og Einar hefur lýst nýlega í
afbragðsgóðum viðtalsþætti við
Jónas Sen á Ríkissjónvarpinu
hvernig leit leiddi hann víða í frið
klaustra Evrópu, hugleiðslu og trú.
Hann sagði þar að hinn mystiski
keimur kaþólskunnar hafi heillað
sig.
Atli segir verk sitt mikla þolraun fyrir spilarann. það er enda
býsna langt fyrir einleiksverk: 74
mínútur. Það er nú komið á disk á
forlagi Smekkleysu. Upptakan var
gerð í Kristskirkju í Landakoti af
Hreini Valdimarssyni.
Það er viðburður þegar verk
Atla Heimis komast á hljóðrit sem
aðgengilegt er almenningi: þessi
diskur gerir fyrirfram kröfur til
hlustanda, njótanda bværi nær að
segja því hughrif af verkinu ýta
mönnum í stillur og krefjast af
þeim andaktar sem rennur þeim í
brjóst og þeir eiga þess kost að gefa
sig á vald.
PBB

Opið til kl 22 til jóla
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Listen. And understand.
That terminator is out
there. It can’t be bargained
with. It can’t be reasoned
with. It doesn’t feel pity,
or remorse, or fear. And
it absolutely will not stop,
ever, until you are dead.
+YLE 2EESE VARAR 3ÎRU #ONNOR EFTIRMINNILEGA VIÈ
4ORTÅMANDANUM ¹RIÈ  EN Ö¹ VAR EKKERT GRÅN
AÈ VERA MEÈ 3CHWARZENEGGER ¹ H¾LUNUM

BIO FRETTABLADIDIS

Grætur ekki í bíó
(VAÈA MYND S¹STU SÅÈAST Å BÅË "ORAT
&YNDNASTA MYND SEM ÁG HEF SÁÈ Å BÅË ¹RUM
SAMAN «TRÒLEG MYND
(VAÈA MYND S¹STU SÅÈAST ¹ MYNDBANDI
! -IGHTY 7IND -OKUMENTARY EFTIR G¾JANA
SEM GERÈU 3PINAL 4AP 2EGLULEGA SNIÈUGT
&JALLAR UM VINS¾LA ÖJËÈLAGAHLJËMSVEIT
(VAÈA KVIKMYND HEFUR HAFT MEST ¹HRIF
¹ ÖIG "LIKKTROMMAN $IE "LECHTROMMEL
'ERÈ EFTIR SÎGU 'ÔNTERS 'RASS 3¹ HANA Å
MENNTË OG HÒN BREYTTI LÅFI MÅNU -YND SEM
OLLI MÁR GLEÈI OG 7ELTSCHMERZ !THUGIÈ
p ÖÕSK MYND
(EFUR ÖÒ GR¹TIÈ Å BÅË .EI
5PP¹HALDS ÅSLENSKA PERSËNAN 3VEPPI
3TEINN RMANN Å 6EGGFËÈRI
-ESTA KVIKMYNDASTJARNA ALLRA TÅMA
#HARLIE #HAPLIN 3ANNUR SNILLINGUR "ESTUR
-ESTA HETJA HVÅTA TJALDSINS &RÅMANN
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¶ËRARINN ¶ËRARINSSON

Kaldastríðshetjur rísa upp
Lífið er undarleg hringavitleysa sem virðist meira eða minna byggja á
endalausri endurtekningu hins sama. Sömu straumar og stefnur ganga
yfir okkur með reglulegu millibili þannig að okkur ætti að vera orðið
ljóst að allt eru þetta einungis gárur á hinu rómantíska meginhafi sem
tilvera okkar allra er.
Hár síkkar og lengist, sem og pils og kjólar, eftir duttlungum
tískumógúla og sjálfsagt ekkert við því að segja eða gera en sumt
finnst manni einhvern veginn að eigi aldrei að skjóta upp kollinum
eftir að hafa runnið sit skeið einu sinni. Minnisvarðar um tíma sem
ástæðulaust er að sakna.
Hollywood er sjálfsagt besta dæmið um hringdans endurtekninganna. Þar er endalaust gert út á sömu formúlurnar og framhaldsmyndagerð er blómlegur iðnaður sem felur aðallega í sér að segja
sömu söguna aftur og aftur og bæta rómverskri tölu aftan við titilinn.
Þetta hefur gengið ágætlega hingað til og hefur fært mógúlunum
heim sanninn um að það er farsælla að veðja alltaf á sama hestinn
frekar en að eyða tíma og orku í að finna nýjan upp á von og óvon um
hvort hann skili sér yfirleitt í mark.
Það kemur manni því fátt á óvart þegar endurvinnsla Hollywood er
annars vegar en samt verð ég að viðurkenna að sú grilla að sækja
hetjur sem voru á síðasta söludegi á tíunda áratug síðustu aldar kom
mér fullkomlega í opna skjöldu.
Rambó og Rocky eru að koma aftur. Kaldastríðshermaðurinn í
fjórða sinn og kaldastríðsboxarinn í það sjötta. Maður hlýtur að spyrja
sig hvort þeir hafi átt einhverju ólokið? Báðir búnir að berja og drepa
Rússa á færibandi og margbjarga hinum frjálsa heimi.
Ég veit það ekki og hallast að því að þessar ótímabæru upprisur
muni ekki höfða til neinna nema afdankaðra eftirlegukinda sem
stöðnuðu á níunda áratugnum og syrgja enn sítt að aftan hárgreiðsluna
sína og eiga þá ósk heitasta að þurfa aldrei að kljást við dýpri spurningar en hvor hafi verið betri Duran Duran eða Wham!
Ég er að vísu einn af þeim og bíð spenntur eftir því að
sjá Sylvester Stallone hnykla sextuga vöðvana í heimi
sem Ronald Reagan hefur yfirgefið. Það læðist samt að
manni sá ónotalegi grunur að það búi meira að baki
þessari upprisu Rambó og Rocky en hugmyndafátækt
og neikvæð staða á tékkareikningi Stallone.
Miami Vice gekk í endurnýjun lífdaga nýlega,
stökkbreyttu ninja skjaldbökurnar eru væntanlegar
í bíó og meira að segja Transformers, vinsæl
leikföng frá níunda áratugunum, eru á leiðinni í
risastórri Bruckheimer mynd á næsta ári. Við
hljótum að vera að sigla inn í nýtt kalt stríð
og verðum öll komin með ömurlega
hárgreiðslu í enn ljótari föt að kyrja
skelfilega slagara áður en yfir lýkur.
Öðruvísi munum við ekki halda sönsum í heimi
sem við vitum að ferst á morgun eða um leið og
Stallone fer af vaktinni.

'UNNARSSON 2EYNDAR Å SJËNVARPI EN
HANN GEFST ALDREI UPP
-ESTI SKÒRKURINN (ARRY
-C3WEEN 9FIRLÎGREGLUMAÈUR Å
$ALLAS SEM *2 NOTAÈI TIL AÈ GERA
THE DIRTY WORK FYRIR SIG 6IÈUR
STYGGILEGUR N¹UNGI SEM VAR ¹
LAUNASKR¹ HJ¹ *2 OG PLANTAÈI
DËPI HJ¹ ËVINUNUM OG
ÖESS H¹TTAR 3VEI
(VER ER VERSTA
KVIKMYND SEM ÖÒ
HEFUR SÁÈ !LLT Å
GR¾NUM SJË 6EIT
EKKERT HVAÈ HÒN
HEITIR ¹ FRUMM¹L
INU 3¹ HANA Å
2EGNBOGANUM
ÖEGAR ÁG VAR

GUTTI SKILDI EKKERT Å HENNI SENNILEGA AF ÖVÅ
AÈ ÖAÈ VAR ENGINN TEXTI 'HOST ER LÅKA
VIÈBJËÈUR
%F ÖÒ FENGIR AÈ VELJA ÖÁR KVIKMYND
TIL AÈ LEIKA Å HVERNIG V¾RI SÎGU
ÖR¹ÈURINN HVER V¾RI LEIKSTJËRI OG
HVER MYNDI LEIKA ¹ MËTI ÖÁR +ONAN
MÅN SEGIR AÈ &EVER 0ITCH MEÈ #OLIN
&IRTH SÁ UM MIG ¶AÈ V¾RI ALVEG
TILVALIÈ AÈ STAÈF¾RA HANA OG
BREYTA !RSENAL Å ¶RËTT ¡G
V¾RI N¹TTÒRULEGA !ÈAL OG
SÅÈAN V¾RU BARA EINHVERJIR
VINIR MÅNIR Å SM¹RULLUNUM
7OODY !LLEN MYNDI LEIK
STÕRA +ATLA MYNDI SÅÈAN
LEIKA KONUNA MÅNA 6IÈ
LÁKUM GJARNAN HJËN Å
,EIKLISTARSKËLANUM

&JALAKÎTTURINN ENDURREISTUR
Kvikmyndaklúbburinn
Fjalakötturinn rís úr öskustónni fljótlega eftir áramót
ef allt gengur að óskum.
Kvikmyndaunnendur þurfa
því ekki lengur að bíða
langeygir eftir næstu kvikmyndahátíð til að berja augum þær myndir sem liggja
utan ráðandi strauma.

Alþjóðleg
kvikmyndahátíð
í
Reykjavík (RIFF) og fagfélög
kvikmyndagerðarmanna vinna
saman að því að endurreisa Fjalaköttinn en RIFF hefur framkvæmdina á sinni könnu. Kvikmyndaklúbburinn var mörgum
harmdauði þegar hann var settur
af á 9. áratugnum og þykir mörgum löngu tímabært að blása í hann
lífi á ný.
„Þetta er allt á byrjunarstigi, en
ef allt gengur að óskum hefur klúbburinn göngu sína fljótlega eftir áramót,“ segir Hrönn Marinósdóttir,
stjórnandi Alþjóðlegrar kvikmyndahátíðar í Reykjavík. „Friðrik Þór
Friðriksson leikstjóri á réttinn á
nafni Fjalakattarins og hefur gefið
okkur leyfi til að nota það. Við erum
sem stendur að velja í verkefnisstjórn klúbbsins og búa til dagskrá.
Meiningin er að hafa mánudagssýningar eins og í gamla daga þar sem
boðið verður upp á áhugaverðar
myndir í anda Alþjóðlegrar kvikmyndahátíðar.“ Hrönn segir að
þótt myndir af því tagi eigi því
miður ekki upp á pallborðið hjá
stærri bíóhúsum landsins, sýni
aðsóknin á kvikmyndahátíðir undanfarin ár að eftirspurnin sé fyrir
hendi. „Við teljum að við séum að
koma til móts við þarfir og áhuga
fólks á óháðum kvikmyndum, sem
er svo sannarlega til staðar.“
Hinn nýi Fjalaköttur verður til
húsa í Tjarnarbíói enda sérstakt
andrúmsloft þar að mati Hrannar,
auk þess sem nýbúið er að festa
kaup á nýrri og fullkominni
sýningarvél þar.
Rétt eins og með Alþjóðlega
kvikmyndahátíð hafa stjórnendur

(2®.. -!2¥.«3$«44)2 'ERT ER R¹È FYRIR AÈ HALDNAR VERÈI M¹NUDAGSSÕNINGAR EINS

OG Å GAMLA &JALAKETTINUM ¹ ¹RUM ¹ÈUR

öll spjót úti til að finna gæðamyndir
um allan heim, auk þess sem kvikmyndagerðarmenn um víða veröld senda inn myndir að eigin
frumkvæði og því ætti ekki að
vera neinn hörgull í úrvali. Áhugasömum stendur til boða að gerast
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félagar í Fjalakettinum og fá þá
sendar upplýsingar um alla viðburði og sýningar á vegum klúbbsins. Hægt er að skrá sig með því
að senda tölvupóst á netfangið
info@filmfestival.is.
BERGSTEINN FRETTABLADIDIS
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¥BÒAR Å BANDARÅSKA SM¹B¾N
UM (INKLEY HEIMAB¾
%RIN "ROKOVICH SEM *ULIA
2OBERTS LÁK Å SAMNEFNDRI
KVIKMYND FYRIR NOKKRUM
¹RUM VONAST NÒ TIL AÈ
"ROKOVICH KOMI ÖEIM AFTUR
TIL BJARGAR EINS OG HÒN
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HIMINH¹AR SKAÈAB¾TUR
EFTIR AÈ "ROKOVICH
HÎFÈAÈI M¹L FYRIR ÖEIRRA
HÎND GEGN ORKUFYRIR
T¾KI SEM MENGAÈI
DRYKKJARVATN B¾JARINS
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FYRIRT¾KI HAFI LOKAÈ SKËLPHREINSUN Å
GRENNDINNI VEGNA ¹SAKANA UM AÈ
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MEÈAL ANNARS BRUGÈIÈ LJËSI ¹ LYST
,ECTERS ¹ MANNAKJÎTI SEM SETUR
SVO STERKAN SVIP ¹ FYRRI B¾KURNAR
.¾R ÎRUGGT ÖYKIR AÈ SAGAN VERÈI
F¾RÈ UPP ¹ HVÅTA TJALDIÈ ¹ÈUR EN
LANGT UM LÅÈUR ENDA HAFA GAGNRÕN
ENDUR ¹ ORÈI AÈ BËKIN SÁ N¹NAST
BRÒKLEGT KVIKMYNDAHANDRIT 4VEIR
HAFA LEIKIÈ ,ECTER Å ÖEIM FJËRUM
MYNDUM SEM HINGAÈ TIL HAFA VERIÈ
GERÈAR UM MANN¾TUNA ÖEIR "RIAN
#OX OG !NTHONY (OPKINS EN
LJËST ER AÈ NÕR LEIKARI MUN
TAKA KYNDILINN AF ÖEIM
SÅÈARNEFNDA EF SAGAN
VERÈUR KVIKMYNDUÈ
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Eragon berst gegn hinu illa á drekabaki
Ævintýramyndin Eragon verður frumsýnd
á heimsvísu á föstudaginn og þar með lýkur
langri bið aðdáenda bóka Christopher Paolini eftir því að sjá hetjuna Eragon og drekann Saphiru lifna við á hvíta tjaldinu.
Óhætt er að segja að hér sé á ferðinni
sígilt ævintýri og grunnstef sögunnar eru
gamalkunn. Hér segir frá hinum unga
Eragon sem verður óvænt eina von íbúa
landsins Alagaesia um frið og farsæld eftir
að hann finnur drekaegg og binst í framhaldinu drekanum Saphiru tryggðarböndum.
Á árum áður héldu drekariddarar uppi
lögum og lofum í landinu en það breyttist
sviplega þegar einn úr þeirra röðum, Galbatorix, ákvað að útrýma félögum sínum
og sölsa öll völd undir sig.
Áður en Galbatorix komst til valda
færðu drekarnir riddurum sínum ofurkrafta og gerðu þá jafnvel ódauðlega. Þeir

voru sem sagt ósigrandi og nú bíður það
Eragons og Saphiru að bjóða hinum illa einvaldi birginn og hefja reglu drekariddaranna aftur til vegs og virðingar. Eragon
nýtur leiðsagnar gamals drekariddara,
Broms, sem tekur að sér að leiðbeina unga
manninum þegar hann eygir nýja von.
Nýliðinn Ed Speleers leikur Eragon en
hann er umkringdur þungavigtarfólki í
öðrum aðalhlutverkum. Jeremy Irons leikur Brom, John Malkovic fer með hlutverk
hins illa Galbatorix og Robert Carlyle bregður sér í líki hins öfluga seiðskratta Durza.
Breska leikkonan Rachel Weisz ljær svo
tölvuteiknaða drekanum Saphiru rödd sína.
%2!'/. /' "2/- 3¹ GAMLI TEKUR UNGLINGINN UNDIR

SINN VERNDARV¾NG OG GERIR HONUM GREIN FYRIR ÖEIRRI
¹BYRGÈ SEM HVÅLIR ¹ ÖEIM SEM HAFA DREKA ¹ SÅNUM
SN¾RUM
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Framtíðinni
breytt
Denzel Washington leikur alríkislögreglumann sem fær undarlegt
tækifæri til þess að breyta framtíðinni, í Deja Vu, nýjustu spennumynd leikstjórans Tony Scott.
Hann rannsakar sprengjutilræði
og á meðan á ransókninni stendur
fer hann að upplifa hluti sem hann
kannast við en getur ekki komð
fyrir sig. Hann virðist vera kominn á einhvers konar tímaflakk
sem gæti gert honum kleift að
koma í veg fyrir glæpinn sem
hann rannsakar áður en hann er
framinn. Flókið? Vissulega og
Washington kemst ef til vill næst
því að útskýra söguna sjálfur.
„Ég hef allan ferilinn reynt að
hafa hendur í hári fólks eftir að
það gerir eitthvað hræðilegt en fæ
nú þetta einstaka tækifæri til þess
að stöðva fólk áður en það gerir
eitthvað hræðilegt. Skilið?“
Það er ekki gott að segja en það
má þó ganga að því sem vísu að
ýmislegt muni ganga á hjá Denzel
á meðan hann reynir að breyta
framtíðinni þar sem myndin er
runnin undan rifjum ofurframleiðandans Jerry Bruckheimer
sem er í sérflokki þegar kemur að
því að keyra upp spennnu og
sprengja fólk og hluti. Bruckheimer mun hafa heillast svo af flóknu
handritinu að hann festi kaup á
því sólarhring eftir að hann sá það
fyrst og fól svo Tony Scott að koma
því á filmu.
Scott gat sjálfur ekki hugsað
sér annan mann en Washington til
þess að fara með aðalhlutverkið
en þeir tveir leiddu síðast saman
hesta sína í spennumyndinni Man
on Fire.
&25-3µ.$!2 5- (%,').!
$«-!2 ¥ %2,%.$5- -)¨,5%RAGON
&RUMSÕND ¹ HEIMSVÅSU
DËMAR EKKI KOMNIR

$EJA 6U
)NTERNET -OVIE $ATA
BASE 
2OTTENTOMATOESCOM
  2OTIN
-ETACRITICCOM


SÁLIN
FORSALA MIÐA FÖST. 15. DES.
MILLI KL 13-17 Á NASA
MIÐAVERÐ KR. 1900

HÚSIÐ OPNAR KL. 23
ALDURSTAKMARK 20 ÁRA

LAUGARD. 16 DES. 2006

JÓLAGRAUTUR

TRABANT
JÓLAGESTIR: FM BELFAST, HELMUS & DALLI, OG STEED LORD.
HÚSIÐ OPNAR KL. 23
ALDURSTAKMARK 20 ÁRA
MIÐAVERÐ 1000 KR.
FORSALA Í 12 TÓNUM

LOKSINS, LOKSINS KOMA ÞEIR FÉLAGAR TIL OKKAR Á
NASA. BÚAST MÁ VIÐ PÖKKUÐU HÚSI OG BRJÁLUÐU
STUÐI UPP UM ALLA VEGGI.

NÁNARI UPPLÝSINGAR
ÞAR SEM ÍSLENDINGUM
FINNST SKEMMTILEGAST AÐ DJAMMA
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Gamlir tölvuleikir góðir í minningunni
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b¡G VAR ALLUR Å SPILAKÎSSUNUM Å GAMLA DAGA
¶¹ VORU NOKKRIR SPILAT¾KJASALIR NIÈRI Å MIÈB¾
4IL D¾MIS TVEIR Å (AFNARSTR¾TI BEINT ¹ MËTI
HVOR ÎÈRUM %INN ÖAR SEM STAÈURINN "ELLYS
ER NÒNA OG ANNAR ÖAR SEM NÒ ER KOMINN
STRIPPSTAÈUR 3VO VAR EINN Å GAMLA &JALAR
KETTINUM Å !ÈALSTR¾TI
3¹ LEIKUR SEM ÁG MAN HELST EFTIR Å DAG
ER LEIKURINN &IREFOX (ANN VAR BYGGÈUR
¹ EINHVERRI ÖOTUMYND SEM #LINT
%ASTWOOD LEIKSTÕRÈI OG LÁK Å
¶AÈ SVALA VIÈ ÖANN LEIK ER AÈ
ÖAÈ KOMU ATRIÈI ÒR MYNDINNI
Å LEIKNUM EN ÖANNIG LEIÈ
MANNI EINS OG MAÈUR T¾KI
Ö¹TT Å KVIKMYNDINNI ,EIKUR
INN HEFUR EFTIR MINNI BESTU
VITUND ALDREI KOMIÈ ÒT ÎÈRU
VÅSI EN Å SPILAKASSA 3VO VAR
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Raunveru-leikir
Ég fann gamla gameboyinn minn í fyrradag. Hann virkar ennþá, en ég
er ekki viss um hvort ég nenni að spila mikið í honum. Hann gagnaðist
mér vel á sínum tíma, en núna tíu árum seinna hef ég ekki þolinmæði til
þess að spila þessa leiki lengur. Tölvuleikir hafa nefnilega þróast svo
hratt að það er út í hött. Fyrsti tölvuleikurinn sem kom fram var
borðtennisleikur, svarthvítur og hrár. Í dag spilum við Duke Nukem í
símanum okkar og með tilkomu Nintendo Wii er hægt að spila borðtennis við tölvuna með fylgjandi svita og hasar. Það er allt orðið að tölvuleik.
Meira að segja okkar daglega amstur. Í leiknum Sims þarf maður að
passa sig á því að fara ekki öfugu megin fram úr á morgnana því það
gæti hugsanlega skemmt líkur á auknum frama í starfi manns. Í
leiknum Grand Theft Auto: San Andreas getur maður ekki aðeins keyrt
um alla Los Angeles, skotið bófa, lyft, fengið sér tattú og þar fram eftir
götunum heldur getur maður líka átt kærustu og ef maður slær inn
sérstakan kóða getur maður sofið hjá henni líka. Ég býð bara eftir því
að það komi tölvuleikur þar sem ég þarf að læra heima, skila skattframtali eða húka á færibandi í átta tíma þar til ég má fara heim. En
þessir „raunveru-leikir“ eru ekki þeir einu sem sjúga tíma manns frá
manni. Ég þekki menn sem spila leikinn Eve og hefur til dæmis einn
þeirra þurft að vakna upp á nóttunni, frá kærustunni sinni, drífa sig í
tölvuna og spila nauðugur. Það var vegna þess að félagi hans á Englandi
tilkynnti honum að stríð væri hafið og að þeir þyrftu hjálp hans við að
verjast. Einn fyrir alla, allir fyrir einn.
Tölvuleikir eru orðnir það stórbrotnir og vel gerðir að maður þarf
varla að upplifa nokkurn skapaðan hlut lengur. Ef Pro Evolution
leikirnir halda áfram að bæta sig svona ört er nokkuð víst að innan
fárra ára hætta krakkar að æfa fótbolta og spila hann frekar í Playstation. Við verðum að passa okkur. Passa það að tölvuleikirnir verði
áfram bara ágætis afþreying en ekki einhver sýndarveruleiki þar sem
okkur er allt kleift og við fáum að gera það sem við viljum óáreitt. Þá er
nefnilega gameboyinn skárri. Því eftir sirka hálftíma spilerí og ágætis
skemmtun, er maður búinn að fá nóg og getur haldið lífi sínu áfram.

EINN GEÈVEIKUR LEIKUR SEM ÁG SPILAÈI TRYLLTUR
ÒTI ¹ -ALLORCA ¹RIÈ  3PLATTER (OUSE
HÁT HANN &JALLAÈI UM UNGAN MANN SEM
VAR ANDSETINN AF DJÎFLI SVO GEKK MAÈUR UM
OG MAUKAÈI EINHVERJA DRÕSILDJÎFLA -JÎG
bGORYm LEIKUR AÈALPERSËNAN LEIT LÅKA ÒT
EINS OG *ASON ÒR &RIDAY MYNDUNUM
¶ESSIR LEIKIR ERU EINS OG AÈRIR GAMLIR
TÎLVULEIKIR GËÈIR Å MINNINGUNNI ¡G
ER KOMINN MEÈ HERMI Å TÎLVUNA MÅNA
Å DAG OG UM DAGINN SPILAÈI ÁG
3PLATTER (OUSE %KKI GËÈUR +OM
MÁR SAMT MEST ¹ ËVART HVAÈ
ÁG ER LÁLEGUR Å ÖESSUM LEIKJUM
Å DAG EN ÁG MAN EFTIR ÖVÅ AÈ
«-!2 ®2. (!5+33/.
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HAFA VERIÈ VEL GËÈUR Å ÖEIM Ö¹ 3AMSTARF
MILLI AUGA OG HANDAR HEFUR ÖVÅ VERIÈ MUN
BETRA Ö¹ EN NÒNAm

!LGJÎRLEGA BYGGÈUR ¹
MYNDASÎGUNUM
Í þessari viku kemur út leikurinn
Superman Returns á Playstation
2 og segja menn að nú sé loks
kominn alvöru Superman-leikur.
Þótt nafnið gefi til kynna að leikurinn sé byggður á kvikmyndinni
þá er það ekki alveg rétt. Leikurinn er fyrst og fremst byggður
þeim sagnaheimi sem skapaður
hefur verið í þeim hasarblöðum
sem hafa komið út um kappann
frá DC undanfarin sextíu ár, en
allir leikarar myndarinnar hafa
ljáð persónum leiksins raddir
sínar. Markmið leiksins er fyrst
og fremst að berjast við glæpi og
vernda borgina Metropolis frá
illu. Framleiðendur leiksins státa
sig af því að sjaldan hafi nein
borg verið jafn „lifandi“ og nú en
í leiknum nær borgin yfir 207 ferkílómetra svæði og samanstendur af næstum tíu þúsund byggingum. Fólk á götum úti flýr frá
glæpamönnum og hættum með
miklum ofsa en er líka gjarnt á að
taka myndir af Superman þegar
hann flýgur um borgina. Smáatriði hafa aldrei verið jafn
nákvæm. Superman notast auðvitað við alla ofurkrafta sína til
þess að berjast gegn glæpamönnum, hvort sem það er styrkurinn,
snerpan, flugið, ofurheyrn eða
ofurandardrátturinn, en með
honum getur Superman feykt
burt bílum og braki sem og fryst
andstæðinga sína og vatn. Einnig
er hægt að samtvinna þessa hæfileika, til dæmis ef vatn bunar af
miklum krafti úr brunahana getur
Superman fryst vatnið og notað
svo klakadröngulinn sem vopn
gegn
andstæðingum
sínum.
Glæpamenn eru þó alls ekki það
eina sem ber að óttast í leiknum,
en einnig ganga hvirfilbyljir,
eldar og önnur náttúröfl yfir
borgina með miklum látum. Allar
skemmdir á borginni haldast í

¥ .2"585.5- 54!. 9&)2 3UPERMAN GETUR BARIST VIÈ ILLÖÕÈI ¹ ËTAL VEGU OG MEÈAL

ANNARS FEYKT ÖVÅ BURT
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VEGLEGASTI 3UPERMAN LEIKUR SEM HEFUR
SÁST

HEFUR VERIÈ JAFN LIFANDI OG ÖESSI

minni leiksins og er því mikilvægt að bregðast fljótt við, því
um leið og borgin hefur orðið
fyrir of miklum skemmdum er
leiknum lokið.
Stýringar í leiknum eiga að vera
til fyrirmyndar en þær skiptast
gróflega í þrjá hluta, flug, björgun
og bardaga. Þegar Superman flýgur um getur hann gert alls konar
kúnstir og undirbúið öðruvísi og

öflugri árásir þaðan. Þegar hann
svo bjargar fólki eru vissar stýringar, en í bardaga opnast fyrir enn
aðrar stýringar sem eiga að veita
manni fjöldann allan af valmöguleikum. Engu hefur verið tilsparað
við gerð á grafík og hljóði leiksins
sem er í þrívídd og tónlistin er öll
samin og spiluð af sinfóníuhljómsveit. Superman er vænn leikur í
jólapakkann.
DORI FRETTABLADIDIS

Næst besti GTA leikurinn
Það gleyma því margir
hvað Grand Theft Auto
leikirnir hafa þróast mikið
frá því að fyrsti leikurinn
kom út. Ég man enn eftir
því að hafa burðast með
hann á um 24 diskettum
milli húsa, það voru reyndar margir komnir með
skrifara þá, en ekki ég og
félagi minn. Það var í þriðja
leiknum sem sjónarhorn
leikmannsins breyttist og hjálpaði
það leiknum mjög mikið. Eftir það
kom út leikurinn Grand Theft Auto
Vice City og var það sá sem olli
byltingunni. Í honum var allt hægt
og umhverfi leiksins alveg frábært;
Miami borg árið 1984. Í leiknum
Grand Theft Auto Vice City Stories,
er notast aftur við sama umhverfi,
en ný aðalhetja er lent og auðvitað
fylgir henni ný saga. Hetjan heitir
Vic Vance og í upphafi leiksins er
hann hermaður. Eftir að hafa hjálpað óheiðarlegum yfirmanni í

einhverju braski er Vic svo
rekinn úr hernum og nú
reynast góð ráð dýr. Hægt
og rólega þarf maður að
vinna sig upp í glæpaheiminum, fyrst með ómerkilegum verkefnum á borð við að
kúga búðareigendur en því
lengra sem komið er verða
verkefnin stórbrotnari og
æsilegri. Eins og í fyrri
leikjum er takmarkið að
verða glæpakonungur borgarinnar,
búa í risahúsi og eiga nóg af
gúmmelaði til hliðar. Þessi leikur er
tvímælalaust næst besti GTA leikurinn á eftir San Andreas að mínu
mati. Í fyrsta skipti er hægt að slást
eitthvað fyrir alvöru í leiknum, en í
fyrri leikjum gat maður aðeins kýlt
liðið í munninn. Söguþráðurinn er
furðu heillandi og fjörugur en það
hefur kannski verið sterkasta hlið
Rockstar-leikjanna hingað til. Tónlistin er frábær, en hægt er að velja
milli ótal útvarpsstöðva sem spila

4®,65,%)+)2
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SÎGUÖR¹ÈUR OG NÒ ER H¾GT AÈ SL¹ST
SEM ALDREI FYRR

tónlist sem var vinsæl árið 1984.
Einnig er hægt að hlusta á spjallþætti sem eru massíft fyndnir. Þessi
leikur er langt um betri en Liberty
City Stories sem kom út á PSP í
fyrra. Leikurinn er aðeins kominn
út á PSP en er vonandi væntanlegur
í aðrar tölvur. Ég er sáttur, verulega
sáttur og með gott gúmmelaði til
hliðar.
$ËRI $.!



 DESEMBER  &)--45$!'52

Leikir ársins
Heimasíðan Gamespot er þekkt
fyrir vel ígrundaða og sanngjarna
dóma. Þetta eru sjö bestu leikir
ársins að mati þeirra.
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Hannaðu eigin leiki Tveir á teikniborðinu
Út er komið forritið XNA Game Studio Express en
það gerir sköpunarglöðum og snjöllum tölvuleikjaunnendum færi á að búa til sína eigin
tölvuleiki á Xbox 360. Forritið notast á PC tölvu
og byggir á Visual C 2005 Express Edition og
Microsoft Compact Framework kerfunum.
Aldrei fyrr hefur jafn veglegt og vel útbúið
kerfi til tölvuleikjaþróunar komið út, en forritið
einfaldar tölvuleikjasköpun til muna. Notendur
geta einnig gerst meðlimir í XNA Creators Club
sem veitir þeim aðgang að ótæmandi upplýsingum, grafík, hugmyndum og gagnlegum tólum
frá
öðrum í sömu hugleiðingum, auðvitað
gegn vægu gjaldi. Svo í nánustu
framtíð má eiga von á yngra
og efnilegra hæfileika fólki í
heimi tölvuleikjagerðar en
nokkru sinni áður. Hægt er
að niðurhala forritinu á
heimasíðu XNA.

Tölvuleikjahönnuðurinn
David
Jones hefur ekki komið nálægt
tölvuleikjunum Lennings eða
Grant Theft Auto í lengri tíma,
þrátt fyrir að vera enn titlaður
höfundur þeirra. David þessi er
mikil goðsögn í tölvuleikjaiðnaðinum og er nú farinn af stað með
nýtt fyrirtæki Real Time Worlds.
Fyrirtækið er með tvö tölvuleikjatitla í þróun núna, leikina Crackdown og All Points Bulletin.
Nýlega fékk fyrirtækið 31 milljón
dollara styrk til að þróa þessa leiki
ennþá betur og segja raddir í
tölvuleikjabransanum að þarna
séu á ferðinni leikir sem munu
gera allt vitlaust. Bíða menn
spenntir eftir þessari nýjustu
afurð Davids, sem hefur haldið sig

(®&5.$52 '4! $AVID *ONES ER HÎF

UNDUR '4! LEIKJANNA OG ,EMMINGS .Ò
ERU TVEIR NÕIR LEIKIR V¾NTANLEGIR OG ÖEIR
SAGÈIR VERA ROSALEGIR

til hlés undanfarin ár. Báðir leikirnir koma út á Xbox 360 og á PC
heimilis -og einkatölvur.
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… að eldhússkærin koma sér vel í fleira
en að opna erfiðar umbúðir. Það er gott
að nota þau til að klippa grænmeti,
og þá helst matjurtir sem vilja
merjast þegar
þær eru
saxaðar
með hnífi.

MATUROGVIN FRETTABLADIDIS

Gamla íslenska matargerðin skrítnust
(VAÈA MATAR G¾TIRÈU SÅST VERIÈ ¹N
&ISKUR OG KARTÎFLUR ERU ËMISSANDI ¡G G¾TI
EKKI VERIÈ ¹N ËGRYNNIS AF GR¾NMETI !LLS
KONAR SALAT PARMESANO REGGIANO OG N¹NAST
ALLAR HNETUR
"ESTA M¹LTÅÈ SEM ÖÒ HEFUR FENGIÈ
!THYGLISVERÈASTA M¹LTÅÈ SEM ÁG HEF FENGIÈ
VAR Å +ATALËNÅU ¹ 3P¹NI ¡G FÁKK ALLS KYNS
ÖARA SEM VAR RAÈAÈ UPP Å SPÅRAL 9ST VAR HANN
MJÎG SALTUR EN EFTIR ÖVÅ SEM INNAR DRË VARÈ
HANN FERSKARI OG ENDAÈI SVO Å VATNSMELËNU
¶ETTA VAR SVO FR¹B¾R HUGMYND "ESTA M¹L
TÅÈIN ER HINS VEGAR ÅSLENSKUR FISKUR
%R EINHVER MATUR SEM ÖÁR FINNST VONDUR
*¹ ÖAÈ ER ÕMISLEGT ¡G HEF ALLTAF ¹TT ERFITT
MEÈ LIFUR OG HVALSPIK FINNST MÁR ATHYGLISVERT
EN EKKI GOTT
,EYNDARM¹L ÒR ELDHÒSSK¹PNUM
!È SKELLA BROKKOLÅI Å KLAKABAÈ EFTIR SUÈU Ö¹
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Áfengisgjöld og auglýsingar
Ég efast stórlega um sannleiksgildi þeirrar staðhæfingar að vínmenning hafi batnað hér á landi undanfarin ár. Í það minnsta virðist hún
ekki hafa skotið djúpum rótum hjá hinum áhrifamiklu stéttum
ráðamanna og fjölmiðlamanna. Hér er ég að hugsa um tvennt. Annars
vegar klúðurslegt frumvarp um breytingar á virðisaukaskatti og
áfengisgjaldi sem dregið var til baka í síðustu viku og hins vegar
umræðu um áfengisauglýsingar sem dúkkaði upp á ný á dögunum.
Áfengisgjaldafrumvarpið var svo illa unnið að undrum sætti. Og þó.
Kannski eru kontóristarnir í fjármálaráðuneytinu svo vanir að geta
breytt öllu sem þeim sýnist í verðlagningarmálum á áfengi að þeim
fannst þeir ekki þurfa að vanda sig. Það myndi enginn hvort sem er
þora að segja neitt enda verið að skattleggja slæma vöru sem menn
hefðu bara gott af að minnka aðeins við sig. Ég hef eftir áreiðanlegum
heimildum að fjármálaráðuneytið hafi hafnað boði hagsmunaaðila í
geiranum um samstarf við undirbúning og útreikninga á gjaldbreytingunum. Jafnvel eftir að bent hafði verið á ágalla í frumvarpinu og það
dregið til baka gat fjármálaráðherra ekki játað sig sigraðan heldur
sagði að útreikningar hagsmunaaðila væru flóknir og byggðust á
„mismunandi og hugsanlega misvísandi forsendum“. Ég hef séð þessa
útreikninga og þeir eru nú hvorki flóknir né bjóða þeir upp á mikla
túlkun.
Fjölmiðlar birtu vissulega fréttir af þessu frumvarpi og þeirri
hækkun á áfengisverði sem það hefði haft í för með sér. En þeir sýndu
því lítinn áhuga að greina áhrif breytinganna. Og enginn, ekki einu
sinni frjálshyggjumennirnir á vefmiðlunum, kveikti á því að þessi
breyting var ekki bara einhver misheppnuð tilfærsla á sköttum, heldur
tilraun til þess að þrælbinda enn frekar kverkatak ríkisins á einkasölunni og skerða möguleika veitingageirans á því að minnka verðmun í
vínbúðum og á veitingastöðum. Áfengisgjöld á Íslandi eru heimsmet. Á
sama tíma er hvergi lægri álagning í smásölu en á Íslandi. Besta leiðin
í breytingarferlinu hefði verið að hækka álagningu ÁTVR en
hreyfa ekki við áfengisgjaldinu. Hagnaðarauki vínbúðanna
kæmi á móti lækkun virðisaukaskattsins. Veitingageirinn
fengi jafnframt langþráð svigrúm. En þessa leið eru kontóristarnir hræddir við vegna þess að áfengisgjaldið er hornsteinninn í einkasölu ríkisins. Hún verður ekki afnumin með
núverandi skattlagningarkerfi á áfengi.
Áfengisauglýsingaumræðan er tilviljanakennd bæði hjá
fjölmiðlum og dómstólum. Vín og bjór er auglýst með
ýmsum hætti í öllum helstu fjölmiðlum á Íslandi og hefur
svo verið um árabil. Tilviljanir ráða hvaða auglýsingar eru
kærðar og um hverjar fjallað í fjölmiðlum. Og mun
umræðan ekki nást á vitrænt stig meðan henni stjórna þeir
sem vildu helst óska sér að árið væri 1986, bjórinn
bannaður og vín afgreitt yfir borð í bréfpokum.
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¶AÈ DREGUR ÒR ¹HRIFUM HINNA GEGGJUÈU ¹FENGISGJALDA ÖEGAR KOMIÈ ER Å
MILLIVERÈFLOKK Å VÅNUM EINS OG Å 0ETER ,EHMANN &UTURES 3HIRAZ 
KR SEM KOSTAR MINNA HÁRLENDIS EN VÅÈA Å N¹GRANNALÎNDUNUM

HELST LITURINN SVO FALLEGUR
(VAÈ BORÈAR ÖÒ TIL AÈ L¹TA ÖÁR LÅÈA
BETUR
%F ÁG ER AÈ LEITA AÈ bCOMFORTm MAT
HUGSA ÁG MIKIÈ TIL ELDHÒSS
INS HJ¹ MÎMMU OG GAMALS
ÅSLENSKS HEIMILISMATAR (ANN
ÖARF AÈ VERA HEITUR OG MINNA ¹
¾SKUNA KJÎTBOLLUR OG KARTÎFLUR
OG SËSA HLJËMAR ROSA VEL %N EF
ÁG ¾TLA AÈ VERA LÁTT OG GËÈ
ER ÖAÈ FISKUR OG SALAT
(VAÈ ¹TTU ALLTAF TIL Å
ÅSSK¹PNUM
0ARMESANO REGGIANO
¶AÈ ER ¹KVEÈIN ATHÎFN
HJ¹ OKKUR AÈ L¹TA SNJËA
YFIR MATINN HJ¹ BÎRN
UNUM

%F ÖÒ YRÈIR FÎST ¹ EYÈIEYJU HVAÈ T¾KIRÈU
MEÈ ÖÁR
¡G GERI R¹È FYRIR ÖVÅ AÈ ÖAR V¾RI
EINHVER MATUR OG ÁG T¾KI MEÈ MÁR
HNÅF 3VO T¾KI ÁG -ALDON SALT TIL
AÈ EIGA ¹ ALLT SEM ÁG G¾TI UNNIÈ
ÒR N¹TTÒRUNNI
(VAÈ ER ÖAÈ SKRÅTNASTA SEM ÖÒ
HEFUR BORÈAÈ
(VALSPIKIÈ VAR N¹TTÒRULEGA MJÎG
MJÎG FURÈULEGT B¾ÈI ¹FERÈIN
OG BRAGÈIÈ ¡G HELD ÖAÈ SÁ
EIGINLEGA ERFITT AÈ TOPPA
GÎMLU ÅSLENSKU MATAR
GERÈINA ÖEGAR KEMUR
AÈ SKRÅTNUM HLUTUM
JAFNVEL ÖË AÈ MAÈUR
HAFI SMAKKAÈ ÕMISLEGT
ÒTI Å HEIMI

STRALINN 7IGAN VÅNGERÈAR
MAÈUR VERALDAR Å ¹R
Íslandsvinurinn Andrew
Wigan var á dögunum
valinn víngerðarmaður
ársins. Verðlaunin hlaut
hann í annað sinn.
Nafnið Andrew Wigan hringir
eflaust fáum bjöllum í hugum
flestra vínáhugamanna. Hann er
þó einn þeirra víngerðarmanna í
heiminum sem hvað lengst hafa
náð í sínu fagi. Ástæðan fyrir því
að nafn hans er ekki þekktara er
einkum sú að hann er ekki einn
þeirra víngerðarmanna sem framleiða vín undir eigin nafni og verða
heimsfrægir í krafti vörumerkjanna. Hann er ekki af aldagamallli
vínfjölskyldu á borð við Torres,
Antinori, Drouhin eða Rothschild.
Né hefur honum tekist að verða
frægur á nokkrum áratugum eins
og Gallo eða Robert Mondavi. Þetta
fræga fólk kann hins vegar svo vel
að meta hann að það veitti honum
fyrir réttum mánuði einhver virtustu verðlaun vínbransans þegar
hann var valinn víngerðarmaður
ársins í International Wine &
Spirits Competiton í Lundúnum.

(UNDTRYGGUR AÈSTOÈARMAÈUR
Það sem gerði verðlaunin enn
merkilegri er að Wigan hlaut þau í
annað sinn, nokkuð sem er nánast
óþekkt. Enn meiri athygli vakti að
einungis eru þrjú ár síðan hann
hlaut þau í fyrsta sinn og þannig
átti það að vera nánast ómögulegt
að vinna þau aftur fyrr en fennt
væri yfir fyrra afrekið. Menn vilja
helst ekki veita verðlaunin í áskrift.
Andrew Wigan hefur verið aðalvíngerðarmaður fyrirtækis hins
svipmikla Ástrala Peters Lehmann
frá stofnun og haft síðasta orðið
um alla þá 27 árganga vína sem
Lehmann hefur sent frá sér. Lehmann stofnaði fyrirtækið vegna
þess að hann vildi ekki svíkja
bændurnar í Barossa-dalnum þar
sem hann býr en það hafði verið
fyrirætlan fyrrum vinnuveitenda
hans. Hann er sauðtryggur sínu
fólki og það er endurgoldið því
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VOR  MYNDINNI SÁST HANN ¹ MILLI FEÈGANNA $OUGS OG 0ETERS ,EHMANN

hann hefur haft sama lykilstarfsfólk frá upphafi og Wigan verið
hundtryggur aðstoðarmaður hans.
Í sömu keppni var Peter Lehmann valið víngerðarfyrirtæki
ársins. Að auki fékk Lehmann
verðlaun fyrir besta riesling vín
keppninnar auk þess sem hvorki
fleiri né færri en ellefu önnur vín
frá honum fengu ýmist gull, silfur
eða bronsverðlaun í sínum flokkum.
International Wine & Spirits
Competiton er virtasta keppni
heims þar sem víngerðarmenn og
framleiðendur velja það besta úr
vínheiminum. Vínin eru blindsmökkuð til að gæta hlutleysis auk
þess sem efnainnihald þeirra er
greint nákvæmlega en þau þurfa
að uppfylla ströng skilyrði um
framleiðsluaðferðir og innihald til
að hljóta verðlaun. Yfir 5.000 vín
voru tilnefnd í keppnina í ár og
samkeppnin gríðarlega hörð.

-EISTARAN¹M Å ¶JËÈMENNINGARHÒSI
Andrew Wigan heimsótti Ísland
síðastliðið vor og hélt svokallaðan

„masterclass“ í Þjóðmenningarhúsinu. Var það einkar glæsilegur
fyrirlestur og smökkun á mörgum
bestu árgöngum sem hann hefur
búið til. Sum gæðavínanna eru
með skrúfutappa, nokkuð sem er
tabú meðal margra gæðaframleiðenda. Ég spurði hann hvort hann
hygðist nota skrúfutappana á allra
bestu vínin og sagðist hann
óhræddur við það. „Við víngerðarmennirnir myndum vilja loka sem
allra flestum flöskum með skrúfutöppum ef við fengjum einhverju
ráðið. Víngerð í dag er komin á
þann gæðastall að vínin eru alveg
eins og þau eiga að vera þegar
þeim er átappað. Menn hafa haft
áhyggjur af því að bestu vínin
missi þá öldrun sem verður við
loftskipti í gegnum korktappa en
það er smá loft undir skrúfutappanum og vínin munu þroskast þótt
öldrunin verði hægari. Við viljum
fyrir alla muni gera meira en vinir
mínir í sölu- og markaðsdeildinni
vilja fara hægt í sakirnar enda eru
ennþá fordómar í gangi gagnvart
skrúfutöppum.“

Fondú fyrir byrjendur
Fondú er skemmtileg tilbreyting í
matarboðum, en það eru kannski
ekki allir sem treysta sér í fondúgerð. Dómhildur Sigfúsdóttir hjá

$«-(),$52 3)'&²3$«44)2 3EGIR FONDÒ

GERÈ EKKI SVO FLËKNA EN NAUÈSYNLEGT SÁ
AÈ NOTA FEITAN OST
&2¡44!",!¨)¨34%&.

Osta- og smjörsölunni lumar á
góðum ráðum.
„Það gildir að nota feitan ost.
Hann getur þó verið mismunandi
vatnsríkur og þykktin þar með
breytileg,“ útskýrir Dómhildur,
sem mælir því með því að fólk noti
ekki allan vökvann sem uppskriftin
inniheldur, og bæti frekar í fondúið verði það of þykkt. Þunnt fondú
má hins vegar þykkja með maizena eða kartöflumjöli. Fondú á
aldrei að bullsjóða, heldur vera
við suðumark. Það þarf einnig að
halda fondúinu heitu á borðinu,
annars getur það orðið of þykkt og
seigt til að dýfa í.
„Það má nota Emmentaler, Gryere, Comte, 26% ost, alla smurosta
og steypta osta ásamt rjómaosti

og gráðaostum í fondú,“ sagði
Dómhildur. Hún mælir hins vegar
með því að fólk blandi saman mildum og bragðsterkum ostum. „Ef
það er vín í uppskriftinni, notið þá
þurrt vín og varist að setja of
mikið af því svo það yfirgnæfi
ekki ostabragðið,“ sagði hún. Gott
er að krydda réttinn með hvítlauk,
pipar og salti ef þarf, og bera svo
einhver skemmtileg krydd fram
með matnum.
Fondúpottur og langir gafflar
auka á stemninguna, en Dómhildur
segir hægt að komast upp með
álpott á hitaplötu eða jafnvel prímus. Það má heldur ekki gleyma
góðu brauði til að dýfa í herlegheitin, og þeir sem vilja geta boðið upp
á salat eða annað meðlæti.
SUN
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Jolie vill alls ekki giftast Brad Pitt
inni Mr. & Mrs. Smith að
þau
tengdust
nánum
tilfinningalegum böndum, þrátt fyrir að
Aniston hafi verið besti
vinur Pitt.
„Ég held að við
höfum bæði verið ólíklegustu manneskjurnar
sem vorum að leita
eftir sambandi,“ sagði
Jolie í viðtali
við
Vogue.
„Vegna
myndarinnar þurftum
við að eyða
miklum
tíma saman
og
síðan

Leikkonan Angelina Jolie
segist ekki hafa í hyggju
að giftast leikaranum
Brad Pitt, þrátt fyrir
orðróm þess efnis.
Hún segist jafnframt
aldrei hafa ætlað að
eyðileggja hjónaband
hans og Jennifer
Aniston.
Jolie segir að hún
og Pitt hafi áttað sig á
því við tökur á mynd-

*%..)&%2 !.)34/.

!NGELINA *OLIE SEGIST
ALDREI HAFA ¾TLAÈ AÈ
EYÈILEGGJA HJËNABAND
!NISTON OG 0ITT

þróaðist það skyndilega í undarlega vináttu og góðan félagsskap.“ Hún segist hafa verið
mjög góð vinkona Pitt eftir að
tökum á myndinni lauk án þess
þó að hafa viljað tjá sig um sambandið við fjölmiðla. „Þegar lífið
þróaðist á þann hátt að við gátum
verið saman langaði okkur til
þess.“
Jolie, sem er 31 árs, bætti því
við að þrátt fyrir að hún ætli
ekki að giftast Pitt ætli þau að
einbeita sér að því að ala upp
börnin sín þrjú.
*/,)% /' 0)44 !NGELINA *OLIE OG "RAD 0ITT

ERU EKKI ¹ LEIÈINNI UPP AÈ ALTARINU
&2¡44!",!¨)¨!0

+RAFTUR Å DOKTORNUM
Hljómsveitin Dr. Spock
verður ekki sökuð um að
hafa slegið slöku við á tónleikum sínum í Kaupmannahöfn á föstudag. Krafturinn
sem býr í bandinu flæddi
óbeislaður út úr hátölurunum og dundi á eyrum
tónleikagesta.

-!29 #!2%9 (L¾R AÈ M¹LINU

Rifist um nöfn
Söngkonan Mariah Carey hefur
hótað að lögsækja klámmyndaleikkonuna Mary Carey, en Mariah segir að nöfn þeirra tveggja
séu of lík. Söngkonan segir ennfremur að aðdáendur sínir gætu
lent í því að ruglast vegna nafnanna og þá komi það henni mjög
illa. Mary Carey sem heitir réttu
nafni Mary Cook, hlær að hótunum Mariah og segist ekki óttast
neina lögsókn. „Þetta er bara fyndið, ég leik í klámmyndum og hef
gert það lengi en hún er söngvari.
Þetta er bara einhver della í
henni,“ segir Mary Carey. Lögmaður klámmyndaleikkonunnar
segir að erfitt verði að sanna fyrir
rétti að létt sé að ruglast á klámiðnaðinum og tónlist.

Fjölmenni var á staðnum og
stemningin fyrir framan sviðið
var mikil. Sérstaklega undir lokin
þegar liðsmenn hljómsveitarinnar
voru orðnir klæðalitlir og flestir
áhorfendur komnir í bleika uppþvottahanska sem söngvararnir
hentu út í skarann. Íslenska hljómsveitin Croisztans sá um upphitunina og gerði það vel og því fengu
tónleikagestir mikið fyrir dönsku
krónurnar sínar í þetta skiptið.
KS
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VIRTIST FALLA $ÎNUM VEL Å GEÈ
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VONUM ATHYGLI ¹ SVIÈINU Å BLEIKUM
BUXUM OG BER AÈ OFAN

#/52.4%9 ,/6% 3ÎNGKONAN FR¾GA HEFUR
FENGIÈ SKILORÈSBUNDNUM DËMI SÅNUM
HNEKKT

Love laus
allra mála
Skilorðsbundinn dómur söngkonunnar Courtney Love hefur verið
felldur niður af dómstólum í Los
Angeles fyrr en áætlað var. Ástæðan er hversu Love hefur verið
dugleg í eiturlyfjameðferð sinni.
Love fékk skilorðsbundinn dóm
fyrir að hafa tvívegis eiturlyf í
fórum sínum og fyrir að hafa ráðist á aðra konu. Átti dómurinn að
renna út í næsta mánuði. „Takk
fyrir að gefa mér tækifæri. Þú
hefur verið góður og sanngjarn
dómari,“ sagði Love, sem er ekkja
söngvarans Kurt Cobain úr
Nirvana.

!,6®25 2/++ 3ÎNGVARARNIR «TTARR OG
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&INNI G¹FU ALLT SITT Å TËNLEIKANA

DANS Å ¹HORFENDASKARANUM

¥3,%.3+!2 &9,')-%9*!2 ,¹RA 2ÒNARS
DËTTIR TËNLISTARKONA TIL H¾GRI KOM TIL
AÈ STYÈJA SINN MANN TROMMULEIKARANN
!RNAR ¶ËR 'ÅSLASON
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UM FR¹ TËNLEIKUM HLJËMSVEITARINNAR ¹
!IRWAVES VAR DREIFT TIL ¹HORFENDA

Nýr tískuþáttur

Richie handtekin

Steven Spielberg framleiðir þáttaröð um fallvaltan glamúrheim
tískunnar fyrir sjónvarpsstöðina
Fox. Þáttaröðin, sem enn er nafnlaus, mun fjalla um fimm vini sem
allir lifa og hrærast í tískuheiminum, en á meðal persóna verður
ljósmyndari, hönnuður og fyrirsæta. Spielberg hefur nú leitað liðsinnis vinahjóna sinna, fyrirsætunnar Christy Turlington og
leikarans Ed Burns. Skötuhjúin
hafa tekið að sér að skrifa handritið að þáttaröðinni, koma að framleiðslu og mun Burns væntanlega
leikstýra þættinum. Spielberg
hefði vart getað leitað á betri mið
en til ofurfyrirsætunnar Christy
Turlington, sem er yfirleitt nefnd í
sömu andrá og Linda Evangelista
og Naomi Campbell. Kunnugir
segja að þekking hennar á tískuheiminum sé ómetanleg í þessu

Lífið er ekki eins auðvelt hjá
Nicole Richie og það lítur út fyrir
að vera því sjónvarpstjarnan úr
þáttunum Simple Life var handtekin af lögreglunni í Burbank á
mánudaginn, grunuð um ölvunarakstur. Lögreglumenn tóku eftir
því að aksturslag bifreiðar sem
Richie ók var undarlegt og gerði
Richie sig meðal annars seka um
að aka á móti umferðinni. Lögreglan stöðvaði bíl Richie sem var
handtekin og hún færð niður á
lögreglustöð þar sem blóðprufa
var tekin en niðurstaðna úr henni
er að vænta á næstu dögum.
Richie hefur látið lítið fyrir sér
fara að undanförnu eftir að hafa
sæst við sína „bestu“ vinkonu,
Paris Hilton. Hún skráði sig í meðferð vegna lítillar líkamsþyngdar
og rak meðal annars stílista sinn
sem hafði ráðlagt henni að grenna

3+2)&! (!.$2)4 3!-!. 4URLINGTON

HEFUR GRÅÈARLEGA REYNSLU AF TÅSKUHEIM
INUM EN SPÒSI HENNAR LEIKARINN %D
"URNS ER SAGÈUR VERA ANSI NASKUR VIÈ
HANDRITSGERÈ
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verkefni, en að Burns sé hins
vegar framúrskarandi í handritsgerð.

¥ 6/.$5- -,5- .ICOLE 2ICHIE VAR

HANDTEKIN EFTIR AÈ HAFA KEYRT ÎLVUÈ UM
GÎTUR "URBANK (ÒN M¹ EIGA VON ¹ H¹RRI
SEKT OG JAFNVEL ÎKULEYFISSVIPTINGU

sig fram úr hófi. Richie er fósturdóttir söngvarans Lionels Richie.
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Engin jól án ﬂeirra!
ﬁegar íslensku ostarnir eru bornir fram, einir sér,
á ostabakka e›a til a› kóróna matarger›ina
– ﬂá er hátí›!
Dala-Yrja
Sígildur veisluostur
sem fer vel
á ostabakka.

Gullostur
Brag›mikill
hvítmygluostur,
glæsilegur
á veislubor›i›.
Jóla-Yrja
Brag›mild og gó›
eins og hún kemur fyrir
e›a í matarger›.
Grá›aostur
Tilvalinn til matarger›ar.
Gó›ur einn og sér.

Höf›ingi
Brag›mildur hvítmygluostur
sem hefur slegi› í gegn.

Jóla-Brie
Á ostabakkann og me›
kexi og ávöxtum.

5PPSPRENGT VERÈ ¹ MINN
INGARTËNLEIKA $ÅÎNU
Góðgerðartónleikar til
minningar um Díönu prinsessu eru þegar orðnir að
fórnarlambi svartamarkaðsbraskara sem nú selja miða
á uppsprengdu verði.
Samkvæmt fréttavef BBC voru
miðar á tónleikana þegar boðnir
til sölu á eBay áður en miðarnir
voru boðnir til sölu. Eftir því sem
BBC kemst næst hafa miðar sem
keyptir voru á 45 pund eða rúmar
sex þúsund krónur verið seldir á
fimmföldu verði en uppselt varð á
tónleikana aðeins nokkrum mínútum eftir að miðasala hófst. Talsmenn eBay urðu þessa strax varir
og sökum hvers sé verið að minnast hafa stjórnendur uppboðsvefjarins ákveðið að loka öllum tenglum sem vísa á svarta miða.
„Fyrirtækið vill ekki sverta minningu Díönu prinsessu heldur frekar gera sitt til að halda minningu
hennar á lofti. Því hefur verið
ákveðið að banna sölu á vef eBay,“
sagði talsmaður fyrirtækisins.
Synir Díönu, prinsarnir Vilhjálmur og Harry, tilkynntu um tónleikana fyrr í þessari
viku og sögðu í
samtali við fjölmiðla að tónleikarnir ættu að
vera afmælisgjöf
til
móður
6),(*,-52
02).3

Camembert
Einn og sér,
á ostabakkann
og í matarger›.
Stóri-Dímon
Ómissandi ﬂegar vanda
á til veislunnar.

6ERÈUR
V¾NTANLEGA
EKKI ¹N¾GÈ
UR MEÈ
SVARTAMARKAÈS
BRASKARANA SEM
ERU AÈ REYNA AÈ
GR¾ÈA ¹ MINNING
ARTËNLEIKUM UM

$¥!.! 02).3%33! !LLUR ¹GËÈI AF TËNLEIKUNUM RENNUR TIL STYRKTAR GËÈS M¹LEFNIS SEM

PRINSESSAN STUDDI MEÈ R¹ÈUM OG D¹ÈUM

þeirra. Á næsta ári verða tíu ár
liðin síðan Díana dó í bílslysi í
París. „Við viljum halda tónleika
sem eru fullir af orku og gleði,
rétt eins og mamma hefði ábyggilega viljað.“ Samkvæmt vef BBC
voru allar símalínur rauðglóandi
þegar sala á miðum hófst í gær
klukkan níu að staðartíma en
fleiri verða settir í sölu á nýju
ári. Meðal þeirra sem koma fram
eru Duran Duran, Elton John,

Pharrell Williams og Joss Stone
en tónleikarnir verða á nýja
Wembley-leikvanginum 1. júlí.

$52!. $52!. (LJËMSVEITIN GOÈSAGNA

KENNDA ¾TLAR AÈ SPILA ¹ MINNINGARTËN
LEIKUNUM

Herramenn sleppa við jólaköttinn

Jólaostakaka
með skógarberjafyllingu

Kætir bragðlaukana
svo um munar.

Nýtt
Jólaosturinn 2006
Ákveðinn karakter
– ljúffeng spariútgáfa af brauðosti!

Herrafataverslun Kormáks og
Skjaldar opnaði að nýju á dögunum eftir nokkurt hlé í húsi Kjörgarðs, Laugavegi 59. Í tilefni af
opnuninni lagði umtalsverður
fjöldi herramanna leið sína í nýju
verslunina, sem eins og áður
leggur áherslu á sérdeilis herralegan fatnað og ekki síður karlmannlegt og virðulegt umhverfi.
Gerðu gestir góðan róm að úrvali
herrafatnaðar í nýju búðinni og
höfðu menn á orði að það þyrfti
enginn að fara í jólaköttinn sem
færi til þeirra
félaga fyrir
jólin. Eigendur verslunarinnar eru þeir
Kormákur
Geirharðsson
og Skjöldur
Sigurjónsson
og verslunarstjóri er Þorlákur Einarsson.
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(ALLKELL OG (RAFNKELL
3IGURÈSSON HAFA VERIÈ
DYGGIR VIÈSKIPTAVINIR
HERRAFATAVERSLUNARINNAR
FR¹ UPPHAFI

%INARSSON 3KJÎLDUR
3IGURJËNSSON 'UÈJËN
3IGURÈSSON OG +ORM¹KUR
'EIRHARÈSSON VORU GLAÈIR
YFIR ENDUROPNUN VERSLUN
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Blár kastali
Me› ferskum ávöxtum
e›a einn og sér.

Rjómaostur
Á kexi›, brau›i›,
í sósur og íd‡fur.

Hrókur
Ljúffengur hvítmygluostur
með gati í miðjunni.
(%)¨523&92)234!. 'UÈJËN 3IGURÈS

SON ER HEIÈURSFYRIRS¾TA OG VERNDARI
VERSLUNAR +ORM¹KS OG 3KJALDAR

5.'5 -%..)2.)2 *ÎKULL "RYNJARSSON OG "JARTUR 3KJALDARSON ERU GL¾SILEGAR FULLTRÒAR

UNGRA ÅSLENSKRA HERRAMANNA

&)--45$!'52  DESEMBER 

-%¨ (.¥& /' '!&&,)
¶R¹INN "ERTELSSON

Japanskt jólahlaðborð!
Miðað við að eina aðferðin sem dugir til að halda sér í mátulegum holdum
er að innbyrða ekki fleiri hitaeiningar en maður brennir má það teljast
merkilegt hvað hugvitssömum aðilum hefur gengið vel að selja fólki þá
hugmynd að maður geti borðað sig grannan. Scarsdale-kúrinn, banana-kúrinn, blóðflokka-kúrinn, Miðjarðarhafs-kúrinn, appelsínu-kúrinn, franski
kúrinn og nú síðast danski kúrinn benda til þess að mjói vegurinn í mataræði sé vandrataður og margir þurfi á leiðsögn að halda.
Það er ekki ýkja langt
síðan það þótti bera vott
um góðan efnahag að
vera í góðum holdum.
Ef maður skoðar íslenskar ljósmyndir frá fyrri
hluta síðustu aldar tekur
maður fljótlega eftir því
að burtséð frá fatatísku
og hárgreiðslu er það
tvennt sem var áberandi
öðruvísi hér á árum
áður: Á gömlum ljósmyndum eru eiginlega
allir tággrannir og jafnframt er hvergi hægt að sjá tré eða runna.
Sennilega er það þó ekki aukin trjárækt og garðyrkja sem veldur því að
mikill hluti Íslendinga er dálítið þybbinn. Sykur og feitmeti eru þó líklegri
sökudólgar en skógræktaráhugi þjóðarinnar.
Japanskur matur er hvorki sætur né feitur og yfirleitt ekki brasaður í
smjöri eða banvænum olíum enda hefur „sushi“, sem líka gæti heitið „japanski kúrinn“, farið sigurför um heiminn.
Sushi samsvarar því sem Danir kalla „smörrebröd“, nema hvað Japanir
nota hrísgrjón vætt í ediki í stað brauðs og áleggið skal vera ferskt, mestan
part hrár fiskur eða hrátt grænmeti.
Maru við Aðalstræti er góð viðbót við fjölþjóðlega flóru íslenskra
veitingahúsa. Þar er hægt að fá ferskt sushi og auk þess aðskiljanlega japanska rétti á verði sem er skikkanlegt – miðað við það verðlag sem gengur
og gerist á íslenskum veitingahúsum. „Maru“ á japönsku þýðir „hringur“
og af því að hringur er fullkomið form þýðir orðið „maru“ einnig „fullkomnun“.
Sushi, eins og danskt smörrebröd, er hinn fullkomni skyndibiti og sushi
hefur þann kost að maður getur borðað eins og maður torgar án þess að
hafa áhyggjur af því að umfram hitaeiningar slái um mann hring.
Með tilliti til verðs og gæða er óhætt að mæla með því að fólk sem er að
reyna að halda sig á mjóa veginum sneiði hjá hefðbundnum freistingum
sem fylgja þessum árstíma – og hagnýti sér japanska kúrinn. Jólahlaðborð
á Maru er fersk og góð hugmynd – og örugglega ekki fitandi (ef maður
sleppir eftirréttinum).
-ARU
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-¹LTÅÈ FYRIR TVO BLANDAÈ SUSHI EITT GLAS HÒSVÅN VATN OG MISO SÒPA EFTIRRÁTT
UR OG GOTT KAFFI KOSTAÈI  KR
0LÒSARNIR ERU SMEKKLEG UMGJÎRÈ VINGJARNLEG ÖJËNUSTA SKAPLEGT VERÈ OG
UMFRAM ALLT FERSKT SUSHI
-ÅNUSARNIR ERU F¹IR 'REINARHÎFUNDI FINNST SAMT NOTALEGRA AÈ TALA SITT EIGIÈ
MËÈURM¹L AÈ MINNSTA KOSTI Å SAMSKIPTUM VIÈ LÎGREGLU OG VEITINGAÖJËNA Å
HÎFUÈBORGINNI

Rappkóngar Íslands
Forgotten Lores er búin að vera í
fremstu röð í íslenska rappinu síðustu ár. Fyrsta platan þeirra, Týndi
hlekkurinn, sem kom út fyrir
þremur árum, er ein af bestu
íslensku rappplötunum. Síðan hún
kom út hefur sveitin vakið verðskuldaða athygli fyrir öfluga
frammistöðu á sviði, m.a. á Airwaves, en á tónleikum koma þeir
fram með fullmannaða hljómsveit
(FL Group).
Það eru nokkur atriði sem gera
Forgotten Lores að ókrýndum hiphop kóngum Íslands. Í fyrsta lagi
eru þeir sérstaklega færir rapparar. Algjörir yfirburðamenn. Þeir
hafa gott vald á íslenskri tungu og
flæðið hjá þeim er ótrúlegt. Í öðru
lagi hefur sveitin innanborðs frábæra taktsmiði og plötusnúða.
Algerlega sjálfbær hljómsveit
sem þarf ekki hjálp frá neinum.
Og í þriðja lagi virðist þetta vera
mjög samheldinn hópur. Menn
bara halda áfram að búa til flotta
tónlist og brillera. Og ekkert rugl.
Frá heimsenda er flottasta hiphop plata sem hefur komið út á
Íslandi í langan tíma. Töluvert
betri en Týndi hlekkurinn. Þetta
eru sextán lög, platan er rúmlega
klukkutími að lengd og stútfull af
flottum töktum og textum. Hvert
snilldarlagið rekur annað. Ég ætlaði að telja upp bestu lögin, en það
er eiginlega ekki hægt. Næstum
því öll lögin á Frá heimsenda eru
frábær.
Hvað tónlistina varðar kraumar platan af lífi. Grúvið er allsráðandi. Það er vonlaust að sitja kyrr
undir þessari tónlist. Fönk-áhrifin
eru áberandi og alls konar tilþrif
lífga upp á lögin; – gítar hér, píanó,
flautuleikur eða skemmtileg
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röddun þar … Eins og áður segir
hefur Forgotten Lores innanborðs
færustu rappara landsins. Þeir
Byrkir, Class B og Diddi Fel hafa
allir mjög gott flæði og þeir kunna
líka að rappa saman. Textarnir eru
vel samdir og fullir af skemmtilegum hendingum. Ekki það að
þeir séu að segja eitthvað merkilegt. Þetta eru mest hversdagsævintýri. Enginn djúpur boðskapur. Eins og stundum í rappinu þá
er það ekki spurning um hvað þú
ert að segja heldur hvernig þú
kemur því frá þér.
Frá heimsenda er besta íslenska
hip-hop platan í langan tíma og ein
af bestu plötum ársins 2006.
4RAUSTI *ÒLÅUSSON
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"RITNEY KOMIN MEÈ NÕJAN
Söngkonan Britney Spears
sást á dögunum með nýjum
manni. Ekki er langt síðan
að Britney skildi við rapparann Kevin Federline, eiginmann sinn til tveggja ára,
en með honum á hún tvö
börn. Undanfarnar vikur
hefur Britney verið mikið
í fréttum, þá aðallega fyrir
tryllingsleg drykkjulæti
ásamt nýrri vinkonu sinni,
Paris Hilton.

$!.¥%, «,!&33/. %R ¹ BAKVIÈ 'ULLGLEÈI $ANNA $ELUXE SEM VERÈUR ¹RLEGUR VIÈBURÈUR
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Gullgleði í stað
Diskókvöldsins
„Það verður kalt á barnum, heitt á
gólfinu og þar fram eftir götunum,” segir plötusnúðurinn Daníel
Ólafsson, betur þekktur undir
nafninu Danni Deluxe. Á annan í
jólum verður haldin svonefnd
Gullgleði
Danna
Deluxe
á
skemmtistaðnum Thorvaldsen og
er ætlunin að hafa fjörið árlegt.
Gullgleðin kemur í stað Diskókvölds Margeirs sem haldið var í
síðasta skipti í fyrra, en breiður
hópur hefur hefur sótt diskókvöldið á annan í jólum í lengri tíma og
því skapast mikil hefð. Danni segir
að þeir sem vanir eru að sjá Margeir geti kíkt á sig í staðinn og lofar
því að enginn verði vonsvikinn.
„Margeir er búinn að vera lengi að
og á alla virðingu skilið. En ef fólk
óttast um hvort ég geti fyllt í fótspor hans hef ég bara eitt að segja
og það er að ég er með alveg risavaxnar bífur,” segir Daníel af
miklu öryggi. Daníel hefur staðið
á bakvið plötuspilarana í næstum
tíu ár eða alveg síðan hann var 13
ára gamall. Þegar hann svo komst
á menntaskólaaldurinn hóf hann
að spila á böllum og í því framhaldi á skemmtistöðum. „Svo í
sumar er ég búinn að vera mjög
duglegur við að spila á Prikinu og
aðeins á Vegamótum. Þar hefur
myndast alveg frábær stemming

Fyrir skömmu sást poppdívan
Britney Spears með nýjan mann
sér við hlið, en er það dagblaðið
The New York Post sem greinir
frá þessu. Maðurinn heitir Jonathan „JR“ Rotem. Jonathan og
Britney sáust leiðast saman í
verslunarmiðstöðinni The Grove,
en þar héldust þau hönd í hönd,
fóru í bíó og gengu svo saman inn
á öldurhús. Viðstaddir segja að
Britney hafi setið í kjöltu Jonathans og látið vel að honum. „Þau

sátu saman og voru ástleitin á
svip. Ég gat ekki betur séð en þau
væru afar ástfangin,“ segir
ónefndur heimildamaður The New
York Post. Jonathan þessi er talsvert virtari listamaður en fyrrverandi eiginmaður Spears og
hefur hann unnið með mönnum á
borð við Snoop Dogg, Dr. Dre, The
Game, Destiny‘s Child og Britney
sjálfri. Hann fæddist í Suður Afríku og ungur að aldri snéri hann
sér að tónlist. Í dag á hann eigið
útgáfu fyrirtæki, Beluga Heights
sem staðsett er í Los Angeles. Jonathan þessi er af mörgum talinn
einn heitasti hiphop- taktframleiðandinn í bransanum í dag og
er hann á hraðri uppleið. Ekkert
hefur enn fengist staðfest í þessum fréttum, en hvorki Britney né
Jonathan hafa tjáð sig um málið
við fjölmiðla. Nýlega kom Kevin
Federline fram í viðtali og sagði
þar að hann væri algjörlega kominn yfir Britney og að honum
stæði á sama hvort hún fyndi sér
annan mann eða ekki. Federline
sjálfur hefur ekki verið bendlaður við aðra konu síðan hann

skildi við Britney, að undanskilinni
klámmyndastjörnunni
Kendru Jade, en seinna neitaði
hún öllum kynferðislegum tengslum við rapparann.
HAL
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INN MEÈ NÕJAN
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LÅTUR VEL ÒT ¹
PAPPÅRUM
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og því um að gera að kristalla hana
svona í lok ársins,” segir Daníel
ennfremur. Að upplagi spilar
Danni helst hressa hiphop tónlist
en inn á milli blandar hann hinum
og þessum tónlistarstefnum og
segir hann að í raun takmarkist
tónlistin ekki við neitt ákveðið,
nema þá kannski kántrí tónlist.
„Fólk á það til að fyllast fordómum og ótta þegar það heyrir
minnst á hiphop. Þarna verða
engir spreybrúsar, tússpennar, of
stór föt eða sveittir unglingar.
Þetta er Gullgleðin og þú getur átt
þig ef þú mætir ekki.“
HAL
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Óborganlegir textar

Jólagjöfin í ár

Púls - hlaupa - fitness - kaloriu og
skrefamælar í miklu úrvali
Söluaðilar:
Útilíf Smáralind, Kringlunni og Glæsibæ // Halldór Ólafsson Akureyri
Afreksvörur // Fitness Sport // Hlaup.is // Hreysti // Intersport // Markið
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Grallararnir í Baggalúti hafa í
gegnum árin gefið út eitt jólalag
fyrir hver jól á heimasíðu sinni
við miklar vinsældir. Þar hafa þeir
gert óborganlega íslenska jólatexta við þekkt erlend lög.
Á þessari plötu er þessum jólalögum safnað saman auk nokkurra
nýrra sem voru tekin upp sérstaklega í tilefni útgáfunnar.
Jól og blíða er önnur plata
Baggalúts á skömmum tíma, því í
sumar gáfu þeir út plötuna Apar í
Eden. Kannski telja einhverjir sig
hafa fengið nóg af þeim félögum
en þessi nýja plata er engu að
síður vel heppnuð.
Bráðskondnir textarnir eru
sem fyrr í fyrirrúmi. Fjalla þeir
oft á kaldhæðnislegan hátt um
Íslendinga og séríslenskt jólahald
þeirra.
Skemmtilegustu lögin og jafnframt þau jólalegustu eru Kósíheit par exelans, Sagan af Jesúsi
og Rjúpur. Önnur lög á borð við
Föndurstund, Þorláksmessa og
Gleðileg jól eru kannski ekki eins
jólaleg en engu að síður virkilega
fyndin. Að raula „gleðileg jól“ í
stað „run to the hills“ ber óneitanlega vott um hugmyndaríki
Baggalúts og eflaust kæmust
engir aðrir upp með þetta nema
þeir. Lag Braga Valdimars Skúlasonar, sem er eina lagið á plötunni
eftir meðlim sveitarinnar, er jafn-

4«.,)34
*ËL OG BLÅÈA
"AGGALÒTUR
(((
3KEMMTILEGIR TEXTARNIR STANDA UPP ÒR
EN PLATAN HEFUR ÖË MIKLU MEIRA TIL SÅNS
¹G¾TIS

framt fallegt og ákaflega jólalegt.
Þessi plata sínir hversu auðvelt
Baggalútur virðist eiga með að
aðlaga erlend lög að íslenskum
veruleika. Nóg væri að hlusta á
hana bara til að heyra textana en
hún hefur samt miklu meira til
síns ágætis, því söngurinn og
flutningurinn ber einnig vott um
mikla fagmennsku.
&REYR "JARNASON
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«LÅKINDATËLIN Å AKADEMÅUNNI
Þó að enn séu tæpir tveir
mánuðir þar til tilkynnt
verður hverjir eru tilnefndir
til Óskarsverðlaunanna eru
fjölmiðlungar þegar farnir
að spá í spilin fyrir stóra
daginn.
Kvikmyndirnar í ár hafa verið
óvenju ópólitískar ef miðað er við
síðasta ár þegar myndir um
kynþáttahatur,
samkynhneigð,
spillingu lyfjafyrirtækja og nornaveiðar McCarthy-tímabilsins að
ógleymdri olíumyndinni Syriana
réðu ríkjum í kvikmyndahúsunum. Miðað við þær kvikmyndir
sem hafa verið frumsýndar þykir
mörgum ráðlegt að veðja á að
sjálfur Martin Scorsese hljóti loks
Óskarinn í fyrsta skipti fyrir
myndina The Departed, verðlaun
sem aðdáendur hans yrðu sáttir
með.

%ASTWOOD EÈA 3CORSESE
Á vefsíðu CNN birtust á dögunum
vangaveltur um hvaða myndir
þættu líklegastar til afreka þann
27. febrúar þegar stjörnuhersingin mætir í Kodak-höllina í Los
Angeles. Þar ber hæst The
Departed og stríðsmyndina Flags
of our Fathers eftir Clint Eastwood, en myndin var að hluta til
tekin upp í Sandvík á Reykjanesi.
Blaðamaður CNN leyfir sér
hins vegar að slá ákveðna varnagla og bendir réttilega á að kvikmynd Eastwoods hafi ekki gengið
neitt sérstaklega vel í miðasölu,
hún hafi verið frumsýnd á röngum
tíma og að hinar ofbeldisfullu og
blóðugu stríðssenur minni um of á
stríðið í Írak. Tekið skal hins vegar
fram að Letters from Iwo Jima,
sem Eastwood gerði um sama efni
en frá sjónarhóli Japana, gæti
vakið áhuga á Flags of our Fathers
en hún verður frumsýnd rétt fyrir
opnun umslaganna með tilefningunum 24. janúar.
Kvikmyndaséfræðingar eru
heldur ekkert of bjartsýnir með
að ofbeldið í lok The Departed
renni ljúflega ofan í akademíumeðlimi en þeir sem hafa séð
hana muna eflaust eftir
þeirri slátrun sem átti sér
stað síðasta korterið eða
svo. Hitt gæti svo
orðið Scorsese til
framdráttar
að
myndin gekk ákaflega vel í miðasölu
og meðlimir akademíunnar hljóti
að hafa það í huga
að leikstjóranum
knáa hefur enn
ekki tekist að fara
heim með Óskar
frænda í farteskinu.
"JARTSÕNI LITLU MYND
ANNA
BBC fréttavefurinn býst
alveg eins við að spænski
leikstjórinn
Pedro
Almodóvar setji strik í
reikninginn hjá Scorsese
því gagnrýnendur hafa
3+9,$) ¶!¨ '%2!34 .².!

!KADEMÅAN HEFUR SNIÈGENG
IÈ KVIKMYNDIR 3CORSESE
EN KANNSKI ER KOMIÈ AÈ
HONUM Å ¹R

",«¨5'!2 ,/+!3%.52 4HE $EPARTED
FÁKK MJÎG GËÈAR VIÈTÎKUR ¹HORFENDA
EN AKADEMÅAN ER VÎND AÈ SINNI
VIRÈINGU OG G¾TI ÖËTT OFBELDIÈ OF
YFIRGENGILEGT

,¥+,%' 4), !&2%+! +VIKMYND !LMODË

VARS ÖYKIR LÅKLEG TIL AFREKA Å FEBRÒAR SEM
OG AÈALLEIKKONAN 0ENELOPE #RUZ

*)- #!22%9 (EFUR SNÒIÈ SÁR AÈ 6ÅSINDA

KIRKJUNNI

)$) b«3+!2m !-). &OREST 7HITAKER
ÖYKIR FARA ¹ KOSTUM Å HLUTVERKI EIN
R¾ÈISHERRANS SEM KRÕNDI SJ¹LFAN SIG
KONUNG 3KOTLANDS ¹ SÅNUM TÅMA

342¥¨3-%.. %!347//$ ,EIKSTJËR

INN ALDNI G¾TI ¹TT SÅNA MÎGULEIKA EN
DR¾M AÈSËKN HEFUR DREGIÈ ÒR VONUM
KVIKMYNDARINNAR &LAGS OF OUR &ATHERS

hampað kvikmynd hans Volver í
hástert. Penelope Cruz þykir einnig líkleg til afreka sem besta leikkonan þótt breski leikarinn
Michael Caine sé á allt öðru máli.
„Akademían á bara að setja Óskarinn í póst og senda Helen
Mirren,“ sagði Caine við blaðamenn á dögunum. „Þá gætu menn
verið lausir við allt þetta umstang
og stúss,“ bætti leikarinn við en
Mirren þykir fara á kostum í hlutverki Elísabetar II í kvikmyndinni
The Queen.
Little Miss Sunshine eftir
Jonathan Dayton og Valerie Faris
er einnig spáð mikilli velgengni af
blaðamönnum BBC sem og United
93 og The Last King of Scotland en
í þeirri síðastnefndu er Forest
Whitaker sagður fara á kostum

Chanel
í Monte
Carlo

3%.$)¨ 349445.! ¥ 0«34) (ELEN
-IRREN ÖYKIR SÒ EINA SEM ¹ AÈ GETA
GENGIÈ AÈ TILNEFNINGUNNI VÅSRI

sem einræðisherrann Idi Amin.
„Amin er leiðin til Óskars,“ skrifaði kvikmyndarýnir dagblaðs í
Fíladelfíu.
Þrátt fyrir þessar bollaleggingar skyldi þeim hins vegar tekið
með fyrirvara. Samtök gagnrýnenda í stóru borgum Bandaríkjanna veita hvert um annað þvert
verðlaun um þessar mundir fyrir
vel unnin störf á árinu sem er að
líða en þau gætu haft mikil áhrif á
akademíuna og útkomuna. Ekki
þarf heldur annað en að horfa til
ársins í fyrra þegar flestir höfðu
veðjað á Brokeback Mountain,
Munich eða Good Night and Good
Luck en „litla“ myndin Crash fór
með sigur af hólmi, sem kom
öllum að óvörum nema akademíunni.

,!'%2&%,$ ¥ ÎLLU
SÅNU VELDI UMVAFINN
FYRIRS¾TUM

UPP ¹ MEÈ FULLT AF FYLGIHLUTUM

Það furðuðu sig margir á því að
sjá bæði Jennifer Lopez og Jim
Carrey í brúðkaupi skjötuhjúanna
Tom Cruise og Katie Holmes. Fáir
vissu til að einhver tengsl væru á
milli Lopez, Carreys og hjónanna,
en er því nú haldið fram að Lopez
og Carrey hafi tekið upp trú
Vísindakirkjunnar. „Jim er að
stíga sín fyrstu skref í trúarbrögðunum,“ sagði heimildarmaður
blaðsins The New York Post. J-Lo
aftur á móti er sögð hafa skipt um
trúarbrögð til þess að auka möguleika sína á barneign og er sagt að
eiginmaður hennar, Marc Antony
sem er kaþólikki sé mjög ósáttur.

://,!.$%2 "EN 3TILLER Å HLUTVERKI OFUR
KARLFYRIRS¾TUNNAR :OOLANDER

Vill gera
framhald
Gamanleikarinn Ben Stiller undirbýr nú framhald myndarinnar
Zoolander ásamt góðvini sínum,
Owen Wilson. Fyrri myndin, sem
þeir félagar léku saman í, naut
mikilla vinsælda. Fjallaði hún um
karlfyrirsætur og ævintýri þeirra.
Meðal leikara voru Will Ferrell,
Milla Jovovich, Christine Taylor
og Jerry Stiller.
„Það er eiginlega erfiðara að
vinna saman núna þegar öllum
gengur svo vel,“ sagði Stiller.
„Allir eru að gera sína eigin hluti
og það er erfitt að ná öllum
saman.“

Karl Lagerfeld ákvað að halda innreið sína til ríka og fræga fólksins
í Monte Carlo á dögunum þar sem
hann sýndi það nýjasta fyrir vorið
og sumarið 2007. Lagerfeld hannar fyrir hátískumerkið Chanel og
er það í miklum metum hjá heimafólki í Monte Carlo. Það var því
ekki að ástæðulausu sem Lagerfeld hélt með fatalínu sína þangað
enda hefur hann eflaust náð í
nokkra nýja viðskiptavini með
mjög flottri sýningu sem var með
gamaldags ívafi.
¹P

(,3-%. 3VARTUR KJËLL SEM FLIKKAÈ ER

Fleiri í Vísindakirkjuna

Roberts í
rómantík

%+4! #(!.%, +JËLL MEÈ SLAUFU Å MITTIÈ

2²,,5+2!') &LOTTUR KJËLL MEÈ RÒLLUKRAGA

OG ÒR HINU KLASSÅSKA #HANEL bTWEEDm
EFNI

MEÈ RYKKINGUM Å SEM KEMUR VEL ÒT
./2$)#0(/4/3'%449)-!'%3

&®,",%)+4 'AMALDAGS KJËLL SEM !UDREY

(EPBURN HEFÈI BORIÈ MEÈ ST¾L 4AKIÈ
EFTIR SLAUFUNNI Å H¹RINU

Leikkonan Julia Roberts ætlar að
framleiða og hugsanlega fara með
aðalhlutverkið í rómantísku myndinni Happiness Sold Separately
sem er byggð á
skáldsögu Lolly
Winston.
Myndin fjallar um konu sem
skilur við eiginmann sinn eftir
að hún kemst að
því að hann hélt
framhjá henni.
Roberts leikur *5,)! 2/"%243
um
þessar
mundir í myndinni Charlie
Wilsons´s War á móti Tom Hanks,
Phillip Seymour Hoffman og Amy
Adams. Hún talar einnig inn á
teiknimyndina Charlotte´s Web.
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DAVID EDWARDS, DAILY MIRROR

“SIGUR”

AUBRAY DAY, TOTAL FILM

Jólamyndin 2006

MATTHEW BOND, THE MAIL ON SUNDAY

“STÓRFENGLEG”
CHARLES GANT, HEAT
ZOO

“FRÁBÆR”

DEBORAH ROSS, THE SPECTATOR

MARK ADAMS SUNDAY MIRROR

“MÖGNUÐ”

JONATHAN ROSS, FILM 2006

MIÐASALA Í SMÁRABÍÓ OG REGNBOGANN Á
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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. 5, 8 og 10.50
HNOTUBRJÓTSPRINSINN ÍSL. TAL kl. 3.40 500 KR.
HÁTÍÐ Í BÆ
kl. 3.40, 5.50, 8 og 10.10
SKÓGARSTRÍÐ ÍSL. TAL
kl. 3.40
BORAT
kl. 10.20 B.I. 12 ÁRA
MÝRIN
kl. 5.40 og 8 B.I. 12 ÁRA
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F  4ENËRSÎNGVARINN 3NORRI
7IUM HELDUR ÒTG¹FUTËNLEIKA Å
3ALNUM -EÈLEIKARI ER *ËNAS
)NGIMUNDARSON

F  &RIÈRIK «MAR HELDUR TËN
LEIKA Å $ALVÅKURKIRKJU !ÈGANGUR
ËKEYPIS

F  ++ OG %LLEN +RISTJ¹NSDËTTIR
HALDA TËNLEIKA Å (VERAGERÈISKIRKJU
¹SAMT 'UÈMUNDI 0ÁTURSSYNI
GÅTARLEIKARA

F  *ËLASTJÎRNUR Å
$ËMKIRKJUNNI %RLENDUR ¶ËR
%LVARSSON TENËR *ËNA &ANNEY
3VAVARSDËTTIR SËPRAN 3ËLVEIG
3AMÒELSDËTTIR MESSËSËPRAN OG
"JARNI ¶ËR *ËNATANSSON PÅANË
OG ORGELLEIKARI HALDA JËLATËNLEIKA Å
$ËMKIRKJUNNI SEM NEFNAST (¹TÅÈLEG
JËLALÎG OG HELGAR ARÅUR

N N 3+%--4!.)2
F  3OULSUGAR KVÎLD ¹ #AFE 0ARIS
VIÈ 0ËSTHÒSSTR¾TI $* ,UCKY SPILAR
SOUL FÎNK OG REGGÅTËNLIST TIL KL 

N N 3µ.).'!2
F  ¥ (ALLGRÅMSKIRKJU STENDUR YFIR

kl. 6 og 9 B.I. 14 ÁRA
kl. 6 500 KR.
kl. 5.50, 8, 10.30
kl. 5.40, 8 og 10.20 B.I. 12 ÁRA
kl. 8 og 10

Gildir á allar sýningar í
Regnboganum merktar með rauðu

3T¾RSTA HLJËÈVER ¹ ¥SLANDI
Önundur Hafsteinn Pálsson vinnur að því að opna
hljóðver í yfirgefnu lýsishúsi á snjóflóðasvæðinu á
Flateyri.
„Þetta er búið að standa tómt síðan
1980 svo það var kominn tími á að
nýta þetta blessaða húsnæði af
einhverju viti,“ segir Önundur
Hafsteinn Pálsson, slagverksleikari og tónlistarkennari á Ísafirði
og Flateyri.
Önundur Hafsteinn og eiginkona
hans, Sigrún Svanhvít Óskarsdóttir, vinna nú hörðum höndum með stuðningi Atvinnuþróunarsjóðs Vestfjarða, að því
að opna fullkomið hljóðupptökuver í yfirgefnu lýsishúsi á snjóflóðasvæðinu á Sólbakka við Flateyri. „Ég hef satt best að segja
engar áhyggjur af staðsetningunni. Þetta eru meters þykkir blágrýtisveggir sem eru greinilega
ekki að fara neitt. Það féll á þetta
aurskriða fyrir einhverjum 20 –
30 árum og drullusletturnar eru
enn upp á miðja veggi en það sér
ekki á húsinu að öðru leyti. Menn
fóru út í það á sínum tíma að opna

F   4ORGINU Å

F  9FIRLITSSÕNING ¹ VERKUM
$RAFNAR &RIÈFINNSDËTTUR STENDUR
YFIR Å ,ISTASAFNI !KUREYRAR $RÎFN
LÁT MIKIÈ AÈ SÁR KVEÈA Å ÅSLENSKU
LISTALÅFI OG HASLAÈI HÒN SÁR VÎLL Å
EINUM ERFIÈASTA GEIRA GRAFÅKLISTARINN
AR TRÁRISTUNNI /PIÈ ALLA VIRKA DAGA
NEMA M¹NUDAGA  

F  -YNDLISTARMENNIRNIR
+RISTINN -¹R *ËN «SKAR OG "JARNI
3IGURBJÎRNSSON SÕNA Å !NIMA GALL
ERÅI VIÈ )NGËLFSSTR¾TI 

34234! (,*«¨6%2 ,!.$3).3 3IGRÒN

3VANHVÅT «SKARSDËTTIR MEÈ 6ÁDÅSI «SK
FYRIR FRAMAN GAMLA LÕSISHÒSIÈ ¹ 3ËLBAKKA
SEM VERÈUR BR¹TT ST¾RSTA HLJËÈUPPTÎKU
VER ¹ ¥SLANDI

7%%:%2 4VEIR MEÈLIMIR 7EEZER HAFA

TEKIÈ UPP LAGIÈ (EROIN

Tóku upp
Heroin

®.5.$52 (!&34%).. 0,33/. b!ÈSTAÈAN OG UMHVERFIÈ EINS OG BEST ER ¹ KOSIÈ FYRIR

TËNLISTARFËLKm

þarna bátaverkstæði og ætluðu
að saga fyrir gluggum og dyrum
en það þurfti einfaldlega að fá
sprengjusérfræðing á staðinn til
þess að sprengja sig í gegnum
veggina. Þetta er ein elsta byggingin á svæðinu og synd að nýta
þetta ekki til þess að gera eitthvað
skemmtilegt,“ segir Önundur.
Í huga Önundar Hafsteins er
staðsetningin í raun styrkur upptökuversins enda er hún óneitanlega ansi sérstök. „Hugmyndin er
að gera út á þessa sérstöðu. Hér
geta tónlistarmenn fengið heimilislega og góða gistingu, unnið í ró og
næði í fullkomnu hljóðveri og í
umhverfi sem bæði veitir einstak-

an vinnufrið og innblástur í senn. Í
ljósi þess hvernig þetta er lagt upp
geri ég ráð fyrir að vera með meira
af erlendum tónlistarmönnum en
íslenskum að vinna hérna þar sem
innlendi markaðurinn gefur mönnum sjaldnast grið til þess að vinna
að upptökum í rólegheitum. Hjá
þeim þarf flest að takast upp einn,
tveir og þrír og helst að vera tilbúið í gær. En staðreyndin er að þetta
verður stærsta hljóðupptökuver á
Íslandi, um 360 fermetrar og
aðstaðan öll eins og best verður á
kosið. Við stefnum að því að opna
um eða fyrir páska og erum strax
farin að hlakka til að fá fyrstu
gestina.“
MAGNUSG FRETTABLADIDIS

Reykjavík! og Lay Low til Cannes
Hljómsveitin Reykjavík! mun
spila á MIDEM-ráðstefnunni í
Cannes ásamt Lay Low í janúar á
næsta ári. Sjö hljómsveitir voru
valdar sérstaklega til að leika á
tónleikunum MIDEM Buzz Bands
og voru tvær þeirra frá Íslandi,

F  0ÁTUR -¹R 'UNNARSSON
SÕNIR UNDIR STIGANUM Å GALLERÅI I VIÈ
+LAPPARSTÅG 3ÕNINGIN STENDUR TIL 
DESEMBER

N N "+52
F  2ITHÎFUNDURINN 3TEF¹N -¹NI
LES ÒR BËK SINNI 3KIPIÈ Å *ËLAHROLLI
¶JËÈMENNINGARHÒSSINS H¹DEGIS
UPPLESTRARRÎÈ SEM STANDA MUN FRAM
TIL JËLA

THE HOLIDAY
kl. 8 og 10.30
HNOTUBRJÓTSPRINSINN ÍSL. TAL kl. 6 500 KR.
HÁTÍÐ Í BÆ
kl. 6
SAW III
kl. 8 og 10.15

450 kr. í bíó!

SÕNINGIN -YND MÅN AF (ALLGRÅMI
ÖAR SEM  ÅSLENSKIR LISTAMENN SÕNA
ANDLITSMYNDIR SÅNAR AF S¹LMASK¹LDINU
3ÕNINGARSTJËRI ER *ËN 2EYKDAL EN
,ISTVINAFÁLAG KIRKJUNNAR STENDUR FYRIR
HENNI
¶JËÈMINJASAFNINU STENDUR YFIR
SÕNINGIN 3ÁRKENNI SVEINANNA 
SÕNINGUNNI ER LÅTIÈ JËLAHÒS OG SITT
HVAÈ SEM TENGIST JËLASVEINUNUM SVO
SEM KJÎT FYRIR +ETKRËK OG BJÒGU FYRIR
"JÒGNAKR¾KI 3ÕNINGIN GETUR HJ¹LP
AÈ BÎRNUNUM TIL AÈ SKILJA HIN SKRÅTNU
NÎFN JËLASVEINANNA ¥ DAG KEMUR
'ILJAGAUR Å HEIMSËKN

SÍMI 462 3500

SÍMI 551 9000
CASINO ROYALE
HNOTUBRJÓTSPRINSINN ÍSL. TAL
HÁTÍÐ Í BÆ
MÝRIN W.ENGLISH SUBTITLES
BORAT

2%9+*!6¥+ (LJËMSVEITIN 2EYKJAVÅK SPIL
AR Å #ANNES ¹ N¾STA ¹RI ¹SAMT ,AY ,OW
-9.$%34%2 ¥2 34%).!23$«44)2

sem eru að sjálfsögðu góð meðmæli með íslenskri tónlist.
Áður hafði verið tilkynnt um
tónleika Reykjavík! á Eurosonichátíðinni í Hollandi, By:larm í
Noregi og á South By Southwesthátíðinni í Texas.
„Við munum fara til útlanda
fjórum sinnum fyrir páska og það
er mikill spenningur innan hljómsveitarinnar,“ segir Bóas Hallgrímsson úr Reykjavík! Bætir
hann því við að ný plata sé væntanleg á næsta ári til að fylgja eftir
fyrstu plötunni, sem hefur fengið
mjög góðar viðtökur. Sex ný lög
eru þegar tilbúin. „Þetta verður
nýr hljómur. Við erum að toga
okkur í ýmsar áttir í þeim lögum
allt frá ljúfustu popplögum í argasta rokk og ról,“ segir Bóas.
FB
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Tveir meðlimir Weezer hafa tekið
upp lagið Heroin eftir The Velvet
Underground fyrir kvikmyndina
Factory Girl. Um er að ræða
gítarleikarann Brian Bell og
trommarann Patrick Wilson.
Heroin kom út árið 1967 á plötunni Velvet Underground & Nico
og er eitt þekktasta lag The Velvet Underground.
„Að vinna að þessu verkefni
með Pat var frábært. Það var
ekkert ákveðið fyrirfram, engar
æfingar og við ræddum varla
saman um hvernig við ættum að
nálgast þetta sjö mínútna langa
lag,“ sagði Bell.
Leikkonan Sienna Miller fer
með aðalhlutverkið í Factory
Girl, sem fjallar um ævi Edie
Sedgwick.

„Bíóræningi“
í fangelsi
Ungur Bandaríkjamaður, Johnny
Ray Gasca, sem einnig hefur verið
kallaður
sjóræningjaprinsinn
hefur verið dæmdur í sjö ára fangelsi í kjölfarið á
því að hann var
gripinn
glóðvolgur með upptökubúnað
í
kvikmyndahúsi.
Kom svo í ljós
að Johnny þessi
hefur stórgrætt
á því að taka
upp forsýning*/(..9 2!9
ar á kvikmynd'!3#!
um með góðum
upptökubúnaði og selja þær svo
ólöglega. Fram kom í réttarhöldunum að Johnny hefur grætt allt
að 4500 dollara á viku með sölu á
kvikmyndunum. Johnny þessi er
fyrsti maðurinn í heiminum sem
hefur verið ákærður fyrir „rán“ á
kvikmynd, en grófari stuldur á
hugverki fyrirfinnst varla.

www.haskolabio.is
TÓNLISTARMAÐUR MANNÚÐARVINUR - ÞJÓÐARÓGN

BNA GEGN JOHN LENNON

JÓLAMYNDIN Í ÁR
FORSTJÓRI HEILA KLABBSINS

„Óborganleg
grínmynd
eftir Lars
Von Trier
um árekstra
Íslendinga
og Dana,
þar sem
Friðrik Þór
og Benedikt
Erlings stela
senunni.“
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EEEE

Frá framleiðendum

BARÁTTAN UM JÓLIN ER HAFIN.

og

S.V. -MBL

Martin Short

Tim Allen

kl. 5:50 - 8 - 10:10

B.i.12

NATIVITY STORY

kl. 5:50 - 8

B.i.7

THE US VS. JOHN.. kl. 5:50 - 8 - 10:10

B.i.12

MÝRIN

kl. 6 - 8 - 10:10

B.i. 12

SANTA CLAUSE 3

kl. 5:50 - 8

Leyfð

THE DEPARTED

kl. 10:10

B.i. 16

LA TRAHISON

kl. 10

BOSS OF IT ALL

V.J.V. TOPP5.IS

JÓLASVEININN 3

kl. 4 - 6 - 8 - 9 - 10:10

DEAD OR ALIVE VIP

kl. 5 - 8 - 10:10

SAW 3

kl. 8 - 10:20

B.i.12

B.i.16

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl tal kl. 3:40 - 5:50

Leyfð

FLUSHED AWAY M/-Ensk tal. kl. 3:40 - 5:50 - 8 - 10:10

Leyfð

HAGATORGI • S. 530 1919

/ KRINGLUNNI

/ ÁLFABAKKA
DEAD OR ALIVE

KVIKMYND EFTIR BALTASAR KORMÁK

Leiðin til
Betlehem

/ KEFLAVÍK

/ AKUREYRI

SANTA CLAUSE 3

kl. 3:40 - 5:50

Leyfð

THE HOLIDAY

kl. 5:30 - 8 - 10:30

B.i.7

THE HOLIDAY

kl. 8 - 10:30

Leyfðð

DEAD OR ALIVE

kl. 6 - 8 - 10

B.i.12

THE GRUDGE 2

kl. 10:30

B.i. 16

DEAD OR ALIVE

kl. 6 - 8 - 10

B.i.12

SANTA CLAUSE 3

kl. 8

Leyfð

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl tal.

kl. 6

Leyfð

FLY BOYS

kl. 8

B.i. 12

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl tal.

kl. 6

Leyfð

THE GRUDGE 2

kl. 10

B.i. 16

FLUSHED AWAY M/-Ensk tal

kl. 8

Leyfð

FLUSHED AWAY M/-Ensk tal

kl. 8 - 10

Leyfð

SCANNER DARKLY (ÓTEXT) kl 10

B.i.16
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N¾STA ¹RI
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Fyrsta platan í 33 ár
Hljómsveitin fornfræga, The
Stooges, ætlar að gefa út sína
fyrstu plötu í 33 ár, þann 20. mars
á næsta ári. Mun hún fylgja henni
eftir með tónleikaferð um heiminn.
Nýja platan nefnist The Weirdness og er Steve Albini upptökustjóri. Hann á m.a. að baki plötuna
In Utero með Nirvana og Surfer
Rosa með Pixies.
Síðasta plata The Stooges, Raw
Power, kom út árið 1973 þegar forsprakkinn Iggy Pop var djúpt
sokkinn í heróínfíkn sína. Með
hjálp Davids Bowie hóf hann vel
heppnaðan sólóferil um miðjan
áratuginn og gaf út lög á borð við
Lust for Life og The Passenger.
The Stooges héldu í sína fyrstu
tónleikaferð í þrjátíu ár á síðasta
ári. Meðal annars heimsóttu þeir
félagar Ísland og héldu tónleika í
Hafnarhúsinu.

Leikkonan Sienna Miller
hefur loksins tjáð sig opinberlega eftir skilnaðinn við
Jude Law í síðasta mánuði.
Hún segist vera reiðubúin
til að verða ástfangin á
nýjan leik.
Sienna virðist hafa allt sem til
þarf. Hún hefur hæfileikana, útlitið og rétta fatastílinn en eitt hefur
þó vantað í líf hennar: vel heppnað
ástarsamband.

4RÒLOFUN ¹ AÈFANGADAG
Allt leit vel út hjá henni fyrir röskum tveimur árum þegar hún trúlofaðist hjartaknúsaranum Jude
Law á aðfangadag. Myrkrið færðist þó fljótt yfir því þann 18. júlí,
rúmi hálfu ári eftir trúlofunina,
baðst Jude opinberlega afsökunar
á því að hafa haldið framhjá
Siennu með barnfóstru sinni,
Daisy Wright. Hafði hún verið
ráðin til að passa börnin hans tvö

-%¨ #2!)' 3IENNA -ILLER OG $ANIEL
#RAIG Å KVIKMYNDINNI ,AYER #AKE ¶AU
¹TTU Å ¹STARSAMBANDI ¹ MEÈAN 3IENNA
VAR ENN MEÈ *UDE

sem hann átti með sjónvarpskonunni Sadie Frost. Ekki nóg með
það, heldur í október sama ár birtu
bresk slúðurblöð fregnir af því að
Sienna hefði haldið framhjá Jude
á sama tíma með sjálfum James
Bond, Daniel Craig, sem var einn
af vinum Jude á þessum tíma.
Höfðu Sienna og Craig leikið
saman í myndinni Layer Cake
tveimur árum áður þar sem ástarneistar byrjuðu að kvikna.

"ÒIÈ SPIL
Þrátt fyrir að hafa reynt að bjarga
sambandinu hættu Sienna og Jude
saman en fyrr á þessu ári tóku þau
óvænt upp þráðinn aftur. Í síðasta
mánuði gerðu þau sér loks grein
fyrir því að þau yrðu að hætta
saman fyrir fullt og allt því þetta
gengi ekki lengur.
6IN¹TTA HL¹TUR OG TRAUST
„Ég elska manneskjur sem láta
mig hlæja og ég hef lært
að vinátta, hlátur og
traust er það mikilvægasta
í
hverju
sambandi,“
sagði
Sienna í viðtali við The
Daily
Mirror.
„Þau
eiga
vera
grunnurinn
að öllu öðru
og ég hlakka
til að vera í
þannig sambandi. Ég er

Undurfögur og heillandi
Skúli Sverrison er kannski ekki
þekktasti tónlistarmaður þjóðarinnar en hann er svo sannarlega
með þeim farsælustu. Samstarf
við bæði Blonde Redhead og Laurie Anderson sanna það. Sería er
fyrsta sólóbreiðskífa Skúla sem er
gefin út hérlendis en hana er ákaflega erfitt að tengja við einhverja
ákveðna tónlistarstefnu. Mætti þó
kannski lýsa sem tregafullu avantgarde poppi.
Platan er mest megnis án söngs
og byggjast flest laganna í grunninn á bassa-, gítar og dóbróleik
Skúla sem er reyndar fyrst og
fremst bassaleikari. Lögin fá síðan
ýmsar fléttur sem glæða lögin lit
og hvert einasta lag hefur sinn
sjarma. Lögin sveiflast allt frá því
að vera heltekin af harmi (Nineteen Centuries) yfir í lostafulla
gælu (Her Searching Hands) en
treginn er þó alltaf til staðar og
gegnum gangandi út alla plötuna.
Góðir gestir prýða plötuna og
má þar helst nefna Jóhann

Jóhannsson, Hilmar Jensson,
Amedeo Pace (úr Blonde Redhead), Hildi Guðnadóttir og Laurie Anderson. Einn gestanna setur
þó sinn svip á plötuna svo um
munar en það er Ólöf Arnalds.
Hún syngur texta sína við þrjú lög
plötunnar; Geislar hennar, Sungið
ég gæti og Vaktir þú og eru þau öll
með sterkustu lögum plötunnar.
Sérstaklega hið síðastnefnda sem
er undurfagurt og uppfullt af
ýmsum blæbrigðum sem hreyfa
við ýmsum tilfinningum innra
með manni. Söngur Ólafar er líka
nánast himneskur og textar hennar passar einkar vel við (svo sannarlega
tilhlökkunarefni
fyrir
frumburð Ólafar sem er væntanlegur snemma á næsta ári). Önnur
áberandi sterk lög á plötunni fyrir
utan þau sem áður hafa verið
nefnd eru Binding Garden, One
Night Of Swords og Sería. Ekki
má heldur gleyma framlagi Anthony Burr sem hefur lengi unnið
náið með Skúla og á mikið í hljómi

4«.,)34
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(Ljómfögur plata sem nær að
hreyfa við ýmsum tilfinningum á
tregafullan hátt.

plötunnar sem er ein sú hljómfegursta sem komið hefur út á þessu
ári.
3TEINÖËR (ELGI !RNSTEINSSON
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24 ára og er enn að læra. Ég vildi
óska að ég væri sérfræðingur í
ástarmálum en ég er það bara
ekki.“
Þrátt fyrir sársaukann sem
fylgdi skilnaðinum við Jude
segist Sienna vera orðin þreytt
á því að vera einhleyp og er
reiðubúin til að verða ástfangin
á nýjan leik. „Ég hef alltaf verið
¶%'!2 !,,4 ,¡+ ¥ ,9.$)

*UDE ,AW HÁLT FRAMHJ¹ 3IENNU MEÈ
BARNFËSTRU SINNI  SAMA TÅMA VAR
3IENNA MEÈ $ANIEL #RAIG

þannig stelpa sem vill vera í samböndum. Ég veit ekki af hverju.“

#RAIG Å UPP¹HALDI
Hún er ekki búin að gleyma Daniel
Craig og virðist hafa miklar mætur
á honum. „Ég væri alveg til í að
vinna meira með honum. Hann er
ótrúlega hrjúfur og harður af sér
og hann er líka hæfileikaríkur og
hugrakkur,“ segir Sienna sem er
greinilega tilbúin til að endurnýja
kynni sína af njósnara hennar
hátignar, 007.

Úrkynjuð aðventa
Tónleikar, bókmenntavaka og
almenn aðventugleði verður á
ölkránni Grand rokk kl. 21 í kvöld
en þar leiða saman hross sín máttug öfl úr íslensku menningarlífi
og keyra saman kollum svo úr
verður enn einn mikill og mikilfenglegur listfengur áreksturinn.
Fram
koma
hljómsveitirnar
Reykjavík! og Skakkamanage
ásamt Pétri Ben, Mr. Sillu & Mongoose og mögulega FM Belfast.
Milli laga og atriða munu svo
fulltrúar
Nýhil-samsteypunnar
kynna innbundna jólaútgáfu sína,
sem hefur verið talsvert umdeild
upp á síðkastið. Einnig mun hið
fróma plötufyrirtæki 12 tónar
kynna sína útgáfuskrá. Miðaverð
er 500 krónur en innifalið er heilmikið rokk, rauðvín og piparkökur.
(,*«-36%)4). 3+!++!-!.!'% ¥ MIKIL
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 "IRGIR ,EIFUR HEFUR KEPPNI Å DAG
+YLFINGURINN "IRGIR ,EIFUR (AFÖËRSSON HEFUR KEPPNI ¹
SÅNU ÎÈRU Å MËTI ¹ %VRËPUMËTARÎÈINNI Å DAG !FTUR ER
KEPPT Å 3UÈUR !FRÅKU OG AÈ ÖESSU
SINNI ¹ (UMEWOOD VELLINUM
Å 0ORT %LIZABETH "IRGIR ,EIFUR
ER Å FYRSTA HOLLI MEÈ TVEIM
%NGLENDINGUM OG ÖEIR
FËRU ÒT ¹ VÎLL KLUKKAN H¹LF
FIMM Å MORGUN AÈ ÅSLENSKUM
TÅMA 3JËNVARPSSTÎÈIN 3ÕN MUN SÕNA
FR¹ MËTINU OG ÒTSENDING HEFST LÎNGU
EFTIR AÈ "IRGIR LÕKUR KEPPNI

SPORT FRETTABLADIDIS
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Ætlum okkur að fara til Finnlands
$REGIÈ VAR Å RIÈLA Å G¾R FYRIR UNDANKEPPNI %- KVENNA SEM FER FRAM Å
&INNLANDI ¹RIÈ  &YRSTI LEIKUR VERÈUR N¾STA VOR OG VERÈUR V¾NT
ANLEGA FYRSTI STËRI LEIKUR NÕJA LANDSLIÈSÖJ¹LFARANS 3IGURÈS 2AGNARS
%YJËLFSSONAR
¥SLAND VAR Å ÎÈRUM STYRKLEIKAFLOKKI Å DR¾TTINUM OG FÁKK &RAKKA ÒR
ÖEIM FYRSTA ¶¹ ERU 3ERBÅA 'RIKKLAND OG 3LËVENÅA EINNIG Å RIÈLINUM
%- Å &INNLANDI VERÈUR FYRSTA STËRMËTIÈ EFTIR AÈ ¹KVEÈIÈ VAR AÈ FJÎLGA
Ö¹TTTÎKUÖJËÈUM Å ÒRSLITAKEPPNINNI ÒR ¹TTA Å TËLF -ÎGULEIKAR ¥SLANDS
AÈ KOMAST Å ÒRSLITAKEPPNINA HAFA ÖVÅ STËRAUKIST
b-ÁR LÅST ¹G¾TLEGA ¹ ÖENNAN RIÈIL m SAGÈI 3IGURÈUR 2AGNAR b6IÈ HEFÈ
UM GETAÈ VERIÈ HEPPNARI EN LÅKA ËHEPPNARI MEÈ ÖENNAN DR¹TT 6IÈ
ÖEKKJUM AÈ VÅSU ÖESSAR ÖJËÈIR EKKERT ALLT OF VEL &RAKKAR ERU STERKIR
ERU Å  S¾TI HEIMSLISTANS OG VAR ¹G¾TT AÈ SLEPPA TIL AÈ MYNDA VIÈ
¶JËÈVERJA ÒR EFSTA STYRKLEIKAFLOKKNUM 6IÈ EIGUM BETRI MÎGULEIKA
GEGN HINUM ÖJËÈUNUMm
¥SLAND M¾TTI 'RIKKJUM FYRIR RÒMUM ¹RATUG OG VANN B¹ÈA Ö¹ LEIKI
b%N ÁG GERI R¹È FYRIR AÈ 'RIKKIR HAFI B¾TT SIG SÅÈAN Ö¹ (INUM ÖJËÈUN
UM HÎFUM VIÈ EKKI M¾TT ¹ÈURm
!LLS ERU SEX RIÈLAR Å UNDANKEPPNINNI OG KOMAST LIÈIN Å EFSTA S¾TI

HVERS RIÈILS Å ÒRSLITAKEPPNINA ,IÈIN SEM
LENDA Å ÎÈRU S¾TI OG FJÎGUR BESTU
LIÈIN Å ÖRIÈJA S¾TI FARA Å UMSPILS
KEPPNI UM HIN S¾TIN FIMM
&INNAR VERÈA MEÈ SEM GESTGJAF
AR EN ALLS TAKA  ÖJËÈIR Ö¹TT Å
UNDANKEPPNINNI
b6IÈ STEFNUM ¹ AÈ KOMAST TIL
&INNLANDS HVAÈA LEIÈ SEM VIÈ
FÎRUM 6IÈ ¾TLUMST TIL AÈ VINNA
ÖJËÈIRNAR FYRIR NEÈAN OKKUR
OG STRÅÈA ÖEIM BETRI (INAR
ÖJËÈIRNAR GERA SJ¹LFSAGT SÎMU
KRÎFU OG GILDIR ÖAÈ EINFALDLEGA
AÈ HALA INN STIGUMm
&YRSTI LEIKUR ¥SLANDS VERÈUR
GEGN 'RIKKLANDI ¹ ÒTIVELLI ÖANN
 MAÅ 3¹ SÅÈASTI VERÈUR GEGN
&RÎKKUM YTRA HAUSTIÈ 

(EF EKKI SNÒIÈ BAKINU VIÈ BAKSUNDI
Örn Arnarson stimplaði sig á ný í fremstu röð sundkappa í Evrópu er hann hlaut brons í 50 m flugsundi á
EM í 25 laug í Finnlandi. Hann segist þó ekki útiloka að keppa aftur í baksundi á nýjan leik í framtíðinni.
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33 BIKAR KARLA

Öruggur sigur
Hauka á FH
(!.$"/,4) Haukar eru komnir í
undanúrslit SS-bikars karla eftir
öruggan sigur á erkifjendunum í
FH, 33-28, í Kaplakrika í gær.
Munurinn í leikhléi var einnig
fimm mörk, 20-15.
Jafnt var á með liðunum í
upphafi en Haukar sigu hægt og
bítandi fram úr og höfðu nokkuð
þægilega stöðu í leikhléi. Það
gátu þeir helst þakkað hornamanninum Guðmundi Pedersen
sem lék á als oddi og skoraði 14
mörk þegar upp var staðið.
FH reyndi hvað það gat að
minnka muninn í síðari hálfleik
og mest náði liðið muninum niður
í tvö mörk, 30-28, en lengra
komust heimamenn ekki.
Hjá heimamönnum var Heiðar
Örn Arnarson bestur en hann
skoraði 14 mörk í 18 skotum en
Guðjón Helgason lék einnig
ágætlega og skoraði 5 mörk.
Guðmundur var í sérklassa hjá
Haukum og Sigurbergur Sveinsson var einnig fínn en hann
skoraði 6 mörk.

34%).!2 +!,$!, "ÒINN AÈ DRAGA FRAM
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35.$ Sundkappinn Örn Arnarson
vann til bronsverðlauna á Evrópumeistaramótinu í 25 metra laug
sem fór fram í Finnlandi í síðustu
viku. Hann hefur hingað til látið
að sér kveða í baksundi en hefur
einbeitt sér að flugsundi undanfarið og er að uppskera árangur í
því. Hann vann til bronsverðlauna
í 50 m flugsundi og þríbætti
Íslandsmet sitt í greininni á mótinu.
Hann synti á 23,55 sekúndum
og var 34 hundraðshlutum úr sekúndu á eftir Króatanum Alexei
Puninski og 0,21 sek. á eftir Thomas Rupprath frá Þýskalandi.
„Ég er mjög sáttur. Þetta sannar bæði fyrir mér og öðrum að ég
er að komast í mjög gott form
aftur,“ sagði Örn við Fréttablaðið.
Ekki er langt síðan hann gekkst
undir
hjartaþræðingaraðgerð
eftir að hafa hnigið niður á sundmóti í Laugardalshöllinni. Hann
fann ekki fyrir neinum hjartatruflunum í þetta skiptið.
„Þetta er vonandi bara búið.
Læknarnir telja það mjög ólíklegt
að þetta vandamál komi upp að
nýju og ef ég verð góður fram í
byrjun febrúar verð ég útskrifaður af þeirra hálfu.“

6AR ORÈINN LEIÈUR ¹ BAKSUNDI
Örn hefur náð sínum besta árangri
í baksundi. Árið 2000 varð hann
fjórði á Ólympíuleikunum í Sydney í 100 m baksundi. Í sömu grein
vann hann til silfurverðlauna á
HM í Fukuoka ári síðar og brons í
200 m baksundi.
Það kom því mörgum á óvart
þegar hann ákvað að segja skilið
við baksundið, í bili að minnsta
kosti.
„Það var kominn ákveðinn leiði
í baksundið hjá mér og aðallega
vegna þess að ég var hættur að
bæta mig í greininni. Þá hætti ég
almennt að hafa gaman af sundinu. Ég ákvað því að prófa eitthvað nýtt og sé ég alls ekki eftir
því,“ sagði Örn. Hann útilokar þó

-%¨ "2/.3)¨ ®RN MEÈ BRONSIÈ SEM HANN FÁKK FYRIR ¹RANGUR SINN Å  M FLUGSUNDI ¹ %- Å  M LAUG Å &INNLANDI &YRIR MIÈJU ER
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ekki að keppa aftur í baksundi á
nýjan leik.
„Það getur vel verið og vel inni
í myndinni.“
Hann keppir þó enn í fjórsundi
þar sem reynslan úr baksundi, og
reyndar skriðsundinu einnig,
kemur honum til góða.
„Hingað til hef ég einbeitt mér
að flugsundi en það er verið að
skoða þann möguleika að ég snúi
mér meira að fjórsundi. Ég þyrfti
að laga bringusundið hjá mér og
hef ákveðna möguleika í þessari

+®2&5"/,4) Fram kemur á hinni

mögnuðu heimasíðu KR í
körfuboltanum að fyrrum
fyrirliði liðsins, Steinar Kaldal,
hafi dregið fram skóna á nýjan
leik og muni hefja æfingar af
fullum krafti eftir helgi.
Steinar segir á heimasíðunni
að hann komi með öðru hugarfari
inn í liðið og hungri í að hjálpa
liðinu í þeirra baráttu sem er
fram undan.
HBG

sem eru í byrjun júní. Ég tek svo
sumarfríið nokkuð snemma og
byrja því fyrr en vanalega að æfa
mig fyrir EM í 25 m laug sem er í
lok ársins.
Hann segist vera jákvæður
gagnvart sinni íþrótt og að árangurinn í Finnlandi hafi þar hjálpað
til.
„Ég hef fundið fyrir meðbyr
eftir þetta mót sem ég hef ekki
fundið fyrir lengi. Ég get því ekki
kvartað.“
EIRIKURASGEIRSSON FRETTABLADIDIS

5NDIRBÒNINGUR HANDBOLTALANDSLIÈSINS FYRIR (- ¹KVEÈINN

¶ÕSKI HANDBOLTINN

Landsliðið fer á mót í Danmörku
og Tékkar koma í heimsókn

Sýn sýnir einn
leik í viku

Það styttist óðum í
heimsmeistaramótið í handknattleik sem haldið verður í Þýskalandi í janúar. Fyrsti leikur
íslenska liðsins er gegn Ástralíu
20. janúar.
Leikmenn landsliðsins koma
saman til æfinga í byrjun næsta
árs enda eru atvinnumennirnir í
Þýskalandi að spila sinn síðasta
leik 30. desember.
Þeir fá nokkra daga til að ná
andanum áður en alvaran byrjar á
ný.og verður nánast haldið beint
til Danmerkur þar sem Ísland
tekur þátt í sterku móti frá 5. - 7.
janúar.
Mótherjar Íslands þar verða
(!.$"/,4)

Steinar tekur
fram skóna

grein. En ég og þjálfari minn
eigum eftir að setjast niður og
ræða þessi mál til hlítar.
Örn keppir á alþjóðlegu móti í
Lúxemborg í næsta mánuði og fer
svo til Ástralíu í mars þar sem
hann keppir á heimsmeistaramótinu í 50 m laug. Hann segir enn
óákveðið í hvaða greinum hann
keppir þar en gera má ráð fyrir að
það verði í 50 og 100 m flugsundi
sem og 200 m fjórsundi.
„Þegar HM er lokið hef ég undirbúning fyrir Smáþjóðaleikana

(,534)¨  -)' 342+!2 !LFREÈ ÖJ¹LFARI

SEGIR «LAFI 3TEF¹NSSYNI OG 3IGFÒSI 3IG
URÈSSYNI TIL ¹ ¾FINGU
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Danir, Norðmenn og Pólverjar en
ekkert þessara liða er í riðli með
Íslandi á HM.
Síðan kemur liðið aftur til
Íslands og síðustu æfingaleikir
liðsins fyrir HM verða á Íslandi
13. og 14. janúar en þá koma Tékkar í heimsókn.
Landsliðið heldur síðan utan 18.
janúar en Ísland leikur í riðli í
Magdeburg með Ástralíu, Úkraínu og Frökkum.
Alfreð Gíslason landsliðsþjálfari mun tilkynna landsliðshópinn
eftir helgi og að öllum líkindum á
þriðjudag og verður spennandi að
sjá hvernig hópurinn mun líta út.
HBG

(!.$"/,4) Sjónvarpsstöðin Sýn

hefur tryggt sér sýningarréttinn
að leikjum í þýsku úrvalsdeildinni í handbolta. Fyrsti leikurinn
sem sýndur verður í beinni
útsendingu verður frá leik
Flensburg og Kiel sem fer fram á
Þorláksmessu. Viggó Sigurðsson
er þjálfari Flensburg en bæði lið
eru meðal efstu liða í deildinni.
Alls leika þrettán Íslendingar
með sex liðum í deildinni og
verður Sýn með að minnsta kosti
einn leik í beinni útsendingu í
viku hverri. Deildin er í fríi á
meðan HM stendur en hefst aftur
í febrúar á næsta ári. Þetta ættu
að vera gleðitíðindi fyrir handboltaunnendur sem hafa lengi
beðið eftir boltanum.
ES¹
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Verður að drekka í laumi

Brasilía leggur
fram boð

&/2-²,!  Finninn Kimi Räikkön*/3% 2%).! %R SAGÈUR VERA Å VIÈR¾ÈUM

VIÈ 6ALENCIA

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

*OSE 2EINA

Í viðræðum
við Valencia?
&«4"/,4) Samkvæmt heimildum

vefsíðunnar goal.com er Jose
Reina, markvörður Liverpool, í
viðræðum við spænska liðið
Valencia og útlit er fyrir að hann
snúi aftur í spænsku deildina
næsta sumar. Rafa Benitez,
knattspyrnustjóri Liverpool, var
áður stjóri hjá Valencia en ekki er
talið að hann sé viðriðinn þessi
viðskipti.
„Reina er í viðræðum við
Valencia. Hann vill fara til
Spánar af persónulegum ástæðum,“ sagði heimildamaður
síðunnar goal.com.
DSD

$¾MDUR FYRIR LYFJAMISNOTKUN

Fékk tveggja
ára bann
¥3(/++¥ Halldór Ásmundsson,

leikmaður íshokkífélagsins
Bjarnarins, var í gær dæmdur í
tveggja ára leikbann eftir að hafa
fallið á lyfjaprófi sem var
framkvæmt á æfingu Bjarnarins
í september síðastliðnum.
Í dómsorði kemur fram að
honum sé óheimilt að taka þátt í
æfingum, keppnum og sýningum
á vegum ÍSÍ ásamt því að honum
er óheimilt að gegna trúnaðarstörfum fyrir sambandið eða
aðila þess. Bannið gildir til 31.
október 2008.
ES¹

en fær það verðuga hlutverk að
leysa sjálfan Michael Schumacher
af hólmi hjá Ferrari á næsta
keppnistímabili í Formúlunni.
Räikkönen er þekktur glaumgosi
sem er alls óhræddur við að láta
sjá sig í misjöfnu ástandi á meðal
almennings. Ekkert slíkt verður
liðið hjá Ferrari að því er Jean
Todt, yfirmaður Ferrari-liðsins,
segir.
„Það er vitað mál að Finnum
finnst gott að fá sér í glas svona
annað slagið. Það er aftur á móti
breyting á aðstæðum hjá Kimi því
hann verður sjáanlegri hjá okkur
en hann var hjá McLaren.
Þannig að ef hann vill skála
með félögum sínum þá er hann
vinsamlegast beðinn um að gera
það í laumi,“ sagði Todt sem hefur
engar áhyggjur af því að Finninn
muni ekki spjara sig þótt honum
líki ljúfa lífið.
„Það er nauðsynlegt að vera tilbúinn og á tánum. Hann er mjög

(6!¨ %245 -%¨ ¥ "2²3!.5- &INNINN ER MIKIÈ PARTÅLJËN EN FORR¹ÈAMENN &ERRARI

HAFA EKKI ¹HYGGJUR AF ÖVÅ AÈ HANN VERÈI STJËRNLAUS

hraður og stöðugur ökumaður. Það
er spennandi tímabil fram undan
og nýjar áskoranir fyrir alla þar
sem Michael verður ekki á bak við

&2¡44!",!¨)¨'%449 )-!'%3

stýrið. Takmarkið er aftur á móti
það sama og áður og það er að
vinna keppnir,“ sagði Todt að
lokum.
HBG

(- FÁLAGSLIÈA Å FULLUM GANGI ÖESSA DAGANA

Internacional í úrslitaleikinn
&«4"/,4) Brasilíska liðið Inter-

nacional de Porto Alegre tryggði
sér í gær sæti í úrslitaleik heimsmeistarakeppni félagsliða þegar
liðið vann egyska liðið Al-Ahly,
2-1, í undanúrslitum. Þetta er í
þriðja sinn á þremur árum sem
brasilískt lið keppir til úrslita.
Alexandre Pato skoraði fyrra
mark brasilíska liðsins í
leiknum en skömmu síðar þurfti
hann að yfirgefa völlinn með

Jólapakkatilboð

krampa. Það var svo varamaður
hans, Luis Adriano, sem skoraði
sigurmarkið eftir að Egpytarnir
höfðu jafnað metin.
Internacional mætir annaðhvort Barcelona eða Club
Amerika frá Mexíkó en þau lið
mætast í dag.
DSD
0!4/ &AGNAR HÁR MARKI SÅNU Å G¾R

EN HANN KOM )NTERNACIONAL YFIR Å
LEIKNUM
./2$)# 0(/4/3'%449

%VRËPUKEPPNIN 

Sækja Wales og
Skotland um?
&«4"/,4) Knattspyrnusamband

Wales er að íhuga að sækja um að
halda Evrópukeppnina í knattspyrnu árið 2016. Hugmyndir eru
uppi um að Wales og Skotland
sæki sameiginlega um að halda
mótið.
„Það er þess virði að athuga
þann möguleika að Wales og
Skotland sæki sameiginlega um.
Við vorum í viðræðum við Skota
fyrir fimm árum um að halda EM
sameiginlega árið 2008 en það
gekk ekki upp,“ sagði David
Collins, ritari velska knattspyrnusambandsins.
DSD

Ekkert út,fyrsta greiðsla í apríl 2007. 90% fjármögnun.

560 Ufe Excelsior

520 TMF Excelsior

495 Ufe Prestige

Verð aðeins 2.664.000
Verð áður 3.164.000

Verð aðeins 2.265.000
Verð áður 2.665.000

Verð aðeins 2.200.000
Verð áður 2.620.000

500 Kmfe Excellent

560 Ukf Prestige

650 Uff Excelsior

Verð aðeins 2.200.000
Verð áður 2.500.000

Verða aðeins 2.300.000
Verð áður 2.654.000

Verða aðeins 3.100.000*

þú færð jólagjöfina fyrir húsbíla
og hjólhýsa eigendur hjá okkur.

&«4"/,4) Brasilíska knattspyrnusambandið hefur lagt inn
formlegt boð um að halda
heimsmeistarakeppnina í fótbolta
árið 2014.
„Þetta er einstakt tækifæri
fyrir brasilísku þjóðina sem á
skilið að halda mótið,“ sagði
Ricardo Teixeira, formaður
sambandsins.
Þegar hefur verið ákveðið að
keppnin árið 2014 fari fram í
Suður-Ameríku og hafa hin níu
knattspyrnusamböndin í álfunni
samþykkt að bjóða ekki fram
sjálf og styðja Brasilíu. Þar með
er þó ekki sjálfgefið að keppnin
verði haldin þar í landi því ef
boðið þykir ekki nógu gott verður
leitað annað, líklega til Mið- og
Norður-Ameríku.
ES¹

495 UK

Verð aðeins 2.121.000
Verð áður 2.521.000

T 550 FS Húsbíll. Síðasti bílinn í 30% tolli.

Verð aðeins 5.200.000
Tryggðu þér húsbíl á stórlækkuðu verði
áður en þeir fara í 45% toll.
Aukahlutapakki að verðmæti 350.000 fylgir
flestum húsunum.
ATH aðeins 1 stk til af hverju húsi.
*Notað hús 2006

Skoðaðu heimasíðuna okkar
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3UNDDROTTNINGIN +RISTÅN 2ËS HEFUR
LOKIÈ GL¾STUM KEPPNISFERLI SÅNUM
Kristín Rós Hákonardóttir og Jón Oddur Halldórsson voru í gær útnefnd íþróttafólk árins úr röðum fatlaðra. Kristín Rós var að fá þessa viðurkenningu í tólfta sinn og hefur ákveðið að leggja sundbolinn á hilluna. Bæði áunnu þau Íslandi sæti á Ólympíuleikunum í Peking með frábærum árangri á þessu ári.

).'6!2 +!,% -EIDDUR OG SPILAR LÅKLEGA
EKKERT N¾STA SUMAR

)NGVAR ¶ËR +ALE

Líklega úr leik
næsta sumar
&«4"/,4) Besti markvörður Lands-

bankadeildarinnar síðasta sumar
að mati Fréttablaðsins, Ingvar
Þór Kale, verður líklega ekkert
með Víkingum næsta sumar þar
sem hann er úlnliðsbrotinn og
þarf að gangast undir aðgerð. Frá
þessu er greint á fotboltavefnum
fotbolti.net.
Fram kemur í fréttinni að
Ingvar Þór hafi meiðst í næstsíðasta leik sumarsins gegn FH en
alvarleiki meiðslanna uppgötvaðist fyrst um daginn. Ef Ingvar
hefði verið rétt greindur strax í
upphafi hefði hann verið frá í tvo
mánuði. Það er ljóst að þetta er
mikil blóðtaka fyrir Víking sem
er þegar búið að missa sinn besta
mann, Viktor Bjarka Arnarson,
sem fór til Lilleström í Noregi.

¥¶2«44!-!¨52 &!4,!¨2! Útnefning
á íþróttafólki ársins úr röðum fatlaðra fór fram í gær með pompi og
prakt í Sunnusal Hótel Sögu. Sunddrottningin Kristín Rós Hákonardóttir var útnefnd íþróttakona ársins og frjálsíþróttamaðurinn Jón
Oddur Halldórsson var útnefndur
íþróttamaður ársins.
Kristín Rós Hákonardóttir
hefur nánast verið áskrifandi að
þessari viðurkenningu og var að
fá þessa viðurkenningu í tólfta
sinn á ferlinum. Kristín Rós á að
baki langan og glæsilegan feril en
hún keppir í flokki S7, sem er
flokkur hreyfihamlaðra.
Kristín Rós keppti nýverið á
HM í sundi en mótið fór fram í
Durban í Suður-Afríku. Þar vann
Kristín Rós tvenn bronsverðlaun í
100 metra og í 100 metra bringusundi og það segir Kristín Rós að
hafi verið toppurinn á árinu hjá
sér.
„Þetta var alveg stórkostlegt
mót og mjög erfitt. Þar voru sekúndubrot sem skiptu máli um
verðlaunasæti og ég hef eiginlega
aldrei lent í öðru eins,“ sagði
Kristín Rós en með árangri sínum
á HM ávann Kristín Rós Íslandi
þátttökurétt á Ólympíuleikunum í
Peking árið 2008.
Kristín Rós bætti við að keppnin í hennar flokki væri búin að
harðna mikið undanfarin ár. „Hún
er farin að harðna til muna. Það er
alveg ótrúlegt hvað keppendur
eru komnir langt og hvað þeir geta
keppt á góðum tímum. Þannig að
keppnin fer harðnandi,“ sagði
Kristín Rós.

34/,4 !&2%+3+/.! +RISTÅN 2ËS (¹KONARDËTTIR ER EIN MESTA SUNDDROTTNING ÅSLENSKRAR SUNDSÎGU OG FERILL HENNAR EINKAR GL¾SILEGUR

ÖAR SEM HÒN SETTI FJÎLDA HEIMSMETA OG VANN GULLVERÈLAUN ¹ ÎLLUM ST¾RSTU MËTUM HEIMS
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"ALDUR 3IGURÈSSON

Framlengir við
Keflavík
&«4"/,4) Fram kemur á vef Víkur-

frétta að Mývetningurinn Baldur
Sigurðsson hafi ákveðið að
framlengja samningi sínum við
Keflavík í þessari viku.
Baldur er nýkominn frá
Noregi þar sem hann var til
reynslu hjá norska félaginu Lyn
en með því leika Stefán Gíslason
og Indriði Sigurðsson.
Baldur segir við Víkurfréttir
að hann muni skoða það alvarlega
ef tilboð berst frá Lyn. Það breyti
samt í engu um þær ætlanir hans
að framlengja við Keflavík.

!&2%+3-!¨52 *ËN /DDUR (ALLDËRSSON
SÁST HÁR MEÈ VERÈLAUN SÅN Å G¾R
&2¡44!",!¨)¨(%)¨!

Kristín Rós kom einnig með
tímamótayfirlýsingu við þetta
tækifæri. „Ég var búin að ákveða
að reyna að vinna sæti á ólympíuleikunum og mér tókst það. Svo
ákvað ég líka að leggja sundbolinn
á hilluna frá og með deginum í
dag,“ sagði þessi mikla afrekskona.
„Ég ætla bara að gera eitthvað
annað. Það fer svo mikill tími í
æfingar. Það fara alveg þrír tímar
á dag í æfingar og svo eru oft mót
um aðra hverja helgi. Ég verð bara
að fara að gera eitthvað annað,
þetta er komið nóg í bili,“ sagði
Kristín Rós en hún segist skilja
sátt. „Ég skil mjög sátt. Þetta
hefur verið alveg rosalega
gaman.“
Þess má geta að Kristín Rós á
Íslandsmet í öllum þeim sundgreinum sem keppt er í í hennar
flokki auk þess sem hún er handhafi átta heimsmeta í sundi.
Jón Oddur Halldórsson sem er

24 ára gamall er spastískur og
keppir í flokki T35 fyrir félag sitt
Reyni á Hellusandi. Hann var að
fá þessa viðurkenningu annað árið
í röð, en hann hefur alls þrisvar
sinnum hlotið þessa viðurkenningu.
Jón Oddur keppir í spretthlaupi, bæði 100 og 200 metra, og
náði góðum árangri í þeim greinum á árinu. Hann keppti m.a. á
sterku móti, Visa Paralympic Cup,
á árinu og sigraði í 200 metra
hlaupi og hafnaði í öðru sæti í 100
metra hlaupi.
Þá sigraði Jón Oddur í 100 og
200 metra hlaupi í sínum flokki á
Opna breska meistaramótinu,
fjórða árið í röð. Jón Oddur vann
til bronsverðlauna á HM fatlaðra í
frjálsum íþróttum á árinu og
ávann þar með Íslandi þátttökurétt á Ólympíuleikunum í Peking
árið 2008.
Jón Oddur var að vonum
ánægður með viðurkenninguna.

„Þetta er mjög ánægjulegt. Það er
gaman að vera hérna og gaman að
fá þessa viðurkenningu,“ sagði
Jón Oddur og bætti við að þetta
hefði mikla þýðingu fyrir sig.
„Þetta er ákveðinn sálfræðilegur hvati. Ég er meðvitaður um að
fólk er að ánægt með það sem
maður er að gera og ég reyni bara
að halda því áfram,“ sagði Jón
Oddur og hann er með háleit markmið fyrir framtíðina.
„Ég ætla að reyna að taka þátt í
Ólympíuleikunum í Peking árið
2008 og reyna að ná sem bestum
árangri þar. Allt miðast við það,
allur undirbúningur hér eftir,“
sagði Jón Oddur og bætti við að
heimsmeistaramótið hefði verið
hápunktur ársins hjá sér.
„Bronsið í 100 metra hlaupi á
heimsmeistaramótinu á árinu var
hápunkturinn,“ sagði Jón Oddur
sem er 24 ára gamall og á vonandi
langan og farsælan feril fram
undan.
DAGUR FRETTABLADIDIS

SKÍFAN Í 30 ÁR
VINSÆLASTA LAG HVERS ÁRS SKÍFUNNAR Á TVÖFALDRI SAFNPLÖTU

Í TILEFNI AF 30 ÁRA AFMÆLI SKÍFUNNAR SEM ER STÆRSTA HLJÓMPLÖTUVERSLUN LANDSINS
HÖFUM VIÐ SETT SAMAN SKEMMTILEGAN AFMÆLISPAKKA FYRIR ALLA

2.499

2.499
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1.999

2CD

1.999

2CD

2CD

POPPSKÍFAN

ROKKSKÍFAN

BARNASKÍFAN

Inniheldur 30 vinsælustu popplög síðustu 30 ára.
Meðal laga eru:

Inniheldur 30 vinsælustu rokklög síðustu 30 ára.
Meðal laga eru:

Inniheldur 30 vinsælustu barnalög síðustu 30 ára.
Meðal laga eru:

KC & The Sunshine Band That’s The Way (I Like It)
Vilhjálmur Vilhjálmsson Lítill Drengur
Brunaliðið
Ég er á leiðinni
Chic
Le Freak
Kool & The Gang
Celebration
Blondie
The Tide Is High
ABC
The Look Of Love (Part 1)
Men At Work
Down Under

Queen
Meatloaf

Ómar Ragnarsson
Fugladansinn
Katla María
Litli Mexíkaninn
Laddi
Súperman
Eiríkur Fjalar og Skrámur Tóti Tölvukall
Egill Ólafsson
Guttavísur
Fílabandið
Í grænni lautu
Edda Heiðrún Backman Pálína með prikið
Sigga Beinteins
Snati og Óli

The Stranglers
Hinn ísl. Þursaﬂokkur
Utangarðsmenn
Start
Egó
Yes

Somebody to Love
Your Took The Words
Right Out Of My Mouth
Nice’N’Sleazy
Brúðkaupsvísur
Hiroshima
Sekur
Fjöllin hafa vakað
Owner of a Lonely Heart

ÚRVALIÐ ER Í SKÍFUNNI
S K Í FA N

Í
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#ARMELO !NTHONY OG +OBE "RYANT KOMU MIKIÈ VIÈ SÎGU Å ."! BOLTANUM

Kobe kom Lakers til bjargar
."! Fjórir leikir fóru fram í NBAdeildinni í fyrrinótt þar sem Denver Nuggets og Los Angeles
Lakers unnu bæði góða útisigra á
andstæðingum sínum.
Carmelo Anthony var maðurinn á bak við sigur Denver Nuggets á Atlanta Hawks, 100-87, þegar
hann skoraði 26 stig. Denver hafði
tapað 15 af síðustu 16 heimsóknum sínum til Atlanta og allt stefndi
í enn eitt tapið því í hálfleik leiddi
Atlanta, 54-43. Denver náði yfirhöndinni í síðasta leikhluta þegar
Atlanta hitti ekki úr þrettán fyrstu
skotum sínum í leikhlutanum og
lenti sautján stigum undir.
Earl Boykins kom næstur Anthony í stigaskori með 19 stig en hann
byrjaði leikinn á bekknum. Hjá Atlanta var Josh Smith stigahæstur
með 21 stig en stigahæsti leikmaður liðsins á tímabilinu, Joe Johnson, lék ekki með vegna meiðsla.
Kobe Bryant skoraði 23 stig,
hirti átta fráköst og átti sjö stoðsendingar þegar Los Angeles
Lakers sigraði Houston Rockets,
102-94. Lamar Odom, sem leikið
hefur vel á tímabilinu til þessa,
lék ekki með Lakers vegna
meiðsla. Hjá Houston var Yao
Ming stigahæstur með 26 stig.

+/"% "29!.4 3ÕNDI ÖAÈ ENN OG AFTUR Å FYRRINËTT AÈ HANN ER ËMISSANDI FYRIR LIÈ ,OS

!NGELES ,AKERS

Lakers var með 27 stig forskot
þegar rúmar níu mínútur voru
eftir. Þá var Bryant tekinn af velli
og eftir það skoruðu leikmenn
Lakers ekki stig utan af velli fyrr
en á síðustu mínútu leiksins, þegar
Bryant kom aftur inná.
Milwaukee Bucks marði sigur
á Seattle Supersonics í fyrrinótt,
94-93, á heimavelli. Michael Redd
var stigahæstur hjá Bucks með 22

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

stig en Andrew Bogut skoraði 16
stig, hirti níu fráköst og átti sex
stoðsendingar.
Þá sigraði Golden State Warriors lið Sacramento Kings á heimavelli sínum, 126-113, þar sem Matt
Barnes setti persónulegt met í
stigaskori í NBA. Hann skoraði 32
stig og tók ellefu fráköst fyrir
Golden State.
DSD

+/-).. 4), 7%34 (!- !LAN #URBISHLEY SKRIFAÈI UNDIR SAMNING VIÈ 7EST (AM Å G¾R

(ANN SÁST HÁR MEÈ %GGERTI -AGNÒSSYNI ¹ BLAÈAMANNAFUNDI
&2¡44!",!¨)¨'%449 )-!'%3

%GGERT -AGNÒSSON VAR EKKI LENGI AÈ R¹ÈA STJËRA

Curbishley tekur við
West Ham af Pardew
&«4"/,4) Eggert Magnússon réð í

gær Alan Curbishley sem knattspyrnustjóra West Ham en hann
tekur við starfinu af Alan Pardew
sem Eggert rak úr starfi fyrir
nokkrum dögum síðan.
„Ég er gríðarlega ánægður með
að Alan hafi viljað taka starfið að
sér,“ sagði Eggert á blaðamannafundi í gær. „Alan er framkvæmdastjóri með góðan feril og
hann elskar félagið þar að auki.“
Fyrsta verkefni Curbishleys
með liðið er verðugt en West Ham
mætir toppliði Manchester United
á sunnudag.
„Ef einhver hefði sagt við mig
þegar ég var hjá West Ham 16 ára
gamall að ég ætti eftir að verða
knattspyrnustjóri liðsins þá hefði

8AA8@@"FÜ4

Jbh`cVg[gZhijgjbhing`^
gHVb[aV\hh_^6aXVc
gZccjgi&)#YZhZbWZg#

ég talið það ómögulegt,“ sagði
Curbishley á fundinum en hann
lék með West Ham frá 1975 til ársins 1979.
„Ég er virkilega ánægður með
niðurstöðu málsins og það eru forréttindi að fá að starfa fyrir þetta
félag. Ég get ekki beðið eftir að
koma liðinu úr þeirri stöðu sem
það er í þessa dagana,“ sagði Curbishley sem þjálfaði Charlton til
fjölda ára en hann sagði skilið við
liðið síðasta sumar og tók sér
nokkurra mánaða frí frá þjálfun.
Hann var einn af þeim sem voru
taldir líklegir til að hreppa starf
landsliðsþjálfara Englands en
Steve McClaren var ráðinn að
lokum.
HBG

2)#+ 0!229 9FIRMAÈUR KNATTSPYRNUM¹LA HJ¹ ,IVERPOOL SEGIR FÁLAGIÈ EKKI VERA LEIKFANG
FYRIR RÅKA EINSTAKLINGA
./2$)# 0(/4/3'%449



0ARRY SENDIR ÒT SKÕR SKILABOÈ TIL KAUPENDA ,IVERPOOL

K^k^a_jbaZ\\_Vd``VgV[bg`jbi^ahVb[aV\h^chd\
][jb kh`nc^hid[cVhghiV`Vch_!hZb]adi^
]Z[jgcV[c^HVb[aV\hh_jg6aXVc#

Liverpool er ekki
leikfang ríkra manna

H_cjbZg¨iaVVhing`_VbZicVVg[jaakZg`Z[c^{
bhjbhk^jbhZbZcYjgheZ\aV\^aY^6aXVcd\[VaaV
jcY^gZ[i^g[VgVcY^b{aV[ad``V/

=Z^ahVd\]gZn[^c\!gn\\^hb{a!jb]kZg[^hb{a!
bZcciVb{ad\bZcc^c\Vgb{a#
Öi]ajiVZggh_cjbik^hkVg{{g^d\cVj\ahjb
k^Z[i^gjbh`cjb#
C{cVg^jeeah^c\VgjbgZ\ajgh_h^ch!{hVbi
jbh`cVgZnjWajb!ZgV[^ccV{lll#VaXVc#^h#

¶=j\k^i!i¨`c^ Z``^c\d\[gVb[Vg^g{ÏhaVcY^)%{g

&«4"/,4) Rick Parry, yfirmaður

knattspyrnumála hjá Liverpool,
hefur undirstrikað að sama hver
kaupi félagið í framtíðinni, þá
verði það gert með hagsmuni
félagsins að leiðarljósi en ekki svo
að einhver ríkur einstaklingur
geti leikið sér með það.
Mikið hefur verið rætt og ritað
að undanförnu um að fyrirtæki í
eigu Sheikh Mohammed, borgarstjóra Dubai, sé nálægt því að
kaupa félagið fyrir 450 milljónir
punda. Sheik Mohammed er
fimmti ríkasti maður í heimi og
mun ríkari en Roman Abramovich, eigandi Chelsea.
„Við viljum einbeita okkur að
árangri en við viljum ekki að
félagið verði í einhverjum fárán-

legum viðskiptum. Þetta snýst
ekki um að vera leikfang fyrir
ríka einstaklinga. Þetta snýst um
að koma Liverpool fram á við og
tryggja framtíð félagsins næstu
hundrað árin.
Þetta snýst líka um að finna
rétta kaupandann. Það er mikilvægt að slíkur kaupandi skilji
sögu og arfleið félagsins og beri
virðingu fyrir henni. Það mikilvægasta í framtíð félagins er að
vinna titla og ná árangri,“ sagði
Parry í tímaritinu Liverpool FC.
Parry tók einnig fram að samningaviðræðum
við
fyrirtæki
Sheikh Mohammed væri ekki
lokið en viðurkenndi jafnframt að
tilboðið væri mjög spennandi.
DSD
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,AMPARD SENDIR ,EHMANN TËNINN EFTIR ¹TÎK #HELSEA OG !RSENAL UM SÅÈUSTU HELGI

Ber enga virðingu fyrir öðrum
&«4"/,4) Frank Lampard, leikmað-

ur Chelsea og enska landsliðsins,
hefur gagnrýnt Jens Lehmann,
markvörð Arsenal, harkalega.
Hann segir að Þjóðverjinn beri
enga virðingu fyrir sínum kollegum í knattspyrnuheiminum.
Eftir jafnteflisleik Chelsea og
Arsenal um síðustu helgi sagði
Lehmann að Lampard væri sérfræðingur í að móðga fólk.
„Við skiptumst á orðum í leiknum en Lehmann sýnir engum
öðrum leikmanni á vellinum virðingu. Þá er ég ekki einungis að tala
frá mínum sjónarhóli.“
Lampard segir að ýmislegt sé
látið flakka í hita leiksins en allt

annað sé að halda svo áfram í fjölmiðlum eftir leik.
„Hann hefur lag á að bretta upp
á nefið og horfa niður á alla í
kringum sig. Ég sagði ekki neitt
sem mér finnst að þurfi að
afsaka.“
En Lampard segir að þetta eigi
ekki aðeins við um það sem gerist
inn á vellinum en í vikunni á undan
snæddu þeir á sama veitingastað.
„Ég fór út að borða með frænda
mínum Jamie Redknapp í London
og Lehmann var á borði aðeins
nokkra metra frá okkur. Við gerðum okkur líklega til að heilsa
honum en hann hunsaði okkur
algerlega. Þegar hann fór af staðn-

um gekk hann fram hjá borðinu
okkar án þess að segja orð, hvorki
jákvætt né neikvætt.“
Greinilegt er að lítill kærleikur
er á milli þeirra tveggja eins og
reyndar á við um félögin þeirra
tvö.
„Kannski er Lehmann aðeins
viðkvæmari en við hin,“ sagði
Lampard að lokum.
ES¹
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IDCK>CCHAJH@DA>#>HH@GÌC>C<6GHÏB>/*().%.%

"!229 3-)4( /RÈAÈUR VIÈ LIÈ Å 3KOT

LANDI

"ARRY 3MITH

Á leið aftur til
Skotlands?
&«4"/,4) Skoskir fjölmiðlar

greindu frá því í gær að skoska
B-deildar félagið Greenock
Morton væri að bera víurnar í
Barry Smith, varnarmann Vals og
fyrrum fyrirliða Dundee.
Ef Smith færi aftur til
Skotlands yrði það mikil blóðtaka
fyrir Valsmenn enda lék Smith
mjög vel fyrir félagið síðasta
sumar.
HBG

I>A=6B>C<?J
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?ÓA6<?y;>C=6C96JC<J
76GC6HI?yGCJCC>

?ÓA6<?y;>C=6C96
Ã:>BB:IC6Á6G;JAAJ

7VgcV"d\jc\a^c\Vc{bh`Z^Â>Zg[g{W¨gi
c{bh`Z^Â[ng^g`gV``VhZbk^a_Va¨gVhc\
d\ aZ^`! [gVbh\c d\ [gVb`dbj! YVch d\
hVb]¨[^c\j hc\kV d\ YVchV# =Z^ÂV g
>Yda^cj d\ =VaaV K^a]_{abh g M"[VXidg
`ZccV#
C{bh`Z^Â^cj aÅ`jgbZÂjee"
i`j  ]a_ÂkZg^! hZb
Z^cc^\ZgiZ`^cjee{
bncYY^h` hZb cZb"
ZcYjg[{i^aZ^\cVg#&%
k^`cVc{bh`Z^Â!kZgÂ
(.#.%%!" kZ^iijg Zg
&* hiVÂ\gZ^ÂhajV["
ha{iijg#

Ica^hiVgh`ejc d\ ]a_Âg^ijc bZÂ ]Z^b"
^a^hiakj# 7VgcV" d\ jc\a^c\Vc{bh`Z^Â#
@Zcci Zg { GZVhdc ica^hiVg[dgg^i^Â hZb
cdiV b{  [aZhijb ]Z^b^a^hiakjb d\ Zg
_V[c[gVbik^ch¨aibZÂVaica^hiVgbVccV#
:[i^g c{bh`Z^Â^Â \ZiV `gV``Vgc^g W¨Â^
hVb^Â! iZ`^Â jee d\ jcc^Â ica^hi  h^cc^
Z^\^ciakj]Z^bVk^Â#&'k^`cVc{bh`Z^Â!
(.#.%%!"

H@GÌC>C<:G=6;>C

H@GÌC>C<:G=6;>C

?ÓA6<?y;>C=6C96=¡;>"
A:>@6B6CC:H@?JCC>
2/. !24%34 4EKUR EKKERT AUKALEGA FYRIR
R¹ÈLEGGINGARNAR

2ON !RTEST R¹ÈLEGGUR )VERSON

Farðu út á völlinn og spilaðu
+®2&5"/,4) Slagsmálahundurinn,
rapparinn og körfuboltamaðurinn
Ron Artest hefur opnað sig með
mál Allens Iverson sem spilar
ekkert þessa dagana þar sem
Philadelphia er að reyna að skipta
honum til annars félags. Artest
hefur reynslu af slíku og endaði í
heila tvo mánuði á pöllunum í bið
og hann mælir ekki með slíku.
„Farðu bara út á völlinn og
spilaðu maður. Hvað mér viðkemur þá vildi ég fara en ég vildi líka
spila. Vonandi gerir Allen ekki
sömu mistök því það var ömurlegt
að fá ekkert að spila,“ sagði
Artest.
HBG

?ÓA6<?y;>C=6C96Ã:>B
H:B9G:NB>GJBHI¡GG6
HK>Á:C&;BHIJGIJ@A:;6#

;NG>GÃÌH:BK>A?6<:;6
H?ÌA;JBHwGK:<A:<6
;G6BIÏÁ6G?ÓA6<?y;#
6ÂVac{bhWgVji/ Ick^cchajc{b# Ic"
k^cchajh`a^cc]aVjicÅaZ\Vk^Âjg`Zcc^c\j
9^\^YZh^\c hZb k^Âjg`ZccYjg Egd Iddah
h`a^#C{b^ÂkZ^i^gcZbZcYjbÄk9^eadbV!
k^Âjg`ZccYjV[9^\^YZh^\c!jee{eg[ic"
k^cchaj hZb kZ^i^g VÂ\Vc\ VÂ [gVb]VaYh"
c{b^ ZgaZcY^h# ) b{cVÂV c{b! &+% `ahi#!
`Zcci  [nghiV [ad``h ]a_ÂkZg"
jb0 GBE d\ HiY HÅgaVcY^#
((%#.%%!" kZ^iijg Zg &* hiVÂ"
\gZ^ÂhajV[ha{iijg#

H@GÌC>C<:G=6;>C

?ÓA6<?y;;NG>G
;>C<G6A6C<6

7ajZh" d\ _Voohc\jg Zg c{bh`Z^Â hZb
WajZh d\ _VooYgdiic^c\^c 6cYgZV <na[V
`Zcc^g Zc ÄVÂ Zg hghc^Â^Â VÂ ÄZ^b hZb
]V[V Z^c]kZg_V gZnchaj V[ hc\ d\ k^a_V
a¨gV Z^ii]kVÂ cÅii# KVa^c`jcc"
^g ]a_Â[¨gVaZ^`VgVg Z^ch d\
i#Y @_VgiVc KVaYZbVghhdc d\
K^\c^gHc¨gh_{jba^[VcY^jcY"
^gaZ^` { ÄZhhj &% k^`cV c{b"
h`Z^Â^# C{bh`Z^Â^cj aÅ`jg
bZÂ]a_Âg^ijÂjbicaZ^`jb#
kZgÂ*.#.%%!"kZ^iijgZg&*
hiVÂ\gZ^ÂhajV[ha{iijg#

Hc\jgd\[gVb`dbV#ÃZiiVhk^ch¨aVc{b"
h`Z^Â Zg i^akVa^Â [ng^g VaaV hZb aVc\Vg i^a
VÂa¨gVhc\d\[V\bVccaZ\V[gVb`dbj#
HZabV 7_gch d\ KVa\ZgÂjg <jÂcVYii^g
`ZccV! Zc c{bh`Z^Â^cj
aÅ`jg bZÂ Äk VÂ cZb"
ZcYjg iV`V jee aV\ 
[g{W¨gj ]a_ÂkZg^# &%
k^`cV c{bh`Z^Â! kZgÂ
*.#.%%!"kZ^iijgZg&*
hiVÂ\gZ^ÂhajV[ha{iijg#

:gjbbZÂ\iVgc{bh`Z^Â[ng^gWng_ZcYjg!
aZc\gV `dbcV! aZ^`h`aV`ZccVgV d\ [dg"
ZaYgV#@ZcciZga^iajb]ejbd\ZgjbVg`"
b^Âc{bh`Z^ÂVccVVÂcZbZcYjga¨g^jcY"
^ghiÂjVig^Â^\iVgaZ^`hd\`jcc^aa]Zahij
\iVg\g^e^c# AZ^ÂWZ^c"
ZcYjgZgjK^\c^gHc¨g
ÏgV[{g! <jccVg Ãg
?chhdc HaY\\ d#[a#
C{cVg^ jeeaÅh^c\Vg
jb \iVgc{bh`Z^Â^c
c{bh`Z^Â b{ [^ccV
{ lll#idck^cchaj"
h`da^#^h#
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(UGMYND *ÒLÅUSAR ER EKKI LÎGLEG
Skiptar skoðanir eru um hugmynd Júlíusar Jónassonar að fækka leikmönnum á skýrslu úr fjórtán í tólf
meðal þjálfara DHL-deildar karla. Tveir þjálfarar bentu til að mynda á það að það væri ekki löglegt.
(!.$"/,4) Fréttablaðið birti í síðustu viku viðtal við Júlíus Jónasson, kvennalandsliðsþjálfara í
handbolta, þar sem hann varpaði
fram þeirri tillögu að fækka leikmönnum á leikskýrslu úr fjórtán í
tólf í þeim tilgangi að skapa fleiri
alhliða leikmenn, sem gætu leyst
fleiri en eina stöðu í sóknarleik.
Einnig talaði Júlíus um að með
þessu gæti svo farið að góðir leikmenn sem væru á bekknum hjá
bestu liðunum myndu færa sig
um set, sem gæti jafnað deildina.
Fréttablaðið fór á stúfana og
tók tal á þjálfurum liðanna í DHLdeild kvenna og karla og kannaði
afstöðu þeirra til málsins. Í dag
verða viðbrögð þjálfara í DHLdeild karla könnuð.
2%/ #/+%2 (EFUR EKKI ÖËTT STANDA UNDIR
V¾NTINGUM Å HAUST
./2$)# 0(/4/3'%449

.IGEL 2EO #OKER

Ekki skella
skuldinni á mig
&«4"/,4) Fyrirliði West Ham,

Nigel Reo-Coker, segir að það sé
ekki sér að kenna að Alan Pardew
hafi verið rekinn sem knattspyrnustjóri West Ham. Sögusagnir um að Pardew hafi misst
traust leikmanna liðsins hafa
verið á kreiki og að Reo-Coker
hafi farið fremstur í flokki í deilu
þeirra.
„Brottför Alans kom öllum
mjög á óvart. Við höfðum ekki
hugmynd um að hann yrði rekinn.
Við höfðum ekkert um þessa
ákvörðun að segja og vitum
ekkert hvað stjórnendur félagsins
hugsa hverju sinni,“ sagði ReoCoker.
ES¹
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4ITUS "RAMBLE

Lengur frá en
búist var við
&«4"/,4) Glenn Roeder, knatt-

spyrnustjóri Newcastle, hefur nú
tilkynnt að varnarmaðurinn Titus
Bramble verði lengur frá en búist
var við í fyrstu. Bramble verður
líklega frá keppni í þrjár vikur til
viðbótar vegna kálfameiðsla.
Bramble hefur verið á
sjúkrahúsi síðustu átta daga eftir
að hafa fengið högg á kálfann í
Evrópuleik gegn Frankfurt í lok
nóvember. Kálfinn á drengnum
blés upp eins og blaðra og var
tvölfalt stærri en eðlilega vegna
bólgumyndunar.
„Bramble hefur verið á
sjúkrahúsi vegna þess við
höfðum áhyggjur af þeim bólgum
sem mynduðust í kálfanum og þið
getið varla ímyndað ykkur hvað
hann bólgnaði mikið. Sem betur
komust læknar að því hvað var
að. Bramble verður líklega frá
fram á næsta ár,“ sagði Roeder á
heimasíðu Newcastle.
DSD

6EITIR EKKI AF FJËRT¹N LEIKMÎNNUM
Guðmundur Guðmundsson, þjálfari Fram, var ekki sammála þessum hugmyndum Júlíusar.
„Í fyrsta lagi þá eru lið alls staðar í heiminum með fjórtán leikmenn á skýrslu í leik. Af hverju
ættum við að hafa það eitthvað
öðruvísi en aðrir? Ég hef í sjálfu
sér ekki heyrt þau rök. Í öðru lagi
þá eru lið hér á Íslandi að taka þátt
í Evrópukeppni, Meistaradeild
Evrópu til að mynda, þar sem er
mikið álag. Þá veitir nú ekki af því
að hafa fjórtán leikmenn.
Í þriðja lagi þá eru meistaraflokkarnir hérna með mjög ung lið
og mörg lið eiga í erfiðleikum með
að halda úti öðrum flokki. Því er
það oft gott að hafa marga unga
leikmenn í leikmannahópnum, hjá
þeim félögum þar sem erfitt er að
halda úti öðrum flokki. Yngri leikmenn fá því fyrr tækifæri til að
taka þátt í þessu, Ef menn vilja
búa til alhliða leikmenn þá þarf að
hlúa að yngri flokka starfinu og
hætta þar að skipta mönnum út af
í vörn og sókn,“ sagði Guðmundur.
%KKI ËVITLAUS HUGMYND
Óskar Bjarni Óskarsson, þjálfari
Vals, sagði að umræðan væri af
hinu góða.
„Mér finnst þetta ekkert óvitlaus hugmynd. Ég veit svo sem
ekkert hvort þetta sé einhver
lausn en það er ekkert vandamál
að prófa það. Ég er hins vegar með
tvo leikmenn sem eru að spila
tvær til þrjár stöður en í dag eru
þeir bara að leysa eina stöðu af því
að við erum með fjórtán leikmenn.
Ég viðraði þetta við Einar Þorvarðarson þegar ég vann á HSÍ.
Ég held að allar umræður séu af
hinu góða, það mætti kannski
fjölga þeim. Það er þing einu sinni
á ári og þar mæta fáir þjálfarar.
Við þjálfararnir þurfum að hittast meira, það er ekki þjálfarafélag eins og í fótboltanum og við
höfum mjög lítil áhrif á þingið.
Það er því bara jákvætt að Júlíus
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sé að segja sína skoðun,“ sagði
Óskar Bjarni.

0¹LL TIL Å AÈ F¾KKA
Páll Ólafsson, þjálfari Hauka,
sagðist ekkert hafa á móti þeirri
hugmynd að fækka leikmönnum.
„Það er allt í lagi að fækka mín
vegna. Ég hef ekkert á móti því.
Ég veit til þess að lið eins og Kiel
gerir þetta. Þeir mæta alltaf með
tólf leikmenn í alla leiki sem þeir
spila þó að þeir megi vera með
fjórtán leikmenn.
Það var sniðugt á sínum tíma að
fjölga til að hafa tvo leikmenn í
hverri stöðu en á móti kemur að ef
þú ert með færri eins og var, þá
þarftu að hafa fleiri leikmenn sem
geta spilað fleiri en eina stöðu og
ég hef í sjálfu sér ekkert á móti
því,“ sagði Páll.
%KKI GALIN HUGMYND
Gunnar Magnússon, aðstoðarþjálfari HK, sagði að hugmyndin
hefði sína kosti og galla.
„Hugmyndin er svo sem ekki
galin og er margt í henni sem ég
er sammála. Svo er aftur spurning
hvort við eigum eitthvað að vera
að breyta því sem er alls staðar
annars staðar. Mér finnst samt að
það mætti skoða þessa tillögu
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mjög gaumgæfilega. Það er spurning hvort þetta verður til þess að
styrkja neðri deildina, og spurning hvort menn verða frekar til í
að spila þar en að sitja á bekk í
efstu deild,“ sagði Gunnar.

(EF EKKI TRÒ ¹ TILLÎGUNNI
Erlendur Ísfeld, þjálfari ÍR, hafði
ekki mikla trú á þessari hugmynd.
„Þetta hefur sína kosti og galla,
bæði að hafa tólf og að hafa fjórtán leikmenn. Ef það myndi ganga
eftir að leikmenn dreifðust meira
á liðin þá væri ég til í að segja já
við þessari hugmynd. Málið er
hins vegar það að ég hef ekki trú á
að þetta breyti nokkru.
Við erum búin að sjá það í mörg
ár í kvennaboltanum að það eru
allt upp undir tuttugu góðir leikmenn sem safnast saman í sama
liðið. Það hefur mér fundist vera
galli á kvennaboltanum en þetta
hef ég bara verið að sjá undanfarin tvö til þrjú ár í karlaboltanum
líka.
Þetta virðist vera svo mikil
áhugamennska hérna að menn
virðast frekar vilja æfa með Sigga
frænda og sitja á bekknum en að
fara í eitthvert annað lið og berjast fyrir sínum frama,“ sagði
Erlendur.

Kristján Halldórsson, þjálfari
Stjörnunnar, sagði að það væri
ólöglegt að fækka niður í tólf leikmenn. „Ég skil hugsunarháttinn
hjá Júlíusi. Flest liðin eru líka að
spila á tíu til tólf leikmönnum. Það
eru kannski Valsmenn sem eru
eina liðið sem getur verið að skipta
öllum leikmönnum inn á.
Alþjóðleg handboltalög segja
að það eigi að vera fjórtán leikmenn í öllum keppnum. Ég sé ekki
að HSÍ geti breytt því. Ég er samt
bæði hlynntur þessu og á móti
vegna þess að ég held að þetta
gangi aldrei í gegn,“ sagði Kristján.
Rúnar Sigtryggsson, þjálfari
Akureyrar, var á sama máli og
Kristján. „Ég held að við eigum
bara að fara eftir alþjóðalögum,
ekki vera að búa til eitthvað sér
hér. Það má kannski takmarka
fjölda ungra leikmanna. Ég veit að
í Þýskalandi verða leikmenn
númer þrettán og fjórtán að vera
undir 21 árs eða undir 23 ára,“
sagði Rúnar.
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Tiger kylfingur ársins í áttunda skipti
'/,& Tiger Woods var í gær valinn

besti kylfingur PGA-mótaraðarinnar í áttunda sinn á ferlinum en
verðlaunin eru kennd við eina
helstu goðsögn golfsögunnar, Jack
Nicklaus. Árið í ár hjá Tiger var
frábært eins og venjulega. Hann
vann fleiri en eitt stórmót og sigraði á fleiri mótum en nokkur annar
kylfingur. Samt var þetta ár langt
frá því að vera hefðbundið hjá
Tiger.
Hann sigraði á fyrsta móti ársins og endaði tímabilið á sex sigrum í röð. Í millitíðinni tók hann
sér tveggja mánaða frí til að
syrgja föður sinn sem lést í byrjun
sumars.
„Ég gerði mér grein fyrir sorgarferlinu sem ég varð að fara í
gegnum rétt eins og allir aðrir
sem missa ástvini. Ég hafði aftur á
móti aldrei lent í slíku áður,“ sagði
Tiger. „Það sem var erfiðast var
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að spila golf. Venjulega fer fólk í
vinnuna til að losna frá vandamálunum en ég hugsaði sífellt um
föður minn þegar ég var á golfvellinum enda kynnti hann mig
fyrir íþróttinni og við eyddum
miklum tíma saman á golfvellinum.“
Það eru kylfingarnir sjálfir
sem kjósa kylfing ársins á PGAmótaröðinni en þess má geta að
Tiger vann einnig Arnold Palmerbikarinn sem er veittur þeim kylfingi sem vinnur sér inn mest verðlaunafé á árinu en Tiger halaði inn
rétt tæplega 10 milljónir dollara á
vellinum í ár. Byron Nelson-bikarinn féll einnig í skaut Tigers en sá
bikar er veittur þeim kylfingi sem
er með lægsta meðalskorið en
Tiger þarf ekkert að skammast sín
fyrir það enda var meðaltal hans
68,11 högg að meðaltali á hring.
HBG
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&¾DDIST  SEPTEMBER 
OG ER BRËÈIR LEIKARANS
%MILIO %STEVEZ OG SONUR
-ARTINS SHEEN ÖANNIG
AÈ LEIKLISTARGENIN ERU Å
HONUM #HARLIE ER UM
ÖESSAR MUNDIR AÈ LEIKA Å
GAMANÖ¹TTUNUM b4WO AND
A (ALF -ENm SEM 3TÎÈ 
SÕNIR Å DAG .¾ST ¹ DAGSKR¹
HJ¹ #HARLIE ER TEIKNIMYNDIN
b&OODFIGHTm SEM VERÈUR SÕND
Å BÅË ¹ N¾STA ¹RI

3TUNDUM HORFI ÁG ¹ BEINAR ÒTSENDINGAR FR¹ ."! DEILDINNI ¹ 3ÕN 4IL
AÈ BYRJA MEÈ ÒT AF KÎRFUBOLTANUM EN NÒ LEGGST ÁG
UNDIR FLATT SET HENDUR FYRIR AFTAN HAUS LYGNI AFTUR
AUGUM OG HLUSTA Å ÅSKRIÈ Å STRIGASKËNUM ¹ PARKETINU
OG KJARNYRTAR LÕSINGAR ÖULANNA ¹ ÖVÅ SEM FYRIR AUGUM
BER
¶EIR ERU ORÈHAGIR MENN ÖULIRNIR EKKI SÅST ÖEGAR
ÖEIR VITNA UM LYNDISEINKUNN LEIKMANNA OG GRÅPA
Ö¹ GJARNAN TIL MYNDM¹LSINS 5M DAGINN HEYRÈI ÁG
TIL D¾MIS b(ANN ER SKO ENGINN PAPPAKASSI ÖESSIn
¶ETTA HAFÈI ÁG EKKI HEYRT ¹ÈUR ¡G OPNAÈI AUGUN
REIS UPP VIÈ DOGG LEIT ¹ KLUKKUNA OG G¾TTI ÖESS AÈ
SKIPTA YFIR ¹ 3ÕN KLUKKUSTUND SÅÈAR TIL AÈ GANGA ÒR
SKUGGA UM AÈ MÁR HEFÈI ¹BYGGILEGA EKKI MISHEYRST
/G VITI MENN ÖARNA HEYRÈIST ÖAÈ AFTUR b(ANN ER
SKO ENGINN PAPPAKASSI ÖESSIn !F SAMHENGINU OG
M¹LRËMI ÖULSINS M¹TTI R¹ÈA AÈ HONUM ÖËTTI MIKIÈ
TIL LEIKMANNSINS SEM HANN LÕSTI SVO KOMA FANNST
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 %NTOURAGE  !RI REYNIR AÈ
TAKAST ¹ VIÈ FJ¹RHAGSERFIÈLEIKA OG HIÈ NÕJA
SKRISTOFURÕMI SEM ER ËLÅKT ÖVÅ SEM HANN ER
VANUR ,EITIN AÈ HINU FULLKOMNA STEFNUMËTI
FYRIR 6INCE FER ¹ FULLT

 !RRESTED $EVELOPMENT
 5NGA KËNGAFËLKIÈ 9OUNG
3EXY AND  2OYAL 3PENNANDI Ö¹TTUR
ÖAR SEM KYNNT ER TIL SÎGUNNAR YNGSTA
KONUNGSBORNA FËLKIÈ Å HEIMINUM OG LJËSTRAÈ
UPP LEYNDARM¹LUM UM ¹STARLÅF ÖEIRRA OG
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PRINSESSUNNAR 0AOLU
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 &RÁTTIR ÅÖRËTTIR OG VEÈ
 ¥SLAND Å DAG
 3EINFELD
 %NTERTAINMENT 4ONIGHT
 &OUR +INGS $REPFYNDNIR GAMAN
Ö¾TTIR FR¹ HÎFUNDUM 7ILL  'RACE ÖAR SEM
FYLGST ER MEÈ FJËRUM ¾SKUVINUM SEM
¹KVEÈA AÈ FLYTJA SAMAN Å ÅBÒÈ Å .EW 9ORK
6INIRNIR SEM ERU ALLIR ¹ ÖRÅTUGSALDRINUM
HEGÈA SÁR ENNÖ¹ EINS OG ÖEIR SÁU UNGLING
AR EN ALVARA LÅFSINS ER ÖË SKAMMT UNDAN
HJ¹ ÖEIM¶EGAR VINIRNIR FLYTJA Å ÅBÒÈINA FER
FYRST AÈ REYNA ¹ VINSKAP ÖEIRRA OG ALLS EKKI
VÅST AÈ VINSKAPURINN ÖOLI SAMBÒÈINA-EÈ
AÈALHLUTVERK FER LEIKARINN 3ETH 'REEN EN
FLESTIR MUNA EFLAUST EFTIR HONUM ÒR !USTIN
0OWERS MYNDUNUM OG )TALIAN *OB
 4HE 0LAYER
 8 &ILES
 )NSIDER
 6ANISHED  E
 'HOST 7HISPERER  E
-ELINDA 'ORDON ER EKKI EINS OG FLESTIR
AÈRIR EN HÒN HEFUR Ö¹ EINSTÎKU H¾FILEIKA
AÈ N¹ SAMBANDI VIÈ Ö¹ L¹TNU3¹LIRNAR SEM
HÒN N¾R SAMBANDI VIÈ EIGA ÖAÈ SAMEIG
INLEGT AÈ ÖURFA ¹ HJ¹LP -ELINDU AÈ HALDA
-ELINDA NOTAR H¾FILEIKANATIL AÈ F¹ MIKIL
V¾GAR UPPLÕSINGAR AÈ HANDAN OG KEMUR
SKILABOÈUNUM TIL ÖEIRRA SEM ER ¾TLAÈ AÈ F¹
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Prentað
á Íslandi
54%
Prentað
erlendis
46%

Bókasamband Íslands hefur gert könnun á prentstað íslenskra
bóka sem birtust í Bókatíðindum Félags íslenskra bókaútgefenda 2006.
Könnunin sýnir að hlutfall prentunar innanlands
hefur minnkað um 5,5% milli ára.

Hlutfall
prentunar
á bókum 2006
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Kominn áfram í Song of the Year

... fá Arngrímur Marteinsson og
Ingibjörg Sveinsdóttir fyrir að
láta aldurinn ekki aftra sér við
tónleikahald og geisla af meiri
spilagleði en margar af
þekktustu hljómsveitum
landsins.
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 FANGI  TVEIR EINS  SJ¹ÈU  KJAFTUR
 Å RÎÈ  AFÖÅÈA  RUGLA  TVEIR
EINS  FISKUR  ÎGN  BOR  HV¾S
,«¨2¡44
 GARGA  KLAKI  SMJAÈRA  HLEMMUR
 BEIN Å MANNI  SPIL  R¹  SAM
TALS  BËKSTAFUR  SJË
,!53.
,2¡44  GÅSL  RR  SKO  GIN 
JK  AFÅSA  BULLA  EE  ¹LL 
FIS  AL  FN¾S
,«¨2¡44  ORGA  ÅS  SKJALLA  LOK
 RIFBEIN  NÅU  SL¹  ALLS 
EFF  S¾
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3VÎR VIÈ SPURNINGUM ¹ BLS 

  SINNUM
 *ËI OG 'UGGA
 &ÁLAGIÈ HEFUR ALDREI ORÈIÈ

HEIMSMEISTARI FÁLAGSLIÈA

Lagahöfundurinn Trausti Bjarnason er kominn áfram í alþjóðlegu
lagakeppninni Song of the Year,
með lagi sínu Þér við hlið sem
Regína Ósk flutti svo eftirminnilega í Söngvakeppni sjónvarpsins í ár. Lagahöfundar alls staðar
að geta sent inn efni, sem svo er
skipt í tíu flokka eftir tónlistarstefnu. Í hverjum mánuði vinnur
eitt lag í hverjum flokki. Dómnefnd í keppninni valdi Þér við
hlið besta lagið í flokknum „adult
contemporary“. Í lok árs fer það
fyrir dómnefnd skipaða tónlistarmönnum á borð við Norah
Jones og Bon Jovi, og etur kappi
við ellefu önnur lög innan sama
flokks. Ef það stendur uppi sem
sigurvegari keppir lagið svo um

titilinn Song of the year.
„Ég gerði þetta bara í
einhverjum hálfkæringi í
haust,“ sagði Trausti um
keppnina. „Ég hafði frétt
af því að Þorvaldur
Bjarni hafi einhvern
tíma sent lag í
þessa
keppni,“

42!534) "*!2.!3/.

3ENDI LAGIÈ INN Å H¹LF
K¾RINGI OG MISSIR EKKI
SVEFN YFIR ÒRSLITUNUM
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,AGIÈ ¶ÁR VIÈ
HLIÈ Å FLUTNINGI
2EGÅNU «SKAR
HEFUR NOTIÈ
MIKILLA VIN
S¾LDA HÁRLEND
IS OG VIRÈIST
JAFNFRAMT
HÎFÈA TIL FËLKS
YTRA
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"ÒLGARSKA SINFËNÅUHLJËM
SVEITIN Å ÅSLENSKRI BÅËMYND
„Ég er ennþá að, fer í nótt og er
umvafinn nótnapappír í hljóðverinu,“ segir Þorvaldur Bjarni
Þorvaldsson sem er í óða önn að
leggja lokahönd á tónverk sitt
fyrir kvikmyndina Astrópíu. Sinfóníuhljómsveit Búlgaríu mun
leika undir í myndinni. Þorvaldur
segir það vissulega súrt í broti að
geta ekki nýtt sér Sinfóníuhljómsveit Íslands en tækifærin séu einfaldlega ekki fyrir hendi og verðið
sé of hátt. „Ég hef verið að ýta á
menntamálaráðherrann að láta
einhverjar vikur á ári fara í kvikmyndaiðnaðinn þannig að þeir geti
nýtt sér krafta sveitarinnar fyrir
kvikmyndatónlist sína,“ útskýrir
Þorvaldur. „Enda er Sinfónían ríkistyrkt batterí,“ bætir hann við.
„Ekki þar fyrir að Sinfóníuhljómsveit Búlgaríu er einhver sú besta
í heimi og verðmiðinn á henni er
ekki hár,“ segir Þorvaldur og
hlær.
Kvikmyndin Astrópía fjallar
um unga stúlku
sem
þarf
óvænt
að
standa
á

!342«0¥! VINTÕRIN BANKA UPP ¹ HJ¹ UNGRI STÒLKU EFTIR AÈ HÒN FER AÈ VINNA Å NÎRDABÒÈ

eigin fótum þegar kærasti hennar
er sendur í steininn. Hún fær sér
vinnu í nördabúð og þar taka hlutirnir óvænta stefnu. Með aðalhlutverkin fara þau Ragnhildur
Steinunn Jónsdóttir, Pétur Jóhann
Sigfússon, Snorri Engilbertsson
og Sverrir Þór Sverrisson en leik-

,%)+34*«2).. 'UNNAR

"JÎRN 'UÈMUNDSSON
LEIKSTÕRIR !STRËPÅU
OG VERÈUR ¶ORVALDI
"JARNA INNAN HANDAR
ÖEGAR ÖEIR HEFJA STÎRF
VIÈ GERÈ TËNLISTAR
INAR
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&¾R SINFËNÅUHLJËM
SVEIT "ÒLGARÅU TIL
AÈ LEIKA TËNVERKIÈ
SEM SAMIÈ ER
FYRIR !STRËPÅU

stjóri er Gunnar Björn Guðmundsson.
Tónlist leikur stórt hlutverk í
ævintýramyndum á borð við Astrópíu og þarf vart annað en að líta
til snilldarverka Howards Shore
fyrir hinar geysivinsælu kvikmyndir um Hringadróttinssögu
eftir Peter Jackson. Þorvaldur
viðurkennir líka að ekki hefði
verið hægt að fara út í slíkar tónsmíðar án þess að kynna sér verk
Shore. „Ég hef líka verið að hlusta
á Stravinskí sem er mjög góður í
að búa til dramatíska spennutónlist og skapa grafískan hljóðvegg,“
útskýrir Þorvaldur sem augljóslega hefur mikla ástríðu fyrir gerð
þessarar tónlistar. Þorvaldur segir
kvikmyndatónlist vera síður en
svo auðvelda í smíðum, í reynd sé
hún það erfiðasta sem tónskáld
fást við hverju sinni. „Maður verður að hugsa um hvert hljóðfæri
sem einstakling. Þetta er svona
svipað eins og spinna köngulóarvef,“ segir Þorvaldur og í bakgrunni má heyra dramatíska tóna
sem vafalítið fá að hljóma undir
þegar ævintýrin banka upp á í
kvikmyndinni. FREYRGIGJA FRETTABLADIDIS

sagði hann. Vegleg verðlaun eru í boði fyrir
sigurvegarann. „Það
eru held ég hundrað
þúsund dollarar og
alls konar dót, en ég er
ekki alveg viss,“ sagði
Trausti. „Lagið verður
hins vegar sent til útgáfufyrirtækja, umboðsmanna
og fjölmiðla í Bandaríkjunum,“ sagði Trausti. Hann segist þó ekki koma til með að missa
svefn af spenningi. „Það er
náttúrulega gaman ef eitthvað gerist en ég veit ekki
hvort það kemur neitt út úr
þessu,“ sagði hann.
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3VÅAR SK¹LA Å KAMPAVÅNI OG GOSI FYRIR
#HRISTER &UGLESANG ÖESSA DAGANA
EN HANN ER FYRSTUR FR¾NDA OKKAR
TIL AÈ FARA ÒT Å GEIM ¥SLENDINGAR
SAMGLEÈJAST 3VÅUM AUÈVITAÈ EN
MARGA RAK AFTUR ¹ MËTI Å ROGASTANS
ÖEGAR HLJËÈVARP 2²6 LÕSTI ÖVÅ YFIR
Å G¾R AÈ &UGLESANG V¾RI bFYRSTI
NORR¾NI GEIMFARINNn
%KKI VAR MINNST ¹
OKKAR ALÅSLENSKA
"JARNA 4RYGGVASON
SEM VAR SKOTIÈ ¹
SPORBAUG FYRIR NOKKR
UM ¹RUM p LANGT ¹
UNDAN &UGLESANG p OG
S¾MDUR HINNI ÅSLENSKU
&¹LKAORÈU FYRIR VIKIÈ
%KKERT BËLAR ¹ BARNAÖ¾TTI 3VERRIS
¶ËRS 3VERRISSONAR SEM ¹TTI AÈ
FARA Å FRAMLEIÈSLU ¹ ÖESSU ¹RI ¶EGAR
&RÁTTABLAÈIÈ HAFÈI SAMBAND VIÈ
3VERRI VARÈIST HANN ALLRA FRÁTTA
SAGÈIST VERA Å BARNEIGNALEYFI OG NYTI
ÖESS AÈ SINNA SÅNU EIGIN SM¹FËLKI
(ANN UPPLÕSTI HINS VEGAR AÈ BARNA
Ö¹TTURINN HEFÈI VERIÈ FRYSTUR UM
STUNDARSAKIR OG F¾RI V¾NTANLEGA
EKKI AF STAÈ FYRR EN N¾STA HAUST
!THYGLI VAKTI AÈ STJËRNENDUR 3TÎÈVAR
 LÎGÈU MIKIÈ ¹ SIG
VIÈ AÈ KYNNA ARFTAKA
MORGUNSTUNDARINNAR
MEÈ !FA ¹ SÅNUM
TÅMA EN KRÕNING HANS
DREGST GREINI
LEGA EITTHVAÈ ¹
LANGINN
+ONA ¹RSINS HJ¹ TÅMARITINU .ÕJU LÅFI
REYNDIST VERA FORSETAFRÒIN $ORRIT
-OUSSAIEFF 3TARFSFËLK "IRTÅNGS
REYNDI ALLT HVAÈ ÖAÈ GAT TIL AÈ HALDA
VALI SÅNU LEYNDU EN BR¹ HELDUR
BETUR Å BRÒN ÖEGAR FRÁTTASÅÈAN VISIR
IS SAGÈI FR¹ VALINU Å G¾RDAG ÈUR
EN -IKAEL 4ORFASYNI OG HANS FËLKI
¹ "IRTÅNGI RANN REIÈIN MUN HAFA
VERIÈ STEFNT AÈ ÖVÅ AÈ SEGJA FR¹ SIG
URVEGURUM OG ENDALOKUM
Å ÎLLUM SJËNVARPSÖ¹TTUM
¹ 3TÎÈ  OG 3IRKUS Å TÅMA
RITUM "IRTÅNGS &LJËTLEGA
VAR ÖË HORFIÈ
FR¹ ÖESSUM
¹FORMUM ENDA
REYNDIST FRÁTT
6ÅSIS HIN BESTA
AUGLÕSING
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Selur munaðinn til styrktar fátækum
„Ég gerði þetta líka í fyrra og
safnaði þá hálfri milljón fyrir
fátæk lönd í Mið-Ameríku,“ segir
Einar Örn Einarsson sem selur
allan munað ofan af sér á vefsíðu
sinni, eoe.is/uppboð. Sjónvarp,
XBox og DVD-myndir eru meðal
þess sem Einar býður lesendum
sínum upp á á vægu verði en
sökum þess hversu vel gekk í
fyrra er úrvalið í ár aðeins
minna.
Einar segist hins vegar hafa
fengið mikið af dóti hjá vinum og
kunningjum sem væntanlega
voru fegnir að losna við allan
þann óþarfa munað sem leynist á
heimilum landsins. Upphæðinni
sem safnast saman verður síðan
varið til góðs málefnis en Einar
fór til Suðaustur-Asíu í ár og upp-

lifði fátæktina þar af eigin raun.
Peningarnir verða því sendir til
munaðarlausra barna í Kambódíu og Laos sem Einar segir að séu
hvað verst stödd.
Einar starfar í dag sem framkvæmdastjóri
veitingastaðarins
Serrano en
reynir
að
sinna áhugamáli sínu,
ferðalögum,
sem
mest. „Ég
á
heilan
05,0 &)#4)/. %R

EIN ÖEIRRA MYNDA SEM ERU TIL
SÎLU HJ¹ %INARI

helling af drasli sem ég nota
aldrei og hvers vegna ekki að
selja það frekar en að láta það
safna ryki?“ segir hann og hlær.
„Ég ferðast til að mynda mjög
mikið vegna vinnunnar og þegar
ég kom heim frá London einu
sinni fengu nokkrir DVD-diskar
að fljóta með,“ segir Einar.
„Þegar ég setti þá upp í hillu áttaði ég mig á því að þar voru fyrir
einir fimm diskar sem aldrei
höfðu verið teknir úr plastinu,“
útskýrir hann og hlær.
FGG

!,,4 4), 3®,5 %INAR ®RN ¾TLAR AÈ LOSA SIG
VIÈ ALLAN LÒXUS EN PENINGARNIR RENNA TIL
GËÈGERÈARM¹LA Å 3UÈAUSTUR !SÅU
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BÆNABÓKIN
Bænasafn heimilanna er að ﬁnna í þessari fallegu
bænabók. Hún veitir ómetanlega leiðsögn þeim sem
vilja fræðast um bæn og þroska trúarlíf sitt.
Hér getur hver og einn fundið við sitt hæﬁ bænir í
önnum hversdagsins, í gleði og sorg, nýjar og gamlar,
kunnar og óþekktar. Karl Sigurbjörnsson biskup vefur
hér saman fortíð og nútíð, reynsluheimi kynslóðanna
og veruleika nútímafólks. Þessi bók ætti að vera til á
hverju heimili.
Bókin er hönnuð af myndlistarkonunum Björgu
Vilhjálmsdóttur og Höllu Sólveigu Þorgeirsdóttur.
Höfundur er Karl Sigurbjörnsson, biskup.
Bæn úr Bænabókinni:
Þarfnast þú handa minna, Drottinn,
til að geta hjálpað sjúkum,
fátækum og nauðstöddum?
Drottinn, í dag vil ég gefa þér hendur mínar.
Þarfnast þú fóta minna, Drottinn,
til að geta vitjað þeirra,
sem einmana eru og án vonar?
Drottinn, í dag vil ég gefa þér fætur mína.
Þarfnast þú vara minna, Drottinn,
til að geta talað til allra þeirra,
sem þrá kærleiksríkt orð og viðmót?
Drottinn, í dag vil ég gefa þér varir mínar.
Þarfnast þú hjarta míns, Drottinn,
að geta elskað
skilyrðislaust sérhvern mann?
Drottinn, í dag vil ég gefa þér hjarta mitt.
(Móðir Theresa)

VERNDARENGILL LEYSIR MÁLIÐ
“Hííííí-eróóóóónýmus! Híííííeróóóóónýmus!“ hrópar Pétur
við dyr himnaríkis. Það heyrist
greinilega að hann er reiður…
Litli engillinn, hann Híerónýmus,
er mikill prakkari. Hann eltist við
himneskar kindur, týnir lyklinum að

hliði himnaríkis og truﬂar kórsöng
himinsins. Hvernig ætti slíkur engill
að geta orðið góður verndarengill?
Dag nokkurn fær Híerónýmus
verðugt verkefni og sekkur sér ofan
í það ...

Fást í Kirkjuhúsinu og öllum helstu bókaverslunum

KIRKJUHÚSIÐ - BÓKABÚÐ Á KRISTNUM GRUNNI
Kirkjuhúsið - Skálholtsútgáfan Laugavegi 31 Sími: 552 1090 og 562 1581
Netfang: skalholtsutgafan@skalholtsutgafan.is www.skalholtsutgafan.is
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Kóka kóla

V

ið höfðum beðið heillengi eftir
jólalest Kóka kóla á Laugaveginum á laugardaginn. Strákurinn
hefur gaman að þessu, hugsaði ég,
enda bílaóður. Þegar við vorum
orðin viss um að ekkert myndi gerast, sáum við loksins trukkalest
nálgast, Helga Möller á útopnu á
teipi. Sjáðu! Kóka kóla lestin!, sagði
ég og benti á fimm skreytta kóktrukka. Ökumenn með jólasveinahúfur vinkuðu. Hjálparsveit skáta
var með í för og hljóp með lestinni
en löggan fór fremst í flokki.

3+9.$),%'!

snarhemlaði lestin. Nei, hver andskotinn er þetta!?,
hrópaði einn skátinn æstur og tók
á rás. Fyrir framan Hljómalind
höfðu nokkrir stórhættulegir
hryðjuverkaunglingar tekið sér
stöðu úti á miðri götu. Nú hindruðu
þeir ferð kóklestarinnar, sungu
„Nei, nei, ekkert kók um jólin“ og
veifuðu KÓK ER VONT skiltum.

,¥+,%'! hefur þeim liðið mjög
svipað og manninum sem stóð
fyrir framan skriðdrekana á torgi
hins himneska friðar.
%++) tók langan tíma að losna við
kókmótmælendurna og lestin hélt
sína leið út í jólaösina. Einn
mótmælajólasveinn var þó eftir og
kom hlaupandi og afhenti bleðil
sem skýrði frá hræðilegum glæpum Kóka kóla gegn mannkyninu.
Helst gegn verkamönnum á Indlandi og í Kólumbíu.
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36/.! er þetta. Það er alltaf eitthvað hræðilegt óréttlæti á bakvið
allt. Lífinu á Vesturlöndum er lifað
innan í leiktjöldum sem vernda
okkur fyrir táradal heimsþorpsins.
Ef maður væri heilsteyptur og
hugsandi ætti maður náttúrulega
alltaf að vera með nagandi
samviskubit. Glætan að maður
kæmist einhvern tímann í jólaskap.
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$«4)¨ í pökkunum: allt framleitt
af þrælpíndum íbúum þriðja
heimsins; Jólaljósin: náttúrunni
misþyrmt til að skaffa rafmagn;
Samheldni þinnar fjölskyldu:
margar fjölskyldur sem hafa það
hræðilega skítt; gleðin hjá þínu
barni: mörg börn sem hafa það
hræðilega skítt.
¶!¨

eru í raun bara tvær leiðir
færar til að takast á við samviskubitið. Gerast ótrúlega góður. Hanga
með krökkunum í Hljómalind,
hætta að borða annað en lífrænt og
bara kaupa föt sem eru vottuð frá
Fair Trade, áframsenda alla tölvupósta um undirskriftasafnanir.
Vera alltaf vakandi yfir óréttlætinu
og tilbúinn að bregðast við.

!..!¨(6/24 þetta, eða bara
yppa öxlum og fá sér svalandi sopa
af ísköldu Kóka kóla. Mmm …
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