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Öryggi iðulega ábótavant við verklok
Forstjóri Vinnueftirlitsins segir að oft slakni á öryggisráðstöfunum þegar líði að
verklokum stórframkvæmda. Slys á Kárahnjúkum hafa verið tíð undanfarið.
6)..53,93 Þrír menn slösuðust
þegar tvær lestir rákust saman
við gangamunnann í aðgöngum
eitt á Kárahnjúkum í fyrrakvöld.
Tveir mannanna voru fluttir á
Fjórðungssjúkrahúsið á Akureyri til aðhlynningar og rannsókna. Einn mannanna hlaut
heilahristing og hinir tognuðu á
vöðva og lemstruðust. Grunur
leikur á að ökumaður lestarinnar
hafi ekki virt viðvörunarljós.
Vinnueftirlitið er með slysið
til
rannsóknar.
Eyjólfur
Sæmundsson forstjóri segir að
slysið hafi átt sér stað við gangamunnann. Kalt hafi verið úti og
raki í fjallinu og göngunum og
þá hafi myndast þoka sem geti
byrgt mönnum sýn. Eyjólfur
segir að almennt séð virðist sem

oft slakni á stjórnun á mannskap
þegar líði að lokum stórframkvæmda.
Við svona framkvæmd verði
menn að fylgja öllum öryggisráðstöfunum mjög vel eftir.
„Þetta er fyrst og fremst spurning um eftirfylgni við dagleg
störf,“ segir hann og kveðst
munu koma þessu á framfæri
við stjórnendur á Kárahnjúkum.
Á Kárahnjúkum hafa 26 slys
verið tilkynnt til Vinnueftirlitsins á rétt rúmri viku, að því er
RÚV greinir frá. Um helgina lak
steypa er verið var að steypusprauta göngin að innan. Þá rifbeinsbrotnaði maður og slasaðist illa á hrygg.
Þá slösuðust tveir menn
nýlega þegar grjót hrundi á pall

sem þeir voru að vinna á og í lok
nóvember rann maður fjörutíu
til fimmtíu metra niður stífluvegg á Kárahnjúkum og hafnaði
á steypustyrktarjárnum.
Fjögur banaslys hafa orðið á
Kárahnjúkum eða í tengslum við
virkjanaframkvæmdirnar.
Starfsmaður undirverktaka
lést í nóvember þegar hann fékk
á sig 150 kílóa einangrunarkeðju.
Í vor varð banaslys í grjótnámu
við Desjarárstíflu þegar grafa
valt og vikuna áður lést maður í
sprengingu í jarðgöngum. Í mars
2004 lést maður þegar grjót
hrundi á hann.
Lestarslysið í fyrrakvöld er
ekki það fyrsta á Kárahnjúkum.
Tveir farþegar hafa áður slasast
í lestarslysi.
- GHS
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3ÕSLUMAÈUR FÁKK FAR TIL 0ATREKSFJARÈAR

¶YRLA ,ANDHELGISG¾SLUNNAR

Sýslumanni
bjargað á fund
,®'2%',! Kristín Völundardóttir,
sýslumaður á Ísafirði, fór í gær til
Patreksfjarðar á fund um breytta
stöðu vegna sameiningar sýslumannsembætta á Vestfjarðakjálkanum. Þar sem Hrafnseyrarheiði
var lokuð var stysta akleiðin til
Patreksfjarðar 600 kílómetrar.
Fundinum hefði því verið frestað
ef svo hefði ekki viljað til að þyrla
Landhelgisgæslunnar átti í gær
leið frá Ísafirði til Patreksfjarðar
og tók sýslumann með í sína
fyrstu þyrluferð. „Maður eiginlega táraðist þegar maður sá að
það tók aðeins 27 mínútur með
þyrlunni að fara þessa ferð,“ segir
Kristín, sem flaug áfram með
þyrlunni til Reykjavíkur og svo
þaðan heim með flugvél.
GAR
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Íslensk Fíkniefni í kílóavís gerð upphönnun tæk og 166 handteknir
og framleiðsla
er góð gjöf

Löggilt menntun meistara í iðngreinum
tryggir viðskiptavinum faglega þjónustu
og lausnir að þörfum hvers og eins.
Samtök iðnaðarins hvetja landsmenn
að skipta aðeins við fagfólk með
tilskilin réttindi og það er að finna á:

www.meistarinn.is

,®'2%',5-, Vel á þriðja hundrað

mál hafa komið til kasta svokallaðs götuhóps fíkniefnadeildar lögreglunnar í Reykjavík, samtals
223 mál það sem af er þessu ári.
Hald hefur verið lagt á tæplega
3,7 kíló af fíkniefnum, auk LSDskammta, e-taflna og kannabisplantna.
Í umræddum málum voru gerðar 72 húsleitir, 78 bílleitir, 261
sinni hefur verið leitað á manni og
166 hafa verið handteknir.
Að sögn Ásgeirs Karlssonar,
yfirmanns fíkniefnadeildar lögreglunnar í Reykjavík, var götuhópurinn settur á laggirnar fyrir

nokkrum árum. Þá var fimm
manns bætt við fíkniefnadeildina í
þeim tilgangi að auka fíkniefnalöggæsluna í borginni og hefur sá
fjöldi haldist síðan. Meginmarkmið hópsins er að góma svokallaða
smásala þegar þeir selja fíkniefni.
„Árangur hópsins hefur aukist
jafnt og þétt milli ára,“ segir
Ásgeir. „Auk þess sem þessi hópur
hefur verið að sinna ofangreindum verkefnum á götunni hefur
hann tekið þátt í stærri aðgerðum
fíkniefnadeildarinnar og er til
stuðnings þegar á þarf að halda.“
JSS
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3LYSA OG BR¹ÈADEILD ,ANDSPÅTALA H¹SKËLASJÒKRAHÒSS

 DAGA FANGELSI

Örtröð vegna hálkuslysa
(%),"2)'¨)3-, Fullt hefur verið

Bjarni, var Snorri þá bara
leirskáld eftir allt saman?
b3VAR MITT ER NEI ENDA ÖEKKI ÁG
NORSKAN HÒMOR MJÎG VELm
.ORSKI FORNLEIFAFR¾ÈINGURINN °YSTEIN
%KROLL TELUR 3NORRA 3TURLUSON HAFA FALSAÈ
SÎGUNA OG GREINT RANGLEGA FR¹ GRAFREIT
«LAFS HELGA ¥ RITUM 3NORRA SÁ «LAFUR GRAF
INN Å SANDMEL UNDIR .IÈARËSKIRKJU .IÈAR
ËSKIRKJA STANDI HINS VEGAR ¹ LEIRGRUNNI
"JARNI 'UÈMUNDSSON ER STJËRNARFORMAÈUR
3NORRASTOFU

$¾MD Å  DAGA FANGELSI

Rúmenskt par
falsaði skilríki
$«-3-, Rúmenskt par hefur
verið dæmt í Héraðsdómi
Austurlands fyrir skjalafals. Það
framvísaði fölskum persónuskilríkjum í blekkingarskyni við
landamæraeftirlit á Seyðisfirði
og reyndi með því móti að komast
inn í landið án gildra ferðaskilríkja.
Parið kom til landsins með
Norrænu frá Björgvin í Noregi í
fyrradag. Skilríkin sem fólkið
framvísaði höfðu verið fölsuð
með þeim hætti að skipt hafði
verið um myndir. Í stað upphaflegra mynda höfðu skötuhjúin
sett myndir af sjálfum sér. Þau
játuðu bæði brot sitt fyrir dómi.
Þau voru dæmd í 30 daga
fangelsi.
JSS

*ÒSTSJENKË ²KRAÅNUFORSETI

Segist vita hver
eitraði fyrir sér
²+2!¥.! !0 Viktor Jústsjenko,

forseti Úkraínu, sagði í gær að
saksóknarar hefðu nú undir
höndum næg
sönnunargögn
til að handtaka
þá sem hefðu
átt þátt í að
eitra fyrir sér
fyrir rúmum
tveimur árum.
„Það liggja
fyrir nægar
upplýsingar til
að handjárna
6)+4/2
þessa menn,“
*²343*%.+«
tjáði Jústsjenkó fréttamönnum. Hann
sagði þó ekki hverjir hann teldi
að hefðu staðið á bak við að byrla
sér díoxíneitrið, en samsærið
kallaði hann morðtilraun.
Jústsjenkó veiktist heiftarlega
í forsetakosningabaráttunni
haustið 2004 og andlit hans hefur
verið afmyndað síðan.
AA

út úr dyrum á slysa- og bráðadeild Landspítala - háskólasjúkrahúss í Fossvogi undanfarna daga
vegna hálkuslysa, að sögn Ófeigs
Þorgeirssonar yfirlæknis.
„Það hefur verið gríðarlega
mikið af áverkum í tengslum við
úlnliðstognanir, úlnliðsbrot, rifbeinsbrot, mar og fleira,“ segir
Ófeigur. „Við tengjum þetta jólaumferðinni, því nú er fólk mikið á
ferðinni, enda gott veður. Svo
hefur verið alveg fljúgandi
hálka.“
Ófeigur segir að þeir sem hafi
komið á slysa- og bráðamóttöku
vegna hálkuslysa nú hafi verið á

3,93! /' "2¨!$%),$ ¶AU HAFA VERIÈ
MÎRG HANDTÎKIN ¹ DEILDINNI VEGNA
H¹LKUSLYSA AÈ UNDANFÎRNU

öllum aldri. Það helgist af því að
eldra fólk, sem sé hættara við

beinbrotum, sé ekki eins mikið á
ferðinni, fari varlegar og noti
skynsamlegri skófatnað en hinir
yngri.
Ófeigur segir að algengustu
hálkuslysin séu, auk úlnliðsáverka, rifbrot og meiðsl á olnbogum og öxlum. Þá lendi fólk stundum á oddhvössum hlutum svo sem
girðingarstaurum og fái áverka á
kvið. Þá komi fyrir að fólk detti
aftur fyrir sig með þeim afleiðingum að það verði fyrir samfallsbroti í hryggsúlu.
„Það væri afskaplega gott ef
fólk færi varlega í hálkunni sem
er nú og verður næstu daga,“ segir
Ófeigur.
JSS

Lögregla segir
orsökina óljósa
,®'2%',5-, Børge M. Fransen,

rannsóknarlögreglumaður í
Randers í Danmörku, segir enn
allt á huldu varðandi upptök átaka
milli tveggja íslenskra bræðra og
flokks af dönskum ungmennum.
Móðir bræðranna hefur sagt þá
telja að ráðist hafi verið á þá
einfaldlega vegna þess að þeir séu
útlendingar en Børge segir
lögregluna aðeins hafa óskýra
mynd af upphafi slagsmálanna.
„Misskilingur um þjóðerni
getur komið upp þegar áfengis er
neytt,“ segir danski lögreglumaðurinn og upplýsir að tveir piltar
sem íslensku bræðurnir óku á
hafi nú verið útskrifaðir af
sjúkrahúsi. Eldri bróðirinn sé þar
hins vegar enn.
GAR

Langmestur skortur er á sjúkraliðum og hjúkrunarfræðingum af fagfólki
innan sjúkrastofnana. Þetta er meðal þess sem fram kemur í skýrslu um spá
um þörf fyrir vinnuafl í heilbrigðiskerfinu sem Hagfræðistofa HÍ vann.
(%),"2)'¨)3-, Það er mat Sjúkra-

75.000 KR.
GJAFABRÉF
FRÁ SMÁRALIND FYLGIR NÚNA
ÖLLUM NOTUÐUM BÍLUM FRÁ
INGVARI HELGASYNI
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$«-3-, Karlmaður var dæmdur
í 60 daga skilorðsbundið fangelsi
fyrir fólskulega líkamsárás í
Héraðsdómi Austurlands á
miðvikudag. Ungur aldur
mannsins var virtur honum til
refismildunar. Maðurinn réðst
ásamt tveimur öðrum á karlmann
á Höfn í Hornafirði í janúar og
barði hann í andlitið og skellti á
hann hurð. Fórnarlambið
handleggs- og rifbeinsbrotnaði í
árásinni. Máli eins sakborningsins var skilið frá málinu því hún
játaði sök sína. Sá þriðji hlaut
ekki dóm sökum skorts á
sönnunargögnum.
IFV

¥SLENSKIR BR¾ÈUR Å ¹TÎKUM

Fjölga þarf sjúkraliðum um 50 á ári
liðafélags Íslands að fjölga þurfi
sjúkraliðum um 16 prósent svo að
þörf fyrir vinnuafl verði fullnægt.
Þá gerir Félag hjúkrunarfræðinga
ráð fyrir að fjölga þurfi hjúkrunarfræðingum um 14 prósent til að
fullnægja þörfinni.
Siv Friðleifsdóttir heilbrigðisráðherra segir brýnt að vinna á
skorti sjúkraliða og hjúkrunarfræðinga. „Við höfum þegar hafist
handa við þetta verkefni með því
að fjölga nemum í hjúkrunarfræðideild um 35 á ári, 25 við
Háskóla Íslands og 10 við Háskólann á Akureyri. „Fjölgun nema í
hjúkrunarfræði ætti að uppfylla
þörfina fyrir hjúkrunarfræðinga
að því gefnu að þeir hefji störf
innan heilbrigðisþjónustunnar að
námi loknu.“
Um 500 menntaðir hjúkrunarfræðingar starfa við annað en
hjúkrun en ekki hefur verið gerð
úttekt á því hvers vegna þessir
einstaklingar starfa ekki í faginu.
Til að koma til móts við aukna þörf
hjúkrunarfræðinga hafa um 40
erlendir
hjúkrunarfræðingar
verið ráðnir til starfa á LSH.
Að jafnaði útskrifast um 109
hjúkrunarfræðingar á ári, sem er
nokkuð gott ef miðað er við lágmarksspána. Til að uppfylla
hámarksspá þyrfti að útskrifa á
bilinu 109 til 138 hjúkrunarfræðinga á ári allt eftir því hver eftirlaunaaldurinn er.
Í skýrslu Hagfræðistofnunar
HÍ kemur fram að þörf eftir heilbrigðismenntuðu starfsfólki haldist meðal annars í hendur við aldurssamsetningu
þjóðfélagsins,

Fólskuleg líkamsárás á Höfn

,®'2%',5&2¡44
"ÅLVELTA ¹ -ÕRDALSSANDI
"ÅLVELTA VARÈ ¹ -ÕRDALSSANDI UM MIÈJ
AN DAG Å G¾R 4V¾R KONUR OG BARN VORU
Å BÅLNUM EN EKKERT ÖEIRRA SAKAÈI "ÅLL
INN ER TÎLUVERT SKEMMDUR EFTIR VELTUNA
(¹LKA VAR ¹ SLYSSTAÈ OG VARAR LÎGREGLAN
Å 6ÅK VIÈ MIKILLI H¹LKU ¹ SV¾ÈINU
(%),"2)'¨)334!2&3&«,+ !¨ 34®2&5- 5M  MENNTAÈIR HJÒKRUNARFR¾ÈINGAR KJËSA

AÈ STARFA VIÈ ANNAÈ EN FAGIÈ OG TIL AÈ BRÒA ÖÎRFINA ¹ ,3( HAFA UM  ERLENDIR HJÒKR
UNARFR¾ÈINGAR VERIÈ R¹ÈNIR TIL STARFA

hagvöxt og breyttan eftirlaunaaldur. Síðustu tíu árin hafa að jafnaði um 87 sjúkraliðaleyfi verið
gefin út á ári, sem er ekki nægjanlegur fjöldi til að uppfylla þörfina.
Ef farinn er meðalvegur á milli
lágmarks- og hámarksspánna má
gera ráð fyrr að útskrifa þurfi á
bilinu 120-140 sjúkraliða á ári.
Kristín Á. Guðmundsdóttir,
formaður
Sjúkraliðafélags
Íslands, segir skýrsluna ánægjulegt framtak og bendi á þann
skort sem er á sjúkraliðum. Hún
segir hluta vandans þann að
hjúkrunarfræðingar sinni störfum sjúkraliða að hluta ef miðað
er við starfslýsingar þessara
starfsstétta í Damnörku. „Laun

$«-3-,
,ANDSPÅTALINN SÕKNAÈUR

Fjölgun nema í hjúkrunarfræði ætti að uppfylla
þörfina fyrir hjúkrunarfræðinga
að því gefnu að þeir hefji störf
innan heilbrigðisþjónustunnar að
námi loknu.

,ANDSPÅTALINN VAR Å G¾R SÕKNAÈUR AF
KRÎFU FYRRUM STARFSMANNS UM AÈ ËGILT
YRÈI MEÈ DËMI ¹KVÎRÈUN AÈ SEGJA
HONUM UPP STÎRFUM Å SEPTEMBER
SÅÈASTLIÈNUM

36¥¶*«¨
HYGGJUR AF GASLEIÈSLU

3)6 &2)¨,%)&3$«44)2
(%),"2)'¨)32¨(%22!

heilbrigðisstarfsmanna hafa vitanlega mikið að segja þegar
kemur að framboði sjúkraliða og
hjúkrunarfræðinga og það er mín
skoðun að laun hjúkrunarfæðinga verði ekki réttlát fyrr en
þeir fara að starfa sem sérfræðingar.“
HUGRUN FRETTABLADIDIS

3VÅAR HAFA MIKLAR ¹HYGGJUR AF NÕRRI
 KÅLËMETRA LANGRI GASLEIÈSLU
SEM LEGGJA ¹ EFTIR SJ¹VARBOTNINUM
Å %YSTRASALTI ¹ MILLI 2ÒSSLANDS OG
¶ÕSKALANDS 3¾NSKIR STJËRNM¹LAMENN
HAFA SAGT AÈ LEIÈSLAN GETI HR¾RT VIÈ
SPRENGJUM OG EITUREFNUMSEM LEGIÈ
HAFA ¹ SJ¹VARBOTNINUM SÅÈAN Å SEINNI
HEIMSSTYRJÎLD

"ANDARÅSKUR ÎLDUNGADEILDARÖINGMAÈUR VEIKIST

-EIRIHLUTI DEMËKRATA Å H¾TTU
"!.$!2¥+). !0 Nýfenginn meirihluti demókrata í öldungadeild
Bandaríkjaþings er hugsanlega í
uppnámi eftir að Tim Johnson,
demókrati og þingmaður í öldungadeildinni, var fluttur á
sjúkrahús í gær og talinn í lífshættu.
Í fyrstu var talið að Johnson
hefði fengið heilablóðfall, en hann
gekkst síðar í gær undir heilaskurðaðgerð.
Fari svo að hann falli frá eða
verði ófær um að gegna þingmennsku getur ríkisstjórinn í
Suður-Dakóta, ríkisins sem Johnson er fulltrúi fyrir í öldungadeildinni, skipað eftirmann hans
til bráðabirgða þar til næstu kosningar fara fram, sem er haustið
2008.
Þar sem ríkisstjórinn í SuðurDakóta er repúblikaninn Mike
Rounds þykir næsta öruggt að

hann muni velja repúblikana til
þess að gegna þingmennsku í öldungadeildinni í staðinn fyrir
Johnson. Þar með væri meirihluti
demókrata í deildinni fallinn.
Eftir þingkosningarnar í nóvember fengu demókratar 51 þingmann í öldungadeildinni en repúblikanar 49, en komi einn
repúblikani í staðinn fyrir einn
demókrata verða þingsæti beggja
flokkanna jöfn, og þá kemur til
kasta varaforseta Bandaríkjanna,
Dicks Cheney, sem jafnframt er
þingforseti öldungadeildar og
hefur í krafti stöðu sinnar vald til
að skera úr ef atkvæði falla jafnt.
GB

-)+% 2/5.$3 2%0²",)+!.) 2ÅKISSTJËR

INN Å 3UÈUR $AKËTA F¾R ÖAÈ HLUTVERK
AÈ SKIPA EFTIRMANN DEMËKRATANS 4IM
*OHNSONS Å ÎLDUNGADEILDINNI FARI SVO AÈ
HANN L¹TIST EÈA VERÈI ËF¾R UM AÈ GEGNA
ÖINGMENNSKU
&2¡44!",!¨)¨!0

ARGUS / 06-0665

Fjölskyldan hjá SPRON

Ekki missa af endurgreiðslunni!
Fjölskyldan hjá SPRON er þjónustuleið sem er án endurgjalds
og stuðlar að fjárhagslegum ávinningi fjölskyldunnar, bæði í formi endurgreiðslu og fríðinda.

Ávinningur sem munar verulega um!
•
•
•
•

50% endurgreiðsla af öllum debetkortaárgjöldum fjölskyldunnar
Endurgreiðsla á hluta af greiddum vöxtum vegna skuldabréfa, íbúðarlána, yfirdráttar eða víxla.
Árleg 5% endurgreiðsla á tryggingaiðgjöldum auk sérkjara á kaskótryggingum bifreiða.*
Tómstundastyrkir, vegleg inngöngugjöf við skráningu og fleira.

Skráðu fjölskylduna á spron.is fyrir áramót
og þú gætir tryggt þér og þínum endurgreiðslu þessa árs.
Nánari upplýsingar fást í næsta útibúi SPRON, í þjónustuveri í síma 550 1400 eða á spron.is
* Hjá Verði Íslandstryggingu.
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6INSTRI GR¾N Å (AFNARFIRÈI

Vilja svör um
álversstækkun
5-(6%2&)3-, Guðrún Ágústa
Guðmundsdóttir, bæjarfulltrúi
Vinstri grænna í Hafnarfirði,
lagði fram á bæjarstjórnarfundi í
gær fimm spurningar varðandi
álverið í Straumsvík.
Guðrún vill að Lúðvík Geirsson bæjarstjóri svari því hvað
bærinn geri ráð fyrir löngu
kynningarferli fyrir bæjarbúa
áður en kosið verður um stækkun
álversins og hver eigi að annast
kynninguna. Hún vill einnig fá að
vita hvort búið sé að semja við
Landsvirkjun um næga viðbótarraforku fyrir stærra álver.
Sömuleiðis vill Guðrún að því
verði svarað hversu stórt
skilgreint mengunarsvæði
álversins verði eftir stækkun og
hvort skilgreining á mengunarsvæði sé sú sama fyrir öll
mengunarefni.
GAR

/PINBER YFIRMAÈUR

Lofaði megrunarpillur og fékk fé
$!.-®2+ Yfirmaður næringar-

fræði innan danska Hreyfingarog fæðuráðsins hefur gerst
uppvís að því að hæla megrunarpillum frá tveimur fyrirtækjum
sem greiddu honum laun á meðan.
Þetta kemur fram á fréttavef
Politiken í gær.
Aðspurður sagðist Bjørn
Richelsen ekki sjá neitt athugavert við að hafa verið á launalista
framleiðandanna. Hann hafi
fengið greitt frá fyrirtækjunum
vegna rannsókna á fitu og
sykursýki, en í starfi sínu hjá
ráðinu hafi hann hins vegar hafi
hann hvatt til betri lifnaðar og
fyrirbyggjandi aðgerða.
Fráfarandi fjölskyldu- og
neytendaráðherra Danmerkur,
Lars Barfoed, útnefndi Richelsen
í stöðuna.
SMK

 DESEMBER  &®345$!'52

6ÅÈT¾K MORÈRANNSËKN Å )PSWICH ¹ %NGLANDI

(ÁRAÈSDËMUR 2EYKJAVÅKUR

Kennsl borin á fjórðu konuna

Bætur vegna
gæsluvarðhalds

!0 Kennsl hafa verið
borin á fjórðu konuna af þeim
fimm sem fundist hafa myrtar í
nágrenni Ipswich í Bretlandi á síðustu dögum. Reyndist um 24 ára
gamla vændiskonu að ræða, Paulu
Clennel. Hún hafði í síðustu viku í
viðtali við fréttamenn sagt að hún
væri hrædd vegna þess hve margar vændiskonur hefðu horfið í
rauða hverfi Ipswich nýverið, en
neyddist þó til að halda áfram að
vinna til að geta fjármagnað
heróínfíkn sína.
Svo virðist sem hún hafi verið
kyrkt, og líklegt þykir að morðingi
hennar hafi einnig banað hinum
konunum fjórum. Hinar látnu

"2%4,!.$

fundust allar naktar að frátöldum
skartgripum og rannsakar lögregla nú klæðnað sem fundist
hefur nærri þeim svæðum sem
þær fundust á.
Lögregla segir líklegt að þær
hafi allar verið myrtar í bíl og leitar nú að dökkbláum BMW-bíl.
Borgaryfirvöld í Ipswich hafa
komið á fót heimkeyrsluþjónustu
fyrir konur borgarinnar og hvetur
konur til að vera aldrei einar á
ferli á götum úti.
SMK

$«-3-, Íslenska ríkið var í gær

dæmt í Héraðsdómi Reykjavíkur
til að greiða reykvískum
karlmanni 250 þúsund krónur í
bætur vegna gæsluvarðhalds
sem hann sætti á síðasta ári.
Maðurinn sat í gæsluvarðhaldi frá 9. desember til 3.
janúar 2005 vegna brots á
nálgunarbanni við heimili
fyrrverandi sambúðarkonu
sinnar og unnusta hennar.
Honum var sleppt en handtekinn
aftur samdægurs og úrskurðaður
í gæsluvarðhald, sem hann kærði
til Hæstaréttar.
Hæstiréttur hnekkti síðan
úrskurðinum.
JSS

34!.$! 6®2¨ "RESKA LÎGREGLAN LEITAR

RAÈMORÈINGJA Å )PSWICH
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Lögreglan yfirheyrir
forsætisráðherrann

"%¨)¨ %&4)2 (!.)9%( 0ALESTÅNUMENN
VIÈ LANDAM¾RASTÎÈINA Å 2AFAH Å G¾R

Víðtæk bresk lögreglurannsókn á meintum mútugreiðslum fyrir aðalstitla
hefur náð til æðstu embætta. Í gær var Tony Blair, forsætisráðherra Bretlands,
færður til viðtals hjá lögreglunni. Þó var ekki um formlega yfirheyrslu að ræða.
!0 Forsætisráðherra
Bretlands, Tony Blair, var í gær
yfirheyrður af bresku lögreglunni
vegna rannsóknar á hneykslismáli
sem varðar meinta sölu ríkisstjórnarinnar á aðalstitlum.
Talsmaður Blairs tók fram að
forsætisráðherrann hefði eingöngu verið kallaður fyrir sem
vitni og að hann hefði ekki réttarstöðu sakbornings í þessu máli.
Hins vegar er afar sjaldgæft að
breska lögreglan yfirheyri forsætisráðherra
í
rannsóknum
sínum.
Sá er siðurinn að forsætisráðherra Bretlands berast ábendingar um fólk sem heiðra ber fyrir
ýmiss konar verk. Hann færir svo
drottningu nöfn þessa fólks, og
getur heiðurinn sem þeim hlotnast
verið allt frá orðum upp í riddaratign og aðalstitla.
Ábendingarnar koma úr ýmsum
áttum, en ekki er óalgengt að
stjórnmálaflokkar útnefni menn.
Rannsókn lögreglunnar felst í
því hvort einhverjir flokkar hafi
lofað mönnum heiðri drottningar
og þegið í staðinn lán eða annan
fjárhagslegan stuðning.
Lög um fjármögnun stjórnmálaflokka Bretlands leyfa nafnleynd þegar stjórnmálaflokkum
eru boðin lán. Hið sama gildir þó
ekki þegar um bein fjárframlög er
að ræða.
Lögreglurannsókn hefur leitt í
ljós að Verkamannaflokkurinn, sem
Blair leiðir, hafi þegið slík lán frá
alls tólf aðilum og mun upphæðin
nema nær fjórtán milljónum punda,
sem samsvara tæpum tveimur
milljörðum íslenskra króna.

"2%4,!.$
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TÎK FYLKINGA 0ALESTÅNUMANNA

Landamærastöð
tekin með valdi
'!:! !0 Vopnaðir liðsmenn

"2%3+) &/234)32¨(%22!.. 4ONY "LAIR S¾TTI Å G¾R YFIRHEYRSLUM BRESKU LÎGREGL

UNNAR VEGNA MEINTRAR MÒTUÖ¾GNI INNAN RÅKISSTJËRNINNAR (ANN ER ÖË EKKI GRUNAÈUR
UM AÈ ÖIGGJA MÒTUR HELDUR M¾TTI EINGÎNGU SEM VITNI
&2¡44!",!¨)¨!0

hæstaréttarlögmaður, hafði ekki
lögfræðing viðstaddan.
„Forsætisráðherrann útskýrði
af hverju hann útnefndi hvern og
einn,“ sagði talsmaður Blairs sem
ræddi við fréttamenn undir nafnleynd.
Þegar hafa nokkrir háttsettir
meðlimir Verkamannaflokksins
verið yfirheyrðir, þeirra á meðal
vísindaráðherrann
Sainsbury
lávarður. Jafnframt var Michael
Howard, fyrrverandi leiðtogi
Íhaldsflokksins, yfirheyrður í síðasta mánuði.

Íhaldsflokkurinn og Frjálslyndir demókratar hafa einnig viðurkennt að hafa þegið slík nafnlaus
lán.
Blair hefur áður viðurkennt að
sumir þeirra stuðningsmanna sem
buðu lánin hafi síðar verið útnefndir til setu í lávarðadeild breska
þingsins.
Lögreglan rannsakar því hvort
háttsettir aðilar innan flokkanna
þriggja hafi lofað lánardrottnunum heiðri í stað fjárins.
Blair var yfirheyrður í rúma
hálfa aðra klukkustund, en forsætisráðherrann, sem er lærður

SMK FRETTABLADIDIS

Hamas-samtakanna gerðu áhlaup
á landamærastöðina í Rafah á
Gaza-ströndinni með það fyrir
augum að opna hana fyrir Ismail
Haniyeh, forsætisráðherra
Palestínustjórnar og eins af
leiðtogum Hamas. Honum hafði
verið meinað að fara yfir
landamærin frá Egyptalandi, að
kröfu Ísraelsstjórnar, þar sem
hann var með tugi milljóna
Bandaríkjadala í reiðufé með í
för. Fénu hafði hann safnað á ferð
um vinveitt lönd fyrir fjársvelta
heimastjórnina.
Erlendir gæsluliðar tóku síðan
landamærastöðina aftur yfir og
héldu henni lokaðri fyrir Haniyeh. Eftir að myrkur skall á gerðu
Hamas-liðarnir aftur árás á hana.
Átökin eru framhald vaxandi
erja milli fylkinga Palestínumanna í Hamas og Fatah.
AA

,®'2%',5&2¡44)2
²TAFAKSTUR VIÈ $JÒPAVOG
+ONA SLAPP ËMEIDD ÖEGAR BIFREIÈ
HENNAR RANN Å H¹LKU UTAN VEGAR UM
KLUKKAN NÅU ¹ MIÈVIKUDAGSKVÎLDIÈ
(ÒN SLAPP ËMEIDD ÒR SLYSINU "ÅLLINN
ER MIKIÈ SKEMMDUR OG ÖURFTI AÈ
FJARL¾GJA HANN MEÈ KRANABÅL

'*®&
"5', F¾R 
!LMENNA VERKFR¾ÈISTOFAN STYRKTI "ARNA
OG UNGLINGAGEÈDEILD ,3( Å STAÈ ÖESS AÈ
SENDA ÒT JËLAKORT FYRIR ÖESSI JËL 5PP
H¾È GJAFARINNAR ER  ÖÒSUND KRËNUR

Dr au ga sög ur
Tjhvsñvs!ß/!Sbhobsttpowfñvsgsçñjohvs

„Vel heppnuð, fróðleg
og skemmtileg bók
sem sómir sér vel
undir sæng á myrkum
kvöldum, þegar
vindurinn hvín og
greinar trjánna
lemjast utan í
gluggann ...“
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Fylgist þú með innanflokksdeilum í Frjálslynda flokknum?
*¹
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Var rétt að kæra forstjóra olíufélaganna vegna verðsamráðs?
3EGÈU SKOÈUN ÖÅNA ¹ VISIRIS

²RSKURÈUR ¹FRÕJUNARNEFNDAR

Misnotaði stöðu
gegn Mjólku
3!-+%00.) Áfrýjunarnefnd
samkeppnismála staðfesti í gær
úrskurð Samkeppniseftirlitsins frá
13. október þess efnis að Osta- og
smjörsalan hefði misnotað
markaðsráðandi stöðu sína
gagnvart Mjólku.
Samkeppniseftirlitið taldi Ostaog smjörsöluna hafa mismunað
viðskiptavinum með ólíkum
skilmálum í sams konar viðskiptum með undanrennuduft og á þá
niðurstöðu féllst áfrýjunarnefndin.
„Þetta er ánægjulegt og
staðfestir það sem við hjá Mjólku
höfum haldið fram. Ég skora á
landbúnaðarráðherra að fara að tilmælum Samkeppniseftirlitsins og
beita sér fyrir því að afnema verðog magntolla á mjólkurdufti til að
greiða fyrir samkeppni í mjólkuriðnaði,“ sagði Ólafur Magnússon
hjá Mjólku.
MH
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&YRIRSPURN TIL BORGARSTJËRA VEGNA R¹ÈNINGA &RAMSËKNARFLOKKSINS

&RJ¹LSLYNDI FLOKKURINN

Minnihlutinn krefst svara

Margrét fer í
leyfi á launum

2%9+*!6¥+ Minnihlutinn í borgarstjórn hefur sent Vilhjálmi Þ. Vilhjálmssyni borgarstjóra fyrirspurn um hvort hann telji eðlilegt
að kjörnir fulltrúar ráði sig til fyrirtækja til að annast hagsmunagæslu fyrir viðkomandi fyrirtæki
gagnvart þeim sviðum Reykjavíkurborgar þar sem þeir eru í pólitískri forystu.
Þessu til stuðnings vitnar
minnihlutinn til þess að Óskar
Bergsson,
varaborgarfulltrúi
Framsóknarflokksins, var ráðinn
verkefnisstjóri Mýrargötuframkvæmda fyrir hönd Faxaflóahafna.
Í Kastljósi Ríkissjónvarpsins á

$!.-®2+
"ERLINGSKE REKUR 
$ANSKA DAGBLAÈA OG TÅMARITAÒTG¹FU
FYRIRT¾KIÈ "ERLINGSKE /FFICIN ¾TLAR AÈ
LEGGJA NIÈUR STÎRF  STARFSMANNA
¹ N¾STU TVEIMUR ¹RUM Å SPARNAÈAR
SKYNI EÈA ¹TTUNDU HVERJA STÎÈU
&YRIRT¾KIÈ GEFUR MEÈAL ANNARS ÒT
"ERLINGSKE 4IDENDE "4 5RBAN RHUS
3TIFTSTIDENDE OG FLEIRI HÁRAÈSBLÎÈ OG
TÅMARIT

%62«053!-"!.$)¨
3AMR¾MT ÎKUSKÅRTEINI
%VRËPUSAMBANDIÈ SAMÖYKKTI LOKS
ENDANLEGA Å G¾R REGLUR SEM SKYLDA
YFIRVÎLD Å AÈILDARRÅKJUNUM  TIL AÈ
GEFA ÒT SAMR¾MT ÎKUSKÅRTEINI Å STAÈ
ÖEIRRA YFIR  TEGUNDA ÎKUSKÅRTEINA
SEM HINIR YFIR  MILLJËN ÎKUMENN
Å SAMBANDINU HAFA NÒ ²TG¹FA NÕJU
SKÅRTEINANNA HEFST ¹RIÈ  ¥SLENSK
ÎKUSKÅRTEINI HAFA VERIÈ EINS OG
%VRËPUSAMBANDIÈ HEFUR KRAFIST FR¹
¹RINU 

g aktu enga áhættu!
ieldu KEA í jólamatinn
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miðvikudagskvöld kom fram að
varaborgarfulltrúar Framsóknarflokksins, Óskar Bergsson og
Ásrún Kristjánsdóttir, hefðu verið
ráðin hjá Reykjavíkurborg og
Faxaflóahöfnum auk þess sem

Pétur Gunnarsson og Rúnar
Hreinsson hafi einnig fengið verkefnaráðningu en þeir hafa báðir
starfað fyrir Framsóknarflokkinn.
Í Kastljósinu sagði Björn Ingi
Hrafnsson, borgarfulltrúi Framsóknarflokksins, ekki um fastráðningu að ræða í þessum tilfellum og bætti við að fordæmi
væri fyrir slíkum ráðningum frá
valdatíma R-listans.
Dagur B. Eggertsson, borgarfulltrúi Samfykingarinnar, sagði
við sama tækifæri að ekki hefði
verið auglýst eftir fólki í ofnagreind verkefni og sagðist jafnframt vona að pólitískar ráðningar tilheyrðu liðinni tíð.
HS

34*«2.-, Margrét Sverrisdóttir
er sátt við niðurstöðu
miðstjórnar-fundar Frjálslynda
flokksins, en samkvæmt henni
fer Margrét í launað leyfi frá
störfum sínum sem framkvæmdastjóri flokksins til loka
landsþings flokksins, sem haldið
verður hinn 27. janúar.
Aðspurð hvort hún liti á
niðurstöðuna sem persónulegan
sigur vildi Margrét lítið úr því
gera og sagði að á fundinum hefði
einfaldlega verið farið yfir málið
vítt og breitt og komist að þessari
niðurstöðu. Hún hefur ekki tekið
ákvörðun um hvaða embætti hún
stefni á á landsþinginu.
KËÖ

Flugbraut verður
opnuð í Keflavík
Framkvæmdir fyrir 200-250 milljónir króna fara í flugbrautina 07/25 á Keflavíkurflugvelli, sem verður opnuð þegar sambærilegri braut á Reykjavíkurflugvelli
verður lokað. Atvinnuflugmenn ítreka að öryggismál séu í lagi.
+%&,!6¥+52&,5'6®,,52 Öryggismál
Keflavíkurflugvallar
voru
í
brennidepli á fundi Félags
íslenskra atvinnuflugmanna, FÍA,
á Hótel Nordica í gær. Á fundinum
kom fram að unnið yrði að því í
náinni framtíð að opna aftur flugbrautina 07/25 í tengslum við það
þegar sambærilegri braut á
Reykjavíkurflugvelli yrði lokað.
Jóhannes Bjarni Guðmundsson,
varaformaður FÍA, segir að eftir
fundinn hafi ríkt mikil ánægja með
þessi orð samgönguráðherra en
hann lýsti yfir að hann hygðist
vinna að því í náinni framtíð að
opna aftur þessa flugbraut. „Við
höfum lagt áherslu á að ein svona
braut sé til staðar á suðvesturhorninu, sérstaklega fyrir innanlandsflugið,“ segir Jóhannes.
Kostnaður við opnun flugbrautarinnar er talinn nema 200-250
milljónum króna. Jóhannes segir
að yfirlag brautarinnar sé gott og
brautin í rauninni tilbúin en kostnaðurinn tengist fyrst og fremst
aðflugsbúnaði og raflögnum. Þetta
hafi setið á hakanum þegar raflagnir voru endurnýjaðar á vellinum fyrir nokkrum árum.
Á fundinum kom fram að
öryggismál yrðu í góðu lagi þó að
varnarliðið hefði farið og vel yrði
hugsað um alla flugrekstrarlega
þætti, til dæmis hreinsun brauta,
mönnun og tækjabúnað hjá
slökkviliðinu. Ekki yrði slegið af
kröfum eða öryggisstöðlum. Þá
kom fram í máli samgönguráðherra að völlurinn færi undir samgönguráðuneytið en ekki hefði
verið hvenær það yrði. „Eftir
þessa breytingu er hægt að hugsa
flugvellina í einni heild og undir
einum hatti,“ segir Jóhannes.

&5.$52 !46)..5&,5'-!..! &UNDARMENN VORU ¹N¾GÈIR MEÈ ÖAU ORÈ SAMGÎNGU

R¹ÈHERRA AÈ FLUGBRAUTIN  YRÈI OPNUÈ AFTUR b¶AÈ ER Ë¹S¾TTANLEGT AÈ DREGIÈ SÁ ÒR
KRÎFUM OG STAÈLAR L¾KKAÈIR VIÈ Ö¾R BREYTINGAR SEM NÒ ERU ¹ +EFLAVÅKURFLUGVELLI m SEGIR
*ËHANNES " 'UÈMUNDSSON VARAFORMAÈUR &¥!
&2¡44!",!¨)¨!.4/. "2).+

„Það er óásættanlegt að dregið
sé úr kröfum og staðlar lækkaðir
við þær breytingar sem nú eru á
Keflavíkurflugvelli.
Borgaralegt
farþegaflug á ekki að búa við lakari
skilyrði en hernaðarflugið áður og
má þá eins og áður benda á staðsetningu Keflavíkurflugvallar á miðju
Atlantshafinu langt frá öðrum varaog neyðarflugvöllum,“ segir hann.

Flugstöðin hefur verið stækkuð fyrir milljarða króna upp á
síðkastið. „Þessar framkvæmdir
mega samt ekki verða til þess að
ekki fáist nægjanlegt fjármagn
til að halda uppi hæsta öryggisstaðli við rekstur og þjónustu við
flugumferð við jafn krefjandi
aðstæður,“ segir Jóhannes.
GHS FRETTABLADIDIS

4ILLÎGUR KYNNTAR FYRIR B¾JARFULLTRÒUM UM JARÈGÎNG MILLI ¥SAFJARÈAR OG "OLUNGARVÅKUR

Þrjár leiðir koma til greina

Heppnir fá þá eitthvað fallegt...

3!-'®.'52 Greinargerð um jarðgangaleiðir á milli
Bolungarvíkur og Ísafjarðar var kynnt fyrir
bæjarfulltrúum í Bolungarvík og á Ísafirði í gær.
Fundurinn fór fram í ráðhúsinu í Bolungarvík en
Sturla Böðvarsson samgönguráðherra, ásamt fylgdarliði frá Vegamálastjóra, ræddi við bæjarfulltrúana
um efnisatriði skýrslu þar sem fjallað er um mögulegar jarðgangaleiðir.
Eins og greint hefur verið frá í Fréttablaðinu stefnir Sturla að því að flýta jarðgangagerð eins og kostur
er Mikið grjóthrun hefur verið á veginn um Óshlíð á
þessu ári en rúmlega 600 bílar á dag keyra um veginn,
samkvæmt sjálfvirkri mælingu Vegagerðarinnar.
Í skýrslunni eru þrjár leiðir sagðar koma til greina;
Seljadalsleið, Skarfaskersleið og Hnífsdalsleið.
Halldór Halldórsson, bæjarstjóri á Ísafirði, var
ánægður með fundinn og telur líklegt að sátt náist
um Skarfaskersleið. „Í mínum huga er Skarfaskersleið hentug að mörgu leyti og mér finnst líklegt að
allir þeir sem að þessu máli koma geti sæst á að ráðast í þá framkvæmd en hún krefst faglegs undirbúnings. Aðalatriðið er að auka öryggi hér á Vestfjörðum

9&)2,)43+/24 ¶RJ¹R LEIÈIR KOMA TIL GREINA

&2¡44!",!¨)¨6%'!'%2¨).

því samgönguúrbóta er þörf víða.“ Ekki náðist í
Sturlu Böðvarsson í gærkvöld.
MH
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.ORSKUR ÖINGMAÈUR Å FRÅ

Fullur í ræðustól þings

DAGSLJÓSALAMPAR

með stækkunargleri
Notaðu tækifærið til þess
að eignast eða gefa þessa
frábæru lampa á sérstöku
tilboðsverði.

27.920

kr.

verð áður 34.900 kr.

ODDI HÖNNUN VO_C6134

"*«2  ¶).') (¾GT ER AÈ KAUPA SÁR
¹FENGI Å MATSAL NORSKA ÖINGSINS

posten eftir Sandberg, sem segist
alls ekki hafa verið svo drukkinn
að það sæist á honum.
SMK

Framlög eru
svipuð hér og
í Bretlandi
Bætur til fátækra eru hlutfallslega lægri á Íslandi en
á Norðurlöndunum. Ríksivaldið á Íslandi gerir álíka
mikið og ríkisstjórn Bretlands til að bæta stöðu
fátækra barna.

Fleiri tegundir fáanlegar

Notaðu tækifærið til þess að
eignast eða gefa þessa frábæru
lampa á sérstöku tilboðsverði.
Smiðjuvegi 5
200 Kópavogur
www.skola.is

./2%'52 Norðmenn eru æfir yfir
þingmanninum Per Sandberg, sem
mætti drukkinn á þing á þriðjudagskvöld. Sandberg hafði drukkið þrjú staup af ákavíti og einn
bjór áður en hann steig í ræðupúlt
Stórþingsins, að því er fréttavefur
Aftenposten greinir frá.
Í gær ræddi hann við lækni og
formann Framfaraflokksins og
ákvað í kjölfar þess að taka sér frí
um óákveðinn tíma. Áður hafði
hann sagt að sér fyndist umfjöllunin um málið vera úr öllu hófi.
„Áfengi fæst í veitingasalnum í
þinginu og það gerist að þingmenn
fái sér einn öl í hádeginu eða
kvöldmatnum,“
hefur
Aften-

Sími 585 0500
Opið virka daga 9-18
og laugardaga 10-14

&¹T¾KTARMÎRK OG ¹HRIF SKATTA OG
BËTAKERFIS ¹ .ORÈURLÎNDUNUM OG Å
%NGLANDI

(EIMILD /%#$ OG EIGIN
ÒTREIKNINGAR FYRIR ¥SLAND

HRIF SKATTA OG BËTAKERFIS
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&¡,!'3-, Réttara er að flokka
Ísland með Bretlandi en Norðurlöndunum þegar rætt er um aðgerðir ríkisvaldsins til að bæta stöðu
fátækra barna. Þetta sést þegar
aðgerðir ríkisvaldsins á Íslandi til
að bæta stöðu þeirra eru bornar
saman við aðgerðir ríkisstjórna
þessara landa.
Árni Mathiesen fjármálaráðherra hélt því fram á blaðamannafundi á fimmtudag, þar sem rætt
var um skýrslu forsætisráðherra
um fátækt barna á Íslandi, að staða
fátækra barna á Íslandi væri að
sumu leyti sambærileg við stöðu
þeirra á Norðurlöndunum. Samkvæmt skýrslunni bjuggu rúmlega
4.600 íslenskra barna við fátækt
árið 2004, eða 6,6 prósent allra
barna í landinu.
Þegar litið er til hinna Norðurlandaþjóðanna er hlutfall fátækra
barna 2,1 prósent í Danmörku, 2,9
prósent í Noregi, 3,2 prósent í Svíþjóð og 3,3 prósent í Finnlandi.
Hlutfall fátækra barna á Íslandi er
því meira en helmingi hærra en
hlutfall fátækra barna í þremur af
þessum fjórum löndum.
Á Íslandi lækkar hlutfall fátækra
barna um 48 prósent, fer úr 12,7
prósent niður í 6,6 prósent við áhrif
skatta- og bótakerfisins, eftir að
ýmsar bætur hafa verið greiddar til
fátæks fólks ofan á tekjur þeirra.
Í Noregi fer hlutfall fátækra
barna úr 10,1 prósenti niður í 2,9 prósent við áhrif skatta- og bótakerfisins, sem er um 71 prósents lækkun. Í
Svíþjóð er lækkunin einnig töluvert
meiri. Þar fer hlutfall fátækra barna
úr 13,8 prósentum niður í 3,2 prósent, sem er um 77 prósenta lækkun.
Lækkunin er einnig meiri í Finnlandi
en þar fer hlutfallið niður úr 14,3
prósentum í 3,3 prósent, sem er um
77 prósenta lækkun. Lækkunin er
hlutfallslega mest í Danmörku, hlut-

fallið fer úr 10,8 prósentum niður í
2,1 prósent, sem er rúmlega 80 prósenta lækkun.
Af þessu sést að á hinum
Norðurlöndunum lækkar hlutfall
þeirra barna sem teljast vera fátæk
töluvert meira fyrir áhrif skatt- og
bótakerfisins en hér á landi.
Það OECD-ríki þar sem hlutfallið á lækkun fátækra barna með
skatta- og bótakerfinu er svipað og
hér á Íslandi er Bretland. Þar er
hlutfall fátækra barna 25 prósent
en fer niður í 13,6 prósent við áhrif
frá skatta- og bótakerfinu, sem er
lækkun um tæp 46 prósent.
Þess vegna getur Ísland ekki
borið sig saman við Norðurlöndin að
þessu leyti: ríkisvaldið þar leggur
meira af mörkum til þeirra barna
sem búa við fátækt.
INGIFREYR FRETTABLADIDIS

%LDSVOÈI Å %FSTASUNDI

Sex komust undan eldinum
"25.) Sex einstaklingar sluppu
ómeiddir úr húsi í Efstasundi í
Reykjavík eftir að eldur kom upp í
kjallara þess um klukkan sex á
fimmtudagsmorgun. Tveir íbúar
voru í kjallaraíbúðinni og gerðu
þeir fjórum íbúum á efri hæð
hússins viðvart um eldinn.
Íbúarnir tveir voru fluttir á
slysadeild til skoðunar vegna
gruns um reykeitrun.
Íbúðin er mikið skemmd eftir
eldsvoðann og telja íbúarnir tveir
að kviknað hafi í út frá kerti.
Að sögn lögreglunnar í Reykja-

3,®++6),)¨ 6)¨ 34®2& ¥BÒÈIN ER MIKIÈ

SKEMMD EFTIR ELDINN -YND ÒR SAFNI

vík köfnuðu fimm naggrísir og einn
hundur sem voru í kjallaraíbúðinni
þegar eldurinn kom upp.
IFV
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3K¹LDAÈUR SJËNVARPSFRÁTTATÅMI VELDUR USLA Å "ELGÅU

Trúðu frétt um flæmskt sjálfstæði
"%,'¥! !0 Stjórnmálaleiðtogar í

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000

Belgíu brugðust ókvæða við í gær
eftir að í fyrrakvöld var sendur
út á besta tíma á frönskumælandi
rás ríkissjónvarpsins leikinn
þáttur sem leit út fyrir að vera
raunverulegur
aukafréttatími
sem skotið var inn í dagskrána.
Í „fréttatímanum“ var sagt frá
því að Flæmingjar í hollenskumælandi norðurhluta landsins
hefðu lýst yfir fullu sjálfstæði
og konungshjónin væru flúin úr
landi.
Forviða hringdu þúsundir
sjónvarpsáhorfenda í stöðina,
RTBF, á meðan á útsendingunni
stóð og starfsmenn erlendra

sendiráða leituðu skýringa hjá
belgískum yfirvöldum.
„Áhyggjufullir
sendiherrar
spurðu hvað þeir ættu að tilkynna
heim til höfuðborga sinna,“ sagði
Anne-Marie Lizin, forseti öldungadeildar Belgíuþings. „Þessi
skáldskapur var tekinn trúanlega
og hann skapaði skelfilega ímynd
af landinu.“
Talsmenn RTBF sögðu viðbrögðin sýna þörfina á alvarlegri
umræðu um framtíð belgíska ríkisins. Síðastliðin tuttugu ár hafa
samskipti Flæmingja og Vallóna verið tiltölulega góð, eftir
að ákveðið var að gera landið að
sambandsríki þar sem hver mál-

45.'5-,!%2*52 6ÎRUBÅLL EKUR HJ¹ VEGSKILTUM ÖAR SEM BÒIÈ ER AÈ KROTA YFIR FRÎNSK
STAÈANÎFN Å 3INT 'ENESIUS 2ODE Å FL¾MSKA HLUTA "ELGÅU
&2¡44!",!¨)¨!0

hópur - flæmsku-, frönsku- og
þýskumælandi - fengi mikil sjálfstjórnarréttindi. Um fjórðungur

Flæmingja styður hægriflokkinn
Flæmskir hagsmunir, sem berst
fyrir algerum aðskilnaði.
AA

Gríðarlegur verðmunur á jólabókum

fegurðin býr
í smáatriðunum

Allt að 95 prósenta verðmunur er á nýjum jólabókum. Office 1 var oftast með
lægsta verðið en hæsta verðið var oftast í Bókabúð Máls og menningar og
Pennanum Eymundssyni. Verð bókanna er yfirleitt undir leiðbeinandi verði.

executive edition

prósenta mun á hæsta og lægsta
verði.
Öðruvísi saga eftir Guðrúnu
Helgadóttur var tekin með í verðkönnun ASÍ. Bókin var dýrust í Bóksölu stúdenta þar sem hún kostaði
2.421 krónur en ódýrust í Office 1 í
Skeifunni. Þar kostaði hún 1.479
krónur. Verðmunur á hæsta og
lægsta verði var 82 prósent. Bókin
var ekki verðmerkt í Nettó í
Mjódd.
Þá var Fíasól á flandri eftir
Kristínu Helgu Gunnarsdóttur á
2.421 krónu í Bóksölu stúdenta en
1.479 krónur í Office 1. Munurinn
nam 64 prósentum. Niðurstaða
verðkönnunar ASÍ var sú að Office
1 var langoftast með lægsta verðið;
á 36 titlum af 37. Hæsta verðið var
oftast í Bókabúð Máls og menningar við Laugaveg, á 22 titlum, og í

í sama stíl. Nútíma tækni
og ný glæsileg hönnun.

Brauðrist
Jólaverð: 6.900 kr. stgr.
Hraðsuðukanna
Jólaverð: 7.900 kr. stgr.
Nóatúni 4 · Sími 520 3000
www.sminor.is

Pennanum Eymundssyni á 21 titli.
Á öllum titlum reyndist yfir 50 prósenta munur á hæsta og lægsta
verði og í flestum tilvikum var
verðmunurinn 60-65 prósent. Munurinn fór þó allt upp í 95 prósent,
eins og áður sagði. Það var á bókinni Gemsinn eftir Stephen King.
Könnunin var gerð í Máli og
menningu Laugavegi, Pennanum
Eymundsson Kringlunni, Bóksölu
stúdenta Hringbraut, Griffli Skeifunni, Office 1 Skeifunni, Nettó í
Mjódd, Hagkaupum Kringlunni,
Bónusi Kringlunni, Krónunni Bíldshöfða og Samkaupum-Úrvali í
Njarðvík. Bókaverslunin Iða í
Lækjargötu neitaði að taka þátt í
könnuninni. Aðeins var um beinan
verðsamanburð að ræða. Ekki var
lagt mat á gæði eða þjónustu söluaðila.
GHS FRETTABLADIDIS
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!LDINGARÈURINN «LAFUR *ËHANN «LAFSSON
 UNDAN SINNI SAMTÅÈ %LLERT " 3CHRAM
+ONUNGSBËK !RNALDUR )NDRIÈASON
3ENDIHERRANN "RAGI «LAFSSON
3KIPIÈ 3TEF¹N -¹NI
4RYGGÈAPANTUR !UÈUR *ËNSDËTTIR
,JËSIÈ Å DJÒPINU 2EYNIR 4RAUSTASON
3K¹LDALÅF (ALLDËR 'UÈMUNDSSON
3TELPAN FR¹ 3TOKKSEYRI ¶ËRUNN (REFNA 3IGURJËNSDËTTIR
&YRIR KVÎLDDYRUM (ANNES 0ÁTURSSON
²TI AÈ AKA %INAR +¹RASON OG «LAFUR 'UNNARSSON
®ÈRUVÅSI SAGA 'UÈRÒN (ELGADËTTIR
&ÅASËL ¹ FLANDRI +RISTÅN (ELGA 'UNNARSDËTTIR
¡G ER EKKI DRAMADROTTNING 3IF 3IGMARSDËTTIR
%RAGON ÎLDUNGURINN #HRISTOPHER 0AOLINI

Kaffivél, brauðrist
og hraðsuðukanna

Kaffikanna
Jólaverð: 6.900 kr. stgr.

ATA R N A / S T Í N A M . / F Í T

Hlíðasmára1 • 201 Kópavogur • 534 7777 • www.modern.is

6%2¨+®..5. Allt að 95 prósenta
verðmunur var á nýjum jólabókum
þegar verðlagseftirlit ASÍ kannaði
verð í bókaverslunum og stórmörkuðum í fyrradag. Verð bókanna var
yfirleitt talsvert undir leiðbeinandi
verði. Fjórar bækur af bóksölulistanum 5.-11. desember voru með í
könnuninni.
Konungsbók eftir Arnald Indriðason var dýrust hjá Máli og
menningu á Laugavegi og Pennanum Eymundssyni í Kringlunni. Þar
kostaði hún 3.750 krónur. Konungsbók var ódýrust hjá Nettó í Mjódd.
Þar kostaði hún 2.355 krónur. Verðmunur á hæsta og lægsta verði var
59 prósent.
Ljósið í Djúpinu eftir Reyni
Traustason var dýrast hjá Bóksölu
stúdenta, 4.221 krónur, en ódýrast í
Office 1 í Skeifunni. Þetta gerir 64
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 .ETTË  -EÈALVERÈ
4AFLAN INNIHELDUR AÈEINS B¾KUR ¹ BËKSÎLULISTANUM SEM TEKNAR ERU MEÈ Å VERÈKÎNNUN !3¥
EKKI TIL EKKI VERÈMERKT

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

af eldsneyti í dag á
öllum ÓB stöðvum

Allt um leikinn á www.ob.is

16 stöðvar
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+ARLMAÈUR D¾MDUR Å SEX M¹NAÈA SKILORÈSBUNDIÈ FANGELSI OG TIL SEKTARGREIÈSLU

Dæmdur í 16 milljóna sekt
$«-3-, Maður á sextugsaldri

.µ2 &2!-+6-$!34*«2) "AN +I
MOON VAR Å G¾R SVARINN INN SEM N¾STI
FRAMKV¾MDASTJËRI 3AMEINUÈU ÖJËÈ
ANNA 3UÈUR +ËREUMAÈURINN TEKUR VIÈ
AF +OFI !NNAN  JANÒAR N¾STKOMANDI
&2¡44!",!¨)¨!0

var á fimmtudag dæmdur í sex
mánaða skilorðsbundið fangelsi
og til greiðslu 16 milljóna króna
sektar til ríkissjóðs vegna stórfelldra skatta-, bókhalds- og hegningarlagabrota.
Brotin voru framin á árunum
1999 og 2000 þegar maðurinn stóð
fyrir innflutningi og sölu á bifreiðum. Ekki þótti allt með felldu í
rekstrinum og hóf skattrannsóknastjóri rannsókn á skattskilum og bókhaldi mannsins og
eignarhaldsfélags hans. Þeirri
rannsókn lauk árið 2003. Var
manninum í kjölfarið gefið að sök
að hafa látið höfuð undir leggjast

(¡2!¨3$«-52 2%9+*!6¥+52 $¾MDI

MANNINN Å SKILORÈSBUNDIÈ FANGELSI OG TIL
H¹RRAR SEKTARGREIÈSLU VEGNA STËRFELLDRA
SKATTA BËKHALDS OG HEGNINGARLAGABROTA

að
skila
virðisaukaskattsskýrslum.
Maðurinn sagði að enginn hagnaður hefði verið á rekstri sínum

heldur þvert á móti gífurlegt tap
sem hafi á endanum orsakað að
bæði hann persónulega og fyrirtæki hans hafi orðið gjaldþrota.
Hann hafi enn fremur ekki talið
fram umboðslaun vegna sölu bílanna vegna þess að um 90 prósent
þeirra hafi farið í lagfæringar á
þeim þar sem þeir stóðust ekki
ætlaðar kröfur kaupenda.
Í dómsorðum segir að maðurinn hafi gerst sekur um stórfelld
brot sem vörðuðu verulegar fjárhæðir. Því þótti fyrrgreind refsing
hæfileg. Ef sektin verður ekki
greidd innan fjögurra vikna á
maðurinn að sæta fimm mánaða
fangelsi.
ÖSJ

6ESTURÎR¾FI Å FYRRINËTT

Bilun í jarðskjálftastöð
*!2¨3+*,&4!2 Veðurstofu Íslands
bárust fyrirspurnir á fimmtudag
vegna jarðskjálfta í Vesturöræfum um nóttina.
Við athugun komust starfsmenn Veðurstofunnar að því að
bilun í jarðskjálftastöð í Aðalbóli
í Svínadal orsakaði að sjálfvirkt
mælingakerfi stofunnar skráði
þessa meintu jarðskjálfta niður
og birti upplýsingarnar á netinu.
Þegar fólk á svæðinu skoðaði
heimasíðu stofnunarinnar
könnuðust þeir ekki við jarðskjálftana og hringdu þess
vegna til að spyrjast fyrir um
skjálftarnir hefðu í raun átt sér
stað.
IFV

,ÅKAMS¹R¹S  ¹RA PILTS
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Hlaut djúpan
skurð á hendi
$«-3-, 16 ára piltur hefur verið

dæmdur til að greiða manni 60.000
króna sekt fyrir að hafa hrint
honum á rúðu í anddyri húss í Austurbergi í Reykjavík í apríl í fyrra.
Ef pilturinn greiðir sektina ekki
innan sextíu daga á hann yfir höfði
sér sex daga fangelsi. Héraðsdómur
Reykjavíkur kvað upp dóminn á
miðvikudag. Fórnarlambið hlaut
sex sentimetra skurð þvert á hægri
handlegg auk skurðar á hægra
eyra og á höfði þegar hann lenti á
rúðunni.
Ákærða, sem tvívegis áður
hefur komið við sögu lögreglunnar, var gert að greiða fórnarlambinu bætur sem og sakarkostnað
sinn í málinu.
IFV

'«¨'%2¨!34!2&3%-)
*ËLAKORTA TIL 3TÅGAMËTA
62 HEFUR ¹KVEÈIÈ AÈ SENDA ENGIN
JËLAKORT Å ¹R EN L¹TA Å STAÈINN 3TÅGAMËT
NJËTA GËÈS AF &ËLK ¹ ÎLLUM ALDRI LEITAR
TIL 3TÅGAMËTA EFTIR AÈ HAFA VERIÈ BEITT
KYNFERÈISOFBELDI

,®'2%',5&2¡44)2
"ÅLL ËNÕTUR EFTIR ÒTAFAKSTUR

<¨Â^![V\bZcch`Vd\\diigkVa

3AUTJ¹N ¹RA ÎKUMAÈUR SLASAÈIST
LÅTILLEGA ÖEGAR BÅLL HANS LENTI TËLF METRA
UTAN VEGAR UM KLUKKAN H¹LF¹TTALEYTIÈ
¹ FIMMTUDAGSMORGUN 3LYSIÈ ¹TTI
SÁR STAÈ ¹ 'ARÈVEGI ¹ MILLI 'ARÈS OG
+EFLAVÅKUR "ÅLL MANNSINS ER TALINN
ËNÕTUR EFTIR ÒTAFAKSTURINN

%++) ',%9-$52 %INN ÖEIRRA SEM ÅSRAELSKIR HERMENN HAFA TEKIÈ AF LÅFI ¹N FYRIRLIGGJANDI
DËMS ER 3HEIKH !HMED 9ASSIN SEM VAR ANDLEGUR LEIÈTOGI (AMAS SAMTAKANNA -YND
IN ER TEKIN SÅÈASTLIÈIÈ VOR ÖEGAR 0ALESTÅNUMENN MINNTUST ÖESS AÈ TVÎ ¹R VORU LIÈIN FR¹
L¹TI HANS
&2¡44!",!¨)¨!0

Stundum má
drepa án dóms
Ísraelskur dómstóll kveður upp úrskurð um fyrirfram ákveðin dráp á óvinveittum Palestínumönnum.

USA PRO í jólapakkann
SMÁRALIND SÍMI 545 1550

GLÆSIBÆ SÍMI 545 1500

KRINGLUNNI SÍMI 545 1580

ÍSLENSKA / SIA.IS / UTI 35200 11/06

*%2²3!,%- !0 Hæstiréttur Ísraels

kvað í gær upp úrskurð, sem
beðið hefur verið árum saman,
um fyrir fram ákveðin dráp á
óvinveittum Palestínumönnum.
Dómstóllinn komst að þeirri
niðurstöðu að samkvæmt alþjóðalögum væri stundum heimilt að
fremja slík dráp, en ísraelski herinn hefur stundað slíkt árum
saman.
Dómstóllinn sagði að hvert tilvik þyrfti að vega og meta áður
en kveðið væri upp úr með hvort
það samræmdist alþjóðalögum
eða ekki.
Ísraelski herinn hóf að beita
þessari aðferð, að drepa markvisst Palestínumenn sem grunaðir eru um að skipuleggja hryðjuverk, fljótlega eftir að slitnaði
upp úr friðarviðræðum og Palestínumenn
hófu
uppreisnaraðgerðir haustið 2000.
Ísraelsku mannréttindasamtökin B‘tselem telja að ísraelski
herinn hafi orðið 339 Palestínumönnum að bana með þessum
hætti. Þar af hafi 210 verið skot-

mörk hermannanna en hinir hafi
látið lífið vegna þess að þeir hafi
verið nærstaddir þegar árásirnar
voru gerðar.
Oftast eru árásir á mennina
gerðar úr lofti, ýmist úr vopnuðum þyrlum eða ómönnuðum smáflugvélum, og er þá flugskeytum
skotið úr þeim á bifreiðar á jörðu
niðri. Oftast er byggt á upplýsingum frá leyniþjónustumönnum
eða uppljóstrurum um ferðir
hinna óvinveittu Palestínumanna.
Bandaríski herinn hefur beitt
sams konar aðferðum í Afganistan og Írak.
Alræmdasta aðgerðin af þessu
tagi var þegar sprengju var varpað á Salah Shehadeh í júlí árið
2002. Hann var háttsettur í
Hamas, sagður skipuleggja sjálfsmorðssprengingar,
en
fyrir
árásinni urðu einnig lífvörður
hans og þrettán manns að auki,
þar af níu börn sem öll týndu lífi.
Þessi árás varð til þess að alþjóðleg mannréttindasamtök kröfðust
þess að ísraelskir hermenn yrðu
dregnir fyrir dóm.
GB

Því þetta land
var sál vorri fengið til fylgdar
Hannes Pétursson

Enginn ljósmyndari hefur snortið jafn marga með
myndum sínum af Íslandi og Sigurgeir Sigurjónsson.
Bækur hans hafa selst í hundruðum þúsunda eintaka
og orðið táknmyndir um allan heim fyrir íslenskt
landslag: kyrrðina, víðáttuna, fegurðina. Í Landinu
okkar talar hann til okkar Íslendinga. Hann lýkur upp
fjársjóðum íslenskrar náttúru og sýnir okkur í allri sinni
dýrð landið sem okkur var fengið til fylgdar.
„Ljósmyndarar eins og Sigurgeir Sigurjónsson hafa
stækkað landið í hugum okkar og breytt því
hvernig við horfum á það.“
Úr formála Andra Snæs Magnasonar

edda.is

5.990

N@D
7

g
j
`
^
Z
a
?aV

'&¸

8.480

&*%

17.900

>C C7 N < <

ÄhjcY
`gcV

ÁJ

Vic^

9K

G

C
^ccZ^\c

9H

E> A 6 G >

Kcg#)&&%%&))

Kcg#+*%%&*&,

BViVghiZaa

H_ckVge

BViVg"d\`V[[^hiZaabZÂ
h`gVjibnchig^#+bVccV!(.hi`#

=6>:G'&¸h_ckVgebZÂ9K9#IZ`jg89!K89!9K9d\?E<#;jaa`db^c
[_VghiÅg^c\d\\dii]a_Â#;¨hi7N@D7gZ^YYd\6`jgZng^#

%

)%

V[ha{iijgV[aaj

a_hV ^
%
*

\
d

*
(
gVji
`
h
V
\
\
j
a
\

K:

reiknast á kassa
f
afsláttur

Kcg#--.).,.-

1.490

A_hVijgc
A_hVijgc!&+%a_hVbZÂ
Wa^``VcY^eZgjbZÂV
Wa{jbeZgjb#

4.624

7.990

Kcg#--%&%*&(")

:c\^aa
:c\^aaZÂV_aVhkZ^cc
bZÂa_haZ^ÂVgV!)%Xb#

14.900

)V%[h"a{*ii%
jg

m
af öllum útifígúru
V[ha{iijggZ^`cVhik^Â`VhhV

*%%
V[ha{iijg
V[ha{iijggZ^`cVhik^Â`VhhV

1.290
KZgÂ[g{

bZÂ*%V[ha¨ii^

2.790

2.490

Kcg#).-%%&..

?aVhkZ^cc
?aVhkZ^ccgaj#

%
)V%[h"a{*ii%
jg

m
af öllum útifígúru
V[ha{iijggZ^`cVhik^Â`VhhV

1.845

6.290

KZgÂ[g{

2.793
5.990

KZgÂ[g{

Kcg#--.).-',

A_hVhiV[^g

bZÂ*%V[ha¨ii^

3.690

Kcg#).-%%&..

Kcg#--.%'-%%"+

?aVhkZ^cc

@Z^ajig

?aVhkZ^cc[Vaa]a[#

@g^hiVa`Z^aV!.%!&''ZÂV&*%Xb#

A_hVhiV[^g!gVjÂjg$
]kijg!-%a_hV!
-hiV[^ghZgj!>E))#

11.900
17.985

1.990

3.990

2.946

6.990

Kcg#)&((%,,)

Kcg#,)-%''*%

EdiiVhZii

Kcg#,)-%)&&-

GV[]aÂjWdgka

Hi{aediiVhZii!(ediiVgd\eVccV!
iZ[adc]ÂVÂ#=ZciVg{heVc]Zaajg#

:>C=:AAgV[]aÂjWdgka&-K!bZÂ'gV[]aÂjb#

Hi^c\h\
:>C=:AAhi^c\h\+%%L!WaVÂhiÅg^c\!
]gVÂVhi^aa^c\!aVcYd\gn`hj\jiZc\^#

Á
6
@
@
A¡

Á
G
K:
{_aVkgjb

1.495
KZgÂ[g{

bZÂ*%V[ha¨ii^

2.990

Kcg#--.).'%&"(,

Öi^hZgV
HI6GA><=Ii^hZgV!'%$)%$+%
ZÂV-%a_hV!\a¨g!gVjÂZÂVb^ha^i!
eZgjhi¨gÂ(!*Xb#

CdgbVcchÄ^cjg

CdgbVcchÄ^cjgZgk^ch¨aVhiV
_aVigaVcYhbVccV#

yaaig^cc^

yaaigZgj\ZnbY^cc^#ÃZ`jg
Wacjb^ccd\kZajgYgVjbVigÂ#

KZg^ÂkZa`db^c
?aVigc[{hiI^bWjghaj
7N@D7gZ^YYd\7N@DHZa[dhh^#

De^Â
?aVighhVaVc7N@D
7gZYYZgde^ci^a
`a#''i^a_aV#
A¡<G6

K:GÁ

CdgbVcchÄ^cjg
&'*"&*%Xb kZgÂ'#&.%
&*&"&,*Xb kZgÂ'#,.%
&,+"'%%Xb kZgÂ(#..%
'%&"'*%Xb kZgÂ)#,.%
=aji^V[hajVcYk^gÂ^V[]kZg_j_aVig[Zgi^a
=_`gjcVg]Z^b^a^hHjccj]aÂVg@eVkd\^#

%
%
*
(%"
lll#Wn`d#^h
kZghaVÂj{cZi^cj

V[ha{jiólaisejríugm
af öllum

V[ha{iijggZ^`cVhik^Â`VhhV

<¡Á>ÌA¡<G6K:GÁ>



¥ 6%2+&!,,) ¶ESSI VERKAMAÈUR SAT FYRIR
UTAN LOKAÈAR DYR VERSLUNAR Å !GARTALA
¹ )NDLANDI ÖAR SEM BOÈAÈ VAR TIL
ALLSHERJARVERKFALLS TIL AÈ MËTM¾LA
VERÈH¾KKUNUM NAUÈSYNJAVARA OG
UMDEILDUM EFNAHAGSAFSKIPTUM RÅKIS
INS
&2¡44!",!¨)¨!0
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3ERBÅA MEÈAL LANDA SEM GENGIN ERU TIL LIÈS VIÈ 3AMSTARF Å Ö¹GU FRIÈAR

3MYGL 0ERÒBÒA ¹ !USTURLANDI

FANGI AÈ INNGÎNGU Å .!4/

Tæplega 1000
lopapeysur

"2533%, !0 Atlantshafsbandalagið tók í gær Serbíu, Svartfjallaland og Bosníu-Herzegovínu inn í
aðildarundirbúningsáætlun sína.
Ákvörðunin er liður í víðtækari
áætlun um að draga með tíð og
tíma alla fyrrverandi fjendur úr
upplausnarstríðum gömlu Júgóslavíu inn í raðir bandalagsins og
treysta stoðir varanlegs friðar á
Balkanskaga.
Jaap de Hoop Scheffer, framkvæmdastjóri NATO, sagði í ræðu
í höfuðstöðvum bandalagsins í
Brussel í tilefni af því að ellefu ár
eru liðin frá því Dayton-samkomulagið var gert sem batt enda
á stríðið í Bosníu, að Bosnía væri

nú „loks komin á beinu brautina
að þátttöku í Evró-Atlantshafssamstarfinu“.
Leiðtogar NATO ákváðu á
fundi sínum í Ríga í lok nóvember að bjóða Bosníu-Herzegovínu, Serbíu og Svartfjallalandi til
liðs við Samstarf í þágu friðar, og
í gær gengu leiðtogar ríkisstjórna
landanna þriggja hver fyrir sig á
fund de Hoop Scheffers í Brussel
til að undirrita samninga þar að
lútandi. Þess er vænst að þrjú
önnur þátttökuríki í Samstarfi í
þágu friðar fái inngöngu í NATO
á árinu 2008, en það eru Albanía,
Króatía og Makedonía.

.!4/  "!,+!.3+!'! 4ÁKKNESKIR HER
MENN Å FRIÈARG¾SLULIÈI .!4/ ¹ ¾FINGU Å
+OSOVO Å G¾R .!4/ ¾TLAR SÁR LYKILHLUT
VERK VIÈ AÈ TRYGGJA FRIÈ ¹ "ALKANSKAGA
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$«-3-, Tveir Perúbúar hafa
verið dæmdir fyrir tilraun til að
smygla næstum eitt þúsund
lopapeysum og ríflega 1.300
geisladiskum til lands. Mennirnir
voru auk þess með á annað
hundrað prjónahatta, nokkra trefla,
tíu pör af vettlingum og annars
konar ullarvarning í fórum sínum.
Komu þeir til lands með Norrænu í
september og fannst varningurinn
við leit í Fiat-bifreið þeirra.
Héraðsdómur Austurlands kvað
upp dóminn á miðvikudaginn.
Þeim var gert að greiða fjársektir í
ríkissjóð ellegar sæta fangelsi í 2
og 12 daga, auk þess sem hald var
lagt á varninginn.
IFV

3AMTÎK FERÈAÖJËNUSTUNNAR

&JÎLSKYLDURNAR Å LANDINU FINNA FYRIR SKATTAL¾KKUNUM STRAX EFTIR ¹RAMËT

Minni lækkun
en halda mætti

Útgjöldin minnka um 100 þúsund á ári

3+!44!,++!.)2 Virðisaukaskattur
fer úr 24,5 prósentum í sjö prósent
hjá veitingahúsum þegar virðisaukaskatturinn
verður lækkaður 1.
mars. Erna Hauksdóttir, framkvæmdastjóri Samtaka
ferðaþjónustunnar,
segir að endur%2.!
greiðslur hafi verið
(!5+3$«44)2
miklar og kerfið
flókið en nú einfaldist það.
„Það er því ekki eins mikil
lækkun og þessar prósentutölur
gefa til kynna. Samkeppnisstaða
veitingahúsa gagnvart öðrum sem
selja heitan mat, til dæmis úr
kjötborði verslana og sjoppum,
batnar. Það hefur verið mikið
baráttumál hjá okkur að þessi
matur sé alls staðar á sama
virðisaukaskattsstigi,“ segir hún.
GHS

%&.!(!'3,¥& Fjölskyldurnar í land-

inu ættu að finna fyrir skattalækkunum ríkisstjórnarinnar strax í
byrjun næsta árs, annaðhvort
strax 1. janúar eða 1. febrúar, eftir
því hvort fólk er á fyrirfram eða
eftir á greiddum launum. Hvort
heldur sem er ættu ráðstöfunartekjur fólks að aukast. Ráðstafanir
ríkisstjórnarinnar verða þó ekki
komnar fram að fullu fyrr en í
byrjun ágúst á næsta ári.
Flókið er að segja nákvæmlega
hversu mikið ráðstafanirnar nú
um áramótin koma til með að
þyngja pyngju fólks. Með einföldun má þó segja að lækkunin á
tekjuskattinum um eitt prósent og
hækkun á persónuafslætti úr 29
þúsund í 32 þúsund krónur verði
til þess að skattleysismörkin
hækki úr 79 þúsund í 90 þúsund
krónur.
Í byrjun mars verður svo lækk-

un á vörugjöldum og virðisaukaskattur lækkar í sjö prósent á
öllum matvörum nema sykri og
sætindum og þjónustu. Gert er ráð
fyrir að vísitala neysluverðs lækki
um tvö til tvö og hálft prósent á
ársgrundvelli í framhaldi af þessu
sem gæti skilað um 70-100 þúsund
króna lægri heimilisútgjöldum á
ári á heimili sem í dag er með
útgjöld upp á 350-400 þúsund krónur á mánuði.
Til viðbótar kemur að heimild
er til tollalækkunar á innfluttum
kjötvörum um allt að fjörutíu prósent frá 1. mars en ekki er ljóst
hvenær og hversu mikið sú lækkun kemur til framkvæmda. Sigurður Guðmundsson, sérfræðingur hjá fjármálaráðuneytinu, segir
að það komi í ljós einhvern tímann
á næsta ári.
Þá hækka tekjuviðmiðanir
vegna skerðingar á barnabótum

-!4!2+!2&!. ,++)  N¾STA ¹RI L¾KKA VÎRUGJÎLD OG VIRÈISAUKASKATTUR ¹ ÎLLUM

MATVÎRUM NEMA SYKRI OG S¾TINDUM 3TEFNT ER AÈ ÖVÅ AÈ ÖESSAR BREYTINGAR VERÈI TIL
ÖESS AÈ VERÈ ¹ MATARKÎRFU FJÎLSKYLDUNNAR L¾KKI

um tuttugu prósent og viðmiðunaraldurinn verður hækkaður úr sextán í átján ára. Þetta mun þó ekki
skila sér í pyngjuna fyrr en í ágúst
þegar barnabæturnar koma í flestum tilfellum til greiðslu. „Þetta er
gömul ákvörðun frá 2004 sem er
að koma til framkvæmda nú,“
segir Sigurður. „Sama er að segja

um frítekjumörk elli- og örorkulífeyrisþega. Sú hækkun kemur til
framkvæmda frá áramótum.“ Þá
munu breytingar á vaxtabótum
einnig koma fjölskyldum til góða.
Tölurnar eru gróflega áætlaðar
og eiga aðeins að gefa hugmynd
um áhrifin á fjölskyldurnar í landinu.
- GHS
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HYGGJUR AF GASLEIÈSLU
3VÅAR HAFA MIKLAR ¹HYGGJUR AF NÕRRI
 KÅLËMETRA LANGRI GASLEIÈSLU SEM
LEGGJA ¹ EFTIR SJ¹VARBOTNINUM Å %YSTRA
SALTI ¹ MILLI 2ÒSSLANDS OG ¶ÕSKALANDS
3¾NSKIR STJËRNM¹LAMENN HAFA SAGT AÈ
LEIÈSLAN GETI HR¾RT VIÈ SPRENGJUM OG
EITUREFNUM EINS OG SINNEPSGASI SEM
LEGIÈ HAFA ¹ SJ¹VARBOTNINUM SÅÈAN Å
SEINNI HEIMSSTYRJÎLD

"2%4,!.$
(LÕJASTA ¹RIÈ
"RESKIR VEÈURFR¾ÈINGAR GERA R¹È FYRIR
AÈ ¹RIÈ  MUNI REYNAST HLÕJASTA
¹RIÈ Å %NGLANDI SEINUSTU ÖRJÒ HUNDRUÈ
¹RIN -EÈALHITINN ÖAR SEINUSTU ELLEFU
M¹NUÈINA HEFUR REYNST   GR¹ÈUR
SEM ER HIÈ H¾STA SEM M¾LST HEFUR
SÅÈAN M¾LINGAR HËFUST FYRIR  ¹RUM

5M  PRËSENT VINNA UTAN BÒSETUSV¾ÈIS OG FER ÖAÈ HLUTFALL VAXANDI

.OKKUÈ UM ÖJËFNAÈI

Flestir ferðast vegna heimsókna

Þjófar staðnir
að verki

ustu erindi út fyrir byggðarlag séu
Hlutfall þeirra sem
heimsóknir til vina og ættingja, eða 52
vinna utan búsetusvæðis fer vaxandi,
prósent, verslun 31 prósent, ferðir
sérstaklega í byggðarlögum nærri höfvegna vinnu 27 prósent og læknisheimuðborgarsvæðinu. Þannig vinna nú 14
sóknir 11 prósent.
prósent svarenda annars staðar en
Í ljós kom að svarendur af landþeir búa en þeir voru 9 prósent árið
svæðum þar sem ekki er lágvöruversl2005.
un fóru oftar til Reykjavíkur til að
Þetta er meðal þess sem fram
versla en ætla mætti miðað við fjarkemur í lokaskýrslu um rannsóknarlægð frá borginni.
verkefnið „Áhrif höfuðborgarsvæðisÞá sóttu íbúar í þeim héruðum þar
ins og helstu þéttbýlisstaða“. Það er +2).',!. !LGENGUSTU ERINDI ÖEIRRA
ráðgjafafyrirtækið Land-ráð sf. undir SEM BÒA ¹ LANDSBYGGÈINNI TIL HÎFUÈ sem ekki eru stór sjúkrahús gjarnan til
höfuðborgarsvæðisins til að fá læknisstjórn Bjarna Reynissonar sem hefur BORGARINNAR ERU HEIMSËKNIR TIL VINA
þjónustu.
unnið skýrslur um málið fyrir sam- OG VERSLUNARLEIÈANGRAR
Niðurstöður skýrslunnar verða notaðar til að meta
gönguyfirvöld með það að markmiði að afla glöggra
hvort þróun ferðavenja og notkun samgöngukerfisins
upplýsinga um ferðavenjur innanlands.
sé í samræmi við helstu markmið samgönguáætlunar
Úrtakið í könnuninni var 2.500 manns og voru könnhverju sinni.
unarstaðir sextán. Í skýrslunni kemur fram að algengHS

3!-'®.'5-,

,®'2%',5-, Lögreglan í
Reykjavík hafði ítrekað afskipti
af þjófum á miðvikudag.
Unglingspiltur stal síma úr
verslun í austurbænum um
eftirmiðdaginn en náðist og
skilaði símanum. Innan við
klukkustund síðar reyndi sami
piltur að stela mat úr verslun
ásamt vini sínum.
Síðdegis var ellefu ára
strákur staðinn að hnupli og
tæplega fertug kona var tekin
fyrir þjófnað á snyrtivörum.
Bensínþjófur var svo gripinn
glóðvolgur og sagðist hafa
gleymt að borga bensínið.
IFV

¶RËUNARSAMVINNUSTOFNUN AFHENDIR SKËLA Å -ALAVÅ OG STYRKIR SKËLAR¹ÈGJAFA

"ARFOED H¾TTUR

.ÕR SKËLI Å -ALEMBO REIS ¹ FIMM M¹NUÈUM

Brást trausti
neytenda

¶2«5.!2!¨34/¨ Fulltrúar Þróunarsamvinnustofnunar
Íslands
hafa afhent yfirvöldum í Malaví
Malembo barnaskólann. Skólinn
var afhentur við hátíðlega athöfn
en um fimm mánuði tók að byggja
skólann.
Í skólanum eru átta nýjar
skólastofur en tvær aðrar voru
gerðar upp. Þá var byggð stjórnunarbygging, bókasafn, sjö kennarahús, salernisaðstaða og brunnur.
Malembo er fiskimannaþorp í
suðurhluta Malaví þar sem ÞSSÍ
sinnir margvíslegum verkefnum
með heimamönnum. Stella Samúelsdóttir, sérfræðingur ÞSSÍ,
segir að í þorpinu séu um eitt
þúsund börn sem stundi nám. „Þá
er vitað um álíka mörg börn á
svæðinu sem hafa ekki ekki sótt
skóla bæði vegna bágborinnar
aðstöðu í skólum en einnig vegna

þess að hvatningu skortir frá foreldrum til að senda börn sín í
skóla. Drengir byrja oft ungir að
taka þátt í atvinnulífinu á þessum
slóðum eins og til dæmis í veiðiskap.“
Við afhendingu verkefnisins
létu yfirvöld í ljós ánægju með
verkefni Íslendinga og samstarfið við ÞSSÍ. Þróunarsamvinnustofnun styrkir einnig skólaráðgjafa sem fara í þorpin og ræða
við höfðingja, foreldra og kennara um mikilvægi menntunar og
nauðsyn þess að senda börn í
skóla. Mikill skortur er á menntuðum kennurum á svæðinu og
því mikilvægt að þjálfa sjálfboðaliða í helstu kennsluaðferðum.
HS
&2 !&(%.$).'5 3+«,!.3 "¾JARBÒAR

SÕNDU ¹N¾GJU SÅNA MEÈ NÕJA SKËLANN
MEÈ ÖVÅ AÈ STÅGA DANS OG BERJA TRUMBUR

$!.-®2+ !0 Lars Barfoed afhenti

í gær Margréti drottningu bréf
sem tilkynnti uppsögn hans sem
fjölskyldu- og neytendaráðherra
Danmerkur.
Hann greip til
þessa ráðs skömmu
eftir að Danski
þjóðarflokkurinn
lýsti andstöðu við
hann sem ráðherra
á miðvikudags,!23 "!2&/%$ kvöld, en þar með
var meirihluti þingmanna orðinn
andsnúinn honum.
Barfoed þótti hafa brugðist
trausti almennings með því að
bregðast ekki nógu hart við
endurteknum vandamálum
tengdum hreinlæti í matvælavinnslu og matvælaöryggi.
Ekki er gert ráð fyrir að
brotthvarf Barfoeds ógni samsteypustjórninni.
SMK
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Búskmennirnir
í Botsvana fá að
snúa aftur heim
Á miðvikudaginn felldi Hæstiréttur í Botsvana þann úrskurð að
búskmenn hafi fullan rétt til þess
að snúa aftur til heimkynna sinna
í Kalahari-eyðimörkinni.
Þessi úrskurður skiptir sköpum fyrir Búskmenn, sem segja að
stjórn landsins hafi hrakið þá frá
hefðbundnum veiðilendum sínum
árið 2002 til þess að geta stundað
þar demantavinnslu og annan
námugröft. Stjórnin neitar því,
segir að Búskmenn hafi sjálfir
samþykkt að flytja burt og þeir
hafi fengið bætur, auk þess sem
stjórnin hafi fyrir átt allan rétt til
auðlinda í jörðu.
Þriggja manna dómstóll komst

að þeirri niðurstöðu að Búskmenn
hafi alla tíð haft fullan lagalegan
rétt til þess að dvelja á veiðilendunum, þeir hafi verið ólöglega
sviptir eignum sínum, og það
brjóti í bága við stjórnarskrá
landsins að neita þeim um veiðileyfi þótt þarna sé nú friðland
veiðidýra.
Á hinn bóginn taldi dómstóllinn
að ríkinu bæri engin skylda til að
útvega þeim, sem kjósa að snúa
aftur, nokkra grunnþjónustu á
borð við neysluvatn.
Búskmenn hafa frá alda öðli átt
heimkynni í Kalahari-eyðimörkinni, sem nú nær yfir landamæri
þriggja ríkja, Botsvana, Namibíu

og Suður-Afríku. Flestir þeirra
búa í Botsvana, og nefnist ættbálkur þeirra þar Basarva, en í
Namibíu býr um þriðjungur búskmanna og kallast þeir San.
Búskmenn hafa hafst við á
þessum slóðum í 20 þúsund ár, en
hafa lengi átt í vök að verjast,
fyrst fyrir um 1.500 árum þegar
Bantúmenn streymdu til suðurs
frá Mið-Afríku og síðan kom næsta
holskeflan fyrir um 350 árum
þegar Evrópubúar komu og sölsuðu undir sig allt það land sem
þeir gátu.
Nú eru Búskmenn um hundrað
þúsund talsins og búa flestir við
verulega fátækt.
GB

²23+52¨!2 "%¨)¨ "RÒNIN VAR ÖUNG ¹ FËLKINU SEM BEIÈ ÒRSKURÈAR H¾STARÁTTAR Å

RÁTTARSALNUM Å HÎFUÈBORGINNI ,OBATSE ¹ MIÈVIKUDAGINN

&"2%944 ,¥& "ÒSKMENNIRNIR BÅÈA ÖESS MARGIR Å OFV¾NI AÈ MEGA FLYTJA AFTUR TIL FYRRI
HEIMKYNNA SINNA Å +ALAHARI EYÈIMÎRKINNI

The North Face
flíspeysur
dömu og herra
+/.52 6)¨ +/&! "ÒSKMENN HAFA HAFST VIÈ Å +ALAHARI EYÈIMÎRKINNI Å  ÖÒSUND ¹R

Verð frá

ÍSLENSKA / SIA.IS / UTI 35200 11/06

5.990 kr.

SMÁRALIND SÍMI 545 1550

GLÆSIBÆ SÍMI 545 1500

KRINGLUNNI SÍMI 545 1580

&®'.5¨52 &92)2 54!. $«-(²3)¨ -IKILL FÎGNUÈUR BRAUST ÒT ÖEGAR DËMUR HAFÈI

FALLIÈ
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Gleðileg Sony jól
32”

BESTA
VERÐIÐ!
000
KDL32U2

,0
5
9
.
9
1
1
9.995,itt
Staðgre

Upplausn: 1366x768 HD ready • Contrast: 1200:1 • Birta cd/m2: 450
3D Comb Filter • BBE ViVa HD3D hljómtækni • SRS Trusurround
XT hljómtækni • Borðstandur fylgir

40” og 46”

n. með
í 12 má slum
á mán.
ið
re
g
ð
ro ra
Visa/Eu

rp
Besta sjónva
í heimi!

32”
W2000 40”

449.950,37.495,Staðgreitt

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

”
W2000 46

,599.950
49.995,tt
Staðgrei

. með
í 12 mán slum
á mán.
ið
o raðgre
Visa/Eur

BRAVIA Engine með Live Color Creation • Upplausn: 1920x1080 Full HD 1080
3D Comb Filter • BBE ViVa HD3D hljóðtækni • SRS Trusurround XT hljómtæknii
Borstandur fylgir • Contrast: 1:1800 (Dynamiskur 1:8000) • Birta cd/m2: 450

Innbyggt he
im
og DVD spila abíó
rafdrifnum fra ri og
sem lokar tæ mhlið
kinu þegar
það ekki er
í notkun!

100
Alpha

99.950,8.330,tt
Staðgrei

HD-ready upplausn 1366 x 768
Innbyggður DVD/CD/SA-CD spilari
DivX og MP3 afspilun • 200W
S-Master magnari • Innbyggður
bassahátalari • Tengi fyrir tölvu
Skiptanleg framhlið margir litir í boði

. með
í 12 mán slum
á mán.
ið
o raðgre
Visa/Eur

Sony D-SLR myndavél • 10 megapixlar
Hristivörn á myndflögu

Kauptu
já
Sony h
Sony!

WWW.SONYCENTER.IS SÍMI 588 7669

1
ESPRIT

,499.950
41.662,tt
Staðgrei

. með
í 12 mán slum
á mán.
ið
o raðgre
Visa/Eur
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„ ORÐRÉTT“
Ekki bara áhugamál
b¶AÈ ER LITIÈ SVO ¹ AÈ ÖAÈ
AÈ VERA BËNDI SÁ ¹KVEÈINN
LÅFSSTÅLL TEKJURNAR ERU EKKI
MIKLAR OG OFT ER ÖETTA MESTI
BARNINGURn
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Maginn fór upp í heila
b¡G VAR AÈ KOMA FR¹ !RGENTÅNU m SEGIR
(RAFN 'UNNLAUGSSON KVIKMYNDALEIKSTJËRI
NÕSNÒINN HEIM ÒR TËLF DAGA FERÈ ¹ «H¹ÈU
KVIKMYNDAH¹TÅÈINA Å -AR DE 0LATA p 3ILFRI
HAFSINS
(RAFN SEGIR AÈ ¹ H¹TÅÈINNI HAFI FIMM
MYNDA HANS VERIÈ SÕNDAR MEÈ SP¾NSKU TALI
(VER MYND HAFI VERIÈ SÕND FIMM SINNUM
3ÕNDAR VORU (RAFNINN FLÕGUR ¥ SKUGGA
HRAFNSINS (VÅTI VÅKINGURINN (IN HELGU VÁ
OG -YRKRAHÎFÈINGINN
b¶ETTA VORU  SÕNINGAR OG ÁG VAR ¹
ÖEIM ÎLLU ¡G ER ORÈINN ÖAÈ GLÒRINN Å
SP¾NSKU AÈ ÁG GAT R¾TT VIÈ PÒBLIKUM m
SEGIR (RAFN ¹N¾GÈUR MEÈ VIÈTÎKUR
HEIMAMANNA
b%INS OG OKKUR FINNST FRUM
SKËGURINN EXËTÅSKUR Ö¹ FINNST
!RGENTÅNUMÎNNUM JÎKLAR OG

+*®4(²3 %¨! "2!5¨(²3
N"¾RINN
"ETLEHEM ER
N¹TENGDUR
JËLUM ÖAR
SEM KRISTNIR
TELJA AÈ ÖAR
HAFI *ESÒS
F¾ÈST EN B¾RINN VAR EINNIG
F¾ÈINGARSTAÈUR $AVÅÈS KONUNGS
.AFNIÈ ÖÕÈIR bKJÎTHÒSm ¹ ARAB
ÅSKU EN bBRAUÈHÒSm ¹ HEBRESKU
+ONSTANTÅNUS KEISARI LÁT BYGGJA
KIRKJU YFIR MEINTAN F¾ÈINGARSTAÈ
+RISTS ¹RIÈ  SEM TALINN ER ELSTA
UPPISTANDANDI KIRKJA Å HEIMI
"¾RINN VAR INNLIMAÈUR Å ¥SRAEL EFTIR
INNR¹SINA Å *ËRDANÅU ¹RIÈ 
EN VARÈ HLUTI AF SJ¹LFSTJËRNARSV¾ÈI
0ALESTÅNU ¹RIÈ 

SANDAR OG HRAUN MJÎG EXËTÅSK ¶ANNIG
AÈ ÖETTA VAR MIKIÈ KYNNT SEM HINAR
EXËTÅSKU VÅKINGAMYNDIRm
¥ !RGENTÅNU Ö¹ÈI (RAFN BOÈ UM
AÈ STÎKKVA Å FALLHLÅF Å FYRSTA SKIPTI
¹ ¾VINNI b-AGINN FËR UPP Å
HEILA m LÕSIR (RAFN SEM REIKN
AR EKKI MEÈ FLEIRI FALLHLÅFAR
STÎKKUM b¶ETTA ER EINS OG
TAKA STÒDENTSPRËF MAÈUR
GERIR ÖAÈ EKKI AFTURm
(RAFN SITUR NÒ VIÈ AÈ
ÒTBÒA NÕJA BÅËMYNDAÒT
G¹FU AF (VÅTA VÅKINGNUM OG
VONAST TIL AÈ KOMA MYNDINNI
¹ $6$ ¹ N¾STA ¹RI b¡G ER
AÈ BÒA TIL Ö¹ BÅËMYND SEM
(VÅTI VÅKINGURINN ¹TTI ALLTAF
AÈ VERAm

Selur snyrtivörur frá Dauðahafinu
Steinunn Garðarsdóttir er
nýkomin heim frá Ísrael,
og ætlar að vera á Íslandi
yfir jólin. Meðferðis hefur
hún snyrtivörur frá Dauðahafinu sem hún selur úr
búð sinni í Steinagerði fram
að jólum. Með henni í för
er einnig eiginmaðurinn
Shmuel.
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3TARFSMAÈUR &ÁLAGSÖJËNUSTUNNAR

„Borgararnir
hafa allir
beðið skaða“
b!UÈVITAÈ FINNST MÁR ÖAÈ RÁTT EN
ÖAÈ ER SPURNING ¹ HVAÈA GRUNDVELLI
ÖAÈ ER GERT ¶ETTA ER EKKI SVART HVÅTT
D¾MI m SEGIR -¹R 'UNNLAUGSSON
FÁLAGSÖJËNUSTUSTARFSMAÈUR UM
¹K¾RU RÅKISSAKSËKNARA ¹ HENDUR
FORSTJËRUM OLÅUFÁLAGANNA b¡G VIL
EKKI SJ¹ HLUTI Å FORMI HEFNDAR HELDUR
SKOÈA HVERNIG ER H¾GT AÈ LAGA
KERFIÈ ¶AÈ VERÈUR AÈ VERA H¾GT AÈ
F¹ FRAMKV¾MDASTJËRA TIL AÈ G¾TA
SÅN ÖEGAR ¹KVARÈANIR ERU TEKNAR
¶AÈ ER EKKI VAFAM¹L AÈ ÖAÈ EIGI
AÈ DRAGA Ö¹ TIL ¹BYRGÈAR EN ÖAÈ ER
ERFIÈARA AÈ STILLA ¹ Ö¹ BËTAKRÎFUMm
&ORSTJËRARNIR EIGA YFIR HÎFÈI SÁR  
¹RA FANGELSISDËM OG SEKTIR AÈ AUKI
b-ÁR FINNST AÈ ÖAÈ EIGI AÈ D¾MA ¹
Ö¹ FANGELSISDËM ÁG ER EKKI VISS UM
AÈ SEKTIR HAFI ¹HRIF -ENN ERU FARNIR
AÈ GETA BORGAÈ SIG ÒT ÒR ÎLLUm -¹R
SEGIR ÖË EKKI NËG AÈ 2EYKJAVÅKUR
BORG GERI BËTAKRÎFU ¹ OLÅUFÁLÎGIN
b¶ETTA M¹L VARÈAR EINSTAKLINGA LÅKA
"ORGARARNIR HAFA ALLIR BEÈIÈ SKAÈA AF
ÖESSU M¹LIm

„Þetta eru náttúrulega unnar spavörur, ávaxtaolíur, krem, perluduft, baðsölt og Dauðahafsleir,“
segir Steinunn. „Þetta hefur verið
lengi á markaði í Ísrael, sléttir
húðina og kemur í veg fyrir
hrukkumyndun.“
Er það nú alveg víst?
„Fólk sem kaupir þesar vörur
kaupir þær aftur og aftur.
Tengdamóðir mín hefur góða
reynslu af þeim. Perluduft hefur
lengi verið notað í Japan og Kína
gegn hrukkumyndun, það er
mikið af kalsíum í þeim og hún
gerir húðina skærari.“
En segðu okkur frá honum
Shmuel.
„Við kynntumst þegar ég var
að ferðast í Indlandi í febrúar.
Hér heima vann ég í sölustörfum
en hef ávallt haft áhuga á andlegum málum og það er mikið af
jóga og hugleiðslu á Indlandi.“
Hjálpar hugleiðslan við sölustörf?
„Hiklaust.“
Og þú varðst skotin í Shmuel?
„Ég flutti með honum til Ísrael
í ágúst. Hann býr uppi í sveit svo
við erum að mestu vernduð frá
stríði. Hann fæst við að skipuleggja partí og fundi og ég
aðstoða hann við það. Hann er
líka á fullu að vinna í friðarmálum.“
Og hvernig eru friðarhorfur?
„Hér sér maður 18 ára stelpur
með risastóra riffla fara með
litlu systur út í búð. Við forðumst
helst að fara á stóra markaði eða

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

195,2 rúnstykki, 1 egg, skinka, ostur,
smjör, sulta og heitur drykkur
Þú átt allt gott skilið!
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í höfuðborgina. En við höfum
ferðast
um staðina þar sem
sprengjur lentu í stríðinu í sumar.
Það var undarlegt að sjá glæný
hús að hruni kominn.“
Steinunn kom heim fyrir viku.
Eru þetta fyrstu jólin hans Shmuels?
„Já, fyrsti snjórinn, fyrstu
jólin, allur pakkinn.“

„Og þið farið aftur út eftir áramót?“
„Við ætlum fyrst til Mið-Ameríku. Við höfum mjög gaman af að
ferðast og ætlum nú til Gvatemala. Og svo förum við aftur til
Ísrael.“
Hefur fólk hér heima ekki
stundum áhyggjur?
„Við systurnar ferðumst báðar

mikið svo mamma og pabbi eru
farinn að venjast þessu. Við látum
reglulega vita af okkur í gegnum
síma eða tölvupóst. En það er
rosalega gaman að koma heim.“
Dauðahafsmarkaðurinn er í
Steinagerði 2 og er opinn um
helgina frá 12-19 og á virkum
dögum fram að jólum frá 17-19.
VALURG FRETTABLADIDIS

Ís kúabænda svínvirkar
Guðrún Egilsdóttir, kúabóndi á
Holtsseli í Eyjafjarðarsveit, hóf í
sumar að framleiða ís úr mjólkinni sem hún mjólkar ásamt bónda
sínum, Guðmundi. Fyrir þessi jól
hafa þau yfir 20 bragðtegundir í
boði. En hvernig datt þeim þetta í
hug?
„Okkur langaði til að prófa eitthvað nýtt. Guðmundur fann auglýsingu í bresku bændablaði frá
hollensku ísfyrirtæki sem reynir
að nota eins mikið heimaframleidd hráefni og þeir geta. Við
höfðum samband við þá, þeir buðu
okkur í heimsókn og okkur leist
bara vel á þetta.“
Fyrirtækið heitir Farmhouse
og sér þeim hjónum fyrir bragðefnum og uppskriftum. Tvær
sænskar stelpur búa einnig á
bænum og sjá um ísframleiðslu á
milli annarra starfa. Ísinn er svo
seldur í Nóatúnsbúðirnar, í Heilsuhúsið í Akureyri og á suma veit-

%9*!&*!2¨!236%)4 (EIMKYNNI (OLTSSELSÅSSINS

ingastaði. Einnig er hægt að kaupa
hann beint frá hjónunum á Holtsseli. En hver er uppáhaldsís Guðrúnar? „Ætli það sé ekki ítalskur
sorbet, mjólkur- og eggjalaus, með
jarðarberja- eða hindberjabragði.

Við erum einnig með ís fyrir sykursjúka svo allir ættu að geta
fundið eitthvað við sitt hæfi.“
Salan hefur gengið vel og þau anna
varla eftirspurn. „Þetta svínvirkar,“ segir kúabóndinn.
VG

ALLAR JÓLABÆKUR HJÁ OFFICE 1 ERU Á JÓLATILBOÐI

Afgreiðslutímar
Office 1 Skeifunni 17

15. desember 9 - 22
16.-17. desember 10 - 22
18.-22. desember 9 - 22
Þorláksmessa 10 - 23
Aðfangadagur 10 - 13

Office 1 Smáralind

13. desember 11 - 19
14.-15. desember 11 - 22
16.-17. desember 10 - 22
18.-22. desember 11 - 22
Þorláksmessa 10 - 23
Aðfangadagur 10 - 13

Office 1 Akureyri

Office 1 Egilsstöðum

13.-15. desember 9 - 18
16. desember 10 - 22
17. desember 12 - 22
18.-22. desember 9 - 22
Þorláksmessa 9 - 23
Aðfangadagur 10 - 12

Office 1 Ísafirði

16. desember 10 - 18
17. desember 13 - 18
20.-22. desember 9 - 22
Þorláksmessa 10 - 23
Aðfangadagur 10 - 12

Opið aðra dagar samkvæmt venju.

13.- 15. desember 10 - 18 Office 1 Vestmannaeyjum
16. desember 11 - 18
14. desember 9 - 22
17. desember 13 - 18
16. desember 10 - 18
18.- 22. desember 10 - 22 21. desember 9 -22
Þorláksmessa 10 - 23
Þorláksmessa 10 - 22
Aðfangadagur 10 - 13
Aðfangadagur 10 - 13
27. des. Lokað

Opið aðra dagar samkvæmt venju.
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 &JÎLDI ÖEIRRA SEM HAFA VERIÈ ATVINNULAUSIR Å MEIRA EN SEX
M¹NUÈI FR¹ APRÅL TIL JÒNÅ HVERS ¹RS




 LEIÈTOGAFUNDI %VRËPUSAMBANDSINS SEM NÒ
STENDUR YFIR Å "RUSSEL MUNU LEIÈTOGAR %3"
RÅKJANNA  LEGGJA FORMLEGA BLESSUN SÅNA YFIR
INNGÎNGU 2ÒMENÅU OG "ÒLGARÅU Å SAMBANDIÈ
UM ¹RAMËTIN %N ÖEIR MUNU JAFNFRAMT GEFA
SKÕR SKILABOÈ TIL TILVONANDI AÈILDARÖJËÈA UM
AÈ ¹ N¾STU ¹RUM MUNI SAMBANDIÈ FARA
H¾GAR Å SAKIRNAR VARÈANDI FREKARI FJÎLGUN
AÈILDARRÅKJA b3T¾KKUNARÖREYTAm ER SÎGÈ
KOMIN Å SAMBANDIÈ













(EIMILD (AGSTOFA ¥SLANDS

fréttir og fróðleikur
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Á að vera
inni í skólum
3VEITARFÁLÎGIN STANDA EKKI FYRIR MËÈ
URM¹LSKENNSLU FYRIR NÕBÒABÎRN SEM
HAFA FLUST TIL LANDSINS AÈ +ËPAVOGI
UNDANSKILDUM &ÁLAGIÈ -ËÈURM¹L
HEFUR BOÈIÈ UPP ¹ MËÈURM¹LS
KENNSLU Å ¹RATUG (ËLMFRÅÈUR
'ARÈARSDËTTIR ER FORMAÈUR
(VAÈA FÁLAG ER ÖETTA
¶ETTA ER ¹HUGAFÁLAG FORELDRA OG
FR¾ÈIMANNA
+ENNT ER ¹
MÎRGUM TUNGU
M¹LUM EFTIR
¹HUGA HVERJU
SINNI ¥ VETUR OG
FYRRAVETUR HEFUR
KENNSLAN FARIÈ
FRAM Å (¹SKËLA
¥SLANDS ÖVÅ AÈ
(«,-&2¥¨52
NÕR REKTOR VEITTI
'!2¨!23$«44)2 OKKUR GËÈFÒSLEGT
&ORMAÈUR
LEYFI TIL NOTKUNAR
-ËÈURM¹LS
¹ KENNSLUSTOFUM
¹ LAUGARDAGSMORGNUM ¶AÈ SKIPTI
SKÎPUM
(VERNIG FER ÖETTA FRAM
¶ETTA ER SKIPULAGT SKËLASTARF MEÈ
N¹MS¹¾TLUN FYRIR MISSERIÈ SEM ER
TËLF VIKUR +RAKKARNIR KOMA SAMAN
Å HËPUM ¶EIM ER SKIPT EFTIR ALDRI
OG ÖAU VINNA ¹ SÅNU MËÈURM¹LI
(VERNIG KEMUR HIÈ OPINBERA AÈ
ÖESSU
¥ FORMI STYRKJA %N AUÈVITAÈ FINNST
MÁR OG STJËRN -ËÈURM¹LS AÈ ÖETTA
STARF EIGI AÈ VERA INNI Å EIGINLEGU
SKËLASTARFI

Hægt á eftir inngöngu Rúmeníu og Búlgaríu

(VERS VEGNA bST¾KKUNARÖREYTAm
!È BAKI bST¾KKUNARÖREYTUm %VRËPUSAM
BANDSINS ERU ÎRLÎG STJËRNARSKR¹RS¹TTM¹LA
ÖESS EN HANN VAR EINS OG KUNNUGT ER FELLDUR
Å ÖJËÈARATKV¾ÈAGREIÈSLUM Å &RAKKLANDI OG
(OLLANDI Å FYRRASUMAR ¹RI EFTIR AÈ TÅU NÕ
AÈILDARRÅKI B¾TTUST Å RAÈIR SAMBANDSINS FLEST
FYRRVERANDI AUSTANTJALDSLÎND

¥ KOSNINGABAR¹TTUNNI
FYRIR OG GEGN SAMÖYKKT
STJËRNARSKR¹RS¹TTM¹LANS
KOMU LJËSLEGA UPP ¹
YFIRBORÈIÈ ÖAU VIÈ
HORF AÈ INNGANGA NÕJU
RÅKJANNA DR¾GI ÒR V¾GI
ELDRI AÈILDARRÅKJANNA OG
OPNAÈI FYRIR STRAUM ËDÕRS
VINNUAFLS AÈ AUSTAN SEM
T¾KI STÎRF FR¹ HEIMA
MÎNNUM L¾KKAÈI LAUN OG ËGNAÈI VELFERÈAR
RÁTTINDUM ÖEIRRA
¶AÈ VAR EKKI SÅST ÖESSI NEIKV¾ÈA AFSTAÈA
TIL ST¾KKUNARINNAR SEM VARÈ TIL ÖESS AÈ
MEIRIHLUTI KJËSENDA Å ÖESSUM TVEIMUR STOFN
RÅKJUM %3" SNERIST ¹ SVEIF MEÈ ANDST¾ÈING
UM STJËRNARSKR¹RS¹TTM¹LANS %N STRAND NÕJA
S¹TTM¹LANS ÖÕDDI JAFNFRAMT AÈ EKKI K¾MUST Å

GILDI UPPF¾RÈAR REGLUR UM
¹KVARÈANATÎKU STOFNANA
KERFI OG FJ¹RMÎGNUN SAM
BANDSINS VIÈ FREKARI FJÎLGUN
AÈILDARRÅKJA 3VO LENGI SEM
ÖETTA ¹STAND VARIR HAFA
MARGIR SAGT AÈ GERA VERÈI
HLÁ ¹ FREKARI ST¾KKUN SAM
BANDSINS UNS FUNDIST HEFUR
LEIÈ TIL AÈ B¾TA ÒR ÖESSU

%RU ALLIR SAMM¹LA
!ÈILDARRÅKIN SKIPTAST MJÎG Å TVÎ HORN Å AFSTÎÈU
SINNI TIL ST¾KKUNARSTEFNU SAMBANDSINS
&RAKKLAND !USTURRÅKI OG (OLLAND ERU Å HËPI
ÖEIRRA SEM MESTA FYRIRVARA HAFA GEGN FREKARI
ST¾KKUN EN "RETLAND 3VÅÖJËÈ OG 0ËLLAND Å
HËPI HINNA SEM LEGGJA ¹HERSLU ¹ AÈ DYRUM
%3" VERÈI HALDIÈ OPNUM

Söluferli á hlut ríkisins í ÍAV
Aðdragandinn að sölu á
hlut ríkisins í Íslenskum
aðalverktökum er um margt
athyglisverður. Mikið var
um tengsl milli bjóðenda og
umsjónarmanna sölunnar,
auk pólitískra afskipta.
Fréttablaðið rekur hér söluferlið í tímaröð.
2001: Gengið er að tilboði Landsbanka Íslands um að annast söluna
á hlut ríkisins í Íslenskum aðalverktökum. Vegna aðstæðna á
markaði er ákveðið að fresta sölunni.
Ársbyrjun 2003: Hafist er handa
að nýju við að undirbúa söluna.
24. febrúar: Jón Sveinsson, nefndarmaður í einkavæðingarnefnd,
lýsir því yfir að hann muni segja
sig frá verkefninu á tilteknum
tímapunkti vegna vanhæfis þar
sem hann gegni stöðu stjórnarformanns í ÍAV.
6. mars: Hlutur ríkisins auglýstur
til sölu. Á fundi einkavæðingarnefndar er lagt fram bréf frá
stjórnendum ÍAV þar sem greint
er frá því að þeir eru með tilboð í
undirbúningi. Jón Sveinsson segir
sig frá þessu verkefni í nefndinni
vegna vanhæfis, sökum tengsla
við stjórnenduna. Á sama fundi er
hins vegar ákveðið að hann ásamt
Benóný T. Eggertssyni, endurskoðanda ÍAV, muni annast kynningu á félaginu fyrir öðrum bjóðendum.
Þeir
voru
báðir
endurskipaðir í stöður sínar hjá

ÍAV eftir að nýir eigendur tóku
við.
13. mars: Fulltrúar JB byggingarfélags og Trésmiðju Snorra Hjaltasonar fara á kynningarfund. Jón
Sveinsson hefur forgöngu um
kynningu í forföllum stjórnenda.
Sigurður Atli Jónsson fer yfir
framkvæmd útboðsins fyrir hönd
Landsbankans. Þar er dökk mynd
dregin upp af stöðu ÍAV.
14. mars: Á fundi einkavæðingarnefndar er rætt um stöðu stjórnendanna í ferlinu þar sem komið
hafði fram á kynningarfundum
með öðrum bjóðendum að þeim
þætti staða þeirra sem innherja
óeðlileg. Nefndarmenn eru hins
vegar sammála um að lítið sé hægt
að gera í þessu máli enda „væri
innherjum heimilt að kaupa hlutabréf í félögum undir ákveðnum
kringumstæðum m.a. í kjölfar ársuppgjörs eins og er í þessu tilfelli“.
21. mars: Tilboðsfresti lýkur og
hafa fjögur tilboð borist. Bjóðendur eru: Jarðboranir hf., JBB og
TSH, Joco ehf. og EAV ehf.
25. mars: Á fundi einkavæðingarnefndar er lagt fram bréf frá Sigurði Atla dagsett 21. mars þar
sem fram kemur að hann sé persónulega tengdur Jarðborunum
hf. og að Landsbankinn tengist
bæði Jarðborunum hf. og EAV
ehf. Því segir Landsbankinn og
Sigurður Atli sig frá málinu vegna
tengsla.
28. mars: Sturla Sigurjónsson,
starfsmaður í utanríkisráðuneytinu, mætir á fund einkavæðingarnefndar og greinir frá samtali
sínu við Halldór Ásgrímsson,
þáverandi utanríkisráðherra. Þar
kom fram að Halldór væri „á
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þeirri skoðun að tvö tilboð væru
sambærileg“. Bókað að Baldur
Guðlaugsson, fulltrúi fjármálaráðherra, telji „framgang málsins
ekki vera í samræmi við fyrra
vinnulag þar sem það væri hlutverk nefndarinnar að leggja tillögur fyrir ráðherranefndina en
ekki öfugt.“
16. apríl: Jafet Ólafsson frá Verðbréfastofunni hf. mætir á fund
einkavæðingarnefndar
og
er
óskað eftir vinnu fyrirtækisins
við mat á tilboðunum. Rætt er um
tímaramma og segja nefndarmenn
að pressa sé á málinu.
23. apríl: Greinargerð Verðbréfastofunnar hf. er lögð fram. Í
umfjöllun hennar á tilboði EAV
ehf. kemur meðal annars fram að
„Verðbréfastofan telur þessa
fyrirvara í besta falli ekki ganga
upp og hægt er að velta upp þeirri
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spurningu hvort tilboðið sé í raun
gilt. Framkvæmdanefnd um einkavæðingu hefur kosið að taka tilboðið gilt eins og það er lagt fram.
Samkvæmt
upplýsingum
frá
nefndinni er ekki hægt að ganga
að neinum þessara fyrirvara. Það
er því nærtækast að telja að þá
gildi lægra tilboðið frá EAV“.
25. apríl: EAV ehf. er boðið til viðræðna um kaup á hlut ríkisins í
ÍAV.
2. maí: Skrifað er undir samning
um sölu á 39,86 prósenta hlut ríkisins í ÍAV til EAV ehf. á genginu
3,69. Jarðboranir hafa áður boðið
fast verð: 4,02 á hvern hlut.
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3TEF¹N &RIÈFINNSSON
6AR FORSTJËRI ¥!6
OG Å FORSVARI FYRIR
%IGNARHALDSFÁLAGIÈ
!6 EHF SEM KEYPTI
AÈ ENDINGU HLUT
RÅKISINS Å FYRIRT¾KINU
%R Å DAG STJËRNARFOR
MAÈUR ¥!6

(ALLDËR SGRÅMSSON
6AR UTANRÅKISR¹ÈHERRA ÖEGAR SALAN
FËR FRAM OG SAT Å
R¹ÈHERRANEFND UM
EINKAV¾ÈINGU ,ÁT
BOÈ GANGA INN ¹
FUND EINKAV¾ÈING
ARNEFNDAR UM AÈ
bHANN V¾RI ¹ ÖEIRRI
SKOÈUN AÈ TVÎ TILBOÈ
V¾RU SAMB¾RILEGm %R FORMAÈUR NOR
R¾NU R¹ÈHERRANEFNDARINNAR

*ËN 3VEINSSON
%R FORMAÈUR EINKAV¾ÈINGARNEFNDAR
OG HEFUR SETIÈ Å HENNI UM ¹RABIL
(ANN VAR STJËRNAR
FORMAÈUR ¥!6 ÖEGAR
SALAN FËR FRAM AUK
ÖESS SEM HANN
SINNTI LÎGFR¾ÈISTÎRF
UM FYRIR FÁLAGIÈ $RË
UPP DÎKKA MYND
AF REKSTRI FÁLAGSINS Å
KYNNINGUM FYRIR AÈRA BJËÈENDUR 6AR
ENDURSKIPAÈUR STJËRNARFORMAÈUR AF

NÕJUM EIGENDUM OG HÁLT ¹FRAM AÈ
SINNA LÎGFR¾ÈISTÎRFUM FYRIR ¥!6 (EFUR
VERIÈ FORMAÈUR LAGANEFNDAR &RAM
SËKNARFLOKKSINS

GEFIÈ AÈ HAFA AÈSTOÈAÈ %!6 EHF VIÈ
TILBOÈSGERÈINA 6AR ENDURR¹ÈINN SEM
ENDURSKOÈANDI FÁLAGSINS EFTIR AÈ
KAUPIN VORU GENGIN Å GEGN

3¾VAR ¶ËR 3IGURGEIRSSON

3TURLA 3IGURJËNSSON

3ITUR Å EINKAV¾È
INGARNEFND SEM
FULLTRÒI IÈNAÈAR OG
VIÈSKIPTAR¹ÈHERRA
,ÁT BËKA ¹ FUNDI AÈ
HANN HEFÈI KOMIST AÈ
SÎMU NIÈURSTÎÈU OG
(ALLDËR SGRÅMSSON
(ANN ER FORMAÈUR
KJÎRD¾MISAMBANDS &RAMSËKNAR
FÁLAGA Å 2EYKJAVÅK SUÈUR

6AR STARFSMAÈUR Å
UTANRÅKISR¹ÈUNEYTINU
¹ MEÈAN AÈ (ALLDËR
SGRÅMSSON RÁÈ ÖAR
RÅKJUM 'REINDI FR¹
SAMTALI SÅNU VIÈ
(ALLDËR UM SKOÈUN
R¹ÈHERRANS ¹ TILBOÈ
UM Å HLUT RÅKISINS 3TARFAR Å DAG SEM
R¹ÈGJAFI Å UTANRÅKISM¹LUM Å FORS¾TIS
R¹ÈUNEYTIVNU

*AFET «LAFSSON

"ALDUR 'UÈLAUGSSON

6AR FRAMKV¾MDASTJËRI 6ERÈBRÁFA
STOFUNNAR HF SEM
ANNAÈIST MATSGERÈ
¹ TILBOÈUM Å HLUT
RÅKISINS ¥ GREINARGERÈ
STOFUNNAR ERU GERÈAR
VERULEGAR ATHUGA
SEMDIR VIÈ TILBOÈ %!6
EHF

6AR FULLTRÒI FJ¹RM¹LAR¹ÈHERRA Å
EINKAV¾ÈINGARNEFND ,ÁT BËKA Å
KJÎLFAR SKILABOÈA (ALLDËRS INN ¹ FUND
NEFNDARINNAR AÈ ÖAÈ V¾RI HLUTVERK
NEFNDARINNAR AÈ LEGGJA TILLÎGUR FYRIR
R¹ÈHERRA EKKI ÎFUGT %R R¹ÈUNEYTIS
STJËRI Å FJ¹RM¹LAR¹ÈUNEYTINU

"ENËNÕ 4
%GGERTSSON
6AR ENDURSKOÈ
ANDI ¥!6 OG KOM
AÈ UNDIRBÒNINGI
SÎLUFERLISINS %R

3IGURÈUR !TLI *ËNSSON
6AR FULLTRÒI UMSJËNARAÈILA ÒTBOÈSINS
,ANDSBANKA ¥SLANDS Å ÒTBOÈSFERLINU
3AT ¹ SAMA TÅMA Å STJËRN !TORKU SEM
¹TTI R¹ÈANDI HLUT Å *ARÈBORUNUM
HF EINUM AF BJËÈENDUNUM Å HLUT
RÅKISINS 3AGÈI SIG FR¹ VERKEFNINU ¹
LOKASTIGUM ÖESS VEGNA ËEÈLILEGRA
TENGSLA VIÈ BJËÈENDUR

N° 1 Í SNYRTIVÖRUM FYRIR KARLMENN *

Biotherm Homme frá 1985 brautryðjandi í
snyrtivörum fyrir karlmenn og mest selda
herrasnyrtivaran í Evrópu í valinni dreifingu.*
Í Biotherm vörunum er hreint seyði af
Thermal Plankton, sem er einstakt, virkt
innihaldsefni (unnið úr heitum lindum) sem
hefur endurnýjandi og örvandi eiginleika á
starfsemi húðarinnar.

HIGH RECHARGE
High Recharge er orkubomba sem
endurhleður húðina. Í rakakreminu eru m.a.
ginseng, steinefni og snefilefni. Húðin fær
aukinn ljóma, einstakan raka og aukna orku.

SAMBAND VELLÍÐUNAR OG ÁNÆGJU
Ferskar, léttar áferðir, orkugefandi ilmir og
vistvænar umbúðir. BIOTHERM HOMME gerir
hvern dag ánægjulegri.

NÝTT FRÁ BIOTHERM

HIGH RECHARGE

Taska með Aquapower öflugu rakakremi
75 ml og sturtusápu 30 ml. Einnig til fyrir
þurra húð.
Verð:

3.100 kr. – verðmæti: 4.900 kr.

Age Refirm krem og Biotherm armbandsúr
í tösku. Kremið styrkir húðina og dregur úr
hrukkum, hentar fyrir 40+
Verð:

4.700 kr.

Taska með Aquatic lotion 100 ml eftir
rakstur sem er róandi og kælandi og
20 ml Aquapower rakakremi.
Verð:

2.880 kr. – verðmæti: 5.200 kr.

Taska með Age Fitness 50 ml kremi, sem
vinnur gegn fyrstu merkjum öldrunar, Age
Fitness næturkremi 20 ml og sturtusápu 30 ml.
Verð:

3.950 kr. – verðmæti: 7.390 kr.

Taska með High Recharge 50 ml kremi,
raksápu 50 ml og sturtusápu 30 ml.
Verð:

3.750 – verðmæti: 5.900

Gel Douche sturtusápa 200 ml fyrir húð
og hár og High Recharge rakakrem
20 ml í tösku.
Verð:

1.990 kr. – verðmæti: 3.890 kr.

Útsölustaðir Biotherm: Útsölustaðir: Andorra, Strandgötu 32, Hafnarfirði - Bjarg, Stillholti 14, Akranesi - Debenhams, Smáralind
GK snyrtistofa, Kjarnanum, Mosfellsbæ - Snyrtivöruverslunin Glæsibæ – Hagkaup, Kringlunni - Jara, Hafnarstræti 104, Akureyri
Konur & Menn, Hafnarstræti 9-13, Ísafirði - Lyf & heilsa, Austurveri - Lyf & heilsa Kringunni - Lyf & heilsa, Mjódd
Lyf & heilsa, Hringbraut, JL húsinu - Lyf & heilsa, Kjarnanum, Selfossi - Lyf & heilsa, Suðurgötu 2, Keflavík

Öll verð eru viðmiðunarverð. Ath. að Biotherm útsölustaðir geta boðið önnur verð.

ENDURHLEÐUR ORKU HÚÐARINNAR
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Refsiákvæði í samkeppnislögum fyrir
hendi en óvissa vegna fordæmaleysis
Ákærur á hendur Einari
Benediktssyni, forstjóra
Olíuverslunar Íslands hf,
Geir Magnússyni, fyrrverandi forstjóra Olíufélagsins
hf., og Kristni Björnssyni,
fyrrverandi forstjóra
Skeljungs hf., vegna samráðs gefa tilefni til þess að
skoða álitaefni samkeppnislaga.
Sú staðreynd að einstaklingar
höfðu aldrei verið ákærðir fyrir
brot á samkeppnislögum fram að
útgáfu ákæru á hendur forstjórum olíufélaganna á árunum 1993
til 2001, Kristni Björnssyni, Geir
Magnússyni og Einari Benediktssyni, gefur tilefni til þess að varpa
fram eftirfarandi spurningu: Er
hægt á grundvelli ákvæða í samkeppnislögum að sakfella starfsmenn fyrirtækja fyrir brot á samkeppnislögum og dæma þá til
refsinga?
Ákæruvaldið í máli gegn forstjórum olíufélaganna, sem höfðu
samráð um yfirgripsmikla starfsemi olíufélaganna á árunum 1993
til 2001, hefur metið stöðu málsins
sem svo, eftir fimm ára langa
rannsókn og ákærumeðferð, að
hægt sé að sækja menn til saka og
dæma þá til refsingar á grundvelli
samkeppnislaganna. Annars hefði
ekki verið ákært í málinu og krafa
um refsingu engin verið. Afstaða
ákæruvaldsins til þessa álitaefnis
er því ljós.

,AGA¹KV¾ÈIN SKÕR p VAFI UPPI
Í 42. grein samkeppnislaga, sem
forstjórarnir eru meðal annars
ákærðir fyrir að brjóta gegn,
kemur fram að „brot gegn lögum
þessum, reglum og fyrirmælum
settum samkvæmt þeim varða
fésektum eða fangelsi allt að
tveimur árum en fangelsi allt að
fjórum árum ef sakir eru miklar“.
Í sömu lögum segir einnig að
gera megi sektir jafnt lögaðilum
sem einstaklingum og „hafi starfsmaður lögaðilans framið brot á
lögum þessum eða reglum settum
samkvæmt þeim má einnig gera
lögaðila þessum sekt og sviptingu
starfsréttinda“, og þá getur lögaðili borið ábyrgð á greiðslu sektar sem „starfsmaður hans er
dæmdur til að greiða vegna brota
á lögum þessum enda séu brot
tengd stafi hans hjá lögaðilanum“.
Í grein Róberts Ragnars Spanó,
nýskipaðs prófessors við lagadeild Háskóla Íslands, í Tímariti
lögfræðingafélagsins leitast hann
við að svara fyrrnefndri spurningu, um hvort starfsmenn fyrirtækja geti borið refsiábyrgð.
Svar hans er að „vafi leiki á því,
að mælt sé fyrir um refsiverða

(²3,%)4 ¥ (®&5¨34®¨65- 3+%,*5.'3 3TARFSMENN SAMKEPPNISYFIRVALDA SJ¹ST HÁR FARA MEÈ GÎGN ÒT ÒR HÎFUÈSTÎÈVUM 3KELJUNGS  DESEMBER  2ANNSËKN OG ¹K¾RU
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háttsemi starfsmanna fyrirtækja,“
í samkeppnislögum þannig að
„fullnægt sé kröfum stjórnarskrárinnar“. Róbert Ragnar segir
refsiákvæðið í lögunum, eitt og
sér, ekki svara því ótvírætt „hvort
starfsmenn fyrirtækis geti orðið
refsiábyrgir vegna háttsemi í
rekstri“ sem fellur undir þær
greinar samkeppnislaga sem tilgreina ólögmætt samráð eða misnotkun á markaðsráðandi stöðu.

'%)2 -!'.²33/.

„Með öðrum orðum: Þótt 42. grein
samkeppnislaga veiti almenna
heimild til að refsa einstaklingi,
þar á meðal starfsmanni fyrirtækis, vegna brota á lögunum verður
að afmarka hverju sinni með sjálfstæðri túlkun á einstökum ákvæðum laganna [...] hvort þar sé mælt
fyrir um refsinæma verknaði persónulegra (lifandi) gerenda og þá
hvort starfsmenn fyrirtækja falli
í þann hóp“, eins og orðrétt segir í
grein Róberts.
Haft var eftir Ragnari H. Hall,
lögmanni Kristins Björnssonar, í
Fréttablaðinu í gær að hann liti á
ákærurnar á hendur forstjórunum
sem „lögfræðilega tilraunastarfsemi“ því hæpið væri, á grundvelli sömu raka og Róbert Ragnar
fjallar um í grein sinni, að sækja
einstaklinga til saka fyrir brot á
samkeppnislögum.

3TËRFELLDAR ¹K¾RUR OG FORD¾MI
Ákærurnar eru í 27 liðum eins og
greint var frá Fréttablaðinu í gær.
Í fyrsta hluta ákærunnar er fjallað um brot sem tengjast samráðum vegna útboða, sem að nokkru
leyti geta talist sambærileg þeim
sem liggja til grundvallar í máli
Reykjavíkurborgar og Strætó bs.
en héraðsdómur dæmdi olíufélögin til þess að greiða Reykjavíkurborg tæpar 78 milljónir króna í
skaðabætur vegna samráðs. Féllst
dómurinn meðal annars á þá röksemd, sem er kjarninn í málflutningi Reykjavíkurborgar, að samráðið væri til þess fallið að „hækka
verð, eða að minnsta kosti komast
hjá lækkun verðs, í því skyni að
skapa ávinning í einu eða öðru

%).!2 "%.%$)+433/.

formi“, eins og orðrétt segir í
dómnum.
Gísli Baldur Garðarsson, stjórnarformaður og lögmaður Olís,
sagðist í samtali við Fréttablaðið
líta svo á að mál Reykjavíkurborgar
væri ekki fordæmisgefandi fyrir
önnur mál sem hugsanlega koma í
kjölfarið. „Þetta tiltekna mál 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 og sammælst um verð,“
sagði Gísli Baldur eftir að dómur
var kveðinn upp.
Þetta vekur spurningar um
hvort forsvarsmenn olíufélaganna

&2¡44!",!¨)¨%«,

líti svo á að vafi leiki á því að samráð hafi verið viðhaft vegna annarra útboða sem tiltekin eru í
skýrslu samkeppnisyfirvalda og
ákæru á hendur forstjórunum
þremur. Meðal annars í tengslum
við útboð íslenska ríkisins sem
undirbýr málsókn á hendur olíufélögunum, eins og greint hefur
verið frá í Fréttablaðinu. Ef forsvarsmenn neita því fyrir dómi að
samráð hafi verið viðhaft, en
dómur kemst að þeirri niðurstöðu
að svo hafi verið, er rökrétt á
grundvelli almennra viðmiða að
ætla að meðferð málsins verði í
öðrum farvegi en hún hefði annars verið. Á þetta á þó eftir að
reyna fyrir dómi.
Í öðrum hluta ákærunnar er
fjallað um brot tengd skiptingu
markaðar og í þriðja hluta fjallað
um samráð um verð á söluvörum
og almennum viðskiptakjörum.
Óljóst er hvenær málið verður
tekið fyrir í dómi en reikna má
með að meðferð þess verði
umfangsmikil þar sem mikið
magn
gagna liggur að baki
ákærunni á hendur forstjórunum.

&2¡44!3+µ2).'
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MAGNUSH FRETTABLADIDIS
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 DESEMBER 
3AMKEPPNISYFIRVÎLD GERA HÒSLEIT HJ¹
OLÅUFÁLÎGUNUM
 OKTËBER 
3AMKEPPNISSTOFNUN SEKTAR OLÅUFÁLÎGIN
UM   MILLJARÈA KRËNA FYRIR SAMR¹È
 JANÒAR 
FRÕJUNARNEFND SAMKEPPNISM¹LA
¹KVEÈUR AÈ L¾KKA SEKTIR OLÅUFÁLAGANNA
NIÈUR Å   MILLJARÈA KRËNA /LÅS VAR
GERT AÈ GREIÈA  MILLJËNIR KRËNA
%SSO  MILLJËNIR KRËNA OG 3KELJUNGI
 MILLJËNIR
 NËVEMBER
%MB¾TTI RÅKISLÎGREGLUSTJËRA LÕKUR
RANNSËKN M¹LSINS OG SENDIR M¹LIÈ TIL
RÅKISSAKSËKNARA
 FEBRÒAR 
&RÁTTABLAÈIÈ FLYTUR AF ÖVÅ FRÁTTIR AÈ 
HAFI STÎÈU SAKBORNINGA VIÈ ¹K¾RU
MEÈFERÈ HJ¹ EMB¾TTI RÅKISLÎGREGLU
STJËRA

¹GÒST 
&RÁTTABLAÈIÈ FLYTUR AF ÖVÅ FRÁTTIR AÈ
ENGINN SÁ AÈ VINNA AÈ ¹K¾RUMEÈFERÈ
RÅKISSAKSËKNARA VEGNA VERÈSAMR¹ÈS
OLÅUFÁLAGANNA (ELGI -AGNÒS 'UNN
ARSSON SAKSËKNARI VAR Ö¹ Å SUMARFRÅI
OG L¹ VINNA VIÈ M¹LIÈ NIÈRI ¹ MEÈAN
SEPTEMBER 
&RÁTTABLAÈIÈ FLYTUR AF ÖVÅ FRÁTTIR
AÈ ÅSLENSKA RÅKIÈ HAFI ËSKAÈ EFTIR
VIÈURKENNINGU ¹ BËTASKYLDU VEGNA
VERÈSAMR¹ÈS OLÅUFÁLAGANNA Å TENGSL
UM VIÈ ÒTBOÈ 2ÅKISKAUPA /LÅUFÁLÎGIN
HÎFNUÈU VIÈURKENNINGU OG ¹KVAÈ
RÅKIÈ Å KJÎLFARIÈ AÈ HÎFÈA M¹L ¹ HEND
UR ÖEIM
 DESEMBER 
2EYKJAVÅKURBORG OG 3TR¾TË BS ERU
D¾MDAR T¾PAR  MILLJËNIR KRËNA Å
B¾TUR VEGNA VERÈSAMR¹ÈS OLÅUFÁLAG
ANNA Å TENGSLUM VIÈ ÒTBOÈ Å OKTËBER
 2ANNSËKN OG ¹K¾RUMEÈFERÈ
M¹LSINS STËÈ YFIR Å N¾STUM FIMM ¹R


V[ha{iijg
30%*
afsláttur

30%*

(#h¨i^

30%*

afsláttur

7VgcV

afsláttur

I>A7DÁ

I>A7DÁ

'#))%

`g

&#--%

`g

I>A7DÁ

7`ViÂ^cYVkZgÂ
(#).%!"

7`ViÂ^cYVkZgÂ
'#+.%!"

(#%&%

`g

7`ViÂ^cYVkZgÂ
)#(%%!"

<jÂgc{g^iVghjccjYV\
`a#&*/%%Hb{gVa^cY

=j\^cc{g^iVg/
AVj\VgYV\@g^c\aj`a#&,/%%
HjccjYV\Hb{gVa^cY`a#&+/%%

*
30%
afsláttur

30%*
afsláttur

30%*

,#h¨i^

afsláttur

6abZcci

I>A7DÁ

I>A7DÁ

(#).%

(#&)%

`g

I>A7DÁ

`g

7`ViÂ^cYVkZgÂ
)#).%!"

'#,.%

7`ViÂ^cYVkZgÂ
)#..%!"

`g

&%#h¨i^
6abZcci

7`ViÂ^cYVkZgÂ
(#..%!"

,#h¨i^
H`{aYkZg`

*
30%
afsláttur

90%*

*
30%
afsláttur

afsláttur

30%*

I>A7

afsláttur

&.

I>A7DÁ
I>A7DÁ

(#&(%

`g

7`ViÂ^cYVkZgÂ
)#)-%!"

6[ha{iijggZ^`cVhiV[7`ViÂ^cYVkZgÂ^ZÂVVabZccjkZgÂ^#
HVb`k¨bihaja^hiVBdg\jcWaVÂh^ch*#YZh#"&&#YZh#'%%+#

'#%.%

`g

7`ViÂ^cYVkZgÂ
'#..%!"

I>A7DÁ

'#,-%

`g

7`ViÂ^cYVkZgÂ
(#.-%!"

6abZcc
&#..

*
30%
afsláttur

35%*

30%*

afsláttur

&#h¨i^

afsláttur

H`{aYkZg`

'#h¨i^
6abZcci

I>A7DÁ

(#'-%

`g

Â

I>A7DÁ

I>A7DÁ

7`ViÂ^cYVkZgÂ
)#+.%!"

'#.&%

(#',%

`g

`g

`ncc^c\VgkZgÂ
)#).%!"

7`ViÂ^cYVkZgÂ
)#+-%!"

ÓiiVgHkZ^chhdc{g^iVgaVj\VgYV\
Hb{gVa^cY`a#&)/%%
@g^c\aj`a#&+/%%

30%*

*
30%
afsláttur

35%*
afsláttur

*
33%
afsláttur

afsláttur

'#h¨i^
7VgcV

+#h¨i^

*
30%
afsláttur

¡k^h\jg

I>A7DÁ
I>A7DÁ

(#h¨i^

I>A7DÁ

,#h¨i^

¡k^h\jg

)#--%

¡k^h\jg

`g

7`ViÂ^cYVkZgÂ
+#.-%!"

(#..%

`g

7`ViÂ^cYVkZgÂ
*#.-%!"

'#+)%

`g

7`ViÂ^cYVkZgÂ
(#,-%!"

I>A7DÁ

)#&-%

`g

I>A7DÁ

7`ViÂ^cYVkZgÂ
*#.-%!"

(#*+%

`g

7`ViÂ^cYVkZgÂ
*#).%!"

.#h¨i^

-#h¨i^

¡k^h\jg

¡k^h\jg

*#h¨i^
H`{aYkZg`

*
35%
afsláttur

*
30%
afsláttur

*
30%
afsláttur

*
30%
afsláttur

I>A7DÁ

7DÁ

..

`g

cikZgÂ
..!"

(#'-%

I>A7DÁ

'#%.%

`g

7`ViÂ^cYVkZgÂ
'#..%!"

`g

I>A7DÁ

'#*.%

`g

7`ViÂ^cYVkZgÂ
(#..%!"

H^\gc{g^iVgaVj\VgYV\
`a#&*/%%@g^c\aj

I>A7DÁ

(#).%

`g

7`ViÂ^cYVkZgÂ
)#..%!"

7`ViÂ^cYVkZgÂ
)#+.%!"



 DESEMBER  &®345$!'52

+!50(®,, ¥3,!.$3 [Hlutabréf]
)#%8  

 

-%34! (++5.
&LAGA
4EYMI


&JÎLDI VIÈSKIPTA 
6ELTA  MILLJËNIR

-%34! ,++5.
 
 
 

.ÕHERJI
-AREL
%IMSKIPAFÁLAGIÈ

 
 
 

(,54!"2¡& ¥ ²26!,36¥3)4®,5       !CTAVIS  
   !LFESCA      !TLANTIC 0ETROLEUM  
   !TORKA      "AKKAVÎR     
%IMSKIPAFÁLAGIÈ      &, 'ROUP      'LITNIR
     +AUPÖING      ,ANDSBANKINN  
   -AREL      -OSAIC &ASHIONS     
3TRAUMUR "URÈAR¹S      ®SSUR    

5MSJËN

N¹NAR ¹ VISIRIS

Peningaskápurinn...
4ILFINNINGAHITI TENGDUR VÎRUMERKI

(¾TTULEG NÕJUNG FYRIR LYGALAUPA

&RAMKV¾MDASTJËRI (OUSE OF &RASER *OHN +ING
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OPEC-ríkin draga
úr olíuframleiðslu
Heimsmarkaðsverð á hráolíu tók
talsverðan kipp í gær í kjölfar
þess að aðildarríki OPEC, samtökolíuútflutningsríkja, ákváðu að
loknum fundi sínum í Abuja í
Nígeríu í gær að minnka olíuframleiðslu ríkjanna um allt að hálfa
milljón olíutunna á dag frá og með
febrúar á næsta ári.
Verð á olíu, sem afhent verður í
janúar á næsta ári, hækkaði um
rúman dal bæði á markaði í Bandaríkjunum og verð á Norðursjávarolíu álíka mikið. Verð á báðum
mörkuðum fór í kringum 62,43
dali á tunnu.
Ali al-Jarrah al-Sabah, olíumálaráðherra Kúvæt, sagðist að
loknum fundinum vera ánægður
með niðurstöðuna og vísaði til
ákvörðunar samtakanna í október
þar sem ákveðið var að draga úr
olíuframleiðslu um 1,2 milljónir
tunna á dag frá 1. nóvember síðastliðnum til að sporna gegn frekari verðlækkunum á hráolíu og
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draga úr umframbirgðum á olíu.
Heildarsamdrátturinn nemur því
um 1,7 milljónum tunna á dag.
Fulltrúar
aðildarríkjanna
OPEC, sem eru 11 talsins, sögðu
einhug um ákvörðunina og vísuðu
á bug orðrómi um að ríkin muni
ekki öll draga úr olíuframleiðslu
sinni. Það gerðist einmitt í nóvember enda dróst olíuframleiðsla
ekki saman um nema 1,2 milljónir
tunna í mánuðinum öllum.
JAB

OMX gerir tilboð í
kauphöll Slóveníu
Norræna
kauphallasamstæðan
OMX hefur gert kauptilboð í
Kauphöllina í Ljubljana í Slóveníu. Tilboðið hljóðar upp á 4,2 milljónir evra eða rúmar 386 milljónir
íslenskra króna.
Hans-Ole Jochumsen, forseti
upplýsingaveitna og nýmarkaða
hjá OMX, segir í tilkynningu að
verði af kaupunum muni þau rúmlega 130 fyrirtæki sem skráð eru í
kauphöllinni
verða
sýnilegri.
Markaðsvirði félaganna nemur
1.655 milljörðum íslenskra króna.
Tilboðið hefur verið lagt fyrir
stjórn slóvensku kauphallarinnar
og þá 29 banka og fjármála-
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stofnanir sem að henni standa. Þá
eru kaupin háð samþykki fjármálayfirvalda í Slóveníu, að því er
segir í tilkynningunni.
JAB
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3TORK BOÈAR TIL FUNDAR
UM VANTRAUST ¹ STJËRN
Stjórn Stork í Hollandi
boðar með harmkvælum
sérstakan hluthafafund
þar sem efnið er vantraustsyfirlýsing á hana.
Tekist er á um stefnu þar
sem stærstu hluthafar
vilja brjóta upp starfsemina. Marel hefur hug
á að kaupa Stork Food
Systems.
Stork-fyrirtækjasamstæðan hollenska boðar til sérstaks hluthafafundar í Amsterdam 18. janúar
næstkomandi. Fundurinn er boðaður í kjölfar beiðni stærstu hluthafa Stork, bandarísku fjárfestingarsjóðanna Centaurus Capital
og Paulson & Co., sem saman fara
með um 32 prósenta hlut.
Á fundinum verða bornar upp
tvær tillögur sem sjóðirnir lögðu
til í bréfi til Stork 23. nóvember
síðastliðinn. Fyrri tillagan er vantraustsyfirlýsing á yfirstjórn
(supervisory board) Stork. Verði
hún samþykkt leiðir hún til þess
að stjórnin þurfi að fara frá í
heild.
Í hinni er lagt til að sérhver
ákvörðun framkvæmdastjórnar
Stork (management board) varðandi kaup eða eignastýringu að
virði meira en 100 milljónir evra
verði tekin til endurskoðunar hluthafa á fundinum.
Deila hluthafanna og stjórnar
fyrirtækisins hljóp í algjöran hnút
þegar stjórnin neitaði að fara eftir
niðurstöðu meirihluta hluthafafundar í október þar sem samþykkt var að skipta samstæðunni

"/%).' ¶/4! ¥ 6)¨(!,$) +JARNASTARFSEMI 3TORK .6 ER Å FLUGVÁLAIÈNAÈI EN S¹ HLUTI

FYRIRT¾KJASAMST¾ÈUNNAR FRAMLEIÈIR MEÈAL ANNARS FYRIR "OEING -AREL HEFUR HINS VEGAR
AUGASTAÈ ¹ MATV¾LAVINNSLUVÁLAHLUTA 3TORK
&2¡44!",!¨)¨!&0

upp þannig að Stork einbeitti sér
að kjarnastarfsemi, en aðrir hlutar yrðu seldir.
Marel sem með óbeinum hætti
ræður yfir átta prósenta hlut í
Stork sér mikil tækifæri í sameiningu við matvælavinnsluvélahlutann sem kallast Stork Food Systems. Kjarnastarfsemi Stork er
hins vegar í flugvélaiðnaði og
stendur sá hluti undir rúmum 60
prósentum starfseminnar.
Í tilkynningu sem Stork sendi
út í gær kemur fram að stjórn og
stjórnendur telji tillögur sjóðanna
„með
öllu
óréttlætanlegar,
ábyrgðarlausar og þjóni ekki hagsmunum fyrirtækisins og hluthafa

þess“. Stork segist þess fullvisst
að tillögurnar séu til þess fallnar
að rýra verðgildi hlutabréfa fyrirtækisins og séu skaðlegar viðskiptahagsmunum þess. „Því er
eftir því kallað að hluthafar hafni
allir tillögunum.“ Fyrirtækið segist hins vegar nauðbeygt til þess
að boða til fundarins fyrst eftir
því hafi verið leitað.
„Vantrauststillagan er ekki einvörðungu byggð á óréttmætum og
röngum málflutningi, heldur er
hún til þess fallin að auka enn á
þann óróa sem Stork er nú í með
mögulegum alvarlegum afleiðingum fyrir fyrirtækið,“ segir í tilkynningunni.
OLIKR FRETTABLADIDIS

Miklar sveiflur á 365 og Teymi
Gengi 365 hækkar um rúm fjörutíu prósent í desember. Kaupréttarsamningar
forstjóra 365 og Teymis hafa hækkað um tugi milljóna króna.
Gengi hlutabréfa í Teymi og 365,
sem mynduðu stærstan hluta af
fjárfestingafélaginu Dagsbrún, er
komið upp fyrir það verð sem var
á bréfum félaganna þegar Dagsbrún var skipt upp í lok nóvember.
Gengi á bréfum Teymis hefur
hækkað um níu prósent frá skiptingunni en um sex prósent hjá 365,
útgefanda Fréttablaðsins.
Heildarvirði Dagsbrúnar var
ríflega 27,5 milljarðar við uppstokkunina en verðmæti Teymis
og 365 er nú rúmlega tveimur
milljörðum meira.
Miklar sveiflur hafa verið á
gengi nýju félaganna, einkum 365.
Í gær stóð gengi 365 í 4,87 krónum
á hlut, sem er yfir fjörutíu prósenta hækkun frá lokum nóvember þegar gengið fór í lægsta gildi.
Þá hafði félagið fallið um fjórðung

frá uppskiptingu Dagsbrúnar. Þá
hækkuðu bréf í Teymi um rúm sex
prósent í gær og alls um átján prósent frá 30. nóvember þegar bréf
Teymis botnuðu.
Nokkrar ástæður kunna að
liggja að baki þessum viðsnúningi.
Hvað 365 varðar voru gerðir kaupréttarsamningar við lykilstjórnendur á genginu 3,44 í byrjun
desember. Auk þess keyptu Baugur Group, stærsti hluthafinn í 365,
og Fons eignarhaldsfélag, annar
stór eigandi, bréf um svipað leyti.
Félögin sjálf hafa keypt eigin
5PPSKIPTING $AGSBRÒNAR FËR
FRAM ¹ GENGINU   KRËNUR ¹ HLUT
3ÅÈASTA
GENGI
  
4EYMI  

,¾GSTA
GENGI Å ¹R
 
 

(¾KKUN GENGIS
FR¹ L¾GSTA GILDI
 
 

bréf til að mæta skuldbindingum
vegna kaupréttarsamninga sem
kann að hafa leitt til fyrrgreindra
verðhækkana.
Samningur Ara Edwald, forstjóra 365, um kaup á 23,8 milljónum hluta á genginu 3,44 til næstu
þriggja ára, hefur hækkað um 34
milljónir króna í virði.
Þá hefur verið greint frá því að
þrettán lykilstjórnendur Teymis
hafi fengið kauprétt að 175 milljónum hluta á genginu 4,45 til
næstu þriggja ára.
Árni Pétur Jónsson, forstjóri
Teymis, fær rétt til að kaupa áttatíu milljónir hluta á umræddu
gengi og nemur heildarvirði samningsins 356 milljónum króna.
Miðað við gengi gærdagsins hefur
þessi samningur aukist um 44
milljónir króna að verðmæti. EÖA
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FL Group tryggir sér Samdráttur hjá iTunes?
frekari fjármögnun
Félagið hefur fengið aðgang að 92 milljörðum á
árinu.
FL Group hefur samið um þriggja
ára fjármögnun við Barclays Capital og fær með samningnum
aðgang að 37 milljarða króna lánsfé.
Með samningnum gefst FL
kostur á að fjármagna kaup á
hlutabréfum í skráðum fyrirtækjum á Íslandi og erlendis, en
félagið er einn umsvifamesti fjár-

festirinn á innlendum hlutabréfamarkaði. Enn fremur eykst
sveigjanleiki FL til fjármögnunar
á núverandi og síðari tíma verkefnum.
Frá byrjun árs hefur FL tryggt
sér aðgang að fjármögnunarsamningum fyrir 92 milljarða króna,
eða einn milljarð evra, frá alþjóðlegum bankastofnunum.
Hannes Smárason, forstjóri
FL, segir að samningurinn við
Barclays styrki stöðu félagsins og
auðveldi því að koma áætlunum í
verk.
EÖA

Bandaríski tölvu- og hugbúnaðarrisinn Apple vísar á bug fréttum
þess efnis að sala á tónlist hjá
iTunes-tónlistarveitu fyrirtækisins hafi dregist saman um 65 prósent á fyrri hluta ársins í Bandaríkjunum.
Forsvarsmenn Apple segja
fréttirnar beinlínis rangar því
fyrirtækið hafi selt rúmlega 1,5
milljarða laga á tímabilinu. Fyrirtækið hefur þrátt fyrir þetta
neitað að gera opinberar upplýsingar um sölu tónlistar á netveitunni.
Ráðgjafarfyrirtækið Forrester Research, sem birti tölurnar í
nýlegri skýrslu, segir of snemmt
að rýna í merkinguna en ýjar að
því hvort kaupendur stafrænnar
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tónlistar hafi fengið nóg því einungis sé hægt að spila tónlist sem
keypt sé í netveitu iTunes í iPodspilastokkum, sem Apple framleiðir.
Niðurstöðurnar eru svipaðar
þeim og greiningarfyrirtækið
Nielsen Soundscan greindi frá
fyrr á árinu en fyrirtækið segir
söluna hafa staðið í stað eða
minnkað nokkuð frá byrjun árs.
Það bendir hins vegar á að samdráttar gæti hjá fleiri tónlistarveitum en iTunes.
Fram kemur í könnun Forrester Reasearch að sala á tónlist á
netinu sé enn sem komið er einungis lítið brot af heildarsölu á
tónlist því sala á hljómdiskum
trónir enn á toppinum.
JAB

,ÅFLEGUR UPPHAFSDAGUR )CELANDAIR
Áhersla verður lögð á
frekari vöxt fyrirtækisins, segir stjórnarformaður Icelandair Group
Holding. Forstjórinn tók
sprettinn úr Kauphöllinni í beina útsendingu
hjá Bloomberg-fréttaveitunni.
/,¥56)..3,! 3TRAUMUR ER FARINN ÒT ÒR
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Straumur selur
í Artumas
Straumur-Burðarás hefur selt
allan sinn hlut í kanadíska orkufyrirtækinu Artumas Group sem
er skráð í Kauphöllina í Ósló. Um
sex prósenta hlut var að ræða,
sem hægt er að meta á rúmlega
600 milljónir króna.
Ætla má að Straumur hafi hagnast nokkuð á fjárfestingunni ef
tekið er mið af gengisþróun í Artumas frá því í fyrrasumar þegar
bréfin komust í eigu gamla Burðaráss. Burðarás keypti bréfin
skömmu eftir að Artumas var
skráð á markað og fór hlutur hans
mest upp í tæp tíu prósent.
Artumas vinnur að orkuvinnslu
og dreifingu orku í nokkrum löndum í Austur-Afríku.
EÖA

Icelandair Group Holding hf. er
fyrsta íslenska félagið til að skrá
bréf sín í Kauphöll Íslands eftir að
hún varð hluti af OMX Nordic
Exchange. Viðskipti hófust með
bréf félagsins í gær. „Svolítið
merkilegt er að vera nýjasta fyrirtækið á markaði, en um leið eitt af
þeim elstu í landinu,“ sagði Jón
Karl Ólafsson, forstjóri Icelandair,
við skráningu félagsins.
Heildarhlutafé Icelandair Group
Holding er einn milljarður en alls
voru 185 milljónir hluta seldar
almenningi, starfsmönnum og fagfjárfestum í nýlega afstöðnu útboði.
Virði félagsins miðað við útboðsgengi var því 27 milljarðar króna.
Félagið var selt nýjum kjölfestufjárfestum,
starfsmönnum
og
almenningi og því aftur komið á
markað sem félag í svipuðum
rekstri og fyrirrennari þess, Flugleiðir hf., sem var skráð í Kauphöll
Íslands árið 1992. „Flugleiðir voru
áttunda félagið sem hér var skráð á
markað og mikið vatn runnið til
sjávar frá þeim tíma,“ sagði Páll
Harðarson, forstöðumaður rekstrarsviðs Kauphallarinnar, þegar hann
bauð félagið velkomið. Sem dæmi

benti hann á að uppreiknað markaðsvirði félaga í Kauphöllinni á
þeim tíma hefði ekki numið nema
um 17 milljörðum króna, en í dag
nemur markaðsvirði skráðra félaga
um 2.600 milljörðum króna. Páll
benti á að í nýafstöðnu útboði hafi
komið í ljós áhugi erlendra fjárfesta á Icelandair. Á lista yfir tíu
stærstu hluthafa eru tveir erlendir
bankar og um sex prósent félagsins
eru í erlendri eigu. „Við höldum að
með þeim breytingum sem eiga sér
stað með inngöngu Kauphallarinnar í OMX Nordic Exchange muni
slíkur áhugi enn aukast.“
Jón Karl sagði félagið hlakka
mikið til verunnar í Kauphöllinni.
„Okkur telst til að við séum fyrsta
félagið úr ferðaþjónustugeiranum
sem er að koma inn aftur og teljum
mjög mikilvægt að ferðaþjónustan,
sem hér hefur verið vaxandi
atvinnugrein, eigi í Kauphöllinni
verðugan fulltrúa. Við ætlum að
gera okkar besta til að sjá til þess
að þetta fyrirtæki blómstri og verði
hér flottasta fyrirtækið á markaði,
að minnsta kosti í þessum geira,“
sagði hann rétt áður en viðskipti
hófust í gær. Jón Karl gat þó ekki
staldrað lengi við í Kauphöllinni því
hann þurfti að vera mættur í
Útvarpshúsið klukkan hálfellefu
um morguninn þar sem búið var að
koma á beinum hlekk yfir gervihnött svo að hann gæti verið í beinni
útsendingu í viðtali við viðskiptafréttaveituna Bloomberg. „Áhugi á
íslensku viðskiptalífi er miklu meiri
en verið hefur,“ sagði hann á hlaupum í útsendinguna og bætti við að
vissulega fylgdi því ábyrgð um leið
og tækifæri. Ekki var að sjá í

útsendingunni að forstjórinn hafi
verið á síðustu stundu þegar hann
sallarólegur svaraði spurningum
og kvaðst hæstánægður með upphaf viðskipta og nýafstaðið útboð.
Hann benti á að félagið hefði vaxið
hratt síðustu ár og útskýrði að
skipulag félagsins hefði gert því
kleift að bregðast hratt við breyttum aðstæðum í flugheiminum eftir
hryðjuverkin í Bandaríkjunum
haustið 2001. „Í raun hafa síðustu
þrjú til fjögur ár verið þau farsælustu í sögu félagsins,“ benti hann á,
en á sama tíma hafa mörg erlend
flugfélög átt í erfiðleikum. Benti
hann á að hæfileikinn til að laga sig
að breyttum rekstraraðstæðum
væri mikilvægur fyrirtækjum í
fluggeiranum. Icelandair segir Jón
Karl bæði geta vaxið hratt eða dregið hratt saman seglin, ef á þurfi að
halda.
„Við stefnum á vöxt en enga
byltingu,“ segir Finnur Ingólfsson,
stjórnarformaður Icelandair Group
Holding, og telur tækifærin næg.
Félagið ætli sér til að mynda vænan
hlut í auknum ferðamannastraumi
sem spáð hafi verið um leið og það
vinni að því að sú spá rætist. „Ferða-

iðnaður er vaxtargrein í heiminum
og við ætlum að leggja okkar að
mörkum til að íslensk fyrirtæki geti
vaxið með góðum samgöngum til
landsins,“ segir hann og bendir á að
þótt Icelandair sé kannski ekki
stærsta útrásarfyrirtækið þá sé það
það fyrsta. „Samgöngurnar sem
félagið býður milli Íslands og annarra landa er auðvitað grunnurinn
að þeim árangri sem útrásarfyrirtækin hafa verið að ná. Alveg klárt
er að félagið og eigendur þess eiga
skyldum að gegna í þeim efnum.“

Starfsemi IG í Maryland lögð af

Staðfest að brotið var á Mjólku

Icelandic USA, dótturfélag Icelandic Group, ætlar að loka verksmiðju
sinni í Cambridge í Maryland. Í
verksmiðjunni fara á milli þrjátíu
og fjörutíu prósent af framleiðslu
Icelandic USA fram og þar starfa
um það bil fjögur hundruð manns.
Ekki stendur til að bæta við nýrri
verksmiðju, þar sem félagið getur
sinnt allri framleiðslu og dreifingu
fyrirtækisins í verksmiðju sinni í
Newport News í Virginíu og í
nýlegri dreifingarmiðstöð á sömu
slóðum. Smám saman verður dregið úr starfseminni í Cambridge þar
til henni verður alfarið hætt í árslok 2007.
Lokunin mun, samkvæmt tilkynningu frá Icelandic Group, fela
í sér 0,8 milljarða króna virðisrýrnun sem mun gjaldfærast á
fjórða ársfjórðungi 2006. Þar að
auki mun falla til um 0,4 milljarða
króna kostnaður vegna endurskipulagningar á sama ársfjórðungi. Í Morgunkorni Glitnis segir
að með þessu sé ljóst að rekstrar-

Áfrýjunarnefnd samkeppnismála
hefur staðfest úrskurð Samkeppniseftirlitsins frá 13. október um að
Osta- og smjörsalan hafi misnotað
markaðsráðandi stöðu sína gagnvart Mjólku. Það hafi hún gert með
því að mismuna viðskiptaaðilum
með ólíkum skilmálum í sams konar
viðskiptum með undanrennuduft.
Osta- og smjörsalan áfrýjaði
úrskurðinum til Áfrýjunarnefndar
samkeppnismála sem nú hefur staðfest hann.
Ólafur M. Magnússon, forstjóri
Mjólku, telur að þetta staðfesti þá
gagnrýni sem forsvarsmenn Mjólku
hafi haft uppi gagnvart samkeppnisumhverfi mjólkuriðnaðarins. „Ég
held að landbúnaðarráðherra hljóti
að bregðast við því kalli sem þessi
niðurstaða gefur til kynna. Ef þessu
umhverfi verður ekki breytt felur
það í sér að það sé beinn vilji stjórnvalda að Mjólka, og aðrir þeir sem
hafa verið að hasla sér völl í samkeppni við mjólkuriðnaðinn, hverfi
af sjónarsviðinu.“
HHS

$AGSVELTA YFIR  HUNDRUÈ MILLJËNUM

Hinir vinsælu
gel-arnar
komnir aftur
Viður eða gler
Ýmsir litir í boði
Auðveld uppsetning
Hægt að staðsetja
nánast hvar sem er
Lyktarlaus bruni
Reykháfur óþarfur !
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,ÅFLEG VIÈSKIPTI VORU MEÈ )CELANDAIR 'ROUP (OLDING ¹ FYRSTA DEGI FÁLAGSINS Å
+AUPHÎLLINNI &ÁLAGIÈ H¾KKAÈI UM   PRËSENT FR¹ ÒTBOÈSGENGI TIL FJ¹RFESTA
OG KOSTAÈI HLUTURINN   KRËNUR Å LOK G¾RDAGS
!LLS NAM VELTAN ¹ FYRSTA VIÈSKIPTADEGI  MILLJËN KRËNA SEM VAR TVÎFALT
MEIRA EN HJ¹ N¾ST VELTUMESTA FÁLAGINU OG SKIPTU FJÎGUR PRËSENT HLUTAFJ¹R Å
NÕJA FÁLAGINU UM HENDUR -ARKAÈSVERÈM¾TI )CELANDAIR 'ROUP (OLDING VAR
EÖA
  MILLJARÈAR KRËNA Å LOK G¾RDAGS
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Å #AMBRIDGE Å -ARYLAND VERÈUR LOKAÈ ¹ N¾STA ¹RI

markmið félagsins, um 55 milljóna
evra EBITDA-framlegð, sem eru
um fimm milljarðar króna, fyrir
árið í heild muni ekki nást. Allt
stefni í að árið verði litað af slökum rekstrarárangri og mikilli
endurskipulagningu eins og árið
2005. Björgólfur Jóhannsson, forstjóri Icelandic Group, segir að nú
sjái brátt fyrir endann á mikilli
endurskipulagningu innan sam-

stæðunnar. „Þær miklu breytingar
sem hafa verið keyrðar í gegn á
árinu munu skila sér í mun betri
rekstrarárangri í ár en í fyrra, þótt
enn megi gera betur. Lokun verksmiðjunnar í Cambridge mun hafa
í för með sér betri rekstrarniðurstöðu þar sem nýting verksmiðju
okkar í Newport News verður betri
og rekstur hennar fyrir vikið hagkvæmari.“
HHS

OLIKR FRETTABLADIDIS
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Ábyrg afstaða
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M

ála sannast er að gildi sjávarútvegs fyrir þjóðarbúskapinn er ekki það sama og áður. Eigi að síður
skiptir hann enn sköpum og er bakbein allrar
verðmætasköpunar í landinu. Alþjóðleg hagsmunagæsla á því sviði hefur í því ljósi engu minni
þýðingu en fyrr.
Þetta kom einkar vel í ljós á dögunum þegar fjallað var um
verndun viðkvæmra vistkerfa í úthafinu á vettvangi Sameinuðu
þjóðanna. Þar náðist mikilvægt samkomulag. Það fól í sér málamiðlun. En hún brýtur ekki í bága við þau grundvallarsjónarmið
sem við og flestar aðrar ábyrgar fiskveiðiþjóðir höfum fylgt.
Það hefur verið ófrávíkjanleg afstaða Íslands að Sameinuðu
þjóðirnar ættu í samræmi við hafréttarsáttmálann að viðurkenna í verki rétt svæðabundinna samtaka þjóða til að stjórna
veiðum á úthöfunum. Aðeins með því móti er unnt að tryggja
staðbundna þekkingu sem er afar mikilvæg á þessu sviði.
Á vettvangi Sameinuðu þjóðanna hafa verið gerðar margar
tilraunir til þess að taka allt vald í þessum efnum undir einn hatt.
Slík skipan mála mun veikja vísindalegar forsendur sem grundvöll ákvarðana en auka að sama skapi vægi lögmáls hrossakaupanna.
Sums staðar er þörf á að banna veiðar með botnvörpu til þess
að vernda viðkvæm vistkerfi. Það á við bæði innan landhelgi sem
utan. Engar vísindalegar forsendur eru hins vegar fyrir algildu
banni af því tagi. Hrossakaup á vettvangi allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna um fiskveiðistjórnun eru líkleg til að leiða til
þess háttar óvísindalegra ákvarðana.
Hentistefna varðandi grundvallarregluna um sjálfbæra nýtingu á greiðari leið upp á fundarborð allsherjarþingsins en
svæðastofnana. Fyrir þá sök er þeim betur treystandi til að
framfylgja ábyrgri og um leið hagkvæmri nýtingarstefnu.
Það er utanríkispólitískur styrkur Íslands að hafa á alþjóðavettvangi fylgt skýrum grundvallarviðhorfum í þessum efnum
um langan tíma. Afstaða er því ekki tekin eftir því hvernig vindarnir blása hverju sinni eða hvernig á stendur með önnur mál.
Þegar Halldór Ásgrímsson kom í utanríkisráðuneytið fyrir
meir en áratug var á ný farið að halda fast í reipi grundvallarsjónarmiða varðandi þessa hagsmuni Íslands. Eftirmenn hans
hafa allir fetað í þau fótspor.
Með sumum öðrum þjóðum þykir fiskur varla nógu fínt málefni til afskipta fyrir utanríkisráðuneyti. Í því ljósi er ærin
ástæða til þess að taka undir með sjávarútvegsráðherra þegar
hann í grein hér í Fréttablaðinu í þessari viku ber lof á sterka
forystu utanríkisráðuneytisins við afgreiðslu þessara mála á
vettvangi Sameinuðu þjóðanna fyrir skömmu.
Ísland á mikið undir því að fylgt sé skýrri og markvissri
langtímastefnu á þessu sviði hvar sem þau eru til umfjöllunar á
alþjóðavettvangi. Í þeim efnum dregur utanríkisþjónustan eðlilega dám af sýn þess ráðherra sem ábyrgur er á hverjum tíma.
Að öllu athuguðu er því ærin ástæða til að gefa því gaum
þegar utanríkisþjónustan vinnur vel með sjávarútvegsráðuneytinu að svo mikilvægri hagsmunagæslu eins og raun var á í þessu
tilviki.
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2¹ÈAGËÈUR REKTOR

-ËDERN &RAMSËKN

!LMENNT ER TALIÈ AÈ ÖAÈ STYRKI VIÈ
SKIPTAH¹SKËLANN ¹ "IFRÎST VERULEGA AÈ
R¹ÈA GÒST %INARSSON PRËFESSOR SEM
REKTOR GÒST HEFUR VERIÈ AFKASTAMIKILL
KENNARI OG FR¾ÈIMAÈUR Å VIÈSKIPTA OG
HAGFR¾ÈIDEILD (¹SKËLA ¥SLANDS OG LEITT
MARGAN FR¾ÈINGINN FYRSTU AKADEM
ÅSKU SPORIN ¶¹ HEFUR HANN L¹TIÈ ÖRËUN
(¹SKËLANS SIG VARÈA OG VILJAÈ BERJAST
FYRIR ¹KVEÈNUM ÒRBËTUM "AUÈ
HANN SIG MEÈAL ANNARS
FRAM TIL REKSTORS (¥ Å
FYRRA OG ATTI ¹ ENDANUM
KAPPI VIÈ +RISTÅNU )NG
ËLFSDËTTUR NÒVER
ANDI REKTOR .Ò F¾R
"IFRÎST AÈ NJËTA
KRAFTA HANS SEM
FRËÈLEGT VERÈUR AÈ
FYLGJAST MEÈ

.ÕBÒIÈ ER AÈ ENDURHANNA FLOKKS
SKRIFSTOFUR &RAMSËKNARFLOKKSINS VIÈ
(VERFISGÎTU OG VERÈUR OPIÈ HÒS ¹
LAUGARDAGINN FYRIR FLOKKSMENN OG
VELUNNARA ¶ANN DAG HELDUR &RAMSËKN
UPP ¹  ¹RA AFM¾LI SITT EN MINNA FER
FYRIR  ¹RA AFM¾LI !LÖÕÈUFLOKKSINS
SEM ENN Ö¹ ER TIL AÈ NAFNINU TIL +YNNT
VERÈUR NÕTT AFM¾LISMERKI Å TILEFNI
TÅMAMËTANNA 3J¹LFT FLOKKSMERKIÈ
SEM HANNAÈ VAR Å FRAMKV¾MDASTJËRA
TÅÈ 3IGURÈAR HEITINS 'EIRDAL ¹RIÈ 
VERÈUR ËBREYTT 6ÅSAR ÖAÈ MEÈAL ANN
ARS TIL RËTA LANDS OG LÕÈS ÖANGAÈ SEM
FLOKKURINN VILL S¾KJA STYRK SINN

Desemberuppbót á að greiða ekki
seinna en 15. desember.
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Virðing
Réttlæti

BJORGVIN FRETTABLADIDIS

b!TVINNUSTJËRNM¹LAMENN FËRU
VILLUR VEGAR ¹ SÅÈUSTU DÎGUM
ÖINGSINS ¶EIR RUGLUÈU SAMAN

Kapítalismi og ójöfnuður
E

ftir að Karl Marx valt af
stalli, hefur Samfylkingin
fundið sér nýjan spámann.
Ingibjörg Sólrún Gísladóttir
nefnir hann með velþóknun í
ræðum, og þingmannsefnin
Kristrún Heimisdóttir og
Björgvin Sigurðsson segjast bæði
á heimasíðum sínum hafa orðið
fyrir áhrifum af honum. Þetta er
bandaríski heimspekingurinn
John Rawls, sem lést fyrir fjórum
árum. Hann var prófessor í
stjórnmálaheimspeki í Harvardháskóla og höfundur umtalaðs
verks, Kenningar um réttlæti.
Þetta er vel valið. Rawls eflir
frjálslynda og öfundlausa
jafnaðarstefnu að rökum.
Rawls biður okkur að velta því
fyrir okkur, hvers konar skipulag
við myndum velja, ef við vissum
ekkert um, hvernig okkur myndi
sjálfum reiða af. Þetta kallar
hann að skríða undir fávísisfeld. Í
flókinni rökfærslu kemst Rawls
að þeirri niðurstöðu, að við
myndum undir fávísisfeldinum
ákveða að fara leið minnstu
áhættu um, hvað teldist réttlát
tekjuskipting. Við myndum reyna
að verja okkur gegn versta
kostinum, sem væri að lenda í
hópi hinna verst settu. Við
myndum velja skipulag, þar sem
hagur hinna verst settu yrði eins
góður og hann gæti framast orðið.
Þar væri lágmarkið hámarkað.
Tekjumunur manna helgaðist af
því einu, að hinir verst settu
græddu á honum.
Kenning Rawls hefur sætt
margvíslegum andmælum. Hann
gerir ráð fyrir, að menn eigi ekki
að njóta sérstakra hæfileika
sinna, því að þeir séu í sameign.
En hafa menn ekki tilkall til eigin
hæfileika? Hann skilgreinir ekki
heldur, hverjir hinir verst settu
eru: Eru þeir 1%, 5% eða 10%
fátækasta fólksins? Hann leiðir
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hjá sér, hvers vegna þeir eru
verst settir. Eiga menn ekki að
bera einhverja ábyrgð á eigin
hlutskipti? Einnig má spyrja,
hvort frjálst val einstaklinga muni
ekki ætíð raska „réttlátri“
tekjuskiptingu. Stórsöngvari
heldur tónleika. Fimm þúsund
manns greiða aðgangseyrinn,
fimm þúsund krónur. Eftir þetta
eru fimm þúsund manns hver
fimm þúsund krónum fátækari og
einn maður tveimur og hálfri
milljón krónum ríkari. Tekjuskiptingin er orðin ójafnari. En erfitt
er að koma auga á ranglætið.
Hvað sem slíkum andmælum
líður, bendir Rawls á verðugt
umhugsunarefni. Hvar vegnar
lítilmagnanum best? Rawls setur
tekjujöfnun skorður: Hún á
aðeins að miða að því, að kjör
hinna verst settu batni. Hún er
ekki markmið í sjálfri sér. Ef
velja þarf á milli tekjujöfnunar
og bætts hags lítilmagnans, þá
víkur tekjujöfnunin. Sönnum
jafnaðarmönnum hlýtur að þykja
þetta eðlilegt. Þeir bera
umhyggju fyrir lítilmagnanum,
en eru öfundlausir um efnafólk.
Þess vegna hljóta þeir að
samþykkja þann tekjumun, sem
er beinlínis í hag hinum bágstöddustu.
Skynsamlegt mat á því, hvar
lítilmagnanum vegnar best,
hlýtur síðan að miðast við
raunhæfa kosti, ekki fjarlæg

draumalönd. Jafnframt verður
það að miðast við tegundir af
löndum, því að ætíð má deila um
aðstæður í einstökum löndum. Er
Lúxemborg til dæmis stór
svefnbær frekar en sjálfbær
eining? Geta Norðmenn haldið
uppi víðtækri velferðaraðstoð í
krafti olíuauðsins? Við skulum
þess vegna umorða spurningu
Rawls: Við hvers konar skipulag,
sem við þekkjum hér á jörðu
niðri, er hagur lítilmagnans
bestur?
Undanfarna tvo áratugi hefur
hópur hagfræðinga smíðað
svonefnda vísitölu atvinnufrelsis
(sem lesa má nánar um á heimasíðunni www.freetheworld.com).
Komið hefur í ljós afar sterkt
samband á milli atvinnufrelsis og
hagsældar, eins og hún mælist í
vergri landsframleiðslu á mann. Í
þeim fjórðungi landa, þar sem
atvinnufrelsi er mest, er framleiðslan á mann áttföld á við það,
sem hún er í ófrjálsasta fjórðungnum. Frá sjónarmiði jafnaðarmanna er enn athyglisverðara, að
hagur hinna 10% tekjulægstu er
bestur í frjálsustu löndunum, við
kapítalisma. Í ófrjálsasta
fjórðungnum er hlutur þessa hóps
af heildartekjum 2,2%, en í
frjálsasta fjórðungnum 2,5%.
Þetta virðist ef til vill lítill munur.
En stærð sneiðar ræðst af stærð
kökunnar: Í ófrjálsasta fjórðungnum eru tekjur þessa
tekjulægsta hóps að meðaltali 826
Bandaríkjadalir á ári, í næstófrjálsasta fjórðungnum 1.186
dalir, í næstfrjálsasta fjórðungnum 2.322 dalir, en í frjálsasta
fjórðungnum 6.518 dalir.
Kapítalisminn stenst prófstein
Rawls með glæsibrag. Þar vegnar
lítilmagnanum best, jafnframt
því sem ójöfnuður er minni en í
ófrjálsustu löndunum. Við tökum
Samfylkingarfólk á orðinu.

Framlög til LÍN skorin niður
sárt að horfa upp á þennan niðurskurð á
framlögum til LÍN.
Námsmannahreyfingarnar sendu frá
sér tilkynningu á dögunum þar sem sagt
er að þeim þyki miður að þessi niðurskurðú á dögunum voru samþykkt fjárlög
ur hafi átt sér stað og á öðrum stað segir:
fyrir árið 2007 frá Alþingi. Þegar málið
„Sjóðinn vantar aukið fjármagn til að gera
kom til þriðju og síðustu umræðu í Alþingi
nauðsynlegar breytingar. Sem dæmi má
kom fram breytingartillaga frá fulltrúum
nefna að enn er ekki farið að lána fyrir
stjórnvalda um að skera niður áður áætlað
skólagjöldum í grunnnámi erlendis, endframlag til Lánasjóðs íslenskra námsurgreiðsla þarf að stöðvast þegar nám
manna (LÍN) um 139 milljónir. Gefnar voru
hefst að nýju, námsmenn í hlutanámi fá
þær skýringar að ekki væri gert ráð fyrir
3'%)2 25.«,&33/.
ekki námslán og leiðrétta þarf upphæð
eins mikilli fjölgun lánþega og að gengisgrunnframfærslu fyrir ákveðna hópa. Vaxtarstyrkþróun hafi verið hagstæðari en áður hafi verið áætlurinn sem á að brúa bilið í tekjuöflun námsmanna
að.
milli þess að nám hefst og að námslán eru greidd út
Af þessu má ráða að svigrúm hefði verið til að
er ekki nógu hár.“ Þetta er langt því frá að vera tæmveita meira fé til LÍN en var gert. Sérstaklega ef sú
andi listi og enn ónefnd sú staðreynd að námslánin
staðreynd er höfð í huga að tekjuafgangur fjárlageru of lág og mæta ekki eðlilegri framfærsluþörf
anna er 9,1 milljarður króna.
Það er margt sem má betur fara hjá LÍN og hafa námsmanna. Ekki nóg með það heldur skerðast lágu
námslánin í hlutfalli við tekjur lánþegans og er honum
námsmannahreyfingarnar margoft lagt fram kröfur
þannig refsað fyrir að afla sér tekna.
sínar sem miða að bættum lánasjóði, fyrir stjórn LÍN.
Því má vera ljóst að bæta þarf kjör námsmanna en
Blessunarlega eiga fulltrúar námsmanna sæti í
því miður virðist vilji stjórnvalda til þess ekki vera
stjórninni ásamt fulltrúum stjórnvalda, því ætti
mikill. Þessar 139 milljónir hefðu verið nýttar til
stjórnvöldum að vera vel kunnugt um kröfur námsgóðra verka hjá lánasjóðnum.
manna og ástæðu þess að kröfunum er hafnað. Jú,
ástæðan er sú að það er ekki til nógu mikill peningur
hjá lánasjóðnum. Það er peningaskortur LÍN sem
Höfundur er framkvæmdastjóri Stúdentaráðs HÍ
stendur í vegi fyrir bættum hag námsmanna. Því er
og fulltrúi námsmanna í stjórn LÍN.
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Hefurðu fengið desemberuppbótina þína?

&ËRU VILLUR VEGAR

HAGSMUNUM SÅNUM OG LÕÈR¾ÈISINS
OG TÎLDU AÈ ÖEIR HLYTU AÈ FARA SAMAN
¶ESSU ER HINS VEGAR ÖVERÎFUGT FARIÈ
(AGSMUNIR LÕÈR¾ÈISINS FELAST NEFNI
LEGA EINMITT Å ÖVÅ AÈ ATVINNUÎRYGGI
ÖINGMANNA SÁ SEM MINNST OG AÈ
FLOKKAR ÖURFI STÎÈUGT AÈ VINNA M¹LUM
SÅNUM STUÈNINGS TIL ÖESS AÈ EINHVER
HAFI ¹HUGA ¹ ÖVÅ AÈ STYRKJA Ö¹ HVORT
SEM ER MEÈ ATKV¾ÈI
M¹LAFYLGJU EÈA
FJ¹RÒTL¹TUM m SEGIR
¶ËRLINDUR +JART
ANSSON ¹ $EIGLUNNI
Å ¹G¾TRI GAGNRÕNI
SINNI ¹ LÎG UM FJ¹RM¹L
STJËRNM¹LAFLOKKA
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Tilgangur jólanna
á neina peninga,
hvorki fyrir mat
hvað þá gjöfum,
gleymum því ekki.
Hér áður fyrr var
ver er tilgangur
gleðin svo ríkjandi
jólanna?
Nú
hjá
börnunum,
styttist í jólin og fólk
jólin hafa misst
fer á stjá, flestir í
svolítið marks, nú
þeim eina tilgangi að
snúast gjafirnar
eyða eins miklum
bæði frá jólasveinpeningum í jólagjafinum og fjölskyldir og þeir mögulega
um allt of mikið
geta, gefa allt það
um það hver gefi
stærsta og flottasta
dýrustu gjöfina.
sem völ er á. Með '5¨*«. '%3433/.
hverju árinu sem að
En kæri lesandi
líður keppast fyrirtækin við
ef við snúum okkur að hinum
það að bjóða alltaf aðeins meiri,
raunverulega tilgangi jólanna.
betri og dýrari vöru.
Erum við ekki að halda upp á
það að sonur Guðs Jesús Kristur
kom í heiminn á þessum degi?
Þetta er líka tími fyrir fjölskyldHvernig væri nú að vinna
una að koma saman og njóta
aðeins minna og láta það
samverunnar. Við þurfum að
eftir sér frekar að gefa aðeins gefa okkur tíma til þess að sinna
henni fjölskyldunni líka, taka
minni gjafir en eiga þá meiri
sér jólafrí. Það er svo oft sem að
og dýrmætari stundir í faðmi við hugsum um að vinna eins og
skepnur til þess eins að eiga
fjölskyldunnar.
fyrir Visa-reikningum sem bíður
okkar eftir jólin. Hvernig væri
nú að vinna aðeins minna og láta
Markaðurinn er alltaf að
það eftir sér frekar að gefa
reyna að flýta jólunum. Það er
aðeins minni gjafir en eiga þá
stundum eins og hinn raunverumeiri og dýrmætari stundir í
legi tilgangur jólanna sé
faðmi fjölskyldunnar. Því að
gleymdur. Þessi hátíð snýst
þetta eru stundir sem að við
ekki bara um gjafir. Við megum
fáum ekki aftur, en það er gott
stundum til með að gleyma
að eiga góðar minningar. Þreyta
okkur í allri þessari efnisog stress er ekki eitthvað sem að
hyggju sem að ríkir svo sterkt í
við kjósum að minnast þegar við
heiminum í dag. En það er einnhugsum um jólin. Gleðileg jól !
ig til fólk sem að hefur það ekki
svo gott, því miður lifum við
ekki í þannig þjófélagi. Hér á
Höfundur er nemandi við
Íslandi er líka til fólk sem ekki
Háskólann á Bifröst
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Samtaka Nú!
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g kom hingað fyrst árið 2000
til að taka þátt í gleðinni á
gamlárskvöld. Nú, fimmtán flugferðum fram og til baka frá Englandi, er ég mér til allrar hamingju orðinn starfandi íbúi þessa
lands.
Ég vona að á komandi ári og
þeim sem eftir koma geti ég
hjálpað landi og þjóð að átta sig
betur á stöðu sinni í þeirri heimsmynd sem við stöndum frammi
fyrir.
Það er alls ekki ósk mín að ögra
neinum eða æsa nokkurn mann
með þeim vangaveltum mínum
sem hér fylgja á eftir. Stundum
veitir fólki engu að síður af fersku
sjónarhorni frá einhverjum sem
hefur skoðað samfélagið með
glöggum gestsaugum.
Íslenska þjóðin er vel menntuð
og er á nokkuð háu plani hvað
varðar vitsmunalega umræðu.
Almennt sýna íslendingar viðmælendum sínum og skoðunum
þeirra virðingu. Ég segi þessi orð
vegna þess sem stendur hér að
framan og að hér á Íslandi hef ég
öðlast vináttu sem ég veit að mun
vara alla tíð, eitthvað sem ekki er
gefið í þessum heimi á okkar
tímum.
Að mínu mati er Ísland besta
land í heimi. Hér búa ekki of
margir, orkulindirnar eru endurnýjanlegar, nægur aðgangur að
hreinu vatni og tæknistigið er
hátt, svo ekki sé minnst á frábæra
staðsetningu milli Evrópu og
Bandaríkjanna o.s.frv.
Hins vegar virðast Íslendingar
upp til hópa ótrúlega sáttir við að
eiga
bara
flatskjássjónvarp,
jeppa og flottan gemsa. Þá hafa
Reykvíkingar valdið ótrúlegri
sjónmengun með því að fylla
sjóndeildarhing borgarinnar af
hryllilega hönnuðum húsum, sem
flest standa frekar auð og setja
óþarfa þrýsting á fjárhags- og
fasteignamarkaði.
Mér finnst það líka liggja beint
við að stofna til landshappdrættis
fyrir fólk yfir vissum aldri og
hafa íbúðirnar í hinni yfirgefnu

varnarstöð Nató sem
vinninga. Þar eru allar
aðstæður fullkomnar
til að reka hágæða
þjónustukjarna fyrir
eldri borgara með
öllum helstu nauðsynjum og félagslegum
þjónustustoðum, kvikmyndahúsi,
verslunum, sjúkrahúsum og
fleiru. Væri þar kjörinn möguleiki til að
bæta félagslíf eldri 4)- (!24
borgara en um leið að
viðhalda sjálfstæði þeirra.
Það gleður mig lítt að tjá undrun mína á skipulagsbresti á
vinnstöðum hérlendis. Mér þykir
Íslendingar ekki heldur hafa náð
að tileinka sér hagkvæmni í
vinnu.

Að mínu mati hafa Íslendingar
að vissu leyti tileinkað sér vissa
hjarðmennskuhugsun í stað
sjálfstæðis.
Íslendingar virðast einnig
ánægðir með það fyrirkomulag
að flytja inn lággæða grænmeti
og ávexti. Frekar mætti fjárfesta
í aukinni þróun og vexti innan
landbúnaðargeirans
og
auka
framleiðslu á vistvænum og
óerfðabreyttum matvælum. Slíkar fjárfestingar gætu fært þjóðinni miklar útflutningstekjur og
um leið bætt heilsu landsmanna
til muna.
Að mínu mati hafa Íslendingar
að vissu leyti tileinkað sér vissa
hjarðmennskuhugsun í stað sjálfstæðis. Ég sé ekkert frumkvæði
eða leiðtogaeiginleika í stjórnmálamönnunum og engan mann
eða málstað sem nýtur almenns
stuðnings, ef frá talin hin nýlega
framkoma Ómars Ragnarssonar.
Mér virðist sem Íslendingar vilji
af örvæntingu sigla í kjölfar annarra vestrænna þjóða. Þetta er að
ganga af annars fallegri og sérstæðri menningu ykkar dauðri og
ég tel það mikil mistök.
Ef við tökum nýlegt dæmi, þá

vissu allir Íslendingar
af Kárahnjúkavirkjun
fyrir fimm árum, en
fæstir gerðu nokkuð
eða sögðu fyrr en það
var of seint. Ykkur
frumbyggjum
þessa
lands er nú, meir en
nokkru sinni, nauðsynlegt að minnast þess að
þið ráðið framtíð þessa
lands, ekki hinar ríku
fjölskyldur og kaupsýslumenn. Það er
fólkið
sem
hefur
úrslitavald. Þið eruð svo farsæl að
vera hluti af lítilli þjóð þar sem
atkvæði ykkar skipta miklu máli.
Það er ekki hægt að segja um
mörg önnur lönd í heiminum í
dag.
Innflytjendur eru ekki vandamál á Íslandi enn sem komið er. Ég
hef hins vegar nokkrar áhyggjur
af þeim öra vexti sem sjá má í
flæði þeirra hingað til lands. Ég
vildi sjá strangari stefnu í innflytjendamálum, jafnvel eitthvað í
líkingu við þá sem ríkir í Ástralíu.
Ekki eru allir innflytjendur
Íslandsvinir, eins og ég kýs að
kalla mig. Ég hef hitt einn innflytjanda sem flutti hingað einungis til
þess að fá betri eftirlaun. Sjálfur
flutti ég hingað vegna kraftsins í
náttúrunni og fjöllunum.
Líklega sjáið þið nú að ég hef
fjölmargar skoðanir á hinum
ólíku hliðum íslensks þjóðlífs og
ég vona að ég geti tekið þátt í að
vinna landi og þjóð, innfæddum
sem innfluttum, gagn. Ég vona að
orð mín verði ykkur einhver
hvatning til að gera hið sama.
Kannski er ég að setja mig á
háan hest, en ég lít á vissan hátt
svo á, að hlutverk mitt sé hlutverk sendiboða til ykkar allra.
Ég hef séð Ísland rýrna frá því
ég fyrst kom hingað, en ég finn og
veit að Ísland getur blómstrað og
leitt aðrar þjóðir heims með fordæmi sínu, en um leið varðveitt
menningu sína og tryggt áframhaldandi útflutningstekjur. En
örlög Íslands eru í ykkar höndum,
hvers og eins, ég er aðeins sendiboði.
Höfundur býr og starfar á Íslandi.

Er Kárahnjúkavirkjun arðbær?
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árahnjúkavirkjun. Þetta eina
orð er oft á tíðum nóg eitt og
sér til að koma af stað heitum
umræðum. Þetta eina orð skipti á
tímabili þjóðinni í þrjá flokka, þeir
sem voru með virkjun, þeir sem
voru á móti og þeim sem var eiginlega alveg sama. Það er samt eitt
sem alltaf hefur verið svolítið í
lausu lofti, er Kárahnjúkavirkjun
arðbær?
Í raun og veru er bara eitt fyrirtæki sem getur svarað þessari
spurningu og það fyrirtæki er
Landsvirkjun.
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%R ,ANDSVIRKJUN BÒIN AÈ SEMJA AF
SÁR
Umhverfismat Kárahnjúkavirkjunar var tekið fyrir hjá Skipulagsstofnun árið 2001. Í niðurstöðum
stofnunarinnar kom fram að hún
lagðist gegn framkvæmdum. Ein
af mörgum ástæðunum fyrir því
var að gögn vantaði um væntanlegt söluverð á kílówattstund frá
virkjununni og þar af leiðandi ekki
hægt að segja með neinni vissu
um að virkjuninn væri arðbær.
Einu upplýsingarnar um að virkjuninn væri arðbær fólust í því að
Landsvirkjun taldi svo vera.
Í athugasemd Ólafs F. Magnússonar í skýrslu Skipulagsstofnunar kemur fram að ýmislegt bendi
jafnvel til þess að tap yrði á virkjuninni.
Uppgefinn
kostnaður
virkjunarinnar er 90-100 milljarðar. Samkvæmt Ólafi þyrftu tekjur
orkusölunnar að vera 8-9% af
þeirri upphæð eða á bilinu 7,2-9
milljarðar og eru þá ekki teknar
inn neinar bætur vegna þeirra
umhverfisspjalla sem virkjunin

veldur. Þetta þýðir að
fræðistofnun Háskóla
miðað við 4800 gígaÍslands) kom einnig
wattstundar orkusölu
fram að Seðalabankinn
virkjunarinnar á ári
myndi sjálfsagt þurfa
þyrfti Landsvirkjun að
að beita ýmsum verkselja raforkuna 50-90%
færum til að hemja
hærra en hún hefur
verðbólguna og hækka
verið að selja raforku
stýrivexti og þar með
til stóriðju á undanherða að ýmsum öðrum
förnum árum. Það gæti
atvinnugreinum í landreynst verulega erfitt í
inu. Einnig myndi hátt
harðri samkeppni við
gengi koma niður á
þriðja heims ríki sem 34%&. *«.33/.
útfluttningsgreinum og
bráðvantar erlent fjárgæti það jafnvel farið
magn og gera litlar kröfur um
svo að verkefnið myndi að veruumhverfisvernd.
legu leyti koma í staðinn fyrir
önnur störf en ekki verða sú við6ERÈUR +¹RAHNJÒKAVIRKJUN OLNBOGA
bót sem vænst var.
BARN ÖJËÈARINNAR
Sif Friðleifsdóttir umhverfisráðherra felldi úrskurð SkipulagsSkipulagsstofnun gerði einnig
stofnunar úr gildi árið 2001 og
athugasemd við verðbólguspá þá
fallist var á framkvæmdir. Síðar
sem gefin var upp í skýrslu Þjóðhefur komið í ljós að verðbólguspá
hagsstofnunnar, en hún var 1,5Skipulagsstofnunar sem og spá
2%, og töldu hana vera byggða á
um hátt gengi krónunnar voru á
röngum forsendum.
Hún var
rökum reistar.
byggð á því að farið væri í þessa
framkvæmd þegar kólnað hefði í
!F HVERJU ÖESSI LEYND
Af hverju er allt þetta pukur búið
Af hverju getur Landsvirkjun
að vera í kringum þessa framekki tekið af allan vafa um
kvæmd? Af hverju getur Landsvirkjun ekki tekið af allan vafa um
arðsemi virkjunarinnar og birt
arðsemi virkjunarinnar og birt
söluverð raforkunnar?
söluverð raforkunnar? Gæti það
virkilega verið að Kárahnjúkahagkerfinu og dregið hefði úr
virkjun skili ekki arði og við skattþennslu, orðrétt segir: „fyrirsjáborgararnir þurfum með einum
anlegt er að ef þennsla er til staðeða öðrum hætti að borga brúsann
ar við upphaf framkvæmda verði
á endanum. Sá sem þetta ritar
að „kæla“ hagkerfið niður áður en
vonar innilega ekki og þykir miður
hafist verður handa“.
að þessari stóru spurningu sé
Árið 2001 var þensla ennþá í
svona erfitt að svara: Verður
gangi og taldi Skipulagsstofnun að
stærsta framkvæmd Íslandssögverðbólgan myndi fara töluvert
unnar arðbær? – Við verðum bara
upp fyrir gefnar tölur og að gengað bíða og sjá?
ið myndi styrkjast verulega við
þetta mikið magn af erlendu lánsHöfundur er nemi við
fé. Í sérfræðiáliti frá HHÍ (HagHáskólann á Bifröst.
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« HELGA NËTT MEÈ *USSI
"JÎRLING KEMUR %GGERTI
FELDSKERA *ËHANNSSYNI Å
JËLASKAP

(ALLGRÅMUR &RIÈRIK 3IGURÈARSON
TÎFRAR FRAM AÈALRÁTT OG EFTIRRÁTT
SEM HANN SEGIR AÈ ALLIR GETI
ÒTBÒIÈ
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$ÕRARÅKIÈ ER MEÈ SÁRSTÎK JËLA
PAKKATILBOÈ OG H¾GT ER AÈ F¹
FISKABÒR HAMSTRABÒR OG FUGLABÒR
MEÈ ÎLLU TILHEYRANDI MEÈ ÖRJ¹TÅU
PRËSENTA AFSL¾TTI ÒT DESEMBER
 SÕRÈUR RJËMI FR¹ -3 F¾ST NÒ
Å SPRAUTUFLÎSKUM
,AUFABRAUÈ FR¹ +RISTJ¹NS BAKARÅI
ER H¾GT AÈ F¹ B¾ÈI STEIKT OG
ËSTEIKT
(ÒSASMIÈJAN ER MEÈ ÖRJ¹TÅU PRË
SENTA AFSL¹TT AF ÎLLUM JËLALJËSUM
*ËLABOMBA STENDUR YFIR Å 0ROLUX
SJËNVÎRPUM VIÈ (ÎFÈABAKKA OG
ER H¾GT AÈ F¹ FJÎLDA ,#$ SKJ¹A ¹
MIKIÈ L¾KKUÈU VERÈI
.IÈURSKORIÈ ÅSLENSKT RAUÈK¹L ER
KOMIÈ ¹ MARKAÈ 2AUÈK¹LINU ER
PAKKAÈ Å  G POKA &RAMAN
¹ POKANUM ER LÅKA UPPSKRIFT AÈ
SOÈNU H¹TÅÈARRAUÈK¹LI .IÈUR
SKORNA RAUÈK¹LIÈ HENTAR EKKI
BARA TIL NIÈURSUÈU ÖAÈ ER LÅKA
MJÎG GOTT FERSKT Å ALLS KYNS SALÎT
OG SEM MEÈL¾TI MEÈ MAT

'«¨!. $!'
¥ DAG ER FÎSTUDAGURINN
 DESEMBER  DAGUR
¹RSINS 

3ËLARUPPR¹S (¹DEGI 3ËLARLAG
2EYKJAVÅK



!KUREYRI



(EIMILD !LMANAK (¹SKËLANS

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

'LAÈIR GESTIR ¹ GËÈRI STUND &R¹ VINSTRI STHILDUR (ELGADËTTIR VERKFR¾ÈINGUR OG FËTBOLTAKONA 'UÈMUNDUR 3TEINGRÅMSSON STJËRNM¹LA OG TËNLISTARMAÈUR -ARGRÁT +RISTÅN "LÎNDAL
BËKAVÎRÈUR OG SÎNGKONA 'UÈMUNDUR 0¹LSSON OG "RAGI 6ALDIMAR 3KÒLASON BAGGALÒTAR "JÎRGVIN (ALLDËRSSON ÖULUR OG STËRSÎNGVARI OG BAGGALÒTARNIR +ARL 3IGURÈSSON OG 'UÈMUNDUR
+RISTINN *ËNSSON
&2¡44!",!¨)¨!.4/.

Kósíheit par exellance
Aðventan er einstaklega vel til þess
fallin að eiga góða stund með glöðum
gestum.
Meðlimir hamingjusveitarinnar Baggalúts
héldu aðventuboð á dögunum. Boðið, sem
var haldið í innri stofu veitingastaðarins
Við Tjörnina, fór fram í hádeginu og buðu
drengirnir upp á léttar kræsingar frá Jómfrúnni í Lækjargötu, loftkökur, mandarínur
og konfekt. Veitingunum var svo rennt
niður með margs konar jóladrykkjum, til
dæmis malti og appelsíni, púrtvíni og bjór.
Til að skapa sem besta stemningu leituðust þeir kappar við að velja fáa gesti, en úr
ólíkum áttum, enda er það líkt með gesti í
matarboði og hráefni í góðum rétti – allt
þarf að velja saman af kostgæfni svo að
útkoman verði sem best. Gestirnir voru

Magga Stína, Guðmundur Steingrímsson,
Ásthildur Helgadóttir og aldursforsetinn
síungi Björgvin Halldórsson, sem mætti
fyrstur til leiks. Karlpeningurinn ræddi
þjóðmálin meðan þeir biðu eftir dömunum
og þá voru það helst innflytjendamál sem
voru mönnum ofarlega í huga. Fljótlega
fundu þeir út að skoðanir flestra voru á
sömu blaðsíðu og þar með var grunnur lagður að góðu boði, en að sögn Karls Sigurðssonar er fátt betur til þess fallið að mynda
stemningu í jólaboði en umræður af þessu
tagi. Þegar dömurnar mættu svo náði
stemningin hámarki sínu og mikil kæti ríkti
meðal gestanna. Boðið stóð yfir í rúma
klukkustund og undu allir glaðir við sitt,
enda fátt skemmtilegra en að eiga góða
stund með glöðu fólki í miðju jólaannríki.
Myndir úr boðinu má skoða á síðu 4.
MHG FRETTABLADIDIS

+AFFI Å STAÈ JËLAKORTA
)...%3 %(& /' 3%,%#4! '%&! (*,0!234!2&) +)2+*5..!2
/' -¨2!3492+3.%&.$ '%6!,)! +!&&)
¥ STAÈ ÖESS AÈ SENDA ÒT JËLAKORT
OG JËLAGJAFIR TIL VIÈSKIPTAVINA
SINNA VAR ¹KVEÈIÈ HJ¹ )NNNESI EHF
OG DËTTURFYRIRT¾KI ÖESS 3ELECTA
AÈ GEFA (J¹LPARSTARFI KIRKJUNNAR
OG -¾ÈRASTYRKSNEFND 2EYKJAVÅK
UR  'EVALIA KAFFIPAKKA TIL AÈ
DEILA ÒT TIL SKJËLST¾ÈINGA SINNA
FYRIR JËLIN %R ÖAÈ ËSK ÖEIRRA AÈ
ÖESSI GJÎF MEGI KOMA SÁR VEL FYRIR
Ö¹ AÈILA SEM MINNA MEGA SÅN
Å ÖJËÈFÁLAGINU +AFFI ER MÎRGUM
ËMISSANDI Ö¹TTUR OG VERÈUR KAFFIÈ
Å HVERJUM PAKKA SEM AFHENTUR
VERÈUR ÒTHLUTUNARDAGANA  
DESEMBER Å 3¾TÒNI  HJ¹ (J¹LPAR
STARFI KIRKJUNNAR OG -¾ÈRASTYRKS
NEFND

2AGNHEIÈUR 'UÈMUNDSDËTTIR
FRAMKV¾MDASTJËRI -¾ÈRA
STYRKSNEFNDAR 2EYKJAVÅKUR
6ILBORG /DDSDËTTIR FÁLAGSR¹È
GJAFI (J¹LPARSTARFS KIRKJUNNAR
OG 0¹LL (ILMARSON FRAM
KV¾MDASTJËRI MARKAÈSSVIÈS
HJ¹ )NNNESI EHF

;

=

0ÅTSA ER V¾NLEGUR KVÎLDMATUR Å JËLAAMSTRINU "ARA EITT SÅMTAL OG
KVÎLDMATURINN BANKAR SVO SJ¹LFUR UPP ¹

Jólaverðurinn á VOX
Hallgrímur Friðrik Sigurðarson, Chef sous á Vox, töfraði
fram á svipstundu aðalrétt og
eftirrétt sem hann segir að allir
geti eldað, með tilheyrandi
meðlæti og sérstakri áherslu
á sósuna. Hægt er að skipta á
hreindýrinu og gæs, villibráð
eða öðru kjötmeti.

 

 

(ALLGRÅMUR 3IGURÈSSON #HEF SOUS ¹
6OX MEÈ EINFÎLDU EN ËMËTST¾ÈILEGU
SÒKKULAÈIKÎKUNA

Kryddin frá Pottagöldrum eru ómissandi í matreiðsluna

5003+2)&4)2.!2 %25 &92)2 &*«2!

Grillað hreindýr með sykruðum
eplum, steinseljurótarmús og
gljáðum skallottulauk
!¨!,2¡4452

3«3!

 G HREINDÕR
 GREINAR GARÈABLËÈBERG
SMJÎRKLÅPA
SALT OG PIPAR
-EÈL¾TI
 GR¾NT EPLI
 DL SYKUR
SMJÎRKLÅPA
3TEINSELJURËTARMÒS
 G STEINSELJURËT
 DL RJËMI
SÅTRËNUSAFI
SMJÎRKLÅPA
SALT OG PIPAR

!LLUR KJÎTAFSKURÈUR OG BEIN
 STK GULRËT
 SELLERÅRËT
 SKALLOTTULAUKAR
 DL PORTVÅN
 DL RAUÈVÅN
 STJÎRNUANÅS
 EINIBER
 KANILSTÎNG
 SVÎRT PIPARKORN
 GREINAR GARÈABLËÈBERG
 GREINAR RËSAMARIN
 L¹RVIÈARLAUF
 VANILLUSTÎNG
 MSK SMJÎR
SALT OG PIPAR
ÎRLÅTIÈ SHERRY EDIK EÈA BALSAMIC EDIK

Einfalda súkkulaðikakan
 G SMJÎR MJÒKT
  DL RJËMI
 G DÎKKT SÒKKULAÈI
 G SYKUR
 EGG
(ITIÈ OFNINN Å # "R¾ÈIÈ SÒKKULAÈI YFIR VATNSBAÈI B¾TIÈ Å MJÒKU SMJÎRI
OG RJËMA 0ÅSKIÈ EGGIN OG SYKURINN SAMAN OG B¾TIÈ VIÈ SÒKKULAÈIBLÎND
UNA HELLIÈ Å  SMURÈA ESPRESSOBOLLA OG BAKIÈ Å UM  MÅNÒTUR +¾LIÈ ¹
BÎKUNARGRIND

-!.$!2¥.5+2!0
 MANDARÅNUR
 MSK GOTT HUNANG !CACIA
 KANILSTÎNG
 NEGULNAGLI
 STJÎRNUANÅS
+REISTIÈ SAFANN ÒR MANDARÅNUNUM OG SJËÈIÈ UPP ¹ VÎKVANUM ¹SAMT HUN
ANGI OG KRYDDUM SMAKKIÈ TIL OG SIGTIÈ FRYSTIÈ ¶EGAR ER BORIÈ FRAM ER GOTT AÈ
SKRAPA KRAPIÈ SAMAN MEÈ GAFFLI

"%2*!3«3!
6ELJIÈ   BOX UM  G AF UPP¹HALDSBERJUNUM YKKAR OG HENDIÈ HELM
INGNUM AF ÖEIM Å POTT OG MAUKSJËÈIÈ (INN HELMINGURINN ER BORINN FRAM
FERSKUR ¹ DISKINN  3IGTIÈ VEL EFTIR AÈ BERIN ERU MAUKSOÈIN OG STILLIÈ AF BRAGÈ
OG ÖYKKT MEÈ HUNANGI OG ÎRLITLU VATNI 0ASSIÈ AÈ SJËÈA EKKI MJÎG SKARPT
ÖVÅ Ö¹ G¾TU BERIN BRUNNIÈ Å BOTNINN 0ASSIÈ AÈ HR¾RA REGLULEGA Å POTTINUM
(ÁR ER LÅKA UPPLAGT AÈ LEIKA SÁR MEÈ UPP¹HALDSKRYDDIN SÅN 4IMIAN KANILL
ANÅS KONÅAK ROMM EÈA ANNAÈ SEM LEYNIST Å HILLUM HEIMILISINS TIL AÈ LAUMA Å
POTTINN ¹ MEÈAN BERIN SJËÈA
"ERIÈ SÅÈAN ÎLL HERLEGHEITIN FRAM MEÈ FERSKUM BLÎNDUÈUM BERJUM FERSKRI
MYNTU OG KANNSKI ÖEYTTUM RJËMA FYRIR HÎRÈUSTU S¾LKERANA

%F BEIN OG AFSKURÈUR ERU TIL STAÈAR ER FR¹B¾RT
AÈ ¾FA SËSUGERÈINA RISTA GR¾NMETI BEIN
AFSKURÈ AF STEIKINNI SJËÈA NIÈUR Å RAUÈVÅNI
PORTVÅNI OG KRYDDUM OG B¾TA VIÈ ÎRLITLU
VATNI 3JËÈA ALLT NIÈUR UM HELMING SIGTA
SMAKKA TIL MEÈ EDIKI SMJÎRI SALTI OG PIPAR
OG ÖYKKJA EF ËSKAÈ ER
 MEÈAN SËSAN LAGAR SIG N¹NAST SJ¹LF ER
TÅMI TIL AÈ SKR¾LA OG SÅÈAN SJËÈA STEINSELJU
RËTINA Å RJËMA ÖAR TIL HÒN ER MEYR -AUKA SVO
Å MATVINNSLUVÁL SMAKKA TIL MEÈ SÅTRËNUSAFA
SMJÎRI SALTI OG PIPAR
!FHÕÈIÈ SKALLOTTULAUKINN SKERIÈ Å TVENNT
OG STEIKIÈ ¹ PÎNNU UPP ÒR OLÅU SETJIÈ SVO
ÎRLÅTIÈ SMJÎR ¹ PÎNNUNA Å LOKIN OG SMAKKIÈ
TIL MEÈ SALTI PIPAR OG ÎRLITLUM SÅTRËNUSAFA
"ÒIÈ TIL KARAMELLU ÒR SYKRINUM AFHÕÈIÈ
EPLIÈ KJARNHREINSIÈ OG ELDIÈ Å KARAMELLUNNI
ÖAR TIL ÖAÈ ER MEYRT
(REINDÕRIÈ GETIÈ ÖIÈ GRILLAÈ ÒTI EF ÖAÈ
ER EKKI FARIÈ AÈ SNJËA ¹ SVÎLUNUM NÒ EÈA
STEIKT ÖAÈ ¹ PÎNNU 3ETJIÈ SMJÎRKLÅPU OG
GARÈABLËÈBERGSGREINAR TIMIAN ¹ PÎNNUNA
BRÒNIÈ KJÎTIÈ Å HEILU LAGI OG F¹IÈ GËÈA
STEIKARHÒÈ ¹ÈUR EN HREYFT ER VIÈ KJÎTINU ¹
PÎNNUNNI 3T¾RÈ VÎÈVANS R¾ÈUR ÖVÅ HVORT
KL¹RA ÖURFI ELDUNINA Å OFNINUM EÈA HVORT
PANNAN DUGAR ,¹TIÈ KJÎTIÈ HVÅLA VEL ¹ÈUR
EN SKORIÈ ER ¹ DISKANA SVO ÖAÈ MISSI EKKI
KJÎTSAFA OG BRAGÈ

&®345$!'52  DESEMBER 

&AGMENN Å FËÈURLEIT
²4 !¨ "/2¨! -%¨ ,)/.%,

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

Tiramisu
Te&kaffi
,!5'!6%'52 
+ENNARARNIR ¶ORBJÎRN 3IGURBJÎRNSSON
OG 3IGURÈUR %GGERTSSON HAFA ÖAÈ AÈ
HEILÎGU MARKMIÈI AÈ VEGA OG META
ALLA VEITINGASTAÈI ,AUGAVEGARINS
"/2¨!¨ &OR 0APRIKUSÒPA MEÈ
BRAUÈI !ÈALL b&OCCACIAm BRAUÈ
HLEMMUR MEÈ KJÒKLINGI BACONI
MOZZARELLA OSTI OG SËLÖURRKUÈUM
TËMÎTUM OG FERSKT SALAT !FTAN
&RÎNSK SÒKKULAÈIKAKA MEÈ RJËMA OG
TE  KAFFI 2EYNT VAR AÈ PANTA FERSKT
¹VAXTASALAT MEÈ LÁTTRI VANILLUSËSU OG
GULRËTARKÎKU MEÈ RJËMA SEM ALDREI
BREGST EN MATSEÈILLINN MIÈLAÈI
VILLANDI UPPLÕSINGUM ÖVÅ HVORUGT VAR
¹ BOÈSTËLUM
'¨) &¨)3 %INKENNILEG EN GËÈ
SÒPA FËR SAMT LÅTIÈ FYRIR PAPRIKUM
OG PAPRIKUBRAGÈI "RAUÈHLEMMUR
INN VAR HVORT TVEGGJA SEÈJANDI OG
ÖOKKAFULLUR Å SENN (ANN UPPFYLLTI
ALLAR SKYLDUR BRAUÈHLEMMS 4EIÈ
BRAGÈAÈIST EINS OG SVITI AF S¾TRI

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

STELPU ¶EIR ÖEKKJA SEM REYNT HAFA
6ERÈ &IMMT¹N HUNDRUÈ KALL &REKAR
Å DÕRARI KANTINUM
¶*«.534! !FAR GËÈ OG GEÈSLEG
ÖJËNUSTA "OÈIÈ VAR UPP ¹ SMÎKKUN
¹ÈUR EN PANTAÈ VAR ÎRYGGISATRIÈI 
34%-.).' )NNI ¹ ÖESSUM MUNÒÈ
ARFULLA STAÈ RÅKIR EITURSVÎL KAFFI
STEMNING (ÁR HITTIST G¹FAÈ FËLK MEÈ
GLERAUGU 2ËLEGIR OG Ö¾GILEGIR TËNAR
FRAMKALLA FRIÈ ¶VÅ TIL STAÈFESTINGAR
URÈUM VIÈ EKKI VARIR VIÈ NEIN SLAGS
M¹L SEM HEYRIR TIL TÅÈINDA Å MIÈB¾
2EYKJAVÅKUR
$/,,!. 6IRKILEGA F¹GAÈ SALERNI
!LLT VAR TIL ALLS OG SNYRTIMENNSKA Å
FYRIRRÒMI  ÖESSARI DOLLU VILDI ÁG
SITJA ALLA MÅNA DAGA
!..!¨ ¥ MIÈRI M¹LTÅÈ FYLLTIST STAÈ
URINN AF REYK %NN ER ËUPPLÕST HVORT
ÖAR HAFI VERIÈ ¹ FERÈINNI HLUTI AF
SKEMMTIDAGSKR¹ EÈA HELBER ËLUKKA
+%..!2!%).+5.. 500 
-!2'! &)3+!  &)3+!2 !& 

Ís í fullum blóma
fullkominn ísréttur
Ísblómmmm ... mmm
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Gefðu mér smakk, mig langar svo í
Í aðventuboði Baggalúts
mættust góðir gestir og
gerðu sér glaðan dag.
Fátt er betur til þess fallið að
lýsa upp skammdegið en
gleði og kátína með góðum
gestum. Þetta vita bræðurnir í Baggalúti og því ákváðu
þeir að smala saman nokkrum vel völdum einstaklingum til þess að fagna komandi hátíð og eiga með sér
góða stund í hádegisverðarboði. Gómsætt smurbrauð
frá Jómfrúnni, konfekt og
loftkökur voru meðal þess
sem drengirnir buðu upp á
og gengu menn frá boðinu
glaðir, saddir og sælir.
MHG FRETTABLADIDIS

3NEMMA Å BOÈINU BAR ÕMIS M¹L ¹ GËMA -EÈAL ANNARS VORU INNFLYTJENDAM¹LIN
SKEGGR¾DD OG KOMUST MENN AÈ ÖVÅ AÈ ÖAR VORU ALLIR SÎMU SKOÈUNAR (ÁR M¹ SJ¹
'UÈMUND 0¹LSSON OG "JÎRGVIN (ALLDËRSSON Å HEITUM SAMR¾ÈUM

/KKAR ¹STS¾LI "JÎRGVIN (ALLDËRSSON M¾TTI STUNDVÅSLEGA Å BOÈIÈ

-AGGA 3TÅNA OG "JÎRGVIN HEILSAST HÁR INNILEGA EN EINS OG KVENNA ER SIÈUR LÁTU Ö¾R
STHILDUR OG -AGGA 3TÅNA MENNINA BÅÈA SVOLÅTIÈ EFTIR SÁR

"JÎRGVIN ER G¾DDUR H¾FILEIK
UM ¹ ÕMSUM SVIÈUM LÅKT OG
AÈRIR GESTIR Å BOÈINU (ANN
bIMPONERAÈIm MANNSKAPINN
MEÈ STËRFENGLEGUM TÎKTUM
VIÈ UPPVÎRTUN

-AGGA 3TÅNA ER ALLTAF ¹N¾GÈ MEÈ LÅFIÈ (ÁR TEKUR HÒN HISSA OG GLÎÈ ¹ MËTI ¹RITUÈUM
JËLADISK "AGGALÒTS 'UÈMUNDUR 0¹LSSON FYLGIST MEÈ VIÈBRÎGÈUM HENNAR FULLUR
EFTIRV¾NTINGAR

Hátíðarkafﬁ

ROYAL

stundin - bragðið - stemningin
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+ARL 3IGURÈSSON HORFIR HÁR MEÈ ANDAKT ¹ MYND AF 6ÅGDÅSI FORSETA SEM ER ÖEIM
FÁLÎGUM AFAR K¾R $RENGIRNIR HEFÈU GJARNAN VILJAÈ F¹ 6IGDÅSI Å BOÈIÈ EN EINS OG FYRRUM
FORSETA ER SIÈUR TÎLDU ÖEIR LÅKLEGT AÈ HÒN HEFÈI VERIÈ EINHVERS STAÈAR ERLENDIS AÈ SINNA
ERINDUM

'UÈMUNDUR +RISTINN *ËNSSON ËLMUR Å SMURBRAUÈIÈ FR¹ *ËM
FRÒNNI

'ËMS¾TAR SNITTUR FR¹ *ËMFRÒNNI OG *ËL OG BLÅÈA "AGGALÒTS
GERÈU BOÈIÈ ËGLEYMANLEGT

!LLAR GËÈAR VEISLUR HAFA SAMA ENDI UPPVASKIÈ ¶AÈ ÖARF SAMT ALLS EKKI AÈ VERA LEIÈINLEGT EINS OG SJ¹ M¹ ¹ ÖESSARI MYND 4ÎKUM
OKKUR "AGGALÒTANA TIL FYRIRMYNDAR N¾ST ÖEGAR R¹ÈIST VERÈUR Å ÖETTA VERK

,OFTKÎKUR ERU BR¹ÈNAUÈSYNLEGAR Å ÎLLUM JËLABOÈUM "JÎRGVIN SITUR MAKINDALEGA ¹
MELTUNNI ¹ MEÈAN 'UÈMUNDUR +RISTINN *ËNSSON +IDDI R¾ÈIR M¹LIN VIÈ GESTINA

H2 hönnun

&2¡44!",!¨)¨!.4/. "2).+

HÁTÍDAKAFFI
2006

)NNRI STOFAN ¹ VEITINGASTAÈNUM 6IÈ 4JÎRNINA
ER EINSTAKLEGA HUGGULEGUR STAÈUR SEM
MINNIR FËLK ¹ UPPRUNA SINN ENDA G¾TI
ÖETTA VERIÈ STOFAN HEIMA HJ¹ ÎMMU
5M LOFTIÈ LIÈUÈUST TËNAR (AUKS HEITINS
-ORTHENS EN ALLT TËNLISTARFËLKIÈ Å BOÈINU
VAR SAMM¹LA UM AÈ TËNLIST (AUKS V¾RI SÒ
JËLALEGASTA SEM TIL ER ¹ LANDINU

Hátíðakaffi okkar 2006 er jólaandinn á grænni grein, enda
er það ræktað á ljúfustu kaffitrjám sem til eru.
Kaffi sem vex með hverjum sopa.

- leggur heiminn
að vörum þér
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2ISA HÎRPUSKEL MEÈ RJËMASËSU

Uppskriftin að sósunni
er atvinnuleyndarmál
Kringlukráin er vinsæll viðkomustaður viðskiptavina Kringlunnar og um þetta leyti árs
koma þar um 200 matargestir á dag. Kokkurinn
Sigríður Vilhjálmsdóttir gaf sér þó tíma til að
búa til þrjá rétti fyrir Fréttablaðið þegar þess
var farið á leit.
Sigríður leggur áherslu á að gefa uppskriftir sem fólk
getur auðveldlega tileinkað sér. Að salatpitsu sem

notið hefur mikilla vinsælda á staðnum, risahörpuskel sem er fljótlegur og ljúffengur forréttur og
heimagerðan ís sem eftirrétt. Hún ákvað að gefa upp
aðferðir við réttina en hlutföll hráefna segir hún
verða að fara eftir tilfinningu hvers og eins. Því eru
magntölur ekki með, nema í ísuppskriftinni. Pitsudeig og pitsusósu gefur hún ekki upp því það segir
hún vera atvinnuleyndarmál. Annars miklar hún ekki
fyrir sér hlutina og þegar hún lýsir gerð réttanna
gegnum símann endar hún á setningum eins og „meira
var það nú ekki“ og „þetta er nú ekki flóknara!“

Risahörpuskel með
rjómasósu og
klettasalatsolíu
2ISAHÎRPUDISKUR ÖRÅR ¹ MANN
3ALT OG PIPAR
(VÅTLAUKSOLÅA
(VÅTVÅN
2JËMI

Salatpitsa
0ITSUBOTN &ËLK GETUR KEYPT SÁR BOTN EÈA
DEIG ÒTI Å BÒÈ EÈA NOTAÈ EIGIN UPPSKRIFT AF
DEGI
0ITSUSËSA ÒR BÒÈ
2IFINN OSTUR
+LETTASALATBLANDA Å PAKKA
&ETAOSTUR
+RYDDOLÅA AF FETAOSTINUM
2AUÈ PAPRIKA
0ARMESANOSTUR
"ALSAMIK VINEGRETT EÈA KREM
b¡G HEF ÖAÈ ÖANNIG AÈ ÁG FLET ÒT BOTNINN
OG SET HANN ¹ HEITA BÎKUNARPLÎTU SEM ÁG
STING AÈEINS INN Å OFNINN TIL AÈ GERA HANN
MEÈF¾RILEGRI
¶EGAR KOMIN ER SM¹ HÒÈ ¹ HANN ER HANN
TEKINN ÒR OFNINUM PITSUSËSAN SETT ¹ RIFINN
OSTUR OG SÅÈAN ER PITSAN FULLBÎKUÈ
3VO ER SETT KLETTASALATBLANDA SEM F¾ST
Å PÎKKUM OG STR¹È VEL YFIR SM¹VEGIS AF
FETAOSTI DREIFT YFIR OG DASSAÈ YFIR MEÈ
KRYDDOLÅUNNI SEM FETAOSTURINN LIGGUR Å Å
KRUKKUNNI 2AUÈ PAPRIKA ER LÅKA SETT OFAN ¹
PARMESANOSTUR OG SVO ER BALSAMIK VINEGRETT
EÈA BALSAMIK KREM SEM ER AÈEINS ÖYKKRA
3VO ER PITSAN EKKERT BÎKUÈ MEIRA HELDUR ER
ÖETTA BARA FERSK GR¾NMETISPITSA ¶AÈ VAR NÒ
EKKI FLËKNARA EN ÖETTAm

b0ANNAN ER HITUÈ VEL MEÈ OLÅUNNI ¹
(ÎRPUSKELIN ER SNÎGGSTEIKT OG KRYDDUÈ MEÈ
SALTI OG PIPAR (ENNI ER SNÒIÈ VIÈ TIL AÈ F¹
SVOLÅTIÈ STÎKKA HÒÈ B¹ÈUM MEGIN 3VO ER
HITINN L¾KKAÈUR OG SM¹ HVÅTVÅNI SLETT YFIR
HVÅTLAUKSOLÅU OG RJËMA -AÈUR ¹ ALDREI AÈ
SJËÈA FISKINN ALVEG Å GEGN EN ÖË VERÈUR AÈ
SJËÈA SËSUNA AÈEINS NIÈUR ÖANNIG AÈ HÒN
VERÈI SVOLÅTIÈ ÖYKK ¶ETTA ER SPURNING UM
AÈ STANDA YFIR PÎNNUNNI SËSAN ÖYKKNAR
¹ MEÈAN ÖÒ HORFIR ¹ HANA ¶ETTA ERU BARA
NOKKRAR MÅNÒTUR ¡G HEF BORIÈ ÖETTA FRAM ¹
KLETTASALATSBEÈI 2AÈA UPP HÎRPUNNI OG SVO
FER RJËMASËSAN AF PÎNNUNNI YFIR ¶AÈ ER BARA
SMEKKSATRIÈI HVAÈ FËLK NOTAR AF HVÅTVÅNI
HVÅTLAUKSOLÅU OG RJËMA EN VIÈ HÎFUM EKKERT
VERIÈ AÈ SPARA ÖAÈ HÁRm

+,%44!3!,!43/,¥! 4), 3+2%94).'!2
+LETTASALAT
/LÅA
3ETT Å MIXER OG SÅÈAN NOTAÈ TIL SKREYTINGA
b-EIRA ER ÖAÈ NÒ EKKI m SEGIR 3IGRÅÈUR

Hindberjaís með
súkkulaði
 EGG
 PAKKI HINDBER FROSIN
 G SYKUR
 MSK VANILLUSYKUR
 DL RJËMI
 PAKKI SÒKKULAÈISP¾NIR EÈA KURL

b%GGJARAUÈUR OG SYKUR ER ÖEYTT VEL SAMAN
"ERIN ERU MIXUÈ SAMAN Å BLANDARA ¹SAMT
MATSKEIÈ AF VANILLUSYKRI 3VO BLANDAR MAÈUR
HELMINGNUM AF BERJAMULNINGNUM VIÈ
EGGJAHR¾RUNA
2JËMINN ER ÖEYTTUR OG HVÅTURNAR STÅFÖEYTT
AR HVORT Å SÅNU LAGI OG HVORT TVEGGJA ER HR¾RT
MJÎG VARLEGA SAMAN VIÈ EGGJAHR¾RUNA
3ÅÈAN ERU SÒKKULAÈIKURLIÈ EÈA SP¾NIRNIR
SETT ÒT Å KREMIÈ
¶EGAR ÖETTA ER SETT Å FORM ER ÖAÈ GERT
ÖANNIG AÈ FYRST ER HELMINGURINN AF EGGJA OG
RJËMAHR¾RUNNI SETTUR SÅÈAN ÖAÈ SEM EFTIR
VAR AF HINDBERJABLÎNDUNNI OG SÅÈAN RESTIN AF
HR¾RUNNI ¶¹ KEMUR STERKT HINDBERJABRAGÈ
INN Å MIÈJUNA 3VO FER FORMIÈ INN Å FRYSTI
!UÈVELDARA GAT ÖAÈ EKKI VERIÈ
(¾GT ER AÈ BÒA TIL TIL HINDBERJAMAUK
TIL AÈ BERA MEÈ ÅSNUM ¶¹ KAUPIR MAÈUR
ANNAN PAKKA AF FROSNUM HINDBERJUM OG
SETUR Å MIXARANN OG HEFUR SEM SËSU MEÈ
%N ÅSINN ER MJÎG FERSKUR OG FÅNN EINS OG
HANN ERm
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Grænmeti frá Asíu

«LÅFUPATÁ GEFUR NÕST¹RLEGT BRAGÈ ¹ JËLA
HLAÈBORÈIÈ

Ólífur á
brauðið

Jóla matseðill
Forréttir

Einrétta

Kremuð kúrbítssúp

Sælkerabúð Nings við Suðurlandsbraut selur ferskt
grænmeti sem hún flytur inn
beint frá Asíu í viku hverri.

með camenbert

Í sælkerabúðinni Nings-vöruhúsi að Suðurlandsbraut 6 má
finna allt til asískrar matargerðar. Þar fást vörur sem ekki er
hægt að kaupa annars staðar á
Íslandi og má þar meðal annars
nefna ferskt asískt grænmeti
sem kemur til landsins vikulega
með flugi. Á Nings veitingahúsunum við Suðurlandsbraut og
Hlíðasmára í Kópavogi er sérstakur heilsuréttamatseðill með
fjölbreyttum réttum sem inni-

Ofnbakaður saltﬁskur

þrírétta

1.090,-

eða

Graﬁnn lax með tartarasósu

1.090,-

og frisée salati
Aðalréttir

3.390,-

4.390,-

3.390,-

4.390,-

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

.INGS FLYTUR INN FERSKT ASÅSKT GR¾NMETI
VIKULEGA

halda sérvalið hráefni, litla fitu,
ekkert salt og ekkert MSG enda
er það efni hreinlega bannað í
eldhúsum Nings veitingastaðanna. Í Nings eru matreiddir tilbúnir asískir réttir.

Andabringu “magret”
með hunangssósu, mangósýrópi og
léttsteiktu skógargrænmeti

Desert

Blaut frönsk súkkulaðikaka

990,-

með mandarínuís og appelsínusósu

Ólífuvinnsla og útflutningur eru
aðal atvinnugreinin á grísku
eyjunni Lesbos. Þar eru margar milljónir ólífutrjáa og allir
íbúarnir eiga tré.
Það er enginn maður með mönnum nema eiga ólífutré á eyjunni.
Þar ganga heilu garðarnir í arf og
það þykir góð gjöf að fá tré í fæðingar, fermingar, eða brúðkaupsgjöf.
Öll fjölskyldan hjálpast að
þegar ólífuvertíðin fer í gang sem
minnir örlítið á íslenskar réttir
sökum asa og gleði. Undir trén eru
lagðir netdúkar sem ólífurnar
hrynja á og síðan er tínt og tínt og
uppskerunni komið í pressun.
Ólífuolían sem búin er til á eyjunni er ein sú besta í heimi. Ólífur
eru borðaðar nánast með öllu og
það er frábært að búa til paté úr
ferskum ólífum, sem nota má á
brauð.

Ólífupaté frá Lesbos
 HVÅTLAUKSGEIRI
 SVARTAR ËLÅFUR STEINLAUSAR
 G FURUHNETUR
 MSK KAPERS
 MSK SÅTRËNUSAFI
 MSK RËSMARÅN
 MSK ËLÅFUOLÅA FERSK KALDPRESSUÈ EXTRA
VIRGIN ÒR GLERFLÎSKU
3ALT OG PIPAR
!LLT SETT SAMAN Å MATVINNSLUVÁL OG MAUKAÈ
"ORIÈ FRAM MEÈ BRAUÈI

Eplasalat
Uppskrift frá matreiðslumanninum Óla Páli Einarssyni.
&YRST ER BÒINN TIL LÎGUR ÒR EFTIRTÎLDU
 ML RAUÈVÅN
 ML GRENADINE RAUTT SÅRËP
 STJÎRNUANÅS
 STEYTT KARDIMOMMA
  KONFEKTEPLI ÖESSI LITLU RAUÈU p M¹
LÅKA NOTA GR¾N
 G SELLERÅ
NOKKRIR VALHNETUKJARNAR
 G MAJONES LÁTT
 MSK SÅTRËNUSAFI FERSKUR
 MSK FLËRSYKUR
SLETTA AF 'RAND -ARNIER LÅKJÎR
  DL LÁTTÖEYTTUR RJËMI
%PLIN ERU SKORIN Å TENINGA OG LÁTT SOÈIN Å
TV¾R MÅNÒTUR Å RAUÈVÅNS SÅRËPSLEGINUM
%PLIN SIGTUÈ FR¹ OG K¾LD EN VÎKVINN
GEYMDUR 3ELLERÅIÈ ER SKORIÈ Å TENINGA
SOÈIÈ SNÎGGT OG K¾LT SNÎGGT LÅKA (NETU
KJARNAR MULDIR -AJONES SÅTRËNUSAFI OG
FLËRSYKUR ER HR¾RT SAMAN 3MAKKAÈ TIL
MEÈ SM¹SLETTU AF 'RAND -ARNIER 3ÅÈAN ER
EPLUM SELLERÅI OG HNETUKJÎRNUNUM BLAND
AÈ Å 2ÁTT ¹ÈUR EN SALATIÈ ER BORIÈ FRAM ER
LÁTTÖEYTTUR RJËMI HR¾RÈUR SAMAN VIÈ OG
SÅÈAN ER ÖAÈ SKREYTT MEÈ VALHNETUM OG
SELLERÅLAUFI

Skötuveislan
er byrju› hjá okkur. Komdu og sko›a›u
fiskbor›i› okkar fullt af ilmandi
tindabykkju og skötubör›um, hno›mör,
hamsatólg og ﬂrumara me›.

Ævint‡ralegar fiskbú›ir

Hamraborg 14a • Skipholti 70 • Höf›abakka 1 • Vegamótum (Nesvegi 100) Sundlaugavegi 12 • Háaleitisbraut 58-60

; 
4thﬂoorhotel

6ÎRUTEGUND

Laugarvegur 101 • 4thfloorhotel.is

Vetrartilboð

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

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

4ILBOÈIN GILDA TIL
 DESEMBER

-ËA GRILLAÈUR KJÒKLINGUR
"ËNUS FERSKAR KJÒKLINGABRINGUR
"ËNUS FERKIR KJÒKLINGALEGGIR
"ËNUS FERSK KJÒKLINGAL¾RI
&ERSKT UNGNAUTAHAKK
!LI HAMBORGARHRYGGUR M BEINI
!LI HAMBORGARHRYGGUR ÒRBEINAÈUR
&RËN PIPARKÎKUDEIG  G
"ËNUS ÅS M SËSUFYLLINGU  L
"ËNSU FERSKUR TRÎNUBERJASAFI  L
6ÎRUTEGUND

Útvegum miða á leiksýningar og jólahlaðborð

4ILBOÈIN GILDA TIL
 DESEMBER

&+ JURTAKRYDDAÈ LAMBAL¾RI
&JALLALAMBS ÒRB HANGIL¾RI
!LI PORK ROAST STEIK
(AMBORGARAR XG MBRAUÈI
33 H¹TÅÈARL¾RI
'RILLAÈUR KJÒKLINGUR
-JÒKÅS FR¹ +JÎRÅS
7AGNER STONEOWEN PITSUR  G
-ACKINTOSH  KG !FTER %IGHT  G
#OCA #OLA X L $6$ KAUPAUKI

6ÎRUTEGUND

4ILBOÈIN GILDA TIL
 DESEMBER

3VÅNAHNAKKI ÒRBEINAÈUR ÒR KJÎTBORÈI
3VÅNALUNDIR FYLLTAR ÒR KJÎTBORÈI
.AUTALUNDIR FROSNAR
$ANSKUR HAMBORGARHRYGGUR
!FTER %IGHT MINTSÒKKULAÈI  G
-ACKINTOSH DËS  KG
+JÎRÅS -JÒKÅS BANANASPLITT  L
+JÎRÅS -JÒKÅS MEÈ SÒKKULAÈI  L
+JÎRÅS -JÒKÅS MEÈ PEKANHNKARAM  L
+JÎRÅS -JÒKÅS VANILLA  L
6ÎRUTEGUND

! 


4ILBOÈIN GILDA TIL
 DESEMBER

-ËA KJÒKLINGABRINGUR MAGNPK
'RÅMS GRATINERUÈ ÕSA MBROKKOLÅ  G
'RÅMS PLOKKFISKUR  G
-ËÈIR N¹TTÒRA BROKKOLÅBUFF  G
-ËÈIR N¹TTÒRA SËLSKINSSËSA  ML
"K *ËLAGRÅSASTEIK
(ËLA HAMBORGARHRYGGUR MBEINI
(ËLA HANGIFRAMPARTUR ÒRBEINAÈUR
(ËLA "AYONESKINKA
&RESCHETTA PÅTSUR 8,  TEG  G

6ÎRUTEGUND

4ILBOIN GILDA TIL
 DESEMBER

,AMBALUNDIR
'RÅSALUNDIR MS¾LKERAFYLLINGU
'RÅSALUNDIR
%ÈALF REYKTUR LAX HEIL FLÎK
%ÈALF GRAFLAX HEIL FLÎK
¥& &ASANA 0ATÀ KRUKKA  G
¥& HREINDÕRAPATÀ KRUKKA  G
/RA JËLA¹RGANGSSÅLD  G
 HANGIKJÎT Å UPPSTÒF  G
 FISKIBOLLUR MKARTÎFLUM

6ÎRUTEGUND

    
  

4ILBOÈIN GILDA TIL
 DESEMBER

=

(AGKAUP SELJA !FTER %IGHT MYNTUSÒKKULAÈI ¹  L¾GRA VERÈI NÒ
EN ENDRAN¾R  G PAKKI KOSTAR NÒ  Å STAÈ  ¶AÈ ER MESTI
AFSL¹TTURINN ÖESSA HELGINA

 FERSKUR KJÒKLINGUR
²RB BRINGUR ¹N SKINNS
+JÒKLINGAL¾RILEGGIR MAGNBAKKI
"ORGARNES HANGI¹LEGG  G
(ANGIFRAMPARTUR ÒRBPK
-AARUD  G
/ETKER BÒÈINGUR VANILLU   G
/ETKER BÒÈINGUR MÎNDLU   G
/TKER BÒÈINGUR SÒKKUL   G
"ONDUELLE GR¾NAR BAUNIR  G
"ONDUELLE GULR¾TUR SM¹AR  G
"ONDUELLE GULR GR¾NAR BAUNIR  G
"ONDUELLE MAÅSKORN  G
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%ININGA KÅLË OG LÅTRAVERÈ
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Fermingargræjurnar bestar
Þegar Helgi Rafn Ingvarsson tónlistarmaður
er spurður út í bestu og verstu kaup sem hann
hefur gert í gegnum tíðina kemur ekki á óvart að
þau skuli tengjast tónlist.

ECC Bolholti 4
Sími 511 1001

Hreinsar loftið
Eyðir lykt
Drepur bakteríur

„Bestu kaupin sem ég hef gert eru Aiwa-tónlistargræjurnar mínar sem ég fékk í fermingargjöf. Þó ég
hafi ekki keypt þær sjálfur verð ég að titla þær bestu
kaupin,“ segir Helgi Rafn og bætir við að græjurnar
hafi enst einstaklega vel í þau sjö ár sem hann hefur
átt þær. „Ég þyrfti samt að fara að kaupa mér nýjar
græjur fljótlega.“
Helgi innréttaði fyrir nokkru tónlistarstúdíó í bílskúrnum hjá sér og þegar hann var að koma sér fyrir
í bílskúrnum gerði hann kaup sem hann sér nokkuð
eftir. „Þegar ég var að græja mig í bílskúrnum keypti
ég mér fjögurra eða sex rása „Multigate Rack
Gizmo“. Ég hef aldrei notað hann og ef einhver vill
kaupa hann má sá alveg hafa samband við mig,“ segir
Helgi hress og vonar að einhver bjóði sig fram.
Helgi er nýbúinn að gefa út sína fyrstu sólóplötu
sem heitir „Personal Belongings“ og er samin af
Helga, Karli O. Olgeirssyni og Pétri Ben. „Platan var
sirka eitt og hálft ár í smíðum. Það er að segja hugmyndavinna, lagasmíðar og upptökur. Það var ákveðið strax að gera plötu sem við myndum allir vera sáttir við, það er að segja ég og Karl og Samúel hjá Frost
Music. Ef okkur hefði fundist eitthvað vanta hefðum
við bara frestað henni þangað til við værum komnir
með það sem við værum að leita að,“ segir Helgi
hæstánægður með frumraun sína. „Takmark mitt

4ËNLISTARMAÈURINN (ELGI 2AFN )NGVARSSON ER H¾ST¹N¾GÈUR MEÈ
!IWA FERMINGARGR¾JURNAR SÅNAR

með þessu öllu saman var að standa uppi með plötu
og geta sagt stoltur, Þetta er platan mín. Því takmarki
er náð,“ segir Helgi sem er byrjaður að semja fyrir
næstu plötu sem hann vonast til að verði enn betri en
sú fyrsta.
olihjortur@frettabladid.is
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Léttir en traustir
Millistífir gönguskór úr leðri
eru á 15% afslætti í Everest í
Skeifunni 6.
„Þetta eru vinsælustu skórnir í
búðinni. Þeir heita Trezeta og
eru til bæði í kven- og karlasniði,“ segir Heiðar Ágústsson
framkvæmdastjóri ferða-og
útivistarverslunarinnar
Everest. Hann selur þessa
eftirsóttu skó nú á tilboði,
21.995 í stað 25.995 krónur. „Höfuðkostirnir við
þessa skó er að þeir eru
einstaklega léttir, vega
einungis 750 g.
Þetta eru skór
sem henta í
allt

frá miðlungsgöngu upp í stranga
göngu um fjöll og firnindi og
fara langleiðina í að sameina
kosti skóa sem notaðir eru í léttar göngur og strangar. Þeir eru
millistífir og eru með gore-tex
öndunarfilmu.“
4REZETA GÎNGUSKËR

Klipping fyrir herra
Enginn sannur herramaður
sest til borðs á aðfangadag
nema vel klipptur og rakaður.
Rakarastofan Neðstutröð 8 býður
herraklippingu og strípur á jólatilboði á 5.900 krónur. Tímapantanir
fara fram í síma 564 1923 en opið
er alla daga fram að jólum og jafnframt frá 10 til 13 á aðfangadag.
Rakarastofan
selur
einnig
snyrtivörur fyrir karlmenn en
þær er hægt að skoða á www.
herramenn.is.
TG
¶ESSI UNGI HERRA HEFUR ¹KVEÈIÈ AÈ GERAST
HERRAMAÈUR FYRIR JËLIN

Fyrstir koma
fyrstir fá

Jólatilboð
Upofloor eikarparket á 2.500

kr fm á meðan birgðir endast
Upofloor eikarparket með listum og undirlagi á 3.000 kr fm
PARKET & GÓLF
ÁRMÚLI 23
108 REYKJAVÍK
SÍMI: 568 1888
FAX: 568 1866
WWW.PARKETGOLF.IS
PARKET@PARKETGOLF.IS

ÁRATUGA ÞEKKING, ÞJÓNUSTA OG RÁÐGJÖF

;

=

,AUFABRAUÈ M¹ KAUPA TILBÒIÈ ÒTI Å BÒÈ
"ARA AÈ MINNA YKKUR ¹ ÖAÈ SVO ÖIÈ FARIÈ EKKI
OFFARI Å JËLAUNDIRBÒNINGNUM

Hjá okkur færðu fallegustu
bumbufötin fyrir jólin
Fallegar gjafavörur fyrir verðandi mæður
og litlu krílin.
)NNISKËR
4IGER  KR

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

Alvöru hjól LINHAI
sem fer alla leið
*ËLABANGSI 4IGER
 KR

*ËLAENGILL !CCESS
ORIZE  KR

3PRELLIKARL !CC
ESSORIZE  KR

Skemmtilegt í skóinn
Jólasveinarnir eru byrjaðir að
tínast til byggða og farnir að
gefa börnunum í skóinn.

þjarkur 4x4

*Hjólin koma götuskráð

Borgartúni
Borgartúni 36
36 588
588 9747
9747

Stekkjastaur, Giljagaur, Stúfur og
Þvörusleikir eru komnir til byggða
og búnir að færa öllum þægum
börnum eitthvað fallegt í skóinn.
Enn eiga níu bræður þeirra eftir

að láta sjá sig og næstur er Pottaskefill sem kemur í nótt. Þeir jólasveinabræður eru yfirleitt mjög
sniðugir í gjafavali enda er margt
til af fallegum hlutum sem þeir
geta gefið litlum börnum. Hér á
síðunni má sjá eitthvað af því sem
þeim gæti dottið í hug að færa einhverjum englabörnum að næturlagi.
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STYSTU
CELEB
HJÓNABÖNDIN

STEFÁN KARL OG STEINUNN

Eiga von á barni

KRISTÓFER HELGASON

Selur græjur
fyrir stráka

LOGI BERGMANN
BÝÐUR UPP Á PYLSUR
Í FERTUGSAFMÆLINU

Viðkvæmur
fyrir einkalífinu

ILSE JACOBSEN

Gerði gúmmístígvél að tískuvöru
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Kommon,
þetta er
ríkis

R

addir heyrast og verða sífellt
háværari. Samkeppnin á
fjölmiðlamarkaðinum er engin
venjuleg
samkeppni. Þar
er öllum
brögðum beitt
til þess að vera
bestir og
flottastir. Nær
daglega velta
menn fyrir sér
möguleikum á
nýjum tækifærum í bransanum. Andstæðingar sameinast og þykjast komnir með
réttu formúluna. Á meðan mætir fjölmiðlafólk í vinnuna með hnútinn í maganum.
Verður búið að loka sjoppunni á morgun?

Ú

t á við reyna menn að spila sig
stóra. Þessar raddirnar sem
verða háværari eru raddir sem
saka Kastljósið um slæleg vinnubrögð.
Mörgum finnst óeðlilegt að ríkisfyrirtæki
mæti samkeppninni með þeim hætti sem
raunin er. „Ef þú ferð í þennan þátt
verðurðu ekki hjá okkur“ eru skilaboð
sem Kastljóssmenn nota grimmt á
viðmælendur sína. Þetta finnst samkeppnisaðilum Kastljóssins skítlegt.
Þátturinn sé það stór og öflugur að
viðmælendur geti með engum hætti gert
annað en fara eftir þessum skilaboðum.
Það bitnar á samkeppnisaðilanum.

V

ið sem horfum bara á sjónvarpið
tökum ekkert eftir þessu. Lítum á
þetta sem væl enda flestir
ánægðir með frábæran þátt Kastljóssins.
En er þetta óeðlilegt? Myndu ekki allir
haga sér eins og Þórhallur Gunnarsson?
Það vilja jú allir vera bestir og flottastir.
Sirkusblaðið hefur mikla dreifingu og
flestir vilja vera í blaðinu. Oft biðjum við
viðmælendur okkar að slaka á í öðrum
blöðum til þess að sitja einir að fréttinni.
En þetta er bara tvennt ólíkt. Þegar allt
kemur til alls þá er ástæða fyrir því að
Ríkisútvarpið heitir Ríkisútvarpið. Það er
vegna þess að það er ríkis. Peningarnir
okkar eru notaðir til þess að ráða sjö
manna ritstjórn Kastljóssins. Eða eins og
mætur maður sagði við mig um daginn,
þetta er bara spurning um samkeppni og
samkeppnislög. Og menn verða að vinna
heiðarlega. Eða er þetta bara eitthvert
djöfulsins væl?
Breki Logason

FÖSTUDAGUR [-3°]

SUNNUDAGUR [3°]

LAUGARDAGUR [1°]

STÓRTÍÐINDI STEFÁNS OG STEINUNNAR:

Fyrsta barnið á leiðinni
Stefán Karl Stefánsson á nú von á sínu
fyrsta barni. Eiginkona hans, leikkonan
Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir, ber nú barn
þeirra undir belti en fyrir á hún tvö börn
með fyrrverandi manni sínum.
Ekki náðist í hjónakornin vegna þessa en
þau eru að sögn vina himinlifandi. Einn
þeirra sagði í samtali við Sirkus að þau
hefðu lengi stefnt að því að eignast saman
barn og það sé því langþráður draumur
sem nú sé að rætast.
Stefán Karl er önnum kafinn við að koma á
koppinn stórmynd sem byggð er á sönnum
atburðurðum. Myndin mun að sögn Stefán
kosta um 85 milljónir dollara og verður
Stefán, ef allt gengur eftir, framleiðandi
myndarinnar en mun ekki leika í henni.
Eins og fyrr segir verður myndin byggð á
sönnum atburðum. Hún mun segja frá því
þegar flutningaskipið Suðurland sökk 290
sjómílur austnorðaustur af Langanesi á
jólanótt árið 1986. Ellefu menn voru um
borð þegar skipið lagði af stað frá Íslandi á
Þorláksmessu með síldarfarm sem sigla
átti með til Sovétríkjanna. Fimm þeirra
komust lífs af þegar skipið sökk og var
bjargað við illan leik af dönskum þyrlubjörgunarmönnum.
Sagan af því þegar Suðurlandið sökk er í
senn ógnvekjandi og áhrifarík. Ekki síst
vegna þeirra kenninga sem uppi eru um
tildrög slyssins. Lengi hefur verið rætt um
það að rússneskur kjarnorkukafbátur hafi
siglt undir Suðurlandinu til að fela sig fyrir
eftirlitsflugvélum og kafbátum Bandríkjamanna á svæðinu. Sú kenning hefur lengi
verið uppi að kafbáturinn hafi rekist í
Suðurlandið með þeim afleiðingum að
flutningaskipið sökk.
Skipbrotsmenn hafa borið að þeir hafi séð
torkennileg ljós þegar þeir voru komnir um
borð í gúmbjörgunarbátinn. Einn þeirra
staðhæfði að ljósin kæmu frá kafbáti.
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Steinun Ólína og Stefán Karl
Eru búsett í Los Angeles og eiga nú
von á sínu fyrsta barni saman.

SETNINGAR SEM ÞÚ

SEGIR OG BENDA TIL ÞESS …

… að þú hafir ekki farið á djammið lengi
1.
3.
5.
„Ha, er hægt að
kaupa sushi á Tunglinu?“

2.

„Þetta er
bara eins og í
útlöndum, bjór á
krana og allt
saman.“

„Pikkaðu mig bara upp.
Ég er niðri á Hallærisplani.“

Í röðinni á Kaffibarnum: „Náðu
bara í Damon Albarn, hann veit af
mér.“

6.

4.

Í
leigubílaröðinni í
Lækjargötu: „Er
búið að fylla upp
í lækinn sem var
alltaf hérna?“

„Nei, Kiddi
Bigfoot, langt síðan við
höfum sést.“

Ég var að heyra...
Að dansinn hjá Ásgeiri Kolbeins í byrjun
Sirkus Rvk þáttanna væri heldur betur að
slá í gegn / Um síðustu helgi sáust ófáar
stúlkurnar á Pravda stíga nákvæmlega
þennan dans / Að Kiddi Bigfoot hafi verið
að gera allt vitlaust á
Hverfis um síðustu helgi.
Dóttir Bigfootsins steig þar
villtan dans í Playboy-átfittinu við
taktfasta músík föður síns / Að
Basshunterinn sé væntanlegur á klakann um áramótin.
Gerði hann allt vitlaust síðast
en hann mun koma fram í
Reykjavík, Akureyri og á Selfossi

/ Að Auddi Blöndal hafi reynt að taka Loga
Bergmann í sumar. Fékk hann Svanhildi í lið
með sér en hún var trygg eiginmanni sínum
og lét ekki vaða. Áttu þau að fara út að borða
og Svanhildur að keyra heim. Lögreglan átti
svo að stoppa þau og taka Svanhildi fyrir ölvun
við akstur. Hefði verið fyndið / Að Ghozt og
Exos séu að spila á Pravda eftir
miðnætti á föstudag / Að DJ Jerry
verði á Barnum á laugardagskvöldið
í samvinnu við Grolsch. Hann
spilaði í hinu eftirminnilega
Smirnoffpartíi í Héðinshúsinu fyrr í
vetur. Ekki láta þig vanta þar. Það er
frítt inn /

SIRKUS
Útgáfufélag 365 prentmiðlar Útgefandi Helgi Hermannsson, ábm. Ritstjórar Andri Ólafsson, andri@minnsirkus.is og Breki Logason,
breki@minnsirkus.is Ritstjórn Dröfn Ösp Snorradóttir, drofn@minnsirkus.is, Helga Ólafsdóttir, helga@minnsirkus.is,
Sigríður Dögg Arnardóttir, siggadogg@minnsirkus.is og Sölvi Snær Magnússon, solvi@minnsirkus.is Sirkusstjóri Árni Þór Vigfússon
Sirkusblaðið Skaftahlíð 24 105 Rvk, sími 550 5000 Auglýsingar Gréta Karen Grétarsdóttir 550 5864 gretakaren@frett.is
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stelpubögg með

Siggu Dögg

Bólfélagatalan x 3

L

ygi er ekki það sama og lygi. Lygi
getur verið stór, lítil eða bara ýkja.
Stór lygi væri til dæmis framhjáhald og
lítil lygi það að klæðast hvítu á brúðkaupsdaginn. (Kannski þess vegna
sem litlar lygar eru kenndar við hvítt)…
Það þarf ekki að vefengja hvítar lygar
eða ræða þær neitt frekar, innst inni þá
vitum við að þær eru ekki alveg
„heilagur sannleikurinn“.

U

ppáhalds hvíta lygin mín tengist
bólfélagatölunni. Þetta er ein af
þessum „töfratölum“ sem hafa
kynngimagnaðan kraft bundinn
eigandanum. Það skemmtilega við
þessa „töfratölu“ er sú staðreynd að
allir ljúga til um hana, stærri eða minni,
allt hrein og bein lygi. Hvort sem það er
samfélaginu að kenna eða ekki þá
tökum við öll þátt í „leiknum“.

Þ

egar ég er spurð „hversu
mörgum hefurðu …?“ Þá verður
mér litið á þetta saklausa blik sem
myndast í augum hans sem grátbiður
að talan sé ekki fleiri en tveir tugir og
alls ekki stærri en hans tala. Sem klókur
kvenmaður sem skilur leikreglurnar horfi
ég djúpt í augu hans og hvísla
ofurvarlega: „Þeir eru rétt um tíu og
enginn einnar nætur gaman.“ Hann
andvarpar og ég sé að honum er létt.
Ég er ennþá „litla óspillta“ stelpan
hans. Mér þykir það kynlegt að
strákar vilja að við séum allar litlar
„Maríur“ en samt eigum við að vera
liðugar eins og fimleikastelpur og dúxa í
„rúmfræði“.

Þ

essu er öfugt farið þegar kemur
að piltunum. Svarið sem ég hef
oftast fengið er „þær eru svo margar að
ég bara man það ekki“. Einmitt. Þetta á
að segja mér að hann sé: a) eftirsóttasti piparsveinninn í bænum, b) kunni til
verka og c) ég sé heppin að vera svo
sérstök að hann segist „aldrei muna
gleyma mér“.
Hvað sem svo ykkur hefur verið sagt,
strákar, þetta er ekki smart.
Haldið ykkur við sannleikann því hér er
hann betri en nokkur hvít lygi.

P

ersónulega þá trúi ég formúlunni í
American Pie, „margfaldaðu
töluna með þremur fyrir stelpuna og
deildu með þremur fyrir strákinn“.
Að því gefnu þá er þetta samt ein af
þessum hvítu lygum sem mér finnst
ekki koma nokkrum manni við. Næst
þegar þú ætlar að spyrja sætu skvísuna
þína hafðu þá bakvið eyrað að alveg
eins og með atvinnumennina í íþróttum
þá skapar æfingin meistarann …

Feðgar og feðgin í fjölmiðlum
„Hvað ætlar þú að verða þegar
þegar þú ert orðinn stór?“ Á
Íslandi virðist það nokkuð algengt
að afkvæmi fjölmiðlamanna elti
feður sína. Margir efnilegustu
blaða- og fjölmiðlamenn landsins
eiga ekki langt að sækja reynslu í
fagið. Það getur oft verið þægilegt
að leita til pabba gamla þegar
eitthvað kemur upp á. Sirkus tók
saman nokkur ættartengsl í
fjölmiðlaheiminum. Hér eru feðgar
og feðgin úr bransanum.

Töffararnir í Efstaleitinu
BOGI ÁGÚSTSSON OG ÁGÚST BOGASON

Þeir eru fáir sem hafa verið lengur á skjánum en Bogi
Ágústsson. Hann er yfirmaður fréttasvíðs Ríkisútvarpsins
og alltaf jafn flottur. Sonur hans er með eina efnilegustu
rödd landsins. Ágúst Bogason er útvarpsmaður á Rás
2. Hann hefur þó komið víða við og var lengi vel
lykilmaður á hinu virtu DéVaffi. Hann hefur
einnig starfað á Sirkus tímaritinu. Þeir eru
báðir miklir KR-ingar og bera titilinn
töffararnir í Efstaleitinu vel.

Ritstjórinn og sjón- Stockton og Malone
blaðageirans
varpsfréttakonan
SIGURJÓN M. EGILSSON OG
HJÖRDÍS RUT SIGURJÓNSDÓTTIR

Það verður seint sagt að Sigrujón M Egilsson
hafi hægt um sig í fjölmiðlaheiminum. Af
Fréttablaðinu fór hann með látum og réði sig
sem ritstjóri Blaðsins. Maður kemst varla á
internetið þessa dagana án þess að lesa
einhverjar samsæriskenningar um kaup
eða stofnun dagblaðs SME, eins og
hann er alltaf kallaður.
Það eru kannski ekki allir sem vita að
sjónvarpsfréttakonan skelegga
Hjördís Rut Sigurjónsdóttir er dóttir
ritstjórans. Hvort eitthvað sé líkt
með þeim feðginum látum við þó
ósagt en Hjördís er dugleg að
koma með öðruvísi hliðar á
málunum líkt og faðir sinn.

REYNIR TRAUSTASON OG JÓN TRAUSTI REYNISSON

Ísafoldarfeðgar hafa stimplað sig rækilega inn með fyrstu tveimur tölublöðum sínum. Þeir eru þó engir nýgræðingar í faginu og báðir fyrrverandi
sjómenn að vestan. Þeir virðast þó óaðskiljanlegir. Voru saman á Fréttablaðinu, DV, Mannlíf og
ritstýra nú Ísafold í
sameiningu. Reynir talar
vel um strákinn og segir
það hafa verið lykilatriði
að fá hann í slaginn með
sér. Maður fær það oft á
tilfinninguna að þeir
bakki hvorn annan upp.
Svolítið svona Stockton
og Malone blaðageirans. Báðir eru þeir
eldklárir og vita alveg
hvað þeir vilja.

Örkin hans Ómars

Kóngurinn og prinsessan

ÓMAR RAGNARSSON, LÁRA ÓMARSDÓTTIR
OG ÞORFINNUR ÓMARSSON

EIRÍKUR JÓNSSON OG HANNA EIRÍKSDÓTTIR

Ef það þyrfti að krýna kóng fjölmiðlabransans væri bara einn sem kæmi til
greina. Það er ekki til sú sál á Íslandi sem veit ekki hver Eiríkur Jónsson
er, og þá er ekki verið að tala um
lúðalega gæjann hjá kennarasambandinu. Eiríkur hefur alltaf
farið sínar eigin leiðir og á
örugglega fleiri óvildarmenn en
stuðningsmenn. Stuðningsmenn
hans eru þó til og bera mikla
virðingu fyrir kónginum. Eiríkur á
líka gullfallega dóttur sem fetað
hefur í fótspor pabba. Hanna
Eiríksdóttir er útskrifuð úr
blaðamannaskóla frá Ameríku.
Hún hefur bæði starfað með
föður sínum en er nú í nokkurri
samkeppni við hann. Eiríkur er á
Séð og heyrt og Hanna á DV.
Hæfileikarík og fjallmyndarleg
feðgin.

Börnin hans Ómars voru bæði tvö áberandi í útsendingum hinnar sálugu
NFS. Ómar náttúrulega löngu orðinn „legend“ í íslenskum fjölmiðlum og
hlaut meira að segja Edduna nú í ár fyrir gjörninginn sinn í kringum
Kárahnjúka. Þorfinnur hefur einnig verið að kenna fjölmiðlafræði í háskólanum en er nú upplýsingafulltrúi friðargæslunnar á Sri Lanka. Lára hefur verið
að gera það gott í Kompási auk þess sem hún átti fína spretti á NFS.

AMPOPPPARTÍ OG UPPLESTUR
Í síðustu viku voru fyrstu tónleikarnir í nýrri eldhúspartítónleikaröð hjá FM957. Það var Ampop sem hóf tónleikaröðina en á næstu vikum munu sveitir eins og Í svörtum
fötum og Á móti sól stíga á svið.
Sirkus kíkti líka á upplestur Ingvars E. Sigurðssonar á
Konungsbók Arnaldar Indriðasonar í Þjóðmenningarhúsinu.
Fram að jólum verður hægt að kíkja í hádeginu í Þjóðmenningarhúsið og heyra landsþekkta leikara lesa upp úr því
helsta úr jólabókaflóðinu. Kíktu á thjodmenning.is til að fá
frekari upplýsingar.

Fjörugt Eldhúspartí
Guðrún, Aldís og Björk.

Upplestur í þjóðmenningarhúsinu.
Ingvar E. Sigurðsson les upp úr Konungsbók Arnalds Indriðasonar.

Þau mættu líka Nonni,
Einar, Magnús, Elísa og Hildur.

SIRKUS

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

Í staðinn
fyrir rjóma!
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viðtalið

Einn með öllu
Logi heldur upp á fertugsafmæli sitt í kvöld. Allar
stærstu stjörnunrnar ætla að mæta en Logi ætlar að
bjóða upp á pulsur í afmælinu.

LOGI BERGMANN EIÐSSON VARÐ FERTUGUR Í SÍÐUSTU VIKU OG HEFUR SJALDAN VERIÐ BRATTARI. HANN HEFUR MIKLAR
SKOÐANIR Á FJÖLMIÐLUM SEM HANN HEFUR STARFAÐ VIÐ FRÁ NÍTJÁN ÁRA ALDRI.

Viðkvæmur fyrir einkalífinu
upp á Þjóðviljanum, fór á Moggann
en hefur lengst af verið harður
RÚV-ari. Nú er það fréttastofa
Stöðvar 2 sem á hug hans allan.
Sirkus fékk sér kaffi með Loga sem
opnaði sig um brúðkaupið,
Meistarann og félaga sína í
bransanum. Það sjokkeraði samt
marga að heyra að sjálfur Logi
Bergmann væri orðinn fertugur.
Hvað finnst honum um það?

„Ég fékk nú bara svona smá sjokk
sjálfur þegar ég áttaði mig á
þessu, ekkert meira en það. Það
eru samt allir í kringum mig að
peppa mig upp og segja mér að
þetta verði allt í lagi. Eins og þetta
sé eitthvert stórmál,“ segir Logi og
hlær. Hann viðurkennir þó að ekki
séu mörg ár síðan honum fannst
afmælisbörn í fertugsafmælum
gömul. „Mér finnst samt pínu plús

við að vera fertugur að vera ekki
líka opinber starfsmaður.“
Logi var nefnilega mjög dæmigerður opinber starfsmaður,
brosti og sagði komið með
peningana hingað. Svanhildur
Hólm, eiginkona Loga, segir í
nýlegu viðtali við tímaritið
Ísafold að Logi hafi verið einhver
harðasti RÚV-ari landsins. Er
það rétt?
„Ég var mjög harður en ég held að
það sé bara vegna þess að ég er
mikill „team player“. Hvort sem það
var á Mogganum, RÚV eða Stöð 2.
Ef ég er með þér í liði þá geri ég
allt fyrir þig. Þegar ég fór af
Þjóðviljanum og yfir á Moggann var
sagt við mig að ég yrði mikill
Morgunblaðsmaður. Sem mér sem
ungum kommúnista fannst fráleitt.
En sú varð þó raunin enda varði ég
blaðið út og suður.“

REYKJAVIK STORE
LAUGAVEGI 86-94, S: 511-2007

NÝJAR OG SPENNANDI
VÖRUR FYRIR JÓLIN.

15.12.06

Hið svokallaða RÚV-frumvarp hefur
mikið verið í umræðunni. „Þetta er
alveg út í hött og ég hef ekki trú á
því að þetta fari svona í gegn,“ segir
Logi og upplýsir að hann telji gömlu
RÚV-félaga sína sátta við frumvarpið. „Þetta er bara leikur og þeir láta
líta út eins og þeir séu ósáttir en eru
mjög sáttir. Ef þeir gerðu það ekki
myndu menn halda að eitthvað væri
að frumvarpinu og breyta því.“

Síðan Logi hóf störf á Stöð 2 hefur
hann, fyrir utan að sjá um spurningaþáttinn Meistarann, eingöngu
lesið fréttir en ekki unnið sem
fréttamaður. Hann segist sakna
þess að hafa ekki áhrif. „Ég fer að
vinna sem vaktstjóri núna eftir
áramót þannig að það er ekki langt
í að maður fari að vinna aftur við
fréttir. Ég á það til að vera ósáttur
við fréttir og það gerist ekkert ef
maður hefur ekkert um málið að
segja.“

„Mér finnst samt
pínu plús við að
vera fertugur að
vera ekki líka opinber starfsmaður.“
Hann er þó einnig að gutla við
stjórnmálafræði í Háskóla
Íslands. Hann er í prófum þessa
dagana og á lítið eftir af náminu.
Er það merki um að þú sért að
fara að gera eitthvað annað,
kominn með háskólapróf og
svona?
„Nei þetta er það eina sem ég kann.
Ég byrjaði í stjórnmálafræðinni fyrir

Framhald

T

Það þekkja allir manninn á
skjánum. Logi Bergmann er einn af
þessum mönnum sem hefur lengi
verið umtalaður. Á flestum
heimilum er hann nokkurs konar
stofustáss. Myndarlegur, karlmannlegur og virðulegur. Á bak við
þriggja daga skeggið er samt
sprelligosi sem hefur gaman af
lífinu. Hann hefur verið í fjölmiðlabransanum nánast allt sitt líf. Ólst
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„Nú þekki ég til dæmis Britney Spears ekki persónulega. En hvernig fólk leyfir sér að tala um hana skil ég
ekki. Þú myndir ekki segja svona hluti um til dæmis Andreu Gylfa.“

Engann lauk!
Þegar Logi fær sér pulsu pantar hann með
sinnepi, túmat og remmara. Engann lauk fyrir
Loga.

mörgum árum en svo sat hún bara á
hakanum. Ég á tvo, þrjá kúrsa eftir
og það er bara fáránlegt að klára
þetta ekki, á meðan ég hef allavega
fulla fótaferð,“ segir Logi og hlær,
enda kornungur drengurinn.
Mikil pressa að bransakarlinn
standi sig í þessu?
„Nei, alls ekki. Ég hef samt sjálfur
mikinn metnað og vil fá háar
einkunnir. Ég er reyndar búinn að
gefa eitt loforð í kringum þetta. Ég
lofaði Ólafi Harðarsyni prófessor
fyrir mörgum árum að ef ég kláraði
þetta þá myndi ég kyssa hann á
munninn í útskriftinni.“

Logi og Svanhildur hafa mikið
verið í fjölmiðlum. Bæði sem
stjórnendur en ekki síst sem
umfjöllunarefni hinnar svokölluðu gulu pressu. Hvað finnst
Loga um þá tegund blaðamennsku?
„Auðvitað verður alltaf einhver á
kantinum og mér finnst menn
svolítið vera að skiptast í tvo hópa
núna. Annars vegar þeir sem drulla
og svo þeir sem drullað er yfir. Mér
finnst menn drulla of mikið yfir fólk.
Nú þekki ég til dæmis Britney
Spears ekki persónulega, en
hvernig fólk leyfir sér að tala um

„Ég lofaði Ólafi Harðarsyni prófessor fyrir
mörgum árum að ef ég kláraði þetta þá
myndi ég kyssa hann á munninn í útskriftinni.”
Hann ætlar sem sagt ekki að
halda neina veislu. Enda nóg af
veislum í kringum Loga. Fertugsafmæli í kvöld og svo gifti hann
sig síðasta sumar.
Það voru mikil læti í kringum
brúðkaupið. Á tímabili bliknaði
brúðkaup Beckham-hjónanna í
samanburði við ykkar. Hvað
fannst þér um það allt saman?
„Verst fannst mér bara að fá ekki að
hafa þetta í friði. Þetta er mitt einkalíf
og ég var mjög sár yfir þessu.
Fannst svona svolítið verið að drulla
yfir heilagan hlut, það sat í mér og
ég varð mjög reiður. Mönnum fannst
þetta fyndið en ég vildi hafa þetta í
friði og bað um það.“
Hvernig var því tekið?
„Ég reyndi að tala um þessa hluti
og aðra við menn. Menn lofuðu
bara og sviku það svo. Ég veit
hvernig menn þeir eru eftir þetta.
Dagurinn var hins vegar alveg
frábær.“

15.12.06

hana skil ég ekki. Þú myndir ekki
segja svona hluti um til dæmis
Andreu Gylfa. Það er eins og þetta
fólk sé ekki til,“ segir Logi og lýsir
stemningunni í kringum þetta
eitthvað á þessa leið: „Ha, ha,
þarna náðum við þér og þú getur
ekkert gert! Ég tek því bara. En
þegar kemur að einkalífinu þá er ég
viðkvæmur.“
Logi hefur lengi unnið með fólki
sem almenningur þekkir af
skjánum. Hver af samstarfsmönnunum er ólíkastur þeim
sem sést á skjánum svona
dagsdaglega?
„Ég veit það nú ekki. Sindri
Sindrason virkar alvarlegur og
yfirvegaður í sjónvarpi, og reyndar
stærri. En í raun er hann alveg
ótrúlega fyndinn náungi. Ég hélt
líka alltaf að Helgi Seljan væri
hálfviti. Og stóð lengi í þeirri
meiningu en svo er þetta náttúrulega algjör toppdrengur. Þetta er
dæmi um að þú upplifir fólk eins og
þú heldur að það sé, en svo er

raunin yfirleitt allt önnur. Gísli
Marteinn er til dæmis einhver besti
sjónvarpsmaður sem við höfum átt.
Samt er það þannig að hann fær
ekki þá viðurkenningu sem hann á
skilið vegna þess að fólk er alltaf að
nudda honum upp úr pólitík sem
skiptir í raun engu máli.“
Hvernig heldurðu að fólk upplifi
þig?
„Þegar ég er til dæmis veislustjóri
kemur fólk mjög oft til mín og segir
ég hélt þú værir ekki svona. Það
heldur að ég sé alvörugefnari.
Maður er náttúrulega að lesa fréttir
sem eru ekki alltaf eitthvað til að
flissa yfir. Ég held að fólk upplifi
mig alvarlegri og kannski virðulegri
en ég er,“ segir Logi og hlær.
Logi er nefnilega algjör prakkari
og margar sögurnar um hrekki
hans á fréttastofu sjónvarps fá
mann til þess að brosa. Ertu
svona mikill prakkari?
„Já, ég er það. Hef reyndar verið
frekar rólegur síðan ég kom á Stöð
2. En oft upplifi ég mig eins og
David Brent í Office, svona
vinnustaðagrínara. Þetta er bara
hluti af þeim anda sem maður vill
hafa í kringum sig, maður vill hafa
gaman í vinnunni.“
Hvað er það grófasta sem þú
hefur gert?
„Það er margt. En það sem mér
finnst skemmtilegast er að plana
eitthvað svona. Eins og til dæmis
að falsa tölvupóst og sjá svo
viðbrögðin. Einu sinni snerum við
íbúðinni hjá Illuga Gunnarssyni og
Brynhildi nágranna okkar við.
Fórum inn í stofu og spegluðum
hana alveg nákvæmlega. Okkur
fannst þetta svo fyndið á meðan á
þessu stóð að við pissuðum
næstum á okkur. Viðbrögðin hjá
þeim hjónum eru líka ógleymanleg.“
Talið berst að blaðamennsku eins
og gerist oft þegar fjölmiðlamenn

tala saman. Logi er fyrst og fremst
sjónvarpsfréttamaður og viðurkennir að ef hann væri blaðamaður
myndi honum líklega leiðast
sjónvarpsfréttafólk. „Það er bara
vegna þess að við fáum miklu meira
kredit af því að við erum á staðnum.
Þið eruð kannski búin að vinna
heilu dagana að einhverju sem
enginn svo veit hver gerði. Nema
þið komið ríðandi á einhverjum
hesti á Austurvöll,“ og á Logi þar
við ritstjórann Reyni Traustason í
Ísafoldarauglýsingunum.
Eins og frægt er skipti Logi yfir á
Stöð 2 frá RÚV eftir langa veru
þar. Hann starfaði á fréttastofu
Stöðvar 2 í mánuð áður en hin
sáluga NFS var sett á laggirnar.
Hafðirðu trú á NFS í upphafi?
„Nei. En ég fundaði með mönnum
sem sannfærðu mig um að þetta
gæti gengið. Mér fannst það alltaf
magnað. Þetta gekk ekki og þannig
er bara það.“

„Fannst svona svolítið verið að drulla
yfir heilagan hlut,
það sat í mér og ég
varð mjög reiður.“
Þið eruð í mikilli sókn nú þegar
NFS er grafið og gleymt?
„Já, það var náttúrulega lykilatriði
fyrir okkur að fá nafnið og verða
aftur fréttastofa Stöðvar 2 enda
hrikalega gott vörumerki, Traust í
20 ár. Hugurinn er góður en þetta
var náttúrulega erfitt út af þessum
uppsögnum og fleiru en þetta er að
verða gott núna.“
En að öðru, eins og stundum er
sagt í sjónvarpinu. Logi var að gefa
út borðspil sem ber sama heiti og
sjónvarpsþátturinn hans. Meistarinn.
Hvort er betra þú eða Svanhildur?

„Ég… það er engin spurning. Ef þú
spyrðir Svanhildi myndi hún samt
segjast vera betri. Miklu betri.“
Logi og Svanhildur kona hans
sömdu nefnilega spilið ásamt
Trausta Hafsteinssyni blaðamanni.
Logi samdi sjálfur 700-800
spurningar í spilinu en fékk valinkunna gáfumenn til þess að hjálpa
sér með restina. Hann hefur verið í
spurningabransanum í mörg ár og
hefur lýst því yfir að hann sé nett
spurninganörd. En hvað er það við
Meistarann sem er svona frábært?
„Það sem ég er ánægðastur með
er þessi sjens að geta unnið. Þú
þarft ekki að vera bókmenntafræðingurinn í hópnum til þess að vinna,
það hjálpar auðvitað. Ef þú svarar
öllum spurningunum rétt vinnurðu.
En það geta allir unnið Meistarann,
möguleikarnir eru að minnsta kosti
meiri en í mörgum öðrum spilum.“
Í lokin ákváðum við að prófa
meistarann sjálfan og tókum tvær
spurningar úr spilinu með okkur.
Fyrri spurningin fjallar um íslenska
bæi og er svohljóðandi.
Hvar eru danskir dagar haldnir og
hvar írskir? „Stykkishólmi og
Akranesi minnir mig,“ svarar Logi
og það er hárrétt hjá honum.
Hin spurningin er lauflétt og ætti í
rauninni að vera með barnaspurningunum. Við létum samt vaða.
Hvaða ár fæddist Che Guevara og í
hvaða landi?
Logi hugsar sig lengi um en segir
svo. „Það hefur örugglega verið
1922 og hann fæddist í Argentínu.“
Þó allir geti unnið í Meistaranum þá
geta greinilega allir klikkað líka.
Meistarinn sjálfur hefur hér með
sannað það. Rétt svar er nefnilega
1928 í Argentínu.
LJÓSMYNDIR: Stefán Karlsson
TEXTI: Breki Logason og
Andri Ólafsson
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HELGA ÓLAFSDÓTTIR SLÓ Á ÞRÁÐINN TIL ILSE JACOBSEN

Gerði gúmmístígvél að tískuvöru
Skóáhugi íslenskra kvenna er
gífurlegur, mig minnir að ég hafi
heyrt nýlega tölu um það að
meðaltal skópara á konu hér á landi
séu 20 pör af skóm. Mér fannst
spennandi að heyra í konu sem
getur farið í nýtt par af skóm á
hverjum degi, konu sem hefur ekki
tölu á skópörunum sínum.
Ilse Jacobsen heitir konan. Hún er
hörkutól sem byrjaði að vinna sér inn
vasapening með blaðburði sex ára
gömul. Hún fílar Íslendinga af því að
þeir eru duglegir og hreinskilnir. Hún
byrjaði að hanna og selja skó undir
sínu nafni fyrir rúmum tíu árum. Hún
hefur ekki gengið í hönnunarskóla,
en gúmmístígvélin hennar hafa
slegið í gegn sem tískuvara. Í dag
eru skórnir, fötin og aukahlutirnir
hennar eins og heitar ömmulummur
á góðum sunnudegi, stoppa ekki
lengi á hillum verslana um allan
heim.
Ég var forvitin að vita meira um konu
sem kaupir skó þrátt fyrir að hún
passi ekki í þá og af hverju í
ósköpunum að opna „koncept“ búð
með sínum vörum á Garðatorgi í
Garðabæ?
Ég æfði mig í að segja gulrótarrúgbrauð á dönsku tíu sinnum, opnaði
bleika gemsann minn og tók stutt
spjall við Ilse.

Sæl Ilse, hvernig hefur þú það
þessa stundina?
„Ég hef það mjög gott, reyndar
frekar stressuð af því að við erum að
leggja lokahönd á vetrarlínuna fyrir
næsta vetur.“
Ég er mjög forvitin að vita af
hverju þú opnaðir Ilse Jacobsen
„koncept“ búð á Garðatorgi af
öllum stöðum?
„Ég opnaði mína fyrstu búð í
heimabænum mínum, Hornbæk í
Danmörku. Þegar Ragnheiður,
eigandi Ilse Jacobsen á Íslandi, hitti
mig í fyrsta skiptið fannst mér þetta
ekkert galin hugmynd hjá henni og
minnti mig óneitanlega á þegar ég
opnaði fyrstu búðina mína. Ég skellti
mér til Íslands til að skoða málið.
Ragnheiður sýndi mér svo verslunarplássið á Garðatorgi, ég hugsaði
bara eitt … æææ … hvernig kemst
ég héðan út? Mér fannst Garðatorg
ekki spennandi kostur. En Ragnheiður var á öðru máli, þó að ég hafi
nánast hlaupið út. Hún sagði mér að
það væri ekkert mál að innrétta
búðina flotta með stuttum fyrirvara.
Ragnheiður var einnig með liðsauka,
bæjarstjóra Garðabæjar, Gunnar
Einarsson. Hann mætti galvaskur til
að sýna mér framtíðarplönin fyrir
Garðatorg og miðbæinn í Garðabæ.
Á endanum lét ég undan og ákvað
að hlusta á heimafólkið. Ég sé ekki

Ilse Jacobsen kaupir sér skó þó þeir séu of litlir

eftir þeirri ákvörðun, búðin er
ótrúlega falleg og gengur rosalega
vel. Ragnheiður vissi hvað hún var
að gera allan tímann.“
Þú slóst fyrst í gegn með
reimuð gúmmístígvél, sem mér
finnst vera einstök hönnun. Ég
hef tekið eftir því að íslenskar
konur eru einstaklega ánægðar

með að geta gengið í gúmmístígvélum og samt verið trendí!
„Já, það er rétt að stígvélin mín hafa
slegið í gegn, ég hitti naglann á
höfuðið. Stígvélin eru núna seld úti
um allan heim og helstu tímaritin
hafa fjallað um þau. Þau eru líka
einstök á marga vegu. Fyrst og
fremst eru þau alger náttúruvara,
ekkert PVC sem er eiturefni og oft
notað í gúmmívörur. Þau eru líka
ullarfóðruð sem þýðir að stígvélin
anda þegar gengið er í þeim.
Stígvélin eru einnig ótrúlega vönduð
því þau eru handgerð.“
Hvaðan koma hugmyndirnar?
„Ég fæ hugmyndir frá öllu mögulegu.
Til dæmis þegar ég er á kaffihúsi og
horfi á fólk, þær geta líka læðst að
mér klukkan fimm á morgnana. Ég
fer einnig mikið á sýningar úti í heimi
og sanka að mér hugmyndum þar.
En það sem er í uppáhaldi hjá mér er
að horfa á gamlar bíómyndir.“
Hver eru helstu einkenni Ilse
Jacobsen?
„Einfaldleiki.“

“ Frábært dæmi

Mundir þú einhvern tímann ganga
í of litlum skóm ef þér þættu þeir
geggjað flottir?
„Ég verð að segja nei, ég gæti aldrei
verið í of litlum skóm. En það er ekki
þar með sagt að ég mundi ekki
kaupa þá. Ég safna fallegum skóm
og ef ég sé skó sem mig langar í og
þeir passa ekki á mig, kaupi ég þá
bara fyrir skósafnið mitt.“

um varir með
nægan raka.”

Þú hannar undurfagra sandala
fyrir hvert sumar, ég var forvitin að
heyra hvað er „must have“ næsta
sumar?
„Þetta er erfið spurning því það eru
svo margir flottir sandalar í
sumar‘07-línunni. Hvað segir þú um
koníakslitaða leðursandala með
korksóla, sem eru ótrúlega þægilegir

en samt súper flottir? Ég er ekki
alveg hætt því að ég verð að nefna
röndóttu Maritime-ballerínuskóna.“
Hvernig föt eru í uppáhaldi hjá
þér?
„Ekkert sem slær aukahlutum við.“
Hver er uppáhaldshönnuðurinn
þinn?
„Ég á engan einn uppáhalds
hönnuð, ég kaupi það sem mér
finnst fallegt hverju sinni.“
Hin klassíska spurning: How do
you like Iceland?
„Mér finnst allir Íslendingar vera svo
trendí. Þeir eru með á nótunum og
Íslendingar eru langt á undan Dönum
hvað varðar stíl. Landið sjálft er
dásamlegt og Íslendingar eru súper
duglegir.“
Hvað gerir þig glaða?
„Að vakna snemma á morgnana, sjá
hundinn minn Beauty liggja og
teygja úr sér í sófanum algerlega
afslappaðan. Hann veifar skottinu
þegar hann heyrir í mér og svo fær
hann fyrsta morgunkossinn.“
Hvernig eiga konur að dekra við
sig fyrir jólin?
„Ég mundi fara í nudd, gufubað og
fótsnyrtingu. Hljómar það ekki vel?“
Lokaspurningin, hvað ætlar þú að
gera á morgun?
„Halda ekta danskan julefrokost með
starfsfólkinu mínu.“
„Mange tak for din tid, Ilse.“ Ég þurfti
sem betur fer ekki að segja gulrótarrúgbrauð í samtalinu og er mjög
ánægð með að það fjallaði að mestu
leyti um „sandaler og gumistøvler“,
sem er mun léttara að segja á dönsku.
TEXTI: Helga Ólafsdóttir
MYNDIR: Les Kaner og Valli

Hvað er Ilse Jacobsen „konsept“ búð?

Nýr varalitur

DR. GLAMOUR
Endist allan daginn
www.bourjois.com

06.10.06

Gæðaverslun fyrir konur á öllum aldri þar sem skór
og fylgihlutir hannaðir af Ilse Jacobsen eru í forgrunni.
Andi verslunarinnar tekur mið af hennar hönnunargildum. Um 30% af vörunum eru ekki frá Ilse Jacobsen,
heldur aðrar vörur sem eru valdar í takt við hennar
standard. Í versluninni í Garðabæ eru mest dönsk
merki eins og Baum und Pferdgarten og Naja Lauf
sem hafa verið að slá í gegn í Norður-Evrópu.
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LÆRÐU LINGÓIÐ

Let´s get crackin on
dis mutha
Drífum okkur í þessum andsk...

FLAME THROWER
CANDIDAT VIKUNNAR!

Topp 10

stystu celebb
hjónaböndin:

10. Liza Minnelli & David

5. Lisa Marie Presley &

Gest skildu eftir tæpt ár sælla minninga
9. Jennifer Lopez & Cris
Judd skildu eftir að hafa
verið saman í tæpa 10
mánuði
8. Drew Barrymore & Tom
Green skildu eftir 5 mánaða
hjónaband .
7. Renee Zellweger &
Kenny Chesney sóttu um
ógildingu hjónabands eftir
tæpa 4 mánuði
6. Marshall Mathers III
(Eminem) & Kim Mathers
skildu eftir 90 daga
hjónaband þegar þau giftu
sig í seinna skiptið

Nicolas Cage rétt þraukuðu
þrjá mánuði og skildu svo
4. Ali Landry & Mario Lopez
kúkaði á sig og hélt framhjá
og þau voru skilin eftir tæpa
tvo mánuði
3. Cher & Gregg Allman
skildu eftir einungis níu daga
hjónaband
2. Britney Spears & Jason
Alexander skildu eins og
frægt var eftir 55 tíma
hjónaband
1. Robin Givens, fyrrverandi
hans Tysons & Svetozar
Marinkovic’s, skildu sama
dag og þau giftu sig, ahhh
ææ

HO FRÉTTIR!
W
CARE´S
CARE´
Aren´t we lookin a bit
poofy these days*! En
Blohan* getur víst
prísað sig sæla að vera
ekki Nic the Stick en
hún er hérna í Stellu
McCartney samfesting
að stinga af AA-fundi
en stelpan er víst búin
að vera aktífur
meðlimur í 1 ár – þrátt
fyrir heavy binge
drinkin and drugs* en batnandi manni er
best að lifa og núna er hún ekki búin að
sjússa sig í um 10 daga hence the poofy ness* veiii gott hjá stelpunni! Enda vill hún
eflaust ekki enda eins og tuðran hún Anna
Nicole Smith útúrpilluð og klikkuð á því –
en við vitum aldrei, kannski verður Blohan
næsta Tara Reid.

Hún Sienna Miller er jú voðalega
hugguleg snót en ég er samt
eitthvað þreytt á henni og að hún
sé eitthvað að opna sig í blöðum
útum hvippinn og hvappinn um
hvað það fokkaði henni upp að
hafa gengið í gegnum þetta bull
með Jude Law og yada yada
yada* en auðvitað hefur hún
kannski ekki beint frá meiru að
segja í bili – hún er ekkert
búin að vera að gera neinar
rósir í myndunum sínum en
það er aldrei að vita hvort
Factory girl* muni ganga vel
– við vonum það alla vega
svo hún geti hætt að hanga
í jakkalöfunum á fræga
fyrrverandi kærastanum
sínum.

Veifa kjötgluggatjöldunum
Að vera að pípóla um bæinn
nærfatalaus

Nic the stick Nicole Ritchie - kölluð
þetta vegna þess hversu grönn hún
er

Alter egó-i
Annað sjálf, yfirskin til að fela sig á
bak við, afar hentugt

Hellluð á því Full, drukkin, undir
áhrifum einhvers

SVEPPUR Lúði, sveppur fer með
lúðann á annað og æðra plan, ef
mikill sveppaskapur er á ferð þá
erum við að tala um sveppasúpu/ost

Joel Madden x-inu hennar
Hilary Duff
Söngvarinn í Good Charlotte og
popp-stelpan Hilary Duff hættu
saman fyrir korteri síðan og Nic the
stick er bara búin að koma sér fyrir í
fanginu á honum
Vicodini og búin að vera reykja
skunk Vicodin er sterkt verkjalyf og
að reykja skunk er að neyta
kannabisefna
Sober og dandy
Edrú og hress
Lollann í brókunum
Að hafa misst saur sökum æsings

Engin önnur en dívan hún Beyoncé
sem fer alveg gífurlega í mig þessa
vikuna - aðallega vegna þess að hún er
með sama lit í augnskugganum og
kjóllinn sinn sem er capital dauðasynd*
í tískugeiranum og mínum augum!
iiiiewwwwuuuu þetta er nottlega bara
bannað í EES-og Evrópusambandsríkjum. Eli Saib kjóllinn er ágætur en ég er
tæp fyrir baby-bláu, vibba litur sem
gerir engum greiða. Annað sem setti
hana á listann í vikunni er alter egó-ið*
hennar Sasha - guð ég titra af
aulahrolli - hún segist ekki vera sú sem
kemur fram né vera sexý og díva með vesen, allir sem þekki hana viti það
að þetta er ekki Beyoncé - þetta er Sasha... ehhh allir saman nú SVEPPUR*!!!! Svo var hún víst leiðinleg við stelpurnar með sér í Dreamgirls... var
alveg með dívustælana, ég á eitthvað bágt með að trúa því en ok ég bý
ekki til fréttirnar!
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Það er aðeins hægt
að grenja úr hlátri
þegar horft er á nýja
pótentíalinn* hennar Brit
Brit - ég hélt að ég myndi
aldrei segja þetta en go back
to K-Fed girl* - JR Rotem is fug
like the day is long girl!! Jesús
minn þetta er ekta svona
túrista kani sem við þekkjum á
Laugaveginum úr 100 metra
fjarlægð í stóru Raiders
úlpunum, ljós-bláu ógeðsgallabuxunum sem virðast ekki
taka mark á því að þær eiga ekki að fara lengra en um
mittið! Total disregard to the croch area* - og hann er líka
í framan eins og hann sé búin að elta kyrrstæðan bíl í
marga daga - ok hann er kannski ekki svona ómögulegur
en shiiiiiiii girl K-Fed var þó alla vega hunk*! Þú hlýtur að
geta gert eitthvað betra en þetta.. en þetta er vissulega
betra en að veifa kjötgluggatjöldunum* þínum út um allt!

Annars er
hún bara
sæt hún Jolie
ég segi það
ekki, það er varla
hægt að segja annað
en kannski tad* grönn
en það er svo sem
ekkert nýtt en Brad er
lookin mighty fine*
hérna að styðja
kelluna sína á
frumsýningunni fyrir
The Good Shepard mikið búið að drulla
yfir kjólinn hennar en
ég skil ekki alveg af
hverju mér finnst
hann bara helvíti fínn
miðað við svona það
sem hún hefur áður
látið sjá sig í áður.
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Hún er komin - augnablikið sem
við höfum öll beðið eftir með
lollann í brókunum* ekki satt
- mynd af Shiloh Jolie-Pitt
eða THE BABY eins og
hún er kölluð! Það
verður nú ekki af henni
tekið blessuninni að
hún er voða sæt enda
genamengið ekki af
verri endanum. En í
nýja Vogue er hún Jolie
að tala sig út um
samband þeirra Brads,
börnin og Maniston*. Jolie
segist alveg vilja bjóða
henni í kaffi ef Maniston vill en annað en það hafi þær rétt svo
sagt hæ við hvor aðra ekki mikið meira.. segir hún en veit að Jen
tók og sneri hana í gólfið, kýldi Tomb Raider í mallann og sagði að
hún væri glataður flugmaður sem hún ku víst hafa tekið mjög nærri sér
hún Jolie. Mú hahahah hafðu það maneater you*!

G

Let´s get crackin on dis mutha....*
fyrst og fremst verðum víst að
byrja á því sem er aðalmálið í
vikunni og það er engin önnur en
Nic the stick*var heldur betur tekin
í bólinu eða á freeway-inum en
hún var að fara af honum og
beygði í öfuga átt sem eflaust er
ekki frásögu færandi nema að
hringt var á lögguna sem kom og
tók skvísuna. Hún var svona
hellluð á því*, sem skýrir kannski af
hverju hún vill vera með Joel
Madden x-inu hennar Hilary Duff*,
en í ljós kom að hún var á Vicodini
og búin að vera reykja skunk, uss
uss uss! Og við sem trúðum því öll
að hún væri alveg sober og
dandy* svona eins og hún borði
alveg fullt.. kommon hún er 85
pund eða um 42,5 kíló!
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DD unit um hollywoodstjörnurnar

Aren´t we lookin a bit poofy
these days
Erum við ekki eitthvað bólgnar
þessa daganna …
Blohan Lindsay Lohan
Heavy binge drinkin and drugs
Drykkjutarnir og eiturlyfjaneyslu
Hence the poofy -ness
Þess vegna er hún bólgin því eitrið
er að fara út úr kroppnum á henni
Yada yada yada
Bla bla bla

Maniston Jennifer Aniston er kölluð
þetta því hún er með mannakjálka

Factory girl
Mynd sem gerist í kringum Andy
Warhol og gengið í kringum hann

Maneater you Mannæta - sagt um
konur sem ræna mönnum úr
hjónaböndum/samböndum

Mega fug
Afar ófríður

Tad Aðeins, örlítið

Ohh booo fuckin hooo
Ohh æææ og hvað með það

Lookin mighty fine
Lítur ansi vel út kallinn

A-týpu Metnaðarfullar, duglegar,
fallegar, framagjarnar, gengur vel

Pótentíalinn Vonbiðill, tilvonandi
kærasti

Stafrófskatagoríuna
Að vera það aftarlega í röðinni að þú
kemst ekki að fyrr en eftir stafinn „Ö“
þegar verið að er að raða í
fegurðarstuðulinn.

Brit Brit Britney Spears
Go back to K-Fed girl
Farðu aftur til K-Fed
JR Rotem is fug like the day is
long girl Þessi náungi er jafn-ljótur
og dagurinn er langur

Pöpulnum Sótsvartur almúginn

Total disregard to the croch
area Fullkomið skeytingarleysi
gagnvart klof-svæði

Contrary to popular belief Þrátt
fyrir útbreidda trú á því

Hunk Flottur, sætur

Skanky hoes Ljótar tuðrur, druslur,
glyðrur

Capital dauðasynd
Höfuðsynd í tískumálum

Age old story Aldagömul saga
sem breytist

Bling Íburður og læti

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

Og talandi um Jude.. er það ég eða er hann
orðin mega fug*?Hann er núna alltaf að væla
um að hann sé ekki að þéna neinn Brad Pitt
pening og að skilnaðurinn við Sadie hafi farið illa
með hann fjárhagslega ohh booo
fuckin hooo* - þú svafst hjá forljótu
fóstrunni þinni og með Siennu upp
á arminn á sama tíma - hvað er
þetta með menn sem eru með Atýpu* konum að halda framhjá með
konum sem komast ekki einu
sinni í stafrófscatagoríuna*? Alveg
með ólíkindum en auðvitað að
kannski þurfa
þeira að
gera sig
breiða fyrir
pöpulnum af því
þeir eru jafnir toppgellunum sem þeir
eiga heima? Age old
story...

Contrary to popular belief* þá eru Ryan Gosling
og Rachel McAdams, sem fóru á kostum í The
Notebook, ekki hætt saman heldur þvert á móti
þá eru þau víst bara að fara smella sér í
hnapphelduna - jamm
og það helst bara í
rólegheitum og ekkert
bling* og læti.
Vinkona mín sá hann
nú reyndar í Las
Vegas í sumar
og fór nú
heldur
ófögrum
orðum um
þennan dreng sem ég hef haft reglulegar mætur á en hann var víst í sama
fíling og Jude, umvafin skanky hoes*
sem vinkona mín gaf sér að voru
vændiskonur en seldi það nú ekki
dýrara en hún stal því. DD-unit óskar
þeim góðs gengis og vonum að þau
haldast gift lengur en fólkið á listanum
hérna á síðunni!

SIRKUS
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um helgina
BJÖRGVIN HALLDÓRSSON VAR ILLA TEKINN Í SMÁRALINDINNI
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Björgvin Halldórsson var búinn að segja Audda að það yrði ekki hægt að
hrekkja sig. Það efldi okkar mann að sjálfsögðu til dáða og að lokum var
látið til skarar skríða í Smáralindinni. Platplötuáritun var sett á svið og Bó
mætti til að hitta aðdáendur sína. Það á meðal reyndist vera ung stúlka.

Af hverju er
enginn
hérna?

Þetta er besta
platan í dag!

Ef þið komið
henni ekki út, þá
er ég farinn!

Það vantar í
hana nokkrar
blaðsíður

Það var
röð áðan.

KRISTÓFER HELGASON SELUR LEIKFÖNG FYRIR STRÁKA
FROSTI
MÆLIR MEÐ
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LADA SPORT
A Night in Christmastown

„Jólasveinarnir í Lödu
Sport eru hér
með eitt af
betri
jólalögum ársins 2006. Ég
gerði mér reyndar ekki grein
fyrir því að það væru að koma
jól fyrr en ég heyrði þetta.“
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WOLFMOTHER
White Unicorn

„Næsti
singull frá
Wolfmother
er svona
jolly/stoner rokk sem kemur
manni í gott skap.“
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120 DAYS
Sedadet Times

„Norsku frændur mínir í
hljómsveitinni 120 Days eiga
hug minn allan þessa
daganna. Þetta er svona
indie útgáfa af AHA, það
getur ekki klikkað.“

Þú þarft bara að muna
eftir þumalputtanum
„Þetta mætti flokka sem
leikföng fyrir stráka á
öllum aldri,“ segir
útvarpsmaðurinn
Kristófer Helgason um
vörur sem hann selur í
gegnum heimasíðu sína,
www.khelgason.is.
„Þarna eru inni á milli
verkfæri fyrir fagmenn. Til
dæmis ljós sem útivistarog jeppakallar nota á
hálendi. Og í raun allir
sem þurfa annaðhvort að
lýsa upp eða sjá í
myrkri,“ segir Kristófer
sem býður einnig upp á
nætursjónauka í hæsta
gæðaflokki.
„Þetta er bara svona
aukabúgrein hjá mér.
Sjálfur er ég mikill tækjaog græjukall og hef haft
augun opin fyrir skemmtilegum hlutum. Þegar
maður svo rekst á
eitthvað sniðugt langar
mann að kynna það fyrir
öðrum.“
Kristófer segir sumt
dótið eldra en annað
nýrra. Hann er með
umboð fyrir allar þessar

Kristófer Helgason Með hluta af varningnum sem hann selur á heimasíðu
sinni, khelgason.is.

Hlustaðu á þetta ...

Kvikmyndakritik í Sirkus

Ú

Hágrátið yfir The Holiday

tvarpsþátturinn Frank blæs til veglegrar veislu á mánudaginn. Þátturinn hóf
göngu sína snemma á þessu ári og þar
sem árið er brátt liðið í aldanna skaut
þýðir það bara eitt. Tími til þess að gera
upp árið 2006! Já, þið heyrðuð rétt,
ársuppgjör Útvarpsþáttarins Franks
verður næsta mánudag frá 20-24 (átta til
miðnættis fyrir þá sem skilja ekki tölustafi)! Já í heila fjóra tíma! 10 bestu
íslensku plöturnar og 25 bestu erlendu
plöturnar!!! Alls 35 plötur!!! Allir búnir í
prófum, enginn að vinna og ekkert að gera
annað en að hlusta á
uppáhalds útvarpsþáttinn ykkar! Hver
skaraði fram úr, hver
sökkaði (nei annars
það verður ekkert
um það, bara þeir
bestu í útvarpsþættinum Frank)!
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Áður en fjallað er um kvikmynd eins og The
Holiday er vert að gera sér grein fyrir því að
henni er leikstýrt af konu sem státar af því að
hafa leikstýrt myndum eins og What Women
Want og Parent Trap. Og þegar ég meina
státar af þá meina ég að því er beinlínis
hampað í ýmsu kynningarefni sem myndinni
fylgir. Ég hefði frekar haldið að PR menn
myndu leggja sig í líma við að eyða hugsanlegum tengingum við þær hörmungar. En svo
er ekki.
The Holiday er náttúrlega líka bara þannig
mynd. Hún fjallar um tvær konur sem hafa
brennt sig á karlmönnum en finna sanna ást í
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SVALI
MÆLIR MEÐ
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vörur á Íslandi en sumar
eru eingöngu seldar hjá
viðurkenndum söluaðilum.
Eitt af því sem vakti mikla
athygli Sirkus var hinn
svokallaði Sleeptracker.
Þetta er úr sem skynjar
þegar fólk fer úr djúpsvefni
í léttsvefn og vekur þig á
hárréttum tíma. „Eins og
flestir vita er slæmt að
vakna í mjög djúpum
svefni og þá er maður bara
með höfuðverk og þreyttur
það sem eftir lfir dags,“
segir Kristófer sem sjálfur
notar Sleeptrackerinn og
segir þetta svínvirka.
„Þetta var meðal annars
valin uppfinning ársins hjá
Time Magazine árið 2005“
Einnig er Kristófer með
fingrafaralásinn sem vakið
hefur mikla athygli. „Þetta
er bara svona lesari sem
les fingraför. Nú þarftu
ekki lengur að muna eftir
lyklunum. Það eina sem þú
þarft að muna er að hafa
puttann með og það eru
litlar líkur á að þú verðir
viðskila við hann, það
hefur þó gerst.“

öðru landi. Ekkert flókið, bara krúttlegt. Og
líklega eitthvað sem flestar konur hafa látið sig
dreyma um þegar þær fá upp í kok af
þursunum hér á Fróni.
Án þess að gefa of mikið upp verður
Cameron Diaz ástfangin af Jude Law og Kate
Winslet af Jack Black. Hvað annað? Mynd
sem skartar svona leikurum verður náttúrlega
aldrei léleg. Of mikið af bransafólki hefur verið
sigað á verkefni og of mörgum peningum
búið að eyða. Og svo eru þetta líka allt svo
ljómandi fínir leikarar. En svona myndir verða
líka aldrei virkilega góðar. Þær þurfa að þjóna
of mörgum til að geta nokkurn tímann náð
almennilega í gegn til áhorfenda. En hvaða
máli skiptir það svo sem? The Holiday er bara
fín afþreying. Og svo var mér sagt að vinkonur
mágkonu vinar míns hefðu hágrátið yfir Jude
Law. Ekki er það ónýtt. Ég mæli því hiklaust
með henni fyrir stráka sem eiga kærustur og
stelpur sem eiga vinkonur. Aðrir skulu fara að
sjá á eitthvað annað.
Andri Ólafsson

Það má nú
ekki vera
ókurteis við
kúnna.

CHRIS CORNELL
You Know My Name.

Frábært lag frá
söngvara
Soundgarden
og aðallag
kvikmyndarinnar Casino
Royal, sem
sagt James Bond-lagið. Með
því besta sem er í gangi í dag.
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SPRENGJUHÖLLIN
Tímarnir okkar

Ungliðarnir í
dag í íslenskri
tónlist, mig
grunar að
þetta lag
komi til með
að ná
gríðarlegum
vinsældum á
komandi
vikum.
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FEDDE LE GRANDE
Put your hands up for Detroit

Loksins kominn almennilegur
danssmellur.
Búinn að
bíða
lengi eftir
svona
lagi.

Sjáðu þetta ...

B

enni Hemm Hemm heldur útgáfutónleika
í Tjarnarbíói í kvöld og fagnar útkomu
nýju breiðskífu sinnar Kajak, sem er annar
diskur sveitarinnar. Platan hefur hlotið
frábærar viðtökur en sveitin er nýkomin heim
úr tónleikaferðalagi frá Bretlandi og Japan.
Einungis eru 200 miðar í boði og kostar
þússara. 12 tónar redda þessu. Einnig koma
fram Skakkamange, Retro Stefson og
Hjaltalín. Byrjar 20.30.

SIRKUS

EINNIG FÁANLEGIR ALLIR BESTU ÍÞRÓTTALEIKIRNIR!

Spilaðu alla
uppáhaldsleikina þína
hvar sem er,
hvenær sem er!
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FRÁBÆRIR LEIKIR FYRIR ALLA FJÖLSKYLDUNA!
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Óviðræðuhæf fram á þriðja í jólum
Hera Björk Þórhallsdóttir söngkona vill helst fá bækur í jólagjöf.
Hera heldur jólin venjulega heima hjá foreldrum sínum. „Ég
hef alltaf verið hjá þeim á aðfangadag, nema þegar ég hef
búið erlendis,“ segir hún og bætir við að fjölskyldan eigi sér
ákveðnar jólahefðir. „Á aðfangadagsmorgun byrjum við alltaf á því að ryksuga og skúra og mamma setur upp hangikjötið svo komi jólalykt í húsið. Síðan förum við í kirkjugarðinn
og setjum kerti og kransa á leiðin. Klukkan sex förum við
mamma venjulega og syngjum í messu einhvers staðar, en
það er misjafnt hvar það er og svo borðum við jólamatinn
sem er svínakótelettur og heimatilbúið rauðkál á la mamma.
Eftir að búið er að opna pakkana drekkum við heitt kakó,
borðum kökur og konfekt og horfum á tónleikana í ríkissjónvarpinu, nema ef við mamma förum aftur að syngja í messu,
sem hefur stundum gerst. Enda erum við yfirleitt alveg
búnar á jóladag og tökum það rólega, nema við séum líka að
syngja í messu þá,“ segir hún og hlær.
Á jóladag er hangikjötið sem sett er upp á aðfangadag

Bókamerkilegir jólasveinar
Jólabækurnar rjúka út af
bókasöfnunum fyrir jólin og á
Akranesi fylgir jólasveinn með.
Margir leggja
leið sína á
bókasafnið í
desember til
að fá lánaðar
nýjar bækur
eða
önnur
safngögn. Á
Akranesi fá
bókaormarnir
óvæntan
glaðning. Nú
eru jólasveinarnir að tínast
til byggða og
hefur Bókasafn
Akraness fengið
unga
listakonu á Akranesi, Sylvíu
Dröfn Björgvinsdóttur, til
að búa til falleg jólabókamerki,
eitt
fyrir hvern
jólasvein og JËLASVEINARNIR LEGGJA
verða þau sett SITT AF MÎRKUM TIL AÈ
í bækur sem AUKA BËKLESTUR FYRIR
lánast út fyrir JËLIN
jólin.
Myndirnar á bókamerkjunum
eru að sjálfsögðu af hinum gömlu
góðu íslensku jólasveinum og á
vefsíðu Þjóðminjasafns Íslands
eru fróðlegar upplýsingar um
hvern og einn þeirra.

Jólalagið
"*!24 %2 9&)2 "%4,%(%-

"JART ER YFIR "ETLEHEM
BLIKAR JËLASTJARNA
3TJARNAN MÅN OG STJARNAN ÖÅN
STJARNA ALLRA BARNA
6AR HÒN ¹ÈUR VITRINGUM
VEGALJËSIÈ SK¾RA
"ARN Å JÎTU BORIÈ VAR
BARNIÈ LJÒFA K¾RA
6ÅÈA HÎFÈU VITRINGAR
VEGI KANNAÈ HLJËÈIR
FUNDIÈ SÅNUM FERÈUM ¹
FJÎLDAMARGAR ÖJËÈIR
"ARST ÖEIM ALLT FR¹ "ETLEHEM
BIRTAN UNDUR SK¾RA
"ARN Å JÎTU BORIÈ VAR
BARNIÈ LJÒFA K¾RA
"ARNI GJAFIR B¹RU ÖEIR
"LÅTT Ö¹ ENGLAR SUNGU
,AUSNARANUM LÕSTU ÖEIR
LOFGJÎRÈ DROTTNI SUNGU
"JART ER YFIR "ETLEHEM
BLIKAR JËLASTJARNA
3TJARNAN MÅN OG STJARNAN ÖÅN
STJARNA ALLRA BARNA
)NGËLFUR *ËNSSON

borðað. „Mamma kaupir alltaf eitthvert gott hangikjöt og
svo fáum við sent alveg ekta íslenskt heimareykt hangikjöt
úr sveitinni. Með því borðum við aftur heimalagaða rauðkálið hennar mömmu, uppstúf, kartöflur, laufabrauð og svona.
Svo er bara legið og lesið eða spilað.“
Hera segir að henni finnist mjög gaman að fá bækur í
jólagjöf. „Systir mín er dugleg að gefa mér bækur og mér
finnst það æðislegt. Ég hef fengið Arnald Indriða síðustu ár
þannig að ég er yfirleitt óviðræðuhæf fram á þriðja í jólum.
Þessum tíma á að eyða í að lesa og borða og gera ekki neitt.“
Þótt Heru finnist gaman að borða góðan mat með fjölskyldunni um jólin er hún hins vegar á því að jólasmákökurnar eigi að klára fyrir hátíðirnar. „Smákökurnar á að borða
í desember, ekki að geyma þær fram að jólum því þá eru þær
bara fyrir og fara aukalega ofan í mann og skapa vandræði.
Það er bara nóg að eiga nokkrar sörur eftir í frystinum handa
gestum,“ segir hún og hlær.
EÎ
(ERU FINNST AÈ JËLUNUM EIGI AÈ EYÈA Å AÈ LESA BORÈA OG GERA EKKI NEITT
&2¡44!",!¨)¨!.4/.
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Syngur inn jólin með Bach
Eggert Jóhannsson feldskeri
kemst í jólaskap við tónlist og
matarilm.
„Það sem kemur mér í jólastuð er
lagið Ó helga nótt sem Jussi Björling syngur,“ segir Eggert sem
heyrði lagið fyrst þegar hann var í
námi í Svíþjóð. „Þetta er jólalag
sem er mikið spilað þar í landi og
það er svo fallegt að ég táraðist
þegar ég heyrði það í fyrsta sinn,“
segir Eggert sem hlustar á lagið
minnst tvisvar á aðfangadag
meðan hann matreiðir jólamatinn.
Annað sem kemur Eggerti í
jólaskap er ilmurinn af villtri bráð
á aðfangadagskvöld en Eggert ólst
upp við það að fá rjúpu á jólunum.
„Ég er þó hins vegar farinn að elda

hreindýr í seinni tíð,“ segir hann
og dregur saman í eina setningu
það sem jólin snúast um í hans
huga. „Falleg tónlist, gott skap og
góður matur,“ segir hann og bætir
einu við. „Ein jólahefð hefur verið
hjá mér í seinni tíð og það er að
fara ekki úr náttfötunum á jóladag
og ef einhverjir vilja heimsækja
mig tek ég bara á móti þeim á náttfötunum,“ segir hann glettinn.
Mikið er að gera hjá feldskeranum fyrir jólin en hann gefur sér
þó glaður tíma til æfinga með kór
sínum Vox academica sem heldur
aðventutónleika sína í kvöld
klukkan átta í Grafarvogskirkju.
Á dagskránni eru verkin Magnificat eftir Bach og Messías eftir
Händel. Eggert hefur verið í kórnum í fjögur ár en ástæða þess að

hann gekk til liðs við hann var
hestaferð sem hann fór ásamt
kórstjóranum Hákoni Leifssyni.
„Þegar ég heyrði hvað honum var
mikið niðri fyrir þegar hann talaði um kórinn og tónlist langaði
mig til að vera hluti af þessu og sé
ekki eftir því enda er hann óskaplega metnaðarfullur og það er
gaman að vinna með fólki sem
hefur metnað til að gera eitthvað
gott,“ segir Eggert og er hrifinn
af jólastemningunni í verkunum
sem hann syngur í kvöld. „Hákoni
hefur alltaf tekist að fá einsöngvara með okkur sem henta vel í þau
verk sem við erum að syngja og
eftir að hafa heyrt í þeim og
hljómsveitinni í vikunni hlakka ég
ógurlega til að syngja þessa tónleika.“

jólaskrautið }

'ERSEMAR ¥SLANDS MEÈ GYLLTRI HÒÈ
'5,,(2).'52)..  ¥3,!.$3 (®.$
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5PPSPRETTAN AÈ ÖESSU FALLEGA
JËLASKRAUTI ER 'ULLNI HRINGURINN
SVOKALLAÈI DAGSFERÈ ÖAR SEM FARIÈ
ER ¹ ¶INGVELLI 'ULLFOSS OG 'EYSI
OG ÕMSAR AÈRAR N¹TTÒRUPERLUR
ÅSLENSKAR SKOÈAÈAR ¹ LEIÈINNI 6ALDÅS
*ËHANNSDËTTIR ER HÎNNUÈURINN OG
'ULLNI HRINGURINN ER FYRSTI ËRËINN Å
RÎÈ ËRËA SEM HÒN KALLAR 'ERSEMI
¥SLANDS EÈA )CELAND TREASURES OG
HÒN STEFNIR ¹ AÈ BÒA TIL SVONA ËRËA
FYRIR ALLT ¥SLAND b-IG LANGAR AÈ BÒA
TIL ËRËA FYRIR ÖESSA HELSTU STAÈI ¹
¥SLANDI EINN FYRIR HVERN LANDSHLUTA
OG SÁRSTAKA STAÈI ÖARm 6ALDÅS STEFNIR
¹ AÈ GERA AÈ MINNSTA KOSTI EINN
ËRËA ¹ ¹RI JAFNVEL FLEIRI b¡G VONA AÈ
ÁG VERÈI KOMIN MEÈ SEX MISMUN
ANDI FYRIR VORIÈ EN V¾NTANLEGIR ERU
B¾ÈI "L¹A LËNIÈ OG 6ÅKINGAÖORPIÈ Å
(AFNARFIRÈI
'ULLNI HRINGURINN ER HÒÈAÈUR
MEÈ  KARATA GULLI EN STEFNAN ER
AÈ ËRËARNIR F¹IST B¾ÈI MEÈ GULL OG
SILFURHÒÈUN 6ALDÅS VINNUR ÖETTA Å
SAMVINNU VIÈ BANDARÅSKT FYRIRT¾KI
EN HUGMYNDIN KVIKNAÈI ¹ FERÈ UM
"ANDARÅKIN b6IÈ FJÎLSKYLDAN VORUM
¹ FERÈALAG FYRIR ¹RI SÅÈAN OG KEYPTUM
SVONA MINJAGRIPI AF ÖEIM STÎÈUM

6ALDÅS *ËHANNSDËTTIR STEFNIR ¹ AÈ GERA
MARGA ËRËA Å VIÈBËT AF N¹TTÒRUPERLUM
¥SLANDS
&2¡44!",!¨)¨34%&.

SEM VIÈ HEIMSËTTUM /G ÁG FËR AÈ
HUGSA AF HVERJU EKKI AÈ GERA SVONA
FYRIR ¥SLAND LÅKA ¡G HELD AÈ ÖAÈ HAFI
TEKIST AÈ KOMA MEÈ SKEMMTILEGA
ÒTF¾RSLU OG NÕJA HUGMYND B¾ÈI
FYRIR FERÈAMENN OG ¥SLENDINGAm
«RËARNIR ERU TIL Å HELSTU MINJA
GRIPAVERSLUNUM EINS OG 2AMMA
GERÈINNI OG
)SLANDIA OG SVO
ÖESSUM HELSTU
FERÈAMANNASTÎÈ
UM Å KRINGUM
'ULLNA HRINGINN
'ARÈHEIMAR OG
*ËLAHÒSIÈ ERU
MEÈ HANN TIL SÎLU
LÅKA OG ER VERÈIÈ
KRINGUM 
KRËNUR (¾GT ER AÈ
HAFA SAMBAND VIÈ
6ALDÅSI Å GEGNUM
NETFANGIÈ ENOMAT
IC ENOMATICIS
'ULLNI HRINGURINN ER
NÒ GREYPTUR Å ËRËA
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Jólasveinar níu og þrettán
Fjöldi jólasveinanna hefur ekki
alltaf verið sá sami og óljóst
hvernig stendur á því.
Eins og allir vita eru jólasveinarnir þrettán og heita Stekkjastaur, Giljagaur, Stúfur, Þvörusleikir, Pottaskefill, Askasleikir,
Hurðaskellir,
Skyrgámur,
Bjúgnakrækir,
Gluggagægir,
Gáttaþefur, Ketkrókur og Kertasníkir. Fjöldi þeirra bræðra
hefur þó eitthvað verið á reiki og
áður fyrr voru þeir taldir vera
níu, eins og fram kemur í laginu
Jólasveinar einn og átta. Nöfn
bræðranna hafa heldur ekki alltaf verið þau sömu því samkvæmt
Þjóðsögum Jóns Árnasonar hétu
sveinarnir
einhvern
tímann
Gáttaþefur, Gluggagægir, Potta-

sleikir, Pönnuskuggi, Guttormur,
Bandaleysir, Lampaskuggi og
Klettaskora þegar þeir voru
aðeins níu talsins.
Ástæðurnar fyrir þessu misræmi eru óljósar en ýmislegt
getur komið til. Áður fyrr voru
jólasveinarnir náttúrulega ekki
jafn viðkunnanlegir og mannblendnir og reyndu helst að gera
fólki grikk án þess að láta mikið
á sér bera. Því getur verið að
aldrei hafi almennilega verið
hægt að kasta á þá tölu og að
nöfnin hafi ekki öll komist
almennilega til skila.
Annar möguleiki er sá að
Grýla og Leppalúði hafi ákveðið
að eignast nokkra sveina í viðbót
á efri árum og þessir sem koma
ekki lengur til byggða hafi horfið
til annarra starfa því það er jú

(UGSANLEGT ER AÈ EINHVERJIR JËLASVEINAR
HAFI TEKIÈ SÁR EITTHVAÈ ANNAÈ FYRIR HEND
UR EN AÈ GEFA BÎRNUM Å SKËINN

margt sem jólasveinar geta tekið
sér fyrir hendur.
EÎ

á jóladöfinni }
$%3%-"%2
¶VÎRUSLEIKIR KEMUR Å ¶JËÈMINJA
SAFNIÈ KL 
+AMMERKËRINN 6OX !CADEMICA
HELDUR ¹RLEGA AÈVENTUTËNLEIKA
SÅNA Å 'RAFARVOGSKIRKJU OG HEFJAST
ÖEIR KLUKKAN ¹TTA &LUTT VERÈA
VERKIN -AGNIFICAT EFTIR *OHANN
3EBASTIAN "ACH OG -ESSÅAS EFTIR
'EORGE &RIEDRICH (¼NDEL +ËRNUM
TIL VIÈBËTAR VERÈA #AMERARTICA OG
EINSÎNGVARARNIR (ALLVEIG 2ÒNARS
DËTTIR SËPRAN ,ILJA %GGERTSDËTTIR
SËPRAN 3ESSELJA +RISTJ¹NSDËTTIR
ALT ¶ORBJÎRN 2ÒNARSSON TENËR OG
GÒST «LAFSSON BASSI

Jólagjöf heimilisins
fæst hjá ECC

4UTTUGUSTU OG ¹TTUNDU JËLASÎNGV
AR +ËRS ,ANGHOLTSKIRKJU VERÈA
HALDNIR KLUKKAN ELLEFU !UK +ËRS
,ANGHOLTSKIRKJU
SYNGUR 'RADUALE
KËR ,ANGHOLTS
KIRKJU ¹ TËNLEIKUN
UM %INSÎNGVARAR
Å ¹R VERÈA %IVÎR
0¹LSDËTTIR "RAGI
"ERGÖËRSSON
OG «LÎF +OLBRÒN (ARÈARDËTTIR
*ËLALAG %IVARAR 0¹LSDËTTUR SEM
HÒN SAMDI SÅÈASTLIÈIÈ ¹R OG SLË
EFTIRMINNILEGA Å GEGN VERÈUR
ENDURFLUTT OG %IVÎR ER AÈ SEMJA
NÕTT LAG SEM FRUMFLUTT VERÈUR ¹
JËLASÎNGV UNUM 3TJËRNANDI ER *ËN
3TEF¹NSSON

*ËLAPAKKAMËT
(ELLIS
4!&,&¡,!')¨ (%,,)2 (%,$52 5.',
).'!3++-«4  35..5$!')..

*ËLAPAKKAMËT 4AFLFÁLAGSINS (ELLIS
VERÈUR HALDIÈ Å TÅUNDA SINN ¹
SUNNUDAGINN 3K¹KMËTIÈ ER IÈU
LEGA BEST SËTTA UNGLINGASK¹KMËT
HVERS ¹RS EN Å FYRRA TËKU UM 
SK¹KMENN Ö¹TT
"ORGARSTJËRINN Å 2EYKJAVÅK
6ILHJ¹LMUR ¶ 6ILHJ¹LMSSON SETUR
MËTIÈ OG LEIKUR FYRSTA LEIK ÖESS
-ËTIÈ HEFUR UNNIÈ SÁR FASTAN SESS
Å SK¹KLÅFI LANDSMANNA EN MARGIR
UNGIR OG EFNILEGIR SK¹KMENN OG
SK¹KKONUR HAFA HAFIÈ SÅN FYRSTU
SK¹KSKREF ¹ *ËLAPAKKAMËTINU
4EFLDAR VERÈA FIMM UMFERÈIR
MEÈ TÅU MÅNÒTNA UMHUGSUNARTÅMA
¹ MANN *ËLAPAKKAR ERU Å VERÈLAUN
FYRIR ÖRJÒ EFSTU S¾TIN Å HVERJUM
FLOKKI !UK ÖESS VERÈUR HAPP
DR¾TTI MEÈ ÖREMUR JËLAPÎKKUM
Å HVERJUM ALDURSFLOKKI FYRIR SIG ¥
LOKIN VERÈUR SVO RISAHAPPDR¾TTI
ÖAR SEM ÎFLUGAR SK¹KTÎLVUR VERÈA
MEÈAL VINNINGA -ËTIÈ ER HALDIÈ
Å 2¹ÈHÒSI 2EYKJAVÅKUR OG HEFST
KLUKKAN  !LLAR UPPLÕSINGAR
UM SKR¹NINGU M¹ N¹LGAST ¹ WWW
HELLIRCOM

Hjá ECC færðu jólagjöﬁna sem þú færð ekki annarsstaðar. Lofthreinsitæki frá LTK,
nudd og hægindastóla frá Keyton og M-Class. Fótboltaspil og þythokkíborð frá Solex,
rafmagnshitara frá Kemper og gashitara frá TMC.

ECC Bolholti 4 – Sími 511 1001
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4ILBOÈ ËSKAST Å VÁLARVANA -USSO k
TVEIR EIGENDUR NÕLEG HEILS¹RSDEKK 5PPL
Å S  

p
p
-ËTORHJËL

  ÖÒS
-#OLT ¹RG EK ÖÒS SKl 6ERÈ 
ÖÒS HUGASAMIR HAFA SAMBAND Å SÅMA
  EÈA  
-ITSUBISHI ,ANCER k SKl NAGLADEKK
¹ FELGUM 6ERÈ  ÖÒSUND 5PPL Å S
 

6OLVO 68# 6 !7$ ¹RG  EK
ÖÒSKM 6ERÈ  ÖÒSKR HV
ÖÒSKR

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

.ÕTT 0LAST SKÒFFA FYRIR $ODGE 2AM MEÈ
STUTTUM PALLI FR¹ $URALINER 5PPLÕSINGAR Å
SÅMA  

2ENAULT +ANGOO NÕSKR 
CC  DYRA SJ¹LFSKIPTUR LJËSGR¹R
EKINN  Ö 6ERÈ 

"ÅLALAND "  ,
'RJËTH¹LS   2VK
3ÅMI  
WWWBILALANDIS

 6OLT
-ALARHÎFÈA   2EYKJAVÅK
3ÅMI  

(ARLEY  SVART AFM¾LISMODEL TIL
SÎLU   %KIÈ  KM 5PPL Å SÅMA
 

6OLVO  ¹RG k EK  ÖÒS SSK
TOPPEINT 6  ÖÒS .ISSAN !LMERA ¹RG
k NÕSK GOTT VERÈ 3  

)CEBIKEIS AUGLÕSIR

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

  ÖÒS

(JËLHÕSI

'ULLFALLEGUR -USSO ¹ JËLATILBOÈ  ÖÒS
STGR SETT VERÈ  ÖÒS -USSO k  
DÅSEL  GÅRA BEINSK %K  ÖÒS BREYTTUR
FYRIR m GËÈUR BÅLL SK k 5PPL Å S 
 !TH SKIPTI

4OYOTA JËLATILBOÈ ,¾GRA VERÈ OG BÅL
INN HEIM Å FLUGI MEÈ )CELANDAIR .ÕR
4OYOTA JEPPI FR¹ +R  4ACOMA
FR¹ +R  2UNNER !MERÅSKUR
,ANDCRUISER FR¹ +R  %INNIG
2!6 OG (I,UX  4URBO DÅSEL SJ¹LF
SKIPTUR MEÈ LEÈRI OG HLAÈINN AUKABÒN
AÈI ,¾KKUN DOLLAR OG HEILDSÎLUVERÈ
ISLANDUSCOM ORSAKAR VERÈHRUN OG ÖÒ
GERIR REYFARAKAUP .ÕJIR OG NÕLEGIR BÅLAR
FR¹ 53! OG %VRËPU ALLT AÈ  UNDIR
MARKAÈSVERÈI  ¹RA TRAUST INNFLUTN
INGSFYRIRT¾KI ¥SLENSK BYRGÈ "ÅLAL¹N
&¹ÈU BETRA TILBOÈ Å SÅMA   EÈA
¹ WWWISLANDUSCOM

&ORD JËLATILBOÈ ,¾GRA VERÈ OG BÅL
INN HEIM Å FLUGI MEÈ )CELANDAIR &ORD
%XPLORER MEÈ NÕJA ÒTLITINU  
FR¹ +R  3PLÒNKUNÕR FR¹ VERK
SMIÈJU &ORD %XPLORER 3PORT 4RACK FR¹ +R
 ,¾KKUN DOLLAR OG HEILDSÎLU
VERÈ ISLANDUSCOM ORSAKAR VERÈHRUN OG
ÖÒ GERIR REYFARKAUP .ÕJIR OG NÕLEGIR BÅLAR
FR¹ 53! OG %VRËPU ALLT AÈ  UNDIR
MARKAÈSVERÈI 3ÎMU BÅLAR BARA MIKLU
L¾GRA VERÈ  ¹RA TRAUST INNFLUTNINGS
FYRIRT¾KI ¥SLENSK BYRGÈ "ÅLAL¹N &¹ÈU
BETRA TILBOÈ Å SÅMA   EÈA ¹
WWWISLANDUSCOM

0ALLBÅLAR
"ÅLAR TIL SÎLU

*ËLAGJAFIR FYRIR HÒSBÅLA OG
HJËLHÕSA EIGENDUR

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

6INNUVÁLAR
(ONDA (26 k EK  ÖÒS KM VARÈ
FYRIR TJËNI 6ERÈ  ÖÒS STGR 3 
   

  ÖÒS
2ENAULT -EGANE ¹RG k %K Ö
6ERÈTILBOÈ Ö 5PPL Å S  

.ÕR $ODGE $URANGO ,IMITED   , (EMI
 HÎ  MANNA DÎKKBL¹R LEÈUR LÒGA
ALLT RAFKNÒIÈ FLOTTUSTU HLJËMGR¾JURNAR
+M M¾LIR &ULL ¹BYRGÈ ¶JËNUSTAÈUR AF
2¾SI 4IL SÕNIS ¹ STAÈNUM &¹R¹NLEGA L¹GT
VERÈ  ÖÒS

#HEROKEE GRAND ,TD ¹RG k %K  Ö
M 9FIRTAKA ¹ L¹NI SEM STENDUR Å CA 
Ö 5PPL Å S  

"ÅLL Å SÁRFLOKKI 

3UBARU )MPREZA '8 ¹RG k EK  Ö
  SSK SK k SETT  Ö MÎGU
LEIKI ¹ L¹NI  

*EPPAR

.ISSAN 4ERRANO )) 3% 'L¾SILEGUR 
TOMMU BREYTTUR  MANNA JEPPI 
EKINN  KM KR  ¹VÅLANDI
 ¹LFELGUR TOPPLÒGA GEISLASPIL
ARI HITI Å S¾TUM 3ÅMI  

  MILLJËNIR

4OYOTA ,AND #RUISER  VX DIESEL k
EK  ÖÒS m BREYTTUR LEÈUR 4%-3
$6$ WEBASTO AUKAMIÈSTÎÈ OFL 5PPL Å
S  

3NJËKEÈJUR

3PARIBÅLL EHF
3KÒLAGÎTU   2EYKJAVÅK
3ÅMI  
WWWSPARIBILLIS

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

-USSO %,  k  ÖÒSKM BSK
DÅSEL SK ¹ FELLIHÕSI  ÖÒS HV 
 

0ALLBÅLA JËLATILBOÈ ,¾GRA VERÈ OG BÅLINN
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)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  
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 AÈ  PRËSENT AF ALLRI BYGGUPPSKERU
¹ ¥RLANDI ERU NOTUÈ TIL AÈ BRUGGA
'UINNESS BJËR
 AÈ  AF # VÅTAMÅNINU Å RËSAK¹LI
GLATAST VIÈ SUÈU
 AÈ  AF AGÒRKU ER VATN
 AÈ AF MATSEÈLINUM ¹ 3UBWAY ER
H¾GT AÈ SETJA SAMAN B¹TA ¹ TVO
MILLJËN VEGU
 AÈ APPELSÅNUSAFI AUÈVELDAR LÅKAM
ANUM UPPTÎKU J¹RNS ÒR F¾ÈUNNI
 AÈ AVËKADË HEFUR FLEIRI HITAEINING
AR EN NOKKUR ANNAR ¹VÎXTUR
 AÈ ¹ DEGI HVERJUM BORÈA 
"ANDARÅKJAMANNA ¹ -C$ONALDS
 AÈ ¹ D¾MIGERÈU KANADÅSKU HEIMILI
FARA  AF VATNSNOTKUN HEIMILSINS Å
KLËSETTIÈ OG  TIL ÖRIFA OG ÖVOTTA
!FGANGURINN EÈA  PRËSENT ER NOT
AÈUR TIL DRYKKJAR
 ¹ D¾MIGERÈUM VEITINGASTAÈ F¾R
VIÈSKIPTAVINURINN MAT FYRIR  AURA
AF HVERRI KRËNU SEM HANN L¾TUR AF
HENDI
 AÈ ¹RIÈ  EYDDI BANDARÅSKA
RÅKIÈ  ÖÒSUND DOLLURUM Å bRANN
SËKNIR ¹ SÒRK¹LIm
 AÈ BANANAR VAXA EKKI ¹ TRJ¹M
HELDUR ¹ RËTARSTÎNGLI
 AÈ BANANAR VEGA AÈ MEÈALTALI 
GRÎMM
 AÈ "ANDARÅKJAMENN EYÈA MEIRA FÁ
Å KATTAMAT HELDUR EN BARNAMAT
 AÈ BAUNIR ERU ELSTA TEGUND
GR¾NMETIS SEM NÕTT HEFUR VERIÈ TIL
MANNELDIS
 AÈ BJËRFROÈA HVERFUR EF MAÈUR
SLEIKIR FINGURINN OG STINGUR HONUM
NIÈUR Å BJËRINN
 AÈ BL¹R MATUR ER EKKI TIL -EIRA AÈ
SEGJA BL¹BER ERU FJËLUBL¹
 AÈ BL¹R «PAL INNIHÁLT UPPHAFLEGA
KLËRËFORM
 AÈ CHILI KRYDD ER VENJULEGA BLANDA
AF ÖURRKUÈU CHILI HVÅTLAUKSDUFTI
RAUÈUM PAPRIKUM ËREGANË OG
KÒMENI
 AÈ #OCA #OLA VAR FYRST SELT Å APË
TEKI Å !TLANTA ¹  SENT GLASIÈ
 AÈ #OCA #OLA VAR UPPHAFLEGA
GR¾NT
 AÈ DANSKIR VÅSINDAMENN HAFA
KOMIST AÈ ÖVÅ AÈ BJËR SMAKKAST BETUR
EF HLUSTAÈ ER ¹ ¹KVEÈNA TËNTEGUND
UM LEIÈ OG HANN ER DRUKKINN "ESTA
TËNTÅÈNIN ER MISMUNANDI ¹ MILLI
BJËRTEGUNDA EN SEM D¾MI M¹ NEFNA
AÈ RÁTTA TËNTÅÈNIN FYRIR #ARLSBERG BJËR
LIGGUR ¹ BILINU   (Z
 AÈ DIET #OKE VAR FYRST FRAMLEITT ¹RIÈ

 AÈ DËS AF $IET #OKE FLÕTUR Å VATNI
EN DËS AF VENJULEGU KËKI SEKKUR
 AÈ DRYKKJARVATN ER UM  BILLJËN ¹RA
GAMALT
 AÈ DÎKKA KJÎTIÈ ¹ STEIKTUM KALKÒN
INNIHELDUR FLEIRI HITAEININGAR EN HVÅTA
KJÎTIÈ
 AÈ %ARL $EAN HANNAÈI KËKFLÎSK
UNA
 AÈ EF DRUKKIÈ ER VATN EFTIR M¹LTÅÈ
MINNKAR ÖAÈ SÕRUMYNDUN Å MUNNI
UM 
 AÈ EF EGGJUM ER SNÒIÈ ¹ DISKI
HALDA ÖAU SEM ERU HARÈSOÈIN ¹FRAM
AÈ SNÒAST EN ËSOÈIN OG LINSOÈIN
STÎÈVAST
 AÈ EF +ÅNVERJAR FLYTTU INN 
AF ÖEIM HRÅSGRJËNUM SEM ÖEIR
BORÈA Å STAÈ ÖESS AÈ FRAMLEIÈA ÖAU
SJ¹LFIR MYNDI HEIMSMARKAÈSVERÈ ¹
HRÅSGRJËNUM H¾KKA UM 
 AÈ EF MIÈAÈ ER VIÈ HÎFÈATÎLU
SN¾ÈA &RAKKAR ALLRA ÖJËÈA MEST AF
OSTI
(EIMILD &¹NÕTUR FRËÈLEIKUR 3ÎGUR EHF
BËKAÒTG¹FA

$2!5-!(%,')
Stórir styrktartónleikar
b¡G H¾FI HELGINA Å 0ÁTURSBORG ÖAR SEM ÁG SKOÈAÈI MEÈAL ANNARS M¹L
VERK Å 6ETRARHÎLLINNI ¹SAMT MANNINUM MÅNUM m SEGIR 3OFFÅA +ARLSDËTTIR
SÎNGKONA DREYMIN b6IÈ EYDDUM SÅÈAN RËMANTÅSKRI NËTTU SAMAN ¹ (OTEL
-OSKVUm
$AGINN EFTIR FLYGJU SKÎTUHJËNIN TIL 3UÈUR ¥TALÅU EN 3OFFÅU HEFUR LENGI
DREYMT UM AÈ KOMAST Å SVEITAS¾LUNA ÖAR VEGNA GËMS¾TU TËMATANNA
ÖUNGA RAUÈVÅNSINS OG ALLS HVÅTLAUKSILMSINS EINS OG HÒN ORÈAR ÖAÈ SJ¹LF
b6IÈ F¾RUM Å MATARBOÈ HJ¹ ÅTALSKRI STËRFJÎLSKYLDU VIÈ LANGBORÈ HLAÈIÈ
KR¾SINGUM S¾TUM SÅÈAN TVÎ SAMAN OG HORFÈUM ¹ SËLSETRIÈ ÖAR TIL VIÈ
SOFNUÈUMm
3OFFÅA F¾RI EKKI ¹ F¾TUR FYRR EN UNDIR H¹DEGI ¹ SUNNUDEGI ÖEGAR HÒN
FENGI MAT ¹VEXTI OG FERSKAN HUMARKOKTEIL BORINN Å RÒMIÈ b3ÅÈAN MYNDI
ÁG VILJA HAFA ALLA VINI MÅNA Å (OLLANDI MEÈ MÁR TIL ¥SLANDS ÖAR SEM ÁG
HÁLDI HELJARINNAR STYRKARTËNLEIKA FYRIR Ö¹ SEM ERU B¹GSTADDIR HÁRLENDIS OG
FENGI FULLT AF GËÈUM SKEMMTIKRÎFTUM TIL LIÈS VIÈ MIG m SEGIR HÒN b ¥SLANDI
ER FULLT AF FËLKI SEM HEFUR ÖAÈ EKKI GOTT UM JËLIN OG ÖVÅ UM AÈ GERA AÈ
HJ¹LPA ÖEIM EFTIR FREMSTA MEGNI -ÁR FINNST NEFNILEGA Å LAGI AÈ LÅTA SÁR N¾R
RVE
OG GOTT AÈ HEFJA NÕTT ¹R MEÈ Ö¹ TILHUGSUN AÈ LEIÈARLJËSIm
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Fyrirtæki sem ríkisborgari?
5-2¨!.
3AMFÁLAGS¹BYRGÈ

E

f litið væri á fyrirtæki sem ríkisborgara gætum við heimfært
þá samfélagsábyrgð, sem við teljum einstaklinga hafa yfir á fyrirtæki, og þannig vænst þess að það
taki sömu siðferðislegu, félagslegu
og umhverfislegu ábyrgð og skyldur sem krafist er af öllum eða flestum þjóðfélagsþegnum.
En hvernig getur fyrirtæki
axlað slíka ábyrgð? Mikilvægt er
að fyrirtæki setji sér siðareglur og
geri samfélagsábyrgð að hluta af
þeim fyrirtækisstefnum sem það
ætlar sér að fylgja. Mjög mikilvægt er að stjórnendur fyrirtækis
fylgist náið með að slíkum stefnum
sé framfylgt og komi þannig í veg
fyrir hvers konar brot á þeim. Slíkt
gagnsæi og upplýsingaflæði tengist beint áhættustjórnun, sem hvert
fyrirtæki ætti að hafa á takteinum.
Það skiptir sköpum fyrir fyrirtæki að tileinka sér sterkt viðskiptasiðferði. Þannig er hægt að
koma í veg fyrir hagsmunaárekstra
innan fyrirtækis og langtímamarkmið vega þá þyngra en skammtímamarkmið. Sem dæmi, ef fyrirtæki stundar kaup og sölu, að eiga
ekki viðskipti við þann aðila sem
framleiðir vörur sínar undir annarlegum kringumstæðum þó það
sé besta verðið þá stundina, og taka
þar af leiðandi þá áhættu að skaða
ímynd fyrirtækisins og mögulega
framtíðarviðskipti, sem og auka
óánægju starfsfólks.
Fyrirtæki getur tekið félags-

lega ábyrgð
með því að
ráða ekki til
sín einsleitan hóp einstaklinga,
heldur ráði
meðvitað til
sín fólk af
báðum
kynjum og
ólíkum bak(2!&.(),$52
grunni, sér2!'.!23$«44)2
staklega er
kemur að stjórnunarstörfum, og
skapar starfsaðstæður sem tekur
tillit til ólíkra þarfa einstaklinga/
hópa. Slíkt eykur jákvæð viðhorf
til fyrirtækisins og minnkar líkurnar á því að einn eða fleiri hópar

þjóðfélagsins líti fyrirtækið hornauga.
Öll þurfum við að taka umhverfislega ábyrgð, jafnt einstaklingar
sem fyrirtæki, svo samfélög okkar
haldi áfram að vaxa og dafna. Fyrirtæki geta stuðlað að slíkri þróun
með því að nota umhverfisvæna
tækni og minnka losun úrgans og
mengunar. Fyrirtækið stuðlar
þannig að sjálfbærri þróun þess
samfélags sem það starfar í, og
heldur frekar í við hina hraðbreytilegu tækni. Það er í hag fyrirtækis
að mynda sér heildstæða stefnu í
þessum málaflokki og fylgi henni
sterkt eftir. Fyrirtæki gæti t.d.
styrkt háskóla eða námskeið sem
viðkoma þeirra rekstri og þannig
stuðlað að því að fá til sín hæft

Öll þurfum við að taka umhverfislega ábyrgð, jafnt einstaklingar sem fyrirtæki, svo
samfélög okkar haldi áfram að
vaxa og dafna.
fólk, og á sama tíma styrkt sína
viðskiptagrein. Eða byggt upp
eigin sjóði og veitt styrki til vissra
málaflokka. Þannig verður almenningur var við stefnu og störf fyrirtækisins og af því hlýtur fyrirtækið góða umsögn og jákvæð viðhorf
í samfélaginu. Það mun ekki einungis auka aðdráttarafl þess og
laða til sín starfsfólk, heldur einnig
haldast betur á eigin fólki.

Umhverfisvæn starfsemi býr einnig til betra starfsumhverfi ekki
bara fyrir starfsfólk heldur fyrirtækið og reksturinn í heild.
Kröfur almennings til einkageirans fara vaxandi og sífellt
fleiri horfa til þess þegar keyptar
eru vörur eða þjónusta, hvers
konar fyrirtæki það er að eiga viðskipti við. Fjölbreytni meðal stjórnenda eykur skilning á þessum þáttum. Bættir viðskiptahættir þýðir
bætt viðskipti og aukinn hagnaður.
Stjórnendur ættu ekki að þurfa að
hugsa sig tvisvar um. Það er mun
ábatasamara að útfæra slíka fyrirtækjastefnu en að gera það ekki.
Höfundur er ráðgjafi, PricewaterhouseCoopers.
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Börnin á götunni um jólin
5-2¨!.
'UÈRÒN (ULDA &OSSDAL LÕSIR
AÈST¾ÈUM MËÈUR

E

instæð móðir sem er 75% öryrki
stendur frammi fyrir því að
vera á götunni um jólin með börnin
sín tvö.
Hún var í leiguíbúð áður en fjölskyldan fór á götuna, en vegna þess
að leigusalinn seldi íbúðina þurfti
hún að flytja. Frá því hún vissi að
hún þyrfti að losa íbúðina hefur
hún leitað að íbúð á frjálsum markaði en ekki fundið íbúð sem hún
getur borgað af þar sem markaðurinn er mjög hár núna. Hún á rétt á
auka húsaleigubótum en þær duga
stutt þegar 4 herbergja íbúðir eru á
um 120 þús á mánuði.
Félagsþjónustan hefur lofað
henni íbúð hjá þeim og var hluti af
loforðinu það að hún fengi íbúð
áður en hún og börnin þyrftu að
flytja svo þau myndu ekki fara á
götuna. Nú er hún búin að skila
íbúðinni af sér en engin íbúð er
komin. Einu íbúðirnar sem henni
stóðu til boða voru íbúðir á 3-4 hæð
í lyftulausum húsum, þær gat hún
ekki þegið vegna veikinda sinna.
Lausnin sem félagsþjónustan
taldi sig hafa þá fundið var að hún
færi inn hjá Félagi einstæðra foreldra en þar er allt fullt eins og er.
Úrræði sem félagsþjónustan fann
þá var að litla fjölskyldan færi á
gistiheimili sem móðirin mynda
greiða sjálf upp að þeirri upphæð
sem hún var að greiða í leigu á íbúðinni sem hún var í en félagsþjónustan myndi greiða það sem færi
yfir þá upphæð.
Hvorki móður né öðrum fannst
það við hæfi að fara að bjóða börnunm upp á það að vera á gistiheimili þar sem allra er von.
Annað barnið er veikt og er heldur ekki hægt að bjóða því að vera
innan um ókunnugt fólk.
Ekki er útlit fyrir að lausn finnist á þessu máli á næstunni og alls
ekki fyrir jól.
Litla fjölskyldan flakkar því á
milli vina móðurinnar á höfuðborgarsvæðinu með tilheyrandi erfiðleikum, börnin geta ekki umgengist
vini sína í sínu skólahverfi og þarf
að keyra börnin hverfana á milli til
þess að þau geti stundað skólann.
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Stóriðjuskólinn í Straumsvík
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Fréttablaðinu
þann
15. nóvember sl. var
grein eftir Auði Þórhallsdóttur,
leiðtoga
fræðslumála hjá Alcan
á Íslandi, um Stóriðjuskólann í Straumsvík.
Greinin væri að mínum 3)'52¨52 4
dómi ágæt ef í henni 3)'52¨33/.
væri ekki meinlegt
ranghermi sem nauðsynlegt er að
leiðrétta. Ég veit ekki hvaðan
Auður Þórhallsdóttir hefur upplýsingarnar, en hef grun um að
þær séu frá æðstu stjórn fyrirtækisins. Hvaðan sem þær koma
þá eru þær uppspuni sem þarf að
leiðrétta.

3TOLNAR FJAÈRIR 
Í upphafi greinarinnar má lesa
eftirfarandi: „Tilurð skólans má
rekja til þess að framkvæmdastjórn Íslenska álfélagsins hf.,
síðar Alcan á Íslandi hf., taldi
brýnt að efla starfsmenntun hjá
því starfsfólki fyrirtækisins sem
hafði litla formlega menntun.“
Með þessari fullyrðingu gefur
Auður í skyn að framkvæmdastjórn Íslenska álfélagsins hf. hafi
haft frumkvæði að stofnun Stóriðjuskólans í Straumsvík. Það er
alrangt. Þetta eru vægast sagt
ósmekkleg ósannindi, sem yfirmenn álversins hafa oftar en einu
sinni á undanförnum árum komið
á framfæri við fjölmiðla. Ég hef
hingað til ekki opinberlega gert
neina athugasemd við þessa rangfærslu, en þegar ég las grein
Auðar Þórhallsdóttur fannst mér
nóg komið. Yfirmenn álversins í
Straumsvík geta hælt sér af því
sem þeir gera vel en þeir eiga ekki
að viðhafa sögufölsun og skreyta
sig með stolnum fjöðrum. Þeir

vita að það var að frumkvæði Verkamannafélagsins Hlífar og trúnaðarmanna þess að
Stóriðjuskólinn
í
Straumsvík var stofnaður. Þetta er bláköld
staðreynd sem þeir
verða að sætta sig við.

!UKIÈ STARFSN¹M
Í kringum 1990 voru
trúnaðarmenn Hlífar
hjá ÍSAL farnir að huga
að nauðsyn þess að álverið byði
ófaglærðum verkamönnum upp á
föst námskeið þar sem tekið væri
fyrir á skipulegan hátt námsefni
sem varðaði m.a. meðferð á sífellt
flóknari tæknibúnaði við framleiðsluna. Þá þegar var trúnaðarmönnum ljóst að fullkomnari búnaður við framleiðsluna krafðist
meiri menntunar starfsmanna.
Á árinu 1993 öfluðu trúnaðarmenn Hlífar og aðaltrúnaðarmaður verkalýðsfélaganna hjá ÍSAL
sér upplýsinga um nám og starfsmenntun hjá álverum í Noregi.
Þær upplýsingar voru m.a. hafðar
sem fyrirmynd að kröfum félagsins um starfsnám hjá Íslenska
álfélaginu hf.

Þeir vita að það var að frumkvæði Verkamannafélagsins
Hlífar og trúnaðarmanna þess
að Stóriðjuskólinn í Straumsvík var stofnaður. Þetta er
bláköld staðreynd sem þeir
verða að sætta sig við.
Kröfu um skipulega starfsmenntun verkamanna lagði Hlíf
síðan fram í kjarasamningunum
1995. Yfirmenn ÍSAL töldu starfsmenntamálin hjá sér í góðu lagi og

höfnuðu alfarið hugmyndum Hlífarmanna um aukna starfsmenntun. En trúnaðarmenn Hlífar gáfust
ekki upp. Að þeirra frumkvæði
voru tveir þeirra, þeir Kolbeinn
Gunnarsson og Jóhannes Gunnarsson, fengnir til að kanna hvort
íslenska skólakerfið vildi taka
starfsnámið að sér. Í framhaldi af
því áttu þeir viðræður við Borgarholtsskóla, Iðntæknistofnun og
Menningar- og fræðsluráð alþýðu
og kynntu þeim málið.

3TËRIÈJUSKËLINN
Eins og áður segir var aukin
starfsmenntun verkamanna ein
aðalkrafa Hlífar við gerð kjarasamnings við ÍSAL árið 1995. Við
endurnýjun
kjarasamningsins
1997 lagði Hlíf aftur fram kröfu
um aukna starfsmenntun verkamanna og tókst að knýja yfirmenn
ÍSAL til að samþykkja hugmyndir
félagsins um stóraukið starfsnám.
En samþykki þeirra fékkst ekki
átakalaust. Til að fá vilyrði þeirra
urðu fulltrúar Hlífar að gefa eftir
í öðrum kröfum sem félagið hafði
sett fram. Með öðrum orðum. Það
var vegna þrýstings frá Hlíf að
ÍSAL gekk að kröfum verkamanna
um aukna starfsmenntun ófaglærðra hjá ÍSAL. Þeirri starfsemi
var síðan gefið nafnið Stóriðjuskólinn.
Vilji yfirmenn Alcan á Íslandi
geta þess hverjir áttu frumkvæði
að stofnun Stóriðjuskólans í
Straumsvík þá eiga þeir að sleppa
öllu sjálfshóli og segja að tilurð
skólans megi rekja til ákvæðis í
kjarasamningi, sem Verkamannafélagið Hlíf og Íslenska álfélagið
hf. gerðu með sér árið 1997, til að
efla starfsmenntun hjá því starfsfólki fyrirtækisins sem hafði litla
formlega menntun.
Höfundur er fyrrverandi formaður
verkalýðsfélagsins Hlífar.

IyAKJK:GHAJC
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Velferðin fyrir
borð borin
svo firrtur af þessu
fáránlega fjármálauppeldi að honum þykir frábært að geta keypt eitthvað fyrir ekki neitt og
g er búin að vera
borgað síðar.
sjóðandi reið lengi,
Í landi þar sem eina
lengi og fylltist áðan enn
vonin fyrir aukinn hagá ný réttlátri reiði. Ég
vöxt er talin vera sú, að
veit ekki hvað í ósköpunselja landið undir álver,
um ég er að gera hér á
sökkva landinu og selja
þessu guðsvolaða landi,
raforkuna á útsöluverði
þar sem velferð almenn- ¶/2'%2¨52 -!44¥!
til fyrirtækja sem eru
ings er sífellt fyrir borð +2)34)!.3%.
alræmd fyrir yfirgang
borin.
og spillingu, svo ekki sé talað um
Tryggingakerfið er í molum og
mengunina sem þau skilja eftir sig
þjónusta heilbrigðiskerfisins í
þegar þau taka sig upp og fara. Ég
henglum, íslenskum almúga uppáget ekki losnað við úr huga mínum
lagt að læra nú almennilega á biðorð konunnar sem var spurð í sjónraðamenninguna, sýna þolinmæði
varpsþætti nýlega, varðandi virkjþjakaður af kvölum. Ég get illa sett
anir, hvort meira ætti að virkja á
mig í spor þess fólks sem er óvinnulandinu okkar. Hún sagði íhugul:
fært á meðan það bíður í allt að tvö
„Nei, sá sem drekkir móður sinni
ár eftir að fá nýjan hné- eða
lítur ekki framar glaðan dag.“ Mér
mjaðmalið í landi þar sem uppvarð hverft við, vegna þess að dagstokkun sjúkrastofnana er talin
inn áður hafði ég horft á sakamálanauðsynleg með reglulegu milliþátt í sjónvarpinu þar sem ungur
bili, deildir fluttar milli húsa og
fjöldamorðingi var dæmdur eftir
hæða með tilheyrandi breytingum
að komið hafði í ljós, að upphaf
á rándýrum innréttingum og tímaglæpaferils hans mátti rekja til
bundnum lokunum. Þar sem sjálfþess þegar hann, tíu ára gamall,
sagt þykir að loka deildum yfir
drekkti móður sinni og fullnægði
sumartímann vegna sparnaðar og
þar með því sem hann í barnaskap
sárveikir sjúklingar nánast settir
sínum taldi réttlæti.
út á guð og gaddinn (kannski í
Ég stend mig að því að verða
veikri von um að þeim fækki).
pólitískari með hverjum deginum
Í landi þar sem fátæktinni er
sem líður, án þess að vera nokkurs
afneitað af valdamönnum sem tilstaðar flokksbundin, finnst ég eiga
kynna opinberlega að þeim þyki
hvergi heima, finnst eins og það sé
hafragrautur góður (og vellingur
sama rassgatið undir öllum valdeflaust veislumatur) – svo gefa
höfum liðinna ára. Verð sífellt
þeir kannski fimm læri til mæðrareiðari og reiðari, en finnst ég um
styrksnefndar fyrir jólin. Þar sem
leið svo máttlaus, að geta ekki haft
heilabiluðum er á ævikveldi plantnein áhrif. Tuða bara í símanum og
að í rúm í margra manna herbergjhelli mér yfir sárasaklausa vini
um með öðrum farlama gamalsem nenna að hlusta á mig. En nú
mennum sem hafa lagt grundvöllinn
finn ég mig knúna til að láta fleiri
að velferðarkerfi okkar. Innréttheyra hversu illa mér líður að
ingin: ein hilla við höfðagaflinn
horfa upp á allt þetta endemisrugl,
fyrir myndir af börnum og barnaþar sem stjórnvöld hugsa aldrei
börnum.
lengra en að næstu kosningum –
spara aurinn og henda krónunni;
Ég stend mig að því að verða
stjórnvöld, sem hafa fyrir löngu
pólitískari með hverjum deginsópað vandanum undir teppið og
um sem líður, án þess að vera
keppast nú við að fjölga hæðunum
á húsinu af því teppið er farið að
nokkurs staðar flokksbundin,
skríða upp stigann.
finnst ég eiga hvergi heima,
Hvernig líður öðru hugsandi
finnst eins og það sé sama rass- fólki í þessu fallega landi firringarinnar?
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gatið undir öllum valdhöfum
liðinna ára.
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Í landi þar sem svívirðilegustu
sálarmorð, kynferðisofbeldi gagnvart börnum og ungum stúlkum
þykir lítið refsivert. Þar sem það
þykir fréttnæmt ef engin nauðgun
er kærð eftir heila helgi. Þar sem
engum ungum dreng dettur í hug
að kæra kynferðisbrot af ótta við
umtal og skömm. Þar sem kynferðisbrotamálum er sífellt vísað
frá dómi vegna ónógra sannana,
firningarákvæða eða formgalla.
Þar sem lífsgæðakapphaupið er
svo klikkað að ekkert er eðlilegra
en að grunnskólanemendur fái sér
vinnu með skóla til þess að eiga
nógan pening fyrir „bráðnauðsynlegum“ lífsgæðum. Þar sem íbúðalánin eru með lánakjörum samkvæmt okurlánakerfi íslenska
ríkisins af því ríkisvaldið komst
upp með að afnema verðtryggingu
launa, en halda verðtryggingu
lána.
Í landi, þar sem allt stefnir í
kollsiglingu og gjaldþrot yngri
kynslóðarinnar sem var ginkeypt
fyrir síðustu gylliboðum bankakerfisins á íbúðamarkaðnum og
situr nú í skuldasúpunni upp fyrir
haus. Í landi þar sem úrlausn sumra
verður landfótti, annarra sjálfsvíg.
Þar sem sjálfsagt þykir að senda
fyrstu gylliboð bankanna í kjölfar
skírnar barnanna og síðar streyma
tilboðin um bankareikninga og debetkort með bíómiða í kaupbæti.
Enda ungdómurinn upp til hópa

Af hverju skiptir líf og velferð
svona litlu máli
í okkar litla
fallega
landi
þessari veröld græðginnar
útópíu lýðveldisins
þar sem flokkun kostnaðar er
ætíð af tvennum toga:
annars vegar:
FÓRNARKOSTNAÐUR
lágmarkaður
til viðhalds volaðri þjóð
sem kyngir illa matreiddum
sannleikanum og kúgast í laumi
(en heldur virðingu sinni út á
við – og þegir af óttablandinni
skömm)
hins vegar:
AUGLÝSINGAKOSTNAÐUR
ótakmarkaður handa
valdhafanum
svo hann geti barið sér á brjóst
í fjölmiðlum
(og hreykt sér eins og haninn á
haugnum
sem hefur einn og sjálfur haft
allar hænurnar undir)
og auglýsir Ísland
í gylltum ljóma
sem draumaland perranna.
Höfundur starfar við bókhald og
yrkir ljóð í hjáverkum

3%.$)¨ /++52 ,¥.5
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6IÈ HVETJUM LESENDUR TIL AÈ SENDA OKKUR LÅNU OG LEGGJA ORÈ Å BELG UM M¹L
EFNI LÅÈANDI STUNDAR 'REINAR OG BRÁF SKULU VERA STUTT OG GAGNORÈ %INGÎNGU
ER TEKIÈ ¹ MËTI EFNI SEM SENT ER FR¹ 3KOÈANASÅÈUNNI ¹ VISIRIS ¶AR ERU N¹NARI
LEIÈBEININGAR 2ITSTJËRN ¹KVEÈUR HVORT EFNI BIRTIST Å &RÁTTABLAÈINU EÈA 6ÅSI
EÈA Å B¹ÈUM MIÈLUNUM AÈ HLUTA EÈA Å HEILD SKILINN ER RÁTTUR TIL LEIÈRÁTT
INGA OG TIL AÈ STYTTA EFNI

heima er best!
“ Það var nú ekki svo erfitt að setjast aftur á skólabekk eftir öll þessi ár.
Þetta er bara alveg þrælgaman - svo er frábært að geta legið heima í
sófanum með góða tónlist í heyrnartólunum og lært! ”
Ragnhildur Gísladóttir

sóﬁ: Chateau d’Ax Como 3ja sæta. 333.000 kr.

Höfum opnað stærri verslun með enn
fjölbreyttara úrval af húsgögnum og
smávöru fyrir heimilið að Síðumúla 30
Komdu við, úrvalið kemur á óvart.
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„Ég byrjaði í skólahljómsveit í Laugarnesinu aðeins
tólf ára gamall og það var
ekki aftur snúið. Þetta var
frábær tími og ég varð
aldrei samur. Bítlarnir
höfðu smitað mig.“

TIMAMOT FRETTABLADIDIS
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Adolf Eichmann dæmdur til dauða

 -AÈURINN SEM BJË TIL

¶ENNAN DAG ¹RIÈ  VAR
!DOLF %ICHMANN D¾MDUR TIL
DAUÈA FYRIR STRÅÈSGL¾PI OG
GL¾PI GEGN MANNKYNI
%ICHMANN VAR F¾DDUR Å
3OLINGEN Å ¶ÕSKALANDI ¹RIÈ
 RIÈ  GEKK HANN
TIL LIÈS VIÈ 33 SVEITIR NASISTA
OG KOMST FLJËTT TIL METORÈA
INNAN ÖEIRRA OG ¹RIÈ  VAR
HANN SKIPAÈUR Å STÎÈU INNAN
DEILDAR 33 Å "ERLÅN SEM ¹TTI AÈ
TAKA ¹ GYÈINGUM
RIÈ  SAT %ICHMANN
FUND ¹SAMT ÎÈRUM FRAM¹
MÎNNUM ÖRIÈJA RÅKISINS Å
7ANNSEE ÖAR SEM bLOKA
LAUSNIN ¹ GYÈINGAVANDANUMm
VAR R¾DD  FUNDINUM VAR ¹KVEÈIÈ AÈ GYÈINGUM
Å %VRËPU SKYLDI ÒTRÕMT OG VAR %ICHMANN FALIN

FRAMKV¾MDIN ÈUR EN SEINNI
HEIMSSTYRJÎLDIN VAR ÒTI HÎFÈU
MILLJËNIR GYÈINGA L¹TIÈ LÅFIÈ Å
ÒTRÕMINGARBÒÈUM NASISTA
%ICHMANN VAR HANDSAMAÈ
UR AF "ANDARÅKJAMÎNNUM EFTIR
STRÅÈ EN SLAPP ÒR HALDI FYRIR
.ÔRNBERG RÁTTARHÎLDIN RIÈ
 FLUTTI HANN TIL !RGENTÅNU
ÖAR SEM MARGIR STRÅÈSGL¾PA
MENN FÎLDUST  SEINNA HLUTA
SJÎTTA ¹RATUGARINS KOMST ÅSRA
ELSKA LEYNIÖJËNUSTAN ¹ SNOÈIR
UM HANN OG R¾NDI HONUM
¹RIÈ 
RIÈ  HËFUST RÁTTARHÎLD
YFIR %ICHMANN Å *ERÒSALEM
SEM LYKTAÈI MEÈ AÈ HANN VAR
D¾MDUR TIL DAUÈA OG H¹LFU ¹RI SEINNA VAR HANN
HENGDUR

KÎRFUBOLTANN *AMES
.AISMITH F¾DDIST
 -OHANDAS + 'ANDHI VAR

HANDTEKINN FYRIR AÈ LEIÈA
GÎNGU INDVERSKRA N¹MU
VERKAMANNA Å 3UÈUR !FRÅKU
 +ÒVEIT FAGNAR ÖVÅ AÈ R¹ÈIÈ

VAR NIÈURLÎGUM SÅÈASTA
OLÅUELDSINS SEM ¥RAKAR
KVEIKTU Å 0ERSAFLËASTRÅÈINU
 "ÅLASPRENGJA S¾RÈI UM 

MANNS Å -ADRÅD ¹ 3P¹NI
 4ÅU MANNS VORU AFLÅFAÈIR

Å 0EKING Å +ÅNA 2ÅKISDAG
BLAÈIÈ Å +ÅNA SAGÈI AÈ
FËLKIÈ SEM VAR AFLÅFAÈ HAFI
ALLT VERIÈ R¾NINGJAR OG
MORÈINGJAR ¹ ALDRINUM
p ¹RA
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Innilegar þakkir fyrir samúð og hlýhug við
andlát og útför föður okkar, tengdaföður,
afa og langafa,

Guðjóns Ottós Bjarnasonar
frá Böðvarsholti, Ennisbraut 18, Ólafsvík.
Kristín Jóna Guðjónsdóttir Gunnar H. Hauksson
Bjarni Guðjónsson
Bjarney Guðmundsdóttir
Jóhann Pétur Guðjónsson
Þórey Kjartansdóttir
barnabörn og barnabarnabörn

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma

Sigríður Fanný
Ásgeirsdóttir
frá Lækjarbakka, Skagaströnd,

lést á Heilbrigðisstofnuninni á Blönduósi 11. desember.
Jarðarförin auglýst síðar.
Ása Jóhannsdóttir
Pétur Steinar Jóhannsson
Guðrún Víglundsdóttir
Gissur Rafn Jóhannsson
Gyða Þórðardóttir
Gylfi Njáll Jóhannsson
Guðrún Ólafsdóttir
ömmubörn og langömmubörn

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

Anna Sigurðardóttir
Strange
Þrastahrauni 5, Hafnarfirði,

sem lést á líknardeild Landspítalans í Kópavogi
þriðjudaginn 12. desember, verður jarðsungin frá
Hafnarfjarðarkirkju þriðjudaginn 19. desember
kl. 15.00.
Egill Ólafur Strange
Greta Strange Young
George Hunter Young
Sæunn Strange
Brian Docherty
Victor Strange
Anna Berglind Arnardóttir
Egill Strange
Sveinbjörg Bergsdóttir
Ómar Strange
María Strange
ömmubörn og langömmubörn

90 ára
Aðalbjörg
Jónsdóttir
hannyrðakona er
90 ára í dag.

!LÖJËÈAM¹L ¹ ODDINN
Ágúst Einarsson prófessor er nýr rektor Háskólans á Bifröst og tekur við
starfinu í janúar næstkomandi. Ágúst
sagði starfið leggjast mjög vel í sig
þegar Fréttablaðið náði tali af honum,
en hann var þá staddur í New York til
að leggja lokahönd á rannsóknir sem
hann hefur unnið við New York University. „Ég er mjög spenntur fyrir
þessu og hlakka til. Ég hef fulla trú á
þessum skóla og ætla mér að gera
góðan skóla enn betri með því ágæta
fólki sem þar er,“ sagði hann.
Ágúst hefur komið víða við á ferli
sínum. Hann hefur verið í fyrirtækjarekstri og sjávarútvegi ásamt því að
starfa á opinberum vettvangi, en síðastliðin 16 ár hefur hann verið prófessor við Háskóla Íslands. „Þetta er
nýtt verkefni og skemmtilegt. Ég hef
alltaf gaman af því að takast á við ný
viðfangsefni,“ sagði hann. Ágúst
kveðst hafa virkilega gaman af
kennslu, en það er enn óvíst hvort hann
komi að kennslu samhliða rektorsstarfinu. „Þetta er umfangsmikið
stjórnunarstarf, svo það verður sennilega að bíða eitthvað,“ sagði hann.
Ágústi þykir Bifröst standa vel að
vígi gagnvart öðrum íslenskum háskólum. „Þetta er orðinn stór skóli og
býður líka upp á eina svona háskólasamfélagið á þessu landi. Þetta er
svona campus eins og er mjög algengt
erlendis. Á svæðinu búa tæplega þúsund manns og þessi möguleiki á fyllilega rétt á sér,“ sagði Ágúst, sem sagði
nemendur hafa verið mjög ánægða
með skólann. „Bæði námið og staðinn.
Þessi umgjörð er alveg dásamleg,“
sagði hann og sagðist hlakka mikið til
að flytjast í sveitasæluna. „Í mínum
huga er líka mikilvægt að líta til sögu
skólans, hann á sér mjög merkilega
sögu í skólastarfi Íslendinga. Þetta er
merkileg stofnun sem hefur skilað
miklu framlagi í íslenskri menntasögu,“ sagði hann. „Ég er bæði stoltur
og ánægður að koma þarna í kjölfar
mjög margra ágætra manna sem hafa
stýrt þessum góða skóla,“ bætti hann
við.
Einhverjar breytingar verða gerðar á skólastarfinu. „Það segir sig sjálft
að með nýjum rektor koma nýjar
áherslur,“ sagði Ágúst, sem mun leggja
áherslu á alþjóðamál. „Ég hef mikinn

5-(5'!¨ 5- 3®'5.! GÒST SEGIR "IFRÎST EIGA SÁR MERKILEGA SÎGU OG ÖYKIR SKËLINN STANDA VEL

AÈ VÅGI Å ÅSLENSKU H¹SKËLASAMFÁLAGI

áhuga á frekara samstarfi við erlenda
skóla og stofnanir og innlenda háskóla.
Ég vil hafa meiri samvinnu milli
háskóla hér á landi og sé fyrir mér að
það sé hægt að beita sér í þeim efnum,“
sagði Ágúst. Hann vill jafnframt fá

Árlegir tónleikar
Tónleikar til styrktar Styrktarfélagi krabbameinssjúkra barna
fara fram í Háskólabíói í áttunda
skiptið 28. desember næstkomandi. Rjómi íslenskra tónlistarmanna leggur málefninu lið á
ári hverju, en skipulagning hefur frá upphafi
verið í höndum umboðsmanns Íslands, Einars
Bárðarsonar.
Allir
tónlistarmenn
og
aðrir sem að tónleikunum koma gefa
vinnu
sína,
en
Háskólabíó leggur
til húsnæðið.
„Þetta er bara partur af hátíðarundirbúningnum hjá mér, og
mér finnst þetta bara
ómissandi,“
segir

Einar Bárðarson, sem kveðst vera
afar stoltur af verkefninu. Listi tónlistarmanna er þegar orðinn nokkuð langur, en þó á eflaust eftir að
bætast við hann. Sálin hans Jóns
míns er þar fremst í flokki, en
hljómsveitin sú hefur verið
með frá upphafi. Meðal annarra þátttakenda má nefna
Bubba Morthens, Magna
og Á móti sól, Pál Óskar,
Garðar Thór Cortes og
stúlknasveitina Nylon.
Miðasala hófst í gær og
fer fram á midi.is, í
Skífunni og verslunum
BT á landsbyggðinni.

&2¡44!",!¨)¨0"

fleiri útlendinga í nám á Bifröst. „Ég
vil sækja útlendinga inn í landið til
góðrar menntunar og vil stefna að því
að Ísland verði þekkt um allan heim
sem land góðra háskóla,“ sagði Ágúst.
SUNNA FRETTABLADIDIS

AFMÆLI
)NDRIÈI 0¹LSSON
FYRRVERANDI FORSTJËRI
3KELJUNGS ER  ¹RA

"IRGIR ¶ËR "IELTVEDT
KAUPSÕSLUMAÈUR Å $AN
MÎRKU ER  ¹RA
RMANN ¶ORVALDSSON
BANKAMAÈUR HJ¹ +"
BANKA Å "RETLANDI ER 
¹RA
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%INAR "¹RÈARSON HEFUR SKIPULAGT
TËNLEIKANA FR¹ UPPHAFI OG SEGIR Ö¹
VERA HLUTA AF JËLAUNDIRBÒNINGNUM

+ATLA -ARGRÁT ¶ORGEIRS
DËTTIR LEIKKONA ER  ¹RA
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Þegar ég var lítil
fannst mér eitt af því
skemmtilegasta við
jólin og aðdraganda
þeirra að setja skóinn út í glugga og
eftirvæntingin sem
fylgdi því að athuga á morgnana
hvað væri í honum var ólýsanleg.
Gjafirnar frá jólasveinunum voru
svo sem aldrei stórar en það var
ekki það sem skipti máli enda
fengu flest börn eitthvað svipað,
nema þau sem voru virkilega
óþekk og fengu ekki neitt. Mandarínur voru klassískar, sokkapar gat
komið sér vel og stundum leyndist
eitthvert smádót í skónum sem
skemmtilegt var að leika sér með.
Síðustu ár er hins vegar eins og

jólasveinarnir séu farnir að gera
upp á milli barna sem er svolítið
leiðinlegt. Á meðan sum börn fá
þessar hefðbundnu smágjafir í
skóinn þurfa önnur helst að vera
með stígvél eða vöðlur í glugganum til þess að rúma allar stóru og
flottu gjafirnar sem þau fá. Ekkert
samræmi virðist lengur vera á
milli þess hversu vel börnin haga
sér og þess hvað þau fá og greinilegt að eitthvað annað ræður því.
Starfsfólk margra leikskóla
hefur því gripið til þess ráðs að
skrifa jólasveinunum og biðja þá
um að gæta hófs í gjafavali. Auðvitað er jólasveinunum í sjálfsvald
sett hvað þeir gefa hverju barni en
allt í lagi er að minna þá aðeins á að
börn bera saman hvað þau fá í skó-

inn. Erfitt getur verið fyrir lítið
barn sem alltaf er til fyrirmyndar
að skilja af hverju það fær bara
límmiða í skóinn á meðan annað
barn sem hlýðir kannski aldrei
neinu fær leikjatölvu.
Jólin eru hátíð barnanna og það
má ekki gleyma því að þau eru
hátíð allra barna. Þó að jólasveinunum finnist gaman að gleðja einhver börn með dýrum gjöfum
verða þeir að athuga að það getur
gert önnur börn leið þegar farið er
að bera saman. Mikilfengleiki gjafanna skiptir líka engu máli ef að
allir fá gjafir af svipaðri stærðargráðu. Ef öll börn fá epli eða spilastokk í skóinn verður nefnilega
enginn leiður yfir því að fá ekki
geislaspilara eða legókastala.

N 0ONDUS

%FTIR &RODE °VERLI

Jæja þá er peran
komin í og ég
renndi yfir bílinn
og sá nokkra
Hvað
hluti sem
GGÈU þá?
,Eþurftu
lagfæringar
við.
ÖIG OG
LÁTTU ÖIG
3KYNDI
LAUSNIR
EHF

Hvað erum við Nei, nei, hún
Fer hratt í gegnum þetta ...
Af hverju
að tala um? Á hefði kannski
gerir ÖIG
 VIKUR ¹ b,EGÈU
&YRIRMonsúnsperran var ryðguð %FTIRgamla
annars
staðar
konan að neyðst til þess
þúÖIGm
mér
föst við karrýstöðina, kazoomOG
LÁTTU
þurfa að taka að harka niðri á
þetta?ÁG ER
linsan í conwell-upptökunni var
næturvaktir í höfn en hérnaALVEG JAFN ÖUNG
algjörlega uppeydd og frolich- harkinu höfninni erum við ekki
aftur? þannig, þetta
reimin var algjörlega klemmd
verður bara
upp við kebab-stöngina og því
350.000 kall!
þurfti að skipta um
hana.

N 'ELGJAN

Samviska
3KRÕTIÈ mín
ERTU AÈ
leyfir það
SEGJAekki
AÈað
SUMIR
bara
ÖESSARA
þú farir SKYNDIKÒRA
út af
verkstæðinu
VIRKI EKKI
mínu á
óöruggum bíl!

%FTIR *ERRY 3COTT  *IM "ORGMAN

0ALLI Greindarvísitala:
VERTU NÒ SVO V¾NN AÈ
RAÈA SKËNNUM ÖÅNUM
116
*¹ Hvað??
Töff

Bíddu nú hægur þú færð 116
á meðan ég fæ 38? Það þykir
mér vægast sagt undarlegt!

Við erum í sömu fögum í
skólanum og okkar líf er á
heildina litið nákvæmlega eins!
Greindarvísitalan þín
Svona er
er ekki þrisvar
þetta bara. sinnum hærri en
mín!

Nei!LLTAF
hún RÎFLANDI
er
Å ég skal
En
í raun 3,05
MANNI sleppa þér með
sinnum hærri.
þetta, fyrst þú
varst svona
nálægt.

N (ANDAN VIÈ HORNIÈ

%FTIR 4ONY ,OPES

Já, þú ert á
stað, en
því miður verð ég
að tilkynna þér
að farangurinn
þinn er farinn til
hvelvítis.

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

'ULLNA réttum
HLIÈIÈ

N +JÎLTURAKKAR

%FTIR 0ATRICK -C$ONNELL

*¾JA +ISA MÅN VIÈ SKULUM
GERA OKKUR GLAÈAN DAG OG F¹
OKKUR LAXAMAUK
UR
T
A
M

a!

Húrr

,AXINN KEMUR ALLA
LEIÈ FR¹ !LASKA

NNA

-A

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

¶AÈ HLAUT AÈ VERA
Hva’ EINHVER
engin hnífapör!
¹ST¾ÈA FYRIR
ÖVÅ HVAÈ HÒN VAR
LENGI AÈ KOMA MEÈ
ÖETTA

%FTIR *ERRY 3COTT  2ICK +IRKMAN
Hannes, ekki setja upp
röntgenaugun á meðan við erum í
bílnum! Þú hræðir úr mér líftóruna!

3OLLA ÁG HELD AÈ
NAFNSPJALDIÈ ÖITT
SNÒI ÎFUGT

-ÁR SÕNIST
ÖAÈ SNÒA
RÁTT

3OLLA
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0ETER "OYLE L¹TINN
Leikarinn Peter Boyle,
sem er þekktastur í seinni
tíð fyrir að leika pabbann
Frank Barone í gamanþættinum Everybody Loves
Raymond, er látinn, 71 árs
að aldri.

Boyle lést á sjúkrahúsi í New York
eftir að hafa átt við veikindi að
stríða í nokkurn tíma. Hann fékk
heilablóðfall árið 1990 og gat ekki
talað í sex mánuði á eftir. Árið 1999
fékk hann síðan hjartaáfall á tökustað Everybody Loves Raymond
en náði heilsu aftur skömmu síðar.

(¾FILEIKARÅKUR LEIKARI
„Ég er afar sorgmæddur vegna
dauða Peters Boyle,“ sagði Ray
Romano, sem leikur aðalhlutverkið í Everybody Loves Raymond.
„Hann
gaf
mér góð ráð
og fékk mig
alltaf til að
hlæja. Það hversu
góðum tengslum
hann náði við alla
í kringum sig
kom mér alltaf
jafnmikið á óvart.
Að hann skuli hafa
getað leikið svo
sannfærandi durg í þættinum á meðan hann var í
raun og veru samúðarfull
og yndisleg persóna, sýnir
vel hversu hæfileikaríkur
hann var,“ sagði Romano.
„Þetta er eins og að
missa maka sinn,“ bætti
Doris Roberts, sem lék
eiginkonu Boyles í þættinum. Þáttaröðin Everybody Loves Raymond lauk
göngu sinni á síðasta ári
eftir níu ára sigurgöngu.

Algjört prump
&%¨'!2 0ETER "OYLE ¹SAMT 2AY 2OMANO OG "RAD 'ARETT SEM LÁKU SYNI

HANS Å %VERYBODY ,OVES 2AYMOND

&ARS¾LL FERILL
Ferill Peters Boyle í kvikmyndunum hafði
verið

nokkuð
glæsilegur
áður
en
hann hóf
leik í Everybody
Loves
Raymond
árið
1996. Meðal annars lék hann í hinni
sígildu kvikmynd
Taxi Driver eftir
Martin Scorsese
og Joe sem kom
út 1970.
Í upphafi ferils
síns var Boyle
jafnan ráðinn í
hlutverk ýmiss
konar rudda og
harðjaxla en sú
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ímynd rann fljótlega af honum eftir
að hann lék í The Candidate á móti
Robert Redford og í gamanmyndinni Young Frankenstein eftir Mel
Brooks.
Á meðal fleiri mynda sem Boyle
lék í má nefna voru Johnny Dangerously, The Dream Team, Monster´s
Ball, The Santa Clause, The Santa
Clause 2 og While You Were Sleeping. Í sjónvarpi vann hann meðal
annars Emmy-verðlaun fyrir gestahlutverk sitt í The X-Files árið
1996.

6INUR *OHNS ,ENNON
Boyle bjó allt sitt líf í New York
með eiginkonu sinni og eignuðust
þau tvær dætur saman. Kona hans
var góð vinkona Yoko Ono og varð
Boyle í kjölfarið náinn vinur Johns
Lennon. Var Bítillinn fyrrverandi
m.a. svaramaður í brúðkaupi hans.
„Við leituðum báðir að sannleikanum og reyndum að finna skjóta leið
að því að verða upplýstari manneskjur,“ sagði Boyle eitt sinn um
Lennon.

Rockstar Supernova ættu allir
landsmenn að þekkja en hérna er á
ferðinni hljómsveitin úr raunveruleikaþáttunum vinsælu. Það var
Lukas Rossi sem fór með sigur af
hólmi og þurfti hann Magni okkar
að bíta í súrt.
Hér er á ferðinni dæmigerð
rokktónlist með tilheyrandi harðneskju, gólum, þungum bassa, krispí
trommum, tærum en rifnum gítarriffum og fjöri. Sagt hefur verið að
diskurinn hafi verið klár löngu
áður en úrslit voru kunn í þættinum, en ég nenni ekki að trúa því.
Það er skemmst frá því að segja að
þessi diskur er ekki góður. Tónlistin er ótrúlega óspennandi og hafa
þessi gömlu rokk-grey greinilega
ekki vott af frumleika eftir í blóðinu. Í hljómsveit þar sem allir
þurfa að vera stjörnur, er ekki nein
liðsheild og það heyrist svo sannarlega í öllum lögum plötunnar,
nema kannski laginu Headspin
sem verður á köflum einlægt og
ákveðið. Útsetningar Gilby Clark
eru svo sem mjög fagmannlegar
en ekki í takt við neinn almennilegan tíðaranda. Lukas Rossi er
leiðindasöngvari. Hann er gjarn á
að væla textana sína í stað þess að
syngja þá og tilgerðin hreinlega
drýpur af honum. Hann minnir
mig einna helst á pervisnu geldingana sem sýndir voru í kvik-
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(
!ÈD¹ENDUR Ö¹TTANNA GETA EKKI EINU
SINNI RÁTTL¾TT SORANN ¹ ÖESSARI PLÎTU
4ËNLISTIN FER INN UM EITT EYRAÈ OG ÒT
UM HITT EINS OG GESTUR SEM MAÈUR
ER FEGINN AÈ KVEÈJA OG VILL ALDREI SJ¹
AFTUR

myndinni Amadeus. Ýmis fólskuleg upptökutækni er notuð við gerð
laganna, en útkoman verður einhver ofhlaðinn hræringur.
Ekki kaupa þennan disk, plís.
Mér líður eins og einhver hafi
rekið við í eyrað á mér.
$ËRI $.!

25%

32%

afsláttur
v/kassa

afsláttur

999 kr/kg. áður 1.469 kr/kg.

Hangilæri
frá Kjötbankanum - úrbeinað

Nettó hamborgarhryggur

30%

afsláttur
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Galaxy s meðan byrgði
á
SS kjöti

erð
Ótrúlegt v
1.499 kr/kg. áður 2.148 kr/kg.
Nettó hangilæri - úrbeinað

SS jólakjöt í miklu úrvali

40%

- Umbrot: Víkurfréttir

afsláttur

3 fyrir 2

384 kr/kg. áður 640 kr/kg.

Freschetta pizza Brickoven

Ísfugl ferskur kjúklingur

allt í matinn á einum stað
Birt með fyrirvara um prentvillur
Tilboðin gilda 15. desember til 17. desember eða á meðan birgðir endast
www.netto.is
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43%

afsláttur

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

125kr/pk.
199kr/pk.

Bláber 125gr

Jtarðarber 200gr

269kr/pk.
Kirsuber 200 gr

299kr/kg.
Vínber græn

249kr/kg.
Vínber rauð

Berjadagar í nettó

Jólatvenna

Akureyri - Grindavík - Mjódd Reykjavík - Salahverﬁ Kópavogi
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Víkin fær styrk

!

Kl. 20.00
Kammerkórinn Vox academica í
Grafarvogskirkju. Kórinn fagnaði tíu
ára afmæli sínu í haust sem leið og
af því tilefni verða árlegir aðventutónleikar kórsins með sérstökum
hátíðablæ. Flutt verða verkin Magnificat eftir Johann Sebastian Bach
og Messías eftir George Friedrich
Händel. Stjórnandi er Hákon Leifsson.

MENNING FRETTABLADIDIS

3J¹LFSEIGNARSTOFNUNIN 6ÅKIN SEM STENDUR FYRIR
3JËMINJASAFNINU Å 2EYKJAVÅK ¹ 'RANDAGARÈI F¾R
FJ¹RSTYRK SEM NEMUR TÅU MILLJËNUM ¹ ¹RI N¾STU
ÖRJÒ ¹R 3AFNIÈ VAR STOFNAÈ FYRIR TVEIMUR ¹RUM
OG OPNAÈI FYRSTU SÕNINGU SÅNA ¹ (¹TÅÈ HAFSINS
SNEMMSUMARS ÖAÈ ¹R ¶AÈ ER TIL HÒSA Å GÎMLU
"¾JARÒTGERÈARHÒSUNUM ¹ 'RANDA OG BÕR ÖAR Å
SKJËLI &AXAFLËAHAFNA !ÈRIR STYRKTARAÈILAR ÖESS ERU
2EYKJAVÅKURBORG %IMSKIP 'LITNIR OG (" 'RANDI
3TANDA NÒ VONIR TIL AÈ KIPPUR KOMI Å FR¹GANG ¹
HÒSN¾ÈINU
¶RJ¹R SÕNINGAR ERU NÒ Å SAFNINU  N¾STA
¹RI VERÈUR NEÈRI H¾ÈIN TEKIN Å NOTKUN ÖEGAR
OPNUÈ VERÈUR GL¾SILEG SÕNING Å TILEFNI AF  ¹RA
AFM¾LI 2EYKJAVÅKURHAFNAR  SAMA TÅMA VERÈA
TEKNIR Å GAGNIÈ NÕIR INNGANGAR OG MËTTÎKUSALUR
5PPBYGGING 3JËMINJASAFNSINS VERÈUR HLUTI NÕJA
-ÕRARGÎTUSKIPULAGSINS OG ER SAFNINU ¾TLAÈUR
VEGLEGUR SESS Å ÖEIRRI NÕJU HAFNARMYND SEM
FRAMKV¾MDIR ERU HAFNAR VIÈ !ÈALINNGANGUR
SAFNSINS MUN Ö¹ VERÈA FR¹ HÎFNINNI ÖAR SEM NÒ

-%¨  .«45.5RNI (EIMIR )NGËLFSSON

Er menning fyrir ungt fólk?
Fyrir skömmu hóf Listahátíð í Reykjavík að selja miða á þrjá af
stærstu viðburðum hátíðarinnar 2007: San Fransisco-ballettinn og
einsöngstónleika Dmitri Hvorostovsky og Bryn Terfel. Miðasalan er
sögð hafa farið vel af stað og kemur það ekki á óvart þegar um svo
frábæra listamenn er að ræða. Hins vegar hefur verðið farið fyrir
brjóstið á sumum enda í hærri kantinum: miðinn á söngtónleikana
kostar litlar 6.400 krónur í dýrari sætin og 5.900 í þau ódýrari.
Í sjálfu sér er ekkert út á miðaverðið að setja. Terfel og Hvorostovsky eru söngvarar á heimsmælikvarða og tónleikagestir víðs vegar um
heiminn borga mikið fé fyrir að heyra þá syngja. Bryn Terfel fer til
dæmis beint héðan til Bergen þar sem hann syngur á listahátíð
borgarinnar og verð á dýrustu miðum þar er hlutfallslega sambærilegt
við Listahátíð – þ.e. þegar tekið er tillit til þess að Grieghallen tekur
mun fleiri í sæti en Háskólabíó. En það er líka hægt að kaupa miða á
Terfel í Grieghallen á allt niður í 2.200 krónur í ódýrustu sæti og
námsmenn fá 30% afslátt sama hvar setið er. Og þetta er algjört
lykilatriði. Ef listir og menning eiga að þrífast þurfa þær að vera
aðgengilegar öllum sem hafa verulegan áhuga. Enda eru menningarstofnanir um allan heim að leita leiða til að gera t.d. ungu fólki, sem
ekki hefur ráð á dýrustu miðum, tækifæri til að
njóta þess sem í boði er.

.¹MSMANNAAFSL¹TTUR SL¾R Å GEGN
Í ágústmánuði 2005 tók Konunglega leikhúsið í Kaupmannahöfn, sem
m.a. rekur hið nýbyggða óperuhús, að bjóða upp á svokallaðan U30afslátt af öllum sýningum. Allir yngri en 30 ára fá 65% afslátt sama
hvar í salnum setið er, og miðana er hægt að kaupa fyrirfram á netinu,
á pósthúsum og víðar. Fyrirkomulagið sló strax í gegn; á starfsárinu
seldust yfir 12.000 miðar með námsmannaafslætti og allt útlit er fyrir
að enn fleiri miðar seljist í ár. Í Berlín geta námsmenn keypt miða í
Staatsoper með helmingsafslætti nokkrar vikur fram í tímann, eða á 12
evrur (þúsundkall) hálftíma fyrir sýningu. Námsmenn geta keypt miða
í Metropolitan-óperuna á 25 dollara, eða 1.800 krónur. Hér á landi hafa
leikhúsin staðið sig betur í þessum efnum en aðrir: Þjóðleikhúsið er
með unglingaverð á miðum á svölum, Leikfélag Akureyrar er með
sérstaka áskrift fyrir ungt fólk í boði Landsbankans, og Íslenska
óperan býður námsmönnum helmings afslátt af miðaverði.
Listahátíð – og aðrar leiðandi menningarstofnanir – mættu taka sér
þetta frumkvæði til fyrirmyndar. Námsmönnum er auðvitað sama þótt
þeir sitji ekki í bestu sætunum, svo lengi sem þeir geta upplifað
stemninguna sem fylgir því að vera á staðnum. Það hefði varla verið
Listahátíð fjárhagslega óyfirstíganlegt að selja miða á t.d. tvo öftustu
bekkina í Háskólabíói, þar sem hljómburður er gjörsamlega afleitur, á
innan við fimmþúsundkall. Kannski munu íslenskir námsmenn
einhvern tímann geta keypt sér miða á Listahátíð með ríflegum
afslætti eins og tíðkast í Noregi og Danmörku. Hóflegt miðaverð og
afsláttur fyrir fólk undir þrítugu eru sjálfsagðir hlutir í menningarsamfélagi sem vill standa undir nafni.

Jólalegur kokteill
gestir gleðja áhorfendur og
Nemendur Kramhússins efna til
kynnir kvöldsins er Kolbrún
Jólagleði í Borgarleikhúsinu á
Halldórsdóttir.
morgun og sýna margslungnar
Húsið opnar kl. 20.00 og
listir sínar. Leyndir hæfileikar
skemmtunin hefst kl. 20.30. Eftir
fá þar að njóta sín og munu stíga
að formlegri dagskrá lýkur verðá svið hversdagsstjörnur úr
ur súpa og heimabakað brauð
hinum íslenska veruleika.
selt á vægu verði og haldinn
Jólagleðin hefur vaxið ár frá
dansleikur í andyri hússins.
ári og er nú orðin metnaðarfull
sýning með dans- og
skemmtiatriðum um
280 þátttakenda. Eins
og venja er mun fjölbreytni ríkja og í
boði er alþjóðlegur
menningarkokteill
að hætti hússins
undir stjórn kennara
frá
Danmörku,
Belgíu, Frakklandi,
Spáni,
Búlgaríu,
Austurríki,
Gíneu,
Argentínu,
Perú,
Mexikó,
Síle
og
Íslandi. Að vanda
munu
óvæntar ¶!¨ &%2 !,,4  (!53 ¥ "/2'!2,%)+(²3).5 4UTTUG
uppákomur og leyni- ASTA OG FJËRÈA JËLAGLEÈI +RAMHÒSSINS ¹ MORGUN
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ER $ANÅELSSLIPPUR OG NÕR BRYGGJUKANTUR VERÈUR ¹
ÒTISV¾ÈI SAFNSINS
¶ANN  OKTËBER SL VORU STOFNUÈ (OLLVINA
SAMTÎK VARÈSKIPSINS «ÈINS OG ER EITT HELSTA
MARKMIÈ SAMTAKANNA AÈ VARÈVEITA «ÈIN 'ERT ER
R¹È FYRIR BRYGGJUL¾GI FRAMAN VIÈ SAFNIÈ ÖAR SEM
«ÈINN OG -AGNI MUNU LIGGJA EN -AGNI ER FYRSTA
ST¹LSKIPIÈ SEM SMÅÈAÈ VAR ¹ ¥SLANDI

GÎMLU MATREIÈSLUBËKUNUM ÖAR SEM
FINNA M¹ UPPSKRIFTIR AF RAUÈK¹LS
VERKUN OG N¹KV¾MA LEIÈARVÅSA UM
UPPSTÒFSGERÈ -ATREIÈSLUBËK (ELGU
3IGURÈARDËTTUR ,¾RIÈ AÈ MATBÒA
FR¹  GETUR ¹N EFA VEITT ÖJËÈLEGAN
INNBL¹STUR Å ELDHÒSIÈ

3AMTAL VIÈ LISTASÎGUNA
Sýningin Frelsun litarins
verður opnuð í Listasafni Íslands í dag. Um er að ræða
tímamótasýningu á verkum
frönsku expressjónistanna,
eða fauvistanna, og geta
gestir nú í fyrsta sinn barið
augum verk málara á borð
við Renoir og Matisse hér á
landi.
Sýningin Frelsun litarins eða Regard Fauve kemur frá Musée des
beaux-arts safninu í Bordeaux í
Frakklandi í tengslum við menningarhátíðina, POURQUOI PAS? –
franskt vor á Íslandi sem íslensk
og frönsk stjórnvöld standa að og
markar sýningin upphaf hennar
sem nokkurs konar forleikur en
hátíðin verður sett með formlegum hætti hinn 22. febrúar næstkomandi.
Sýningin endurspeglar markvissa söfnun Listasafnsins í Bordeaux á málverkum fauvistanna,
og má rekja í henni upphaf og
þróun þessarar uppreisnar litarins við lok 19. aldar og í byrjun 20.
aldar. Er þetta í fyrsta sinn sem
verk frá þessu tímabili eru kynnt
á sýningu hér á landi. Alls verða
52 verk á sýningunni eftir þrettán
listamenn – landslagsmyndir, andlitsmyndir, uppstillingar og módelmyndir.
Í tengslum við þessa sýningu
efnir Listasafnið til sérstakrar
sýningar á verkum Jóns Stefánssonar en hann er eini Íslendingurinn sem lærði hjá málaranum Matisse. Ólafur Kvaran, safnstjóri
Listasafns Íslands, er sýningarstjóri þeirrar sýningar og útskýrir
að franska sýningin hafi gildi á
eigin forsendum en einnig fyrir
íslenska listasögu. „Jón var nemandi Matisse á árunum 1908-1911
en þar lærði hann fyrst og fremst
að meta málarann Cézanne og það
sést dálítið á þessari sýningu á
verkum hans hér. Við vildum sýna
þennan klassíska streng í Jóni því
bæði Cézanne og Matisse eru hluti
af þessari klassísku hefð. Það er
margt í list Jóns sem tengist þess-
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SEM JAFNAN VAR KALLAÈUR "EVILACQUA 6ERKIÈ EINKENNIST AF HRJÒFRI LITASAMSETNINGU
HRÎÈUM OG ÖYKKUM PENSILSTRIKUM EN LITURINN BYGGIR UPP MYNDINA OG DREGUR FRAM
MIKILFENGLEIKA FYRIRMYNDARINNAR

um mönnum bæði beint og óbeint
og því varpar franska sýningin
ákveðnu ljósi á íslenska myndlist,
samhengi, tengingar og viðmið í
listasögunni almennt.“
Ólafur áréttar að þessi franska
sýning sé í takt við þá samvinnu
sem Listasafn Íslands hefur byggt
við stór erlend söfn í gegnum árin.
„Þetta er gríðarlega mikilvægur
þáttur í okkar starfi að eiga í þessu
samtali við alþjóðlega listasögu.“

Í tengslum við sýninguna verður efnt til fræðsluerinda, leiðsagna og fyrirlestrahalds þar sem
áhugasamir geta kynnt sér frekar
þann bakgrunn og áhrifamátt sem
list þessi hafði á heiminn, til
dæmis mun Ólafur ræða um Jón
Stefánsson og tengsl hans við
klassísku myndhefðina næstkomandi sunnudag kl. 14. Nánari upplýsingar má finna á heimasíðu
safnsins, www.listasafn.is.
KHH

Hátíðlegir jólatónar í Hafnarfirði
Kór Flensborgarskólans heldur
hátíðartónleika sína í hinum nýja
og glæsilega sal Flensborgarskólans, Hamarssal á morgun kl. 16.
Sérstakir gestir tónleikanna verða
söngvarinn Páll Óskar og hörpuleikarinn Monika Abendroth.
Stjórnandi er Hrafnhildur Blomsterberg.
Flutt verður hátíðardagskrá,
gömul og ný jóla- og aðventulög í
vönduðum flutningi áttatíu manna
ungmennakórs og tvíeykisins Páls
Óskars og Moniku.
Boðið verður upp á frítt kaffi
og meðlæti í hléi. Miðaverð er kr.
1.500 og er forsala þeirra hafin á
Súfistanum og hjá kórfélögum.
+«2 &,%.3"/2'!23+«,! RLEGIR JËLA
TËNLEIKAR Å SAL SKËLANS ¹ MORGUN
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Jólatónleikar í Langholtskirkju
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Fæst nú á geisladiski í miðasölu
Þjóðleikhússins og Hagkaupum.
Stóra sviðið kl. 20:00

STÓRFENGLEG! eftir Peter Quilter

Kór Langholtskirkju heldur árlega
jólatónleika sína í kvöld og verður
það í tuttugasta og áttunda sinn
sem „Jólasöngvar“ þeirra hljóma í
kirkjunni. Um er að ræða ferna
tónleika, því tvennir verða á laugardag og einir á sunnudagskvöld
enda hafa vinsældir þessa viðburðar aukist með hverju ári.
Auk Kórs Langholtskirkju
syngur Gradualekór kirkjunnar á
tónleikunum.
Fyrstu jólasöngvarnir voru
haldnir í Landakotskirkju 1978.
Jón Stefánsson kórstjóri fékk þá
hugmynd að gefa fólki tækifæri
til að slaka á eftir eril jólainnkaupanna síðasta föstudagskvöld
fyrir jól og voru tónleikarnir auglýstir kl. 23. Á þessum árum voru
slíkir tónleikar nær óþekktir þótt
aðventukvöld með kórsöng væru
farin að ryðja sér til rúms í sumum
kirkjum. Hugmyndin hitti rækilega í mark og Landakotskirkja
troðfylltist af fólki með innkaupapoka í hönd. Fyrstu tónleikarnir í Langholtskirkju voru
haldnir í kirkjuskipinu 1980 áður
en gler var komið í kirkjuna, í tíu
stiga frosti, og ganga í minningunni undir heitinu „vettlingatónleikarnir“. Þá skapaðist sú hefð að

%)6®2 0,3$«44)2 /' +«2 ,!.'(/,43+)2+*5 3ÎNGKONAN ¹STS¾LA ER EIN ÖRIGGJA

EINSÎNGVARA SEM TAKA Ö¹TT Å *ËLASÎNGVUM KËRSINS
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dóttir. Hljóðfæraleikarar verða
Hallfríður Ólafsdóttir og Arna
Kristín Einarsdóttir flautur, Monika Abendroth harpa, Jón Sigurðsson kontrabassi, Lára Bryndís
Eggertsdóttir
orgel,
Kjartan
Valdemarsson píanó og Pétur
Grétarsson trommur. Stjórnandi
er Jón Stefánsson.
Tónleikarnir í kvöld hefjast kl.
23 en nánari upplýsingar má nálgast á heimasíðunni www.midi.is.

gefa tónleikagestum jólasúkkulaði
og piparkökur í hléi til að ylja sér
og hefur sú hefð haldist þrátt fyrir
að ekki reynist lengur þörf á þykkum skjólfatnaði á tónleikunum.
Einsöngvarar í ár verða Eivör
Pálsdóttir sem nú syngur í annað
sinn á jólatónleikum kórsins en
hún hefur samið nýtt jólalag sérstaklega fyrir þessa tónleika sem
heitir „Ave Maria“, Bragi Bergþórsson og Ólöf Kolbrún Harðar-

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 uppselt, sun. 17/12 kl. 13:00
uppselt, kl. 14:30 uppselt og kl. 16:00 uppselt, fös. 22/12 kl. 13:00 uppselt, lau. 23/12 kl.
13:00 uppselt.

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

Forngripum skilað
Safn í Kaliforníu, sem kennt er við
J. Paul Getty, hefur tilkynnt að það
ætli að skila tveimur grískum listaverkum fornum til Grikklands en
stjórnvöld þar í landi hafa í nær
áratug fullyrt að verkin hafi á sínum
tíma verið fluttt þaðan í strássi við
grísk lög. Verkin eru útfararkrans
og kvenmynd úr marmara og bæði
talin vera frá 400 f.Kr. Safnið keypti
þau 1993 fyrir 4,4 milljónir dala og
þau hafa verið til sýnis í safninu í
Malibu í jaðri Los Angeles. Safnið
hefur skilað fjölda gripa að undanförnu, í nóvember var skilað úr
fórum þess 28 gripum. Grísk stjórnvöld hafa gengið fram af mikilli
hörku til að ná til sín gripum úr
safninu.
Staða deildarstjóra í forngripadeild safnsins batnar ekki: Marion
True á von á kærum fyrir stuld og
hylmingu. Hún er nú fyrir rétti í
Róm fyrir að hafa reynt að kaupa
forngripi úr ítalskri jörð og smygla
þeim úr landi. Getty-safnið sleit
samningaviðræðum
við
ítölsk

stjórnvöld í nóvember en hafði þá
að eigin frumkvæði skilað ítalska
ríkinu 26 gripum. Eftir standa 20
gripir sem deilt er um.
Styttan Kvenlíkaminn eða Kore
var bitbein Ítala og Grikkja til
skamms tíma en sátt var svo gerð
að styttan og fimm aðrir gripir féllu
í hendur grikkja. Kransinn sem er
úr gulli skreyttur gleri komst í
hendur True úr fórum tveggja
manna í Zürich. Hann er grafinn
upp í Makedóníu þar sem fleiri slíkir hafa fundist. True keypti hann
1992 og hófu Grikkir málflutning
1996 til að komast yfir hann á ný.
Rannsókn á viðskiptaháttum
True hefur á liðnum árum varpað
ljósi á umfangsmikla verslun með
forngripi. Nú beinast áhyggjur
fornleifafræðinga vestan hafs og
austan að hrikalegu ástandi á einu
elsta og gripaauðugasta svæði
heims, Írak, þar sem ekki er þverfótað fyrir forngripum sem nú
liggja undir eyðileggingu vegna
stríðs. Er leitt líkum að því að þar

'2¥3+!2 &/2.-).*!2 +ORE FR¹ 0EPLOS

muni hverfa ófáir gripir og dúkka
upp á svörtum markaði forngripa
og þaðan enda í fórum auðmanna
um heim allan.
PBB

BARNA- OG
FJÖLSKYLDU
TÓNLEIKAR
í Ráðhúsi
Reykjavíkur
laugardaginn 16.desember

kl. 16.00
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Sproti mætir
á staðinn!



&®345$!'52  DESEMBER 

.µ 4«.,)34

M ÖESSAR MUNDIR FAGNA MEÈ
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LIMIR (LJËMSK¹LAKVINTETTSINS
 ¹RA AFM¾LI HANS MEÈ ÒTG¹FU
VEGLEGRAR JËLAPLÎTU (LJËMPLATAN
HEFUR AÈ GEYMA RÒMLEGA TUTTUGU
SÅGILD JËLALÎG OG H¹TÅÈLEGA JËLA
S¹LMA Å VÎNDUÈUM ÒTSETNINGUM
FYRIR M¹LMBL¹SARAKVINTETT ¶¹ ER
EINNIG AÈ FINNA ¹ HLJËMPLÎTUNNI
JËLATRÁSSYRPU FYRIR YNGSTU HLUSTEND
URNA +VINTETTINN VAR STOFNAÈUR ¹
VORÎNN  AF Ö¹VERANDI NEM
ENDUM 4ËNLISTARSKËLANS Å 2EYKJAVÅK
+ENNIR M¹LMBL¹SARAKVINTETTINN SIG
VIÈ (LJËMSK¹LANN VIÈ 4JÎRNINA EN
ÖAR FENGU NEMENDURNIR INNI MEÈ
FYRSTU ¾FINGAR SÅNAR OG HAFA ¹TT
ÖAR ATHVARF SÅÈAN 3VEITINA SKIPA
TROMPETLEIKARARNIR SGEIR ( 3TEIN
GRÅMSSON OG 3VEINN ¶ "IRGISSON
¶ORKELL *ËELSSON HORNLEIKARI /DDUR
"JÎRNSSON B¹SÒNULEIKARI OG "JARNI
'UÈMUNDSSON TÒBULEIKARI (LJËM
SK¹LAKVINTETTINN HEFUR MJÎG KOMIÈ
VIÈ SÎGU 2EYKJAVÅKUR ¹ H¹TÅÈAR
STUNDUM BORGARINNAR UNDANFARINN
ALDARFJËRÈUNG EN TIL GAMANS M¹
NEFNA LEIK HËPSINS VIÈ LAGNINGU
HORNSTEINS OG VÅGSLU "ORGARLEIK
HÒSSINS LAGNINGUHORNSTEINS OG
VÅGSLU 2¹ÈHÒSS 2EYKJAVÅKUR VÅGSLU
0ERLUNNAR OG  ¹RA AFM¾LISH¹TÅÈ
,EIKFÁLAGS 2EYKJAVÅKUR SVO AÈEINS
ÎRF¹ D¾MI SÁU TEKIN
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Enginn dregur stein í efa
Þjóðskáld á tímamótum, degi hallar. Skáld sem fylgt hefur ljóðvinum á heillandi ferðalagi hálfrar
aldar um innland íslenskrar náttúru og sögu – þar sem stórhuga
maðurinn leitar átta í skjálfandi
smæð (29). Íslenskastur allra
skálda, meistari myndmálsins,
myndhöggvari orðsins, yrkir
landið inn í ljóðið og lesanda sinn,
yrkir nú haustgarðinn af engu
minni list en fyrsta sprotann. Dýrlegur skáldskapur, bókstaflega
göldróttur.
Skáldið horfir til framtíðar
með því að líta yfir farinn veg,
rýnir í óradjúp jarðtímans (33),
finnur skáldinu stað í sögunni og
dregur af henni lærdóm. Hrífur
lesandann með sér í flugsýn yfir
ævidag skáldsins, frá morgundraumi að kvölddyrum, horfir um
öxl á ferðalag sitt og förunauta,
vegferð mannsins gegnum stríð
og frið, almátt ástar og náttúru,
auðmýkt ljóðsins. Býður lesand-
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anum hlutdeild í óvæntum galdri:
opinberar honum tign náttúrunnar í fegurð ljóðsins, vekur honum
sannfærandi
hughrif,
birtir
honum mynd af yfirburðum náttúrunnar í orði og sannar með því
yfirburð orðsins.
Beinum sjónum að eilífðarmálum skáldmælandans (mælir í 1.
pers. fleirtölu): Spyr um guð í
guðlausum heimi og finnur svar í
sköpunarverkinu sjálfu og blessaðri skepnunni: kyrrðarvizku,
innar dögum (16), ástinni: alhvítur
fugl ... í fullsælu sem hann trúir að
vari frá eilífð til eilífðar (31).
Skáldið skynjar afl handan mannsins ...okkur var hrundið... (6) en
þótt hann standist ekki án draums
(9,51) er holdið mold. Guð er orð
úr fortíð (53), trúarbrögð mannleg
íhlutunarsemi (16), himnafaðir úr
bók, maðurinn manndýr sem bugaði myrkur sjálfs sín (25). Undir
sundurleitum himnum (15) kröfðust „við förunautar“ fyrrum svara
og heimtuðum staðgengil guðs, en ... Hvílumst. Hlustum ef við
getum á lífið – hina
löngu hugsun (23):
almættið er fellt í alla
skepnu (15), sköpunarverkið er guð. Og hvað
þá með okkur? Erum
(vorum) við því samboðnir? Skáldið svarar
því með/í svo fullkomnum
skáldskap
(44) að galdurinn endurtekur sig: orðið sigrar sjálft sig. Fullkomið
ljóðið svarar öðru en
öðru nær (44).
Er list þá uppsteytur gegn ríki náttúrunnar, dulvitaður jafnvel, atlaga að reglu
appólóníusar, díónýsísk brella? Getur ljóð
sem býður náttúrunni
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&ÎSTUDAGUR
N N 4«.,%)+!2
F  +AMMERKËR 4RETJAKOV
LISTASAFNSINS Å -OSKVU FLYTUR RÒSS
NESKA KIRKJUTËNLIST OG JËLASÎNGVA Å
$ËMKIRKJUNNI Å TILEFNI AF RÒSSNESK
UM MENNINGARDÎGUM

F  (LJËMSVEITIN $ÕRÈIN HELD
UR ÒTG¹FUTËNLEIKA SÅNA ¹ "ARNUM
,AUGAVEGI  %INNIG KEMUR FRAM
HLJËMSVEITIN 4HE 7AY $OWN
!ÈGANGUR ER ËKEYPIS

F (LJËMSVEITIN $ARK (ARVEST HELDUR
TËNLEIKA ¹ #LASSIC 2OCK Å RMÒLA
.ÕR SÎNGVARI ER KYNNTUR TIL SÎGUNNAR
EN GESTASÎNGVARI ER *ENNI ÒR "RAIN
0OLICE
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F  $R -ARKÒS -ECKL

&YRIR KVÎLDDYRUM
(ANNES 0ÁTURSSON
-¹L OG MENNING
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sigurlaun – hásæti guðs og manns
– verið til vitnis um eigin sigur
(orðsins/mannsins) í sama boði?
Það er ekki spurning bókarinnar
en ef til vill ekki alvitlaus samt.
Þegar ljóð eftir Hannes Pétursson birtust fyrst á prenti í tímariti
árið 1954, skáldið þá 22 ára, var
haft eftir Steini Steinari: „Ég hef
aldrei vitað íslenzkan mann á hans
aldri yrkja jafnvel“. Það stendur.
En það er vandi að gylla gull –
flest er það í brotum sem við
berum okkur í munn (23) – og um
töfra þessarar nýju ljóðabókar
Hannesar er enginn til vitnis utan
bókin sjálf á eintali við lesandann
...silfurþráður inn í sannhreinan
sunnanblæ... (39).
3IGURÈUR (RËARSSON

LEKT
OR VIÈ &ÁLAGSVÅSINDA OG LAGADEILD
(¹SKËLANS ¹ !KUREYRI FLYTUR ERINDI SITT
(ELFÎRIN SEM HITAM¹L Å HÒSAKYNN
UM (¹SKËLANS ¹ !KUREYRI Å STOFU
¶ ¶INGVALLASTR¾TI 
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F  ¥ ,ISTASAFNI 2EYKJAVÅKUR
(AFNARHÒSI STENDUR YFIR SÕNING ¹
VERKUM  BANDARÅSKRA MYNDLISTAR
MANNA 3ÕNINGIN 5NCERTAIN 3TATES
OF !MERICA STENDUR TIL  JANÒAR
3ÕNINGARSTJËRAR ERU (ANS 5LRICH
/BRIST OG $ANIEL "IRNBAUM
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F  3ÕNINGU LISTAMANNANNA
+RISTJ¹NS :AKLYNSKY OG ,INU
,ARSEN $%. Å SÕNINGARÕMINU 'ALLERÅ
$VERGUR LÕKUR ¹ MORGUN 'ALLERÅ
$VERGUR ER STAÈSETT Å KJALLARA BAKHÒSS
AÈ 'RUNDARSTÅG  Å ¶INGHOLTUNUM
6ERKIN ¹ SÕNINGUNNI ERU UNNIN ¹
¹RINU  3ÕNINGIN VERÈUR OPIN
MILLI   Å DAG OG ¹ MORGUN
5PPLÕSINGAR UM VIÈBURÈI OG SÕNINGAR
SENDIST ¹ HVAR FRETTABLADIDIS EKKI
SÅÈAR EN SËLARHRING FYRIR BIRTINGU
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Vill vinna
með Floyd
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#HIN 5P #HIN 5P 4HIS (ARNESS #ANlT 2IDE !NYTHING
3UFJAN 3TEVENS 3ONGS FOR #HRISTMAS
)NCUBUS ,IGHT 'RENADES
3IGGI 0¹LMA 3TORIES

TONLIST FRETTABLADIDIS

Rapparinn Lupe Fiasco vill vinna
með hljómsveitinni fornfrægu Pink
Floyd eða einhverjum meðlimum
hennar á næstunni.
Fiasco, sem vann með Jay-Z,
Kanye West og Jill Scott á sinni
fyrstu plötu, Food & Liqour, gerir sér
grein fyrir því að hugmyndin gæti
reynst erfið í framkvæmd en ætlar
að reyna hvað hann getur.
Food & Liquor var tilnefnd til
þrennra Grammy-verðlauna í síðustu viku. Næsta plata Fiasco nefnist The Cool þar sem hann mun vinna
með ýmsum efnilegum tónlistarmönnum.

4«..).. '%&)..
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Poppum þetta upp
Síðustu tvær vikur hef ég verið að ausa úr skálum reiði minnar yfir
stærstu plötuútgáfu landsins og helstu útvarpsstöðvarnar fyrir að vera
að rústa íslenskt popp. Gagnrýni sem var reyndar réttmæt enda hefur
útgáfan hjá stærsta plötuútgáfufyrirtækinu verið alltof einsleit í of
langan tíma. Og til þess að ýta enn undir þessa þróun hafa útvarpsstöðvarnar verið alltof íhaldssamar við lagaval og framtakssemin
hefur verið lítil sem engin. Ég ætla nú samt að fara að hætta þessari
neikvæðni minni í garð íslenskrar popptónlistar en ætla að enda þetta á
því að gagnrýna íslenska popptónlistarmenn.
Íslensk meginstraums-popptónlist hefur, eins og margoft hefur
komið fram, hljómað nánast eins í rúmlega tíu ár. Ekki er einungis
hægt að saka Senu og útvarpsstöðvarnar um stöðu mála eða þeirri
staðreynd að sömu upptökustjórarnir hafa verið alltof áberandi, alltof
lengi. Sjálfir tónlistarmennirnir þurfa að fara að gera eitthvað sjálfir.
Ísland er reyndar uppfullt af frábæru tónlistarfólki en fordómar fyrir
meginstraumspoppi eru alltof algengir og það er miður. Nánast má líta
á þetta sem snobb, tónlistarmenn vilja ekki „selja sálu sína“ til
markaðsaflanna og finnst eins og með því að vera undir hatti Senu eða
fá
spilun á FM 957 missi þeir listamannsstimpilinn
sinn. En hvernig má það vera, af hverju er
fólk ekki lengur listamenn þó að fleiri
fái að njóta listar viðkomandi? Öll
poppsagan er uppfull af listamönnum sem hafa verið undir
hatti risaplötufyrirtækja og
síðan verið markaðssettir til
helvítis, ef ég má taka svo
sterkt til orða.
Þeir tónlistarmenn sem
hafa breytt gangi poppsögunnar hafa nær allir með
tölu verið gefnir út af
plöturisa og það á einnig við
um poppið hérlendis. En eins og
áður segir blasir sú sorglega
staðreynd við að poppið hérlendis er
staðnað. Þess vegna hef ég verið að
gagnrýna stöðu mála og vil að lokum
hvetja íslenska tónlistarmenn til þess að
fara að poppa þetta upp. Mig þyrstir í ferskt
íslenskt meginstraumspopp.

 0LATA VIKUNNAR
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,ÅTIÈ UM TILRAUNAMENNSKU
Stórir tónleikapakkar og
veglegar endurútgáfur eru
mest áberandi þegar tónlistarmynddiskar ársins
2006 eru skoðaðir. Trausti
Júlíusson tékkaði á nokkrum af mest seldu diskum
ársins.

Framboð á tónlistarmynddiskum
hefur aukist jafnt og þétt síðustu
ár þó að íslenskar útgáfur séu enn
þá sárafáar á ári hverju. Stórir
tónleikapakkar og veglegar endurútgáfur eru mest áberandi á
sölulistum á árinu 2006. Það er
sífellt verið að koma meira og
meira efni í pakkann og það er að
verða regla hjá stórum nöfnum í
poppheiminum að fylgja tónleikaferðalagi eftir með tvöföldum eða
þreföldum tónleikapökkum. Á
þeim eru yfirleitt a.m.k. einir stórir tónleikar í fullri lengd auk
hápunkta frá fleiri tónleikum,
heimildarmynda og annars aukaefnis. Góð dæmi um svona útgáfur
eru Völkerball með Rammstein (2
DVD + 1 CD), Touring the Angel
með Depeche Mode (2 DVD + 1
CD) og Death on the Road með
Iron Maiden (3 DVD). Það er mikið
lagt í þessa pakka. Hljómgæðin
eru frábær og umbúðir og frágangur til fyrirmyndar. Harðir
aðdáendur eru í skýjunum.

$ARK 3IDE OF THE -OON Å HEILD
SINNI
Eins og áður segir er líka töluvert
endurútgefið af tónleikum sem
áður voru bara til á vídeói. Og þar
er líka stundum mikið lagt í hlutina og aukaefni hrúgað í pakkann.
Ágæt dæmi um þetta eru Pulsetónleikarnir með Pink Floyd. Þeir
voru teknir upp í Earls Court í
London árið 1994. Á þeim flytur
sveitin m.a. Dark Side of the
Moon í heild sinni auk annars
efnis. Þetta er tvöfaldur pakki
með nýrri 5.1 hljóðblöndun og
hlaðinn aukaefni. Það er t.d. hægt
að skoða kvikmyndirnar sem voru
sýndar á bakvið sveitina í ákveðnum lögum á tónleikunum sérstak-

2!--34%). 6ÎLKERBALL MEÈ 2AMMSTEIN ER GOTT D¾MI UM FEITAN TËNLEIKAPAKKA

4ËNLEIKAR OG HEIMILDARMYNDIR ¹ TVEIMUR $6$ DISKUM OG #$ FYLGIR MEÈ

lega og svo er safn af ólöglegum
upptökum af þessu tónleikaferðalagi Pink Floyd undir heitinu
Bootlegging the Bootleggers. Þeir
sem mættu á tónleika Roger
Waters í Egilshöll ættu að vera
spenntir. Önnur stór útgáfa í sama
gæðaflokki er Zoo TV-pakkinn
með U2, en þar er að finna tónleika sveitarinnar frá Sydney árið
1993. Þá má geta þess að Eagle
Vision-útgáfan
hefur
safnað
saman
tónleikaútgáfum
með

$%0%#(% -/$% $AVE 'AHAN ER Å MIKL

UM HAM ¹ 4OURING 4HE !NGEL TËNLEIKA
FERÈINNI

nokkrum stórum nöfnum og sett
saman í pakka. Þ.á m. eru Doors
(3 DVD), Beach Boys (3 DVD) og
Tina Turner (3 DVD).

,ÅTIL TILRAUNAMENNSKA
Hefðbundin myndbandasöfn seljast enn þá vel. Metallicu-safnið
The Videos 1989–2004 er t.d. mest
seldi erlendi tónlistarmynddiskurinn á Íslandi á árinu 2006 og
svipuð söfn með U2, Abba, AC/DC
og George Michael mokast út
líka.
Þegar mynddiskavæðingin tók
við af vídeóinu var töluvert um tilraunamennsku. Menn voru að
prófa sig áfram með tæknina. Það
var t.d. hægt að fylgja bara gítarleikaranum eða skoða ákveðin lög
frá mörgum sjónarhornum. Það er
lítið um svona tilraunamennsku í
dag, enda kannski hálf tilgangslaust þegar upp er staðið. Þó eru
enn til menn sem fara nýjar leiðir,
þ.á m. The Beastie Boys sem
afhentu 50 aðdáendum upptökuvélar og fengu þá til að taka tónleika með þeim í Madison Square
Garden í New York upp utan úr
sal. Útkomuna má sjá á mynddisknum Awesome, I Shot That!
sem þykir magnaður. N
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!""! %IGA ENN TRYGGA
AÈD¹ENDUR HÁRLENDIS

12 Tónar
verma
tónlist á tveimur hæðum
opið til 22:00 alla daga til jóla!
Hinir ástsælu Spaðar leika í verslun okkar laugardag kl. 16:00

SKÓLAVÖRÐUSTÍG 15 511-5656
FIOLSTRÆDE 7 3336 5656
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Of litlar gallabuxur, gjörðu svo vel!
¶AÈ ER VIÈ H¾FI AÈ R¾ÈA JËLIN ¹ ÖESSUM TÅMA ¹RS OG
ÖESS VEGNA LANGAR MIG AÈ DREPA ÎGN ¹ ÖEIM %N ÁG
¾TLA SKO EKKI AÈ FARA AÈ PREDIKA ENN EINU SINNI UM
ÖAÈ AÈ VIÈ SÁUM AÈ GLEYMA ÖVÅ SEM RAUNVERULEGA
SKIPTIR M¹LI ¹ JËLUNUM OG AÈ VIÈ SÁUM TÕND Å EFNIS
HYGGJUGEÈVEIKINNI SEM ER AÈ TRÎLLRÅÈA ÖESSARI JÎRÈ
!LLTOF MARGIR HAFA HALDIÈ SLÅKAR R¾ÈUR Å ALLTOF MÎRG
¹R /G ÖEIR SEM TALA STANDA ALLTAF Å ÖEIRRI TRÒ AÈ ÖEIR
SÁU AÈ PREDIKA EITTHVAÈ NÕTT
.EI ÖAÈ SEM ÁG HEF AÈ SEGJA ER EKKI ALVEG Å
ÖEIM STÅL ¡G HEF BARA EITT AÈ SEGJA VIÈ KARLMENN
¶AÈ ER SNJALLR¾ÈI AÈ BRJËTA HEILANN AÈEINS ¹ÈUR EN
GJÎFIN HANDA KONUNNI ER KEYPT ¡G ER BARASTA BÒIN
AÈ HEYRA OF MARGAR HRYLLINGSSÎGUR AF ÖVÅ HVAÈ MENN
HAFA BOÈIÈ KONUM SÅNUM UPP ¹ ¹ JËLUNUM
%IN VINKONA MÅN VAR MEÈ SPLUNKUNÕTT BARN ¹
JËLUNUM EINS YNDISLEGT OG ÖAÈ ER ÎRUGGLEGA Ö¹
ER ÖAÈ ÖË ERFIÈUR TÅMI HJ¹ MÎRGUM KONUM ÖEGAR
KÅLËIN ERU RÁTT AÈ BYRJA AÈ HVERFA .EMA HVAÈ AÈ
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"ESTA MYND Å FLOKKI DRAMAMYNDA
"ABEL
"OBBY
4HE $EPARTED
,ITTLE #HILDREN
4HE 1UEEN
"ESTA MYND Å FLOKKI GAMAN OG
SÎNGMYNDA
"ORAT
4HE $EVIL 7EARS 0RADA
$REAMGIRLS
,ITTLE -ISS 3UNSHINE
4HANK 9OU FOR 3MOKING
"ESTA LEIKKONA Å DRAMAMYND
0ENELOPE #RUZ 6OLVER
*UDI $ENCH .OTES ON A 3CANDAL
-AGGIE 'YLLENHAAL 3HERRYBABY
(ELEN -IRREN 4HE 1UEEN
+ATE 7INSLET ,ITTLE #HILDREN
"ESTI LEIKARI Å DRAMAMYND
,EONARDO $I#APRIO "LOOD $IAMOND
OG 4HE $EPARTED
0ETER /l4OOLE 6ENUS
7ILL 3MITH 4HE 0URSUIT OF (APPYNESS
&OREST 7HITAKER 4HE ,AST +ING OF
3COTLAND
"ESTA LEIKKONA Å GAMAN EÈA
SÎNGMYND
!NNETTE "ENING 2UNNING WITH
3CISSORS
4ONI #OLLETTE ,ITTLE -ISS
3UNSHINE
"EYONCÁ +NOWLES
$REAMGIRLS
-ERYL 3TREEP 4HE $EVIL
7EARS 0RADA
2ENEE :ELLWEGER -ISS
0OTTER

"ESTI LEIKARI Å GAMAN EÈA SÎNG
MYND
3ACHA "ARON #OHEN "ORAT
*OHNNY $EPP 0IRATES OF THE #ARIBB
EAN $EAD -ANlS #HEST
!ARON %CKHART 4HANK 9OU FOR
3MOKING
#HIWETEL %JIOFOR +INKY "OOTS
7ILL &ERRELL 3TRANGER 4HAN &ICTION
"ESTA LEIKSTJËRN
#LINT %ASTWOOD &LAGS OF /UR &ATH
ERS OG ,ETTERS &ROM )WO *IMA
3TEPHEN &REARS 4HE 1UEEN
!LEJANDRO 'ONZALEZ )NARRITU "ABEL
-ARIN 3CORSESE 4HE $EPARTED
"ESTA LEIKKONA Å AUKAHLUTVERKI
!DRIANA "ARRAZA "ABEL
#ATE "LANCHETT .OTES ON A
3CANDAL
%MILY "LUNT 4HE $EVIL 7EARS 0RADA
*ENNIFER (UDSON $REAMGIRLS
+IKUCHI 2INKO "ABEL
"ESTI LEIKARI Å AUKAHLUTVERKI
"EN !FFLECK (OLLYWOODLAND
%DDIE -URPHY $REAMGIRLS
*ACK .ICHOLSON 4HE $EPARTED
"RAD 0ITT "ABEL
-ARK 7AHLBERG 4HE $EPARTED
"ESTA HANDRIT
"ABEL
,ITTLE #HILDREN
.OTES ON A 3CANDAL
4HE $EPARTED
4HE 1UEEN
#,).4 %!347//$ ¥SLANDSVINURINN

F¾R TILNEFNINGAR FYRIR TV¾R MYNDIR
SÅNAR

Toppur 4.499
Buxur 4.999
Kjóll 5.499

Dragt 12.498

MANNINUM HENNAR FANNST SVONA LÅKA GËÈ HUGMYND
AÈ GEFA KONUNNI ¾FINGAHJËL Å JËLAGJÎF SVO HÒN
G¾TI NÒ KOMIÈ SÁR Å FORM AFTUR %KKI NËG MEÈ ÖAÈ
HELDUR GAF HANN HENNI LÅKA OF LITLAR GALLABUXUR OG
SAGÈI HENNI AÈ ÖEGAR HÒN K¾MIST Å Ö¾R SKYLDI HANN
BJËÈA HENNI ÒT AÈ BORÈA (VÅLÅK GÒRKA OG ERKIILLI
¶ESSI YFIRLÕSING HEFUR SENNILEGA VERIÈ KONUNNI JAFN
S¹RSAUKAFULL OG DEYFINGARLAUS F¾ÈINGIN SJ¹LF
3VO VEIT ÁG UM EINN SEM PANTAÈI SVAKALEGA
FLOTTA OG DÕRA JËLAGJÎF FR¹ KONUNNI OG KEYPTI HANA
SJ¹LFUR SVO HÒN K¾MIST ÎRUGGLEGA EKKI UNDAN ÖVÅ
3VO KOMU JËLIN SEM ÖAU EYDDU SAMAN TVÎ EIN Å
FYRSTA SINN OG BORÈUÈU OG DRUKKU VOÈA FÅNT OG FLOTT
.EMA HVAÈ AÈ HANN VARÈ SVO FULLUR AÈ HANN DRAPST
¹ SËFANUM FYRIR MIÈN¾TTI $AGINN EFTIR ÖEGAR HANN
VAR KRAFINN SKÕRINGA ¹ ÖVÅ HVAR PAKKINN HENNAR V¾RI
EIGINLEGA ÖAR SEM HANN VAR VANT VIÈL¹TINN KVÎLDIÈ
¹ÈUR KOM Å LJËS AÈ HANN VAR EKKI TIL (ANN SAGÈI
b¡G ¾TLAÈI SKO AÈ GEFA ÖÁR LEÈURBIKÅNÅ EN ÁG FANN

ÖAÈ HVERGI SVO ÁG ¹KVAÈ AÈ REYNA AFTUR ¹ MILLI JËLA
OG NÕ¹RSm &R¹B¾R JËL HJ¹ HENNI ¡G SKIL EKKI HVERNIG
SVONA MENN N¹ SÁR Å KONUR TIL AÈ BYRJA MEÈ
3VO HEF ÁG HEYRT UM FLEIRA TIL D¾MIS SKARTGRIPA
SETT OG ÒR Å STÅL ÒR 3AGA BOUTIQUE ¶AÈ FINNST MÁR
EKKI SMART !F HVERJU KEYPTIRÈU EKKERT
Å ÒTLÎNDUM FYRST ÖÒ VARST ÖAR ¶AÈ
GEFUR VÅSBENDINGU UM AÈ KONAN
HAFI VERIÈ FJARRI HUGANUM ÖANGAÈ
TIL RÁTT FYRIR LENDINGU
+ARLMENN GLEYMA STUNDUM
AÈ VERA EINL¾GIR OG RËMANT
ÅSKIR OG AÈ SP¹ Å ÖAÈ HVORT
EINHVER SKILABOÈ EÈA
¹BENDINGAR FYLGI GJÎFINNI
*¹ ÁG SEGI EKKI MEIRA ÖAÈ
ER VÅST BEST AÈ KVEIKJA ¹
HEILANUM ¹ÈUR EN GJÎFIN
ER KEYPT

"ABEL OG 4HE $EPARTED
MEÈ FLESTAR TILNEFNINGAR
Tilnefningar til Golden
Globe-verðlaunanna voru
tilkynntar í gær. Fjölþjóðlega kvikmyndin Babel,
sem skartar leikurunum
Brad Pitt og Cate Blanchett,
fékk flestar tilnefningar,
alls sjö talsins.
Golden Globe-verðlaunin verða
afhent í 64. sinn 15. janúar næstkomandi. Alejandro González
Iñárritu fékk tilnefningu fyrir
bestu leikstjórn, en mynd hans,
Babel, hlaut sex aðrar tilnefningar, fyrir besta leikara í aukahlutverki, bestu frumsömdu tónlist,
bestu mynd, besta handrit og tvær
fyrir bestu leikkonu í aukahlutverki.
The Departed, eftir Martin
Scorsese, fékk einnig góðar viðtökur. Í myndinni kemur fram einvala lið leikara, en hún fékk sex
tilnefningar, þar á meðal fyrir leik
Leonardo DiCaprio í aðalhlutverki
og tvær fyrir besta leik í aukahlutverki og voru þar félagarnir Jack
Nicholson og Mark Wahlberg tilnefndir.
Íslandsvinurinn Clint Eastwood
fékk tvær tilnefningar sem besti
leikstjóri, aðra fyrir Flags of Our
Fathers, sem var tekin upp að
hluta í Sandvík, en hina fyrir
systur-mynd hennar, Letters From
Iwo Jima. Hvorug myndin er þó
tilnefnd sem besta mynd í flokki
dramamynda. Sú seinni er tilnefnd
sem besta myndin á erlendri
tungu, en í henni er nær eingöngu
töluð japanska. Þar fékk einnig tilnefningu mynd Mel Gibson, Apocalypto, sem er á tungu Mayaindjána.
Nokkrar áberandi kvikmyndir
hlutu engar tilnefningar, sem þótti
koma nokkuð á óvart. Þar á meðal
voru The Good German eftir
Steven Soderbergh, kvikmynd
Robert De Niro, The Good Shepherd, Children of Men eftir
Alfonso Cuaron og United 93 eftir
Paul Greengrass, sem fjallar um
atburði 11. september árið 2001.
Cars, Happy Feet og Monster
House hlutu allar tilnefningar sem
besta teiknimynd ársins.

4),.%&.).'!2 4),+9..4!2 ,EIKKONAN 2OSARIO $AWSON TALAÈI VIÈ KYNNINGU TILNEFN

INGANNA

²2 "!"%, ¥ MYNDINNI FLÁTTAST SAMAN

ÖRJ¹R AÈSKILDAR SÎGUR FR¹ ÖREMUR HEIMS
HORNUM

mikið úrval af jólavörum

Golden Globe veitir einnig
verðlaun fyrir sjónvarp. Dramaog spennuþættirnir 24, Big Love,
Grey‘s Anatomy, Heroes og Lost
fengu allir tilnefningu og
Entourage, Ugly Betty, Desperate Housewives, bandaríska
útgáfan af The Office og Weeds
fengu tilnefningar í flokki
bestu gamanþátta.
STEINDOR FRETTABLADIDIS

&«,+)¨  "!+6)¨ 4(% $%0!24%$

KRINGLUNNI OG SMÁRALIND

STÆRÐIR 16-32

-ARTIN 3CORSESE 6ERA &ARMIGA OG
,EONARDO $I#APRIO VIÈ KYNNINGU
¹ MYNDINNI Å HAUST



 DESEMBER  &®345$!'52

Með verstu áhrifin
Dómarinn harðskeytti og maðurinn á bak við Idol og X-Factor,
Simon Cowell, hefur verið kjörinn sá aðili sem hefur
haft verst áhrif á
breskt
tónlistarlíf
undanfarin tuttugu
ár.
Cowell
hefur
látið hafa eftir sér
að hann hlusti
aldrei
á
tónlist og
telja
margir að

«6).3,,

$ËMARINN HARÈ
SKEYTTI ER EKKI VINS¾LL
¹ MEÈAL ÖEIRRA SEM
TËKU Ö¹TT Å SKOÈANA
KÎNNUN E-USIC

hann hafi bara áhuga á því sem
seljist en ekki góðu lagi. Hefur
hann komið fjölmörgum ungum
söngvurum á framfæri eftir að
þeir slógu í gegn í þáttum
hans, við misjafnar undirtektir.
Í öðru sæti í skoðanakönnuninni,
sem
var
framkvæmd af eMusic,
voru lagasmiðirnir Stock,
Aitken og Waterman,
sem eru mennirnir á bak
við þekkt lög sem Rick
Astley og Kylie Minogue
sungu á árum áður.
Útvarpsmaðurinn
John
Peel, sem lést
á árinu, var í
efsta sæti
yfir þá sem
hafa
haft
bestu áhrifin á breskt
tónlistarlíf
undanfarin
tuttugu ár. Í
næstu
sætum
á
eftir komu
Jools
Holland
og
Michael
Eavis.

&RËÈASTIR ¹ &RÁTTABLAÈINU
Á miðvikudagskvöld tókust blöðin hart á í því sem
skiptir máli þegar blaðamennskan er annars vegar:
Að vita. Logi Bergmann
Eiðsson stóð fyrir bráðskemmtilegu pressukvöldi
þar sem tekist var á í spurningaspilinu Meistarinn.
Fréttablaðið hafði vitanlega
sigur en hin blöðin stóðu
sig prýðilega: Blaðið, DV og
Morgunblaðið.

Loftið var rafmagnað á efri hæð
búllunnar Grand rokk við Smiðjustíg. Þangað hafði hinn spurningaglaði sjónvarpsmaður Logi
Bergmann Eiðsson boðað lið á
vegum blaðanna til keppni. Mættu
fjögur lið til leiks – fulltrúar
Fréttablaðsins, Mogga, Blaðsins
og DV.
Atið fólst í því að keppa í nýju
spurningaspili,
Meistaranum.
Spyrillinn var sjálfur Logi Bergmann Eiðsson sem stjórnaði
keppninni af miklu öryggi. Þeir
sem mættir voru til að takast á
voru þeir Þórarinn Þórarinsson og
Steinþór Helgi Arnsteinsson fyrir
Fréttablaðið, Jóhann Bjarni Kolbeinsson og Árni Helgason fyrir
Moggann, Andrés Magnússon og
Brynjólfur Þór Guðmundsson
fyrir Blaðið og Kormákur Bragason og Friðrik Indriðason fyrir
DV.
Skemmst er frá að segja að
Fréttablaðið vann keppnina örugglega. Þeir Þórarinn og Steinþór
rúlluðu með léttum leik upp fyrri
umferðinni.
„Ég vil nú meina að úrslitin
hafi verið ráðin bara um leið og
við gengum inn í húsið,“ segir Þórarinn og er ekki með neina uppgerðar hógværð. En í seinni
umferð veittu reyndar þeir á Blaðinu Þórarni og Steinþóri harða
keppni. Sem kom viðstöddum
nokkuð á óvart því í fyrri umferðinni voru þeir Andrés og Brynjólfur með allt niðrum sig – eins og
sagt er. Undir lokin voru liðin hnífjöfn og spennan rafmögnuð. En á
elleftu stundu höfðu Fréttablaðsmenn sigur er þeir svöruðu rétt
spurningunni um hver leikstýrði
nýlegri kvikmynd um ofurmennið
Hulk. Þar má segja að þeir hafi
báðir verið á heimavelli, þessir
annars víðfróðu menn, Þórarinn

3052.).'!',!¨52 3*«.6!203-!¨52

,OGI "ERGMANN %IÈSSON STJËRNAÈI HINNI
HÎRÈU KEPPNI AF MIKLU ÎRYGGI /G SKAUT
INN ¹ MILLI BRÎNDURUM EINS OG HONUM
EINUM ER LAGIÈ

3)'526%'!2!2.)2 ¶ËRARINN OG 3TEINÖËR HÎFÈU SIGUR N¾STA AUÈVELDLEGA Å FYRRI
UMFERÈINNI EN "LAÈIÈ VEITTI ÖEIM HARÈA KEPPNI Å SEINNI UMFERÈ
&2¡44!",!¨)¨0,,

og Steinþór, enda báðir miklir bíóböffar. Svöruðu Ang Lee og úrslitin voru ráðin.
„Þetta var mjög skemmtilegt.
Spilað samkvæmt svokölluðum
varíanti. Sem þýðir að reglunum
er breytt reglulega. Nýjar leik-

reglur kynntar,“ segir Logi Bergmann sem er mjög ánægður með
hvernig til tókst. „Mikilvægt að
prófa spilið á hópi bessservissera.
Og sjá að það virkar vel í þá. Það
fundust mér mikil meðmæli með
spilinu.“
JAKOB FRETTABLADIDIS

",!¨!-%.. +%00! $6 MÎNNUM HLJËP
KAPP Å KINN OG HÎFÈU ¹ ORÈI AÈ HALLAÈ
HEFÈI ¹ Ö¹ ÖEGAR SPURNINGARNAR SEM ,OGI
VALDI VORU ANNARS VEGAR

6%2¨,!5.!!&(%.$).' 3IGURVEGARARNIR

ÖIGGJA VERÈLAUN ÒR HENDI 3KARPHÁÈINS
'UÈMUNDSSONAR SEM SKIPULAGÈI KEPPN
INA ¹SAMT ,OGA

Þjóðlagapopp við ljóð Einars Más
Útgáfutónleikar verða haldnir í
Iðnó í kvöld í tilefni af útkomu
plötunnar Þriðja leiðin. Elísabet
Eyþórsdóttir syngur á plötunni
lög Barkar Hrafns Birgissonar,
gítarleikara og fyrrverandi meðlims Jagúars. Textarnir eru eftir
skáldið Einar Má Guðmundsson.
Þá má einnig finna í ljóðabókinni
Ég stytti mér leið framhjá dauðann, sem var gefin út á dögunum.
Þriðja leiðin er fyrsta sólóplata
Barkar, sem var annar stofnanda
Jagúars á sínum tíma. „Ég var í
tilvistarkreppu fyrir ári síðan. Ég
var nýhættur í Jagúar og vissi
ekki hvað ég ætlaði að gera næst.
Þá hitti ég Einar Má Guðmundsson. Við þekktumst ekkert en
fórum að spjalla og hann sagði
mér að hann væri að semja ljóðabók og spurði hvort ég hefði áhuga

"%4! /' "®2+52 %LÅSABET %YÖËRSDËTTIR

OG "ÎRKUR (RAFN "IRGISSON ERU Å AÈALHLUT
VERKI ¹ PLÎTUNNI ¶RIÈJA LEIÈIN
&2¡44!",!¨)¨(®2¨52

á að semja músík fyrir hana,“
segir Börkur Hrafn um tilurð plötunnar. „Ég ákvað að gera þjóðlagapoppplötu við þessa texta og
það hafðist á endanum. Ég var
búinn að vinna svolítið með Ellen
[Kristjánsdóttur] og hún var til í

að taka nokkur lög. Hún benti mér
síðan á að hún ætti dóttur sem
væri alveg tilvalin í þetta. Hún
kom síðan til mín alveg skjálfandi
á beinunum en hún stóð sig frábærlega,“ segir Börkur.
Að sögn Barkar var kominn
tími til að prófa að gera eitthvað
sjálfur eftir veruna í Jagúar. „Ég
hef alltaf verið að hlusta á svona
rólegheita tónlist og undanfarið ár
hef ég hlustað gríðarlega mikið á
Emilíönu Torrini-plötuna og á Zero
7,“ segir hann um áhrifavalda
sína.
Tónleikarnir í kvöld hefjast
klukkan 20.00. Einar Már mun lesa
ljóð úr bók sinni auk þess sem
Ellen og eiginmaður hennar Eyþór
munu aðstoða við flutninginn
ásamt fleirum. Miðasala fer fram
á midi.is.
FB
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6INNA AÈ !MERÅKUDRAUMNUM
Hljómsveitina Búdrýgindi
ættu allir að kannast við,
en þeir unnu Músíktilraunir árið 2002, einungis 15
ára gamlir. Í dag standa
strákarnir á tímamótum
því þeir útskrifast allir úr
menntaskóla núna um jólin.
Á döfinni er að taka upp ný
lög og svo er á teikniborðinu að reyna „meika það“ í
Ameríku undir nýju nafni.
„Ég er á góðri leið með að verða
helköttaður,“ segir Magnús Ágústsson, söngvari hljómsveitarinnar
Búdrýgindi, en hann var nýkominn
úr tækjasalnum þegar blaðamaður
náði sambandi við hann. Búdrýgindi sigruðu Músík-tilraunir Tónabæjar árið 2002 og gaf hljómsveitin út í því framhaldi diskinn
Kúbakóla en þá voru drengirnir
aðeins 15 ára gamlir. Tveimur
árum seinna kom svo skífan
Juxtapose og nú síðast í sumar tilkynntu þeir áætlanir um að reyna
fyrir sér í Bandaríkjunum, undir
nafninu
Showdown Clown.
„Tónlistin hefur
fengið
að

-!'.²3 '²3433/. (ELMINGUR HLJËM

SVEITARINNAR STEFNIR Å ATVINNUFLUGN¹M EFTIR
¹RAMËT OG SVO ER STEFNT ¹ "ANDARÅKIN

sitja á hakanum í haust, en við
erum allir svo uppteknir við að
klára skólann,“ segir Magnús en
allir fjórir meðlimir Búdrýginda
útskrifast úr Menntaskólanum við
Hamrahlíð núna um jólin, sem er
kannski ekki merkilegt nema fyrir
þær sakir að allir útskrifast hálfu
ári áður en eðlilegt þykir. Magnús
neitar því ekki að meðlimir hljómsveitarinnar séu miklir námsmenn en hann og Axel Haraldsson, trommuleikari sveitarinnar,
eru báðir með einkaflugmannspróf í ofanálag. „Svo í febrúar
ætlum við að fara í einkaflugmannsnám. Við ætlum samt ennþá
að verða rokkstjörnur þegar við
verðum stórir, bara flug-stjörnur
eins og John Travolta og Bruce
Dickinson.“ Stefnan hefur verið
tekin á upptökuver um hátíðirnar
til þess að taka upp nýtt efni og
segir Magnús að jafnvel ætli þeir
um leið að taka upp enska útgáfu
af sínum gömlu lögum.
„Við erum að vinna í þessum
Ameríkudraumi og aðstoð væri
vel þegin, okkur vantar til dæmis
umboðsmann og enn fleiri tengiliði,“ segir
Magnús og
bætir
því
við að hljómsveitin vilji
ólm hita upp
fyrir Incubus
sem spilar í
Reykjavík eftir
áramót. „Svo í
janúar
verður
hljómsveitin níu
ára og á næsta ári
verðum við akkúrat
búnir að vera í bandinu
helming
ævi
okkar,“ en strákarnir
hófu að spila saman
þegar þeir voru aðeins
tíu ára gamlir.
DORI FRETTABLADIDIS

#(2)3 2/#+ 2¾NIR $ONALD 4RUMP Å
V¾NTANLEGRI KVIKMYND

Ræna Donald Trump

"²$2µ').$) +L¹RA ALLIR STÒDENTSPRËF UM JËLIN H¹LFU ¹RI ¹ UNDAN ¹¾TLUN
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MIÈLA UM "RITNEY 3PEARS

Til bjargar
Spears
R&B söngkonan Mary J. Blige ver
kynsystur sína Britney Spears í
nýju viðtali, en fjölmiðlar hneykslast á hegðun Spears á hvejum
degi. Spears, sem nýlega skildi við
Kevin Federline, hefur verið áberandi í skemmtanalífinu og hafa
papparassar
verið
duglegir við að
fylgja henni eftir
og ná af henni
myndum
á
röngum tíma
og á röngum
stað. Mary J.
Blige, sem er
fyrrverandi
eiturlyfjaneytandi,
segir
að
Britney sé
einungis að
fagna
frelsinu
sem fylgir skilnaði og að
innan
skamms
verði
hún
búin að róa
sig.

SKÓLAVÖRÐUSTIG • KRINGLUNNI • SMÁRALIND

Á næsta ári verður tekin upp ný
kvikmynd sem skartar engum
öðrum en þeim Eddie Murphy og
Chris Rock í aðalhlutverki. Rock og
Murphy munu leika húsverði í
Trump Tower sem leggja á ráðin um
að ræna húsráðandann
sjálfan,
Donald
Trump. Handritshöfundur myndarinnar
er Russell Gewirtz
sem skrifaði handritið að Inside Man, en
hugmyndin kemur
frá Eddie Murphy.
Kvikmyndinni
verður leikstýrt
af Brett Ratner
og segir handritshöfundurinn að hún
verði léttari
en
Inside
Man en þó
jafn slungin.
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Útsölunni lokið
Það hefur ekki heyrst mikið frá
drengjunum í Buttercup síðustu
ár. Þeir voru heitir á sveitaballamarkaðnum í kringum aldamótin
með söngkonuna Írisi Kristinsdóttur fremsta í flokki. Þá komu
út plötur með afspyrnuslökum titlum á borð við Allt á útsölu og Buttercup.is en á þeim leyndust ágætis popplög. Eftir að upprunalegu
meðlimirnir urðu einir eftir hefur
sveitin snúið sér að nokkuð rokkaðri tónlist. Það gefur afskaplega
góða raun því 1500 dagar er besta
plata Buttercup til þessa.
Tónlistin á 1500 dögum er einfalt popprokk, gítar, bassi og
trommur og smá skreytingar með
hljómborði og mandólíni. Fyrsta
lagið, Fyrr en þú heldur, er flottur
smellur en viðlagið minnir óþyrmilega mikið á 200.000 naglbíta. Því
næst er komið að besta lagi plötunnar, Ekki þess virði, sem er frábær rokkhittari. Önnur sterk lög
eru Fullkomið sólarlag, Yndislega
óhamingja og Enginn nema ég.
Þetta er síður en svo gallalaus
plata – Dansarinn er til að mynda
alveg hryllilega misheppnað. Brotin skel og Á leiðinni heim minna
svo óþyrmilega á sveitaballatíma
Buttercup, sér í lagi Á leiðinni
heim sem hljómar alveg eins og
eitthvert gamalt Þjóðhátíðarlag.
Buttercup-menn koma þó nokkuð á óvart hér. Þennan árangur
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 DAGAR
"UTTERCUP
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4ËNLIST "UTTERCUP ER ROKKAÈRI EN ¹
SÅÈUSTU PLÎTUM OG ÖAÈ FER ÖEIM
¹G¾TLEGA 3PILAGLEÈI ÖEIRRA SKÅN Å GEGN
Å BESTU LÎGUM PLÎTUNNAR

þeirra má ugglaust rekja til þess að
þeir hafa gefið sveitaballa„drauminn“ upp á bátinn. Nú eru þetta bara
fjórir strákar í hljómsveit að gera
tónlist að eigin skapi. Tónlist þeirra
mun ekki breyta heiminum, né
heldur hafa mikil áhrif á Íslandi.
En þeir hafa gaman af þessu og það
skín í gegn.
(ÎSKULDUR $AÈI -AGNÒSSON

3PRENGINGAR OG SVERÈA
GLAMUR Å ¹RSBYRJUN
Jack Bauer heldur áfram að
bjarga heiminum og menn
berast enn á banaspjótum í
Róm í nýjum þáttaröðum 24
og Rome sem hefja göngu
sína í Bandaríkjunum í upphafi árs. Þættirnir munu
skila sér hratt og örugglega
til Íslands þannig að aðdáendur þeirra geta farið að
hlakka til.
Sjónvarpsárið 2007 byrjar með
látum í Bandaríkjunum með enn
einum sturluðum sólarhringnum í
lífi leyniþjónustumannsins Jack
Bauer í sjöttu þáttaröð 24. Þá
tekur við nýr kafli í sögu Rómar
við í öðrum árgangi Rome. Rómarþættirnir eru samstarfsverkefni
HBO og BBC og þótti fyrsta þáttaröðin ákaflega vel heppnuð þannig
að von er á góðu. Eitt helsta tromp
HBO verður þó án efa átta þátta
lokahnykkur The Sopranos.

*ACK L¾TUR EKKI BÅÈA EFTIR SÁR
Íslenskir aðdáendur 24 og Rómar
þurfa ekki að bíða lengi eftir Jack
Bauer og Rómverjunum þar sem
Stöð 2 mun fylgja fast á hæla
Bandaríkjamönnum. Sýningar á
24 hefjast með tvöföldum þætti
hinn 28. janúar og Rome fylgir í
kjölfarið.
Jack var í býsna vondum
málum þegar íslenskir áhorfendur skildu við hann í sumar. Hann
hafði bjargað Bandaríkjunum
undan eiturefnaárás og afhjúpaði
um leið forsetann sem landráðamann. Hann fékk þó ekki tækifæri
til þess að blása úr nös þar sem
útsendarar kínverskra yfirvalda,
sem áttu ýmislegt sökótt við hann
eftir fjórðu seríu, rændu honum
og sigldu með út á reginhaf.
Bandaríkin geta þó ekki verið
án Jacks lengi og þegar óvenju
harka-legar
hryðjuverkaárásir
dynja á saklausum borgurum er
ekki um annað að ræða en fá Bauer
lausan og siga honum á óþjóðalýðinn. Okkar maður er því við sama
heygarðshornið og gefur ekkert
eftir frekar en fyrri daginn.
Kiefer Sutherland leikur vitaskuld Bauer sem fyrr og flestar

*!#+ "!5%2 ,OSNAR ÒR HALDI +ÅNVERJA OG

TEKUR STRAX TIL VIÈ AÈ BJARGA HEIMINUM Å
SJÎTTU Ö¹TTARÎÈ  SEM HEFUR GÎNGU SÅNA
Å JANÒAR

-!&¥«3!'%.') 4ONY 3OPRANO MUN GERA M¹LIN UPP Å ¹TTA Ö¹TTA KAFLA SEM HEFUR

GÎNGU SÅNA Å BANDARÅSKU SJËNVARPI Å BYRJUN ¹RSINS 

lykilpersónur síðustu seríu snúa
aftur en þar eru tölvuséníið Chloe
O’Brian, yfirboðarinn Bill Buchanan og forsetabróðirinn Wayne Palmer í fylkingarbrjósti.
Nokkrir nýliðar bætast í hópinn að þessu sinni. Gamla brýnið
James Cromwell leikur Phillip
Bauer, föður Jacks, sem skýtur
upp kollinum, og harðjaxlinn
Powers Boothe, sem gerði það síðast gott sem gerspilltur þingmaður í Sin City, leikur varaforseta
Bandaríkjanna.

6ALDABAR¹TTA Å 2ËM
Rómarþáttunum lauk með morðinu á Júlíusi Sesari en sagan er
samt rétt að byrja og nú eiga þeir
sviðið, Markús Antóníus og hinn
ungi Oktavíanus, og dramatíkin
verður síður en svo minni eftir
fráfall Sesars.
Það kemur í hlut Markúsar Antóníusar að snúa vörn í sókn og
gera upp við tilræðismennina og
svikarann Brútus en þáttaröðin
mun svo ekki síst snúast um togstreituna á milli Oktavíanusar og
Antóníusar sem kemur sér í millitíðinni notalega fyrir í fangi hinnar fögru Kleópötru.
Rómversku riddararnir Lucius
Vorenus og Titus Pullo láta sig
heldur ekki vanta en brölti þeirra
og lífsbaráttu er fléttað skemmtilega saman við þessa stórviðburði
í mannkynssögunni.
Þrátt fyrir miklar vinsældir
munu, sem stendur, ekki vera uppi
áform um að gera þriðju röðina
aðdáendum þáttanna til mikilla
vonbrigða enda er margt ósagt
enn og við lok þessa árgangs verðum við ekki enn komin að þeim
stað sem Ég, Kládíus byrjaði á
fyrir þrjátíu árum.
4ONY OG AÈRIR GËÈKUNNINGJAR
Mafíubrölt Tonys Soprano mun að
hans sögn kosta hann lífið eða
frelsið og þær hrakspár gætu ræst
í þáttunum átta sem HBO byrjar

að sýna í janúar ef framleiðandinn
David Chase getur staðið við það
að segja skilið við Tony að þessum
kafla loknum.
Sjötta þáttaröð The Sopranos
er að renna sitt skeið hjá Sjónvarpinu um þessar mundir en einhver bið mun verða á átta þátta
framhaldinu þar sem allt útlit er
fyrir að sýningar á þeim hefjist
ekki fyrr en með haustinu.
RÚV mun hins vegar gleðja
fjölmarga aðdáendur Lost! og
Aðþrengdra eiginkvenna í ársbyrjun en sýningar á þriðju þáttaröð Lost! hefjast í janúarlok og
Desperate Housewives fylgja í
kjölfarið strax í byrjun febrúar.
Fleiri góðkunningjar sem hafa
læst klóm sínum í íslenska sjónvarpsáhorfendur munu einnig láta
til sín taka í ársbyrjun og má þar á
meðal nefna lýtalæknana í Nip/
Tuck á Stöð 2 og geðstirða lækninn
House, sem Hugh Laurie leikur
með miklum tilþrifum, á Skjá
einum.

3%3!2 6AR DREPINN Å LOK FYRSTA ¹RGANGS
2OME OG NÒ L¹TA ÖEIR TIL SÅN TAKA -ARKÒS
!NTËNÅUS OG /KTAVÅANUS &YRST BEINA ÖEIR
SPJËTUM SÅNUM AÈ MORÈINGJUM 3ESARS
¹ÈUR EN ÖEIM LENDIR SAMAN INNBYRÈIS
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$ÅANA OG $ODI VORU EKKI MYRT
Samkvæmt breska blaðinu Daily Mail eru bresku
prinsarnir, Vilhjálmur og
Harry, reiðir vegna mynda
sem teknar voru af móður
þeirra lífshættulega slasaðri eftir bílslysið í París.
Stevens lávarður birti í gær
skýrslu um atburðarásina sem
varð til þess að Díana prinsessa og
unnusti hennar, Dodi Al Fayed,
létust eftir bílslys árið 1997. Rannsóknin hefur staðið yfir í rúm þrjú
ár og kostað breska ríkið tvær
milljónir punda eða um 260 milljónir íslenskra króna. Ekki eru þó
allir á eitt sáttir við niðurstöðuna
og hefur faðir Dodi, Mohammed
Al Fayed, lýst því yfir að lávarðinum hafi jafnvel verið mútað eða
hótað. Lögfræðingar lífvarðarins
Trevor Ress sem lifði af slysið
segja hann ekki ætla að tjá sig um
niðurstöðuna.

"UCKINGHAM HREINSUÈ
Talið er að Stevens hafi kynnt
prinsunum
tveimur
innihald
skýrslunnar á þriðjudagskvöldinu
en hún er rúmar átta hundruð
síður að lengd. Þar hrekur Stevens
allar þær samsæriskenningar sem
spruttu upp í kringum slysið en
faðir Dodi, auðjöfurinn Mohammed Al Fayed, hélt því fram að
breska konungsfjölskyldan hefði
átt hlut að máli og jafnvel skipað
fyrir um slysið vegna ástarævintýris sonar hans við bresku prinsessuna. Eins og kunnugt er hafði
hirðin við Buckingham löngum
horn í síðu Díönu eftir að hún
skildi við Karl Bretaprins með
miklum látum.
Í skýrslu Stevens kemur skýrt
fram að það hafi verið ölvunarakstur franska bílstjórans Henri
Paul sem hafi valdið slysinu en
Mohammed Fayed lýsti því yfir í
bandarískum
viðtalsþætti
að
lávarðinum hefði verið mútað eða
hótað til að hagræða niðurstöðunni. „Breska leyniþjónustan
rændi tölvu Stevens fyrir sex
mánuðum og hefur fundið eitthvað sem hann hefur talið að þyldi
ekki dagsljósið,“ sagði Al Fayed
sem hingað til hefur haldið því
fram að Díana hafi verið ólétt
þegar hún lést og að parið ætlaði
að giftast. Skýrslan hafnar öllum
slíkum vangaveltum og sagði Stevens á blaðamannafundi að í samtölum sínum við nána vini og ættingja prinsessunar hefði ekkert
slíkt borið á góma.
&EGNIR ENDANLEGRI NIÈURSTÎÈU
Synir Díönu, Vilhjálmur og Harry,
voru sagðir hafa fyllst viðbjóði
samkvæmt Daily Mail þegar þeir

lásu um hegðan paparazzi-ljósmyndara á slysstað. Í skýrslunni
kemur fram að enginn þeirra ljósmyndara sem komu að slysinu
hafi rétt Díönu hjálparhönd heldur frekar tekið af henni myndir,
lífshættulega slasaðri. Samkvæmt
blaðinu eru prinsarnir nú farnir
að íhuga hvort ekki eigi að birta
myndirnar til að varpa ljósi á
starfshætti þessarar stéttar en
myndirnar hafa aldrei komið fyrir
sjónir bresks almennings.
Samkvæmt
heimildarmanni
Daily Mail innan bresku hirðarinnar hafa prinsarnir tveir aldrei
trúað því að eitthvert samsæri
bresku krúnunnar lægi að baki
dauða móður þeirra og þeir séu
einfaldlega fegnir að málið sé loks
til lykta leitt. „Þeir trúa því að ef
eitthvað gott hafi hlotist af slysinu
sé það að einhverju ljósi sé varpað
á glæpsamlega hegðun paparazziljósmyndara,“ sagði náinn vinur
prinsanna í samtali við blaðið.
„Þeir hlakka til að halda minningartónleikana um móður sína og
halda þannig nafni hennar á lofti á
jákvæðan hátt,“ útskýrði heimildamaðurinn. „Loksins er þessu
sársaukafullu tímabili í lífi þeirra
að ljúka,“ bætti hann við.
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SKÕRSLUNA Å ÖRJÒ ¹R OG BIRTI LOKS
NIÈURSTÎÈUNA Å G¾R
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OX EN *OLIE LEIÈIR DËTTUR SÅNA :AHARA
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Fóðra barnið
á skordýrum
Angelina Jolie gaf ættleiddum
syni sínum, Maddox, engisprettur
að borða á ferð sinni um Kambódíu með ástmanni sínum, Brad Pitt,
á dögunum. Maddox, sem er fimm
ára gamall, er fæddur í landinu,
en þar þykja þessi prótínríku skordýr herramannsmatur.
Leikkonan hefur að sögn einnig
smekk fyrir kakkalökkum og lirfum og hefur leitað uppi uppskriftir, svo að hún geti matreitt lostætið heima í Bandaríkjunum.
Brad og Angelina féllu hvort
fyrir öðru við gerð myndarinnar
„Mr. and Mrs. Smith“ og í kjölfarið skildi Brad við konu sína, leikkonuna Jennifer Aniston.
Tímaritið People hefur útnefnt
fjölskylduna „Fjölskyldu ársins
2006“.
SGJ

02).3!2.)2 !¨ 4!+! 6)¨ ¶EIR 6ILHJ¹LM
UR OG (ARRY ERU SM¹M SAMAN AÈ TAKA
VIÈ AF FÎÈUR SÅNUM SEM ÅMYND BRESKU
KONUNGSFJÎLSKYLDUNNAR
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$¥!.! 02).3%33! 6AR ELSKUÈ
OG D¹È AF SAMLÎNDUM SÅNUM
EN HIRÈIN VIÈ "UCKINGHAM VAR
EKKI PAR HRIFIN OG VORU LENGI VEL
VANGAVELTUR UM AÈ HIRÈIN
HEFÈI KOMIÈ AÈ BÅLSLYSINU
MEÈ EINUM EÈA ÎÈRUM
H¾TTI
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$ODI LEIT SVONA ÒT EFTIR
SLYSIÈ EN SAMKV¾MT
SKÕRSLU 3TEVENS L¹VARÈAR ER
LÅKLEGT AÈ BÅLSTJËRINN (ENRI
0AUL SÁ SÎKUDËLGURINN
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$ÅANA PRINSESSA OG $ODI
&AYED BÒAST TIL AÈ FARA FR¹
2ITZ HËTELINU HIÈ ÎRLAGARÅKA
KVÎLD
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Á leið í steininn?

10000
Ljós

fyrir jól
Þessi miði gildir sem
10.000 kr. innborgun á ljósakrónu.

Klapparstíg 40 - sími 552 7977

Æðri
kóngafólki?
Sharon Stone er ekki vel liðin í
Noregi þessa dagana. Leikkonan
var viðstödd hátíðarmálsverð
vegna afhendingu friðarverðlauna
Nóbels í Osló um síðustu helgi, en
slíkir viðburðir lúta ströngum
reglum um veisluhald og borðsiði.
Svo virðist þó sem eitthvað hafi
gleymst að fara yfir þessi atriði
með Stone. Reglum samkvæmt
eiga tignustu gestirnir, í þessu tilfelli konungshjónin, að ganga síðust allra í salinn, og eiga þá allir
gestir að vera sestir. Stone kom
hins vegar heilum tíu mínútum á
eftir konungshjónunum og sendi
þar með þau skilaboð að hún sé
æðri konungshjónunum. Atvikið
olli miklu uppnámi í Noregi og
hefur hneykslunarbréfum almennings rignt yfir fjölmiðla þar í
landi.
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Gildir til 24. desember 2006. Aðeins einn miði fyrir eina ljósakrónu.

Dekurdrósin Nicole Ritchie á yfir
höfði sér fimm daga fangelsisvist,
verði hún sakfelld fyrir ölvunarakstur. Nicole var kærð fyrir að
keyra ölvuð nú fyrir skemmstu,
en hún hafði áður verið handtekin
fyrir það sama árið 2002. Samkvæmt lögum Kaliforníu þarf hún
að sitja inni í fimm daga og fara á
AA-fundi, ásamt því að missa ökuleyfið í ár, ef brot sem þetta er
endurtekið. Nicole hefur þegar
viðurkennt fyrir lögreglunni að
hún hafi verið undir áhrifum
verkjalyfja og kannabisefna þegar
hún var stöðvuð, svo að málin líta
ekki vel út.
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$ÒKKURNAR VORU STRIPPKLÒBBUR FR¾GA FËLKSINS
Hvað eiga Charlize Theron,
Cameron Diaz og Drew
Barrymore sameiginlegt?
Fyrir utan að vera leikkonur í Hollywood hafa
þær allar dansað og sungið
með stúlknahljómsveitinni
Pussycat Dolls.
Þetta fyrirbæri hefur tröllriðið
vinsældalistum hér heima og
erlendis með sykursætum poppsmellum á borð við Button þar
sem Snoop Dogg dillar sér við
fáklæddar söngkonurnar og Don‘t
Cha ásamt rapparanum Busta
Rhymes. Fáir vita hins vegar
nákvæm deili á þessum stúlkum
og reyndar er hljómsveitin hvorki
ný af nálinni né skipuð upprunalegum meðlimum heldur var hún
stofnuð árið 1995 af danshöfundinum Robin Antin.
Upphaflega var hugmyndin sú
að dansa fyrir gesti í Las Vegas
og fékk Antin vinkonur sínar, þær
Linh le og Christinu Applegate, til
að stíga nokkur spor. Vinkonurnar urðu fljótlega mjög vinsælar
fyrir eggjandi útfærslur á þekktum slögurum frá árunum 1960 til
1970 enda voru þær iðulega
klæddar í korsilett eða annan
efnislítin fatnað. Svo fór að
endingu að hinn þekkti bar
fræga fólksins, Viper-Room,
fékk þær til að troða upp
reglulega á fimmtudagskvöldum og fóru kvenkynsstjörnur
kvikmyndaborgarinnar fljótlega að vilja fækka fötum ásamt
stúlkunum. Í hópinn bættust þær
Kasey Campbell, Kiva Dawson,
2/"). !.4). 3TOFNAÈI DANSHËPINN
0USSYCAT $OLLS SEM VARÈ FR¾GUR ¹ EINNI
NËTTU FYRIR EGGJANDI ÒTF¾RSLUR AF LÎGUM
FR¹ ¹RUNUM  TIL 

Erica Gudis og Lindsley Allen en
engin af þeim er hluti af því æði
sem ríkir í kringum sveitina
núna.
Carmen Elektra var lengi vel
forsprakki stúlknanna en gafst
upp þegar leggja átti tónlistarheiminn að fótum sér. „Ég hafði
einfaldlega ekki efni á því,“ sagði
Carmen. Árið 2003 urðu síðan
miklar breytingar þegar upptökustjórarnir Jimmy Iovine og Ron
Fair tóku þær að sér og breyttu
þeim í R n‘B sveit. Nicole Scherzinger, fyrrum söngkona Eden‘s
Crush, tók við hljóðnemanum og
með henni fylgdu þær Carmit
Bachar, Kemberly Wyatt, Ashley
&/2302!++) 36%)4!2)..!2

.ICOLE 3CHERZINGER SYNGUR FLESTA
SLAGARA SVEITARINNAR EN HLJËMSVEIT
ARMEÈLIMIR VÅSA ÖVÅ ¹ BUG AÈ Ö¾R
GETI EKKI ALLAR SUNGIÈ

',9¨252 %¨! 3®.'+/.52 0USSYCAT $OLLS HAFA VERIÈ GAGNRÕNDAR FYRIR AÈ VERA MEIRI

STRIPPARAR EN TËNLISTARMENN

Roberts, Jessica Sutta og Melody
Thornton.
Hljómsveitin hefur verið tilefnd til Grammmy-verðlauna og
hefur hitað upp fyrir tónlistarmenn á borð við Black Eyed
Peas en hún mun næst ferðast
með söngkonunni Christinu
Aguilera. Þar með er þó ekki
sagt að allir séu sáttir við
hinar þokkafullu hreyfingar
sem mörgum gagnrýnendum
þykir minna meira á súludans en
tónlist. Þannig voru þær sektaðar
#!2-%. 6AR LENGI VEL LEIÈTOGI 0USSYCAT

$OLLS OG DANSAÈI MEÈ ÖEIM ¹ 6IPER 2OOM
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fyrir of kynlífstengdar athafnir
og kynferðislega tilburði á sviði í
Malasíu og lét menningarmálaráðherra landsins hafa það eftir
sér að líkamstjáning stúlknanna
hefði verið ósiðleg. Hópurinn
hefur jafnframt verið gagnrýndur fyrir að geta hreinlega ekki
sungið enda hefur Nicole sungið
alla helstu slagara þeirra og hafa
óvildarmenn þeirra sagt hinar
stúlkurnar vera bara til sýnis.
Þær vísa þessum orðrómi hins
vegar á bug og því til staðfestingar benda þær á að bæði Melody
Thornton og Carmit Bachar séu
með sólóferil í undirbúningi.

YOU, ME AND DUPREE

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

FÆST Í VÍDEÓHÖLLINNI
OG Á ÖLLUM SÖLUSTÖÐUM
BÓNUSVÍDEÓ

Úrval nýrra mynda
og teiknimynda
til sölu á aðeins
kr. 1.999,9 &"'! !&,"2
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Frábær jólamynd fyrir
alla fjölskylduna!
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MIÐASALA Í SMÁRABÍÓ OG REGNBOGANN Á

DAVID EDWARDS, DAILY MIRROR

“SIGUR”

AUBRAY DAY, TOTAL FILM

MATTHEW BOND, THE MAIL ON SUNDAY

“STÓRFENGLEG”
CHARLES GANT, HEAT

Þegar myrkrið skellur á...
hefst ævintýrið!
Stórkostleg ævintýramynd
byggð á magnaðri
metsölubók

ZOO

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

“MÖGNUÐ”

JONATHAN ROSS, FILM 2006

SÍMI 564 0000

SKU
KU TALI
ÍSLENS
MEÐ ÍSLEN

SÍMI 462 3500

SÍMI 551 9000

ERAGON
kl. 3.20, 5.40, 8 og 10.20 B.I. 10 ÁRA
SÝND Í LÚXUS
kl. 3.20, 5.40, 8 og 10.20
THE HOLIDAY
kl. 8 og 10.45
CASINO ROYALE
kl. 5, 8 og 10.50 B.I. 14 ÁRA
HNOTUBRJÓTSPRINSINN ÍSL. TAL kl. 3.20
HÁTÍÐ Í BÆ
kl. 3.40, 5.50 og 8
SKÓGARSTRÍÐ ÍSL. TAL
kl. 3.40
BORAT
kl. 10.10 B.I. 12 ÁRA
MÝRIN
kl. 5.40 B.I. 12 ÁRA

ERAGON
CASINO ROYALE
HNOTUBRJÓTSPRINSINN ÍSL. TAL
HÁTÍÐ Í BÆ
MÝRIN W.ENGLISH SUBTITLES
BORAT

kl. 6, 8.20 og 10.40 B.I. 10 ÁRA
kl. 6 og 9 B.I. 14 ÁRA
kl. 6
kl. 5.50
kl. 8 og 10 B.I. 12 ÁRA
kl. 8 og 10

ERAGON
THE HOLIDAY
SAW III

kl. 5.50, 8 og 10.10 B.I. 10 ÁRA
kl. 5.50 og 8
kl. 10.30

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

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

Vin nin gar eru
mi ðar fyr ir tvo ,
Era go n bó kin ,
Eld est bó kin ,
Era go n
töl vu lei ku rin n,
DV D my nd ir
töl vu lei kir og
ma rgt fle ira !

HEIMSFRUMSÝND 15. DESEMBER

Vinningar verða afhendir hjá BT Smáralind. Kópavogi. Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 99 kr/skeytið.

Evel Knievel
kærir Kanye
Mótorhjólakappinn fífldjarfi Evel
Knievel
hefur
lagt fram kæru
gegn rapparanum
Kanye West. Hinn
68 ára gamli Knievel, sem varð
frægur fyrir fjölmörg áhættusöm
heimsmet og tugi
+!.9% 7%34
3AKAÈUR UM AÈ
beinbrota
samVERA HERMIKR¹KA hliða þeim, segir
%VELS +NIEVEL
að rapparinn hafi
hermt eftir sér í
tónlistarmyndbandi
við
lagið
Touch the Sky. Í myndbandinu
leikur hann mótorhjólakappa sem
kallar sig „Evel Kanyevel“.
„Þetta myndband sem Kanye
West gaf út er mesta rusl sem ég
hef séð á ævinni,“ er haft eftir
Knievel. „Hann er að nýta sér
mína ímynd til að verða frægur.“
Kanye West hefur hlotið sex
Grammy-verðlaun og nýjasta
plata hans hefur selst í 3,6 milljónum eintaka í Bandaríkjunum. SGJ

Dj Jerry spilar
Plötusnúðurinn
Dj Jerry þeytir
skífum í jólapartíi á Barnum á laugardag. Dj Jerry
er hluti af Kitsuné-útgáfunni
sem sérhæfir
sig í elektró- og
$* *%229
danstónlist.
Hann er fastaplötusnúður á Kitsuné-kvöldunum í París auk þess
sem hann spilar á Boom Boxkvöldunum í London. Upphitun
verður í höndum Dj Casanova og
byrjar stuðið upp úr 23.00.
Aðgangseyrir er enginn.

4/000,®452
23,)34!..!
.-% 1 /'
/"3%26%2 !RCTIC

-ONKEYS 7HAT
EVER 0EOPLE 3AY )
!M 4HATkS 7HAT
)kM .OT
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-USE "LACK
(OLES !ND
2EVELATIONS

-/*/ 4HE

2ACONTEURS
"ROKEN "OY
3OLDIERS
!2#4)# -/.+%93 3TR¹KARNIR FR¹ 3HEFFIELD Å %NGLANDI HAFA VAKIÈ MIKLA ATHYGLI OG PLATAN ÖEIRRA SELST GRIMMT

RSLISTARNIR AÈ TÅNAST TIL
Menningarsíðan Metacritic
hefur tekið saman helstu
árslista tónlistartímarita og
vefmiðla yfir bestu plötur
ársins 2006. Frumraun
ensku strákanna í Arctic
Monkeys er þar áberandi,
en hún hlaut Mercuryverðlaunin sem besta plata
ársins í september.
Arctic Monkeys trónar á toppnum á listum blaðanna NME, Q og
Observer fyrir plötuna Whatever
People Say I Am, That‘s What I‘m
Not, sem kom drengjunum rækilega á kortið þegar hún kom út í
janúar. Gagnrýnendur hafa lofað
plötuna
og
tónlistarmennina
ungu, en sumum þykir dýrkunin

keyra fram úr hófi.
„Persónulega fannst mér þetta
fínasta plata, en ég efast um að
hún komist í topp 20 á okkar
lista,“ segir Ari Tómasson, ritstjóri tónlistarsíðunnar Rjóminn.
is. Rjóminn mun birta sinn lista
yfir plötur ársins innan skamms.
Á lista síðunnar yfir árið 2005
fékk Sufjan Stevens afgerandi
kosningu ritstjórnarinnar í efsta
sæti fyrir plötuna Illinois og var
Rjóminn langt því frá eini gagnrýnandinn sem tók þá afstöðu.
Bob Dylan er einnig áberandi
á listunum, en nýjasta plata hans,
Modern Times, er besta plata ársins að mati Uncut og er í öðru
sæti á tveimur öðrum listum.
Platan kom út í ágúst, stuttu eftir
65 ára afmæli Dylans, og virðist
meistarinn engan bilbug láta á
sér finna, þrátt fyrir langan feril.

Þeir félagar Jack White og
Brendan Benson í The Raconteurs ná fyrsta sætinu hjá Mojo
með plötu sinni Broken Boy Soldiers. Það er hins vegar eini árslistinn sem þeir komast inn á og
virðist sem aðrir gagnrýnendur
telji White sóma sér betur með
The White Stripes, sem gerði hér
allt vitlaust í Laugardalshöllinni í
fyrra. Íslandsvinirnir í Muse ná
líka toppsæti, en Drowned in
Sound telur fjórðu breiðskífu
hljómsveitarinnar, Black Holes
and Revelations, vera bestu plötu
ársins.
Ekki eru öll kurl komin til
grafar og eiga margir gagnrýnendur eftir að skila inn áliti,
meðal annars Metacritic sjálfir
og tónlistarsíðan Pitchfork.
STEINDOR FRETTABLADIDIS
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www.haskolabio.is

FORSTJÓRI HEILA KLABBSINS

frumlegasti
spennuhasar ársins

Hér er á ferðinni

JÓLAMYNDIN Í ÁR

EEEE

frumlegasti
spennuhasar ársins

SNJÖLL OG BRÁÐFYNDIN

Hér er á ferðinni

-S.V. MBL

DENZEL WASHINGTON VAL KILMER
DENZEL WASHINGTON VAL KILMER
Frá Jerry Bruckheimer “Pirates of the
Caribbean” Frá leikstjóra “Crimson Tide”
TÓNLISTARMAÐUR MANNÚÐARVINUR - ÞJÓÐARÓGN

ENDURUPPLIFUNIN

Frá Jerry Bruckheimer “Pirates of the Caribbean”
Frá leikstjóra “Crimson Tide”

THE

BNA GEGN JOHN LENNON

LEIÐIN TIL BETLEHEM

Frá framleiðendum

og

ÞRJÁR Á TOPPNUM

JÓLASVEININN 3

kl. 5:30 - 8 - 10:40

DÉJÁ VU VIP

kl. 4 - 8 - 10:40

DEAD OR ALIVE

kl. 4 - 6 - 8 - 10:10

SAW 3

kl. 8:15 - 10:40

(FRÁFÖLLNU (
HINIR

Martin Short

KVIKMYND EFTIR BALTASAR KORMÁK

DÉJÁ VU

kl. 6:15 - 9 - 10:30

B.i.12

NATIVITY STORY

kl. 5:50 - 8

B.i.7

BOSS OF IT ALL

kl. 5:50 - 8 - 10:10

B.i.12

MÝRIN

kl. 8 - 10:10

B.i. 12

THE US VS. J..

kl. 5:50 - 8

B.i.12

THE DEPARTED

kl. 10:10

B.i. 16

SANTA CLAUSE 3

kl. 5:50

Leyfð

V.J.V. TOPP5.IS

HAGATORGI • S. 530 1919

/ KRINGLUNNI

/ ÁLFABAKKA
DÉJÁ VU

BARÁTTAN
UM
JÓLIN
ER
HAFIN.
Tim Allen

EEEE EEEE
S.V. -MBL

U.S. VS.

JOHN LENNON

/ KEFLAVÍK

/ AKUREYRI

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl tal

kl. 3:40 - 5:50

Leyfð

DÉJÁ VU

kl. 5:30 - 8 - 10:40

B.i.12

ERAGON

kl. 5:50 - 8

B.i. 12

DÉJÁ VU

kl 8 - 10:20

B.i.12

FLUSHED AWAY M/-Ensk tal

kl. 8 - 10:10

Leyfð

THE HOLIDAY

kl. 5:30 - 8 - 10:40

B.i.7

THE HOLIDAY

kl. 10:10

Leyfð

DEAD OR ALIVE

kl. 6 - 8

B.i.12

B.i.12

SANTA CLAUSE 3

kl. 3:40 - 5:50 - 8

Leyfð

DEAD OR ALIVE

kl. 6 - 10

B.i.12

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl tal.

kl. 6

Leyfð

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl tal.

kl. 6

Leyfð

B.i.16

THE GRUDGE 2

kl. 10:10

B.i. 16

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl tal.

kl. 3:30

Leyfð

DÉJÁVU

kl. 8 - 10:30

B.i. 12

SCANNER DARKLY

kl 10

B.i.16

FLUSHED AWAY M/-Ensk tal

kl. 4 - 8

Leyfð

BÆJARHLAÐIÐ M/- Ísl tal.

kl. 3:30

Leyfð

B.i.12

HANDHAFAR SVARTA KORTSISNS FÁ 20% AFSLÁTT AF
ALMENNU MIÐAVERÐI EF GREITT ER MEÐ KORTINU

HANDHAFAR SVARTA KORTSISNS FÁ 20% AFSLÁTT AF
ALMENNU MIÐAVERÐI EF GREITT ER MEÐ KORTINU

GILDIR EKKI MEÐ ÖÐRUM TILBOÐUM Í VIP SAL EÐA Á ÍSLENSKAR MYNDIR

GILDIR EKKI MEÐ ÖÐRUM TILBOÐUM Í VIP SAL EÐA Á ÍSLENSKAR MYNDIR

Bingó á barnum

Trabant snýr aftur með nýtt efni

Barinn skiptir um gír og ýtir
reglulegum bingókvöldum úr vör
næstkomandi
þriðjudagskvöld.
„Það verða fimm vinningar á
kvöldi,“ sagði Margrét Ósk Vilbergsdóttir, rekstrarstjóri Barsins í samtali við Fréttablaðið. „Þeir
verða nú ekkert risastórir, þetta
er meira svona upp á stuðið,“ sagði
hún. Barinn mun fá skemmtilega,
þekkta bingóstjóra til sín til að
hafa umsjón með leiknum, en
hverjir þeir verða er enn á huldu.
Allur ágóði af sölu á bingóspjöldunum rennur til BUGL, að
sögn Margrétar. „Það er verið að
leggja nánast allt niður hjá þeim
núna. Mér finnst þetta bara mjög
gott málefni, og þau vantar sárlega pening,“ sagði hún.
Í hugum margra eru bingóspjöld órjúfanlega tengd ellilíf-

„Við erum náttúrlega ekki búnir
að spila í hálft ár, en það verður
allt brjálað á laugardaginn,“ segir
Gísli Galdur Þorgeirsson, einn
meðlima hljómsveitarinnar Trabants. Á laugardaginn næsta verða
haldnir tónleikar á skemmtistaðnum Nasa við Austurvöll undir yfirskriftinni Jólagrautur og þar spila
hljómsveitirnar Fm Belfast, Helmus und Dalli, Steed Lord en síðast
en ekki síst Trabant, en ekki hefur
heyrst frá þeim félögum síðan í
sumar. „Við erum búnir að vera í
smá pásu, en undanfarinn mánuð
höfum við æft mikið og erum því
færir í flestan sjó,“ segir Gísli en
síðustu tónleikar hljómsveitarinnar voru haldnir í Kaupmannahöfn
í ágúst. Gísli segir að á tónleikunum verði nýtt efni frumflutt, en á
döfinni hjá bandinu er að semja

().. .µ) 6).!"2 "ARINN STEFNIR ¹
AÈ HAFA BINGËKVÎLD EINU SINNI Å VIKU TIL
FRAMBÒÈAR
&2¡44!",!¨)¨(%)¨!

eyrisþegum í Vinabæ, en Margrét
segist halda að leikurinn höfði til
allra aldurshópa. „Það finnst öllum
gaman að spila bingó,“ sagði hún.
„Við ætlum að sjá hvernig þetta
gengur en stefnum á að hafa þetta
til frambúðar, alltaf einu sinni í
viku,“ bætti hún við. Það er því
bara að bíða og sjá hvort Barnum
tekst að gera bingó hipp og kúl. N

efni á nýja plötu og gefa hana út
sem fyrst, „eða þegar rétta efnið
er komið“ eins og Gísli orðar það
svo vel. Tónleikarnir eru með
sama sniði og jólatónleikar Trabants, Mugisons og Hjálma í fyrra,
en í lokalaginu á þeim tónleikum
komu allar hljómsveitirnar
saman í svakalegum
bræðingi sem var að
sögn áhorfenda óborganlegur. „Það er aldrei
að vita hvað gerist í
lokalaginu í ár, en
allt er mögu-

legt,“ segir Gísli lúmskur að
lokum. Forsala á tónleikana er í
búðinni 12 tónar og kostar miðinn
aðeins 1.000 krónur. Húsið verður
opnað stundvíslega kl. 10.30 og má
búast við því að fjörið hefjist
stuttu seinna.
HAL

42!"!.4 (AFA EKKI

SPILAÈ Å H¹LFT ¹R OG
LOFA BRJ¹LUÈU STUÈI

Hraðflutningar

Þú hefur enn tíma!
30% jólaafsláttur á hraðsendingum.
Tryggðu að pakkinn þinn komist í réttar hendur fyrir jól.
Nýttu þér TNT Hraðflutninga og sendingin kemst örugglega til skila á réttum tíma.

Síðustu skiladagar:*
18. des. til Bandaríkjanna og annarra landa utan Evrópu.
19. des. til Evrópu.

ÍSLENSKA / SIA.IS / ISP 34581 12/06

* til helstu viðskiptaborga

Afgreiðsla á öllum pósthúsum fyrir
einstaklinga og sendingar sóttar
til fyrirtækja
TNT Hraðﬂutningar • Stórhöfða 32 • 110 Reykjavík
Sími 580 1010 • www.tnt.is • tnt@postur.is
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 ¥SLANDSMEISTARARNIR TÎPUÈU
.JARÈVÅK FËR Å GEGNUM SÅNA LEIKI Å %VRËPUKEPPNINNI ¹N
ÖESS AÈ LANDA SIGRI EN Å G¾R TAPAÈI LIÈIÈ FYRIR EISTNESKA
LIÈINU 4ARTU 2OCK YTRA   *EB
)VEY VAR STIGAH¾STUR .JARÈVÅKINGA
MEÈ  STIG EN "RENTON
"IRMINGHAM KOM N¾STUR MEÈ
 STIG &RIÈRIK 3TEF¹NSSON TËK
FLEST FR¹KÎST NÅU TALSINS OG
SKORAÈI SEXT¹N STIG Å LEIKNUM
(VORUGT LIÈIÈ KOMST ÖË
¹FRAM ÒR RIÈLINUM ÖVÅ 3AMARA
FR¹ 2ÒSSLANDI OG #HERKASKI
-AVPY FR¹ ²KRAÅNU LENTU Å
EFSTU S¾TUM RIÈILSINS

SPORT FRETTABLADIDIS

Ætla mér að vera valinn í landsliðið
(ANDKNATTLEIKSKAPPINN 3VERRE !NDREAS *AKOBSSON LÁK SINN FYRSTA
HANDBOLTALEIK Å UM ÖRJ¹ M¹NUÈI ¹ ÖRIÈJUDAG ÖEGAR LIÈ HANS
'UMMERSBACH LAUT Å L¾GRA HALDI GEGN -AGDEBURG Å ÖÕSKA BIKARNUM
  3VERRE SLEIT LIÈBAND Å F¾TINUM N¹L¾GT RISTINNI OG VAR EKKI BÒIST
VIÈ ÖVÅ AÈ HANN MYNDI BYRJA AÈ SPILA ¹ NÕ FYRR EN UM ¹RAMËT (ANN
ER ÖVÅ ÖREM VIKUM ¹ UNDAN ¹¾TLUN OG Å BETRA STANDI EN BÒIST VAR VIÈ
b-JÎG ËV¾NT LÁK ÁG ALLAN LEIKINN TTI NÒ EKKI VON ¹ ÖVÅ ¶AÈ GEKK
SAMT VEL OG VIÈ FENGUM EKKI ¹ OKKUR MÎRG MÎRK EN ÖVÅ MIÈUR
DUGÈI ÖAÈ EKKI TIL SIGURS AÈ ÖESSU SINNI m SAGÈI VARNARJAXLINN 3VERRE
!NDREAS *AKOBSSON VIÈ &RÁTTABLAÈIÈ Å G¾R b¡G VAR SVOLÅTIÈ ÖREYTTUR
Å LÎPPINNI DAGINN EFTIR EN ANNARS BARA FÅNN ¡G KENNI MÁR Å RAUN
EINSKIS MEIN LENGUR OG ER MJÎG ¹N¾GÈUR MEÈ ÖETTA ,EIKFORMIÈ OG
ÖOLIÈ KEMUR ALLT MJÎG FLJËTLEGAm
3VERRE LÁK VIÈ HLIÈ LANDA SÅNS 'UÈLAUGS !RNARSSONAR Å VÎRNINNI EN
'UÈLAUGUR VAR FENGINN GAGNGERT TIL LIÈSINS TIL AÈ LEYSA 3VERRE AF ¹
MEÈAN HANN V¾RI MEIDDUR
b6IÈ BYRJUÈUM SAMAN Å VÎRNINNI SVO HVÅLDI 'ULLI EN EFTIR AÈ -OMIR
)LIC FÁKK RAUTT SPJALD Ö¹ KOM 'ULLI AFTUR INN ¶AÈ VAR VERULEGA GAMAN
6IÈ HÎFÈUM ALDREI SPILAÈ SAMAN ¹ÈUR OG ÖAÈ GEKK BARA VEL OG VIÈ

VORUM NOKKUÈ S¹TTIR VIÈ OKKAR
FRAMMISTÎÈU m SAGÈI 3VERRE
EN SÎKUM ÖESS HVERSU GËÈU
STANDI HANN ER Å M¹ REIKNA
FASTLEGA MEÈ ÖVÅ AÈ !LFREÈ
'ÅSLASON VELJI HANN Å (LANDSLIÈSHËP SINN
b¡G ER KL¹R OG ¾TLA MÁR
AÈ VERA VALINN Å LANDSLIÈIÈ
-AÈUR VERÈUR AÈ SETJA SÁR
MARKMIÈ ¶AÈ ÖÕÈIR EKKERT
ANNAÈ m SAGÈI 3VERRE OG ÖAUT
AFTUR INN Å VERSLUNARMIÈSTÎÈ
ÖAR SEM HANN VAR AÈ KAUPA
JËLAGJAFIR

4EL MIG EIGA TÎLUVERT INNI
Birgir Leifur Hafþórsson lék á tveimur höggum yfir pari á fyrsta hring á Opna
Suður-Afríkumótinu í golfi. Heimamenn virðast kunna vel við sig á mótinu.
'/,& Birgir Leifur Hafþórsson,

&)-- 6),,52 *ËN .ORDAL (AFSTEINSSON

FÁKK SÅNA FIMMTU VILLU Å LEIKNUM ¹ SÅÈ
USTU SEKÒNDUNUM
&2¡44!",!¨)¨34%&.

+EFLAVÅK TAPAÈI Å 3VÅÖJËÈ

Góður leikur
Soltau ekki nóg
+®2&5"/,4) Keflavík tapaði í gær

sínum lokaleik í Áskorendakeppni
Evrópu þetta árið en í gær mætti
liðið Holmen Norrköping í
Svíþjóð.
Staðan í hálfleik var 63-54,
heimamönnum í vil en Keflvíkingum tókst að jafna metin í lok
þriðja leikhluta, 84-84. Leikar
stóðu einnig jafnir þegar nokkrar
mínútur voru til leiksloka, 97-97,
en þá gengu heimamenn á lagið
og kláruðu leikinn, 113-109.
Thomas Soltau átti stórleik
fyrir Keflavík, skoraði 29 stig og
tók þrettán fráköst. Jason
Williams skoraði 20 stig og
Magnús Gunnarsson 16.
ES¹

atvinnukylfingur úr GKG, hóf í
gær keppni á Opna Suður-Afríkumótinu í golfi sem fram fer á
Humewood-vellinum í Port Elizabeth. Birgir Leifur lék fyrsta
hringinn á 74 höggum eða tveimur
höggum yfir pari og er í 79. til 91.
sæti.
Birgir Leifur hóf keppni á
tíunda teig og byrjaði vel. Hann
var á tveimur höggum undir pari
eftir fyrstu átta holurnar en á
níundu holunni fékk Birgir Leifur
tvöfaldan skolla og var því á pari
þegar hringurinn var hálfnaður.
Eftir það náði Birgir Leifur sér
ekki á strik og fékk tvo skolla á
síðari níu holunum og endaði því á
tveimur höggum yfir pari.
Birgir Leifur var ekkert allt of
sáttur við spilamennsku sína í
gær. „Ég byrjaði ágætlega en svo
fékk ég tvöfaldan skolla á níundu
holunni hjá mér og það var töluverður vendipunktur hjá mér.
Þetta var svolítið erfitt eftir það.
Það hefði verið fínt að fara í seinni
níu holurnar á tveimur undir,“
sagði Birgir Leifur en hann sagði
þó að þessi tvöfaldi skolli hefði
ekki slegið sig útaf laginu.
„Ég var bara ekki að slá nægilega vel allan hringinn. Þetta hafði
kannski smá áhrif á upphafshöggin hjá mér. Það hefði verið gott að
koma betur út úr þessari holu af
því að ég var á góðu róli þar á
undan,“ sagði Birgir Leifur en
hann telur sig því eiga töluvert
inni fyrir daginn í dag þegar hann
leikur annan hring sinn á mótinu.
Birgir Leifur lék í fyrsta holli
og var því búinn snemma í gær.
Hann sagðist alltaf taka létta
æfingu eftir keppni en svo færi
dagurinn að mestu í afslöppun.
„Ég tek alltaf létta æfingu en
nú er tímabilinu að ljúka og maður
hefur æft mikið yfir árið og því
reynir maður að nota tímann til að
safna kröftum. Ég æfi það sem

0%$%23%. (ÁR Å BAR¹TTU VIÈ 9OUNG 0YO
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&EYENOORD F¾R SEKT

Bjórinn kostaði
rúma milljón
&«4"/,4) Knattspyrnusamband

 %.. -®'5,%)+! "IRGIR ,EIFUR (AFÖËRSSON ¹ ENN MÎGULEIKA AÈ KOMAST Å GEGNUM

NIÈURSKURÈINN Å 3UÈUR !FRÅKU

mér fannst kannski ekki vera
alveg nógu gott og svo fer ég
aðeins yfir hringinn í huganum.
Síðan reynir maður bara að gleyma
golfi og finnur sér eitthvað annað
að gera, fara í göngutúr, slaka á og
gera teygjuæfingar fyrir líkamann,“ sagði Birgir Leifur.
Birgir Leifur keppti einnig á
móti í Suður-Afríku í síðustu viku
og hann sagði að þetta mót væri
mjög svipað að styrkleika.
„Það eru fleiri stærri nöfn á
þessu móti en ég held að það sé
svipað að styrkleika. Það er bara
öðruvísi völlur nú en í síðustu
viku,“ sagði Birgir Leifur og bætti
við að fátt hefði komið sér á óvart

Evrópu hefur sektað hollenska
knattspyrnufélagið Feyenoord
um 1.140 þúsund krónur vegna
atviks sem átti sér stað í leik
liðsins gegn Blackburn í UEFAbikarkeppninni.
Áhorfandi kastaði bjórglasi í
Norðmanninn Morten Gamst
Pedersen, sem fékk það í hausinn
og væna gusu í kjölfarið.
Þetta er ekki í fyrsta sinn sem
Feyenoord er refsað vegna óláta
stuðningsmanna liðsins.
ES¹
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frá því að hann hóf að leika á Evrópumótaröðinni.
„Það eina sem kom mér kannski
á óvart var að ég var ekki alveg að
halda dampi nægilega vel á síðasta móti. Ég er bara að ná áttum
og maður þarf kannski að hugsa
betur um höggin.
Þetta hefur alls ekkert komið
mér á óvart. Það er jú miklu meiri
umgjörð í kringum þetta.“
Heimamennirnir Ernie Els og
Trevor Immelman eru efstir eftir
fyrsta dag ásamt þeim Andrew
Raitt frá Englandi og Carl Suneson frá Spáni á fimm höggum
undir pari vallarins.
DAGUR FRETTABLADIDIS

,).$3!9 $!6%.0/24 %R ËLÁTT OG ER H¾TT

SEM ATVINNUMAÈUR Å TENNIS
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Real Madrid kaupir nítján ára táning

&RANCESCO 4OTTI HJ¹ 2OMA

&«4"/,4) Real Madrid og River

Vill spila á Old
Trafford
&«4"/,4) Francesco Totti, fyrirliði

ítalska liðsins Roma, sagði í gær
að hann vildi mæta Manchester
United í 16 liða úrslitum Meistaradeildarinnar. Dregið verður í
næstu umferð keppninnar í dag.
Totti hefur lengi dreymt um að
spila á Old Trafford og segir hann
að það sé nokkuð sem hann vilji
upplifa.
„Á þessu stigi keppninnar eru
öll liðin sem eftir eru í hattinum
sterk. En ef ég mætti velja myndi
ég kjósa að mæta Manchester
United.“
Drátturinn hefst kl. 11 í dag og
verður í beinni útsendingu á Sýn.
ES¹

Plate komust í gær að samkomulagi um kaupverð á argentínska
táningnum
Gonzalo
Higuain.
Kaupverðið er talið vera tæpir 1,2
milljarðar króna og mun samningurinn gilda í sex og hálft ár; til
loka tímabilsins 2013. Gengið
verður frá félagaskiptunum þegar
glugginn opnast aftur um áramótin.
„Við búumst við að klára samningaviðræður í dag,“ sagði Hector
Grinberg, fjármálastjóri River
Plate, í gær. Þá hafði útvarpsstöðin Radio Marca greint frá því að
sjálfur hefði Higuain samþykkt að
ganga til liðs við Real Madrid.
Higuain varð nýlega nítján ára
gamall og þykir gríðarlega efnilegur sóknarmaður. Hann vakti
fyrst athygli á sér er hann skoraði
tvö mörk í 3-1 sigri River Plate á
Brasilíumeisturum Corinthians í

3TËRFRÁTT ÒR TENNISHEIMINUM

Davenport
hættir keppni
4%..)3 Tennisstjarnan Lindsay

()'5!). &AGNAR EINU MARKA SINNA FYRIR 2IVER 0LATE

Copa Libertadores-keppninni. Þá
skoraði hann einnig tvö mörk
þegar River Plate vann erkifjendurna í Boca Juniors í október síðastliðnum, 3-1.
Higuain fæddist í Frakklandi
en foreldrar hans, sem eru báðir
argentínskir, fluttust aftur til
heimalandsins áður en hann varð
ársgamall. Engu að síður er hann

./2$)# 0(/4/3!&0

með franskt vegabréf og á enn
eftir að ákveða hvort hann ætli að
leika með franska landsliðinu eða
því argentínska.
Spænskir fjölmiðlar greindu
frá því í gær að nú myndi Roman
Calderon, forseti Real Madrid,
einbeita sér að því að fá miðvallarleikmanninn Fernando Gago til
félagsins frá Boca Juniors.
ES¹

Davenport hefur ákveðið að
leggja tennisspaðann á hilluna
eftir að í ljós kom að hún væri
ólétt. Davenport hefur þrisvar
sinnum unnið risamót á ferlinum
en hún og eiginmaður hennar,
Jonathan Leach, eiga von á barni
næsta sumar.
„Ég gæti ekki verið ánægðari.
Ég hef sagt skilið við tennis og er
að hefja nýtt líf. Núna langar mig
að vera eiginkona og móðir.
Eiginmaður minn hefur verið mér
frábær undanfarin þrjú ár og
hjálpað mér að ná langt í tennisíþróttinni. Núna langar mig
ekkert að fara að heiman,“ sagði
Davenport sem er 30 ára gömul
og segist ekki hafa áhuga á að
snúa sér aftur að atvinnumannatennis.
DSD

Úrval góðra bóka
í jólapakkann:
i
i

MAGNÞRUNGIN
SPENNUBÓK
i

i

MEISTARI
MORÐGÁTUNNAR
i

i

STELPUBÆKUR
Tilvaldar í skóinn
i

i

LEIÐARVÍSIR
TIL BETRA LÍFS
i

i

i

GÁSKI
OG GLAÐVÆRÐ
i

i

i

Frábær íslensk
ævintýrasaga
i

Mörkinni 1 • Sími 588 24 00

VEKUR FÓLK
TIL UMHUGSUNAR
i
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4ERRELL /WENS ER MJÎG ¹N¾GÈUR MEÈ LÅFIÈ HJ¹ $ALLAS #OWBOYS FYRIR UTAN EINN HLUT

Búinn að fá nóg af kjaftaskinum innan félagsins
.&, Einn skrautlegasti leikmaður
allra tíma í NFL-deildinni, Terell
Owens, hefur leikið mjög vel með
Dallas Cowboys upp á síðkastið
eftir rólega byrjun og ýmis vandræði utan vallar eins og venjulega.
Hann segir að lífið sé ljúft hjá
kúrekunum fyrir utan einn hlut.
Einhver innan félagsins lekur öllu
honum tengdu til fjölmiðla og það
fer í taugarnar á Owens enda hafa
fjölmiðlar greint frá því að hann
mæti of seint á æfingar og sofni á
liðsfundum.
„Þessi fjandans kjaftaskur er
enn laus og það fer verulega í taugarnar á mér. Maður vill vera hluti
af liðinu en það er erfitt að haga

-)2/3,!6 +,/3% %R EINN SK¾ÈASTI

SËKNARMAÈUR %VRËPU
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-IROSLAV +LOSE

sér á eðlilegan hátt þegar ekki er
öllum treystandi. Þetta eru allt litlir hlutir en þeir eru blásnir upp í
blöðunum af því að þetta er ég. Nú
er mál að linni,“ sagði Owens sem
telur sig vita hver hinn seki er.
„Ég mun ekki láta viðkomandi
vita að ég sé búinn að átta mig á
stöðunni strax. Það myndi bara
koma enn frekara róti á liðið. Þetta
verður tæklað síðar. Nú er tími til
að spila fótbolta,“ sagði Owens
sem hefur áhuga á að klára ferilinn með kúrekunum.
HBG
4%22%,, /7%.3 6AR FLUTTUR ¹ SPÅTALA
VEGNA OFNEYSLU LYFJA FYRR ¹ LEIKTÅÈINNI
6AR TALIÈ AÈ HANN HEFÈI REYNT AÈ FREMJA
SJ¹LFSMORÈ &2¡44!",!¨)¨'%449 )-!'%3

'ET VEL STÕRT STËRSTJÎRNUM

Meistaradeildin
ekki aðalmálið

Alan Curbishley segist ráða við að stýra stjörnuleikmönnum en margir efast
um það. Allir leikmenn West Ham byrja með hreint borð. Sir Alex Ferguson var
á meðal þeirra sem Curbishley ráðfærði sig við áður en hann tók starfinu.

34%6%. '%22!2$ 3EGIR AÈ FRAMTÅÈIN

&«4"/,4) Miroslav Klose, fram-

&«4"/,4) Það er mikið rætt og ritað

VERÈI BJÎRT Å HÎNDUM 3HEIKH -OHAM
MED
./2$)# 0(/4/3'%449

herji Werder Bremen og þýska
landsliðsins, hefur gefið í skyn að
hann sé tilbúinn að fórna Meistaradeild Evrópu til að ganga í
raðir Juventus.
„Ég hef þegar rætt við yfirmenn hjá Werder Bremen um að
ég sé áhugasamur um að spila
erlendis. Ég hef lesið ummæli
eftir Didier Deschamps þar sem
hann talar vel um mig og mig
langar að þakka honum fyrir. Ég
er stoltur af því að þjálfari hjá
einu af stærsta félagsliði heims
hafi mikið álit á mér,“ sagði Klose
sem er 28 ára gamall.
Juventus er í næstefstu deild á
Ítalíu og á því ekki möguleika á
að komast í Meistaradeild Evrópu
á næstu leiktíð en það truflar
Klose ekkert. „Það væri ekkert
vandamál fyrir mig að spila ekki í
Evrópukeppni á næstu leiktíð.
Það er ekki mitt forgangsatriði að
spila í Meistaradeildinni. Það sem
mestu máli skiptir eru hugmyndir
félagsins um framtíðina og það
mikilvægasta fyrir Juventus er
að komast aftur í efstu deild.“

um hinn nýja stjóra West Ham,
Alan Curbishley, í bresku pressunni þessa dagana. Curbishley
vann ótrúlegt þrekvirki fyrir Charlton og er einn virtasti stjórinn í
enska boltanum. Hann var meðal
annars orðaður við starf þjálfara
enska landsliðsins en talið er að
fram hjá honum hafi verið gengið
þar sem hann hafi aldrei stýrt neinum stórstjörnum. Curbishley segist vel geta unnið með stórstjörnum.
„Fólk er mikið að tala um að ég
hafi verið lengi hjá sama félaginu
og hafi ekki þjálfað þennan eða
hinn. Ef okkur gengur vel tel ég
mig geta lokkað stjörnur til liðsins
og unnið með þeim,“ sagði Curbishley.
West Ham er sem stendur í
þriðja neðsta sæti ensku deildarinnar og margir leikmenn liðsins
hafa verið harkalega gagnrýndir
fyrir frammistöðu sína á leiktíðinni. Fyrirliðinn Nigel Reo-Coker
er einn þeirra og svo hafa Argentínumennirnir Tevez og Mascherano engan veginn staðið undir væntingum. Curbishley segist alls
óhræddur við að gera breytingar ef
á þarf að halda.
„Ég hef aldrei verið hræddur
við breytingar. Ég þekki marga af
leikmönnum félagsins en suma
þekki ég ekki. Það byrja samt allir
með hreint borð hjá mér. Ég hef
ekki gert mér neinar fyrir fram
hugmyndir um hvernig liðið á að
vera,“ sagði Curbishley en hann
telur liðið vera of gott til þess að
falla.
Hann hefur einnig játað að hafa
ráðfært sig við marga vegna starfs-

DSD

&YRIRLIÈI ,IVERPOOL

Gerrard spenntur yfir tilboði
&«4"/,4) Allt virðist stefna í að

Dubai International Capital,
fjárfestingahópur á vegum
Sheikh Mohammed borgarstjóra
Dubai, gangi frá kaupum á enska
knattspyrnuliðinu Liverpool
innan fárra daga. Fyrirliði
Liverpool, Steven Gerrard, segist
vera mjög spenntur yfir þessu
tilboði.
„Ég held að framtíðin sé björt.
Mikið hefur verið rætt og ritað
um kaupin í fjölmiðlum og ég hef
verið svo heppinn að hitta þá
aðila sem standa að tilboðinu. Ég
er mjög spenntur, þeir fullvissuðu
mig og aðra leikmenn liðsins um
það að við yrðum í öruggum
höndum og að framtíðin yrði
mjög björt,“ sagði Gerrard á
heimasíðu Liverpool.
DSD

(EPPINN TIPPARI Å 3VÅÖJËÈ
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FUNDINUM ÖEGAR %GGERT -AGNÒSSON KYNNTI HANN TIL LEIKS SEM NÕJAN FRAMKV¾MDA
STJËRA 7EST (AM
&2¡44!",!¨)¨'%449 )-!'%3

ins hjá West Ham og meðal annars
við Sir Alex Ferguson, stjóra Man.
Utd, en West Ham mætir einmitt
United á sunnudag,
„Ég talaði við Alex og sagði við
hann: „West Ham, það er í þriðja
neðsta sæti.“ Þá sagði hann að sama
staða hefði verið hjá United fyrir 20

árum þegar hann tók við liðinu.
Alex sagði að ég hefði hérna gott
tækifæri til að gera þetta félag sigursælt. Ég talaði líka við annað fólk
sem skiptir mig máli. Þetta var bara
létt spjall hjá mér og Alex en hann
var að skrifa jólakort þegar ég talaði við hann.“
HENRY FRETTABLADIDIS

5MM¾LI .ÅGERÅUMANNSINS .WANKWO +ANU KOMA 0ORTSMOUTH Å OPNA SKJÎLDU

Tilbúinn að yfirgefa Portsmouth
6!. $%2 3!2 6ERÈUR HJ¹ 5NITED Å TVÎ ¹R

Å VIÈBËT

%DWIN VAN DER 3AR

Framlengir við
Man. Utd
&«4"/,4) Hollenski markvörður-

inn Edwin van der Sar hefur
framlengt samningi sínum við
Man. Utd um eitt ár og hann
verður því í í herbúðum félagsins
næstu tvö árin. Van der Sar er 36
ára gamall.
„Það er stefna okkar að gera
eins árs samninga við leikmenn
sem eru komnir yfir þrítugt,“
sagði Sir Alex Ferguson, stjóri
Man. Utd. „En Edwin er í flottu
formi, hann er hungraður og
getur vel spilað tvö ár í viðbót svo
að vel sé.“
HBG

&«4"/,4) Afrísk útvarpsstöð náði á
dögunum viðtali við Nwankwo
Kanu, leikmann Portsmouth, þar
sem hann segir að hann myndi
yfirgefa Portsmouth ef betra tilboð bærist í janúar. Kanu er
markahæsti leikmaður ensku
deildarinnar og margir eru á því
að Harry Redknapp, knattspyrnustjóri Portsmouth, hafi bjargað
ferli leikmannsins.
„Þetta snýst allt um peninga, ef
betra tilboð kemur inn á borð til
mín þá mun ég taka það. Ég kann
að meta Portsmouth og stuðningsmenn þeirra en ég bíð bara eftir
janúarmánuði og ætla að sjá hvað
gerist þá,“ sagði Kanu.
Kanu náði sér aldrei á strik hjá
West Bromwich Albion eftir að
hafa farið þangað frá Arsenal og
gekk í raðir Portsmouth á frjálsri
sölu í sumar. Kanu hefur leikið
frábærlega undir stjórn Harrys
Redknapp hjá Portsmouth, skorað
níu mörk og hefur skorað jafn
mörg mörk og Didier Drogba hjá
Chelsea.

Vann á stuðulinn 17.472
&«4"/,4) Tippari í Svíþjóð gerði

sér lítið fyrir og keypti sér
getraunaseðil sem var með
stuðulinn 17.472. Hann tippaði á
úrslit sextán leikja víða í Evrópu
og var með rétt úrslit í öllum
leikjunum.
Það sem er öllu verra er að
hann lagði aðeins 100 krónur
undir en vann engu að síður
rúmar 1,7 milljónir.
„Þetta á sér enga hliðstæðu í
heiminum,“ sagði Dan Vikman,
starfsmaður Expekt.com sem
seldi seðilinn. „Fólk tippar
stundum á 10-12 leiki í einu en
þetta er algerlega fáheyrt.“
ES¹

%NSKI BOLTINN

Arsene Wenger
sektaður
&«4"/,4) Arsene Wenger, knatt-

+!.5 3EGIST VERA TILBÒINN AÈ YFIRGEFA 0ORTSMOUTH EF BETRI SAMNINGUR BÕÈST
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Kanu segir að gott andrúmsloft
á æfingum Portsmouth sé lykillinn að árangrinum. „Þetta er allt
undir því komið hvað menn eru til-

búnir að leggja mikið á sig og ég
er alltaf að segja ungu strákunum
að vinna mikið í sinum málum,“
bætti Kanu við.
DSD

spyrnustjóri Arsenal, hefur verið
sektaður af enska knattspyrnusambandinu fyrir sinn þátt í
átökum milli hans og Alans
Pardew, fyrrverandi stjóra West
Ham, meðan á leik West Ham og
Arsenal stóð.
Wenger ýtti við Pardew undir
lok leiksins þegar West Ham
skoraði sigurmark leiksins en
leikurinn fór fram í nóvember.
Wenger játaði sök sína í málinu
og var í gær dæmdur til að greiða
1,3 milljónir króna í sekt.
Pardew neitaði hins vegar sök
og hefur óskað eftir að fá að
útskýra mál sitt.
DSD

Þetta kalla ég sko
FLÖT jól!

32” LCD veggsjónvarp
32”

MD30082
32” Medion LCD veggsjónvarp
Upplausn: 1366x768 HD ready

99.996

HD Ready LCD veggsjónvarp frá snillingunum hjá Medion
HDMI tengi tryggir stafræn gæði
8 millisekúndu svartími og 176 gráðu
áhorfsvínkill
Sleep timer (tímarofi) og barnalæsing á
tökkum
Veggfesting að verðmæti 13.999,- fylgir

20.00
verðlæ 0
kkun

3.873
**Tölvu- og tækjalán 36 mán.

8.333
Vaxtalaust 12 mán.

37” LCD veggsjónvarp
MD30094
37” Medion LCD veggsjónvarp
Upplausn: 1366x768 HD ready

37”

99.996
Staðgreitt

149.988

HD Ready LCD veggsjónvarp frá snillingunum hjá Medion

HDMI tengi tryggir stafræn gæði

8 millisekúndu svartími og 176 gráðu
áhorfsvínkill
Sleep timer (tímarofi) og barnalæsing á
tökkum
Veggfesting að verðmæti 13.999- fylgir

1200:1
í skerp
u

5.673
**Tölvu- og tækjalán 36 mán.

12.499 149.988
Vaxtalaust 12 mán.

Staðgreitt



 DESEMBER  &®345$!'52

3IR !LEX &ERGUSON STJËRI -AN 5TD SEGIST HAFA ÖJ¹LFAÈ FIMM LEIKMENN SEM HANN TELUR VERA Å HEIMSKLASSA

Áhugaverður listi heimsklassaleikmanna
&«4"/,4) Sir Alex Ferguson, stjóri
Man. Utd, segist hafa þjálfað fimm
leikmenn sem hann telur hafa
verið í heimsklassa. Þeir eru Eric
Cantona, Roy Keane, Peter
Schmeichel, Ryan Giggs og Wayne
Rooney. Ferguson segist einnig
hugsanlega geta sett Paul Scholes
í sama flokk og hann telur að
Cristiano Ronaldo muni verða
heimsklassaleikmaður.
Það vekur athygli að hann
minnist ekkert á frábæra leikmenn á borð við Bryan Robson,
Ruud Van Nistelrooy og David
Beckham.
„Ég hef verið svo heppinn að
þjálfa heimsklassaleikmenn. Peter

Schmeichel var svo sannarlega
einn þeirra og Ryan Giggs annar,“
segir Fergie meðal annars í nýju
Man. Utd-bókinni, Manchester
United Opus, sem er saga félagsins í ítarlegu máli enda vegur
bókin rúmlega 30 kíló.
„Eric Cantona hefði getað orðið
enn betri en það varð að hafa
stjórn á ákveðnum hlutum hjá
honum. Wayne Rooney er sá fjórði
og með Roy Keane eru komnir
fimm heimsklassamenn. Cristiano
verður þarna á meðal tel ég. Það
hefur verið sannkallaður heiður
að starfa með slíkum mönnum og
hefur uppfyllt allar mínar væntingar,“ sagði Sir Alex.
HBG
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0AVEL .EDVED

Íhugar að
hætta í fótbolta
&«4"/,4) Tékkinn Pavel Nedved er

ekki enn búinn að jafna sig á
fimm leikja banninu sem hann
fékk um daginn og hann er svo
fúll orðinn að hann íhugar að
hætta knattspyrnuiðkun.
„Ég er ekki viss um að ég spili
áfram eftir tímabilið og það er
ekkert grín,“ sagði Nedved við
Tuttosport. „Juventus hefur
breyst en annað í knattspyrnuheiminum hefur ekki breyst.
Eftir það sem gerðist í sumar
hafa dómarar ákveðið að öll
vafabrot eigi að falla okkur í
óhag. Þeir vilja að við þjáumst.“
Nedved segist eiga mjög erfitt
með að sætta sig við fimm leikja
bannið þar sem Zidane hafi til að
mynda aðeins fengið þriggja
leikja bann fyrir að skalla
Materazzi í úrslitaleik HM.
HBG
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Eiður Smári Guðjohnsen batt endahnút á glæsilega sókn þegar hann kom
Barcelona yfir gegn Club America frá Mexíkó í gær. Leikurinn endaði 4-0 fyrir
Barcelona sem er komið í úrslit í Heimsmeistarakeppni félagsliða í Japan.
&«4"/,4) Eiður Smári Guðjohnsen

var í byrjunarliði Barcelona sem
rótburstaði mexíkóska liðið Club
America, 4-0, í undanúrslitum
Heimsmeistaramóts félagsliða en
leikurinn fór fram í Japan í gær.
Eiður Smári skoraði fyrsta mark
leiksins eftir glæsilegan undirbúning félaga sinna.
Leikurinn í gær var einstefna
frá upphafi til enda og Barcelona
komst yfir á tíundu mínútu. Eftir
glæsilegt samspil milli þeirra
Deco, Ronaldinho og Iniesta átti
sá síðastnefndi góða sendingu inn
á teiginn þar sem íslenski landsliðsfyrirliðinn skoraði með viðstöðulausu skoti í hornið fjær.
Glæsilegur endir á stórglæsilegri
sókn.
Þrátt fyrir að lenda undir sýndi
Club America litla sóknartilburði
og Barcelona komst í 2-0 fyrir
leikhlé. Eftir hornspyrnu frá Deco
rak
varnarmaðurinn
Rafael
Marquez höfuðið í knöttinn sem
endaði í netinu.
Ronaldinho skoraði þriðja mark
Barcelona hálftíma fyrir leikslok
með góðu skoti eftir sendingu frá
Giuly og það var svo Portúgalinn
Deco sem rak smiðshöggið og kórónaði góðan leik sinn með fjórða
marki Barcelona fimm mínútum
fyrir leikslok.
Barcelona er því komið í
úrslitaleikinn þar sem liðið mætir
brasilíska liðinu Internacional en
leikurinn fer fram á sunnudaginn.
Frank Rijkaard, þjálfari Barcelona, var ánægður með sigurinn.
„Við erum mjög ánægðir með
þessi úrslit. Það er mikilvægt að
byrja vel en við þurftum að hafa
fyrir þessu. Þetta eru góð úrslit og
ég óska leikmönnum til hamingju.
Í stöðunni 3-0 leit þetta út fyrir að
vera auðvelt en við áttum í smá
erfiðleikum með að halda taktinum í liðinu.
Við þurfum að mæta vel undirbúnir í úrslitaleikinn. Þetta verk
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Chelsea
á mikið inni
&«4"/,4) Jose Mourinho, knatt-

+44  (*!,,! %IÈUR 3M¹RI 'UÈJOHNSEN F¾R HÁR GOTT FAÈMLAG FR¹ FÁLÎGUM SÅNUM Å

"ARCELONA EFTIR AÈ HAFA KOMIÈ LIÈINU ¹ BRAGÈIÈ Å G¾R

er ekki nálægt því að vera búið.
Nú er alvöru úrslitaleikurinn
eftir,“ sagði Rijkaard.
Ronaldinho býst við erfiðum
úrslitaleik á sunnudaginn. „Við
byrjuðum mjög vel og erum mjög
ánægðir. Úrslitaleikurinn verður
erfiður. Internacional er mjög gott
lið, mjög sterkt lið. Við verðum að

./2$)# 0(/4/3!&0

leika vel og hafa gaman af leiknum.
Það verður engin pressa á
okkur á sunnudaginn af því að við
erum ekki sigurstranglegra liðið.
Internacional er með mjög sterkt
lið og er með einhverja bestu
þjálfara í heiminum,“ sagði þessi
Brasilíumaður.
DAGUR FRETTABLADIDIS

spyrnustjóri Chelsea, segist njóta
þess að elta topplið Manchester
United. Chelsea sigraði Newcastle, 1-0, á heimavelli á
miðvikudaginn og er nú fimm
stigum á eftir Manchester
United.
„Auðvitað vildi ég vera á
toppnum, en ég nýt þess að elta.
Þetta er nýtt fyrir mér að vera í
öðru sæti í desember. Manchester
United á skilið að vera á toppnum
en það er enn langur vegur
framundan,“ sagði Mourinho en
Chelsea getur minnkað forskotið í
tvö stig á laugardaginn, því
Manchester United á ekki að
leika fyrr en á sunnudaginn.
John Terry, fyrirliði Chelsea,
er klár á því að Chelsea geti náð
Manchester United. „Manchester
United er líklega að spila eins vel
og það getur þessa stundina. Þeir
hafa líka misst fáa leikmenn í
meiðsli hingað til.
Við eigum ennþá mikið inni.
Við þurfum að sýna það og þá
getur enginn stoppað okkur. Við
verðum að spila á fullum krafti
og halda áfram að vinna leiki.
Jólin eru erfiður tími, Manchester United á erfiða leiki. Við
verðum að halda áfram að vinna
eins og við vitum að við getum,“
sagði John Terry.
DSD

Phoenix Suns hefur unnið tólf leiki í röð
."! Phoenix Suns heimsótti Miami
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%IÈUR 3M¹RI ¹ SKOTSKËNUM

Heat í fyrrinótt og vann þar sinn
tólfta leik í röð í NBA-deildinni en
liðið hefur ekki unnið svo marga
leiki í röð í fjórtán ár, en árið 1992
unnu Suns fjórtán leiki í röð. Leikurinn endaði 99-89 og þetta var jafnframt þriðji ósigur meistara Miami
Heat í síðustu fimm leikjum.
Hvorki Dwyane Wade né
Shapuille O‘Neal léku með Miami
Heat í leiknum en Wade lét taka úr
sér tvær tennur í vikunni og
O‘Neal er meiddur.
Shawn Marion var stigahæstur í
liði Phoenix Suns með 23 stig auk
þess sem hann hirti 13 fráköst en
Steve Nash skoraði 18 stig og átti
11 stoðsendingar. Hjá Miami Heat
var Alonzo Mourning stigahæstur
með 19 stig skoruð.

Dallas Mavericks bar sigurorð af L.A. Lakers, 110-101, í
fyrrinótt þar sem þrír leikmenn
skoruðu yfir 20 stig í liði Dallas.
Josh Howard skoraði 29 stig,
Jason Terry skoraði 26 stig og
Dirk Nowitzki skoraði 23 stig,
auk þess sem hann hirti 14 fráköst.
Hjá Lakers var Kobe Bryant
langstigahæstur með 33 stig og
hann sagði eftir leikinn að liðið
hefði saknað Lamar Odom, sem
verður frá keppni í mánuð vegna
hnémeiðsla. „Þetta var mjög erfitt. Við söknuðum Odom mikið í
leiknum,“ sagði Bryant.
New Jersey Nets sigraði Milwaukee Bucks á heimavelli, 10895, þar sem Vince Carter var
stigahæstur með 36 stig fyrir

Nets. Jason Kidd hélt uppteknum hætti og náði sinni 80. þrennu
á ferlinum með því að skora 10
stig, hirða 10 fráköst og gefa 10
stoðsendingar.
Þá unnu Utah Jazz góðan útisigur á L.A. Clippers, 105-86, en
Utah-liðið hefur farið mjög vel
af stað í vetur. Carlos Boozer og
Deron Williams áttu báðir stórleiki fyrir Utah Jazz. Boozer
skoraði 28 stig og átti 15 stoðsendingar og Williams skoraði
einnig 28 stig og hirti þar að auki
14 fráköst.
DSD
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 7ILL &ERRELL

Ég er frægur, náið mér héðan!

&¾DDIST Å )RVINE Å +ALIFORNÅU OG
ER EINN AF D¹ÈUSTU GRÅNLEIKUR
UM Å HEIMINUM Å DAG 7ILL
LEIKUR Å MYNDINNI b!NCHOR
MANm SEM ER ¹ DAGSKR¹
3TÎÈVAR  "ÅË Å KVÎLD .¾ST
¹ DAGSKR¹ HJ¹ 7ILL ER MYNDIN
b3TRANGER 4HAN &ICTIONm SEM
KEMUR Å ÅSLENSK KVIKMYNDA
HÒS Å JANÒAR

/RÈATILT¾KIÈ b(EIMSFR¾GUR ¹ ¥SLANDIm ER VARLA TILVILJ
UN ENDA ÖJËÈIN ¹KAFLEGA HRIFIN AF FËLKI SEM BIRTIST Å
HVERS KYNS FJÎLMIÈLUM &¾STAR AF ÖEIM bSTJÎRNUMm
SEM BIRTAST ¹ SKJ¹NUM LIFA LENGUR EN HEILT ¹R OG
N¾GIR ÖAR AÈ NEFNA SÎNGSPÅRUR ÒR H¾FILEIKAÖ¹TT
UM EN Ö¾R ERU FLESTAR GLEYMDAR OG GRAFNAR ÖEGAR
LEITINNI AÈ N¾STA ÅDOLI ER LOKIÈ
¥SLENSKT RAUNVERULEIKASJËNVARP HEFUR OFT ¹TT
ERFITT UPPDR¹TTAR ¹ &RËNI +ANNSKI ERU Ö¾TTIRNIR BARA
SVONA ILLA GERÈIR ÖËTT VISSULEGA SÁ H¾GT AÈ FINNA
UNDANTEKNINGAR ¹ BORÈ VIÈ +& .ÎRD SEM ÎLLUM
AÈ ËVÎRUM FENGU SJÎ ÖÒSUND MANNS TIL AÈ SJ¹ SIG
SPILA VIÈ ¥SLANDSMEISTARA &( ¶EIR EINSTAKLINGAR SEM
GEFA KOST ¹ SÁR Å RAUNVERULEIKAÖ¾TTI EIGA SÁR V¾NT
ANLEGA ÖANN DRAUM HEITASTAN AÈ VERÈA STJÎRNUR
¹ ÖESSU LITLA LANDI OG ERU TILBÒNIR TIL AÈ GERA HVAÈ
SEM ER ¶ESSI MANNAUÈUR ER VANNÕTTUR Å ÅSLENSKU
SAMFÁLAGI OG M¹ ÖAR KENNA UM HUGMYNDASNAUÈ
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 *ËLADAGATALIÈ 3TJÎRNUSTR¹KUR
 &RÁTTIR ÅÖRËTTIR OG VEÈUR
 +ASTLJËS
 +ASPER FER ¹ KREIK #ASPERlS
(AUNTED #HRISTMAS +ANADÅSK TEIKNIMYND
FR¹  EFTIR /WEN (URLEY

 &LUGKAPPINN 7ALDO 0EPPER
$IARY OF A MAD

34®¨ 

4HE 'REAT 7ALDO 0EPPER "ANDARÅSK
BÅËMYND FR¹  UM FLUGKAPPANN 7ALDO
0EPPER SEM EKKI FÁKK AÈ FLJÒGA Å SEINNI
HEIMSSTYRJÎLDINNI EN B¾TIR SÁR ÖAÈ UPP
MEÈ ÖVÅ AÈ SÕNA HVAÈ Å HONUM BÕR SEINNA
¹ ¾VINNI ,EIKSTJËRI ER 'EORGE 2OY (ILL OG
MEÈAL LEIKENDA ERU 2OBERT 2EDFORD "O
3VENSSON OG 3USAN 3ARANDON

T





4OPPSKÅFAN
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 "LËÈUGUR SUNNUDAGUR "LOODY
3UNDAY "RESK BÅËMYND FR¹  UM
UNDANFARA HÎRMULEGS ATBURÈAR SEM ¹TTI SÁR
STAÈ Å $ERRY ¹ .ORÈUR ¥RLANDI  JÒNÅ 
,EIKSTJËRI ER 0AUL 'REENGRASS OG MEÈAL
LEIKENDA ERU *AMES .ESBITT !LLAN 'ILDEA
'ERARD #ROSSAN -ARY -OULDS #ARMEL
-C#ALLION OG 4IM 0IGOTT 3MITH !TRIÈI Å
MYNDINNI ERU EKKI VIÈ H¾FI BARNA E
 ²TVARPSFRÁTTIR Å DAGSKR¹RLOK
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 -ASTER AND #OMMANDER 4HE &AR
3IDE OF THE 7ORLD



8 'AMES

3µ.

 #LINT %ASTWOOD ,ÅF OG FERILL
 -EN 7ITH "ROOMS
 !NCHORMAN  4HE ,EGEND OF 2ON
"URGUNDY

 #LINT %ASTWOOD ,ÅF OG FERILL
 -EN 7ITH "ROOMS
 !NCHORMAN  4HE ,EGEND OF 2ON
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  TIL SJÎ E
 2ACHAEL 2AY E
 3IGTIÈ ,OKAÖ¹TTUR E
 4HE +ING OF 1UEENS E
 1UEER %YE FOR THE 3TRAIGHT 'UY

GEGNUM ¹RIN HEFUR %NTERTAINMENT 4ONIGHT
FJALLAÈ UM ALLT ÖAÈ SEM ER AÈ GERAST Å
SKEMMTANABRANSANUM OG ¹TT EINKAVIÈTÎL
VIÈ FR¾GAR STJÎRNUR

 &RÁTTIR ÅÖRËTTIR OG VEÈUR
 ¥SLAND Å DAG
 /ASIS ,ORD $ONT 3LOW -E

E

$OWN

 /LIVERS 4WIST

 7ILDFIRE E (IN  ¹RA +RIS
&URILLO ER VANDR¾ÈAUNGLINGUR SEM F¾R
ANNAÈ T¾KIF¾RI Å LÅFINU %FTIR AÈ HAFA VERIÈ
¹ VANDR¾ÈAHEIMILI FYRIR UNGLINGA F¾R HÒN
VINNU ¹ BÒGARÈI HJ¹ 2ITTER FJÎLSKYLDUNNI EFTIR
AÈ H¾FILEIKAR HENNAR MEÈ HESTA KOMA FRAM
,EYFÈ ÎLLUM ALDURSHËPUM

 %XTREME -AKEOVER (OME

 4HE (ILLS E ,AUREN ÒR ,AGUNA

.ÕIR FRAMHALDSÖ¾TTIR 3UÈURAMERÅSK
S¹PUËPERA AF BESTU GERÈ SEM NÕTUR
GEYSILEGRA VINS¾LDA UM HEIM ALLAN

 6ALENTÅNA
 *AMIE /LIVER MEÈ SÅNU NEFI

%DITION 

 (ESTAKLÒBBURINN
 .ÕJA VONDA NORNIN
 +RINGLUKAST "EY"LADE
 3IMPSONS
 "OLD AND THE "EAUTIFUL 
 .EIGHBOURS .¹GRANNAR
 ¥ÖRËTTIR OG VEÈUR
 &RÁTTIR ÅÖRËTTIR OG VEÈUR
 ¥SLAND Å DAG
 &REDDIE  -IXER 
&REDDIE ER UNDIR MIKILLI PRESSU FR¹ ÎMMU
SINNI SEM FINNST HANN ÖURFA AÈ FESTA R¹È
SITT

 8 &ACTOR 3T¾RSTI SJËNVARPSVIÈ
BURÈUR Å SÎGU 3TÎÈVAR  8 &ACTOR ER EINSTÎK
SÎNGH¾FILEIKAKEPPNI ÖAR SEM KEPPENDUR
ERU ¹ ÎLLUM ALDRI ALLT FR¹  ¹RA OG UPP ÒR
%INSTAKLINGAR OG HËPAR TAKA Ö¹TT Å KEPPNINNI
OG REYNA AÈ SANNF¾RA DËMARANA %INAR
"¹RÈARSON %LLÕ OG 0¹L «SKAR UM AÈ ÖEIR
EIGI ERINDI Å SJ¹LFA ÒRSLITAKEPPNINA SEM FRAM
FER Å 3M¹RALINDINNI 4ËLF ATRIÈI KOMAST Å ÒRSLIT
OG MUNU DËMARARNIR SKIPTA Ö¹TTTAKENDUM
JAFNT ¹ MILLI SÅN OG AÈSTOÈA Ö¹ VIÈ AÈ KOM
AST ALLA LEIÈ +YNNIR ER (ALLA 6ILHJ¹MSDËTTIR
(VER VERÈUR N¾STA POPPSTJARNA ¥SLANDS
(VER ER MEÈ X FAKTORINN &YLGIST MEÈ FR¹
UPPHAFI

"URGUNDY

 "ALLS OF 3TEEL  &ÅFLDIRFSKA
 $IARY OF A -AD "LACK 7OMAN
 7ORLD 4RAVELER

 -ASTER AND #OMMANDER 4HE

(EIMSHORNAFLAKKARINN

&AR 3IDE OF THE 7ORLD

 0INERO
 ¥SLAND Å BÅTIÈ E
 &RÁTTIR OG ¥SLAND Å DAG
 4ËNLISTARMYNDBÎND FR¹ 0OPP 4Å6Å

 %LEKTRA "ÎNNUÈ BÎRNUM
 4RAUMA
 #ONFESSIONS OF A $ANGEROUS -IND
 %LEKTRA "ÎNNUÈ BÎRNUM

 %NTERTAINMENT 4ONIGHT E ¥

 4ILL $EATH $O 5S 0ART #ARMEN
E

 3IRKUS 2VK E SGEIR +OLBEINSSON
ER SNÒINN AFTUR MEÈ NÕJAN OG BETRI Ö¹TT
¹SAMT NÕJUM Ö¹TTASTJËRNENDUM

 0ARENTAL #ONTROL 3TEFNUMËTAÖ¹TTUR
MEÈ SKEMMTILEGRI FLÁTTU ¶EGAR UNGLINGURINN
¹ HEIMILINU FER ¹ STEFNUMËT MEÈ
EINHVERJUM SEM PABBA OG MÎMMU LÅST
EKKI ¹ GRÅPA ÖAU TIL SINNA R¹ÈA

 %VERYBODY ,OVES 2AYMOND
 -ASTERS OF (ORROR (ROLLVEKJA

 8 &ILES E 2¹ÈG¹TUR 3IRKUS SÕNIR
8 FILES FR¹ BYRJUN %INHVERJIR MEST SPENNANDI
Ö¾TTIR SEM GERÈIR HAFA VERIÈ ERU KOMNIR
AFTUR Å SJËNVARPIÈ

 4HE 0LAYER E  KARLMENN
BERJAST UM HYLLI OFURSKUTLUNNAR $AWN
/LIVIERI Å ÖESSU Ö¹TTUM ÖAR SEM EINN MUN
STANDA UPPI SEM SIGURVEGARI 3TJËRNANDI
KEPPENDANNA ER "OSTON 2OB SEM EFLAUST
MARGIR MUNA EFTIR ÒR !MAZING 2ACE OG
3URVIVOR
 %NTERTAINMENT 4ONIGHT E ¥
GEGNUM ¹RIN HEFUR %NTERTAINMENT 4ONIGHT
FJALLAÈ UM ALLT ÖAÈ SEM ER AÈ GERAST Å
SKEMMTANABRANSANUM OG ¹TT EINKAVIÈTÎL
VIÈ FR¾GAR STJÎRNUR .ÕJUM FRÁTTUM AF FR¾GA
FËLKINU KVIKMYNDUM SJËNVARPI TËNLIST TÅSKU
OG ALLS KYNS UPP¹KOMUM SEM GERAST Å
BRANSANUM ERU GERÈ GËÈ SKIL

 4ËNLISTARMYNDBÎND FR¹ 0OPP 46
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$AGSKR¹ ALLAN SËLARHRINGINN

 4RAILER 0ARK "OYS ¶¾TTIR UM VININA

SLEIKIPINNANN ER M¾TT AFTUR .Ò ER ÖAÈ 6ING
2HAMES SEM LEIKUR +OJAK

ER METNAÈARFULL FRÁTTAKONA SEM ÖR¹IR EKKERT
HEITAR EN AÈ VERÈA FRÁTTAÖULUR Å VINS¾LASTA
FRÁTTATÅMA #HICAGO BORGAR

/-%'!

TËNLISTARÖ¹TTUR ÖAR SEM SÎNGKONAN (EIÈA
KYNNIR VINS¾LUSTU TËNLISTINA ¹ ¥SLANDI Å DAG

 4HE "IGGEST ,OSER ,OKAÖ¹TTUR
 +OJAK 3KÎLLËTTA LÎGGAN MEÈ RAUÈA

 0EPPER $ENNIS E 0EPPER $ENNIS

&RÁTTAÖ¹TTURINN +ORTER ER SÕNDUR KL OG
ENDURSÕNDUR ¹ KLUKKUTÅMA FRESTI TIL KL 

 "EVERLY (ILLS 
 2ACHAEL 2AY
  TIL SJÎ
 %VERYBODY LOVES 2AYMOND E
 4OPPSKÅFAN 'L¾NÕR

2ICKY OG *ULIAN SEM HAFA OFTAR EN EKKI VILLST
ÒT AF BEINU BRAUTINNI Å LÅFINU

"EACH Ö¹TTUNUM ER FLUTT TIL ,! OG ER ¹
LEIÈINNI Å SKËLA

T

"LOODY 3UNDAY
3*«.6!20)¨

 ,EIÈARLJËS 'UIDING ,IGHT
 4¹KNM¹LSFRÁTTIR
 3NILLINGARNIR 
 5NGAR OFURHETJUR  4EEN

 ¥SLAND Å BÅTIÈ
 "OLD AND THE "EAUTIFUL
 ¥ FÅNU FORMI 
 /PRAH
 ¥SLAND Å BÅTIÈ E
 (¹DEGISFRÁTTIR
 .EIGHBOURS .¹GRANNAR
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UM SJËNVARPSSTÎÈVUM
¥ "RETLANDI HAFA MENN HÒMOR FYRIR SKYNDI
FR¾GÈ SINNI OG LEITAST JAFNVEL VIÈ AÈ VEKJA ¹ SÁR
ATHYGLI MEÈ ËTRÒLEGUM H¾TTI ¶EKKTASTUR ER
REYNDAR ) AM #ELEBRITY 'ET ME OUT OF HERE ÖAR
SEM MISFR¾GIR EINSTAKLINGAR KEPPA SÅN ¹ MILLI LÅKT
OG Å 3URVIVOR ¥SLENSKAR SJËNVARPSSTÎÈVAR ¾TTU
AÈ NÕTA SÁR ÖETTA bFORMATm OG F¹ TIL SÅN ÎLL ÖAU
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¹RUM EN ERU HORFNAR AF YFIRBORÈINU (VER MYNDI
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ËBYGGÈIR LANDSINS ÖAR SEM Ö¾R YRÈU L¹TNAR DÒSA
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$!6)$ '%34 (EFUR SLEGIÈ ÎLL MET Å
Ö¾TTINUM ) AM #ELEBRITY 'ET ME OUT SEM ALLIR MYNDU TALA UM AUK ÖESS SEM ÖETTA
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HEYRNARPRUFURNAR ERU AÈ BAKI Å 8
&ACTOR OG Å SÅÈASTA Ö¾TTI SKILDU LEIÈIR
HJ¹ ÖEIM SEM KOMUST ¹FRAM 3KIPT
VAR NIÈUR Å ÖRJ¹ HËPA UNDIR  ¹RA
ERU SAMAN Å HËP YFIR  ¹RA SAMAN
OG SÎNGHËPAR SAMAN Å SÅÈASTA Ö¾TTI
VAR DËMURUNUM EINNIG SKIPT NIÈUR
¹ HËPANNA ÖRJ¹ (VER DËMARI FÁKK
SINN HËP TIL UMSJËNAR %LLÕ FÁKK Ö¹
SEM ERU UNDIR  ¹RA ALDRI %INAR
Ö¹ SEM ERU YFIR  ¹RA ALDRI OG 0¹LL
«SKAR SÎNGHËPANA ¥ KVÎLD OG Å
N¾STU Ö¹TTUM FELLUR ÖAÈ SÅÈAN Å HLUT
DËMARANNA AÈ ÖJ¹LFA Ö¹TTTAKENDUR Å
SÅNUM HËPI OG BÒA Ö¹ UNDIR FREKARI
¹TÎK ¶AÈ SEM MEIRA ER Ö¹ ÖURFA
DËMARARNIR HVER UM SIG AÈ F¾KKA Å
HËPNUM SÅNUM LEITIN AÈ 8 FAKTORNUM
ER HAFIN FYRIR ALVÎRU

 &)&! 7ORLD #LUB #HAMPIONSHIP
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VÁLHJËLUM ÖAR SEM KAPPAKSTURINN FER FRAM
VIÈ ERFIÈAR AÈST¾ÈUR OG TIL D¾MIS ER KEPPT ¹
GRASI SANDI EÈA MÎL

 (EIMSMËTARÎÈIN Å 0ËKER
&OXWOODS 0OKER #LASSIC 3NJÎLLUSTU
PËKERSPILARAR HEIMS KOMA SAMAN ¹
HEIMSMËTARÎÈINNI EN H¾GT ER AÈ FYLGJAST
MEÈ FRAMMISTÎÈU ÖEIRRA VIÈ SPILABORÈIÈ Å
HVERRI VIKU ¹ 3ÕN 0ËKER ¹ SÁR MERKA SÎGU
EN TIL ERU ÕMIS AFBRIGÈI SPILSINS

 0RO BULL RIDING $ETROIT -)
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ÖVÅ AÈ SÕNA HVAÈ Å HONUM BÕR SAMT
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Keyrir um undir merkjum kóngsins
Glæsilegur BMW jeppi með einkanúmerinu Bó H vakti athygli vegfarenda á dögunum, og lá beinast
við að þar færi
kóngurinn Björgvin
Halldórs
sjálfur.
Annað
kom þó á daginn
þegar Fréttablaðið sló á þráðinn til
stórsöngvarans.
„Ég er enginn
jeppamaður og
...fær Kristín Rós Hákonardóttir sem var valin íþróttakona
ársins úr röðum fatlaðra í
tólfta sinn. Hún hefur nú lokið
glæstum keppnisferli sínum.
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SAGÈIST HVORKI
HAFA JEPPA NÁ
EINKANÒMER Å
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,2¡44  HRËSS  TIL D¾MIS  KLETTA
SPRUNGA  GEISLAHJÒPUR  M¹LMUR 
ALÖÕÈA  SÕNA FRAM ¹  Å RÎÈ 
¹VERKI  EINKAR    SKRAUT
,«¨2¡44  M¹LMUR  EINNIG  LÎGTAK
 ANDI  LÅTILL PÒKI  SKEL  ÖANGAÈ
TIL  AUMA  S¾R  ÖREYTA
,!53.

„Maður getur aldrei sagt af eða á
í svona málum, væri bjánalegt að
staðfesta eitt eða annað enda er
það með þennan bransa eins og
með svo margt annað að hlutirnir
breytast ansi hratt,“ segir leikarinn Stefán Karl Stefánsson.
Fréttablaðið hefur heimildir fyrir
því að framleiðendur Óskarsverðlaunakvikmyndarinnar Crouching Tiger, Hidden Dragon sem
Ang Lee gerði á sínum tíma vilji
ólmir fá Íslendinginn til að leika í
vampírumynd fyrir sig. Stefán
neitaði að tjá sig um málið en viðurkenndi að góður gangur væri á
málum um þessar mundir. „Stefnir í að verða mjög gott ár,“ útskýrir Stefán sem sat með morgunkaffið í sólinni í Los Angeles
þegar Fréttablaðið náði tali af
honum. „Ferill sem fer hægt af
stað fer hægt niður en ferill sem
fer hratt upp á við er líka ansi
fljótur að hrapa,“ bætir hann
spekingslega við og hlær.

Velgengni Glanna glæps og
Latabæjar hefur varla farið framhjá nokkrum Íslendingi, þátturinn
fékk nýverið bresku Bafta-verðlaunin og smáskífan Bing Bang
komst í fjórða sæti breska smáskífulistans. Stefán viðurkennir að
þessi velgengni hafi sitt að segja
fyrir sinn feril en segir þó að fólk
sem eigi ekki börn kannist varla
við fyrirbærið. „Kvikmyndin Night
at the Museum hefur til að mynda
vakið mun meiri athygli á mér,“
útskýrir Stefán en þar talar leikarinn fyrir kolgeðveikan víking sem
hótar bandaríska stórleikaranum
Ben Stiller öllu illu á íslensku.
Myndin skartar, auk þeirra Stillers
og Stefáni, leikurum á borð við
Ricky Gervais, Robin Williams og
Owen Wilson.
Hjónin Stefán Karl og Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir hafa í
nógu að snúast um þessar mundir
þar vestra því á meðan leikarinn
reynir fyrir sér í hinum harða

heimi Englaborgarinnar eru þau
að fara að framleiða stórslysamyndina Suðurlandið sem fjallar
um það þegar flutningaskipið
Suðurland fórst austnorðaustur
af Langanesi á jólanótt árið 1985,
en með því fórust sex manns.
„Hún
hefur
fengið byr undir
báða vængi, við
erum í viðræðum
við framleiðendurna
Michael
Shane og Tony
Romano,
sem
framleiddu
meðal annars
Catch Me if
You Can eftir
Steven Spielberg, um fjármögnun
og
hún
hefur
þegar fengið
alheimsdreifingu,“ útskýrir Stefán og
upplýsir jafnframt að mjög
virtur
leikstjóri hafi sýnt
verkefninu
áhuga en vildi
ekki gefa upp
hver
það
væri.

,«¨2¡44  ST¹L  OG  FJ¹RN¹M 
S¹L  DRÕSILL  AÈA  UNS  ARMA
 HAF  LÒ
,2¡44  LOFS  TD  GJ¹  ¹RA  ¹L
 LÕÈUR  SANNA  HI  S¹R  ALL
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rétt
verð,“
bætti
hann
við.

*%00).. '«¨) *EPPI AF
ÖESSARI TEGUND GEYSIST UM
GÎTUR BORGARINNAR MEÈ
NÒMERIÈ "Ë ( EN FARART¾K
IÈ TILHEYRIR ALLS EKKI "Ë (ALL

3UÈURLAND F¾R MEÈBYR
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Sparisjóðs Kópavogs, sem keyrir
um undir merkjum kóngsins, en
hann hefur haft einkanúmerið í
dágóðan tíma. Birgir kvaðst ekki
vera að villa á sér heimildir, enda
BÓH upphafsstafir hans. „Ég
hugsaði ekkert út í þetta þegar ég
pantaði númerið en það er mikið
búið að spyrja mig út í þetta,“
sagði Birgir. Hann sagði númerið
þó vera falt, ef Björgvin
hefði áhuga á því. „Það
gæti alveg komið til
greina, ef hann býður
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á ekkert einkanúmer,“ sagði
Björgvin. „Þetta er örugglega einhver sem er að villa á sér heimildir,“ bætti hann við. Björgvin sagðist þó ekkert hafa á móti
uppátækinu, en sjálfur væri hann
fullkomlega sáttur við venjulega
skráningarnúmerið
sitt.
„Ég
myndi taka þetta alla leið ef ég
færi að fá mér einkanúmer,“ sagði
Björgvin, en vildi þó ekki gefa
upp hvað það gæti verið.
Við nánari eftirgrennslan
kom í ljós að
það er Birgir
Ómar
Haraldsson, stjórnarformaður

'¾TI HUGSAN
LEGA TEKIÈ AÈ SÁR
HLUTVERK Å MYND
SEM VERÈUR
FRAMLEIDD AF
SÎMU AÈILUM
OG
GERÈU
#ROUCH
ING 4IGER
(IDDEN $RAGON

&JARVERA )NGU ,INDAR +ARLSDËTTUR
AF SKJ¹NUM HEFUR VARLA FARIÈ FRAM
HJ¹ NOKKRUM MANNI EN HÒN H¾TTI
SEM KUNNUGT ER HJ¹ .&3 S¹LUGU
ÖEGAR MANNABREYTINGAR URÈU ÖAR
)NGA ,IND HEFUR ÖVÅ VERIÈ LÅTT ¹BER
ANDI Å FJÎLMIÈLUM OG VIRÈIST ¾TLA
AÈ HALDA HLUTUNUM ÖANNIG FRAM
YFIR JËL ÖVÅ ÖEGAR &RÁTTABLAÈIÈ HAFÈI
SAMBAND VIÈ SJËNVARPSKON
UNA FYRRVERANDI HAFÈI HÒN
ENGAR ¹KVARÈANIR TEKIÈ
b¡G ER BARA AÈ NJËTA
JËLAUNDIRBÒNINGSINS m
SAGÈI )NGA ,IND OG VAR
ÖÎGUL SEM GRÎFIN
$ORRIT -OUSSAEFF
ÖËTTI MEÈ EIND¾MUM GL¾SILEG
ÖEGAR HÒN TËK VIÈ ÒTNEFNINGU
.ÕS LÅFS SEM +ONA ¹RSINS
¶ETTA VIRTIST KOMA FORSETA
FRÒNNI Å OPNA SKJÎLDU ÖVÅ
ÖEGAR HÒN FLUTTI SM¹ ¹VARP
FYRIR GESTI Å )ÈUSÎLUM KOM
Å LJËS AÈ HÒN HAFÈI EKKI
HUGMYND UM AF HVERJU
HÒN HEFÈI VERIÈ VALIN ¶ETTA
ENDURTËK $ORRIT SÅÈAN Å
VIÈTALI VIÈ +ASTLJËSIÈ
EN B¾TTI ÖVÅ SVO VIÈ AÈ
HÒN V¾RI RÁTT AÈ BYRJA
OG MEIRA ¾TTI EFTIR AÈ
BERA ¹ HENNI Å N¹INNI
FRAMTÅÈ
%ITTHVAÈ VIRÈIST 8 &ACTOR SJËNVARPS
Ö¹TTURINN FARA VARLEGA AF STAÈ ÖVÅ
DËMARARNIR ERU ËVENJU ¹N¾GÈIR
MEÈ Ö¹ HËPA SEM ÖEIR HAFA FENGIÈ
OG H¹LF UNDRANDI ¹ ÖEIM G¾ÈUM
SEM ÖARNA LEYNAST ,ÅTIÈ HEFUR
SPURST TIL Ë¹N¾GJU KEPPENDA MEÈ
ÖAÈ AÈ FALLA ÒR LEIK ÖËTT EINN OG
EINN HAFI BRYDDAÈ UPP ¹ SAMS¾R
ISKENNINGUM FYRIR FRAMAN MYNDA
VÁLARNAR 3AMKV¾MT HEIMILDUM
&RÁTTABLAÈSINS HAFA Ö¹TTTAKENDUR
VÅST VERIÈ FEIMNIR VIÈ AÈ L¹TA
SKOÈANIR SÅNAR ¹ DËMEFNDINNI Å LJËS
EN HÒN ER SEM FYRR SKIPUÈ ÖEIM
%INARI "¹RÈARSYNI %LLÕ ÒR
15 OG 0¹LI «SKARI b¶ETTA
KEMUR HEIM OG SAMAN
VIÈ ÖJËÈARS¹LINA SEM
HINGAÈ TIL HEFUR ÖËTT
FREKAR LOKUÈ m SAGÈI
HEIMILDARMAÈUR
&RÁTTABLAÈSINS FGG

Nýtt tímarit um Reykjavík
Nýtt veftímarit að nafni getrvk.
com fer í loftið í dag, en það mun
vera fyrsta veftímaritið með
þessu sniði hér á landi. „Þetta er
fimm manna hópur sem mun leita
uppi bestu viðburðina af því sem
er í gangi hverju sinni. Við viljum
finna það besta sem er í boði og
mæla með því fyrir lesendur,“
sagði Carmen Jóhannsdóttir, ritstjóri getrvk.com. „Þetta er svona
„event“-blað, við mælum með tónleikum, plötusnúðum, veitingastöðum og öllu sem okkur finnst
flott,“ sagði hún.
Á heimasíðunni getrvk.com
geta áhugasamir skráð sig á póstlista til þess að fá blaðið í pósthólfin sín á hálfsmánaðar fresti.
„Þetta er alveg eins og að fá blað
inn um lúguna, nema það berst á
netfangið,“ útskýrði Carmen.
„Fólk flettir því meira að segja
frá vinstri til hægri.“ Blaðið mun
innihalda ýmiss konar umfjallanir og viðtöl. „Það verður líka svo-

lítið alþjóðlegt af því að allt er
skrifað á ensku,“ útskýrði Carmen.
Þrátt fyrir að mörg blöð birti
viðburðaskrár á síðum sínum er
Carmen þess fullviss að getrvk.
com eigi fullt erindi við fólk. „Það
er til fullt af bleðlum og ókeypis
miðlum í borginni, en það eru
mest allt prentuð blöð. Þetta
hefur ekki verið gert áður og
okkur fannst kominn tími til.
Svona fær fólk þetta alveg upp í
hendurnar,“ sagði hún.
Hópurinn að baki getrvk.com
stendur fyrir útgáfupartíi á Rex í
kvöld. „Allir sem hafa aldur til
eru velkomnir,“ sagði Carmen
hlæjandi. „Fólki mun líka gefast
kostur á að skrá sig á póstlistann,“ bætti hún við, en með í för
verða tveir plötusnúðar frá Barcelona. „Við ætlum að hafa alþjóðlega klúbbastemningu eftir miðnætti,“ sagði Carmen kát.
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PSAA8E-18Q04CN5
TOSHIBA SATELLITE A100-254
Intel® Centrino® Duo T2050
15.4” WXGA VA
Intel 945GM Calistoga skjástýring
1024MB DDR Minni (Mest 4GB)
100GB SATA S.M.A.R.T Harður diskur
DVD skrifari Dual Layer
WiFi LAN Intel 3945ABG
Kortalesari 4 - 1
IEEE 1394 - DV Ready
DVI, 3xUSB2, S-Video tengi
Vökvaþolið lyklaborð
2 ára alþjóðleg ábyrgð

8Zcig^cd9jd

";ng^g`gV[i^cc

&%%<7]VgÂjgY^h`jg



g"h`VccVg"a_hg^iVg
EgZciV

PIXMA160
CANON PIXMA MP160
4800 x 1200 upplausn
22 bls á mín svart
17 bls á mín litur
Prentar jaðarlaust á 10x15
600 x 1200 dpi Skanni
PictBridge
Einfaldur í notkun
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**Tölvu- og tækjalán 36 mán.

9.999
Vaxtalaust 12 mán.

119.988
Staðgreitt
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S26361-K1128-V170
22” FSC WIDESCREEN
1680 x 1050 upplausn
5ms svartími
Uppfærsluverð með tölvum
aðeins 2.916 (vísa vaxtalaust)

4.999
Vaxtalaust 12 mán.
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59.988
Staðgreitt

S26361-K1129-V170
20” FSC WIDESCREEN L20-1W
1680 x 1050 upplausn

3.299
Vaxtalaust 12 mán.
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39.588
Staðgreitt
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Stavzeturðu rétt

12.999
301178EK
120GB LACIE MOBILE HDD

Uppfærsluverð með tölvum
aðeins 1.216 (vísa vaxtalaust)

4.999

Fyrir iPod/MP3
970329-0914
Logitech AudioStation Express

- Lifið heil
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Lyfja Lágmúla
Lyfja Smáratorgi
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Valdið í
versluninni

K

reditkort landsmanna eru sennilega orðin rjúkandi heit þessa
síðustu daga fyrir jól, segulrandir
farnar að gefa sig og samfélagið
eiginlega orðið hálfgalið. Engu að
síður er viss stemmning í því að sjá
óheyrilega langar raðir í verslunum,
þar sem fólk stendur drekkhlaðið af
vörum til þess eins að gleðja sitt fólk
á aðfangadag.

 menntaskólaárum mínum vann ég

í jólafríum í lítilli og sætri verslun á
Laugaveginum. Broslegustu senurnar voru þegar lafmóðir karlmenn gjarnan lyktandi af brennivíni gærkvöldsins - komu inn í búð rétt fyrir
hádegi á aðfangadag örvæntingarfullir á svip og báðu um eitthvað
handa konunni. Áherslan var þá
greinilega á orðið eitthvað.

ENNEMM / SIA / NM24748

 slíkum stundum skynjar maður
valdið sem fylgir því að vinna í verslun. Það var í mínum höndum að
bjarga hjónabandi þessara ágætu
manna. Leiðin til þess var að búa til
sannfærandi gjöf sem bar með sér
að hafa ekki verið keypt korteri fyrir
lokun á aðfangadag. Oftast var hægt
að redda karlgreyjunum, þó að einhverjar eiginkonur hafi eflaust verið
undrandi á vali eiginmannanna. Ég
vann nefnilega í íþróttaverslun.
'«¨ redding gat verið íþróttabrjóstahaldari – en auðvitað óttaðist
ég að skilaboðin sem felast í því að
slengja saman hugtökunum íþróttir
og brjóst myndu ekki höfða til allra
eiginkvenna og kannski ekki einu
sinni flestra. Við óskaaðstæður varð
fyrir valinu þægilegur innigalli,
jafnvel í réttri stærð. Auðvitað var
vandræðagangur þessara manna
ekki mitt vandamál en maður vill
síður vera þátttakandi í því að
splundra hjónaböndum um jólin.
"2«¨)2 minn sem vann á bensínstöð fyrir jólin sagði einu sinni vandræðalegur frá því að hann hefði selt
manni plastúr klukkan tvö á aðfangadag. Gjafapappír var ófáanlegur á
bensínstöðinni en maðurinn leysti
málið með því að kaupa konfektkassa og kom úrinu þar haganlega
fyrir á milli súkkulaðimolanna. Yfir
hátíðirnar sagðist bróðir minn hafa
kviðið því ef konunni dytti í hug að
skipta gjöfinni, bara til þess að komast að því hvar úrið var keypt.
%&4)2

að hafa upplifað þær
þrekraunir sem fólk (lesist: eiginmenn) leggur á sig til að reyna að
gleðja aðra um jólin hef ég lært að
það er hugurinn sem gildir. Það er
svo sennilega háð aðstæðum hvernig
konur kjósa að túlka þann hug sem
býr að baki því að hlaupa óttasleginn
um búðir borgarinnar í hádeginu á
aðfangadag í leit að jólagjöf.

Jólagjöfin í ár er símtal frá stelpunni
sem þú kynntist á skólaballi
SAMSUNG X830

2.500 kr.

2.500 kr.

5.900 kr.
Léttkaupsútborgun

SAMSUNG X650
2.500 kr.

4.900 kr.
Léttkaupsútborgun

2.000 kr. á mánuði í 12 mánuði.
Verð aðeins 29.900 kr.

750 kr. á mánuði í 12 mánuði.
Verð aðeins 13.900 kr.

Með fullkomnum MP3 spilara,
1,3 MP myndavél og sendir
tónlist í gegnum Bluetooth.

Lítill og nettur með VGA
myndavél, FM stereó útvarpi
og stereó heyrnartólum.

2.000 kr.
auka jólaafsláttur

fyrir þá sem eru í

Betri leið eða
versla á siminn.is

Þú finnur jólagjöfina í ár í næstu verslun
Símans eða á vefversluninni á siminn.is

