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Hrefna Borg
Brynjarsdóttir,
listskauta
9 ára, æfir
hjá Skautafé
lagi Reykjav
„Þetta er
íkur.
þriðja

árið sem
hjá félaginu,
ég æfi listskauta
“ útskýrir
að henni
Hrefna og
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bætir við
svellinu ekki mjög gaman að
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Farinn á sjóinn
Róbert Marshall hefur
efnt gamalt loforð og
rær nú á Heimaeynni.
Hann telur sig engu
hafa gleymt.
FÓLK 50

(M)orð og myndir
Hákon Pálsson ljósmyndari ræðir um
grafalvarlegt samstarf sitt við Sindra
Freysson rithöfund.
MENNING 34

Ríkisvæddir
stjórnmálamenn
„Ég held að það sé óhætt að segja
að þegar allir þingflokkar eru
sammála og leggja fram frumvarp í sameiningu þá sé rétt fyrir
okkur kjósendur að hafa verulegar
áhyggjur,“ segir Valgerður Bjarnadóttir.
Í DAG 24
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Fyrsti íslenski bankinn
með bókhaldið í evrum

Straumur-Burðarás hefur tekið ákvörðun um að færa bókhald sitt í evrum frá næstu áramótum. Nokkur
íslensk fyrirtæki gera upp í erlendri mynt en innlendir bankar hafa hingað til gert upp í krónum.
VIÐSKIPTI Stjórn Straums-Burðar-

áss fjárfestingabanka tók ákvörðun í gær um að framvegis myndi
bankinn færa bókhald sitt og uppgjör í evrum í stað íslenskra
króna.
Breytingin tekur gildi um áramót og verður fyrsta uppgjör
bankans í nýrri mynt birt fyrir
fyrsta ársfjórðung komandi árs.
Friðrik Jóhannsson, forstjóri
Straums-Burðaráss, segir þessa
ákvörðun tekna í ljósi þess að yfir
helmingur af tekjum og eignum

bankans er í erlendri mynt.
„Áherslur okkar eru erlendis og
stefna bankans er að vaxa á erlendum mörkuðum,“ segir Friðrik.
Viðskiptavinir Straums-Burðaráss eru einkum stærri fyrirtæki
og fjárfestar sem stjórna því í
hvaða mynt þeir fjármagna starfsemi sína. Íslensk fyrirtæki hafa
rætt um að skrá hlutabréf sín í
erlendri mynt, en Friðrik segir
þessa ákvörðun bankans ekki
tengda slíkum vangaveltum. Hann
segir engin skammtímasjónarmið

ráða ákvörðuninni, gjaldeyrisjöfnuður bankans sé jákvæður og því
engin knýjandi þörf á þessari
breytingu. Ákvörðunin nú sé tekin
á grundvelli langtímahagsmuna
bankans og hluthafa hans. „Þessi
ákvörðun gerir það líklegra að við
getum laðað erlenda aðila að félaginu og þetta mun geta stutt við ytri
vöxt með því að erlendir aðilar
tækju við hlutabréfum í félaginu
sem greiðslu, auk þess sem hún
endurspeglar betur starfsemi
bankans.“

Nokkur íslensk fyrirtæki hafa
nýtt sér heimildir til að færa bókhald sitt í erlendri mynt. Actavis,
Össur, Bakkavör og Marel gera
upp í erlendri mynt. Sem fyrr
segir er meirihluti eigna StraumsBurðaráss í erlendri mynt og gildir það sama um stærstu banka
landsins.
Hæsta hlutfall erlendra tekna
og eigna er hjá Kaupþingi, en um
80 prósent tekna og eigna bankans
koma að utan.
- hh

Úrskurður héraðsdóms:

Haraldur og
Jón vanhæfir
DÓMSMÁL Haraldur Johannessen

ríkislögreglustjóri og Jón H.B.
Snorrason, yfirmaður efnahagsbrotadeildar, voru í gær úrskurðaðir vanhæfir til þess að koma að
rannsókn á meintum skattalagabrotum Jóns Ásgeirs Jóhannessonar, Jóhannesar Jónssonar,
Tryggva Jónssonar, Stefáns
Hilmarssonar og Kristínar
Jóhannesdóttur.
Féllst héraðsdómur á hluta
varakröfu fimmmenninganna sem
með kæru kröfðust þess að
rannsókn ríkislögreglustjóra á
þeim væri úrskurðuð ólögmæt á
grundvelli yfirlýsinga sem hafa
fallið í fjölmiðlum vegna málsins.
Var sérstaklega vitnað til ummæla
sem Haraldur lét falla eftir að 32
ákæruliðum fyrra Baugsmálsins
var vísað frá í Hæstarétti 10.
október í fyrra.
- mh /sjá síðu 10

VEÐRIÐ Í DAG

RIGNING OG SÚLD Í dag verður

GRÁR HVERSDAGSLEIKINN Þessi palestínska kona og aðrir íbúar Gaza-borgar reyna að láta átök í borginni síðustu daga ekki á sig
fá. Mikil ólga er þó í borginni í kjölfar þess að forseti Palestínumanna, Mahmoud Abbas, boðaði til kosninga.
MYND/AFP

Ticket, sem er að stærstum hluta í eigu Fons, kaupir ferðaskrifstofukeðjuna Kilroy:

Stærstir í sölu ferða í Skandinavíu
á jólakortum
og -pökkum
innanlands!

www.postur.is
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Síðasti öruggi skiladagur
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MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI

Rúnar Sigtryggsson
ræðir um fyrstu
mánuðina hjá Akureyri handboltafélagi.

20.12.
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Taktu þátt í jólaskafmiðaleik Olís og Coca-Cola

Vantar meiri
stuðning

allhvöss eða hvöss sunnan og
suðvestan átt en heldur hægara
norðaustan og austan til. Rigning og súld en úrkomulítið eða
úrkomulaust á Norðaustur- og Austurlandi. Hiti 6-11 stig.
VEÐUR 4
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VIÐSKIPTI Eigendur ferðaskrifstofukeðjunnar Kilroy Travels
hafa samþykkt tilboð í félagið frá
forvígismönnum sænsku ferðaskrifstofukeðjunnar Ticket sem
er að stærstum hluta í eigu Fons,
félags Pálma Haraldssonar og
Jóhannesar Kristinssonar.
Ticket verður með yfirtökunni
leiðandi ferðaskrifstofa í Skandinavíu og mun velta félagsins
slaga hátt í sextíu milljarða króna.
„Við verðum algjörlega ráðandi á
sænska markaðnum, mjög sterkir
í Noregi og hefjum innreið okkar
á danska og finnska markaðinn,“

segir Matthías Páll Imsland,
stjórnarformaður Ticket. Reiknað
er með því að viðskiptin gangi í
gegn öðru hvoru megin við áramótin ef ekkert óvænt kemur í
ljós við könnun á bókum Kilroy.
„Þetta eru kaup sem smellpassa inn í Ticket. Við náum fótfestu í Danmörku og Finnlandi
þar sem við höfum haft hug á að
vaxa. Þá er Kilroy eitt sterkasta
merkið í norræna ferðabransanum með sterka stöðu í hópferðum
og meðal ungs fólks í Skandinavíu sem er sá hópur sem við
höfum viljað ná til. Kilroy verður

akkerið hjá okkur í ungu hópunum.“
Þetta verður önnur yfirtaka
Ticket á skömmum tíma. Á dögunum festi félagið kaup á MZ Travel
Group sem sérhæfir sig í viðskiptaferðalögum.
Kilroy rekur þrjátíu skrifstofur á Norðurlöndunum og í Hollandi. Félagið velti tólf milljörðum króna í fyrra og skilaði um 450
milljóna króna hagnaði fyrir
skatta. Hlutabréf í Ticket hafa
hækkað um þrjátíu prósent á
skömmum tíma, þar af um tuttugu
prósent á föstudaginn.
- eþa

Gjafabréf - harður pakki en samt mjúkur
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Birgir, hefur þú völd til að yfirborga hjá borgaryfirvöldum?
.EI ÁG HEF ENGIN VÎLD TIL YFIRBORGANA
ÖËTT ÁG VINNI HJ¹ BORGARYFIRVÎLDUM
3TARFSMENN 2EYKJAVÅKURBORGAR SEM FENG
IÈ HAFA YFIRBORGANIR HAFA FENGIÈ BRÁF UM
AÈ Ö¾R VERÈI FELLDAR NIÈUR "IRGIR "JÎRN
3IGURJËNSSON ER SKRIFSTOFUSTJËRI STARFS
MANNASKRIFSTOFU 2EYKJAVÅKURBORGAR

&LUGUMFERÈARSTJËRAR FUNDA

Engin hreyfing
í átt að sátt
+*!2!-, Flugumferðarstjórar

hittust á fundi í gærkvöld til að
fara yfir samningaviðræðurnar
við Flugstoðir ohf. Stjórn Flugstoða fundaði einnig í gærkvöld.
Loftur Jóhannsson, formaður
Félags íslenskra flugumferðarstjóra, segir að engin hreyfing sé í
átt að samkomulagi.
„Í hvert einasta skipti sem við
eigum í viðræðum er okkur hótað
að þetta flugumferðarsvæði verði
tekið af okkur, að íslenska ríkið og
Flugstoðir afhendi svæðið öðrum
á silfurfati frekar en að semja við
starfsmenn sína,“ segir Loftur.
Þorgeir Pálsson, verðandi
forstjóri Flugstoða, segir að búið
sé að heita flugumferðarstjórum
sömu lífeyristryggingu og öðrum
starfsmönnum Flugstoða. Flugi
verði haldið uppi þó að þjónusta
skerðist eitthvað um áramót.
GHS

6INNUSLYSIÈ ¹ +¹RAHNJÒKUM

Vinna hafin
aftur í göngum
+2!(.*²+!2 Vinna við steypu-

sprautun í jarðgöngum í Kárahnjúkum lá enn niðri í gærdag
eftir vinnuslysið á laugardag. Þá
féll steypuklumpur á kínverskan
starfsmann sem slasaðist þó ekki
alvarlega. Vinnueftirlit ríkisins
fyrirskipaði að gerð skyldi úttekt
á öryggismálum áður en framkvæmdirnar myndu halda áfram.
Oddur Friðriksson, yfirtrúnaðarmaður á Kárahnjúkum, sagði um
kvöldmatarleytið í gærkvöldi að
vinna væri við það að hefjast í
göngunum aftur og þá yrði haldið
áfram með steypusprautunina. IFV

).$«.%3¥!
*ARÈSKJ¹LFTI BANAR SJÎ
3JÎ MANNS DËU OG UM  MANNS
SLÎSUÈUST Å JARÈSKJ¹LFTA ¹ 3ÒMÎTRU
ST¾RSTU EYJU )NDËNESÅU Å G¾R 3KJ¹LFT
INN M¾LDIST   STIG AÈ STYRKLEIKA ¹
2ICHTERSKVARÈA
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&ORMLEGAR VIÈR¾ÈUR HAFNAR UM ÎRYGGISM¹LASAMSTARF VIÈ GRANNÖJËÈIR

¥ SEXT¹N M¹NAÈA FANGELSI

Árétta vilja til eflds samstarfs

Dæmdur fyrir
kannabisrækt

6!2.!2-, Nefnd háttsettra embættismanna úr þremur ráðuneytum áttu í gær fund með danskri
samninganefnd í Kaupmannahöfn
um samstarf þjóðanna um öryggis- og varnarmál.
Að því er segir í fréttatilkynningu var farið yfir atriði sem
varða sameiginlega hagsmuni
landanna á Norður-Atlantshafi og
ánægju lýst með þróun samstarfs
á undanförnum árum. Áréttaður
var vilji beggja aðila til frekara
samstarfs og ákveðið að halda
annan fund snemma á næsta ári.
Þessi fundur í Kaupmannahöfn
markaði upphaf slíkra samráðsviðræðna við næstu bandamenn

$«-3-, Karlmaður var dæmdur

./2¨-%.. 3+/¨! 6!2.!2
36¨) %ITT SÁRSTYRKTU FLUG

SKÕLANNA ¹ +EFLAVÅKURFLUGVELLI
&2¡44!",!¨)¨34%&.

Íslands við Norður-Atlantshaf.
Íslenska embættismannanefndin
ræðir við norska sendinefnd í
Reykjavík í dag og eftir áramótin
eru áformaðir fundir með
fulltrúum breskra og kanadískra
stjórnvalda.

Norska viðræðunefndin mun í
dag auk þess skoða aðstöðu á hinu
varanlega öryggissvæði á
Keflavíkurflugvelli, sem íslensk
stjórnvöld hafa boðið öðrum
NATO-bandamönnum hernaðarleg afnot af.
AA

Náttúruhús átti að
rísa í Vatnsmýrinni

Ríkið, Reykjavíkurborg og Háskóli Íslands komust að samkomulagi um að reisa
Náttúruhús árið 1991. Ekkert varð af framkvæmdum. Kostnaður var áætlaður
1,5 milljarðar króna. Rikisstjórnin ræðir málefni NÍ og minjasafns í dag.
3!&.!-, Áætlun um að byggja

6.800 fermetra Náttúruhús í samstarfi ríkisins, Reykjavíkurborgar
og Háskóla Íslands, var langt
komin árið 1991. Húsið átti að vera
fullklárað árið 1998 og áætlaður
kostnaður var 860 milljónir króna
eða tæpur 1,5 milljarðar króna að
núvirði. Byggingin átti að rísa í
Vatnsmýrinni austan Norræna
hússins. Lóðaúthlutun hússins er
enn í gildi, merkt G á uppdráttum
af háskólasvæðinu, og myndi það
því standa við hlið Öskju, kennsluhúsnæðis í náttúrufræðum við HÍ.
17 nefndir hafa fjallað um málefni
Náttúrufræðistofnunar Íslands og
Náttúrugripasafns Íslands á undanförnum árum og ítarlegar upplýsingar um rýmisþörf og sýningarstefnu liggja fyrir.
Jónína Bjartmarz umhverfisráðherra hefur ákveðið að taka upp
málefni NÍ og Náttúrugripasafnsins á ríkisstjórnarfundi í dag. Jónína hefur fundað tvisvar með Jóni
Gunnari Ottóssyni, forstjóra NÍ, á
undanförnum dögum til að ræða
húsnæðisvanda stofnunarinnar, og
var síðari fundurinn haldinn í gær.
Jón Gunnar sagði fundinn hafa
verið góðan og var bjartsýnn á að
nú kæmist loksins hreyfing á málefni NÍ eftir áratuga baráttu.
Jónína Bjartmarz sagði í viðtali
við Fréttablaðið að hennar sýn
fyrir Náttúruhús væri að hér rísi
nútímalegt náttúru- og vísindasafn
sem nýtti nýjustu sýningartækni
við kynningu á niðurstöðum rannsókna á náttúru Íslands. Hún ætlar
sér að ganga ötullega fram við að
fleyta málinu áfram. Fram kom í
Fréttablaðinu í gær að tvær og hálf
milljón gripa í vísindasöfnum
stofnunarinnar eru geymdar í

óhentugum geymslum víða um
land. Alls mun þjóðin eiga um fimm
milljónir náttúrugripa sem þarf að
koma í viðunandi geymslu- og sýningaraðstöðu.
Álfheiður Ingadóttir, varaþingmaður Vinstri grænna og útgáfustjóri NÍ, átti sæti fyrir hönd
menntamálaráðuneytisins í samstarfshópnum sem vann að áætlanagerð fyrir byggingu Náttúruhússins 1991. Í umræðum um nýtt
lagafrumvarp um Náttúruminjasafn Íslands benti Álfheiður á að
ítarlegar upplýsingar væru til um
rýmisþörf og sýningarstefnu.
„Þetta liggur allt saman fyrir en
það er eins og það hafi allt saman
gleymst. Það þarf alltaf að byrja
upp á nýtt á þessu máli. Hvernig í
ósköpunum stendur á því...“

²2 3µ.).'!23!, ¶JËÈIN ¹ UM FIMM

MILLJËNIR N¹TTÒRUGRIPA 2ÅKISSTJËRNIN FUND
AR Å DAG UM M¹LEFNI .¹TTÒRUFR¾ÈISTOFN
UNAR ¥SLANDS OG .¹TTÒRUGRIPASAFNSINS
&2¡44!",!¨)¨!.4/.

Núverandi húsnæði Náttúrufræðistofnunar ásamt sýningarsölum að Hlemmi 3-5 í Reykjavík er
1.520 fermetrar að stærð. Um
skrifstofuhúsnæði er að ræða.
SVAVAR FRETTABLADIDIS
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  ¹RUNUM   VERÈI REIST
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N¾RRI BYGGINGUM H¹SKËLANS
 &ÁLAG VERÈI STOFNAÈ UM REKSTUR
.¹TTÒRUHÒSS Å 2EYKJAVÅK 3VEIT
ARFÁLÎG ¹ 36 LANDI FYRIRT¾KI OG
STOFNANIR GETI GERST EIGNAR OG
STYRKTARAÈILAR AÈ REKSTRI SAFNSINS
 3AFNIÈ VERÈI Å FREMSTU RÎÈ
N¹TTÒRUSAFNA OG STYRKI ÅMYND
2EYKJAVÅKUR SEM MENNINGARBORG
AR
 ¥ SAFNINU FARI FRAM KYNNINGAR ¹
ATVINNUVEGUM ÖJËÈARINNAR
 3AFNIÈ VERÈI LIFANDI VETTVANGUR

UMR¾ÈU UM UMHVERFIS OG N¹TT
ÒRUVERND
 .¹TTÒRUHÒS Å 2EYKJAVÅK VERÈI UM
 FERMETRAR ¶AR AF HLUTUR
.¹TTÒRUSAFNS RÒMIR  FERMETR
AR OG ¹¾TLAÈUR BYGGINGARKOSTNAÈ
UR MEÈ INNRÁTTINGUM Å SÕNINGAR
SÎLUM RÒMAR  MILLJËNIR KRËNA
JÒNÅ   MILLJËNIR AÈ
NÒVIRÈI 
4¥-!4,5.
.ËV DES  3KIPAÈ Å DËMNEFND
FYRIR HUGMYNDASAMKEPPNI UM
HÎNNUN .¹TTÒRUHÒSS
 MARS  3AMKEPPNI AUGLÕST
 ¹GÒST  .IÈURSTÎÈUR KYNNTAR
3EPTEMBER  3KIPUÈ BYGGING
ARNEFND .¹TTÒRUHÒSS
  "YGGINGARTÅMI

í 16 mánaða fangelsi, þar af 13
skilorðsbundið til þriggja ára, í
Héraðsdómi Reykjavíkur í gær.
Sakarefnið var að hafa haft í
vörslum sínum tæpt kíló af
amfetamíni og um 11 kíló af
hassi, kannabislaufum og
kannabisstönglum, allt í sölu- og
dreifingarskyni. Þá var kona
dæmd til skilorðsbundins þriggja
mánaða fangelsis fyrir vörslur á
rúmlega 600 grömmum af hassi
og tæplega kílói af amfetamíni.
Auk fíkniefnanna sem fundust
hjá fólkinu var gerður upptækur
viðamikill búnaður til ræktunar á
kannabisplöntum.
JSS

",!)2 3AKAÈUR UM AÈ HAFA VEITT TITLA
FYRIR FÁ Å FLOKKSSJËÈINN
&2¡44!",!¨)¨!0

(LUTUR "LAIRS Å FJ¹RM¹LAHNEYKSLI

Lögreglurannsókn víkkuð út
"2%4,!.$ !0 Lögreglurannsókn á
ásökunum þess efnis, að Tony
Blair, forsætisráðherra Breta,
hefði úthlutað pólitískum
tignartitlum til manna sem veittu
flokknum rausnarleg lán, hefur
nú verið víkkuð út. Mun hún nú
einnig ná til ásakana um að
starfslið Blairs hafi reynt að
hylma yfir þátt hans í málinu, að
því fullyrt er í The Times í gær.
Segir jafnframt að saksóknarar hafi ráðlagt rannsóknarlögreglu að taka með í reikninginn
að starfsmenn á skrifstofu Blairs
kynnu að hafa skotið sönnunargögnum undan.
AA

,ÅFTRYGGING D¾MD ËGILD

Veitti rangar
upplýsingar
$«-34«,!2 Tryggingafélag hefur
verið sýknað af kröfu konu um að
fá greiddar bætur úr líftryggingu
látins eiginmanns. Maðurinn sótti
um líftryggingu að upphæð 6,5
milljónir króna. Hann hafði
fengið kransæðastíflu og verið á
lyfjum eftir áfallið. Fyrir það
hafði hann reykt einn og hálfan til
tvo pakka á dag, en hætti þegar
hann veiktist.
Hálfum mánuði eftir áfallið
sótti hann um líftrygginguna en
svaraði þá neitandi spurningum
um sjúkdóma, lyfjatöku að
staðaldri og reykingar síðustu 12
mánuði. Í ljósi þess hafnaði
Héraðsdómur Reykjavíkur
bótakröfu ekkjunnar.
JSS

BÍLL DAGSINS

"OÈSKAPUR "LAIRS Å FERÈ HANS UM -IÈ !USTURLÎND

NISSAN PRIMERA ACENTA

Viðureign hófs- og öfgaafla
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NOTAÐIR BÍLAR
Opið: Alla virka daga kl. 9:00-18:00 og laugardaga kl. 12:00-16:00. Sími: 525 8020.

6%3452"!++).. !0 Tony Blair, forsætisráðherra Bretlands, hvatti í
gær alþjóðasamfélagið til að styðja
við bakið á Mahmoud Abbas Palestínuforseta og sagði Hamas-samtökin ábyrg fyrir því að tilraunir til
að koma saman palestínskri þjóðstjórn skyldu fara út um þúfur.
Blair var á ferðalagi um MiðAusturlönd til að freista þess að
koma hreyfingu á friðarumleitanir
– og koma til skila þeim boðskap
sínum að heimsbyggðin eigi í sögulegri viðureign milli hófsamra og
öfgaafla.
„Það er mikilvægt fyrir okkur,
og allt alþjóðasamfélagið, að vinna
með þeim sem vilja raunverulega
tveggja-ríkja-lausn á deilu Ísraela
og Palestínumanna,“ sagði Blair.
„Við viljum vinna með fólki
hófsemdar og umburðarlyndis,
sem skilur að í heimi nútímans vilji

",!)2 /' !""!3 'ESTURINN OG GESTGJAF
INN SKOÈA HEIÈURSVÎRÈ Å 2AMALLA Å G¾R
&2¡44!",!¨)¨!0

fólk af ólíkum trúarbrögðum lifa
saman í sátt og samlyndi,“ tjáði
Blair blaðamönnum eftir fund með
Abbas í Ramalla á Vesturbakkanum.
Blair lýsti yfir stuðningi við þá
ákvörðun Abbas að boða til forsetaog þingkosninga á palestínsku
sjálfstjórnarsvæðunum í vor, en
það gerði hann eftir að hafa komist
að þeirri niðurstöðu að það væri
eina leiðin út úr úlfakreppunni sem
palestínsk stjórnmál hafa verið í
frá því að Hamas-samtökin unnu
hreinan meirihluta í þingkosningum fyrir tæpu ári. Talsmenn
Hamas hafa brugðist ókvæða við
boðun nýrra kosninga og segjast
ætla að sniðganga þær.
Frá Ramalla hélt Blair til viðræðna við ísraelskan starfsbróður sinn, Ehud Olmert, í Jerúsalem.
AA

Gefðu fallega gjöf

150,ISIG jólaskraut pakki 9 stk. H5 cm ýmsir litir

ISIG gjafabönd
10 m ýmsir litir 190,-/stk.
ISIG borði
B5 cm L9 m 290,-/stk.

ISIG jólaskraut kúlur
12 stk. Ø6 cm ýmsir litir 390,-

ISIG jólaskraut stjarna
2,7 m ýmsir litir 50,-/stk.

ISIG kort m/umslögum
10 stk. 15x7 cm 295,-

ISIG kort m/umslögum
20 stk. 12x12 cm 295,-

ISIG sellófan m/englum
2x0,7 m ýmsir litir 190,-/stk.

ISIG borði
20 m ýmsir litir 95,-stk.

ISIG gjafapappír
5x1 m 290,-

ISIG jólaskraut
5 stk. 5,5x3 cm 390,-

ISIG jólaskraut
2 m ýmsir litir 490,-

www.IKEA.is

Morgunmatur frá kl. 9:00 - 11:00
mánudaga til laugardaga

Hangikjöt
með kartöflum, uppstúf,
rauðkáli og grænum baunum

590,ISIG gjafapappír
rauður 8 m 95,-

ISIG jólaskraut
18 stk. strá 390,-

IKEA Restaurant & Café

© Inter IKEA Systems B.V. 2006

ISIG glansgjafapappír
2x0,7 m ýmsir litir 190,-/stk.

ISIG jólaskraut perlur
5 m ýmsir litir 190,-/stk.

Lengri afgreiðslutími til jóla!

Opið frá 10-22
Þorláksmessa 10-23
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3AMGÎNGUR¹ÈHERRA

Yfirlýsing um
opnun brautar
3!-'®.'52 Sturla Böðvarsson

samgönguráðherra segir að
enginn vafi leiki á því að samgönguyfirvöld leggi ríka áherslu
á að Keflavíkurflugvöllur verði
eins vel búinn og kostur er. Í
nokkurn tíma hafi legið fyrir að
verði flugbraut á Reykjavíkurflugvelli lokað þá sé nauðsynlegt
að tryggja það að flugbraut með
sömu stefnu verði annars staðar á
sunnanverðu landinu.
„Þess vegna gaf ég yfirlýsingu
um að samgönguráðuneytið
myndi beita sér fyrir því að þessi
braut verði opnuð. Hún er
fullbúin að öðru leyti en því að
það vantar ljósabúnað á hana og
það þarf að vinna að því að það
komist í lag áður en brautin
verður opnuð. Það er lykilatriði
fyrir millilandaflugið.“
GHS

(YDRO OG 3TATOIL SAMEINAST

Nýr orkurisi
verður til
./2%'52 Stjórnendur norsku
stórfyrirtækjanna Statoil og
Hydro tilkynntu óvænt í gærmorgun að orkuvinnsla þeirra
yrði sameinuð á næsta ári. Úr
verður eitt stærsta orkufyrirtæki
í heimi og langstærsta fyrirtækið
sem vinnur olíu og gas úr neðansjávarlindum. Matsvirði hlutafjár
verður nær 7.000 milljarðar
íslenskra króna. Norska ríkið á
ráðandi hlut í bæði Hydro og
Statoil og fær eftir sameiningu 62
prósenta eignarhlut í hinum nýja
olíu- og gasrisa og hyggst kaupa
stærri hlut.
SH¹  SJ¹ SÅÈU 

,®'2%',5&2¡44)2
6ALT MEÈ  TONN
&ISKFLUTNINGABÅLL VALT MEÈ  TONNA
FARM RÁTT NORÈAN +ËPASKERS Å G¾R
MORGUN "JÎRGUNARSVEITIR FR¹ +ËPA
SKERI OG 2AUFARHÎFN VORU KALLAÈAR ÒT
OG TËKU FARMINN AF BÅLNUM ¶URFTI AÈ
STÎÈVA UMFERÈ Å UM KLUKKUTÅMA
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3KIPULAGSFULLTRÒI M¾LIR MEÈ ÖREMUR FRAMTÅÈARSTÎÈUM FYRIR :IMSEN HÒSIÈ

#ANTAT  S¾STRENGURINN

Zimsen líklega á Seljaveginn

Netsamband
ætti að haldast

3+)05,!'3-, Einna mestur vilji
mun vera fyrir því innan borgarkerfisins að Zimsen-húsið verði
flutt á Seljaveg og standi þar andspænis Héðinshúsinu svokallaða
sem nú er þekkt fyrir að hýsa Loftkastalann.
Embætti skipulagsfulltrúans í
Reykjavík telur nú þrjár lóðir helst
koma til greina sem framtíðarstaður fyrir Zimsen-húsið. Í umsögn
sinni setur skipulagsfulltrúi reyndar Seljaveginn í annað sæti en
mælir mest með því að Zimsenhúsið verði þar sem nú er bílastæði
við austurhlið Grófinnar. „Þar
myndaði það góða heild með öðrum
húsum auk þess sem það stæði

:)-3%. (²3)¨ 6AR FLUTT Å VOR FR¹ (AFNAR
STR¾TI  OG NÒ GEYMT ÒTI ¹ 'RANDA
&2¡44!",!¨)¨6!,,)

nálægt þeim stað sem það stóð upphaflega,“ segir skipulagsfulltrúi og
tekur þar með undir sjónarmið Þorsteins Bergssonar í Minjavernd
sem einmitt hefur sagt þann kost
aðgengilegastan.
Varðandi Seljaveginn segir
skipulagsfulltrúi að gert sé ráð

fyrir allt að tíu aðfluttum húsum á
Nýlendugötureitnum: „Umrætt hús
gæti farið vel á lóð þar.“ Samkvæmt
upplýsingum Fréttablaðsins er líklegt að þessi staður verði ofan á.
Líkt og Minjavernd nefnir skipulagsfulltrúi þann möguleika að
koma Zimsen-húsinu fyrir við norðanvert Ingólfstorg þar sem nú eru
Hlöllabátar og ísbúð. Húsið myndi
fara mjög vel með öðrum varðveisluverðum og friðuðum húsum
auk þess sem það stæði við Hafnarstræti eins og það gerði áður. Eins
og fram hefur komið í Fréttablaðinu þykir galli við þessa hugmynd
kostnaður við að kaupa hús Hlöllabáta.
GAR

&*!23+)04) Vesturhluti Cantat-

þrjú,sæstrengsins á milli Íslands
og Kanada, bilaði aftur í gærmorgun eftir bráðabirgðaviðgerð
á sunnudagskvöld. Netsamband
við útlönd á þó að haldast í
nokkurn veginn eðlilegu horfi ef
engar frekari bilanir verða.
Cantat-strengurinn, sem liggur
frá Kanada til meginlands Evrópu
með tengingu við Ísland og
Færeyjar, er bilaður um 1500
kílómetra vestur af Íslandi á þrjú
þúsund metra dýpi og bendir allt
til þess að það þurfi að ná honum
af hafsbotni til viðgerðar. Til þess
þarf kapalskip og getur viðgerð
tekið allt að þrjár vikur.
SH¹

Ahmadinejad Íransforseti
bíður hnekki í kosningum
Harðlínufélagar forseta Írans eru lentir í minnihluta í flestum sveitarstjórnum landsins, ef marka má
fyrstu tölur um úrslit kosninga. Umbótasinnar voru fljótir að eigna sér sigurinn og segja niðurstöðuna
áfall fyrir Mahmoud Ahmadinejad forseta. Endanlegra úrslita er þó enn beðið með eftirvæntingu.
4%(%2!. !0 Andstæðingar Íransforseta virtust ætla að vinna góðan
sigur í sveitarstjórnarkosningum
í Íran, sem haldnar voru á föstudaginn, ef marka má fyrstu niðurstöður sem gerðar voru opinberar
í gær. Umbótasinnar, sem vilja
betri tengsl við Vesturlönd og vilja
einnig losa um hömlur íslömsku
sjaría-laganna á íranskt samfélag,
virðast vera að snúa aftur á leikvöll íranskra stjórnmála, þótt enn
eigi þeir langt í land með að ná
yfirhöndinni.
Harðlínumönnum hafði á síðustu árum tekist að hrekja umbótasinna, sem áður nutu mikilla vinsælda meðal landsmanna, úr öllum
helstu valdastofnunum þjóðarinnar.
Ef endanleg úrslit verða í sama
dúr og fyrstu tölurnar, þá er það
töluvert áfall fyrir Mahmoud
Amhadinejad forseta, sem hefur
lagt mikla áherslu á að standa uppi
í hárinu á Vesturlöndum og þó sérstaklega Bandaríkjunum með yfirlýsingum um rétt Írana til að koma
sér upp kjarnorkuvinnslu og ekki
síður með harðvítugum ummælum sínum um Ísrael.
Ahmadinejad hefur uppskorið
fordæmingu frá stjórnvöldum
víða um heim og Íranar eiga yfir
höfði sér refsiaðgerðir frá öryggisráði Sameinuðu þjóðanna.
Þegar atkvæði í öllum borgum
landsins utan höfuðborgarinnar
höfðu verið talin, og að auki 500
þúsund atkvæði í höfuðborginni
Teheran, eða um fimmtungur allra
atkvæða þaðan, var ljóst að bandamenn Ahmadinejads hafa lent í
minnihluta í flestum borgar- og
bæjarstjórnum landsins.

Í sumum stærri borgunum
náðu frambjóðendur á vegum
Ahmadinejads ekki einu einasta
sæti í borgarstjórn.
Andstæðingar forsetans virtust einnig hafa unnið nokkurn
sigur í kosningu til sérfræðingaþingsins, sem er þing 86 heldri
klerka. Þetta þing er nokkuð
valdamikið þar sem það skipar í
embætti æðstráðanda landsins,
en nú er Ali Khameini æðstiklerkur í því embætti.
Hashemi Rafsanjani, fyrrverandi forseti landsins, sem tapaði
fyrir Ahmadinejad í forsetakosningunum árið 2005, fékk til dæmis
flest atkvæði allra frambjóðenda
í Teheran til sérfræðingaþingsins.
Á hinn bóginn hlaut Mohammad
Taqi Mesbah Yazdi, náinn bandamaður
Ahmadinejads,
lélega
kosningu til sérfræðingaþingsins,
þótt hann hafi rétt sloppið inn.
Þegar úrslitin eru skoðuð nánar
kemur þó í ljós að sigurvegararnir eru víðast hvar ekki umbótasinnarnir, heldur íhaldsmenn sem
vilja gæta meira hófs en Ahmadinejad forseti.
Umbótasinnar voru engu að
síður fljótir að eigna sér sigurinn:
„Mikilvægustu skilaboð kosninganna á föstudag var að þjóðin
hefur kosið hófsemi og hafnað
öfgum,“ segir í leiðara dagblaðsins Etemad-e-Melli, sem er hliðhollt umbótasinnum.
„Fyrstu niðurstöður sýna að
listi Ahmadinejads hefur beðið
mikið tap um land allt,“ segir ennfremur í yfirlýsingu frá stærsta
umbótaflokknum, sem nefnist
Íslamska Íransþátttökufylkingin.

Baráttan um yfirráð í valdakerfi Írans
¥HALDSMENN OG UMBËTASINNAR TËKUST ¹ UM VÎLDIN Å STJËRNKERFI
ÅSLAMSKA LÕÈVELDSINS Å ¥RAN Å AÈDRAGANDA KOSNINGANNA ¹ FÎSTUDAGINN
ÖEGAR KOSIÈ VAR ANNARS VEGAR Å BORGAR OG B¾JARSTJËRNIR UM LAND ALLT HINS VEGAR
Å SÁRFR¾ÈINGAÖINGIÈ SEM ER VALDAMESTA KOSNA STOFNUN LANDSINS

Stjórnkerfi
Írans

Kosning eða skipun
(ERAFLI
LANDSINS

9FIRMAÈUR
DËMSVALDSINS

¶JËÈARÎRYGGIS
R¹ÈIÈ

²RSKURÈAR
R¹ÈIÈ

Samþykki eða eftirlit
5MSJËNARMANNAR¹ÈIÈ
6ALDAMIKIÈ R¹È  KLERKA
3EX ERU SKIPAÈIR AF ¾ÈST
R¹ÈANDA EN SEX AF YFIR
MANNI DËMSVALDSINS
2¹ÈIÈ HEFUR NEITUNARVALD
YFIR LÎGUM FR¹ ÖINGINU EF ÖAU
ÖYKJA BRJËTA GEGN LÎGUM
¥SLAMS

ÈSTR¹ÈANDI
!LI +HAMENEI

ERKIKLERKUR
6ALDAMESTI
MAÈURINN Å
STJËRNKERFI
LANDSINS

2ÅKISSTJËRN
 R¹ÈHERRAR

¶ING
 ÖINGMENN KOSNIR
TIL FJÎGURRA ¹RA Å SENN

3ÁRFR¾ÈINGAÖINGIÈ
¥HALDSSAMT ÖING  KLERKA
KOSIÈ TIL ¹TTA ¹RA Å SENN
6ELUR ¾ÈSTR¹ÈANDA
LANDSINS HEFUR EFTIRLIT
MEÈ HONUM OG GETUR
VIKIÈ HONUM ÒR EMB¾TTI

&ORSETI
-AHMOUD !HMADINEJAD

+JËSENDUR
 MILLJËNIR MANNA
HAFA KOSNINGARÁTT

Heimild: Iran Chamber Society

„Þetta er stórt nei við ofríki
stjórnarinnar og árangurslitlum
aðferðum hennar.“
Íranski blaðamaðurinn Iraj
Jamshidi sagði kosninguna vera
„áfall fyrir Ahmadinejad,“ aðeins

YFIRMAÈUR FRAMKV¾MDA
VALDSINS KOSINN TIL
FJÎGURRA ¹RA Å SENN
4RYGGIR AÈ STJËRNARSKR¹
LANDSINS SÁ Å HEIÈRI HÎFÈ
© GRAPHIC NEWS

rúmu ári eftir að hann komst til
valda.
„Eftir árið hafa Íranar séð
afleiðingar öfgastefnunnar sem
Ahmadinejad fylgir,“ segir Jamshidi.
GUDSTEINN FRETTABLADIDIS

ÃVg[Z``^
VÂh_ÂV
6ÂZ^ch.%bc#
d[c^



+*®2+!33)..

6IRKJUN VIÈ +¹RAHNJÒKA BREYTA JÎKULFLJËTI Å LAXVEIÈI¹

2OBERT 'ATES

Stangveiði í Jöklu í sumar

Tekinn við af
Rumsfeld

34!.'6%)¨) Veiðiþjónustan Streng-

ir hefur gert samkomulag við
Veiðifélag Jöklu um að selja tilraunastangir á vatnasvæði Jökulsár á Brú/Dal, eða Jöklu eins og
flestir kalla hana eftir að áin var
stífluð við Kárahnjúka. Vatnasvæðið er afar víðfeðmt. Alls
verða seldar tólf stangir á dag og
verða þær mjög ódýrar. Mikilvægt er talið að veiðireynsla sú
sem fæst með þessu skili sér til
Strengja og landeigenda til þess
að kortleggja megi fyrirkomulag
framtíðarinnar, finna veiðistaði og
átta sig á öllum aðstæðum. Þarna
eru miklir framtíðarmöguleikar
til stangveiða að mati allra sem að

Veldur jólahátíðin þér
hugarangri?
*¹
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Myndir þú kjósa framboð eldri
borgara?
3EGÈU SKOÈUN ÖÅNA ¹ VISIRIS
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Minningabrot Hjalta Þórarinssonar læknis

Brautryðjandi og
læknir af Guðs náð
Athyglisverðar
frásagnir
af einstökum
læknisverkum
Spaugsemi
og leiftrandi
hagmælska

Dreifing:
Sími 663 1224

:g ZiiVehigg
{[cjb?V\Vg4

málinu koma. Strengir munu njóta
krafta stangaveiðifélagsins Flúða
á Akureyri við uppbyggingu árinnar og hafa samstarf með sölu
veiðileyfa.
Miklar breytingar verða á eðli
árinnar með virkjun við Kárahnjúka. Áin mun minnka verulega
og jökulleirinn að mestu hverfa.
Litlum sögum fer af veiðum á
þessum slóðum og almennt hefur
Jökla ekki verið talin mikil veiðiá
þó svo að dæmi séu um að lax og
göngusilungur hafi veiðst nærri
og í ósum bergvatnsáa og lækja
sem í fljótið renna. Einnig hefur
veiðst staðbundinn silungur í
ármótum ofar í ánni. Ljóst er að

&2 "®++5- *®+,5 "¾NDUR SKYGGNAST

KANNSKI EFTIR LAXI AF ÖESSARI BRÒ Å FRAMTÅÈ
INNI
&2¡44!",!¨)¨'6!

það er mikið verk að vinna að kortleggja möguleika svæðisins.
SH¹

7!3().'4/. !0 Robert Gates tók
við embætti varnarmálaráðherra Bandaríkjanna í gær af
Donald Rumsfeld, sem hætti í
framhaldi af kosningaósigri
Repúblikanaflokksins í síðasta
mánuði.
Gates sagði í gær að hernaðurinn í Írak yrði það mál, sem
hann myndi leggja mesta
áherslu á í embætti.
„Við viljum öll finna leið til
þess að koma sonum og dætrum
Bandaríkjanna heim á ný,“ sagði
hann eftir að hafa svarið
embættiseið í Pentagonbyggingunni þar sem varnarmálaráðuneytið er til húsa.
GB

Umfjöllun ekki tilefni til rannsóknar

Sýslumaðurinn á Selfossi segir ekki tilefni til lögreglurannsóknar vegna ásakana
sem komu fram í Kompás á Stöð 2 í fyrrakvöld. „Umfjöllunin sló mig og ég fer
fram á lögreglurannsókn á þessum ásökunum,“ segir Ólafur Ólafsson læknir.
3!-&¡,!'3-, Ólafur Helgi Kjartansson, sýslumaður á Selfossi,
segir ásakanir á hendur forstöðumanni
meðferðarheimilisins
Byrgisins sem fram komu í fréttaskýringaþættinum Kompás á Stöð
2 ekki vera nægt tilefni til lögreglurannsóknar.
„Okkur hefur ekki borist nein
kæra á hendur honum [Guðmundi
Jónssyni forstöðumanni]. Þá neitaði Guðmundur allri sök í þættinum og meginregla íslensks réttarfars er sú að menn teljast
saklausir uns sekt þeirra er sönnuð fyrir dómi,“ segir Ólafur Helgi
og leggur áherslu á að gögn sem
stuðst var við í þættinum, til
dæmis tölvupóstar, myndbandsskjöl og ljósmyndir, dugi ekki til
að hefja rannsókn. „Miðað við það
sem fram kom í þættinum er ekki
tilefni til sérstakrar rannsóknar
vegna ásakana. Upplýsingarnar
gefa ekki tilefni til þess sem kalla
má rökstuddan grun því það komu
ekki fram neinar skýrar tengingar
[í þættinum] milli brotaþola og
meints brotamanns. Á þeim forsendum finnst mér ekki nægt tilefni til sérstakra lögregluaðgerða,“ segir Ólafur Helgi.
Bogi Nilsson ríkissaksóknari
sagði rannsókn koma til greina en
hann getur beint þeim tilmælum
til lögreglu að hún rannsaki tiltekin mál.
Í þættinum komu fram ásakan«,!&52 «,!&3
3/. &ER FRAM ¹ AÈ

LÎGREGLAN RANNSAKI
HVORT ¹SAKANIRNAR
EIGI VIÈ RÎK AÈ
STYÈJAST

"92')¨ 2ÅKISSTYRKIR TIL MEÈFERÈARHEIMILISINS "YRGISINS HAFA VERIÈ UMTALSVERÈIR ¹ LIÈN
UM ¹RUM EN FJ¹RM¹L "YRGISINS ERU NÒ TIL SKOÈUNAR HJ¹ 2ÅKISENDURSKOÈUN AÈ BEIÈNI
FÁLAGSM¹LAR¹ÈHERRA
&2¡44!",!¨)¨34%&.

ir frá um tuttugu nafnlausum
heimildarmönnum þáttarins þess
efnis að Guðmundur Jónsson, forstöðumaður Byrgisins, hefði ítrekað tælt skjólstæðinga sína til kynlífsathafna og einnig að hann hefði
notað fjármuni Byrgisins til eigin
nota. Var vitnað til skýrslu sem
unnin var að beiðni varnarmálaskrifstofu utanríkisráðuneytisins
árið 2001, sem Fréttablaðið hefur
undir höndum, en í henni kemur
fram að fjármál Byrgisins séu í
ólestri.
Fjölluðu konur í þættinum
meðal annars um hvernig Guðmundur hefði fengið þær til þess
að taka þátt í svokölluðu BDSM
kynlífi þar sem valdbeiting og
'5¨-5.$52
*«.33/. &ORSTÎÈU

MAÈUR MEÈFERÈAR
HEIMILISINS "YRGISINS
VAR BORINN ÖUNGUM
SÎKUM AF NAFNLAUS
UM HEIMILDARMÎNN
UM Å FRÁTTASKÕRINGA
Ö¾TTINUM +OMP¹S
¹ 3TÎÈ 

drottnun eru grunnþemu.
Engin kæra hefur borist til lögreglunnar en höfuðstöðvar Byrgisins eru í Grímsnesi sem er í
umdæmi lögreglunnar á Selfossi.
Ólafur Ólafsson fyrrverandi
landlæknir, sem hefur starfað sem
læknir í Byrginu um árabil, segir
annað óviðunandi en að lögreglan
rannsaki hvort ásakanir heimildarmanna þáttarins eigi við rök að
styðjast. „Þessi umfjöllun sló mig
eins og jarðskjálfti upp á átta á
Richter-kvarða. Að horfa upp á
þetta var í einu orði sagt hræðilegt og við sem höfum starfað sem
læknar á staðnum höfðum ekki
hugmynd um að eitthvað óeðlilegt
væri á seyði. Ég fer fram á að lögreglan kanni hvort þessar ásakanir sem fram komu í þættinum eigi
við rök að styðjast. Margir hafa
spurt sig að því hversu auðvelt
það getur verið að falsa ásakanir
eins og þessar og þess vegna tel ég
rannsókn skipta sköpum. Hvað
sem öðru líður munu læknarnir
sinna sínum sjúklingum því allt
snýst þetta um þeirra velferð.“
MAGNUSH FRETTABLADIDIS

&RÁTTASTJËRI 3TÎÈVAR  VER EFNISTÎK VEGNA UMFJÎLLUNAR UM 'UÈMUND *ËNSSON
[^ccjggiiVgjeeah^c\Vgjb ZccVc
]aji{`d``V#^h VghZb \Zijgh`dV
d\`Znei_aV\_V[^gcVggd\c²^#
I`jbk^ecijcjbi^a&.#YZhZbWZg#
aVj\VkZ\^),!de^b{c#"aVj#&%"''!hjc#&("''lll#`d``V#^h`d``V5`d``V#^h

550 5600
Hringdu ef blaðið berst ekki
- mest lesið

«YGGJANDI SANNANIR FYRIR ¹SÎKUNUNUM
SEM FRAM KOMU Å +OMP¹SÖ¾TTI
'UÈMUNDUR *ËNSSON FORSTÎÈUMAÈ
UR MEÈFERÈARHEIMILISINS "YRGISINS
¾TLAR AÈ K¾RA UMFJÎLLUN FRÁTTASKÕR
INGAÖ¹TTARINS +OMP¹S ¹ 3TÎÈ 
EN K¾RAN VERÈUR LÎGÈ FRAM Å DAG
¶ETTA STAÈFESTI (ILMAR "ALDURSSON
LÎGMAÈUR 'UÈMUNDAR VIÈ &RÁTTA
BLAÈIÈ Å G¾R b¥ Ö¾TTINUM KOMA
FRAM MEIÈANDI UMM¾LI SEM BYGGJA
¹ ËSÎNNUM SÎGUSÎGNUM ¶AÈ ER
VERIÈ AÈ STYÈJAST VIÈ NAFNLAUSA
HEIMILDARMENN SEM LÅKLEGT M¹ TELJA
AÈ SÁU VEIKIR OG ÖVÅ EKKI TRAUSTSINS
VERÈIR -ÁR FINNAST ÖESSI VINNUBRÎGÈ
UMSJËNARMANNA FRÁTTASKÕRINGA
Ö¹TTARINS FORKASTANLEG OG ÖEIM TIL

MINNKUNAR m SEGIR (ILMAR
3IGMUNDUR %RNIR 2ÒNARSSON
FRÁTTASTJËRI 3TÎÈVAR  SEGIR EFNISTÎKIN
EÈLILEG OG Å TAKT VIÈ TRAUSTAR HEIMILD
IR b¶ETTA VORU HEFÈBUNDIN VINNU
BRÎGÈ VIÈ RANNSËKNARBLAÈAMENNSKU
6IÈ LEITUÈUM OKKUR HEIMILDA VÅÈA
OG FËRUM EKKI FRAM MEÈ FRÁTTINA FYRR
EN VIÈ VORUM KOMIN MEÈ ËYGGJ
ANDI SANNANIR FYRIR ÖEIM ¹SÎKUNUM
SEM SETTAR VORU FRAM 6IÈ HÎFUM
UNDIR HÎNDUNUM GÎGN SEM BENDA
ËTVÅR¾TT TIL ÖESS AÈ MAÈURINN ;'UÈ
MUNDUR *ËNSSON= HAFI GERT ÖAÈ SEM
FRAM KEMUR Å Ö¾TTINUM 6IÈ G¹TUM
EKKI KOMIÈ FRAM MEÈ ÎLL GÎGNIN ÖVÅ

ÖAÈ MYNDI VÅSA ¹ HEIMILDARMENN
OKKAR SEM ERU HR¾DDIR OG HAFA
FENGIÈ HËTANIR OG VIÈ VERÈUM AÈ
VERNDA Ö¹m
-AGNÒS 3TEF¹NSSON FÁLAGSM¹LA
R¹ÈHERRA SEGIR RÅKISENDURSKOÈUN ¾TLA
AÈ HRAÈA VINNU VIÈ ÒTTEKT ¹ FJ¹RM¹L
UM "YRGISINS SEM ËSKAÈ VAR EFTIR Å
NËVEMBER !UK ÖESS HEFUR -AGNÒS
ËSKAÈ EFTIR FUNDI MEÈ STJËRN "YRGIS
INS LÅKNARFÁLAGS TIL ÖESS AÈ R¾ÈA Ö¾R
¹SAKANIR SEM KOMU FRAM Å Ö¾TTINUM
OG REIKNAR HANN MEÈ ÖVÅ AÈ STJËRNIN
SKILI GREINARGERÈ UM ATHUGUN ¹ M¹L
INU INNAN SKAMMS TÅMA
MH
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¶RJÒ VINNUSLYS TILKYNNT TIL 6INNUEFTIRLITSINS FYRIR AUSTAN SÅÈUSTU DAGA

Slys fyrirbyggð við grasrótina
+2!(.*²+!2 Tvö vinnuslys áttu

sér stað á Kárahnjúkum á laugardaginn. Einn maður féll úr stiga
og hinn gekk undir sprautusteypu
í aðveitugöngunum og fékk
sprautusteypuna ofan á sig. Mennirnir slösuðust lítið en sá sem fékk
sprautusteypuna ofan á sig fékk
þó heilahristing.
Þetta er í annað sinn á stuttum
tíma sem maður verður fyrir slysi
vegna sprautusteypu sem ekki
festist á vegg í aðveitugöngum á
Kárahnjúkum. Þá fótbrotnaði
starfsmaður Heklu fyrir helgina
auk ýmissa annarra slysa.
Sigurður L. Arnalds, talsmaður
Landsvirkjunar, segir að ætlast sé

34%90!. &%34)34 %++) -IKIÈ HEFUR VERIÈ
UM SLYS ¹ +¹RAHNJÒKUM UPP ¹ SÅÈKASTIÈ

til þess að menn gangi ekki undir
sprautusteypu fyrstu tvo tímana
meðan hún er að harðna. Vinna við
sprautusteypu í göngunum hafi
verið stöðvuð um helgina til að
fara yfir málin. Þegar séu hafnar

margvíslegar aðgerðir til að
sporna við slysum og auka slysavarnir á Kárahnjúkum.
„Það brennur fyrst og fremst á
að ná til starfsmannanna sjálfra,
að þeir temji sér meiri öryggisvitund og að verkstjórarnir fylgi því
eftir. Það er langáhrifaríkast að
fyrirbyggja slysin við grasrótina,“
segir hann. Mikið hefur verið um
slys á Kárahnjúkum upp á síðkastið og þá ekki síst hálkuslys. Oddur
Friðriksson, yfirtrúnaðarmaður á
Kárahnjúkum, segir að öll slys á
Kárahnjúkum séu skráð og því sé
mun virkara vinnueftirlit á Kárahnjúkum en á öðrum framkvæmdastöðum.
- GHS

Sautján ára dæmdur
fyrir fjölda afbrota

6KDUS*;
NU

OLYHVÈPWÁNL

Rán, frelsissvipting, líkamsárás og fíkniefnalagabrot eru meðal afbrota sem
sautján ára piltur hefur verið dæmdur fyrir. Nýverið var hann enn dæmdur, þá
fyrir afbrot sem hann framdi á Litla-Hrauni þar sem hann er í afplánun.
$«-3-, Sautján ára piltur hefur

.RPGXPHËJDPODVÈPDQQÙLQQRJ
9RGDIRQHJHIXUNUWLOJÎËJHUËDP¼ODI\ULUKYHUQ
JDPODQ*60VÈPD
¹ÕIÁUËNUDIVO¼WWDIQØMXPVÈPD
*DPOLVÈPLQQYHUËXUVHQGXUWLOÙUÎXQDUODQGDHËD
HQGXUXQQLQQ

verið dæmdur í Héraðsdómi Suðurlands í átta mánaða fangelsi
fyrir líkamsárás og fíkniefnabrot.
Fyrir hafði pilturinn hlotið tveggja
ára og sex mánaða fangelsisdóm
fyrir rán, frelsissviptingu og fleiri
brot. Þá refsingu aflánaði hann á
Litla-Hrauni þegar síðari fangelsisdómurinn var kveðinn upp yfir
honum.
Síðasta málið yfir piltinum var
þingfest í síðustu viku og gekk
dómur í lok hennar. Piltinum var
gefið að sök að hafa slegið annan
fanga á Litla-Hrauni hnefahögg í
andlitið við íþróttavöll fangelsisins. Hlaut sá sem fyrir högginu
varð talsverð meiðsl af völdum
þess. Þá var pilturinn dæmdur
fyrir að hafa í fimm skipti verið
með fíkniefni inni í fangelsinu.
Eiturlyfin, sem meðal annars voru
umtalsvert magn af kannabisefnum, kókaíni og e-töflum, ætlaði
hann að stórum hluta til sölu í

ágóðaskyni. Þau hafði hann falið
víðs vegar í fangelsinu, meðal
annars í tölvu, í frystihólfi ísskáps
í sameiginlegu rými á fangagangi
og í klefa annars fanga.
Þessi 17 ára piltur á langan
afbrotaferil að baki. Með dómi 10.
desember 2004 var hann dæmdur
í fimm ára fangelsi skilorðsbundið
fyrir þjófnaðarbrot. 2. september
2005 var hann dæmdur í 16 mánaða fangelsi, þar af 13 mánuði skilorðsbundið í þrjú ár, fyrir átta
þjófnaðarbrot, eina tilraun til
þjófnaðar, þrjú hylmingarbrot,
þrjú fíkniefnalagabrot, nytjastuld
og umferðarlagabrot.
Þyngsti dómurinn upp á rúmlega tvö og hálft ár var kveðinn
upp yfir honum eftir að hann hafði
farið í félagi við tvo aðra menn inn
á vinnustað 17 ára pilts, þvingað
hann með ræsibyssu til að fara
með sér út og sett hann í opið farangursrými bifreiðar. Í rýminu
voru tveir hundar af Doberman-

!&0,.!2  ,)4,! (2!5.) 3AUTJ¹N ¹RA
PILTUR SEM NÒ AFPL¹NAR ¹ ,ITLA (RAUNI ¹
AÈ BAKI ËTRÒLEGA AFBROTASÎGU

kyni. Þaðan var ekið með piltinn á
afvikinn stað og þar hrinti árásarmaðurinn honum í jörðina, krafði
hann um peninga og skaut skammt
frá honum úr áðurnefndri byssu. Í
framhaldi af því þvingaði afbrotamaðurinn piltinn á ný í farangursrýmið og neyddi hann til að taka fé
út af reikningi sínum við tiltekinn
banka. Sakarefnið að þessu sinni
var, auk ráns og frelsissviptingar,
fíkniefnalagabrot og skilorðsrof.
JSS FRETTABLADIDIS

/¼WXPJRWWDIRNNXUOHLËDXPMÎOLQ
.RPGXYLËÈYHUVOXQRNNDUHËDKM¼XPERËVPDQQLKULQJGXÈ
HËDVPHOOWXÙÄU¼ZZZYRGDIRQHLVWLODËI¼Q¼QDULXSSOØVLQJDU

Framtí›arbók
Gjöf til framtí›ar
1RNLD
NU

ENNEMM / SÍA / NM24807

OLYHVÈPWÁNL

JUÈSWXDXJQDEOLNLËRJOLIËXQÕQD

45%

45%

3.020 kr/stk. áður 5.490 kr/stk.

2.574 kr/stk. áður 4.680 kr/stk.
Sá yðar sem syndlaus er

Fótspor á fj0llum

1.645 kr/stk. áður 2.990 kr/stk.
Laxdæla

45%

afsláttur

2.739 kr/stk. áður 4.980 kr/stk.

2.745 kr/stk. áður 4.990 kr/stk.

Stelpan frá Stokkseyri

Óvinir ríkisins

45%

afsláttur

1.645 kr/stk. áður 2.990 kr/stk.
Þrumuﬂeygur

45%

afsláttur

45%

afsláttur

2.745 kr/stk. áður 4.990 kr/stk.

afsláttur

2.464 kr/stk. áður 4.480 kr/stk.

Íslensk knattspyrna 2006

Hringur Tankados

1.299

kr/stk.
Helgi Rafn - Personal Belongings

1.299

afsláttur

45%

45%

afsláttur

kr/stk.
Frostrósir - Bestu lögin

45%

afsláttur

afsláttur

1.299

1.260 kr/stk. áður 2.290 kr/stk.

1.299

1.299 kr/stk.

kr/stk.
Jóhann Friðgeir & vinir

kr/stk.
Horfðu til himins - Páll Óskar, Margrét Eir og Eiríkur Haukson

Dauðans manns kista

Hera Björk

bækur á betra verði
Birt með fyrirvara um prentvillur
Tilboðin gilda 19. desember eða á meðan birgðir endast
www.netto.is

Akureyri - Grindavík - Mjódd Reykjavík - Salahverﬁ Kópavogi
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HEIMILISLAUST FËLK GRIPIÈ TIL ÖESS R¹ÈS
AÈ TJALDA ¹ 3IGNUBÎKKUM
&2¡44!",!¨)¨!0
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3NJËFLËÈ ¹ «LAFSFJARÈARVEGI
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(ILMAR ®RN !GNARSSON ENDURR¹ÈINN SEM ORGANISTI Å 3K¹LHOLTI AF STJËRN 3K¹LHOLTS

.ORSK ÅSLENSKI SÅLDARSTOFNINN

Fullar sættir í Skálholti

Stefnir í 15
milljónir tonna

¶*«¨+)2+*!. Stjórn Skálholts hefur ráðið Hilmar Örn
Agnarsson í nýtt starf organista í Skálholti frá og
með 1. febrúar 2007. Hilmari var sagt upp störfum
sem dómorganista í Skálholti í september síðastliðnum eftir 15 ára starf. Organistadeild Félags íslenskra
hljómlistarmanna lýsti stuðningi sínum við Hilmar
og mótmælti hvernig staðið var að uppsögninni. Enn
fremur var þeim tilmælum beint til félagsmanna að
þeir gengju ekki í störf Hilmars Arnar á meðan deilan um uppsögn hans var óútkljáð. Þá var skorað á
Karl Sigurbjörnsson, biskup Íslands, að beita sér
fyrir því að deilan vegna uppsagnarinnar yrði leyst á
farsælan hátt.
Hilmar Örn verður listrænn stjórnandi þess tónlistarstarfs sem fram fer á Skálholtsstað, ásamt
öðrum verkefnum sem honum verða falin af vígslubiskupi, rektor skólans eða stjórn Skálholts. Hann
segir að þungu fargi sé af sér létt og fullar sættir hafi

3*6!2²46%'3-, Norskur

(),-!2 ®2. !'.!233/. (ILMAR SEGIR AÈ FULLAR S¾TTIR HAFI
N¹ÈST OG NÒ FARI Å HÎND TÅMI KRISTINDËMSINS &2¡44!",!¨)¨(®2¨52

náðst á milli sín og stjórnar Skálholts. „Ég vil koma
sérstöku þakklæti á framfæri við FÍH og Organistafélagið sem hafði milligöngu í málinu. Nú er tími
sátta og á tónleikum um helgina var greinilegt að það
er mikill léttir í sveitinni. Það verður yndislegt að
vera áfram í Skálholti.“
SH¹

3AMTÎK VERSLUNAR OG ÖJËNUSTU UM ÎRYGGISG¾SLU

3NJËFLËÈ FÁLL ¹ «LAFSFJARÈARVEGI VIÈ
3AUÈANES ¹ MILLI «LAFSFJARÈAR OG
$ALVÅKUR UM SEXLEYTIÈ ¹ M¹NUDAGS
KVÎLDIÈ !È SÎGN LÎGREGLUNNAR Å «LAFS
FIRÈI LOKAÈIST VEGURINN Å UM H¹LFTÅMA
MEÈAN VERIÈ VAR AÈ RYÈJA HANN

Óska skýringa frá
samgönguráðherra

4V¾R BÅLVELTUR VESTRA

®29'')3-, Samtök verslunar og

4V¾R BÅLVELTUR URÈU ¹ NORÈANVERÈ
UM 6ESTFJÎRÈUM UM H¹DEGIÈ Å G¾R
EN EKKI URÈU SLYS ¹ FËLKI "ÅLL VALT Å
4UNGUDAL OFAN ¥SAFJARÈAR OG ANNAR
VIÈ 3ELAKIRKJUBËL Å ®NUNDARFIRÈI
%IGNATJËN VARÈ Å B¹ÈUM TILFELLUM
'LERH¹LKA ER ¹ VEGUM VESTRA OG BIÈUR
LÎGREGLAN ¹ ¥SAFIRÈI ÎKUMENN AÈ FARA
MEÈ MESTU G¹T

þjónustu hafa óskað eftir því í
bréfi til utanríkisráðherra að fá
skriflega skýringu á þeirri
ákvörðun að fela sýslumanninum
á Keflavíkurflugvelli alla öryggisgæslu á Keflavíkurflugvelli.
Þar með er talin skimun farþega
og handfarangurs, meðal annars
þá sem einkafyrirtæki hafa annast frá miðju þessu ári, en hætta
nú um áramótin þar sem samningar þeirra renna þá út, að því
er segir í frétt frá SVÞ.
„Einkafyrirtækin hafa sýnt
fram á að kostnaður við starf
þeirra er næstum helmingi minni
á farþega en sambærileg störf
starfsmanna sýslumannsins og

342!.$)2
6EGIRNIR EIN SVELLBREIÈA
'RÅÈARLEG H¹LKA VAR Å G¾R Å HELLIRIGNINGU
¹ 3TRÎNDUM 3AGÈI ¹ STRANDIRIS AÈ
VEGIRNIR V¾RU EIN SAMFELLD SVELLBREIÈA
«F¾RT V¾RI ÒR "JARNARFIRÈI NORÈUR Å
RNESHREPP

fiskifræðingur spáir því að
vöxtur og viðgangur norskíslenska síldarstofnsins á næstu
árum muni leiða til þess að hann
nái sömu stofnstærð og á fjórða
og fimmta áratug síðustu aldar.
Þá var talið að stofninn væri 14 til
15 milljónir tonna.
Norska blaðið Fiskaren hefur
það eftir Reidar Thoresen
fiskifræðingi að samband sé á
milli sjávarhitans og stofnstærðar
síldarinnar og bendir hann á að 10
milljón tonna síldarstofn gefi af
sér 2 milljónir tonna af hrognum
og sviljum og áhrif þess séu
gríðarleg fyrir allt lífríkið.
SH¹

þrjár úttektir erlendra og innlendra aðila hafa einnig gefið
þeim hæstu einkunn,“ segir í
frétt frá samtökunum. „Þrátt
fyrir þetta og nýja útvistunarstefnu ríkisins sem leggur þá
skyldu á herðar stjórnendum
ráðuneyta og ríkisstofnana að
kanna hvort með útvistun sé
hægt að fá hagkvæmari og betri
þjónustu en með eigin starfsemi,
þá gerði utanríkisráðuneytið
samning við sýslumann án útboðs
um þessa starfsemi fyrir árið
2007.
SVÞ mótmæla þessum vinnubrögðum og munu skoða réttmæti þessara vinnubragða utanríkisráðuneytis.“
JSS

²2 $«-3!, *ËN (" 3NORRASON SÁST HÁR BÅÈA ÖESS AÈ %GGERT «SKARSSON HÁRAÈSDËM
ARI KVEÈI UPP ÒRSKURÈ SINN VEGNA K¾RU FIMMMENNINGANNA ¥ N¾RMYND SÁST AFTAN ¹
%INAR ¶ËR 3VERRISSON VERJANDA *ËHANNESAR *ËNSSONAR
&2¡44!",!¨)¨!.4/.

Úrskurðaðir
vanhæfir
Jólin koma. Ættingjar og vinir hittast og gleðjast saman
yfir margskonar jólagóðgæti. Hellmann's® majónes er
eitt af því sem fullkomnar jólamatreiðsluna og gerir
árangurinn ómótstæðilegan. Flauelsmjúk áferð, besta
hráefni og ósvikin bragðgæði. Gleðileg jól.
Ef þú átt afgang af kalkúna um
jólin geturðu gert þetta góða salat.
Kalkúna-waldorf-salat
½ bolli Hellmanns's® Mayonnaise
1 msk sítrónusafi
½ tsk salt
2 bollar af elduðum kalkúna eða
kjúklingi í teningum
1 stórt epli, afhýtt
og kjarnahreinsað
½ bolli sellerí, sneitt
1/3 bolli rúsínur eða þurrkuð
trönuber
¼ bolli laukur, fínt sneiddur
(má sleppa)
Ristaðar valhnetur, saxaðar
(má sleppa)
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Hrærið majónes, sítrónusafa og
salt í skál. Blandið öllu öðru en
hnetum vel saman við. Stráið
hnetum yfir salatið. Kælið ef vill.

Hellmann’s gerir bragðið betra

Yfirmenn ríkislögreglustjóra voru úrskurðaðir vanhæfir til þess að stýra rannsókn á meintum skattalagabrotum gagnvart fimm einstaklingum tengdum
Baugi. Rannsókn úr sögunni, segir Gestur Jónsson.
$«-3-, Haraldur Johannessen

ríkislögreglustjóri og Jón H.B.
Snorrason, saksóknari og yfirmaður efnahagsbrotadeildar ríkislögreglustjóra, eru vanhæfir til þess
að stýra rannsókn á meintum
skattalagabrotum Jóns Ásgeirs
Jóhannessonar, Jóhannesar Jónssonar, Tryggva Jónssonar, Stefáns
H. Hilmarssonar og Kristínar
Jóhannesdóttur.

Við munum fara vel yfir
þennan úrskurð og taka
ákvörðun um hvort tilefni er til
þess að kæra til Hæstaréttar.“
*«. (" 3./22!3/.
3!+3«+.!2)

Þetta er niðurstaða Héraðsdóms Reykjavíkur en fimmmenningarnir kærðu rannsókn ríkislögreglustjóra á skattalagabrotunum
og kröfðust þess að rannsóknin
yrði úrskurðuð ólögmæt en til
vara að Haraldi og Jóni, og þar
með öllum starfsmönnum embættisins, væri skylt að víkja sæti
sökum vanhæfis.
Héraðsdómur féllst á að Haraldur og Jón væru vanhæfir. Er í
úrskurði meðal annars vitnað til
ummæla sem ríkislögreglustjóri
lét falla í fjölmiðlum eftir að 32
ákæruliðum í fyrra Baugsmálinu
var vísað frá í Hæstarétti 10. október í fyrra.
Í kvöldfréttum Stöðvar 2 11.
október sagði Haraldur að það
væri: „Hægt með rökum að halda
því fram að ríkislögreglustjóraembættið sé orðið of innvolverað í

þetta mál til þess að geta litið hlutlaust á þær ákvarðanir sem að
þarf að taka í málinu.“
Dómari í kærumálinu Eggert
Óskarsson féllst á að yfirlýsingar
ríkislögreglustjóra væru til þess
fallnar: „Að draga úr tiltrú sóknaraðila á óhlutdrægni hans,“ til
þess að stýra rannsókn á meintum
skattalagabrotum eins og orðrétt
segir í úrskurði héraðsdóms.
Gestur Jónsson, lögmaður Jóns
Ásgeirs, sagði úrskurðinn fela það
í sér að rannsókn á meintum
skattalagabrotum, sem staðið
hefur yfir síðan árið 2004, væri úr
sögunni. „Það er fallist á þá kröfu
að Haraldur Johannessen og Jón
H.B. Snorrason séu vanhæfir til
þess að stjórna rannsókn þessa
máls vegna yfirlýsinga sem gefnar hafa verið á opinberum vettvangi um málið. Ég geng út frá því
á grundvelli þessarar niðurstöðu
að allt sem gerst hefur í rannsókninni [á meintum skattalagabrotum], sem hefur verið undir stjórn
Haraldar og Jóns, sé hér með úr
sögunni.“
Jón H.B. sagði líklegt að farið
yrði vandlega yfir niðurstöðu héraðsdóms og ákvörðun um áfrýjun
til Hæstaréttar tekin í kjölfarið en
fresturinn til áfrýjunar er þrír
sólarhringar. „Í úrskurðinum er
byggt á ummælum sem féllu fyrir
rúmlega ári síðan um endurmat á
því hvort tilefni væri til endurútgáfu ákæru eða ekki og vörðuðu
því ekki þetta tiltekna mál. Við
munum fara vel yfir þennan
úrskurð og taka ákvörðun um
hvort tilefni er til þess að kæra til
Hæstaréttar.“ MAGNUSH FRETTABLADIDIS
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Takmarki stór
skip á Húnaflóa
3*6!2²46%'52 Skorað hefur verið
á Einar K. Guðfinnsson sjávarútvegsráðherra að banna dragnótaveiðar stærri skipa á tilteknum
svæðum á Húnaflóa. Áskorunin
er frá hreppsnefnd Höfðahrepps
á Skagaströnd.
„Í ljósi þess að Húnaflói hefur
á undanförnum árum verið
vaxandi sem gjöful fiskimið fyrir
báta sem hafa stundað neta- og
krókaveiðar telur hreppsnefndin
full rök fyrir því að settar séu
skorður veiðiaðferðum sem geta
ógnað því lífríki sem stendur
undir fiskistofnum í flóanum,“
segir hreppsnefndin.
GAR

;;ng^g_a^c
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Stór og lítil heimilistæki,
símtæki og ljós
í miklu úrvali
Sjáið jólatilboðin á
www.sminor.is

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

HB 330550S

Jólaverð: 84.800 kr. stgr.

Hagkvæmur og huggulegur bakstursofn.
58 lítra, 8 hitunaraðgerðir.

Jólaverð: 79.000 kr. stgr.
ET 715501
Smekklegt keramíkhelluborð
með snertihnöppum.

Jólaverð: 54.000 kr. stgr.

Bosch
TWA 3000
Margviðurkennt
vöfflujárn. 1000 W.

Jólaverð:
5.900 kr. stgr.

TW 47101

Jólaverð: 3.900 kr. stgr.
&2¡44!¶/234) "ANDARÅSKI AÈSTOÈARUTAN
RÅKISR¹ÈHERRANN #HRISTOPHER (ILL SVARAR
SPURNINGUM BLAÈAMANNA VIÈ FUNDAR
STAÈINN Å 0EKING
&2¡44!",!¨)¨!0

Bosch
MUM 4405EU
Öflug hrærivél á mögnuðu verði.

+ËREUVIÈR¾ÈUR Å 0EKING

Hámarkskröfur
norðanmanna
0%+).' !0 Fulltrúar Norður-

Kóreustjórnar lýstu því yfir við
upphaf fjölþjóða viðræðna um
afvopnun á Kóreuskaga í Peking í
gær, að kóreska Alþýðulýðveldið
væri nú orðið kjarnorkuveldi og
krefðist þess að endi yrði bundinn
á alþjóðlegar refsiaðgerðir, sem
ákveðnar voru eftir kjarnorkutilraunasprengingu norðanmanna
fyrir tveimur mánuðum.
Þetta var í fyrsta sinn í rúmt
ár sem fulltrúar Norður-Kóreustjórnar mættu til sex-veldaviðræðnanna svonefndu, sem auk
Kóreuríkjanna tveggja grannríkin Kína, Japan og Rússland eiga
aðild að, auk Bandaríkjanna.
Fulltrúi Bandaríkjastjórnar
sagði þolinmæði hennar á
þrotum; N-Kóreumenn yrðu að
afsala sér kjarnorkuvopnum áður
en til greina kæmi að ræða um að
aflétta viðskiptabanninu.
AA

Jólaverð: 9.800 kr. stgr.

Gigaset AS140 DUO
Þráðlaust símtæki með auka-handtæki.

Jólaverð: 5.900 kr. stgr.

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

Jólaverð: 68.900 kr. stgr.
India
Glaðlegur borðlampi.
Fjórir litir. 40 W, E14.

Jólaverð: 3.900 kr. stgr.
VS 01E1800
Létt og lipur ryksuga. 1800 W.

Jólaverð: 8.900 kr. stgr.

HL 423200S
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6ILJA EIGNAST "ORÈEYRI ALLA
(REPPSNEFND "¾JARHREPPS HEFUR SAM
ÖYKKT AÈ ËSKA EFTIR ÖVÅ VIÈ LANDBÒN
AÈARR¹ÈUNEYTIÈ AÈ F¹ KEYPT ÖAÈ LAND
OG LËÈIR ¹ "ORÈEYRI SEM UNDANSKILIÈ
VAR ÖEGAR R¹ÈUNEYTIÈ SELDI JÎRÈINA
"ORÈEYRARB¾ ¹ SÅNUM TÅMA

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

Jólaverð: 79.800 kr. stgr.

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

Jólaverð: 59.800 kr. stgr.

Nóatúni 4 · Sími 520 3000
www.sminor.is
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Hraðsuðukanna sem
tekur 1,2 lítra. 2400 W.
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%INSD¾MI Å SKËLAKERFINU

&JARVERANDI AÈ MEÈALTALI Å TÅU DAGA

Vill innheimta
skólagjöld

!46)..5-, Samkvæmt niðurstöð-
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.OREGUR

um ParX viðskiptaráðgjafar IBM
voru starfsmenn á íslenskum
vinnumarkaði fjarverandi í tæplega 10 daga að meðaltali á árinu
2005 vegna veikinda eða slysa.
Þetta nemur 4,3 prósentum vinnudaga á árinu. Fjarvistir jukust
mikið árið 2005, einkum skammtímafjarvistir og má ætla að veikindalaunagreiðslur hafi numið að
minnsta kosti 25 milljörðum
króna.
Þessar niðurstöður eru byggðar á gögnum frá 110 fyrirtækjum
og ná til um 50.000 starfsmanna
eða 31 prósents starfsmanna á
íslenskum vinnumarkaði.

Að sögn Hannesar G. Sigurðssonar,
aðstoðarframkvæmdastjóra Samtaka atvinnulífsins, er
þetta hærra meðaltal fjarvista en
talið var að einkenndi íslenskan
vinnumarkað.
Starfsmannavelta var einnig
mikil á árinu 2005, eða 14,2 prósent. Starfsmannavelta er hlutfall
starfsmanna fyrirtækjanna sem
skiptu um störf. Þetta samsvarar
því að sjöundi hver starfsmaður
þeirra hafi skipt um starf á árinu.
Starfsmannaveltan var helmingi
meiri árið 2005 en fyrir tveimur
til þremur árum.
Hannes segir þenslu á vinnumarkaði leiða til þess að það er

3LÎKKVILIÈI HÎFUÈBORGARSV¾ÈISINS VEITT VIÈURKENNING

Hitastig sjávar
aldrei hærra
verið sett í Englandi, Noregi og
víðar í haust og í vetur. Í Noregi
hefur þetta leitt til þess að
sjávarhiti hefur ekki mælst
hærri við sunnanvert landið frá
því að skipulagðar mælingar
hófust árið 1936.
Hefur yfirborðshiti sjávar að
jafnaði verið 3 til 3,5°C yfir
meðallagi.
Á vefsíðu norsku hafrannsóknastofnunarinnar kemur
fram að í nóvember hafi hitinn
verið 13,7°C en að jafnaði er
hitastigið 10,1°C.
Hæstur hefur hitinn áður
mælst 13°C á árunum 1999 og
2001. Gervitunglamyndir sýna
að enn er von á hlýjum sjó með
strönd Noregs og því megi búast
við frekari hlýindum.
SH¹

6)¨52+%..).' Sjóvá heiðraði í gær
Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins
fyrir frábært starf í brunavörnum. Slökkviliðið fær þessa viðurkenningu fyrir ötult starf í brunavörnum og einstaka fagmennsku í
slökkvistarfi sem er vel samkeppnishæf við það sem best gerist í mun stærri löndum.
Mikil framþróun hefur verið í
starfi slökkviliðsmanna á liðnum
árum og eru þeir vel þjálfaðir í
fyrstu hjálp og geta betur sinnt
sjúklingum á slysstað.
Sú fagmennska sem Slökkviliðið sýnir hefur með beinum hætti
aukið lífsgæði allra landsmanna.

ARFRAMKV¾MDA
STJËRI 3AMTAKA
ATVINNULÅFSINS

meira los á starfsmönnum fyrirtækja, sem komi sér illa fyrir fyrirtæki því það fylgi mikill kostnaður því að ráða nýja starfsmenn,
þjónusta versni og framleiðni
minnki.
IFV

Hreinn Jakobsson, fyrrverandi forstjóri Skýrr, segir dóm Hæstaréttar um trúnaðarbrot hans gegn
fyrirtækinu byggjast á misskilningi. Hreinn segir
sjálfsagt að skila forstjórajeppa en boðar málsókn til
að fá greidd laun á uppsagnarfresti.

HS
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INGU FYRIR ÎTULT STARF Å BRUNAVÎRNUM OG
FAGMENNSKU Å SLÎKKVISTARFI

Leki göngustafir
fyrir þá sem gera kröfur
Verð frá

5.990
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parið

SMÁRALIND SÍMI 545 1550
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rektor Háskólans á Akureyri, vill
fá heimild til að innheimta
skólagjöld. Skólinn nýtur fastra
fjárveitinga frá ríkinu og er ekki
ráðgert að það breytist.
Þorsteinn hefur sent Þorgerði
Katrínu Gunnarsdóttur menntamálaráðherra erindi þar sem þessi
ósk er borin upp. Erindi hans hefur
ekki enn verið svarað.
Ef Þorsteinn fær heimild til að
innheimta skólagjöld verður um
einsdæmi að ræða í íslensku
skólakerfi. Ríkisreknum háskólum
hefur hingað til ekki verið heimilt
að krefja nemendur um skólagjöld,
aðeins um innritunargjöld.
IFV

Hreinn í mál
við Skýrr
vegna launa

(EIÈRAÈ FYRIR ÎTULT STARF

5-(6%2&)3-, Hitamet hafa

3+«,!-, Þorsteinn Gunnarsson,

GLÆSIBÆ SÍMI 545 1500

KRINGLUNNI SÍMI 545 1580

mér miklum vonbrigðum,“ segir
Hreinn Jakobsson, fyrrverandi
forstjóri Skýrr, um dóm Hæstaréttar sem segir Hrein hafa brotið
trúnað gegn Skýrr. Hann eigi því
að skila Porche-jeppa sem hann
annars átti að halda út tólf mánaða
uppsagnarfrest.
Hreini var sagt upp hjá Skýrr í
apríl en réði sig hjá Anza í byrjun
september. Skýrr taldi trúnað
brotinn innan uppsagnarfrests
enda væri Anza í harðri samkeppni við Skýrr. Hreinn ætti því
ekki rétt á frekari launum og ætti
að skila jeppanum.
Hreinn var ósammála þessari
túlkun og ákvað að halda jeppanum sem tryggingu upp í launagreiðslurnar. Þá höfðaði Skýrr mál
til að ná jeppanum. Hreinn skilaði
honum í gær.
„Þetta snýst ekki um einn bíl.
Það er bara alveg sjálfsagt að skila
bílnum. En að saka mig um brot á
trúnaðarskyldum er út í hött og
með ólíkindum að hægt sé að tala
um það að Anza og Skýrr séu í
grimmri samkeppni. Um áttatíu
prósent af starfsemi Anza fer
fram erlendis og mitt starf til
þessa hefur gengið út á að byggja
upp starfsemina þar. Mér er ekki
kunnugt að Skýrr sé í samkeppni
við okkur erlendis,“ segir Hreinn
og bætir við að af þeim fimmtungi
af starfsemi Anza sem fram fari á
Íslandi sé aðeins um helmingur
sem sé í samkeppni við Skýrr.
„Því miður held ég að menn
hafi algerlega misskilið út á hvað
samkeppni fyrirtækjanna gengur
og tel að okkur hafi mistekist að
koma því á framfæri,“ segir
Hreinn sem boðar sjálfur dómsmál gegn Skýrr: „Ég er með samning við þá um tólf mánaða uppsagnarfrest og þeir eiga að borga
laun á þeim tíma og gera upp við
mig orlof og annað.“
Hreinn segir að Gunnlaugur

FASTEIGNALÁN
Í MYNTKÖRFU
Nánari upplýsingar veita lánafulltrúar Frjálsa og á www.frjalsi.is

„Ég er með samning
við þá um tólf mánaða
uppsagnarfrest og þeir eiga að
borga laun á þeim tíma,“ segir
fyrrverandi forstjóri Skýrr.
(2%).. *!+/"33/.
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Sigmundsson, þáverandi forstjóri
Kögunar, eiganda Skýrr, hafi
brugðið fyrir sig fæti við starfslokin. Þegar Dagsbrún hafi keypt
Kögun hafi hann sjálfur sagt
stjórninni að hann vildi hætta en í
staðinn verið sagt upp.
„Ég óskaði eftir starfslokum af
því að mér hugnaðist ekki nýtt
eignarhald á fyrirtækinu. Ég var
kominn langt með að semja við
stjórnarformanninn um starfslokin þegar Gunnlaugur Sigmundsson blandaði sér í málið og ákvað
að hafa mín starfslok með þeim
hætti sem úr varð,“ segir Hreinn
Jakobsson.
GAR FRETTABLADIDIS

3,4%
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3KËLAR MEGA KENNA NÕBÒABÎRNUM MËÈURM¹L EF SVEITARSTJËRNIN SAMÖYKKIR

Karlar fá vinnu
fyrr en konur

Áherslan er á íslenskunámið

./2%'52 Ný norsk rannsókn sýnir
að atvinnulausir karlar fá starf að
meðaltali 50 dögum fyrr en
atvinnulausar konur. Þetta kom
fram á vefsíðu Aftenposten.
Að meðaltali fá konur sem
misst hafa vinnu sína nýtt starf
eftir 174 daga, á meðan karlar
sitja án vinnu að meðaltali í 124
daga, kom fram í skýrslu
vinnumálastofnunar Noregs, en
rannsóknin náði til 19.252
atvinnulausra einstaklinga.
Í niðurstöðunum kom einnig
fram að eldra fólk og fólk af
erlendum uppruna átti í meiri
erfiðleikum með að finna vinnu
en yngri heimamenn.
SMK

.µ"²!2 Ekki er kveðið á um rétt nýbúabarna til móðurmálskennslu í lögum og reglugerðum hér á landi. Í
reglugerð frá 1996 segir að nemendur með annað
móðurmál en íslensku skuli fá kennslu í og á eigin
móðurmáli þar sem því við verður við komið og með
samþykki viðkomandi sveitarstjórnar.

()¨ .µ*! -«¨52-,

6ILHJ¹LMUR ¶ 6ILHJ¹LMSSON
BORGARSTJËRI b"ORGIN HEFUR ENN
SEM KOMIÈ ER LAGT ¹HERSLU ¹
HIÈ NÕJA MËÈURM¹Lm

Menntamálaráðuneytið tekur þátt í tilraunaverkefni þar sem móðurmál er kennt í fjarnámi í síðustu
bekkjum grunnskóla og fyrsta bekk framhaldsskóla.
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir menntamálaráðherra undirstrikar að íslenskan sé undirstaðan. Hún
segir að verið sé að gera skýrslu um stöðu útlendinga
á framhaldsskólastigi. Vinnuhópur komi með tillögur
til að minnka brottfall á framhaldsskólastigi. Hugsanlega komi móðurmálskennsla inn til lausnar.
Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson borgarstjóri segir að
Reykjavík veiti 40 milljónum á ári í íslenskukennslu
tæplega 500 erlendra nemenda. „Skiptar skoðanir eru
á því hve mikilvægt sé fyrir nemendur að viðhalda
móðurmáli og læra nýja móðurmáli. Borgin hefur enn
sem komið er lagt áherslu á hið nýja móðurmál en það
hafa komið upp hugmyndir um að kenna móðurmál
nemenda í fjarkennslu. Það væri hægt að gera fyrir
stærri hópa, til dæmis pólsk börn.“
GHS

-)..+! "2/44&!,, ¶ORGERÈUR +ATRÅN

'UNNARSDËTTIR MENNTAM¹LAR¹ÈHERRA
SEGIR AÈ VINNUHËPUR SÁ AÈ VINNA AÈ
TILLÎGUM TIL AÈ MINNKA BROTTFALL NÕBÒA
NEMENDA ¹ FRAMHALDSSKËLASTIGI

/RKUVEITAN Å 3KORRADAL

Kaupa hitaveitu
/2+5-, Á miðvikudag var
gengið frá kaupum Orkuveitu
Reykjavíkur á hitaveitunni í
Skorradal. Um er að ræða
borholu og viðeigandi búnað sem
Skorradalshreppur átti og
veitukerfi sem var í eigu Hitaveitu Skorradals ehf. Samanlagt
kaupverð er 28 milljónir króna en
einnig yfirtekur OR áhvílandi
skuldir að upphæð 26 milljónir
króna. Orkuveita Reykjavíkur
mun taka við rekstri hitaveitunnar um áramótin.
Samningur þessi eykur við
starfsemi OR á Vesturlandi. Nú
rekur OR veitur á Akranesi,
Hvanneyri, Varmalandi, Bifröst, í
Grundarfirði, Borgarnesi,
Munaðarnesi, Norðurárdal,
Reykholti og Stykkishólmi.
IFV

GEFÐU FRÍ Í JÓLAGJÖF
Komdu virkilega á óvart um þessi jól. Flugferð með Icelandair til Evrópu eða
Bandaríkjanna er besti jólapakkinn í ár.
+ Pantaðu jólapakkann á www.icelandair.is

¥ «,!&3&)2¨) "¾JARSTJËRNIN VILDI HEIMA
MANN Å SNJËMOKSTUR

3NJËMOKSTUR Å &JALLABYGGÈ

Fá útboð ekki
endurskoðað
3!-'®.'52 Vegagerðin hefur

hafnað kröfum Fjallabyggðar um
að endurskoða útboð á snjómokstri milli Ólafsfjarðar og
Dalvíkur. Bæjarstjórn Fjallabyggðar taldi að ráða ætti
verktaka sem þjónað hefði
Ólafsfirðingum í áratugi þótt
hann vildi 100 þúsund krónum
meira á ári.
„Alltaf hefur verið hægt að
treysta á aðstoð hans ef þurft
hefur. Það er ómetanlegt á
sjóþungum stað eins og hér um
ræðir,“ segir bæjarstjórnin og
kveður það mikið öryggisatriði að
moksturinn hafi endastöð í
Ólafsfirði. Vegagerðin segir
endurskoðun útboðsins ekki koma
til greina vegna tilkostnaðar og
bóta.
GAR

-ANNRÁTTINDASKRIFSTOFAN

Hefur veitt
Siðmennt aðild
&¡,!'3-, Mannréttindaskrif-

stofa Íslands hefur samþykkt að
veita Siðmennt, félagi siðrænna
húmanista á Íslandi, aðild að
samtökunum.
Starf húmanískra samtaka eins
og Siðmenntar hefur fyrst og
fremst snúið að grundvallarmannréttindum svo sem lýðræði,
trúfrelsi, jafnræði lífsskoðana,
jöfnum réttinum karla og kvenna
og réttindi fatlaðra á við aðra svo
eitthvað sé nefnt.
Helstu baráttumál Siðmenntar
nú er að félagið öðlist jafnan rétt á
við önnur trúar- og lífsskoðunarfélög með lagasetningu þar um. HS

Evrópa
Bandaríkin
Saga Class Evrópa
Saga Class Bandaríkin

24.900 kr.*
34.900 kr.*
49.900 kr.*
54.900 kr.*

*Skattar eru innifaldir í verði.

Einungis fyrir handhafa
Vildarkorta VISA og Icelandair.

Evrópa
Bandaríkin

29.900 punktar**
43.900 punktar**

**Greiða verður flugvallarskatta (Evrópa 8.200 kr., USA 13.200 kr.)

20% barnaafsláttur gildir í almennu farrými.
Safnaðu
Vildarpunktum

Sölutímabil er til 24. des. 2006 kl. 18:00. Bókunartímabil er til og með 26. jan. 2007. Ferðatímabil er frá 10. jan.-31. maí 2007 á alla staði nema Gautaborg, Bergen, Halifax sem er til 15. júní.
Tilboðið gildir til allra áfangastaða nema Orlando og Salzburg. Lágmarksdvöl er aðfaranótt sunnudags. Takmarkað sætaframboð. Sjá nánari skilmála á www.icelandair.is
Þessar ferðir gefa 3.000 til 12.400 Vildarpunkta. Jólapakkarnir fást líka á söluskrifstofum Icelandair og í Fjarsölu í síma 50 50 100.
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SÆLKERA PATÉ

200 MÍLUR – PATÉ
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(EILSUSTOFNUN .¹TTÒRUL¾KNINGAFÁLAGS ¥SLANDS MARKAÈSSETUR ANDLEGA OG LÅKAMLEGA HVÅLD FYRIR STRESSAÈA

Sífellt fleiri kjósa að fara í streitumeðferð

*«,!4«.,%)+!2 (ANN G¾GÈIST AÈEINS
FR¹ NËTUNUM ÖESSI HLJËÈF¾RALEIKARI
¹ JËLATËNLEIKUM (J¹LPR¾ÈISHERSINS Å
#HICAGO Å "ANDARÅKJUNUM &2¡44!",!¨)¨!0

(RAÈATAKMÎRKUNARBÒNAÈUR

(%),"2)'¨)3-, Þeir eru fjölmargir sem strengja áramótaheit. Heitin eru yfirleitt um að hætta einhverjum ósið eins og að reykja
eða borða í óhófi. Í hraða nútímans eru þeir einnig ófáir sem eiga
við streitutengd vandamál að
stríða eins og of háan blóðþrýsting og langar að læra leiðir til að
slaka á.
Þeir sem vilja taka á sínum
málum og skipta um umhverfi í
leiðinni geta fengið ýmis konar
þjónustu á Heilsustofnun Náttúrulækningafélags
Íslands
í
Hveragerði
Bryndís Guðnadóttir, markaðsstjóri Heilsustofnunar Náttúru-

5-&%2¨!2-, Ákveðið hefur
verið að taka upp hraðatakmörkunarbúnað í vöru- og hópbifreiðar sem skráðar verða eftir 1.
janúar 2007.
Ástæðan fyrir þessu er sú að
notkun hraðatakmörkunarbúnaðar í ökutæki sem notuð eru til
farþega- og vöruflutninga með
hámarksþyngd yfir 10 tonn hafa
haft jákvæð áhrif á umferðaröryggi og dregið úr alvarleika
áverka af völdum slysa. Þá hefur
búnaðurinn dregið úr loftmengun
og eldsneytiseyðslu en þessi
búnaður hefur verið í notkun hér
á landi frá árinu 1996.
HS

sjúkranudd en meðferðin er undir
umsjón læknis. Þá er einnig möguleiki á því að koma í eina nótt eða
yfir helgi og þetta hafa pör og hjón
notfært sér til að hvíla sig frá börnum og heimilisamstri.“
Einnig er boðið upp á nálastungur, sjúkranudd og leirböð
fimm daga vikunnar. Náðst hefur
góðum árangur með fólk sem vill
hætta að reykja og býður stofnunin upp á árs eftirfylgni. Næsta
námskeið hefst 25. febrúar og er
skráning hafin.
Þeir sem vilja afla sér nánari
upplýsinga um starfsemina er
bent á heimasíðu stofnunarinnar,
www.hnlfi.is.
HS

%KKI HESTANÎFN ¹ NÕJAR GÎTUR
'ÎTUR Å NÕRRI BYGGÈ ¹ SV¾ÈI HESTA
MANNAFÁLAGSINS 'USTS Å +ËPAVOGI
VERÈA EKKI NEFNDAR EFTIR ÖEIM GÎTUM
SEM FYRIR ERU Å HVERFINU "¾JARSTJËRNIN
FELLDI TV¾R TILLÎGUR UM AÈ KENNA GÎT
URNAR ¹FRAM VIÈ 3ÎRLA &AXA OG 3OKKA
OG FËR ÖESS Å STAÈ AÈ TILLÎGU BYGGING
ARNEFNDAR B¾JARINS OG NEFNIR GÎTURNAR
!LDALIND !RALIND OG !XALLIND

6)..5-!2+!¨52
(¾KKUN UM M¹NAÈAMËT
!LMENN LAUN OG KJARATENGDIR LIÈIR ¹
SAMNINGSSVIÈI 3AMIÈNAR OG 3AMTAKA
ATVINNULÅFSINS H¾KKA UM   PRËSENT
UM N¾STU M¹NAÈAMËT -ËTFRAMLAG
LAUNAGREIÈENDA Å LÅFEYRISSJËÈ H¾KKAR
Å  PRËSENT ¶ETTA KEMUR FRAM ¹ VEF
3AMIÈNAR

Tilkynning frá Kirkjugörðum Reykjavíkurprófastsdæma

¶*«.534!  ¶/2,+3-%335
Jólaþjónusta
starfsfólks
/' !¨&!.'!$!'
Jól í görðunum
Á jólum kemur fjöldi fólks í Fossvogskirkjugarð, Gufuneskirkjugarð og
Hólavallagarð við Suðurgötu til þess að
huga að leiðum ástvina sinna. Við munum
leitast við að leiðbeina ykkur eftir bestu
getu. Hægt er að nálgast upplýsingar um
staðsetningu leiða á vefnum gardur.is

 ¶ORL¹KSMESSU OG
AÈFANGADAG MILLI
KL  OG 
VERÈA STARFSMENN
Þjónustusímar
+IRKJUGARÈANNA ¹
585 2700 og 585 2770
VETTVANGI OG TAKA
Aðalskrifstofan í Fossvogi, sími 585 2700
og skrifstofan
í Gufunesi,
sími 585
¹ MËTI
YKKUR
OG2770,
eru opnar alla virka daga frá
kl.
8.30 til 16.00. AÈ LEIÈUM
LEIÈBEINA

Skrifstofurnar eru opnar á Þorláksmessu
og aðfangadag frá kl. 9.00 til kl.15.00.
Þar veitum við upplýsingar, gefum leiðbeiningar um aðhlynningu leiða og afhendum
ratkort ef þörf krefur.

Þjónusta á Þorláksmessu
og aðfangadag

Kirkjugarðar
Reykjavíkurprófastsdæma
www.kirkjugardar.is

geta þeir notið þeirrar þjónustu
sem við höfum upp á að bjóða.
Hjá heilsustofnuninni starfa
sjúkraþjálfarar, sjúkranuddarar,
læknar, hjúkrunarfræðingar, sálfræðingar og fleiri heilbrigðisstéttir sem hjálpa fólki við að ná
heilsu á ný.“
Bryndís segir stofnunina vinna
að því að breyta markaðssetningu
sinni og vilja ná fleirum inn sem
þurfa að komast úr daglegu stressi.
„Fólk sem haldið er streitu getur
komið í andlega og líkamlega hvíld.
Sá hópur sem á við streitu að stríða
fer stækkandi og streitumeðferð
hjá okkur gengur út á slökun tvisvar á dag, hugleiðslu, leirbað og

+«0!6/'52

Í vöru- og hópbíla á næsta ári

Gleðilega jólahátíð

lækningafélags
Íslands, segir
stofnunina vera
fyrir þá sem
eru að koma sér
aftur til heilsu
eftir ýmis veikindi og gera sig
klára til að takast á við daglegt
"29.$¥3
líf.
'5¨.!$«44)2
„Ríkið
er
með 120 rúm hjá okkur sem það
nýtir fyrir fólk sem er að koma af
sjúkrahúsum eða vegna ábendinga lækna. Síðan erum við með 50
rúm fyrir einstaklinga sem koma
á eigin vegum í heilsueflingu og

Á Þorláksmessu og aðfangadag, milli
kl. 10.00
og 15.00, verða Fossvogskirkja
&OSSVOGSKIRKJA
VERÈUR
og þjónustuhús í Gufuneskirkjugarði opin
OPIN ¹ AÈFANGADAG FR¹
fyrir þá sem vilja staldra við í dagsins önn.
Á aðfangadag
munu prestar
verða til
KL 
TIL 
staðar í Fossvogskirkju. Starfsmenn
Kirkjugarðanna verða á vettvangi í
görðunum báða þessa daga og taka á móti
ykkur og leiðbeina frá kl. 9.00 til 15.00.

34%&.!. 3+µ2¨ "ORGARFULLTRÒARNIR 3TEINUNN 6ALDÅS «SKARSDËTTIR $AGUR " %GGERTSSON OG 3TEF¹N *ËN (AFSTEIN VORU Å HËPI 3AMFYLK
INGARMANNA SEM KYNNTU ¹HERSLUR FLOKKSINS VIÈ FJ¹RLAGAGERÈINA
&2¡44!",!¨)¨'6!

Gamaldags biðstofupólitík meirihlutans
Samfylkingin vill að ráðist verði í frumhönnun Öskjuhlíðarganga og stokkalausna á Miklubraut en leggst gegn áformum meirihluta borgarstjórnar um
samtals 112 milljóna lækkun framlaga til þjónustumiðstöðva og hverfaráða.
"/2'!2-, Fulltrúar Samfylking-

arinnar í borgarstjórn Reykjavíkur vilja að Öskjuhlíðargöng og
lagning hluta Miklubrautar í stokk
hafi forgang umfram gerð mislægra gatnamóta Kringlumýrarbrautar og Miklubrautar. Stendur
vilji þeirra til að undirbúningur
verkefnanna fari fram samhliða
umhverfismati á Sundagöngum.
Við síðari umræðu um fjárhagsáætlun borgarinnar, sem
fram fer í dag, leggur Samfylkingin til ýmsar breytingar á frumvarpi meirihlutans. Meðal annars
að álagningarhlutfall fasteignaskatta á íbúðarhúsnæði og holræsagjald lækki og fylgi almennu
verðlagi og gjaldskrár vegna þjónustu hækki ekki umfram verðþróun.
Þá gerir Samfylkingin sérstakar athugasemdir við áform meirihlutans um að draga úr fjárframlögum til þjónustu sem veitt er í
hverfamiðstöðvum en að sögn
Dags B. Eggertssonar, oddvita

flokksins, stendur til að skera
niður um 90 milljónir króna til sálfræðiþjónustu í skólum, heimaþjónustu við aldraða og stuðning
og þjónustu við fátæk börn og fjölskyldur. Einnig á að skera niður
styrkjafé hverfaráða. Þetta kallar
Dagur gamaldags biðstofupólitík.
„Það er verið að færa áherslurnar
frá samstarfi við íbúasamtök, frá
samstarfi við sterk sjálfstæð
hverfi sem hafa veruleg áhrif á
sín eigin málefni, inn í Ráðhúsið
með því að skera niður í þjónustumiðstöðvum, skera niður styrki
hverfaráða, skera niður þar sem
lýtur að því að styrkja hverfin
sjálf en bæta við reksturinn í ráðhúsinu um sextán prósent. Það er
verið að færa þetta styrkjafé allt
undir borgarstjóra og borgarráð
með tvöföldun á þeim styrkjalið
þannig að allir þurfa, virðist vera,
að millilenda í biðstofu borgarstjóra þar sem þegar er hundrað
manna biðlisti.“
Hverfaráðin hafa haft eina

3!-&9,+).'). 6),,
6ERJA  MILLJËNUM TIL HVERFISTENGDRA
STYRKJA ¹ VEGUM HVERFAR¹ÈA OG
VERJA ¹TTA MILLJËNUM TIL STUÈNINGS
VIÈ STOFNUN OG REKSTUR ÅBÒASAMTAKA Å
BORGINNI
!È TÅU MILLJËNUM VERÈI VARIÈ TIL STOFN
UNAR ÒTIBÒS !LÖJËÈAHÒSS Å AUSTUR
BORGINNI
!È STAÈA JAFNRÁTTISFULLTRÒA VERÈI
ENDURREIST OG TIL ÖESS VERÈI VARIÈ NÅU
MILLJËNUM
!È AÈGANGUR AÈ ,ISTASAFNI 2EYKJAVÅKUR
VERÈI ËKEYPIS OG FRAMLÎG TIL SAFNSINS
AUKIN UM LEIÈ UM ¹TTA MILLJËNIR
!È EINNI MILLJËN VERÈI VARIÈ TIL ÒTG¹FU
OG KYNNINGAR ¹ SIÈAREGLUM BORGAR
STJËRNAR

milljón króna til umráða á ári til
að veita til verkefna sem teljast
mega hverfunum og mannlífi í
þeim til framdráttar. Meirihluti
borgarstjórnar hyggst afnema
þetta fyrirkomulag en Samfylkingin vill viðhalda því og tvöfalda
fjárhæðina.
BJORN FRETTABLADIDIS

.IÈURSTÎÈUR SKOÈANAKANNANA ¹ .ORÈUR OG -IÈ !USTURLANDI KYNNTAR

(ELMINGUR AÈSPURÈRA HLYNNTUR ¹LVERI
550 5600
Hringdu ef blaðið berst ekki

- mest lesið

34«2)¨*! Á Norðurlandi öllu er um helmingur íbúanna
hlynntur fyrirhuguðum álversframkvæmdum á Bakka
við Húsavík. Athygli vekur að um 75 prósent Húsvíkinga eru hlynnt framkvæmdunum samkvæmt skoðanakönnun Capacent Gallup, en Capacent Ráðningar sér
um að ráða starfsmenn fyrir Alcoa Fjarðarál.
Markmið kannananna var að athuga viðhorf landsmanna í garð fyrirtækisins og til álversframkvæmda á
Norður- og Mið-Austurlandi. Á Mið-Austurlandi voru
flestir aðspurðra, eða um 82 prósent, fylgjandi framkvæmdunum í eigin heimahögum á Reyðarfirði, en á
landsvísu var aðeins um helmingur aðspurðra fylgjandi þeim. Fram kemur einnig að fylgnin við framkvæmdirnar á Reyðarfirði hefur dregist saman um 15
prósent á landsvísu síðan vorið 2004 og tæp 30 prósent
landsmanna eru almennt neikvæð í garð álversframkvæmda að því er kemur fram í fréttatilkynningu sem
Alcoa Fjarðarál sendi frá sér um helgina.

&YRIRHUGAÈ ER AÈ REISA ¹LVER ¹ "AKKA VIÈ (ÒSAVÅK

Fyrirhugað er að kynna drög að áætlun um umhverfismat í mars á næsta ári og er það fyrsta skref í undirbúningsferli vegna fyrirhugaðra framkvæmda á Bakka
við Húsavík.
RH
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Styrkur upp á
tæpa milljón

Hefur áhyggjur af vinnunni

Fá land, hús og
25 milljónir

,¥+.!2-, Sex verkalýðsfélög í
Eyjafirði hafa afhent Mæðrastyrksnefnd Akureyrar styrk að
upphæð 965 þúsund krónur. Björg
Hansen Jónsdóttir veitti styrknum viðtöku fyrir hönd Mæðrastyrksnefndar.
Úthlutun nefndarinnar hófst
fyrir helgi og segir Björg þörfina
mikla og mikið hafi verið að gera.
Mæðrastyrksnefnd Akureyrar
aðstoðar fólk um allan Eyjafjörð
og starfar allt árið þótt mestu
annirnar séu í kringum jólin. Þó
svo ákveðinn tími sé auglýstur til
umsókna mun Mæðrastyrksnefnd
ekki neita þjónustu utan auglýsts
tíma.
HS

,/.$/. Haraldur Hannes Guðmundsson, ljósmyndari í Lundúnum, tekur stórstígum framförum
dag frá degi, að sögn aðstandenda.
Haraldur gerir sig nú skiljanlegan
og getur skrifað hugsanir sínar á
blað, en hann er enn með öndunartúbu sem hamlar því að hann geti
mælt. Hefur Haraldur meðal annars lýst yfir áhyggjum af því að
geta ekki mætt í vinnuna.
Hörður Helgi Helgason, sem
áður fór ytra til að kasta síðustu
kveðju á Harald, segist ekki eiga
önnur orð en kraftaverk um batann. „Þetta er svo sterkur strákur
að það er aðdáunarvert að horfa
upp á,“ segir Hörður og segir að

-¾ÈRASTYRKSNEFND !KUREYRAR

,%)+3+«,!"2²). 6ILHJ¹LMUR ¶ 6IL
HJ¹LMSSON HEIMSËTTI HËP ÖEIRRA SEM ERU
Å LEIKSKËLABRÒARN¹MI

 ANNAÈ HUNDRAÈ Å N¹MI

Áhugi á námi
í leikskólabrú
-%..4!-, Stór hópur starfsmanna leikskóla Reykjavíkur
lauk fyrir helgina þriðju önn í
svokölluðu leikskólabrúarnámi.
Námið er alls fjórar annir og
útskrifast hópurinn næsta vor.
Mikill áhugi er á þessari
námsleið og á annað hundrað
félagsmenn í Eflingu stunda nám
í leikskólabrúnni í vetur.
Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson
borgarstjóri heimsótti hópinn í
tilefni þess að önninni er að ljúka
og kynnti sér þessa árangursríku
námsleið sem unnin er í samvinnu við menntasvið Reykjavíkurborgar.
HS

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 !

SKEIFAN 3 E-F · SÍMI 581-2333
WWW.RAFVER.IS

það komi læknum á óvart hversu
vel Haraldi gangi. Hann æfir nú
stíft til að styrkja líkamann, sem
er enn máttlítill öðru megin.
Yfirheyrslur lögreglunnar í
Bethnal Green-hverfinu hafa
verið árangurslausar og leitar hún
fleiri vitna. Enn er gengið út frá
því að árásarmennirnir hafi viljað
ræna Harald, en lögreglan bindur
vonir við að Haraldur sjálfur geti
brátt varpað ljósi á rás atburða.
Það sem er vitað er að hópur
manna réðst á Harald í austurhluta Lundúna sunnudaginn 19.
nóvember, að því er virðist fyrirvaralaust. Árásin þótti sérdeilis
fautaleg og var Haraldi vart hugað

!,-%..).'3¥¶2«44)2 Fjarðabyggð

,/.$/. 9FIRHEYRSLUR LÎGREGLUNNAR HAFA
VERIÈ ¹RANGURSLAUSAR ÖAÈ SEM AF ER

líf. Hann lá lengi meðvitundarlaus
í öndunarvél.
Söfnunarreikningur fyrir Harald er í SPRON. Reikningur 115026-26600, kt. 070970-4229.
KËÖ

hefur samið við tvo golfklúbba
um styrki að andvirði 25 milljóna
króna. Annar samningurinn er við
Golfklúbb Norðfjarðar og hinn
við Golfklúbb Eskifjarðar að því
er segir á vef bæjarstjórnarinnar.
Samkvæmt samningunum, sem
eru til fimm ára, leggur bæjarsjóður samtals 25 milljónir króna
til uppbyggingar á aðstöðu og
tækjakosti golfklúbbanna á
samningstímanum. Upphæðin
skiptist jafnt á milli klúbbanna.
Að auki leggur Fjarðabyggð
klúbbunum endurgjaldslaust til
land og húsnæði fyrir starfsemi
þeirra.
GAR
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„ ORÐRÉTT“
Veiðileyfi gefið út
bc Ö¹ SVARAR HIÈ ËHJ¹
KV¾MILEGA MANNFALL Å Ö¹GU
FRELSIS LÕÈR¾ÈIS OG L¾KKAÈS
OLÅUVERÈS TIL  LANGREYÈA ¹
M¹NUÈI ALLAN ÖANN TÅMA SEM
STRÅÈIÈ EÈA OFVEIÈIN Å ¥RAK
HEFUR STAÈIÈ YFIRn
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Pólitískt vanþakklæti
stúdenta
b¶EIR SEM HAFA VALIÈ ÖENNAN
FULLTRÒA TIL TRÒNAÈARSTARFA
HAFA Å ÖAÈ MINNSTA FENGIÈ
ÖAÈ STAÈFEST AÈ HANN SKIRRIST
EKKI VIÈ AÈ FËRNA HEILDAR
HAGSMUNUM N¹MSMANNA FYR
IR PËLITÅSKA SÁRHAGSMUNIn
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5PPLÕSINGAFULLTRÒI 3AMTAKA IÈNAÈARINS

Skoða slysin
ofan í kjölinn
b¶ESSI TÅÈU DAUÈASLYS Å UMFERÈINNI
GRÅPA MANN ÖESSA DAGANA OG MAÈUR
ER MIKIÈ AÈ SP¹ Å HVAÈ H¾GT SÁ AÈ
GERA MEÈ VEGAFRAMKV¾MDIR OG SLÅKT
¶ETTA HEGGUR MANN SÁRSTAKLEGA ¹
ÖESSUM ¹RSTÅMA m SEGIR (ARALDUR
$EAN .ELSON UPPLÕSINGAFULLTRÒI
3AMTAKA IÈNAÈARINS
b¡G HELD AÈ MENN ¾TTU VIRKILEGA AÈ
SP¹ Å ÖESSI BÅLSLYS .Ò ERU ÖRJ¹TÅU
FARNIR ¹ ¹RINU OG NÒ FINNST MÁR AÈ
ÖAÈ ÖURFI AÈ TAKA ÖESSI SLYS OG
SKOÈA ÖAU OFAN Å KJÎLINN ¶AÈ ÖARF
AÈ SKOÈA VEGINA TIL D¾MIS 6ESTUR
LANDSVEGINN OG FARA YFIR FRAMLÎG TIL
VEGAM¹LA SÁRSTAKLEGA ¹ SUÈVEST
URHORNI LANDSINS OG 3UÈURLANDI
MEÈ TILLITI TIL ÖESSA ¶AÈ ER AUGLJËST
p OG HEFUR OFT VERIÈ Å UMR¾ÈUNNI
p AÈ ÖEIR SEM LENDA Å SLYSUM EÈA
VALDA SLYSUM ERU AÈ HLUTA TIL UNGIR
ÎKUMENN -AÈUR HEYRIR AF MÎNNUM
MEÈ NOKKURRA DAGA ÎKUSKÅRTEINI
SEM ERU TEKNIR ¹ TVÎ HUNDRUÈ
KÅLËMETRA HRAÈA JAFNVEL INNANB¾JAR
¶AÈ ÖARF AÈ TAKA VERULEGA ¹ B¾ÈI
Å KENNSLU OG ÎÈRU OG HERÈA JAFNVEL
VIÈURLÎG VIÈ ALVARLEGUM UMFERÈAR
LAGABROTUM +ANNSKI ÖARF AÈ HORFA
SÁRSTAKLEGA ¹ OFSAAKSTUR FREKAR EN
TIL D¾MIS NOTKUN STEFNULJËSA -ÁR
FINNST AÈ ÖAÈ ÖURFI AÈ TAKA ¹ ALVAR
LEGUM UMFERÈARLAGABROTUM EINS OG
OFSAAKSTRI AF MEIRI HÎRKUm

Jólastuðið er fullt starf
b¡G ER BARA Å FULLU STARFI VIÈ AÈ VERA Å JËLA
STUÈI SPILA JËLALÎG OG DREKKA PIPARMINTUTE
MEÈ KANELKEIM m SEGIR +RISTJ¹N " *ËNASSON
3KÅRNIR SONUR HANS OG 'ERÈAR +RISTNÕJAR VARÈ
EINS ¹RS ¹ ¹RINU b¶ETTA ERU ÎNNUR JËLIN HANS
3KÅRNIS EN FYRSTU JËLIN SEM HANN ER MEÈ
VITAÈUR UM 6IÈ FËRUM Å "LËMAVAL OG HANN
HLJËP HRINGINN Å KRINGUM *ËLALANDIÈ 3VO
FËRUM VIÈ OG KEYPTUM TRÁ HJ¹ ,ANDAKOTSSPÅT
ALA OG 'ERÈUR KOM MEÈ JËLASKRAUT HEIM FR¹
+AUPMANNAHÎFNm
¶ETTA ERU EKKI BARA FYRSTU JËLIN SEM 3KÅRNIR
ER MEÈVITAÈUR UM HELDUR LÅKA FYRSTU JËLIN Å
LANGAN TÅMA SEM +RISTJ¹N ER EKKI AÈ VINNA
FYRIR %DDU BËKAÒTG¹FU
b.ÒNA HEF ÁG GËÈAN TÅMA TIL AÈ VERA Å
JËLASKAPI OG ÖARF EKKI AÈ HAFA ¹HYGGJUR AF
ÖVÅ HVAÈ B¾KURNAR KOSTA Å "ËNUS OG HVER

F¾R HVERNIG DËMAm +RISTJ¹N HEFUR ÖË
FYLGST VEL MEÈ JËLABËKA
FLËÈINU b¡G VAR AÈ LESA
3KIPIÈ EFTIR 3TEF¹N
-¹NA SEM ER MJÎG
SPENNANDI BËK OG
EINNIG BËK UM 3IG
URJËN 'UNNARSSON
PREST ¹ +IRKJUB¾J
ARKLAUSTRI %N ÁG ¹
EFTIR AÈ LESA STËRU
ÖYKKU B¾KURNAR EINS
OG 3K¹LDALÅF SEM ÁG
VONAST TIL AÈ F¹ Å
JËLAGJÎFm

50025.!,%')
*«,!36%)..)..
(%),!'52 .)+5,3 &2 -µ2!
N(INN UPPRUNA
LEGI JËLASVEINN
VAR BISKUPINN
.IKUL¹S FR¹ -ÕRA
ÖAR SEM NÒ ER
4YRKLAND 'AF
HANN HINUM
F¹T¾KU GJAFIR
MEÈAL ANN
ARS GAF HANN
F¹T¾KUM KONUM HEIMANMUND
SVO Ö¾R G¾TU GIFST OG ÖYRFTU
ÖVÅ EKKI AÈ GERAST V¾NDISKONUR
.IKUL¹S VAR UPPI ¹ FJËRÈU ÎLD
EN BEIN HANS VORU FLUTT TIL ¥TALÅU
AF KAUPMÎNNUM ¹RIÈ 
+IRKJA VAR BYGGÈ YFIR ÖAU OG HËFU
PÅLAGRÅMAR BR¹TT AÈ LEGGJA LEIÈ
SÅNA ÖANGAÈ

Sensor-kynslóð lærir að raka sig
Þegar ungir menn af þeirri
kynslóð sem fæddist á 8.
áratugnum komust á fermingaraldur voru fleiri en
nánustu ættingjar sem
færðu þeim gjafir til marks
um að menn væru komnir
til ára og mögulega vits.
Fyrirtækið Globus sendi
þeim spánnýja Gillette
Sensor-rakvél til að bjóða
þá velkomna í tölu fullorðinna.
Þegar tekið er upp á því að raka
sig í fyrsta sinn er það sjaldan
stórslysalaust. Bólurnar þvælast
fyrir, blóðið flæðir og oftar en
ekki er hýjungurinn minna útlitslýti en afrakstur rakstursins. Árið
1998, þegar Gillette Sensor-kynslóðin var að komast af unglingsárum, varð bylting í rakstursmálum með Gillette Mach3. Skafan
var þriggja blaða, sem gerði rakstur bæði einfaldari og öruggari.
Einnig var búið að endurbæta
bæði skaftið og hausinn og koma
fyrir blárri rönd sem gaf til kynna

+/.2¨ *«.33/. ,ÎGFR¾ÈINEMI Å (2

Morgunverður frá
kl. 9:00 - 11:00
mánudaga - laugardaga

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

hvenær ætti að skipta um rakvélablöð. Sá galli var þó á gjöf Gillette,
að ekki var hægt að nota nýju
undrablöðin á gamla Sensor-fermingarskaftið. Urðu því þeir sem
töldust ekki fallegir með alskegg
að ráðast út í nýjar fjárfestingar.
En unga fólkið í dag hefur það
gott, eins og þeir sem eldri eru
þreytast seint á að benda á. Sú
kynslóð sem nú var að rembast við
að læra að raka sig fékk Mach3
senda heim og slapp því við hið
erfiða Sensor-tímabil. Sá munur
var einnig á að nú var miðað við 18
ára aldur frekar en fermingu.
„Þetta var gert í eitt til tvö ár
þegar Mach3 kom á markað. Við
máttum þá ekki lengur senda rakvélar til fólks undir lögaldri, svo
við miðuðum við 18 ára aldur,“
segir Börkur Árnason hjá Globus,
sem flytur inn Gillette. „Upprunalega var Sensorinn sendur heim til
að keppa við rafmagnsrakvélarnar, sem eru ekki jafn stór hluti af
markaðnum nú og þær voru þá.“
Konráð Jónsson, nemi í lögfræði við HR, er af Mach3-kynslóðinni, sem brátt mun gera sig
gjaldandi í atvinnulífinu.
„Í jólaprófunum 2003 þegar við
vorum 19 ára fengum við allir
svona rakvél senda heim. Við
vorum komnir með prófhýjung en
mættum allir rakaðir daginn
eftir.“ Átakið virðist hafa skilað
sínu.
„Þetta kom mér á bragðið og ég
hef endurnýjað hana síðan þá. Ég
er núna búinn að fá mér batterísrakvél sem virkar mjög vel.“
Batterísvélarnar virðast vera
að koma sterkar inn aftur. Árið
2004 hóf Gillette framleiðslu á rafmagnsrakvélum sem nefnast M3
Power. Guðrún í versluninni Lyfju
í Kringlunni telur þessa nýjung
seljast næstum jafnvel og allar
aðrar gerðir samanlagt. Þær eru
þó talsvert dýrari. Ein slík kostar
1901 krónu í Lyfju en 1699 í Hagkaup. Venjuleg Mach3 kostar 1001
krónu í Lyfju og 799 í Hagkaup, en
gamli Sensorinn kostar 822 krónur í Lyfju.

'),,%44% (ÁR ¹ÈUR FYRR TÅÈKAÈIST ÖAÈ AÈ DRENGIR FENGU SENDA RAKVÁL TIL AÈ BJËÈA

Ö¹ Å TÎLU FULLORÈINNA -ARGIR FËRU FLATT ¹ ÖVÅ ÖEGAR HNÅFNUM VAR RENNT YFIR BËLUGRAFIN
ANDLITIN

Fyrir utan Bic einnota rakvélar eru Gillette svo til einu rakvélarnar sem eru seldar hérlendis,
en sumar búðir selja Wilkinson.
„Þetta hefur verið þróunin undanfarin 15 ár. Í Evrópu og Bandaríkjunum er Gillette langsterkast,“ segir Börkur. Ástæðuna
segir hann vera þá að þeir séu

duglegir að koma með nýjungar.
Og í janúar kemur næsta nýjungin hingað til lands, Fusion-vélarnar, sem innhalda hvorki meira né
minna en fimm blöð. Hvort aukablöðin gagnist þeim sem nú eru að
byrja að raka sig mun tíminn leiða
í ljós.

4ÅMAMËT Å SÎGU RAKSTURSINS
Gillette-fyrirtækið var stofnað af King Camp Gillette árið
1901. Fjölskylda Gillette hafði
tapað öllum eignum sínum í Chicago-brunanum mikla árið 1871.
Starfaði King um tíma sem
sölumaður tappafyrirtækisins
Crown Cork and Seal Company,
en gostappar voru fyrsti fjöldaframleiddi einnota varningurinn.
Með þá sem fyrirmynd fann
King upp rakvél sem hægt var
að skipta um blöð á. Rakvélin
varð mjög vinsæl og gafst nú
almenningi í fyrsta sinn kostur
á að raka sig sjálfur, en áður
höfðu sérfræðingar, svonefndir
rakarar, séðu um það starf.
Þegar Bandaríkjaher hóf þátttöku í fyrri heimsstyrjöldinni
keypti herinn allar sínar hermannarakvélar af Gillette. King
var sósíalisti og skrifaði nokkrar bækur um draum sinn um hið

fullkomna samfélag. Hann
varð gjaldþrota í kreppunni
og lést árið 1932.
Fyrirtækið dafnaði þó
áfram, og hefur viðskiptahugmyndin sem lá að baki
síðar hlotið nafnið „rakvélaog rakvélablaða-viðskiptamódelið.“ Vísar það til þess
þegar eitthvað er selt undir
kostnaðarverði til að ýta
undir sölu á einhverju öðru,
í þessu tilfelli rakvélar til
að selja rakvélablöð. Annað
dæmi er einnig frá Gillette
komið. Þeir selja tiltölulega ódýrar rafmagnsrakvélar og einnig batterí, en
Duracell heyrir undir sömu
samsteypu.“
VG
(%2-!..!2!+3452 'ILLETTE

GR¾DDI VEL ¹ AÈ RAKA D¹TA Å
HEIMSSTYRJÎLDUNUM

VALURG FRETTABLADIDIS
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-ANNVIRKJASJËÈUR .!4/ SEM HEITIR ¹ ENSKU
.!4/ -AINTENANCE AND 3UPPLY /RGANIZAT
ION .!-3/ VAR STOFNAÈUR ¹RIÈ  NÅU
¹RUM EFTIR AÈ !TLANTSHAFSBANDALAGIÈ SJ¹LFT
KOMST ¹ LAGGIRNAR %FTIR BROTTFÎR BANDARÅSKA
VARNARLIÈSINS AF LANDINU  SEPTEMBER
SÅÈASTLIÈINN HEFUR ¥SLAND FENGIÈ AÈILD AÈ
SJËÈNUM OG MUN ¹ N¾STA ¹RI Å FYRSTA SINN
HEFJA GREIÈSLUR Å HANN
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3VONA ERUM VIÈ

(VAÈ ¹ -ANNVIRKJASJËÈURINN ¹ ¥SLANDI
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fréttir og fróðleikur
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Flestir frá
Bretlandi
 FLEIRI FERÈA
MENN KOMA TIL
¥SLANDS Å ¹R EN Å
FYRRA SÁ MIÈAÈ VIÈ
TALNINGU Å ,EIFSSTÎÈ
FYRSTU ELLEFU M¹N
UÈI ÖESSA ¹RS OG
NEMUR FJÎLGUNIN
  PRËSENTUM FR¹
Å FYRRA
%2.!
¥ HVAÈA ERINDA
(!5+3$«44)2
GJÎRÈUM ERU
&RAMKV¾MDA
FERÈAMENNIRNIR
STJËRI 3AMTAKA
b9FIR VETURINN ER
FERÈAÖJËNUST
UNNAR
MIKIÈ UM AÈ FËLK
SÁ AÈ KOMA Å
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EINNIG VINS¾LT OG 2EYKJANESIÈ Å HEILD
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¥ ÎLL ÖAU  ¹R SEM BANDARÅSKA VARNARLIÈIÈ
DVALDI HÁR ¹ LANDI VORU "ANDARÅKIN Å HLUT
VERKI bGISTIRÅKISm GAGNVART -ANNVIRKJASJËÈI
.!4/ HVAÈ VARÈAR FRAMKV¾MDIR HÁR ¹ LANDI
SEM SJËÈURINN TËK Ö¹TT Å AÈ FJ¹RMAGNA &YRIR
FÁ ÒR SJËÈNUM VAR MEÈAL ANNARS GREITT FYRIR
BYGGINGU FLUGBRAUTANNA ¹ +EFLAVÅKURFLUGVELLI
SEM VAR GERT SAMKV¾MT .!4/ HERFLUG

VALLASTÎÈLUM ÕMIS MANNVIRKI ¹ VARNAR
SV¾ÈINU SVO SEM SÁRSTYRKTU FLUGSKÕLIN
HLUTA AF OLÅUBIRGÈAHÎFNINNI Å (ELGUVÅK SVO
OG RATSJ¹RSTÎÈVARNAR FJËRAR OG ÅSLENSKA LOFT
VARNAKERFIÈ SVONEFNDA SEM ER REKSTRARKERFI
RATSJ¹RSTÎÈVANNA

(VAÈ FELST Å ÖVÅ AÈ VERA GISTIRÅKI
3AMNINGAR UM SKIL ¹ LANDI OG EIGNUM VARN
ARLIÈSINS VAR MEÈAL SAMNINGA SEM KOMU

Hafði legið lengi undir grun
Tom Stephens sagðist hafa
verið vinur allra vændiskvennanna, sem hann er
grunaður um að hafa drepið
á síðustu vikum í Suffolk á
Englandi.
Snemma í gærmorgun var 37 ára
maður handtekinn í austanverðu
Englandi grunaður um morðin á
fimm vændiskonum, sem allar
fundust látnar nú í desember.
Breskir fjölmiðlar sögðu manninn heita Tom Stephens. Hann
hafði komið fram opinberlega í
síðustu viku í viðtali við breska
ríkisútvarpið BBC og um helgina
birtist viðtal við hann í blaðinu
Sunday Mirror, þar sem hann
sagðist þekkja allar vændiskonurnar fimm og einnig sagði hann
að lögreglan hefði sig grunaðan í
málinu. Hann hefði þegar verið
yfirheyrður fjórum sinnum og
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Postulín sem gleður – Pillivuyt

byggist við að verða handtekinn.
„Út frá lýsingu lögreglunnar
lítur þetta út fyrir að vera ég –
hvítur karlmaður á aldursbilinu
25 til 40 ára, sem er kunnugur á
þessum slóðum og vinnur óvenjulegan vinnutíma. Líkin hafa lent
nálægt húsinu mínu,“ sagði hann,
og enn fremur: „Ef nýjar upplýsingar, tilviljunarkenndar upplýsingar, skjóta upp kollinum gæti
svo farið að ég yrði handtekinn.“
Hann sagðist þó sannfærður
um að hann yrði ekki ákærður.
„Ég er vinur þeirra,“ sagði hann í
viðtalinu um helgina. „Ég var
nákomnastur Taníu og Gemmu
líka. Ég var nákominn hinum líka
en ég hefði átt að vera þarna til
þess að gæta þeirra.“
Hann býr í smábænum Trimley
St. Martin, sem er um það bil 13
kílómetra suðaustur af borginni
Ipswich þar sem allar konurnar
fimm stunduðu vændi. Þær fundust flestar skammt frá þjóðveginum A14 sem liggur sunnan við
borgina.
Lögreglan réðst inn í íbúð hans
í Trimley klukkan 7.20 í gærmorgun. Lögreglan hafði gert húsleit
heima hjá honum strax 22. nóvember síðastliðinn, tíu dögum áður
en fyrsta líkið fannst.
Fyrsta stúlkan hvarf í októberlok en fyrsta líkið fannst ekki fyrr
en 2. desember. Eftir það liðu tíu
dagar þar til hið síðasta kom í leitirnar, hinn 12. desember síðastliðinn. Allar fundust hinar látnu
naktar, að frátöldum skartgripum.
Fyrsta líkið sem fannst var af
Gemmu Adams, 25 ára, og fannst
hún í læk í nágrenni Ipswich-borg-
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ÒT ÒR VIÈR¾ÈUM ÅSLENSKRA OG BANDARÅSKRA
STJËRNVALDA ¹ ÖVÅ H¹LFA ¹RI SEM LEIÈ FR¹ ÖVÅ
"ANDARÅKJASTJËRN TILKYNNTI UM MIÈJAN MARS
SÅÈASTLIÈINN AÈ HÒN HEFÈI ¹KVEÈIÈ AÈ KALLA
ALLT SITT LIÈ OG BÒNAÈ FR¹ ¥SLANDI 3AMKV¾MT
SKILASAMNINGNUM TEKUR ¥SLAND VIÈ HLUTVERKI
GISTIRÅKIS GAGNVART -ANNVIRKJASJËÈI .!4/
%NN ER ÖË EFTIR AÈ GANGA BETUR FR¹ SAMNING
UM UM ÖAÈ HVAÈ VERÈUR ÒR ÖESSUM MANN
VIRKJUM HVER ÖEIRRA VERÈI REKIN ¹FRAM OG
HVER SKULI BERA KOSTNAÈINN AF REKSTRI ÖEIRRA
EÈA ÒRELDINGU OG NIÈURRIFI 3KIPTIR ÖAR MESTU
FYRIR ¥SLENDINGA AÈ NIÈURSTAÈA F¹IST Å FRAMTÅÈ
RATSJ¹RKERFISINS SEM KOSTAR MÎRG HUNDRUÈ
MILLJËNIR KRËNA ¹ ¹RI AÈ REKA
(ÎFUÈSTÎÈVAR FRAMKV¾MDANEFNDAR
-ANNVIRKJASJËÈSINS .!-3! .!4/ -AIN
TENANCE AND 3UPPLY !GENCY ERU Å #APELLEN
Å ,ÒXEMBORG
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&R¾GASTI RAÈMORÈINGI ALLRA TÅMA SEM
DRAP FIMM V¾NDISKONUR Å AUSTURHLUTA
,UNDÒNABORGAR ¹RIÈ  (ANN N¹È
IST ALDREI OG TALIÈ ÒTILOKAÈ AÈ HANN
VERÈI NOKKRU SINNI NAFNGREINDUR
5PP HEFUR KOMIÈ FJÎLDI KENNINGA UM
HVER ¹TTI Å HLUT OG EIN ÖEIRRA TENGDI
JAFNVEL MEÈLIMI BRESKU KRÒNUNNAR
VIÈ MORÈIN ,ÅKLEGAST ER TALIÈ AÈ ÖETTA
HAFI VERIÈ ALMÒGAMAÈUR SEM ENGINN
TËK EFTIR Å HVERFI SEM GL¾PAMENN OG
V¾NDISKONUR HÁLDU TIL Å %NGIN SÎNN
UNARGÎGN HAFA VARÈVEIST TIL ÖESSA
DAGS (AFA BER Å HUGA AÈ T¾KNI TIL
AÈ TAKA FINGRAFÎR OG LÅFSÕNI HAFÈI EKKI
VERIÈ ÖRËUÈ
-ORÈIN VORU SÁRSTAKLEGA ËHUGN
ANLEG VEGNA ÖESS HVERSU LÅK KVENN
ANNA VORU ILLA ÒTLEIKIN &YRSTU FJËRAR
V¾NDISKONURNAR DRAP MORÈINGINN
¹ GÎTUM ÒTI EN Ö¹ SÅÈUSTU ¹ HEIMILI
HENNAR 3ÎKUM ÖESS VAR HÒN VERST
FARIN OG TALIÈ ER AÈ ¹ST¾ÈAN SÁ SÒ AÈ
MORÈINGINN HAFÈI MEIRI TÅMA OG N¾ÈI
TIL AÈ SVÅVIRÈA HANA EN Ö¾R FYRRI

0ETER 7ILLIAM 3UTCLIFFE  4HE 9ORK
SHIRE 2IPPER
 JANÒAR  LAUK FIMM ¹RA DR¹PS
¾ÈI HINS SVOKALLAÈA 9ORKSHIRE 2IPPER
 FIMM ¹RUM FR¹ JÒLÅ  ÖEGAR
HANN LÁT FYRST TIL SKARAR SKRÅÈA HAFÈI
HANN MYRT ÖRETT¹N KONUR OG SKILIÈ SJÎ
AÈRAR EFTIR TIL AÈ DEYJA HELS¾RÈAR ¹
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ar. Sex dögum síðar fannst lík
Taniu Nicol, 19 ára, á floti í lítilli
tjörn. Hinn 10. desember fundust
líkamsleifar Anneli Alderton, 24
ára, í skóglendi, en nú um helgina
skýrði lögreglan frá því að hún
hefði verið með barni, komin þrjá
mánuði á leið. Á þriðjudaginn
fundust svo Paula Clennell, 24 ára,
og Annette Nicholls, 29 ára, látnar
á akri.
Tvær kvennanna voru kyrktar
til bana, en ekki hefur tekist að
greina banamein hinna þriggja.
Verið er að rannsaka hvort þeim
hafi verið byrlað eitur því svo
virðist sem þær hafi ekki veitt
árásarmanni sínum viðnám áður
en þær létust.
Rannsóknin getur þó tekið
margar vikur, því allar voru konS¹L OG LÅKAMA 3UTCLIFFE RÁÈST AÈALLEGA
¹ V¾NDISKONUR EN ÖAÈ VAR EKKI ALGILT
¶AR MEÈ LAUK EINNI ST¾RSTU LÎGREGLU
RANNSËKN Å BRESKRI SÎGU ÖAR SEM 
ÖÒSUND MANNS VORU YFIRHEYRÈIR OG  
MILLJËNIR BÅLNÒMERA VORU RANNSÎKUÈ
3UTCLIFFE VAR ¹ ÖESSU FIMM ¹RA TÅMA
BILI YFIRHEYRÈUR AF
LÎGREGLU NÅU SINNUM
EN SLEPPT (ANN VAR
KALLAÈUR bMORÈ
INGINN MEÈ NÅU
LÅFINm SVO OFT RÁÈST
HANN ¹ KONUR SEM
0%4%2 7),,)!- KOMUST FR¹ HONUM
354#,)&&%
LIFANDI ¹N ÖESS AÈ
N¹ST 3UTCLIFFE YFIRBUGAÈI KONURNAR
MEÈ ÖVÅ AÈ SL¹ Ö¾R OFT ÅTREKAÈ MEÈ
KLAUFHAMRI (ANN STAKK Ö¾R SÅÈAN
MEÈ HNÅFI MARGSINNIS OG MISNOTAÈI
KYNFERÈISLEGA B¾ÈI ¹ÈUR OG EFTIR AÈ
Ö¾R LÁTUST
3UTCLIFFE N¹ÈIST FYRIR TILVILJUN EFTIR
AÈ LÎGREGLUÖJËNAR URÈU VARIR VIÈ
BIFREIÈ SEM VAR LAGT AFSÅÈIS 3UTCLIFFE
REYNDI AÈ LJÒGA TIL NAFNS OG VISSI EKKI
HVAÈ V¾NDISKONAN VIÈ HLIÈ HANS HÁT
3UTCLIFFE FULLYRTI EFTIR HANDTÎKUNA
AÈ HANN V¾RI VEIKUR ¹ GEÈI OG HEFÈI
FENGIÈ SKIPUN FR¹ GUÈI UM AÈ DREPA
¶ESSI FULLYRÈING HANS VAR EKKI TEKIN
TRÒANLEG OG HANN VAR D¾MDUR Å 
¹RA FANGELSI (ANN VAR ÖË F¾RÈUR ¹
GEÈSJÒKRAHÒS NOKKRUM ¹RUM SÅÈAR
ÖAR SEM HANN DVELUR ENN

!ÈRIR BRESKIR RAÈMORÈINGJAR
*OHN #HILDS $RAP OG BRENNDI SEX
FËRNARLÎMB SÅN Å KJALLARAÅBÒÈ SINNI
&ÁKK LÅFSTÅÈARDËM ¹RIÈ 

urnar háðar eiturlyfjum og notuðu
fleiri en eina tegund, að því er lögregluforinginn Stewart Gull upplýsti í viðtali við fjölmiðla. Í gær
var skýrt frá því að rannsókn á
banameini þeirra allra hefði verið
frestað um óákveðinn tíma.
Lögregluliðið í Suffolk er hið
minnsta í Bretlandi og hefur notið
aðstoðar
lögreglumanna
víðs
vegar að af landinu. Alls hafa
meira en 500 lögreglumenn tekið
þátt í rannsókninni og á sunnudaginn höfðu lögreglunni borist tíu
þúsund símtöl með ábendingum
frá almenningi.
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#OLIN )RELAND (ERJAÈI ¹ SAMFÁLAG
SAMKYNHNEIGÈRA Å ,ONDON (ANN
PYNTAÈI OG MYRTI FIMM KARLMENN ¹
STUTTUM TÅMA &ÁKK LÅFSTÅÈARDËM ¹RIÈ

+EN %RSKINE b+YRKJARINN FR¹ 3TOCK
WELLm -YRTI SJÎ ELDRI BORGARA ¹ STUTT
UM TÅMA $¾MDUR Å  ¹RA FANGELSI
¹RIÈ 
*OHN 2EGINALD #HRISTIE $RAP AÈ
MINNSTA KOSTI ¹TTA KONUR MEÈ GASI Å
ÅBÒÈ SINNI OG SVÅVIRTI LÅKIN KYNFERÈIS
LEGA (ENGDUR ¹RIÈ

*OHN (AIGH
b3ÕRUBAÈS VAMPÅR
ANm (AIGH ER TALINN
HAFA DRUKKIÈ BLËÈ
FËRNARLAMBA SINNA
¹ÈUR EN HANN EYDDI */(. 2%').!,$
LÅKAMSLEIFUM ÖEIRRA #(2)34)%
Å SÕRU (AIGH VAR
HENGDUR FYRIR GL¾PI
SÅNA ¹RIÈ 
$ENNIS .ILSEN $RAP
AÈ MINNSTA KOSTI
FIMMT¹N EINSTAKLINGA
¹ FIMM ¹RA TÅMABILI
AÈALLEGA ÒTIGANGS
*/(. (!)'(
FËLK (ANN N¹ÈIST
ÖEGAR LÅKAMSHLUTAR
STÅFLUÈU NIÈURFÎLL
Å ÅBÒÈ HANS OG
N¹GRANNAR KÎLLUÈU
¹ VIÈGERÈARMANN
$¾MDUR FYRIR SEX
AF MORÈUNUM ¹RIÈ
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3D comb Filter "7¨i^gbncY^c
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8ms svartími ";ng^ghedgi^Â

5.669
**Tölvu- og tækjalán 36 mán.

Stafrænt HDMI "IZc\^

12.499
Vaxtalaust 12 mán.

PC tengi";ng^giakjcV

149.988
Staðgreitt

cY
Skerpa 1:1200 ";ng^gWZig^bn
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Gj\a
kZgÂ

Veldu þér heimabíó með 5.000 kr. afslætti með sjónvarpi

3.727

Staðgreitt

Vaxtalaust 12 mán.
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**Tölvu- og tækjalán 36 mán.
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SCHT340
PANASONIC HEIMABÍÓ
Fjölkerfa
JPEG, MP4, DivX6
5 hátalarar + Bassahátalari

29.988

2.499

Staðgreitt

Vaxtalaust 12 mán.

NVGS27B
PANASONIC
30x aðdráttur
2.5” Litaskjár
Pure Colour Engine
Virkar sem vefmyndavél

3 spólur og taska fylgir
7. 596

2.999
Vaxtalaust 12 mán.

35.988
Staðgreitt

DSCW50
Sony CyberShot W50
6 Megapixlar
2,5” Skjár
3x optical aðdráttur
“Anti-blur” ISO1000
High Sensitivity

512 MB minniskort

2.499
Vaxtalaust 12 mán.

6. 999

29.988
Staðgreitt
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3D comb Filter "7¨i^gbncY^c

V
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**Tölvu- og tækjalán 36 mán.
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Vaxtalaust 12 mán.
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Beauvais asíur
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Ora sveppir í sneiðum

88

kr./stk.

Ora aspas skorinn
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Beauvais rauðkál/rauðrófur
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Coke & Coke light 4 X 2 ltr
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Eðalfiskur reyktur og grafinn lax

2396

kr./kg.

Gamba reyktur áll

Gamba reyktur makríll

599

399

kr./pk.

kr./pk.

Ananas
Rósakál í pakka 550g í pok
Rauðrófur

49

kr./kg.

119

kr./pk.

Rauðkál

99

kr./kg.

119

kr./stk.
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undanförnum mánuðum hefur orðið mikil breyting á vettvangi utanríkis- og varnarmála hér á landi. Skyndileg og
að margra mati óvænt brottför Varnarliðsins hefur valdið þessu. Þeir sem best fylgdust með og þekktu til áttu
auðvitað að vita, að það var aðeins spurning um tíma, en
ekki hvort eða hvenær stjórnvöld í Bandaríkjunum ákvæðu að flytja
starfsemi sína héðan.
Átakasvæðin í heiminum hafa verið að flytjast til og þörfin fyrir
öflugt eftirlit héðan minnkaði með hverjum deginum frá því að
kalda stríðinu lauk. Almennt var kannski ekki búist við að brottför
Varnarliðsins myndi bera svo brátt að sem raun varð á og kemur
þar margt til.
Æðstu ráðamenn í Bandaríkjunum höfðu gefið það ótvírætt í
skyn við okkar menn að við skyldum vera róleg, en svo voru bara
aðrir sem bókstaflega tóku af þeim ráðin, þrátt fyrir vinalegt viðmót og þétt handtök í Washington.
Undirritun nýs varnarsamnings í Washington markaði ákveðin tímamót í samskiptum Íslands og Bandaríkjanna. Sú ákvörðun
Íslendinga að halda fast í svokallaðar sýnilegar varnir með fjórum
herþotum var í margra augum ekki vænleg til árangurs, en á það
ber að líta að þessum þotum fylgdi þyrlusveit.
Ólafur Sigurðsson, fyrrverandi sjónvarpsfréttamaður, sem um
árabil hefur fylgst með íslenskum utanríkis- og varnarmálum,
komst réttilega að orði í grein í Fréttablaðinu á sunnudag, þegar
hann sagði : „Fjórar þotur gátu ekki varið Ísland, ef rússneski flotinn, sem lá við Langanes hefði viljað taka Þórshöfn.“
Varla var blekið þornað af nýja varnarsamningnum þar sem
Bandaríkjamenn heita því að verja Ísland á ófriðartímum, þegar
íslenskir ráðamenn með forsætisráðherrann og utanríkisráðherrann fremsta í flokki fóru að tala um varnar- og öryggismál við ráðherra í nágrannalöndunum, einkum þó í Noregi og Danmörku. Það
er að vísu ágætt að ræða þessi mál við þá og aðra samherja okkar
í Nato, en halda íslensk stjórnvöld virkilega að Norðmenn fari að
annast hernaðarlegt eftirlitsflug fyrir okkur Íslendinga án þess að
fá eitthvað fyrir það, eða eitthvað komi í staðinn?! Það er auðvitað
af og frá. Norskir skattborgarar eru áreiðanlega ekki tilbúnir til
að leggja fjármuni í varnir Íslands. Fyrrnefndar nágrannaþjóðir
koma áreiðanlega til aðstoðar ef slys verða á hafinu umhverfis
Ísland, hvort sem um er að ræða manntjón eða mengunarslys. En
að fara að greiða Norðmönnum fyrir eftirlit með einum eða öðrum
hætti, á meðan við erum með samninginn við Bandaríkjamenn, er
auðvitað út í hött.
Það sem brýnt er að átta sig á, eins og Ólafur segir í grein sinni, er
að: „Við þurfum að ná upp sextíu ára slaka og skilgreina sjálf okkar
öryggismál og hagsmuni.“ Í þessum efnum er brýnt að við komum
okkur upp sérfræðingum á þessu sviði, sem ekki eru smitaðir af
pólitískum öflum, geta starfað sjálfstætt og lagt kalt mat á hlutina.
Vísir að slíkri starfsemi var hér fyrir allnokkrum árum, en lagðist
því miður af. Þarna er brýnt verkefni fyrir Háskóla Íslands og hina
ungu og ört vaxandi aðra háskóla okkar. Við þurfum að leggja eigið
mat á utanríkismál okkar og hvaða leiðir séu bestar fyrir okkur í
þeim efnum en ekki að treysta á aðrar þjóðir og erlendar vísindastofnanir í þeim efnum, þótt gott sé líka að hafa sjónarmið annarra
til hliðsjónar.
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&RAM EÈA AFTUR

+RËNUNNI KASTAÈ

6EISLAN ENDALAUSA

3¾UNN 3TEF¹NSDËTTIR RITARI &RAM
SËKNARFLOKKSINS OG ÖINGMAÈUR VAR
¹N¾GÈ MEÈ AFM¾LISH¹TÅÈ SÅNS FLOKKS
¹ LAUGARDAGINN &LOKKSMENN HEFÈU
KOMIÈ SAMAN OG FAGNAÈ ÖVÅ AÈ VERA Å
ELSTA STARFANDI STJËRNM¹LAFLOKKI LANDS
INS b6IÈ KYNNTUM EINNIG SÁRSTAKT
AFM¾LISMERKI SEM NOTAÈ VERÈUR ¹
ÖESSU AFM¾LIS¹RI -ÁR FINNST MERKIÈ
VEL HEPPNAÈ ¥ ÖVÅ M¹ SJ¹ FËLK SEM
HORFIR BEINT FRAM ¹ VEGINN
OG MINNIR OKKUR ¹ AÈ
VIÈ ERUM AÈ STARFA FYRIR
FËLK FËLKIÈ Å LANDINU m
SEGIR 3¾UNN !ÈRIR
SPYRJA HVORT FËLKIÈ SÁ
EKKI FREKAR AÈ HORFA TIL
BAKA ÖEGAR FLOKKURINN
STËÈ ÎGN BETUR AÈ VÅGI Å
ÅSLENSKUM STJËRNM¹LUM

-IKIÈ HEFUR VERIÈ GERT ÒR ÖVÅ AÈ
BANDARÅSK VERSLUNARKEÈJA 7HOLE
&OODS HAFI ¹KVEÈIÈ AÈ AUGLÕSA
EKKI ÅSLENSKAR VÎRUR Å HILLUM SÅNUM
ST¾ÈAN ER MEÈAL ANNARS HVALVEIÈAR
¥SLENDINGA %R Ö¹ GEFIÈ Å SKYN AÈ MIKL
IR HAGSMUNIR SÁU Å HÒFI 6IÈSKIPTIN VIÈ
7HOLE &OOD NEMA SAMT EKKI NEMA
UM  MILLJËNUM KRËNA ¹ ¹RSGRUNNI
3EM D¾MI ¹¾TLAR RÅKIÈ AÈ NIÈUR
GREIÈA LAMBAKJÎTSFRAMLEIÈSLU UM  
MILLJARÈA KRËNA ¹RIÈ  ¶¹ HEFUR
ÒTFLUTNINGSSKYLDA SAUÈFJ¹R
B¾NDA FARIÈ ÒR  NIÈUR
Å   SAMHLIÈA MIKLU
MARKAÈS¹TAKI ST¾ÈAN ,ÅK
LEGA ERU ¥SLENDINGAR TILBÒNIR
AÈ BORGA ENN MEIRA
FYRIR LAMBAKJÎTIÈ EN
"ANDARÅKJAMENN

-ÎRÈUR RNASON HEFUR LENGI LEITAÈ
SVARA VIÈ ÖVÅ HVER BORGAÈI VEISLU ÖING
FLOKKS &RAMSËKNARFLOKKSINS Å R¹ÈHERRA
BÒSTAÈNUM ÖEGAR (ALLDËR SGRÅMSSON
VAR KVADDUR (J¹LMAR RNASON HÁLT
ÖVÅ SVO FRAM AÈ ÖINGFLOKKURINN HEFÈI
BORIÈ ALLAN KOSTNAÈ -ÎRÈUR LAGÈI
FRAM FYRIRSPURN OG FÁKK SVAR ¹ FÎSTU
DAGINN b3ÁRSTAKUR KOSTNAÈUR SEM TIL
ER STOFNAÈ VEGNA AFNOTA R¹ÈUNEYTA AF
BÒSTAÈNUM GREIÈIST AF VIÈKOMANDI
R¹ÈUNEYTI 2¹ÈUNEYTIN ¹KVEÈA HVERT
FYRIR SIG HVAÈAN ÖAU KAUPA VEITINGAR
TIL GESTABOÈA EÈA FUNDA m SAGÈI Å
SVARI FORS¾TISR¹ÈUNEYTISINS .Ò VILL
-ÎRÈUR F¹ AÈ VITA HVAÈA R¹ÈUNEYTI
PANTAÈI BÒSTAÈINN HVAÈAN VORU VEIT
INGAR OG ÖJËNUSTA KEYPT OG HVERNIG
ENDURGREIDDI ÖINGFLOKKURINN PARTÅIÈ
BJORGVIN FRETTABLADIDIS

Ríkisvæddir stjórnmálamenn
Þ

að munu vera allmörg ár
síðan hafin var umræða hér á
landi um að fjármál stjórnmálaflokkanna ættu að vera opinber.
Engin launung ætti að vera á
hver borgaði hve mikið til hvaða
stjórnmálaflokks. Sjálfstæðisflokkurinn barðist mjög ákveðið
gegn öllum tillögum af þessu
tagi. Í sandkassaumræðum, sem
stjórnmálaumræður breytast því
miður alloft í sögðu sjálfstæðismenn gjarnan við hina: „Hvað
eruð þið að kvarta, það bannar
ykkur enginn að birta reikningana ykkar.“ Þegar umræður af
þessu tagi rifjast upp fyrir konu,
veltir hún því stundum fyrir sér
hvort hún sé með „fulle femm“
að hafa áhuga á þeim bransa
sem stjórnmál eru.
Stjórnmálaflokkarnir hafa
unnið saman að málinu og nú er
það úr sögunni, farsællega leyst.
Sumir segja meira að segja:
„Loksins, loksins“. Geðfelldi
ungi framsóknarmaðurinn í
borgarstjórninni sagði frá því í
sjónvarpsþætti um daginn að
hann hefði aukinheldur ráðið
pólitískan andstæðing sinn til að
starfa fyrir nefndina sem vann
frumvarpsdrögin um fjármál
stjórnmálaflokkanna, sem nú
hafa verið samþykkt á Alþingi.
Hann mun hafa sett nefndina á
stofn þegar hann var aðstoðarmaður forsætisráðherra. Ekki
furða þó að ungt fólk sækist
eftir að vera aðstoðarfólk
ráðherranna.
Í gamla daga var stundum
sagt að það væri ástæða til að
verða óttasleginn ef íhaldið og
kommarnir væru sammála um
einhvern hlut, þá væri ábyggilega eitthvað á seyði sem ekki
lægi alveg í augum uppi. Ég held
að það sé óhætt að segja að
þegar allir þingflokkar eru
sammála og leggja fram
frumvarp í sameiningu þá sé
rétt fyrir okkur kjósendur að
hafa verulegar áhyggjur.
Eftirlaunafrumvarpið sem
samþykkt var fyrir réttum
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FLOKKA
þremur árum er skýrasta dæmið
um það.
Það er ekki oft sem ég er sammála ungum sjálfstæðismönnum, enda konan krati. Í þessu
máli vil ég hins vegar hrópa
húrra fyrir þeim. Í umsögn SUS
– Sambands ungra sjálfstæðismanna – segir orðrétt að þeir
telji: „Að megingalli frumvarpsins sé sú forsenda sem höfundar
gefa sér, að ríkisvaldið sé
uppspretta lýðræðisins og að í
skjóli ríkisvaldsins þrífist

Eina ferðina enn standa kjósendur vanmáttugir gagnvart
vondum verkum fulltrúa sinna
á Alþingi. Nú sem aldrei fyrr,
því búið er að setja fjárhagslegar skorður gegn því að aðrir
en þeir sem fyrir eru geti boðið
fram.
lýðræðið best. Með því að
ríkisvæða stjórnmálamenn og
flokka eru reistar hindranir
gegn því að nýjar hugmyndir,
nýir flokkar og nýtt fólk nái
brautargengi. Þetta er andstætt
lýðræðinu.“ Svo mörg voru þau
orð. Vá, ég vildi að ég hefði
skrifað þetta. Fyrst mér bar
ekki gæfa til þess, þá tek ég bara
undir hvert einasta orð.
Í fréttum í vikunni kom fram
að tveir hópar, sem ekki hafa

fyrr boðið fram í kosningum
hugi að því að gera það í vor.
Annars vegar eitthvað af því
fólki sem starfar innan félagsskaparins sem kallar sig
Framtíðarlandið og hins vegar
eldri borgarar. Í fréttum kom
fram að lögin glænýju eru hins
vegar hindrun á þeirri leið
vegna þess að hömlur eru settar
á styrki sem þessir hópar mega
þiggja. Ef Jóhannes í Bónus eða
Björgólfur í bankanum byðust til
að kosta kosningabaráttuna,
fyrir opnum tjöldum – allt uppi á
borðum – þá mega þeir það ekki
– barasta bannað. Það er vegna
þess að styrkir sem eitthvað
munar um til stjórnmálastarfsemi mega bara koma úr
ríkissjóði og þeir einu sem geta
fengið styrki þaðan eru stjórnmálaflokkarnir sem eiga fulltrúa
á þingi. Þetta segja nú lögin í
landinu. Einhvern tímann var
talað um sósíalisma andskotans –
þetta er væntanlega ekki alveg
það sama, en mér dettur bara
ekkert annað hugtak í hug.
Það er óþolandi ef auðmenn
eða fyrirtæki kosta stjórnmálaflokka án þess að það sé fyrir
opnum tjöldum. Þess vegna hélt
ég að fólk berðist fyrir því að
fjármál stjórnmálaflokka yrðu
gerð opinber. En það er jafn
óþolandi að með því að misnota
fulltrúalýðræðið séu þingmenn
búnir að koma málum þannig
fyrir að einungis þeir sem fyrir
eru í stjórnmálum eigi möguleika á að taka þátt í þeim leik.
Með þessari misbeitingu
valdsins eru þingmennirnir
búnir að tryggja fjórflokkinn og
sjálfa sig í sessi. Eina ferðina
enn standa kjósendur vanmáttugir gagnvart vondum verkum
fulltrúa sinna á Alþingi. Nú sem
aldrei fyrr, því búið er að setja
fjárhagslegar skorður gegn því
að aðrir en þeir sem fyrir eru
geti boðið fram.
Auk þess legg ég til að
eftirlaunaósóminn verði afnuminn með lögum.

Ólundin í Þórunni
þessarar ágætu þingkonu, sem ég hef átt
hingað til ágæt samskipti við í sveitarstjórnarmálum Garðabæjar, hafi eyðilagt
fyrir mér ágætan afmælisdag flokksins
míns. En mér var vissulega nokkuð brugðFréttablaðinu hér á laugardaginn var
ið. Að hún hafi ekki getað þennan dag,
ágætisúttekt af tilefni 90 ára afmælis
þrátt fyrir að vera í stjórnarandstöðu og
Framsóknarflokksins.
Nokkrir
voru
frekar stutt sé til kosninga, sent okkur þó
fengnir til þess að segja nokkur orð um
ekki væri nema eina notalega og stutta
flokkinn á þessum tímamótum, þar á
kveðju á þessum tímamótum.
meðal sá sem þetta ritar. Þórunn Sveinbjarnardóttir þingkona í sínu nýhafna
Vinstri flokkar eins og Samfylking
langa jólaleyfi sá þarna tækifæri til að ala
Þórunnar njóta ævinlega nokkurrar hylli
%).!2 36%)."*®2.33/.
á eigin ólund út í Framsóknarflokkinn.
í íslenskum stjórnmálum. AlþýðuflokkHenni er það vitanlega frjálst enda tilheyrir hún
urinn, forveri Samfylkingarinnar, var virkur þáttöðrum stjórnmálaflokki og er með aðrar skoðanir.
takandi í íslensku stjórnmálalífi þjóðarinnar í yfir
80 ár. Samfylkingin gæti, ef vel tekst til á þeim bæ,
Mér mislíkuðu hins vegar mjög þær líkingar sem
orðið jafnfarsæl og Alþýðuflokkurinn svo ekki sé
hún kýs að nota um Framsóknarflokkinn sem státar
talað um Framsóknarflokkinn. Ég vil þrátt fyrir allt
af merkri sögu og glæstum sigrum fyrir land og
senda Þórunni og Samfylkingunni kveðjur um giftuþjóð í langri sögu sinni. Talar hún um flokkslíkama
ríkt starf næstu árin og áratugina, þótt tilefnið sé
sem krefst hvíldar og endurhæfingar og að hann
reyndar ekkert sérstakt að þessu sinni, nema ef
viti ekki hvaðan hann kom eða hvert hann sé að
fara. Ég læt lesendum það eftir að geta frekar í það vera skyldi að það eru að koma jól.
hvað Þórunn er að fara í sinni samlíkingu.
Höfundur er félagi í Framsóknarflokknum.
Ég segi ekki að þessi miður huggulega kveðja
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Hátíðlegar og nýtilegar jólagjafir af öllum stærðum

Karfa 1
Kr. 1.980.-

Karfa 2
Kr. 2.690.-

Karfa 3
Kr. 3.690.-

Karfa 4
Kr. 4.990.-

Karfa 5
Kr. 7.890.-

Karfa 6
Kr. 5.990.-

Karfa 7
Kr. 9.590.-

Vertu í sambandi og settu saman þína eigin sælkerakörfu
Osta- og Sælkeraborðinu Hagkaupum í Kringlunni og Smáralindd

Hringdu og fáðu upplýsingar í síma 511-4466
eða sendu tölvupóst á kokkarnir@kokkarnir.is

www.kokkarnir.is

Hönnun: Spör - Ragnheiður Ágústsdóttir

KOKKARNIR Veisluþjónusta stílar inn á að
vera alltaf með það nýjasta og ferskasta
hverju sinni ásamt hinu hefðbundna.
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Kerfisbundin fátækt
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ikil umræða hefur að undanförnu verið um fátækt og
þá sérstaklega barna. Þessi
umræða hefur stundum verið á
villigötum þar sem einstaka
þingmenn og jafnvel ráðherrar
hafa stigið fram og tortryggt viðmið OECD. Það sé vart rétt að á
fimmta þúsund barna búi við
fátækt á Íslandi.
Fátæktarmörk eru skilgreind
þannig að einstaklingur hafi
minna en hálf meðallaun í landinu. Það hefur lengi legið fyrir
að þúsundir barnafjölskyldna í
þessu landi þurfa að lifa á slíkum
tekjum eða mun lægri. Lágmarkslaun eru 123.000 krónur.
Hagstofan tók saman í byrjun
árs yfirlit um framfærsluþörf
einstaklinga. Hún var metin
minnst tæpar 170.000 krónur á
mánuði. Á Íslandi eru fjórtán
þúsund öryrkjar, flestir með
innan við 110 þúsund krónur í
heildartekjur á mánuði. 300.000
króna frítekjumark á atvinnutekjur er sannarlega til bóta en
alltof lágt. Stigminnkandi tekjutenging milli lífeyrisþega og
maka er jákvætt skref en of
stutt. Lækkun skerðingarhlutfalls úr 45% í 40% er betra en
ekki neitt sem og hækkun tekjutryggingar en allt er þetta of lítið
og of seint til að útrýma fátækt.
Heildarsamtök fatlaðra og
aldraðra skiluðu frá sér tillögum
í vor sem fjallað hefur verið um í
vetur með þátttöku allra stjórnmálaflokkanna. Þar voru helstu
tillögur þær að hækka umtalsvert grunnlífeyri og hafa hann
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ótekjutengdan.Við lögðum einnig til að skerðingarhlutfall yrði
lækkað niður í 25% til þess að
skapa alvöru hvata til atvinnuþátttöku og að bótaflokkum yrði

Nýtt almannatryggingakerfi
þarf að grundvallast á tveimur meginmarkmiðum. Afkomutryggingu og samfélagsþátttöku. Réttur fólks þarf að
vera skýr. Það verður alltaf að
vera hagstætt fyrir fólk með
fötlun að taka þátt í atvinnulífinu. Aðgerðir ríkisstjórnarinnar nú miða að mörgu leyti
að því marki en það dugar
ekki lengur að stagbæta þá 70
ára gömlu flík sem almannatryggingarnar eru orðnar.

fækkað niður í tvo. Einföldun
almannatryggingakerfisins er
nokkuð sem allir stjórnmálamenn tala um þegar þeim hentar
án þess að vera tilbúnir að takast
á við verkefnið. Allt kerfið er
lokað inni í þröngsýnni hugsun
skerðinga og tekjutenginga þar
sem stóri misskilningurinn er sá
að kerfið stuðli að jöfnuði. Það
gerir það alls ekki. Þetta er niðurlægjandi fátæktarkerfi sem
læsir fólk inni í vonlausri
aðstöðu.
Nýtt almannatryggingakerfi
þarf að grundvallast á tveimur
meginmarkmiðum.
Afkomutryggingu og samfélagsþátttöku.
Réttur fólks þarf að vera skýr.
Það verður alltaf að vera hagstætt fyrir fólk með fötlun að
taka þátt í atvinnulífinu. Aðgerðir ríkisstjórnarinnar nú miða að
mörgu leyti að því marki en það
dugar ekki lengur að stagbæta
þá 70 ára gömlu flík sem
almannatryggingarnar eru orðnar. Við erum einfaldlega komin
að krossgötum. Breytingar á
lögum um almannatryggingar og
málefni aldraðra nú duga í mesta
lagi út næsta ár þótt þeim sé
ætlað að duga til ársins 2010.
Fólk er fátækt á Íslandi. Þúsundir barna eru fátæk og hafa
ekki jöfn tækifæri á við jafnaldra sína. Þriðja kynslóð öryrkja
er að vaxa úr grasi. Fjórða kynslóðin er að líta dagsins ljós og
með áframhaldandi framtaksleysi stjórnvalda læsast þau líka
í grimmum klóm kerfisins. Það
má ekki verða. Réttlætið verður
að ná fram að ganga og það
fljótt!
Höfundur er formaður ÖBÍ.
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Skrípaleikurinn
heldur áfram
og raunar
útrýma
þeim með
öllu, enda
eru
þær
ann 8. þessa mánaðar birti
veirusjúkFréttablaðið grein eftir mig
dómur
á
undir heitinu „Misfarið með
innlendan
almannafé“. Þá grein má nálgast
upplýsá Vísi (Google „Misfarið með
ingatæknialmannafé“). Í stuttu máli snerist
iðnað. Ég
hún um að stjórnvöld veita fé til
reikna
stofnana til uppbyggingar upp3./22) (
raunar ekki
lýsingakerfa á beinni samkeppni
'5¨-5.$33/.
með
að
við einkageirann. Níu dögum
margir myndu veita fé þar inn
síðar mátti finna þetta í atvinnuþar sem verri nýtingu á almannaauglýsingum
Morgunblaðsins
fé er vart hægt að finna.
bls. B4:
Þegar búið er að ráðstafa
„Sérfræðingur á upplýsingafyrstu 30% lokast fyrir viðkomsviði Seðlabanka Íslands.“ Helstu
andi ráðuneyti til þess að tryggja
starfssvið: „Þróun á gagnagrunndreifingu fjármagns í fleiri áttir.
um bankans í samvinnu við önnur
Á þá eftir að ráðstafa 2x30% og
svið“, „þátttaka í þróunarvinnu
fara þeir hlutar til annarra stofnvegna aukinnar sjálfvirkni við
ana (eða sviða innan þeirra).
gagnaöflun“ og „villuprófun og
Þessi aðferð gerir að verkum að
gæðaskoðun gagna.“
skattgreiðslum er varið í málefni
Beinn launakostnaður slíks
sem eru skattgreiðendum í hag
aðila er í kringum 4,2 milljónir
og þeir vilja verja fjármagni í.
króna árlega sé ekki tekið tillit til
Hlutverk ráðherra breytist í það
starfsstöðvar og vinnuumhverfað kynna verkefni ráðuneyta
is, en sé allur kostnaður tekinn
sinna fyrir almenningi og setja
inn er sú tala nær 12,6 (stuðull til
ákveðin markmið sem tengd eru
margföldunar er 3 og er þá tekið
krónutölum. Tenging við krónuinn áætlaður kostnaður vegna
tölu er afar mikilvæg til þess að
rafmagns, hita, húsnæðis, starfssetja þak á hversu miklu fé sé
stöðvar, ræstingar, kaffi og veithægt að verja í hvert ráðuneyti /
inga og þannig fram eftir götunstofnun / deild fyrir sig. Umræðum). Ef þrír slíkir aðilar taka þátt
an um hvar setja eigi þakið í
í verkefnum af svipuðum toga
hverju tilviki er afgreidd af
hleypur kostnaður á 37,8 milljónAlþingi og tekur
um, sem er 4,8
mið af upplýsmilljónum
ingum
allra
meira en væri Það er kominn tími til þess að
tilbúið
kerfi hið raunverulega ríki, almenn- opinberra stofnana.
tekið inn beint
Stjórn
af
markaði. ingur, fari að ráðstafa fé beint
Sparnaður
er og án milligöngu opinberra
almennings
á
heilt stöðugildi!
eigin
skattstjórnenda sem veita því í
Seðlabankinn
greiðslum endsýnir ekki aukið vitlausar áttir á kostnað eldri
urspeglar þörf
aðhald í fjár- borgara, fátækra „barna“,
til úrbóta og
málum
þótt
tekur
virkni
hann
prediki heilbrigðiskerfisins og ótal
nær samstundslíkt og þrátt annarra verkefna sem bíða
is. Séu margir
fyrir að bankaað eignast börn
úrlausnar.
ráð Seðlabankverður auknu
ans hafi verið
fé varið til dagvarað við því í síðustu viku að
vistunarmála. Þeir sem eiga börn
upplýsingatæknideild bankans
á skólaaldri veita fé til menntamyndi fara að þenjast út. Hagmála og beint í þá skóla sem börn
stofan er að sjálfsögðu einnig að
þeirra eru. Semsagt, dreifing
lýsa eftir fólki varðandi þróun á
skattgreiðslna endurspeglar þörf
upplýsingatæknikerfum (Morghagkerfisins hverju sinni án
unblaðið bls. B3), en það er
milligöngu
stjórnmálamanna,
lýsandi fyrir þessar tvær stofnsem hafa engin áhrif á fjáranir hversu hrifnar þær eru af að
streymið að öðru leyti en því að
sóa almannafé og styðja ekki innsetja þak á hvern málaflokk fyrir
lenda hátækni á sviði upplýsingasig (og geta dundað sér með vasamála (Seðlabankinn greiðir frekpeningana sem þeir fá, 10%).
ar fimmfalt verð fyrir erlent
Goggunarröðin ræðst af beinni
kerfi sem eykur viðskiptahallþörf fremur en kosningaáróðri
ann).
og hræðslu stjórnmálamanna við
Það er kominn tími til þess að
að missa völd. Veiti almenningur
hið raunverulega ríki, almenntil að mynda ekki fé til byggingar
ingur, fari að ráðstafa fé beint og
sendiráða hist og her um heiminn
án milligöngu opinberra stjórnverða slíkar byggingar ekki reistenda sem veita því í vitlausar
ar – það gerist aðeins takist að
áttir á kostnað eldri borgara,
fullnægja grunnþörfum þjóðféfátækra „barna“ (Gissur Sigurðslagsins fyrst!
son kom með snilldar athugaForsenda þess að hægt sé að
semd við þetta atriði í Íslandi í
koma svona kerfi á er samtengbítið 15. des.), heilbrigðiskerfising allra opinberra stofnana og
ins og ótal annarra verkefna sem
einkageira. Lykillinn er að koma
bíða úrlausnar. Sú leið er að koma
öllum gögnum á einn stað þannig
fjárveitingunni beint í hendur
að aðgengi að upplýsingum á
borgaranna. RSK hefur verulega
stöðluðu, en þó meðfærilegu,
öflugt kerfi sem ég er verulega
sniði sé greitt. Tæknin til framhrifinn af sakir tímasparnaðar og
kvæmdar slíku er til, en blokkuð
einfaldleika í notkun. Eina viðaf ríkisstofnunum sem hyggjast
bótin sem það þarfnast er sá
þróa eigin kerfi fyrir almannafé.
möguleiki að veita skattgreiðslHægt er að láta landsframleiðslu,
um í ákveðinn farveg. Skiptist
atvinnuleysi, fólksfjölda, viðstaðgreiðsla þá í fjóra hluta; þrír
skiptamun milli landa, peningaeftir ráðuneytum (30% hver) og
magn í umferð, vanskil og vísitöleinn til hins opinbera (10%) sem
ur hreyfast í rauntíma, en á þessu
getur þá misfarið með þann hluta
hafa stjórnvöld engan skilning og
að vild, enda um vasapeninga að
veita því stórfé í smærri framræða. Best er að útskýra þetta
kvæmdir innan stofnana sem
með dæmi:
skilar engum árangi til framtíðar
Skattgreiðandi skráir sig inn á
og dregur úr samkeppnishæfni
RSK þar sem skattframtal birtlandsins á sviði upplýsingaist. Þegar búið er að fylla það út,
tækni.
birtist valmynd þar sem hægt er
Skrípaleikurinn heldur áfram.
að velja ráðuneyti. Þegar ráðuSkyldu fleiri störf bjóðast hjá
neyti hefur verið valið opnast
ríkinu á upplýsingatæknisviði í
undirvalsmöguleikar (stofnanir á
næstu viku á kostnað lífsgæða
vegum ráðuneytisins) allt niður í
borgaranna? Þar er greinilegt að
einstakar deildir. Myndi ég vitanjólasveinninn býr á Íslandi!
lega ekki setja krónu í upplýsingadeildir ríkisstofnananna þar
Höfundur er framkvæmdastjóri
sem ég vil setja þær í fjársvelti
upplýsingatæknifyrirtækis.
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.IÈURSTÎÈUR RANNSËKNA ¹ HEILSU
OG LÅFSKJÎRUM SKËLANEMA BENDA
TIL AÈ BÎRN SEM BÒA VIÈ F¹T¾KT
HREYFI SIG MINNA EN ÎNNUR BÎRN
BORÈI SJALDNAR HOLLAN MAT OG SÁU
LÅKLEGRI TIL AÈ VERA OF ÖUNG OG OF
FEIT ¶ETTA KEMUR FRAM ¹ HEIMA
SÅÈU ,ÕÈHEILSUSTÎÈVAR ÖAR SEM
HLUTI RANNSËKNARINNAR ER BIRTUR
.¹NAR WWWLYDHEILSUSTODIS

2ÁTT FYRIR JËLIN ER ALGJÎR ËÖARFI AÈ
KR¾KJA SÁR Å FLENSU ¶EIR SEM ERU
EITTHVAÈ H¹LFKVEFAÈIR GETA SOÈIÈ
HREINAN EPLASAFA OG B¾TT ÒT Å
HANN NIÈURSNEIDDRI ENGIFERRËT OG
L¹TIÈ MALLA "¾TT VIÈ SÅTRÅONU
SNEIÈ OG HUNANGI ¶ETTA FÅNA
KVEFMEÈAL KEMUR Å VEG FYRIR HNERR
OG HËST ¹ AÈFANGADAG
.Ò N¹LGAST TÅMI NÕ¹RSHEITA 2ÁTT
EFTIR ¹RAMËT FYLLAST LÅKAMSR¾KT
ARSTÎÈVAR EN OFT ER ERFITT AÈ
HALDA SIG VIÈ STRENGD HEIT ¶AÈ
ER LANGBEST AÈ SETJA SÁR RAUNS¾
OG SKYNSAMLEG MARKMIÈ "YRJA
SM¹TT OG SM¹TT GJARNAN MEÈ VIN
SÁR VIÈ HLIÈ SEM LÅKA VILL KOMAST
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Smáauglýsingasími
550 5000
Auglýsingasími Allt
550 5880
Þú getur pantað
smáauglýsingar á visir.is
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Veit hvað hún vill
Hrefna Borg Brynjarsdóttir, 9 ára, æfir
listskauta hjá Skautafélagi Reykjavíkur.
„Þetta er þriðja árið sem ég æfi listskauta
hjá félaginu,“ útskýrir Hrefna og bætir við
að henni þyki mjög gaman að renna sér á
svellinu, ekki síst vegna allra danssporanna
sem hún lærir. Stundum geti þetta orðið
svolítið erfitt, en yfirleitt svo skemmtilegt
að hún leiði þá bara allt puðið og púlið hjá
sér.
Hrefna æfir listskauta tvisvar sinnum í
hverri viku, klukkustund í senn. Hver tími
hefst og lýkur með góðri upphitun, teygjuæfingum og fleiru. Hún er enn ekki farin að
keppa en hefur sýnt nokkrum sinnum. Síðast fyrir tæpri viku síðan þegar hópurinn
hennar sýndi fyrir fullu húsi í Skautahöllinni.
„Þetta var rosalega gaman,“ segir hún
um upplifunina af því að taka þátt í skauta-

sýningu af þessu tagi. „Við krakkarnir
fengum að dansa svona cancan-dans, renndum okkur eftir skautasvellinu og hristum
pilsfaldana.“
Að sögn Hrefnu hefur hún eignast marga
góða félaga hjá Skautafélagi Reykjavíkur.
Sem stendur eru stúlkur í meirihluta þeirra
sem æfir listskauta en bróðurpartur þeirra
sem æfir íshokkí aftur á móti drengir. En
skyldi Hrefnu aldrei langa til að söðla um
og fara að æfa íshokkí með strákunum?
„Nei, mér finnst það ekkert spennandi,“
svarar hún og segist vera hæstánægð með
núverandi skipulag. Listskautarnir séu sko
málið.
Ljóst er að þeirri skoðun verður ekki
haggað. Þessi unga stúlka veit augljóslega
hvað hún vill og aldrei að vita nema þarna
sé á ferðinni ein af skautastjörnum framtíðarinnar.
ROALD FRETTABLADIDIS

(REFNA ¾FIR LISTSKAUTA TVISVAR SINNUM Å VIKU KLUKKTÅMA Å SENN (VER
TÅMI HEFST OG LÕKUR MEÈ GËÈRI UPPHITUN TEYGJU¾FINGUM OG FLEIRU
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 MORGUN ER SÅÈASTI ÎRUGGI DAGURINN TIL AÈ SENDA JËLAKORT
OG JËLAPAKKA INNANLANDS
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Jólin hátíð sólar og gleði
Ásatrúarmenn fagna sólarkomu á svipaðan hátt og
kristnir fagna fæðingu frelsarans.
Ásatrúarmenn halda jól eins og
aðrir Íslendingar enda eru jólin
upphaflega heiðin hátíð. „Jólin hjá
okkur eru ekkert ólík jólunum hjá
öðrum
Íslendingum,
þannig
lagað,“ segir Jóhanna Harðardóttir Kjalnesingagoði. Jólablót ásatrúarmanna er haldið á laugardaginn og þá koma menn saman á
jólagleði. „Jólagleðin er innihátíð
þar sem við hittumst og borðum
saman, fögnum sólinni og höfum
ýmis skemmtiatriði. Börnin gera
sól úr kertum og kveikja þannig
sólarljósið sem er táknræn athöfn,
ógurlega hátíðleg og yndislega
falleg.“ Að sögn Jóhönnu er venjulegur, íslenskur jólamatur á boðstólum. „Og svínakjöt sem minnir
á göltinn Sæhrímni en aldrei var
svo mikill mannfjöldi í Valhöll að
ekki myndi duga flesk galtarins
og hann er tákn um allsnægir.“
Hún segir að aðalhátíð ásatrúarmanna séu samt vetrarsólstöðurnar 22. desember. „Þá hefst nýr

 JËLAGLEÈI ¹SATRÒARMANNA BÒA BÎRNIN
TIL KERTAHRING OG FAGNA ÖANNIG SËLAR
KOMUNNI

hringur, sólin er að rísa á ný. Þá
höldum við útiblót þar sem við
kveikjum eld og fögnum risi sólar.
Við hittumst um sama leyti og
sólin byrjar aftur að rísa, í fyrra
var það um klukkan sex eftir
hádegi. Mjög margir sem eru ekki
ásatrúar mæta á sólstöðuhátíðina
okkar enda er sólarkoman svo rík
í Íslendingum.“ Jóhanna vill taka
fram að allir eru velkomnir á útiblótið 22. desember sem er haldin
sunnan til í Öskjuhlíðinni.

jólalag }

jólaskrautið }

Jólalundar á landans tré
Þjóðlegir og krúttlegir.
Sífellt meira úrval er af þjóðlegu
jólaskrauti sem er vel því íslenskar jólahefðir eru rótgrónar og
greyptar inn í þjóðarsálina. Fátt
er þjóðlegra en lundi og því var
það bara tímaspursmál hvenær
einhverjum dytti í hug að gera
jólalunda til að skreyta með
híbýli
landsmanna.
Þessir
skondnu lundar eru upprunnir í
Vestmannaeyjum en renna eins

Jóhanna segir ásatrúarmenn
skreyta hús með greinum grænum og ljósum eins og siður var til
forna. „Þótt við séum ekki með
kristnimyndir þá erum við með
jólatré. Græni liturinn færir lífið
inn í húsið. Hjá okkur er það ekki
Jesúbarnið sem fæðist heldur
sólin og við gefum gleðigjafir í tilefni af því.“
Ásatrúarmenn eiga sér eina
jólasögu. „Í Sigurdrífumálum er
sagt frá ástarraunum Freys sem
var svo ástfanginn af jötunmeynni
Gerði Gymisdóttur að allt í náttúrunni féll í dvala. Hann fórnaði
meira að segja sverðinu sínu fyrir
ástina. Þegar hann fékk svo meyna
fór sólin aftur að rísa.“
Jóhanna segir ásatrúarmenn
taka þátt í öllum almennum jólahátíðahöldum. „Við erum með svo
marga guði að okkur munar ekkert um einn eða tvo í viðbót og
höfum enga fordóma gagnvart
öðrum trúarbrögðum. Við förum á
allar skemmtanir sem okkur er
boðið á, og reynum að njóta lífsins
sem best. Það er í rauninni boðskapurinn okkar, að njóta lífsins
og vera í sátt við náttúruna og
sjálfan sig.“ BRYNHILDUR FRETTABLADIDIS

og heitar lundalummur á þjóðhátíð út úr Jólahúsinu þessa dagana. Þeir eru handgerðir úr leir
og málaðir og engir tveir eru
eins. Þeir geta bæði staðið á borði
eða í skreytingu og hangið á krók
sem festur er í húfuna þeirra.
Fugl á tré táknar hamingju og
velsæld og svo eru lundar bara
krúttlegir, sérstaklega með jólasveinahúfu. Þeir fást eins og áður
sagði í Jólahúsinu og kosta 995
krónur hver.

*«,!36%)..).. +%-52 ¥ +6®,$
.Ò HLUSTUM VIÈ ÎLL SVO HÕRLEG OG SETT
EKKI NEIN KÎLL ÖVÅ ¹ÈAN BARST FRÁTT
*ËLASVEINNINN KEMUR Å KVÎLD
(ANN ARKAR UM SVEIT OG ARKAR Å BORG
OG KYNJA MARGT VEIT UM K¾TI OG SORG
*ËLASVEINNINN KEMUR Å KVÎLD
(ANN SÁR ÖIG ER ÖÒ SEFUR
HANN SÁR ÖIG VÎKU Å
OG GËÈUM BÎRNUM GEFUR HANN
SVO GJAFIR VEISTUl AF ÖVÅ
.Ò HLUSTUM VIÈ ÎLL SVO HÕRLEG OG SETT
EKKI NEIN KÎLL ÖVÅ ¹ÈAN BARST FRÁTT
*ËLASVEINNINN KEMUR Å KVÎLD
-EÈ FLAUTUR ÒR TRÁ OG FIÈLUR Å SEKK
BIBIDÅBE OG BEKKEDÅBEKK
*ËLASVEINNINN KEMUR Å KVÎLD
/G BRÒÈUR Å KJËL SEM BLEYTA HVERN STËL
FLUGVÁLAR SKIP OG FÅNUSTU HJËL
*ËLASVEINNINN KEMUR Å KVÎLD
/G ENGAN ÖARF AÈ HRYGGJA
ÖVÅ ALLIR VERÈA MEÈ
ER BÎRNIN FARAl AÈ BYGGJA SÁR
B¾ OG ÖORP VIÈ JËLATRÁÈ
(¾ .Ò HLUSTUM VIÈ ÎLL SVO HÕRLEG OG
SETT
EKKI NEIN KÎLL ÖVÅ ¹ÈAN BARST FRÁTT
*ËLASVEINNINN KEMUR Å KVÎLD

%NGIR TVEIR JËLALUNDAR ERU EINS EN ALLIR JAFN S¾TIR

4EXTI (INRIK "JARNASON
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Mozart og Camerarctica við kertaljós
Kammerhópurinn Camerarctica heldur sína árlegu kertaljósatónleika á síðustu dögunum fyrir jól.
Mörgum þykir notalegt að fá að
setjast inn í kyrrð og kertaljós á
síðustu dögum aðventunnar og
heyra ljúfa tónlist. Því hafa Mozart-tónleikar Camerarctica verið
fastur liður í yfir áratug. Nú verða
fyrstu tónleikarnir í Hafnarfjarðarkirkju
miðvikudaginn
20.
desember, næstu í Kópavogskirkju fimmtudaginn 21. desember og loks leikur Camerarctica í
Dómkirkjunni í Reykjavík föstudagskvöldið 22. desember.
Á þessu ári hefur verið haldið
upp á að 250 ár eru liðin frá fæðingu Mozarts og af því tilefni leik-

ur Camerarctica á upprunahljóðfæri eins og þau sem tíðkuðust á
klassíska tímanum. Hljóðfæri sem
bera með sér andblæ liðinna alda,
þegar lífið var rólegra og kyrrlátara en nú.
Á efnisskránni er eitt frægasta
kammerverk Mozarts, Kvartett
fyrir flautu og strengi í D-dúr,
Adagio fyrir klarinett og strengi
og Tríó fyrir strengi, einnig eftir
Mozart. Þá verður leikinn Kvartett fyrir klarinett og strengi eftir
samtímamann
Mozarts,
Karl
Stamitz.
Tónleikarnir eru klukkustundarlangir og hefjast allir klukkan
21.00.
Aðgöngumiðar eru seldir við
innganginn, nemendur og eldri
borgarar fá afslátt og ókeypis er
fyrir börn.

Jólalagið
*«,!3,-52

*ESÒS ÖÒ ERT VORT JËLALJËS
UM JËLIN LJËMAR ÖÅN STJARNA
¶ÁR ENGLARNIR KVEÈA HIMNESKT HRËS
ÖAÈ HLJËMAR OG RAUST 'UÈS BARNA
3KAMMDEGISMYRKRIÈ SKYGGIR SVART
EI SKUGGA SJ¹UM ÖË TËMA
¶Ò LJËSIÈ AF H¾ÈUM BLÅTT OG BJART
ÖÒ BER OSS SVO FAGRAN LJËMA
3B  6 "RIEM

(ALLFRÅÈUR «LAFSDËTTIR FLAUTULEIKARI (ILDIGUNNUR (ALLDËRSDËTTIR FIÈLULEIKARI 3IGURÈUR
(ALLDËRSSON SELLËLEIKARI 3VAVA "ERNHARÈSDËTTIR VÅËLULEIKARI OG RMANN (ELGASON
KLARINETTULEIKARI

Jólabomba

Verðhrun á

Prolux Hágæða LCD skjáum

!NNRÅKIÈ ER MIKIÈ Å DESEMBER HJ¹ 3ISSU
&2¡44!",!¨)¨6!,,)

Unnið allan
sólarhringinn
Ljósmyndarar er önnum kafin
stétt í jólamánuðinum. Hjá
Sissu er unnið allan sólarhringinn.
„Ég var boðin í mat um helgina og
vaknaði rétt fyrir klukkan átta
þegar ég átti að mæta. Þetta var
bara eins og morgunmatur því ég
var að fara á næturvakt,“ segir
Sissa glaðlega þegar hún er spurð
út í vaktaskiptin á stofunni sem
hafa varað síðasta mánuðinn.
Sissa er þekkt fyrir sínar barnaljósmyndatökur en þar fyrir utan
tekur hún brúðkaupsmyndir og
hvað sem er allan ársins hring.
Mikið er um að þær séu notaðar til
gjafa um jólin, stækkaðar og frágengnar í karton. Sissa kveðst svo
heppin að eiginmaðurinn, Leifur
Rögnvaldsson, sé líka ljósmyndari
og þau skiptist á að vera í myrkraherberginu við framköllun. „Við
handstækkum allar myndir, sem
er það tímafrekt að við verðum að
hafa vaktaskipti. Það vinnst best í
myrkraherberginu á nóttunni því
þá er svo góður friður. Svo erum
við með starfsfólk í að setja myndirnar í karton og möppur. Það er
heilmikil handavinna í kringum
þetta.“
Þetta er þriðja árið sem vaktafyrirkomulagið er við lýði hjá
Sissu á þessum árstíma. Nú sér
fyrir endann á því þar sem hún
ætlar að loka fyrir jól á fimmtudaginn. „Ég er ekkert að ganga í
gegnum þetta í fyrsta sinn og því
er þetta svo eðlilegt. Ég syng bara
„Svona eru jólin“! En get þó alveg
sagt að mig langi orðið að taka
þátt í ýmsu utan stofunnar, fara á
bæjarrölt og svoleiðis.“
GUN

20” 46.990.-

32” 79.990.-

Skerpa 500:1
Birtustig 450cd/m2
Upplausn 800*600

37” 137.990.-

Skerpa 800:
Birtustig 500cd/m2
Upplausn 1366*768

Skerpa 500:1
Birtustig 500cd/m2
Upplausn 1366*768 • HD Ready

Prolux
sjónvörp

42” 219.990.-

Skerpa 500:1
Birtustig 500cd/m2
Upplausn 1366*768 • HD Ready

Tilboðsverð gilda til og með 23 des.

Höfðabakka 9 2. hæð
austurinngangur

561 9200
561 6960

Alvöru hjól
sem fer alla leið

LINHAI
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Gaf 251 geit og 5 hænur
Jólasveinarnir íslensku kunna
að vera hrekkjóttir en inn við
beinið eru þeir bestu skinn.
Síðustu níu ár hafa þeir látið
gott af sér leiða með hjálp
Hjálparstofnunar kirkjunnar.

þjarkur 4x4

*Hjólin koma götuskráð

Borgartúni
Borgartúni 36
36 588
588 9747
9747

„Já, það er rétt. Þeir bræðurnir
söfnuðu peningum og keyptu svo
geitur og hænur fyrir sveltandi
fólk í Malaví og Úganda,“ segir
Bendt Harðarson, sérlegur aðstoðarmaður Skyrgáms. „Þeir ákváðu
að nýta sér góðærið hérna á Íslandi
til að hjálpa þeim sem minna mega
sín.“
Starf aðstoðarmanns Skyrgáms
felst í því að hjálpa honum og
bræðrum hans að halda utan um
öll þau jólaböll og heimsóknir sem
jólasveinarnir þurfa að fara í fyrir
jólin. „Þeir eru önnum kafnir og
þar sem þeir gleyma sér oft í leik
með börnunum þarf einhver að
skipuleggja tíma þeirra svo sem
flestir geti hitt þá,“ segir Bendt.
„Svo sé ég líka um að þeir eigi nóg
af pökkum og sælgæti fyrir góðu
og þægu börnin.“
Bendt sendir jólasveinana jafnt
á jólaböll í fyrirtækjum, skólum,
leikskólum og heimahúsum. Þeim
finnst frábært að dansa í kringum
jólatré og syngja jólalög og rétt
eins og jólasveina er siður eru
mikil fíflalæti í Skyrgámi og
bræðrum hans. „Það er alltaf líf
og fjör í kringum þá,“ játar Bendt
og bætir svo við grafalvarlegur.
„En þeir eru ekki bara kjánar úr
fjöllunum. Þeir eru rammgöldróttir og það sýna þeir þegar þeir
koma í heimsókn.“
Bendt sér ekki aðeins um mál
jólasveinanna því upp á síðkastið
hefur Grýla verið að færa sig upp
á skaftið. „Hún er alveg snældu
brjáluð yfir því að krakkarnir

"ENDT SÁR UM AÈ 3KYRG¹MUR SKIPULEGGI TÅMA SINN VEL OG HITTI SEM FLESTA KRAKKA (ÁR
SÕNIR HANN 3KYRG¹MI DAGSKR¹ DAGSINS OG ÅTREKAR AÈ HANN GLEYMI SÁR EKKI AFTUR Å DANS
INUM KRINGUM JËLATRÁÈ
&2¡4!4",!¨)¨!.4/. "2).+

haldi að hún sé dauð. Hún er
kannski svolítið syfjuð og svifasein en henni er mikið í mun að
sýna að hún sé enn lifandi,“ segir
Bendt sem stundum hefur leyft
Grýlu að fara með sveinunum
sínum á jólaböll.
En er Grýla alveg sátt við að
synir hennar séu að stelast til
byggða löngu áður en þeir eiga að
koma samkvæmt dagatalinu?

„Nei, svo sem ekki,“ játar Bendt.
„En strákarnir eru nú orðnir nokkuð hundruð ára gamlir og það er
svo erfitt að ráða við unglinga.“
Hægt er að setja sig í samband
við Bendt og sjá hvort Skyrgámur
geti komið í heimsókn, í síma 587
1097 eða á www.skyrgamur.is. Já,
þeir eru komnir með nettengingu
uppi á hálendi.
TRYGGVI FRETTABLADIDIS

Jólaprjónahjón
og öræfarós
Það er aldrei að vita nema
rétta jólagjöfin leynist á Þjóðminjasafninu.
Á Þjóðminjasafninu er varðveittur
gríðarlegur fróðleikur um allt sem
viðkemur Íslendingum, sögu okkar
og menningu. Í safnbúð Þjóðminjasafnsins má finna alls kyns fallega
muni sem sumir eru byggðir á
gömlum hefðum og handverki sem
líka fær að njóta sín í nútímalegu
samhengi. Súkkulaði í sparifötunum með myndum af verkum úr
eigu safnsins, gemsahulstur um
hálsinn með ægifögrum íslenskum
útsaumi og magnaðir víkingar sem
er hægt að hafa á ísskápnum og
búa þar til bardaga, sennilega við
aukakílóin sem þar búa og vilja
ólm komast út yfir hátíðarnar. Litabækur og púsluspil með þjóðlegum
mynstrum gleðja

jafnt unga sem aldna svo þeir sem
eiga í vandræðum með að finna
hina einu réttu jólagjöf ættu að
kíkja á Þjóðminjasafnið og athuga
hvort þeir finna hana ekki þar.
Jólaprjónahjón í fiskroðsskóm
eftir Guðmundu Jóhannsdóttur
kosta 2.900 krónur hvort um sig.
Gemsageymsla um hálsinn með
íslensku útsaumsmynstri á 3.800
krónur og nálapúði með íslenskum
útsaumi á 3.700 krónur, hvort
tveggja handgert af Oddnýju E.
Magnúsdóttur á Húsavík.
Súkkulaði með myndum úr eigu
safnsins kostar 390 krónur stykkið.
Litabækur Þjóðminjasafnsins eru
góð gjöf, sú minni innniheldur textílmyndir og kostar 490 krónur en í
þeirri stærri eru myndir af ýmsum
gripum og kostar hún 590 krónur.
Öræfarós frá 18. öld til að sauma út
kostar 1.190 krónur.
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Purusteik
Purusteik er flott á jólaborðið. Þær
eldunarleiðbeiningar sem hér birtast
eru frá Kokkunum veisluþjónustu og
miðast við 2,5 kílóa stykki.
36¥.!"«'52
p G AF KJÎTI ¹ MANN MEÈ BEINI
'RËFT SALT
0IPAR
'¾TIÈ ÖESS AÈ PURAN SÁ VEL SKORIN
3ETJIÈ VATN Å OFNSKÒFFU OG SETJIÈ PURUNA NIÈUR Å VATNIÈ
¹ HVOLF SALTIÈ AÈEINS OG PIPRIÈ 3TINGIÈ KJÎTINU INN
Å p# HEITAN OFN OG ELDIÈ SVONA Å UM ÖAÈ BIL
p MÅNÒTUR
4AKIÈ NÒ KJÎTIÈ ÒT ÒR OFNINUM OG HELLIÈ VATNINU AF "ÒIÈ
TIL LITLA PÒÈA ÒR ¹LPAPPÅR 4AKIÈ KJÎTIÈ AF BAKKANUM SETJIÈ
¹LPAPPÅRINN ¹ OFNSKÒFFUNA OG KJÎTIÈ OFAN ¹ OG L¹TIÈ PUR
UNA SNÒA UPP 4AKIÈ N¾ST HAUG AF GRËFU SALTI OG NUDDIÈ
INN ¹ MILLI RAUFANNA ¹SAMT SM¹ PIPAR OG STINGIÈ L¹RVIÈAR
LAUFUM OG NEGULNÎGLUM Å PURUNA 3ETJIÈ SÅÈAN AFTUR INN
Å OFNINN ¹ # Å p MÅNÒTUR %F PURAN ER EKKI ORÈIN
STÎKK EFTIR ÖANN TÅMA SETJIÈ Ö¹ YFIRHITANN ¹ UM STUND

3J¹LFLÕSANDI ENGILL OG HJARTA

Sjálflýsandi og
sjálflímandi
Jólafrímerkin 2006 eru allsérstæð.
Myndefni jólafrímerkjanna í ár
eru piparkökuform, einföld og vel
þekkt. Myndirnar eru hreyfðar til
að gæða þær lífi, þá eru frímerkin
prentuð í hefðbundinni fjögurra
lita offsetprentun en síðan yfirprentuð með fosfór í sáldþrykki.
Þetta verður til þess að frímerkin
eru sjálflýsandi eins og vísar á úri.
Hönnuður frímerkjanna er Örn
Smári Gíslason sem sá fyrir sér
jólakort á hillu með glóandi engil
og hjarta í formi frímerkjanna
þegar önnur ljós slokkna á Þorláksmessukvöld.
Verðgildi jólafrímerkjanna eru
55 kr. og 75 kr. Innanlandsverðgildi
jólafrímerkjanna, 55 kr., verður
fáanlegt í frímerkjahefti. Að þessu
sinni verða þau frímerki sjálflímandi. Á frimerki.is er hægt að
panta jólafrímerkin.
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*ËLALEG PURUSTEIK MATREIDD AF «LAFI 'ÅSLA 3VEINBJÎRNSSYNI MATREIÈSLUMANNI
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&¾REYSKT JËLABOÈ  MYNDINNI ER SKERPUKJÎT ¹ VEGGNUM HARÈFISKUR OG KARTÎFLUR OG FREMST ER ÖURRKAÈ GRINDHVALAKJÎT OG SPIK

(ITASKËR OG KRAGAR

Allir borða ræst kjöt
einu sinni yfir jólin
Færeyingar eiga sínar jólahefðir og sinn jólamat. Gæs,
önd og vindþurrkað kjöt er það
sem er á boðstólum yfir jólin
hjá þeim.

(ITASKËR GËÈIR VIÈ FËTKULDA ÖREYTU LIÈ
OG GIGTVERKJUM
+RAGANA M¹ NOTA JAFNT KALDA SEM HEITA
(ITAÈ Å ÎRBYLGJUOFNI Å  MÅNÒTUR EÈA K¾LT Å FRYSTI
&¹ST Å ,JËSHEIMUM "RAUTARHOLTI  HTV S  
&¾ST EINNIG Å HELSTU VERSLUNUM ,YFJU UM LAND ALLT

Algengasti jólamaturinn í Færeyjum er önd eða gæs. „Það er mikið
af aliöndum og -gæsum í Færeyjum og þær eru borðaðar um jólin,“
segir Davíð Samúelsson fararstjóri. „Á aðfangadagsmorgun er
borðaður siginn fiskur með svokallaðri rastaðri tólg en um kvöldið borða flestir önd eða gæs með
kartöflum og brúnni sósu. Líkt og
á Íslandi er aðfangadagskvöldið
aðalkvöldið og þá eru pakkarnir
opnaðir og mest haft fyrir matnum.“
Annar algengur og mjög svo
þjóðlegur jólaréttur er ræst kjöt.
Kjötið, sem skipar sama sess í
huga Færeyinga og hangikjöt
gerir í huga Íslendinga, er vindþurrkað á svipaðan hátt og skerpukjöt, en er ekki komið jafn langt í
verkuninni. „Okkur sem eru alin
upp við að borða það þykir það
mjög gott, en ég er ekki viss um
hvað öðrum finnst,“ segir Davíð.
„Allir Færeyingar borða ræst kjöt
einu sinni yfir jólin, rétt eins og
Íslendingar verða að fá hangikjötið sitt.“
Með kjötinu er einnig borðuð
súpa sem byggir á kraftinum úr
kjötinu. „Svo er líka mikið borðað
af svínakjöti en það eru án efa
dönsk áhrif,“ segir Davíð. „Eftirrétturinn er svo yfirleitt Ris á la
Mande með kirsuberjasósu og þá
er farið í hinn klassíska möndluleik þar sem gjöf er í boði fyrir
þann sem fær möndluna.“
Færeyingar borða líka mikið af
sælgæti yfir jólin en hnetur eru
einnig vinsælar yfir hátíðirnar.
„Svo er auðvitað Quality street á
boðstólum rétt eins og hér á
Íslandi,“ segir Davíð og hlær.
Þrátt fyrir að margt sé líkt með
jólahefðum Íslendinga og Færeyinga er einn reginmunur á samkvæmt Davíð. „Jólin eru ekki jafn

$AVÅÈ 3AMÒELSSON ER FARARSTJËRI Å &¾REYJUM (ÁR ER HANN Å F¾REYSKUM ÖJËÈBÒNINGI

Ameríkuvædd þar og á Íslandi,“
segir Davíð. „Brjálæðið er ekki
jafn mikið og jólin snúast meira

um að eyða tíma með fjölskyldunni og að hafa það notalegt.“
TRYGGVI FRETTABLADIDIS
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2AUTT ER ALLTAF JËLALEGT (VER BÒTUR Å EFRI RÎÈ
INNI KOSTAR  KRËNUR OG METRAVERÈ EFNIS
INS Å ÖEIRRI NEÈRI ER ÖAÈ SAMA Å LNAB¾
&2¡44!",!¨)¨2«3!

Gardínur
með gylltu
og rauðu
Jólagardínur fyrir eldhúsgluggann er eitt af því sem setur
hátíðlegan svip á heimilið.
Þeir sem ekki eiga jólakappa frá
fyrri árum en hafa hug á að bæta
úr því núna hafa úr mörgu að velja
í verslunum. Ein slík verslun er
Álnabær í Síðumúla 32. Bára Jensdóttir, verslunarstjóri þar, segir
gyllta kappa og gyllingar í mynstri
njóta mikilla vinsælda. Eins segir
hún búta sem raðað er saman upp
á gardínustöng alltaf í sókn. Þar
fer fjöldinn eftir breidd gluggans
og þegar búið er að raða þeim
saman mynda þeir skrautlegan og
skemmtilegan kappa.
GG

&JÎLBREYTT ÒRVAL ER AF JËLADÒKUM Å
LNAB¾ $ÒKAR Å ST¾RÈINNI 8 ERU ¹
ÖÒSUND TIL FIMMT¹N HUNDRUÈ KRËNUR

&ALLEGT MYNSTUR Å KAPPA

&ÅNLEG BLÒNDA GERIR ÖESSAR GARDÅNUR
KLASSÅSKAR -ETRINN KOSTAR 

'YLLTAR OG GL¾SILEGAR "ÒTURINN Å EFRI
KAPPA ¹  KRËNUR OG METRINN AF ÖEIM
NEÈRI KOSTAR ÖAÈ SAMA $ÒKUR F¾ST Å STÅL

"ORGARD¾TUR HALDA JËLATËN
LEIKA Å KVÎLD ¹ $OMO ¶ING
HOLTSSTR¾TI OG HEFJAST ÖEIR KL
 "ORGARD¾TUR SKIPA ÖRJ¹R AF
VINS¾LUSTU SÎNGKONUM ÖJËÈ
ARINNAR Ö¾R "ERGLIND "JÎRK
*ËNASDËTTIR !NDREA 'YLFADËTTIR
OG %LLEN +RISTJ¹NSDËTTIR %YÖËR
'UNNARSSON LEIKUR UNDIR ¹
PÅANË OG "IRGIR "RAGASON ¹
KONTRABASSA

Eigin jólakort á netinu
Íslandspóstur auðveldar nú
landsmönnum jólakortaskrifin með nýjum kortavef.
Á kortavef Íslandspósts, postur.
is, er hægt að hanna eigin jólakort með myndum og texta og
pósturinn sér síðan um að prenta
þau út og koma til viðtakenda.
Hægt er að flýta fyrir sér með
því að senda öllum sama texta en
einnig er hægt að skrifa mismunandi texta fyrir hvern og einn.
Fljótlegt er að skrifa jólakortin á
þennan hátt sama hvor leiðin er
farin auk þess sem þau geta verið
mjög persónuleg með myndum
af fjölskyldumeðlimum.
EÎ

 JËLAKORTAVEF ¥SLANDSPËSTS ER H¾GT AÈ
HANNA SÅN EIGIN JËLAKORT
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*ËLIN ERU H¹TÅÈ GLEÈI OG FRIÈAR ¶Ë ERU MARGIR SEM EIGA UM S¹RT
AÈ BINDA UM JËLIN OG ÖESS VIRÈI AÈ LEIÈA HUGANN AÈ ÖEIM

+RÎFTUGU $ETOX T¾KIN KOMIN

(J¹LPAR LÅKAMANUM AÈ HREINSA EITUR OG ÒRGANGSEFNI ÒR SOG¾ÈAKERÙNU
0ANTANIR ËSKAST SËTTAR SEM FYRST TAKMARKAÈ MAGN
5PPL ¥ SÅMUM   ÖËRA    3ËLEY
STÆRSTA
HEILSUVÖRUVERSLUN
Á LANDSBYGGÐINNI
Póstsendum um land allt
+ANADÅSKI N¾RINGARFR¾ÈINGURINN DR 5DO %RASMUS HVETUR ALMENNING TIL AÈ HUGA BETUR AÈ AÈFERÈUM MATV¾LAIÈNAÈARINS
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Glerártorg Akureyri S: 462-1889
heilsuhorn@simnet.is
www.simnet.is/heilsuhorn

Hollari fita er nauðsynleg
Þegar næringarfræðingurinn
dr. Udo Erasmus veiktist alvarlega sökum skordýraeiturs í
mat fyrir tæpum þrjátíu árum
höfðu læknar fá úrræði. Hann
ákvað að taka málin í sínar
hendur og náði undraverðum
bata með breyttu mataræði.
Eitt helsta heilbrigðisvandamál
vestrænna ríkja eru sjúkdómar
sem rekja má til mataræðis, hreyfingarleysis og reykinga. Kanadíski næringarfræðingurinn Udo
Erasmus hefur um áraraðir gert
rannsóknir á næringargildi matvæla og þá sérstaklega á fitu og
olíum til manneldis. „Matvæli eru
full af aukaefnum og eitri. Sérstaklega matarolíur,“ segir Udo.
Lengi hefur verið vitað um nauðsyn omega 3,6, 9 fitusýranna, en
Udo segir að venjulegar matarolíur geti ekki uppfyllt þá þörf eftir
langt og rangt framleiðsluferli svo
það sé nauðsynlegt að taka inn
fitusýrur sem fæðubótarefni.
„Olíurnar eru meðhöndlaðar
með eiturefnum og suðuaðferðum

til að auka geymsluþol. Við þetta
missa þær næringargildi og henta
varla til manneldis,“ segir Udo og
heldur áfram: „Það á ekki að nota
matarolíur í bakstur, steikingu eða
við suðu. Það á að nota þær út á tilbúinn mat. En þá þarf líka olían að
vera rétt framleidd, pökkuð og
geymd.“
Fyrir um 100 árum var matur
steiktur í vatni, dýrafitu eða
smjöri og telur Udo það hafa
verið slæm þróun þegar við
fórum að nota olíu til steikingar,
því hún sé alls ekki til þess gerð.
„Þegar olían fer í gegnum nútíma
framleiðsluferli skemmast og
stökkbreytast atómin í henni sem
síðan hafa áhrif á hegðun genasamsetningarinnar í mannslíkamanum og stuðla að sjúkdómum,“ segir Udo sem segir að
matarolía þoli ekki suðu, ljós og
súrefni. „Ef vel á að vera þarf að
kaldpressa olíuna einu sinni,
síðan sía hana og pakka í myrkri,
frysta og flytja hana frysta, og
selja frosna í þar til gerðu gleri,“
segir Udo.
Árið 1993 skrifaði Udo metsölubókina Fat that heals, fat that

kills um holla fitu í mataræði. Nú
vinnur hann hins vegar að bók um
áhrif matariðnaðarins á heilbrigði.
Um framleiðslu, pökkun, flutning,
meðhöndlun og rétta samsetningu
næringarinnar.
„Það er í raun undarlegt að við
skulum bjóða okkur upp á matvæli sem ekki næra okkur að fullu.
En til þess þurfum við þekkingu
og markmið mitt er að fræða og
reyna að veita fólki innblástur til
að nota vald sitt sem neytandi,“
segir Udo. Sjálfur hefur Udo þróað
olíur til manneldis með öllum næringarefnum og á síðasta ári var
hann
heiðraður af Canadian
Health Food Associations fyrir
framúrskarandi störf innan næringarfræðinnar undanfarna tvo
áratugi.
„Ef við finnum fyrir lífskraftinum sem býr innra með okkur
öllum, veljum við leiðina að heilbrigði. Líkaminn er flókin samsetning og við þurfum að hafa
fyrir heilbrigðinu, en það er þess
virði,“ segir Udo. Nánari upplýsingar um Udo Erasmus er að finna
á www.udoerasmus.com.
RH FRETTABLADIDIS
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5PPRUNI VANDAM¹LANNA
Fólk veltir því fyrir sér af hverju því líður svona
illa og hvernig það gat endað í þessari blindgötu í
lífinu. Til þess að ná andlegu jafnvægi þurfum við
að huga að fimm áhrifaþáttum í lífi okkar: hugsun,
líðan, líkamlegum einkennum, hegðun og umhverfi.
Ástæðan fyrir andlegu ástandi okkar liggur í samspili þessara þátta. Sé eitthvað ábótavant í einum
þeirra hefur það áhrif á hina. Þættirnir eru því
tengdir en ekki aðskildir.
Umhverfið, hvort sem það er staða okkar í dag
(vinnan, fjárhagur, samskipti, áföll) eða reynslan
úr fortíð, hefur sitt að segja varðandi líðan okkar,
hugsun og hegðun. Manneskja sem hefur átt erfitt á
einhvern hátt getur þróað með sér neikvæð viðhorf
gagnvart umheiminum, sjálfri sér eða öðrum sem
hefur áhrif á hennar daglega líf. Reynslan af
umhverfinu hefur kennt henni að treysta ekki
öðrum, stefna ekki of hátt eða gera sér væntingar.
Þessi mótun umhverfisins hefur áhrif á það hvernig
fólk bregst við verkefnum og vandamálum á hverjum degi. Hvernig stendur á því að einn er alltaf
bitur og reiður meðan annar tekur á hlutunum með
yfirveguðum hætti? Þekki fólk uppruna vandamálsins gæti það hins vegar gert sér betur grein fyrir
stöðu sinni og beitt viðeigandi bjargráðum sem það
hefur yfir að ráða. Sá bitri gæti tengt framkomu
sína við óréttlæti sem hann varð fyrir í eina tíð og
sagt sjálfum sér að það tákni ekki að hann muni alltaf mæta óréttlæti, það sé því kannski óþarfi að

bregðast svona harkalega við þótt eitthvað komi
uppá.
Þegar fólk finnur fyrir breytingu á líðan þá er það
vegna þeirrar hugsunar sem hefur farið í gegnum
hugann hvort sem hún er um manneskjuna sjálfa
„ég er einn á báti“, aðra „fólki er ekki treystandi“
eða framtíðina „það á eitthvað eftir að fara úrskeiðis“. Þannig hefur hugsunin áhrif á viðbrögð við
vandamálunum og sé hún neikvæð þá gefst fólk
frekar upp. Líðanin sem fylgir hugsuninni, vonleysið, stuðlar einnig að því að árar eru lagðar í bát því
menn eiga til að dæma ástandið vonlaust bara af því
þeim finnst það vonlaust. Líkamlegu einkennin gera
svo vart við sig til dæmis í formi úthaldsleysis og
svefntruflana vegna áhyggja af ástandinu.
Þannig hafa áhrifaþættirnir fimm áhrif hver á
annan og geta því myndað vítahring sem þarf að
rjúfa til þess að ná andlegu jafnvægi. Reyndu finna
uppruna vanlíðan þinnar með því að skrá hjá þér
þau einkenni sem þú finnur fyrir á hverjum og
einum þessara fimm áhrifaþátta. Hvaða þættir eru
það sem gera þér erfitt fyrir og viðhalda vandanum? Þú getur svo gert áætlun um að taka á hverjum
og einum þeirra t.d. með því að athuga hvaða hugsanir hafa áhrif á líðan þína, athugað álag í umhverfi
þínu, tekið á þeirri hegðun sem þú vilt bæta og leitað leiða til að minnka líkamleg einkenni t.d. með
aukinni hreyfingu. Með þessu móti ættir þú að geta
bætt líðan þína og sjálfa/n þig í leiðinni.

HEIMAGERT
HÁTÍÐARTRÉ

Fríða Ellertsdóttir föndraði
eigið jólatré SJÁ BLS. 2

VERÐI LJÓS

Lampar á borð og gólf
SJÁ BLS. 8
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Heimilið
EFNISYFIRLIT
Á VEISLUBORÐIÐ
Er góða
veislu gjöra
skal BLS. 4

SVUNTUR Á
KROPPINN
Hreinleg
eldamennska
BLS. 6

TÍSKUANNÁLL HEIMILISINS
Vinsælast á árinu var …
BLS. 6

ÍTALSKT NÚTÍMAELDHÚS
Innrétting og lampi í senn
BLS. 8

JÓLALEG LÍTIL ÍBÚÐ
Sunna Guðmundsdóttir
skreytir líka á sumrin BLS. 12
ANTIKSALI Í HÚÐ OG HÁR
Jónas Ragnar er haldinn fíkn
í antikmuni
BLS. 14

VIÐBRÖGÐ VIÐ ELDI
Fyrstu viðbrögð skipta
sköpum
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BLS. 16

ALLUR ER VARINN GÓÐUR
Öryggisbúnaður fyrir
heimilið
BLS. 17
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Heimagert hátíðartré
Fríða Ellertsdóttir ákvað að breyta til og hvíla grenitréð þessi jólin. Í staðinn fyrir hið
hefðbundna jólatré föndraði hún sitt eigið tré úr hænsnaneti og gömlu jólaskrauti.
Fríða Ellertsdóttir, hárgreiðslumeistari, er mikil föndurkona og hefur
gaman af því að búa til skreytingar við ýmis tækifæri. Síðasta árið
hefur hún mikið notað hænsnanet
í skreytingarnar sínar og þetta árið
bjó hún til sitt eigið jólatré úr þessu
undarlega föndurefni.
„Upphaflega byrjaði ég að nota
hænsnanet í skreytingar sem ég
hafði í sumarbústað fjölskyldunnar. Svo datt mér í hug að hægt
væri að nota þetta net til að búa til
prýðisjólatré,“ segir Fríða sem var
ekki lengi að skella í eitt tré enda
er framkvæmdin ekki flókin. „Netið
er einfaldlega klippt til og rúllað
upp í hólk. Það má vel taka snið af
netinu, en hins vegar er hænsnanetið svo auðvelt í meðhöndlun að
það er ekki nauðsynlegt. Auk þess
að þegar netinu er vafið án þess að
sníða það þá verða götin mun þéttari og auðveldara að hengja á það
skraut. Passa þarf að klippa endana
rétt, skilja þarf eftir smásár sem er
svo notað til að loka trénu. En hins
vegar þarf að passa ef lítil börn eru
á heimilinu að þetta sé vel lokað
því endarnir geta skorið forvitna
fingur.“
Fríða segir flottast að nota
díóðuseríu með ljósum þræði á
þetta tré svo lýsingin verði sem
fallegust. „Ég notaði bara seríu sem
ég átti til. Ég byrjaði með seríuna
efst og rak mig svo niður þannig

-¹LFRÅÈUR %LLERTSDËTTIR ER MIKILL FAGURKERI (ÒN ¹KVAÈ AÈ HVÅLA GRENITRÁÈ Å ¹R OG HANNA SITT
EIGIÈ TRÁ ÒR NETI ²TKOMAN ER GL¾SILEG ÖAR SEM FRUMLEIKI OG H¹TÅÈARSTEMNING ER Å FYRIRRÒMI
&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

að serían liggur utan á. Á toppinn
notaði ég svo gamalt skraut sem ég
átti, silfurlitaðar greinar sem glitrar fallega á í ljósadýrðinni. Svo má
skreyta tréð alveg eins og hver vill.
Gott er að nota í það skreytingarvíra sem sést lítið í en þá má fá
í Húsasmiðjunni eins og hænsnanetið.“
Fríða bjó einnig til nokkur minni
tré sem lýsa nú upp skammdegið og gefa hátíðlegan blæ. „Mér
finnst gaman að hafa birtu í kringum mig og finnst þá þægilegra að
vera með ljós sem ég er tiltölulega
áhyggjulaus með,“ segir Fríða.
„Minni trén eru gerð á sama máta

og það stóra nema seríuna hef ég
innan í trénu. Ef fólk vill breyta
aðeins til og taka til hendinni þá
er þetta eitthvað sem hægt er að
skutla upp á skotstundu fyrir lítinn
pening. Það má leika sér með þetta
fram og til baka. Um áramótin má
svo breyta um stíl á trénu og nota
skraut í anda þeirrar hátíðar. Svo
tekur þetta ekki pláss í geymslu og
þegar þrettándinn kemur er netinu
annaðhvort hent eða notað í nýja
skreytingu,“ bætir Fríða við og
segist ætla að nostra við nýja jólatréð sitt á Þorláksmessu og klæða
það í hátíðarfötin með fallegu jólaskrauti. johannas@frettabladid.is

*ËLATRÁÈ HENNAR &RÅÈU ÖETTA ¹RIÈ ER ÒR H¾NSNANETI EN ÖAÈ MUN LEYSA GRENITRÁÈ AF HËLMI
¶ESSI SKEMMTILEGA HÎNNUN GETUR NÕST VEL INN ¹ ST¾RRI HEIMILI ÖAR SEM GRENIJËLATRÁÈ GETUR
¹TT SINN VANALEGA STAÈ Å STOFUNNI OG NETJËLATRÁÈ LÕST UPP ÎNNUR HERBERGI HEIMILISINS
&RÅÈA NOTAR SKRAUT ÒR "LËMAVALI INN Å TRÁÈ SEM LÅKIST ENGLAH¹RI OG GLITTIR SKEMMTI
LEGA ¹ 5TAN ¹ ÖAÈ HENGDI HÒN GR¾NLEITAR PERLUR OG LITLA PAKKA OG NOTAÈI
FALLEGAN VÅR MEÈ PERLUM TIL AÈ FESTA TRÁÈ UPP &RÅÈA SEGIR UM AÈ GERA AÈ L¹TA
HUGMYNDAAFLIÈ LEIÈA SIG ¹FRAM Å JËLATRJ¹AGERÈINNI EN M¾LIR MEÈ AÈ NOTA FREKAR
DÅËÈUSERÅUR ÖAR SEM Ö¾R GEFA FALLEGRI BIRTU
¶ETTA LITLA JËLATRÁ ER EINNIG BÒIÈ TIL ÒR H¾NSANETI b,ITLU
PAKKANA UNDIR TRÁNU B¾ÈI ¹TTI ÁG TIL OG PAKKAÈI LÅKA
NOKKRUM INN 3ÅÈAN ¹TTI ÁG M¹LARATRÎNUR SEM ÁG TYLLTI
TRÁNU ¹ OG FESTI UPP MEÈ VÅR n SEGIR &RÅÈA b&YRST VAR
ÖETTA TRÁ HLUTI AF ÒTISKREYTINGU SEM ÁG GERÈI FYRIR SON
MINN OG TENGDADËTTUR EN ÖETTA ¹RIÈ FÁKK DËTTIR MÅN
ÖAÈ HEIM Å STOFU TIL SÅNn

4OPPURINN ¹ TRÁNU HENNAR &RÅÈU ER EINSTAKLEGA GL¾SILEGUR ¥ LJÒFRI JËLABIRTUNNI
GLITRAR TOPPURINN FALLEGA OG SKAPAR H¹TÅÈLEGA STEMNINGU

*ËLASKRAUTINU ER VAFIÈ ¹ NETIÈ EN TIL ÖESS M¹ NOTA SKREYT
INGARVÅRA SEM F¹ST Å (ÒSASMIÈJUNNI KEMUR TIL GREINA OG
NETIÈ BÕÈUR UPP ¹ MIKLA FÎNDURMÎGULEIKA

4VÎ MINNI JËLATRÁ SEM MINNA ¹ LJËSATURNA ¥ Ö¹ NOTAÈI HÒN STERKARI LJËSASERÅU OG NOTAR TURNANA
TVO TIL AÈ LÕSA UPP MINNA NOTAÈ HERBERGI ¹ HEIMILINU  DISKNUM HVÅLA SVO NOKKRAR FERSKJUR
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3KEMMTILEGAR
SILFURSTJÎRNUR
SEM DREIFA M¹
YFIR BORÈIÈ &¹ST Å
'ARÈHEIMUM

$ÒKUR ÒR ,ENE "JERRE

3KEMMTILEGA HANNAÈUR
KERTASTJAKI ÒR 'ARÈHEIMUM

Gjörið svo vel og
fáið ykkur sæti

'L¾SILEGT
KERTI ÒR
%GG

Þegar góða veislu gjöra skal er auðvelt að skapa
skemmtilega stemningu með glæsilegu veisluborði.
Margir láta duga að leggja stell og
girnileg matarílát á jólaborðið. En
svo eru það hinir sem hafa ákaflega
gaman af því að skreyta jólaborðið
hátt og lágt með ýmsum munum,
keyptum eða heimagerðum.
Það skapar óneitanlega hátíðlega
stemningu að leggja sem mesta
alúð í veisluborðið. Hægt er að nota
tilbúnar skreytingar, glæsilega vasa

eða kertastjaka, glitrandi skraut og
tignarleg kerti. Ágætt er að leggja
upp með litaþema og stíl og arka
svo í búðir og velja fallega muni
sem gera munu jólamatinn enn
girnilegri fyrir vikið. Úr nægu er að
velja og um að gera að láta hugmyndaflugið taka stjórnina og leyfa
útkomunni að koma á óvart. Góðar
stundir.
- jóa

¶EGAR LAGT ER ¹ BORÈ ER GAMAN AÈ GERA H¹TÅÈLEGT MEÈ ALLS KYNS MUNUM OG SKRAUTI

&ALLEGUR KERTA
STJAKI MEÈ H¹U
KERTI ,ENE
"JERRE

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

&ALLEGIR VASAR ÒR
'ARÈHEIMUM
+ARAFLA ÒR
,ENE "JERRE

3KRAUT UTAN
UM KERTI
,ENE "JERRE

+ARAFLA MEÈ SILFUR
RÎND ÒR ,ENE "JERRE
'ULLKERTI ÒR
'ARÈHEIMUM

+ERTI ÒR
'ARÈHEIMUM

®ÈRUVÅSI
SERVÅETTU
HRINGUR ÒR
'ARÈHEIMUM
'L¾SILEGUR
SERVÅETTU
HRINGUR ÒR
%GGI

&ALLEGT KERTI ÒR
'ARÈHEIMUM
"ORÈSKRAUT ÒR
,ENE "JERRE

&ALLEGT FIÈRILDI
SEM M¹ SKREYTA
MEÈ ¹ MARGAN
M¹TA 'ARÈ
HEIMAR
"ORÈSKRAUT ÒR
,ENE "JERRE

3ILFURLITUÈ H¹TÅÈ
ARKERTI ÒR %GGI

$EMANTUR TIL
SKRAUTS %GG

&IÈRILDI ÒR
'ARÈHEIMUM

,ÅTILL JËLADÒKUR ÒR
'ARÈHEIMUM

3ERVÅETTUHRINGUR
ÒR 'ARÈHEIMUM

"ORÈSKRAUT ÒR 'ARÈHEIMUM

'L¾SILEGIR SERVÅETTUHRINGIR
ÒR ,ENE "JERRE

+ERTASTJAKAR ÒR
'ARÈHEIMUM
3ERVÅETTUHRINGIR ÒR
,ENE "JERRE
"ORÈSKRAUT Å
TÅSKULITUM ¹RSINS
'ARÈHEIMAR
"ORÈSKRAUT SEM GLITRAR 'ARÈHEIMAR

(¹TÅÈLEGUR DÒKUR ÒR 'ARÈHEIMUM

3ERVÅETTA ÒR ,ENE "JERRE

3TJÎRNUR SEM M¹
B¾ÈI L¹TA LIGGJA EÈA
HENGJA UPP
'ARÈHEIMAR

3¾TIR
KERTASTJAKAR
ÒR ,ENE
"JERRE
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Gyllt veggfóður og gulur litur
Við tókum saman það helsta sem var í tísku á þessu ári inni á heimilinu og spáum í
hvað verði mest ríkjandi innan heimilisins á því næsta.

Inn árið 2006

Inn árið 2007

Veggfóður Vinsældir þess náðu nýjum hæðum
á þessu ári og varð skyndilega hægt að kaupa
veggfóður víða í íslenskum verslunum. Stór
mynstur og litir sjöunda áratugarins voru ráðandi í veggfóðri ásamt svörtu og hvítu mynstri.

Gylltur Litur sem hefur heltekið
fatatískuna og er bara tímaspursmál hvenær hann gerir
það sama á heimilinu.

Svartur Heitasti liturinn á þessu ári var án
efa svarti liturinn sem teygði anga sína víða
og má meðal annars má sjá svört jólatré í ár.

Ríkidæmi

Arne Jacobsen Stóllinn hans, sjöan,
virðist hafa ratað
inn á annað hvert
heimili ásamt egginu og maurnum,
enda sígild
hönnun
sem mun
lifa af
alla tískustrauma.

HUGI ¹ HÎNNUN HEFUR AUKIST TIL MUNA
OG MARGIR ÖEKKJA ORÈIÈ ÖENNAN STËL
EFTIR !RNE *ACOBSEN SEM HEITIR 3VAN
URINN

'ULUR
UPPTAKARI
EFTIR -ARC
.EWSON

Sem þýðir
flauel, mjúkar
mottur, veggfóður, gull, leður og
kristall.

Tekk Tekkhúsgögn hafa hægt og rólega verið
að sækja í sig veðrið og er líklegt að það haldi
áfram á næsta ári.

Gulur Litur sem mun láta að sér kveða á nýju
3VARTUR VAR
MIKIÈ Å TÅSKU
¹ ÖESSU ¹RI

Blóm Geislaskorin blóm og blómamynstur á glösum, textíl,
leirtaui og
ljósum.

Grá
málning Grár litur á einum vegg var

ári, bæði í húsbúnaði og textíl.

Svartur Svarti liturinn
verður áfram í tísku á næsta
ári og verður honum blandað
saman við gyllta liti.
'ULL HEFUR VERIÈ MIKIÈ
Å TÅSKU OG MUN HEIM
ILIÈ EKKI FARA VARHLUTA
AF ÖVÅ

mikið í tísku á þessu ári ásamt ljósum
litum.

Hönnun Áhugi Íslendinga á hönnun hefur aukist til muna og í ár voru
margar nýjar verslanir opnaðar sem selja
heimsþekkta hönnun. Í kjölfarið fylltust
sum heimili af húsgögnum sem áttu sér
öll nafn.

,EÈUR OG
RÅKMANNS
LEGUR STÅLL ER
YFIR HÎNNUN
-OOOI

"LËMA
MYNSTUR
VAR HEITT
¹ ¹RINU

Skemmtilegri eldamennska
Svunta er bæði gagnleg í eldamennskunni ásamt því að hún gefur lífinu lit.
3VUNTA FYRIR KISUAÈD¹
ENDUR 3TËR VASI ER
FRAMAN ¹ SVUNTUNNI
OG H¾GT AÈ F¹
OFNHANSKA
Å STÅL &¾ST
Å 0IPAR OG
SALTI

Góð svunta er gulli betri þegar kemur að eldamennskunni. Margt
getur gengið á í eldhúsinu og sletturnar eiga til að ferðast þangað
sem kokkurinn ætlaði þeim síst. Svuntan veitir því vörn fyrir
fötin og tryggir að kokkurinn gangi hreinn frá verkinu. Auk þess
er miklu skemmtilegra að elda og baka með fallega svuntu um sig
því það gerir mann svo heimilislegan.
- jóa
!LVÎRU JËLA
SVUNTA ÒR
*ËLAHÒSINU

*ËLALEGUR OFNHANSKI
ÒR 4IGER
¶ESSI FALLEGA
SVUNTA ER ÒR
0IPAR OG
SALTI

*ËLALEG SVUNTA ÒR 0IPAR OG SALTI

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000

%IN FYRIR STR¹KANA "L¹ SVUNTA
MEÈ HVÅTUM RÎNDUM OG OFN
HANSKI Å STÅL 0IPAR OG 3ALT
&2¡44!",!¨)¨(%)¨!

,ITRÅK OG FALLEG
SVUNTA MEÈ GËÈUM VASA
&¾ST Å +OKKU
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,JËSIN Å
B¾NUM

,JËSIN Å B¾NUM

'LËEY
'LËEY

Og það varð ljós …
Lampa má fá í mörgum stærðum og
gerðum. Bæði má fá fallega klassíska
lampa sem aldrei fara úr tísku ásamt
nýstárlegri lömpum sem líta út fyrir
að geta flogið með þig tunglsins.
Valið er ykkar og best er að kynna
sér úrvalið vel áður en fest eru kaup
á þeim lampa sem ætlað er að veita
birtu inn í líf ykkar. Flestar ljósabúð-

ir halda úti vefsíðum þar sem skoða
má vöruúrvalið. Ætti það að auðvelda valið ásamt því að spara dýrmæt spor í jólaösinni. Hér eru birtar
nokkrar myndir af stand- og borðlömpum til að veita lesendum innsýn
inn í lýsandi
heim lampanna. - jóa

,UMEX

'LËEY

,JËSIN Å B¾NUM
,UMEX

,UMEX

(ÁR SÁST EININGIN OPIN EN Ö¹ NÕTIST HÒN VEL Å ELDAMENNSKUNA

Ítalskur stíll allsráðandi
ELDHÚSIÐ FRÁ ÍTALSKA HÖNNUÐINUM SHEER SLÆR Í GEGN.
Þótt sumum gæti þótt þessi kúlulaga
eldhúsinnrétting minna á fljúgandi
furðuhlut í kvikmynd frá sjötta áratug síðustu aldar, þykir hún flott í
útliti auk þess að búa yfir ýmsum
eiginleikum.
Efri hluta innréttingarinnar má
til að mynda stjórna með þar til
gerðri fjarstýringu, bæði hækka
upp í loft og lækka. Þannig er hægt
að hafa hana opna eða lokaða eftir
þörfum.
Lægri eining innréttingarinnar

samanstendur af hringlaga vinnuborði, tvöföldum vaski, fjórum
hellum, kælibúnaði, inndraganlegu
borði og handvögnum. Efri hlutinn
nýtist sem fínasti loftháfur á meðan
eldamennsku stendur. Innréttinguna má síðan nota sem lampa á
meðan hún er lokuð.
Loks fylgir innréttingunni falleg vegghilla, sem sést til hægri á
myndunum, ásamt fjórum fellistólum.
- rve

'.ª

,UMEX

,OKUÈ LÅTUR EININGIN ÒT FYRIR AÈ VERA FALLEGUR LAMPI
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Safnist saman úti
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Extintor y manta contra fuegos
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Proteger la vida, la salud, el medio ambiente y las propiedades
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112 – eitt neyðarnúmer fyrir allt landið 112 – One emergency number nationwide
112 – un número para todo el país ࡢࡘࡩ࡙ࡳ࠹112–ࡳࡒࡺ ࡐ ࡢࡘࡩ࡙ࡳ࠹ࡵࡎ࡚ࡨ ࡕ ࡎࡿ ࡀ  ࠸ ࡳࡀ ࡐ ࡎ ࡻ ࡶ ࡁࡼ ࡷ ࡋࡼ ࡎ ࡨ ࡻ ࡞ ࡒ࡚ࡧࡳࡎ
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112 – vienas telefono numeris visai šaliai 
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Jólaskrautið líka dregið
fram yfir sumartímann
Sunnu Guðmundsdóttur, starfsmanni Jólahússins á Skólavörðustíg 21 A, finnst fátt
eins skemmtilegt og að skreyta heima hjá sér fyrir jólin.
„Ætli það megi ekki segja að jólaseríurnar og allt skrautið komi í
aðra röndina í stað málverka og
mynda þar sem við kærastinn
minn búum í leiguíbúð og megum
þar af leiðandi ekki negla í veggina,“ segir Sunna, en óhætt er að
segja að þau skötuhjúin hafi verið
dugleg við að skreyta og lífga upp
á húsakynni sín.
Jólaskraut er hvert sem auga
lítur. Jólastjörnur og -tré ljá heimilinu hlýlegan blæ og snjókorn sem
minna á stjörnur hafa verið límd
á stofuveggina og virðast lýsa í
mykri svo engu líkara er en himinhvolfið sjáist í gegnum stofuna.
Það er eitthvað ævintýralegt við
íbúðina þegar slökkt hefur verið
á ljósunum, gamaldags borðstofuog sófasett eru böðuð í litríkum

bjarma, en húsfreyjan segir ljósin
algjöran óþarfa á meðan kveikt er
á seríunum.
Athygli vekur hversu litríkt
jólaskrautið er þar sem það er í
hrópandi mótsögn við svart-hvíta
skrautið sem tröllríður öllu um
þessar mundir. Sunnu finnst svarthvíta skrautið óneitanlega fallegt
en of mínimalískt fyrir sinn smekk.
Hún reyni frekar að fara fram úr
hófi í skreytingum og telur litskrúðugt jólaskraut einfaldlega
henta betur til að ná tilætluðum
árangri en það svart-hvíta.
„Svo tengjast jólaskreytingarnar
líka þeirri hefð, sem við byrjuðum
með í fyrra, að halda ærlegt jólapartí í desember,“ bætir Sunna við.
„Við bjóðum þá til okkar góðra
vina hópi og höfum fyrir reglu að

bjóða ekki alltaf sömu gestunum,
enda takmarkar stærð íbúðarinnar nokkuð gestafjölda. Hún leynir
reyndar svolítið á sér því eftir að
millidyr sem aðskilur stofurnar
tvær hefur verið opnuð alveg upp
á gátt má nýta þær sem fínasta
dansgólf.
Þau Sunna ákváðu reyndar að
fjölga jólapartíunum í ár vegna
þess hversu mikið jólabarn hún er
og tóku forskot á sæluna með því
að halda annað þeirra í júlí.
„Við drógum jólaskrautið bara
fram, skreyttum hátt og lágt,
útdeildum gjöfum og grilluðum í garðinum,“ segir hún sposk.
„Útkoman varð hið skemmtilegasta
sambland af jólaboði og sumarlegri grillveislu þar sem gestirnir
léku við hvurn sinn fingur.“ - rve

¥ DESEMBER ERU ÖESSAR DYR OPNAR UPP ¹ G¹TT SVO H¾GT SÁ AÈ NÕTA SAMLIGGJANDI STOFUR SEM
DANSGËLF ÖEGAR HÒSR¹ÈENDUR BJËÈA HEIM TIL SÅN Å PARTÅ UM JËLIN

3UNNA 'UÈMUNDSDËTTIR ER SVO MIKIÈ JËLABARN Å SÁR AÈ HÒN TËK FORSKOT ¹ S¾LUNA OG HÁLT JËLAPARTÅ Å SUMAR

3KEMMTILEGT SËFASETT STOFUBORÈ OG BORÈSTOFUSTËLAR SEM VAR ALLT SAMAN KEYPT Å 'ËÈA HIRÈ
INUM 3UNNA SEGIST VERA GEFIN FYRIR GÎMUL HÒSGÎGN MEÈ SÎGU ¶EKKI HÒN EKKI SÎGU ÖEIRRA
SK¹LDI HÒN Ö¾R EINFALDLEGA

3UNNA HEFUR ¹SAMT K¾RASTANUM VIÈAÈ AÈ SÁR NOKKRUM JËLATRJ¹M ÖETTA DÎKKGR¾NA ER Å SÁRSTÎKU UPP¹HALDI HJ¹ HENNI OG SVO
¹ HÒN HVÅTT FJAÈURTRÁ 5NDIR TRÁNU Å HORNINU ER GAMALT PLÎTUSAFN Å EIGU K¾RASTANS SEM HANN HEFUR SAFNAÈ Å GEGNUM ¹RIN

3UNNA VILDI HAFA EINHVERN MIÈPUNKT Å STOFUNNI SEM DR¾GI ATHYGLINA AÈ SÁR OG VARÈ EINN GLUGGINN FYRIR VAL
INU (ÒN HENGDI ÖVÅ LJËSASERÅU GERVIGRENI KÒLUR ENGLA OG GLIMMER ¹ GARDÅNUSTÎNGINA SVO ÒR VARÈ HREINASTA
LISTAVERK

3UNNA SEGIR HAFA VANTAÈ EITTHVAÈ ¹ VEGGINA OG ÖVÅ HAFI HÒN BRUGÈIÈ ¹ ÖAÈ R¹È AÈ SKREYTA Ö¹ MEÈ STJÎRN
UM 5M SÅÈUSTU JËL SKREYTTI HÒN ALLAN HRINGINN MEÈ JËLASERÅU

3UNNA NÕTTI PLASTKÒLUR OG PERUR SEM SKRAUT Å ÅBÒÈINA %INNIG SKEMMTILEGA FLAMINGO FUGLA SEM ERU TIL SÎLU Å *ËLAHÒSINU OG ERU
¾TLAÈIR SEM SKRAUT ¹ TRÁ
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+ÅNVERSK LJËN SEM ERU TALIN  TIL  ¹RA GÎMUL 6ORU UPPRUNALEGA KEYPT ¹ UPPBOÈI Å
$ANMÎRKU 3EINNA VAR LJËNUNUM STOLIÈ FYRIR UTAN !NTIKBÒÈINA ¹ 'RENS¹SVEGI EN FUNDUST
NOKKRU SÅÈAR ¹ ÎÈRU DÎNSKU UPPBOÈI 6ORU AFTUR KEYPT OG KOMA TIL MEÈ AÈ STANDA FYRIR
UTAN NÕJU ANTIKBÒÈINA SEM VERÈUR ¹ 3TRANDGÎTU  Å (AFNARFIRÈI

(VÅTA SËFASETTIÈ KEMUR ÒR ®NDVEGI EN ÖAR ER H¾GT AÈ F¹ VANDAÈASTA LEÈUR LANDSINS

Fagurkerinn ræður ferðinni
Antiksalinn Jónas Ragnar segist haldinn fíkn í antikmuni og fegurð í allri sinni mynd.

¶ETTA ER ®REFORS VASI FR¹ 3VÅÖJËÈ MJÎG SJALDG¾FUR ¡G FANN HANN NÕLEGA Å D¹NARBÒI SEM ÁG
GERÈI UPP HÁR ¹ ¥SLANDI

Jónas Ragnar Halldórsson hefur
starfað sem antikmunasali í um
tuttugu ár. Verslanir hans hafa
verið á nokkrum stöðum í borginni en í dag rekur hann verslun
við Laugaveg 118, í kjallara bókabúðarinnar við Hlemm. Fljótlega
opnar hann svo útibú við Strandgötuna í Hafnarfirði.
Jónas segist hafa verið leiddur í
starf antikmunasalans, en upphaflega voru það faðir hans og eiginkona sem hófu að selja fágæta og
gamla gripi.
„Svo fengu þau mig til að leysa
sig af einn daginn og eftir það var
ekki aftur snúið. Ég fékk svoddan
dellu fyrir þessu að þau gátu ekki
losnað við mig og ég tók bara við
þessu.“
Spurður að því hvað honum
finnist mest spennandi við þennan heim segir Jónas það vera að
finna fallega og verðmæta hluti
og varðveita þá.
„Þetta er í raun eins og hver
önnur fíkn. Maður sér eitthvað
fallegt, kaupir það, hreinsar og
lagar. Það er í raun fagurkerinn í
mér sem ræður ferðinni. Ég legg
ást á fegurð í allri sinni mynd,
hvort sem um er að ræða tónlist,
antik, ljóð eða listmuni. Þetta er
allt samtvinnað. Viðskiptaheimurinn og heimur andans. Svo er
maður líka eins konar fjársjóðsleitarmaður við þetta og það gefur
mér innblástur,“ segir lífskúnstnerinn, antik- og listmunasalinn Jónas Ragnar Halldórsson að
lokum.
mhg@frettabladid.is

¶ESSI SK¹PUR ER FRANSKUR OG VAR SMÅÈAÈUR ¹RIÈ  *ËNAS BEIÈ Å FIMM EÈA SEX ¹R EFTIR AÈ F¹ ÖENNAN FALLEGA GRIP ¹ HEIMILIÈ EN HANN ER
MEÈAL ANNARS PRÕDDUR HANDM¹LUÈUM ENGLUM

*ËNAS 2AGNAR (ALLDËRSSON HEFUR VERIÈ ANTIK OG LISTMUNASALI Å UM  ¹R

&ALLEGT (OLMEGAARD SAFN ÒR BL¹SNU GLERI !LLT FR¹ ¹RUNUM  
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#APE DE LA -ODE STYTTA FR¹ 
#APE DE LA -ODE ER EIN AF FYRSTU
POSTULÅNSVERKSMIÈJUM HEIMS EN
ÖAÈ VAR ÅTALSKUR PRINS SEM SETTI
HANA ¹ LAGGIRNAR ÖAR SEM HONUM
FANNST SKORTUR ¹ FALLEGU LEIRTAUI
¶ESSA STYTTU FANN *ËNAS SËTSVARTA
Å ¶INGHOLTUNUM OG ÖURFTI AÈ BAÈA
HANA FIMM SINNUM UPP ÒR SALMÅAKI
¹ÈUR EN FORM OG LITIR KOMU Å LJËS

¶ETTA RAUÈA ÒTVARP ER FR¹ ÖVÅ Å
KRINGUM  &ANNST ¹ RUSLA
HAUG ¹ 6ESTURLANDI EN VIRKAR VEL

¶ESSI BÅLL ER FR¹ 53 ZONE EÈA BANDARÅSKA HLUTA ¶ÕSKALANDS OG VAR FRAM
LEIDDUR RÁTT EFTIR SEINNI HEIMSSTYRJÎLD -ÎRG¾SIN FÅNA ER FRÎNSK OG B¾ÈI
LEIKFÎNGIN ERU AFAR SJALDG¾F OG MIKILS VIRÈI

$ANSK¾TTAÈUR KOLLUR ÒR TEKKI FR¹
UM  +OLLURINN ER MEÈ UPP
RUNALEGU BËLSTRI OG *ËNASI ÖËTTI
HANN PASSA VEL VIÈ SËFASETTIÈ

$AGMAR SETTIÈ FR¹ 2OYAL #OP
ENHAGEN *ËNAS HELDUR MIKIÈ
UPP ¹ ÖETTA SETT SEM HANN
SEGIR D¾MIGERT !RT $ECO

'R¾NN #OBRA SÅMI ¥SLENDINGAR KÎLL
UÈU ÖETTA ALLTAF *AMES "OND SÅMA
OG SEM BARN DREYMDI MIG UM AÈ
EIGNAST SVONA SÅMA ¶ETTA ER ORG
INAL SÅMI OG LITURINN ER SJALDG¾FASTI
LITURINN AF ÖEIM ÎLLUM ¡G ER ¹ EFTIR
ÖESSUM SÅMUM ALLAN ¹RSINS HRING
ENDA ERU ÖEIR MJÎG EFTIRSËTTIR
,ITRÅKIR OG FALLEGIR VASAR 3¹
RAUÈI ER ÅTALSKUR KRISTALSVASI
EN STËRA BL¹A VASANN FÁKK
*ËNAS ¹ KÅNVERSKRI SÕNINGU
SEM VAR HALDIN HÁRLENDIS ¹
ÖESSU ¹RI

&¹G¾T BARNAHRINGLA SEM ER
MEIRA EN  ¹RA GÎMUL *ËNAS
TELUR ÖAÈ HAFA VERIÈ EITTHVAÈ
HELDRI MANNA BARN SEM ¹TTI
ÖESSA FALLEGU HRINGLU
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Fyrstu viðbrögð við
eldsvoða skipta sköpum
Rétt viðbrögð við eldi geta skipt sköpum. Mikilvægt
er að tilkynna öllum í húsinu um hættuna og aðstoða þá sem ekki geta bjargað sér sjálfir út.
&LËTTA¹¾TLUN
Þegar eldur kemur upp þar sem fólk sefur getur hiti og reykur valdið
dauða nema þú hafir áætlun um hvernig bregðast á við, til dæmis um
flótta úr svefnherbergi á örfáum sekúndum.
Áætlunin krefst:
1. Reykskynjara.
2. Flóttaáætlunar sem teiknuð er á blað.
3. Fjölskylduumræðna.
4. Æfinga.
(AFÈU TV¾R FLËTTALEIÈIR
1. Framdyr og bakdyr.
2. Svefnherbergisglugga.
Tryggðu að þessar flóttaleiðir séu ávallt greiðfærar.
"RUNA¾FING ¹ HEIMILINU
1. Allir eiga að vera í sínu herbergi með dyr lokaðar.
2. Einn á heimilinu gefur brunamerki með því að kalla ELDUR!
3. Hver og einn athugi herbergisdyr sínar.
4. Látið sem dyrnar séu heitar. Notið þá hina flóttaleiðina.
5. Allir mæti á fyrirfram ákveðinn stað utandyra, einn látinn „kalla
til“ slökkviliðið.
2¾ÈIÈ EFTIRFARANDI VIÈ FJÎLSKYLDUNA
1. Sofið með svefnherbergisdyrnar lokaðar. Það heldur aftur af hinum
eitraða reyk.
2. Reykskynjarinn mun væla og vekja fjölskylduna.
3. Athugið dyrnar. Ef þær eru heitar notið þá hina flóttaleiðina. Séu
þær kaldar, verið viðbúin að loka aftur ef reykur eða hiti sækir inn.
4. Skríðið í reykfylltu herbergi, verið fljót út.
5. Farið á fyrirfram valinn mótsstað svo þið getið athugað hvort öll
fjölskyldan sé óhult.
6. Farið ekki aftur inn í eld eða reyk. Verið viss um að aðrir fari heldur
ekki inn. Fjöldi fólks hefur látist við að reyna slíkt.
7. Kallið á slökkviliðið úr næsta síma.

*ËN 0ÁTURSSON SLÎKKVILIÈSMAÈUR SEGIR MIKILV¾GT AÈ YFIRFARA ÎRYGGISBÒNAÈ REGLULEGA OG AÈ FËLK HAFI KYNNT SÁR LEIÈBEININGAR UM NOTKUN HANS
&RÁTTABLAÈIÈ®RLYGUR (NEFILL

Mikilvægt að allir á heimilinu
viti hvernig bregðast á við eldi
Jón Pétursson slökkviliðsmaður segir mikilvægt að fjölskyldur skipuleggi viðbrögð við
eldsvoða og að allir viti hvernig bregðast eigi við. Hann brýnir einnig fyrir fólki að
yfirfara reglulega slökkvitæki og reykskynjara á heimilum sínum.
„Samkvæmt tölum frá tryggingafélögum eru umtalsvert fleiri eldsvoðar á þessum tíma árs en öðrum.
Það má að miklu leyti rekja til
jólaskreytinga og kerta,“ segir Jón
Pétursson slökkviliðsmaður.
Hann segir sérstaklega varasamt
þegar kerti brenna niður í skreytingar. „Einnig er eitthvað um það
að kveikt sé í ruslpósti og blöðum
í fjölbýlishúsum og vert fyrir húsfélög að gæta þess að ekki safnist
of mikið af slíku upp í kring um jól
og áramót. Þetta getur verið freisting fyrir illa greinda einstaklinga
og oft er ætlunin bara að hrekkja,
en menn gera sér ekki grein fyrir
hversu mikla hættu svona fikt
getur skapað.“
Jón segir að fjölskyldur ættu að
huga vel að eldvörnum fyrir jólin.
„Mikilvægt er að fólk aðgæti til
dæmis slökkvitæki og reykskynjara.

Reykskynjarar

Mjög mikilvægt er að hafa reykskynjara í svefnherbergjum. Þegar
fólk ferst í eldsvoðum er það í
flestum tilfellum þegar það er sofandi í svefnherbergjum sínum.
Einn skynjari er auðvitað ákveðið
öryggi en alls ekki nóg. Með því að
hafa bara einn reykskynjara missum við oft af tækifærinu til að gera
eitthvað. Því fyrr sem eldur uppgötvast, þeim mun meiri líkur eru
á að okkur takist að slökkva hann.
Þá er mjög mikilvægt að yfirfara
slökkvitæki og reykskynjara reglulega. Ef maður er með reykskynjara
sem varar við í tíma getur slökkvitæki heimilisins í mörgum tilfellum
ráðið við eldinn. Þessi tæki verða
hins vegar að vera í góðu standi og
fólk að kunna á þau.“
Jón segir mjög mikilvægt að
fólk kynni sér leiðbeiningar á
slökkvitækjum svo ekki sé verið

að frumlesa þær ef til þess kemur
að nota þurfi tækið. Þá skipti
miklu að velja rétt slökkvitæki
fyrir heimilið. „Við mælum með
léttvatnstækjum á heimili, þau
ráða við flesta elda sem koma upp
á heimilunum.“
Jón segir að fjölskyldur ættu að
gera áætlun um viðbrögð ef eldur
kemur upp á heimilinu.
„Fólki hættir til að fara þá leið
sem það þekkir best þegar þarf
að rýma hús í skyndi. Það er hins
vegar ekki alltaf besta leiðin og
því tel ég mikilvægt að fjölskyldur ræði um flóttaleiðir.“ Jón segir
að húsfélög í fjölbýlishúsum geti
óskað eftir ókeypis skoðun og ráðleggingum frá forvarnasviði SHS.
Þá bjóðist fyrirtækjum námskeið
fyrir starfsmenn sína þar sem farið
er yfir viðbrögð við eldsvoða.
hnefill@frettabladid.is

Reykskynjarar geta bjargað lífi þínu!
Reykskynjarar eru ódýr öryggistæki sem ættu að vera á hverju heimili. Skerandi vælið í þeim getur bjargað mannslífum. En til þess þurfa
þeir:
1. Að vera til staðar og á réttum stað.
2. Að vera réttrar gerðar og í lagi.
3. Að hafa góða rafhlöðu.
Til eru tvær megingerðir af reykskynjurum, optískir og jónískir, auk
skynjara sem sameinar eiginleika beggja. Jóníski skynjarinn skynjar
vel reyk með stórum ögnum, til dæmis opinn eld, en síður upphaf
glóðarbruna, til dæmis í sófa, sem optíski skynjarinn nemur hins vegar
mjög vel. Því er æskilegt að hafa báðar gerðirnar á heimilinu. Einnig
eru til samtengjanlegir reykskynjarar og skynjarar með ratljósi.
(AFIÈ EFTIRFARANDI Å HUGA UM REYKSKYNJARA
- Ekki staðsetja reykskynjara í eða of nálægt eldhúsi.
- Setjið optískan reykskynjara á ganga eða opin svæði.
- Setjið optískan reykskynjara nálægt rafmagnstöflu.
- Æskilegt er að setja reykskynjara í öll svefnherbergi.
- Best er að samtengja alla reykskynjara í húsinu.
- Sé húsið fleiri en ein hæð, setjið reykskynjara á allar hæðir.
- Reykskynjara ber að staðsetja í lofti, ekki nær vegg en 50 cm.
- Skiptið um rafhlöðu í reykskynjaranum árlega.
- Prófið reykskynjarann í hverjum mánuði.
- Líftími reykskynjara er um það bil tíu ár.
3J¹ N¹NAR ¹ WWWSHSIS
(VER MÅNÒTA SKIPTIR M¹LI ÖEGAR ELDUR KEMUR UPP OG ÖVÅ ER R¹ÈLEGT AÈ HAFA FLEIRI EN EINN REYKSKYNJARA

&RÁTTABLAÈIÈ®RLYGUR (NEFILL
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Slökkvitæki á sjónvarpið getur
varnað miklum eldsvoða
Algengt er að eldsvoðar komi upp eftir að kviknað hefur í sjónvarpi. Nú er hægt að fá lítið slökkvitæki sem fest er ofan í sjónvarpið og slekkur eld um
leið og hann kemur upp. Tækið heitir Purga-T og
hefur verið viðurkennt af tryggingafélögum og
Sambandi sjúkra- og slökkviliðsmanna. Tækið
má einnig nota í tölvuskjái, þvottavélar, þurrkara og önnur tæki sem eldhætta getur stafað af.
Sjá www.hblondal.is

Eldvarnarteppi góð vörn
Gott ráð er að hafa eldvarnateppi nálægt eldavélum. Þau eru til í
mörgum stærðum og þau má nota aftur og aftur. Teppið er lagt yfir
hinn brennandi hlut og þétt að. Eldsvoðar eru algengir í eldhúsum en
með hröðum viðbrögðum má kæfa eldinn með eldvarnarteppi. Ef teppið fer ofan í feiti í potti getur logað í gegnum það og þá verður að taka
teppið af og byrja aftur. Eldvarnarteppi fást hjá tryggingafélögum, hjá

Njóta trausts
"JÎRN +ARLSSON BRUNAM¹LASTJËRI R¹ÈLEGGUR FËLKI AÈ FARA VARLEGA VIÈ ELDAMENNSKUNA UM JËLIN ENDA SÁ ELDH¾TTAN MIKIL

Samkvæmt könnun sem Gallup gerði
fyrir Landssamband slökkviliðs- og
sjúkraflutningamanna njóta slökkviliðs- og sjúkraflutningamenn mikils
trausts þjóðarinnar, en 98,4 prósent
aðspurðra bera mikið traust til þeirra.
Jafnframt kemur fram að fólk er mjög
ánægt með störf þessara aðila.

&2¡44!",!¨)¨'6!

Algengt að kvikni í við
eldamennsku um jólin
Björn Karlsson brunamálastjóri segir töluvert um að kvikni í út frá eldavélum um jólin.
Hann brýnir fyrir fólki að gleyma sér ekki við eldamennskuna.

6ERNDARGLERAUGU GETA BJARGAÈ MIKLU EF SLYS VERÈA MEÈ FLUGELDA

&2¡44!",!¨)¨0*%452

Ráðlegt að setja upp hlífðargleraugu um áramótin
Flugeldar eru vinsælir um áramót en það verður að fara með þá með varúð.
Flestir sem verða fyrir slysum af flugeldum um áramót eru börn á aldrinum
10 til14 ára. Því er mikilvægt að foreldrar ræði um meðferð flugelda við
börn sín og vari þau við þeim hættum sem röng notkun og óvarlegt fikt
getur skapað. Aldrei á að kveikja á flugeldum innanhúss en af þeim getur
skapast mjög mikil eldhætta. Þá er vert að minna á að á viðurkenndum
flugeldasölum fást hlífðargleraugu og er ráðlegt að allir sem koma nálægt
flugeldum um áramót setji slík gleraugu upp.

Auðvelt að panta öryggisbúnað
gegnum vefverslanir á netinu
Vátryggingafélag
Íslands
rekur
öryggisverslun þar sem hægt er að
kaupa eldvarnarbúnað á góðu verði.
Boðið er upp á pakka fyrir mismunandi stærðir heimila. Securitas rekur
einnig vefverslun þar sem seldur er
öryggisbúnaður. Hægt er að tengja
reykskynjarana beint við stjórnstöð
Securitas og fara boð þangað ef eldur
kemur upp. Hægt er að panta öryggisbúnaðinn frá báðum aðilum gegnum vefsíður þeirra og er hann sendur
heim, kaupandanum að kostnaðarlausu.
Sjá www.vis.is og www.securitas.is

„Tíðni bruna og dauðsfalla er mun
meiri í desember og janúar en á
öðrum tímum ársins. Það er því
sérstaklega mikilvægt að fólk fari
varlega á þessum árstíma,“ segir
Björn Karlsson brunamálastjóri.
Hann segir algengt að eldur kvikni
út frá skreytingum, en einnig vegna
þess að fólk gleymi sér við eldamennsku.
„Fólk þarf að gæta að því að
skilja raftæki og þá sérlega eldavélar ekki eftir í gangi. Einnig er mjög
algengt að kerti séu í skreytingum
og eldur komi upp þegar kertið
brennur niður. Þá höfum við verið
að brýna fyrir fólki að vera ekki
með kerti nálægt gluggatjöldum.“
Björn segir mikið unnið að forvörnum á þessum tíma árs. „Slökkviliðsmenn hafa verið að heimsækja
níu ára börn í grunnskólum og það
má segja að börnin séu góðir fréttaritarar því þau fara síðan heim og
ræða málin við foreldra sína. Þetta
starf teljum við hafa skilað góðum
árangri.“

Björn segir mikilvægt fyrir fjölskyldur að vita hvernig bregðast
eigi við ef eldur kemur upp. „Ég ráðlegg fólki að gera flóttaáætlun. Þá
setur maður upp nokkur dæmi, til
dæmis hver viðbrögð verði ef börn

á heimilinu vakna við reykskynjara.
Þá er mjög mikilvægt að búið sé að
ræða við börnin hvað gera skuli og
hvaða leiðir séu farnar úr íbúðinni
ef aðalleið er ófær vegna elds eða
reyks.“
hnefill@frettabladid.is

3LÎKKVILIÈSMENN HAFA UNDANFARIÈ HEIMSËTT GRUNNSKËLA OG FR¾TT BÎRNIN UM ELDH¾TTUR
&2¡44!",!¨)¨®2,9'52 (.%&),,
JËLANNA ¶AU FARA SÅÈAN OG R¾ÈA M¹LIN VIÈ FORELDRA SÅNA

Rétt tæki getur slökkt flesta
elda ef þeir uppgötvast í tíma
Miklu máli skiptir hvernig slökkvitæki fólk velur sér. Mikilvægt er að kynna sér leiðbeiningar um notkun tækisins svo ekki sé verið að frumlesa þær ef nota þarf tækið.
Til eru ýmsar gerðir slökkvitækja
sem ætluð eru fyrir heimili. Ef eldur
uppgötvast snemma eiga venjuleg
slökkvitæki auðveldlega að ráða
við hann. Þá skiptir hins vegar öllu
máli að fólk kunni að fara með
tækið.
Mikilvægt er að kynna sér leiðbeiningar á slökkvitæki þegar það
er keypt. Þá skiptir miklu máli að
allir á heimilinu viti hvar það er
staðsett og kunni að fara með það.
Foreldrar ættu að kenna börnum
sínum að nota tækið, ef eldur kæmi
upp þegar foreldrar eða aðrir fullorðnir eru ekki í heimilinu.
Slökkvitæki þarf líka að yfirfara reglulega og athuga hvort
nægur þrýstingur er á því. Bilað
tæki kemur að litlum notum ef upp
kemur eldur á heimilinu.
- öhö

(ANDSLÎKKVIT¾KI
$UFTSLÎKKVIT¾KI ERU ¾TLUÈ ¹ ALLA ELDA %KKI ER ÖË
TRYGGT AÈ DUFTIÈ SLÎKKVI ELD ÖAR SEM MYNDAST HEFUR GLËÈ
2¹ÈLÎGÈ ST¾RÈ ¹ HEIMILI ER SEX KÅLË

+OLSÕRUSLÎKKVIT¾KI ERU AÈALLEGA ¾TLUÈ ¹ VIRK
RAFMAGNST¾KI ¶AU SLÎKKVA ÖË EKKI GLËÈARELD FREMUR EN DUFT
SLÎKKVIT¾KIN ¶AU ERU TIL Å MÎRGUM GERÈUM OG ST¾RÈUM ALLT FR¹
TVEIMUR KÅLËUM

6ATNSSLÎKKVIT¾KI ERU AÈALLEGA ¾TLUÈ ¹ ELDA Å
FÎSTUM EFNUM TIL D¾MIS TIMBRI VEFNAÈI OG PAPP
ÅR !LGENGASTA ST¾RÈ T¾KJANNA ER TÅU LÅTRAR
,ÁTTVATNSSLÎKKVIT¾KI ERU VATNSSLÎKKVIT¾KI
SEM FROÈUEFNI HEFUR VERIÈ B¾TT ÒT Å ¶AU DUGA ¹ SÎMU
ELDA OG VATNST¾KIN EN AUK ÖESS ¹ OLÅU FEITIS
OG RAFMAGNSELDA !LGENGASTA ST¾RÈIN ER SEX OG TÅU LÅTRAR

Spennandi
forréttir
frá Fjallalambi

frá Fjallalambi

n matg
ku

nnar •
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æsta ein
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æð

Forréttir Fjallalambs eru unnir úr
fyrsta flokks íslensku sauðakjöti,
eru hráverkaðir og eiga rætur
í íslenskri matarhefð.
Hólsfjallahangikjötið
frá Fjallalambi, besta hangikjötið
að mati matgæðinga Vikunnar

Hreint lostæti
úr íslenskri náttúru...
Fjallalamb hf.

•

Röndinni 3

•

670 Kópaskeri

•

Sími 4 65-214 0

•

www.fjallalamb.is
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Fyrirmynd
hlaupaskóa

Styrkir í stað jólakorta
Það er orðið vinsælt meðal fyrirtækja og samtaka að styrkja heldur verðug málefni í stað
þess að senda viðskiptavinum jólakort.

Nike Air Pegasus valdir
hlaupaskór ársins 2006.
Hlaupatímaritið Runner‘s
World hefur útnefnt Nike
Air Pegasus hlaupaskó
ársins 2006, en verðlaunin
voru nýlega veitt í New
York við hátíðlega athöfn.
Fær skórinn, sem hentar
vel bæði til lengri og styttri
hlaupa, hæstu einkunn fyrir
dempun og mýkt í tímaritinu. Í álitsgjöfinni er einnig
tekið fram að Nike Air Pegasus 2006 sé fyrirmynd annarra hlaupaskóa.

'REIND OG
GR¾NMETI
,¥+52 %25 4!,$!2 6%2!  !¨
'2%).$ "®2. 6%2¨) &2%+!2
'2.-%4)3452 ¶%'!2 ¶!5
6%2¨! 34«2

2ANNSËKN SEM VÅSINDAMENN VIÈ
3OUTHAMPTON H¹SKËLA GERÈU ¹RIÈ
 SÕNIR AÈ BÎRN SEM VORU MEÈ
FIMM YFIR MEÈALGREIND VIÈ TÅU ¹RA
ALDUR VORU LÅKLEGRI EN ÎNNUR TIL AÈ
VERÈA GR¾NMETIS¾TUR FYRIR ÖRÅTUGT
2ANNSËKNIN LEIDDI Å LJËS AÈ 
Ö¹TTTAKENDUR AF  HÎFÈU GERST
GR¾NIMETIS¾TUR ¹ FULLORÈINSALDRI
ÖËTT SUMIR ÖEIRRA EÈA UM 
MANNS NEYTTU FISKS OG FUGLAKJÎTS
+ARLAR SEM VORU GR¾NMETIS¾TUR
VORU MEÈ  AÈ MEÈALTALI Å
GREINDARVÅSITÎLU ¹ MEÈAN HINIR
KARLARNIR VORU Å KRINGUM  +ONUR
SEM VORU GR¾NMETIS¾TUR VORU
MEÈ EINNIG MEÈ  AÈ MEÈAL
TALI EN HINAR KONURNAR MEÈ  Å
GREINDARVÅSITÎLU
¶¹ VAR HLUTFALL KVENNA Å HËPI
GR¾NMETIS¾TA H¾RRA EN KARLA
'R¾NMETIS¾TURNAR VORU JAFNFRAMT
BETUR MENNTAÈAR OG SAMFÁLAGSLEG
STAÈA ÖEIRRA BETRI EN HINNA ¶Ë
VIRTIST ENGINN TELJANLEGUR MUNUR
VERA ¹ TEKJUM HËPANNA TVEGGJA
4ELJA SUMIR ÖETTA SÕNA AÈ GREINT
FËLK HAFI MEIRI SAMÒÈ MEÈ DÕRUM
EN AÈRIR OG GETI ÖAR AF LEIÈANDI
EKKI HUGSAÈ SÁR AÈ NEYTA KJÎTS
!ÈRIR TELJA ÖETTA SÕNA AÈ GREINT
FËLK VELJI SÁR EINFALDLEGA GR¾NMETI
FRAM YFIR AÈRA F¾ÈU ÖAR SEM ÖAÈ
SÁ HOLLARA OG MINNKI LÅKURNAR ¹ ALLS
KYNS SJÒKDËMUM
RVE

Omega 3-6-9

EPA-GLA fæst hjá:

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

Runner‘s World prufukeyrir alla skó sem það
gagnrýnir á eigin starfsmönnum víðs vegar um
heim, ásamt því að prófa
þá í sérstöku hlaupaprufutæki.
Er Runner´s World eina
fyrirtækið sem reynir alla
hlaupaskó hlutlaust á þennan hátt og því þykja niðurstöðurnar nokkuð marktækar.
RVE

Barna- og unglingageðdeild (BUGL) Landspítala –
háskólasjúkrahúss hefur notið góðs af gjöfum fyrirtækja fyrir jólin en tvö fyrirtæki styrktu deildina
fyrir skömmu. Þetta voru Almenna verkfræðistofan og Samtök iðnaðarins. Almenna verkfræðistofan sendir ekki jólakort í ár og afhenti BUGL í stað
þess 350.000 krónur. Samtök iðnaðarins senda heldur engar jólakveðjur í jólakortaformi heldur
afhentu BUGL um 200 þúsund krónur.
Þessar og fleiri gjafir sem afhentar hafa verið
deildinni nú fyrir jólin hjálpa mikið enda styttist í
að hægt verði að hefja framkvæmdir við byggingu
nýs húsnæðis fyrir göngudeildina en verkið var
¶AÈ STYTTIST Å AÈ H¾GT VERÈI AÈ HEFJAST HANDA VIÈ BYGGINGU NÕRRAR
boðið út um helgina.
GÎNGUDEILDAR "5',
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(YUNDAI 3ANTA &E NÕSKR 
CC  DYRA FIMMGÅRA HVÅTUR  GR¹R
EKINN  Ö 6ERÈ  4ILBOÈ


.ISSAN 4ERRANO )) NÕSKR 
CC  DYRA FIMMGÅRA DÎKKBL¹R
EKINN  Ö 6ERÈ  4ILBOÈ


2ENAULT -EGANE )) NÕSKR 
CC  DYRA SJ¹LFSKIPTUR RAUÈUR
EKINN  Ö 6ERÈ  4ILBOÈ


2ENAULT -EGANE )) NÕSKR 
CC  DYRA FIMMGÅRA LJËSGR¹R
EKINN  Ö 6ERÈ  4ILBOÈ


6OLKSWAGEN 'OLF NÕSKR 
CC  DYRA FIMMGÅRA BL¹R EKINN
 Ö 6ERÈ  4ILBOÈ


#HEVROLET ,ACETTI NÕSKR 
CC  DYRA SJ¹LFSKIPTUR GR¹R EKINN
 Ö 6ERÈ 

&ORD -ONDEO NÕSKR  CC
 DYRA SJ¹LFSKIPTUR RAUÈUR EKINN 
Ö 6ERÈ 

0EUGEOT  NÕSKR  CC 
DYRA &IMMGÅRA ,JËSGR¹R %KINN 
Ö 6ERÈ 

4OYOTA !VENSIS NÕSKR  CC
DYRA FIMMGÅRA RAUÈUR EKINN  Ö
6ERÈ 

4OYOTA #OROLLA NÕSKR  CC
 DYRA FIMMGÅRA RAUÈUR EKINN 
Ö 6ERÈ 

6OLVO 6 NÕSKR  CC 
DYRA FIMMGÅRA GULUR EKINN  Ö
6ERÈ 

&ORD 'ALAXY NÕSKR  CC 
DYRA FIMMGÅRA LJËSGR¹R EKINN  Ö
6ERÈ 

(YUNDAI 4RAJET NÕSKR  CC
 DYRA SJ¹LFSKIPTUR LJËSBL¹R EKINN
 Ö 6ERÈ 

,AND 2OVER $EFENDER NÕSKR 
CC  DYRA FIMMGÅRA BL¹R  HVÅTUR
EKINN  Ö 6ERÈ 

.ISSAN 0ATROL NÕSKR  CC
 DYRA SJ¹LFSKIPTUR DÎKKBL¹R EKINN
 Ö 6ERÈ 

3UZUKI 'RAND 6ITARA NÕSKR 
CC  DYRA SJ¹LFSKIPTUR LJËSBRÒNN
EKINN  Ö 6ERÈ 

4OYOTA 2AV  NÕSKR  CC
 DYRA SJ¹LFSKIPTUR BL¹R EKINN  Ö
6ERÈ 

#ITROEN "ERLINGO NÕSKR 
CC  DYRA FIMMGÅRA RAUÈUR EKINN
 Ö 6ERÈ 

#ITROEN "ERLINGO NÕSKR 
CC  DYRA FIMMGÅRA LJËSGR¹R EKINN
 Ö 6ERÈ 

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

2ENAULT AT +ANGOO NÕSKR 
CC  DYRA FIMMGÅRA HVÅTUR EKINN
 Ö 6ERÈ 

2ENAULT AT -ASTER NÕSKR  CC
 DYRA FIMMGÅRA GULUR EKINN 
Ö 6ERÈ 

2ENAULT AT -ASTER NÕSKR 
CC  DYRA FIMMGÅRA HVÅTUR EKINN
 Ö 6ERÈ 

.ISSAN 8 4RAIL NÕSKR  CC 
DYRA FIMMGÅRA LJËSGR¹R EKINN  Ö
6ERÈ 
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(EDD $R¹TTABÅLAÖJËNUSTA
 "ÅLAPARTAR

  ÖÒS

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

*ËLATILBOÈ

4OYOTA #OROLLA 7AGON ¹RG k 3SK 3K
k .AGLADEKK 6ERÈ  Ö 5PPL Å S
 

9ARIS ¹ FR¹B¾RU VERÈI

9ARIS  Å TOPPSTANDI SK k GËÈ DEKK
EK  Ö MJÎG SNYRTILEGUR OG HEILL BÅLL

4/9/4! ,!.$ #25)3%2  68
#/--/.2!), RGERÈ  %KINN 
ÖKM 6ERÈ KR  ,EÈUR m
'L¾SILEGT EINTAK

(ÎFÈAHÎLLIN
+LETTH¹LS   2VK
3ÅMI  
WWWHOFDAHOLLINIS

--# -ONTERO ¹RG k ,IMITED VÁL
  SPËLVÎRN NAGLA OG SUMARDEKK ¹
¹LFELGUM EK  ÖÒS 6ERÈ  MMV
SKIPTI EÈA   STGR HV  M 5PPL Å
S  

6ÎRUBÅLAR

SETT  F¾ST ¹  STGR -ÎGULEIKI ¹
GËÈU L¹NI 3  

"ÅLHLUTIR +APLAHRAUNI 
3  
3ÁRH¾FUM OKKUR Å 6OLKSWAGEN 3KODA
OG $AIHATSU %IGUM EINNIG VARAHLUTI
Å FLEIRI TEGUNDIR BÅLA +AUPUM BÅLA TIL
NIÈURRIFS
,YFTARAR BRETTATJAKKAR SK¾RALYFTUR LYFTU
BORÈ TRILLUR VAGNAR HJËLABÒNAÈUR OG
ÕMIS LÁTTIT¾KI 6ANDAÈAR VÎRUR GËÈ VERÈ
ÎFLUG VIÈGERÈA OG VARAHLUTAÖJËNUSTA
,ÁTTIT¾KNI EHF 3TËRHÎFÈA  S 
 !LLAR UPPLÕSINGAR ¹ WWWLETT
ITAEKNIIS

"ÅLAR ËSKAST
«SKA EFTIR GËÈUM BÅL ¹   ÖÒSUND
5PPL Å S  
«SKA EFTIR AÈ KAUPA BÅL EKKI ELDRI EN ¹RG
k FYRIR   ÖÒS 5PPL Å S  
  

"ÅLAPARTAR EHF 3 
%IGUM MIKIÈ ÒRVAL AF VARAHLUTUM Å
FLESTAR GERÈIR 4OYOTA BIFREIÈA +AUPUM
4OYOTA BÅLA /PIÈ VIRKA DAGA FR¹ KL
  WWWBILAPARTARIS BILAPART
AR BILAPARTARIS

0ARTAR S  

6ARAHLUTIR
4IL SÎLU 6OLVO &( DR¹TTARBÅLL  HP
 EKÖ 2EGLULEGA ÖJËNUSTAÈUR
AF "RIMBORG "ÅLL Å TOPPSTANDI 5PPL Å
SÅMA  

0ARTAR +APLAHRAUNI  S  
6ARAHLUTIR Å BÅLA Ö¹M &ORD /PEL
$AEWOO +AUPUM BÅLA
6ARAHLUTIR Å 67 'OLF 0OLO OG 9ARIS
2ENAULT +ANGOO 6IÈGERÈIR +AUPI BÅLA
5PPL Å S     

0ARTASALAN 3ÅMI  

*EPPAR

0ARTASALAN 3KEMMUVEGI  SÅMI 
 %IGUM VARAHLUTI Å 6OLVO /PEL
.ISSAN 4OYOTA 2ENAULT (ONDA OG
FLEIRA
4IL SÎLU -!.  RG 
EKINN  ÖKM +ASSI M LANGUR OG
LYFTA   TONN "ÅLL Å GËÈU ¹STANDI 4IL
AFHENDINGAR FYRIR ¹RAMËT 6ERÈ 
Ö VSK 3  

.ISSAN .AVARA 7$ $# $IESEL %K 
Ö m BREYTTUR ¹LFELGUR PALLHÒS KL¾TT
AÈ INNAN OG KRËKUR 6ERÈ 
3ÅMI  
4OYOTA #OROLLA (" 3/, ¹RG 
EK ÖÒSKM 6ERÈ  ÖÒSKR

"ÅLAPARTASALAN S

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

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

6INNUVÁLAR
WWWSNJOKEDJURIS

"¥,!2 4), 3®,5

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

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

,YFTARAR
  L¹N TILBOÈ 4OYOTA 2AV ¹RGERÈ
 EKINN  ÖÒS SJ¹LFSKIPTUR EINS
OG NÕR F¾ST GEGN YFIRTÎKU ¹ BÅLASAMN
INGI UPPL Å S  

&/2$ &  350%2 #2%7 &8 
%K ÖKM LEÈUR TOPPLÒGA  DISKA MAGASÅN HRAÈASTILLIR
VEL BÒINN BILL 6ERÈ  ÖÒS

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

 6OLT
-ALARHÎFÈA   2EYKJAVÅK
3ÅMI  

4OPP BÅLL 4OYOTA 2AV   SSK
BENSÅN %KINN  ÖÒS -JÎG GOTT VIÈ
HALD 6ERÈ  ÖÒS 6ALDIMAR S 


"ÅLAR TIL SÎLU

$/$'% 2!-  8 #5--).3  $¥3%, 2' 
,EÈUR DISKA MAGASÅN HRAÈASTILLIR ¹LFELGUR VELBÒINN BÅLL
6ERÈ  ÖÒS

'OTT VERÈ .ISSAN 4ERRANO )) BENSÅN ¹RG
 EKINN  Ö KM BEINSKIPTUR 
MANNA .ÕSKOÈAÈUR SETT  KR
5PPL Å S  

4OYOTA ,ANDCRUISER ,3 ¹RG l
EK  ÖÒS m BREYTING 6ERÈ   MILLJ
,¹N  %NGIN SKIPTI 5PPL Å S 


"ÅLABÒÈ "ENNA EHF
6AGNHÎFÈA 
3ÅMI  
WWWBENNIIS

  ÖÒS
(UNDAI !CCENT ¹RG k TIL SÎLU 
SJ¹LFSK  DYRA 6ERÈ  ÖÒS 5PPL Å
SÅMA  

4OYOTA ,AND #RUISER    DÅSEL ¹RG
k %K  Ö  MANNA LEÈUR OFL 6ERÈ
 Ö 3KIPTI ATH ¹ ËDÕRARI 5PPL Å S
 

+ÎRFUBÅLALEIGAN

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

(*«, 4), 3®,5

&/2$ &  +).' 2!.#( , $¥3%, 2' 
,EÈUR TOPPLÒGA n¹LFELGUR DISKA MAGASIN HRAÈASTILLIR VELBÒINN BILL
6ERÈ  ÖÒS

(95.$!) 4%22!#!. #2$)  $¥3%, .µ2 "¥,,
,EÈUR GEISLASPILARI ¹LFELGUR HITI Å S¾TUM VEL BÒINN BILL
6ERÈ  ÖÒS
(YUNDAI 3ANTA &E .ÕSKR 
CC  DYRA SJ¹LFSKIPTUR BRÒNN 
GR¹R EKINN  Ö 6ERÈ 
4ILBOÈ 

"¥,!"!.+)..

"ÅLALAND "  ,
'RJËTH¹LS   2VK
3ÅMI  
WWWBILALANDIS

WWWBILABANKINNIS
"ÅLAKJARNANUM o "REIÈHÎFÈA

3  
3ÎLUMENN  VAR (ALLGRÅMSSON p !XEL "ERGMANN p RNI ¶ËR *ËNSSON

 DESEMBER  ¶2)¨*5$!'52
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"ÅLAPARTAR OG ÖJËNUSTA 3
 

'EFINS

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

4ËNLIST

«SKA EFTIR ÅSSK¹P OG ÖVOTTAVÁL GEFINS M¹
VERA BILAÈ 5PPL Å S  

"ASSALEIKARAR !4(   

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

(LJËÈF¾RI

"¹TAR

-ETNAÈARFULLT ROKKBAND ¹ 2VK
SV¾ÈI Å LEIT AÈ BASSALEIKARA
-IKIÈ FRAMUNDAN
HUGASAMIR HAFIÈ SAMBAND Å
SÅMA   *ËN

'ÒMMÅB¹TAR  'ALLAR

6IÈGERÈARÖJËNUSTA  ¹RA REYNSLA
3EAGO BJÎRGUNARB¹TAR  VESTI 3 
 WWWGUMMIBATARIS

&/2$ &  ,!2)!4 RG
%KÖKM 6 ,¹N  
3KIPTI ËDÕRARI

4ÎLVUR
(INIR SÅVINS¾LU BËMULLARVELÒR GALLAR F¹ST
HJ¹ OKKUR 0ËSTSENDUM UM LAND ALLT
WWWLOSTIS OG SÅMAR   
  

"ÅLAÖJËNUSTA

«DÕRAR TÎLVUVIÈGERÈIR

!LHLIÈA TÎLVUVIÈGERÈIR OG UPPF¾RSLUR
5PPL Å S  

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

«DÕRAR TÎLVUVIÈGERÈIR

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

6ÁLAR OG VERKF¾RI
²RVAL AF HARMONIKUM Å ÕMSUM ST¾RÈUM
OG GERÈUM AUK FYLGIHLUTA ËLARPOKAR
HARMONIKUNËTUR HARMONIKU GEISLA
DISKAR -JÎG HAGST¾È VERÈ %' TËNAR
3ÅMI !KUREYRI   
SÅMI 2EYKJAVÅK    
(ARMONIKUKENSLA FYRIR BYRJENDUR

35"!25 )-02%:! '8 7$
347 
%K Ö 3JSK 6 

4IL SÎLU

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

2%.!5,4 -%'!.% )) 3!,//.
  3*,&3+)0452 
%KÖKM (44 ,. '%452
&9,'4

--# '!,!.4 %3   
%K Ö 6  ,¹N

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

"/-"!2$)%2  $3
&*«2(*«, .µ44 6 ,¹N
 KR ÖÒS ²TB

&LOTTIR DÎMUSKËR Å ST¾RÈUM   STA
SKËSALI 3ÒÈARVOGI  /PIÈ ÖRIÈJUD MIÈ
VIKUD OG FIMMTUD   .Õ HEIMASÅÈA
WWWSTORIRSKORIS

4/9/4! #/2/,,! 8,)   
%K ¶ 'ËÈUR BÅLL 6

&R¹ 3UÈUR !FRÅKU "ULLET "AG :EBRA %KTA
ZEBRASKINN 6ERÈ  3ENDUM ÒT
¹ LAND %RUM Å +RINGLUNNI Å DESEMBER
+ULUSUK!RTCOM  

-INKAPELSAR
-"%.: %  +/-02%33/2
 %K Ö &,/4452 "¥,,
6 

*ËLAGJÎFIN HENNAR

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

"¥,!2 4), 3®,5
#!$),,!# %3#!,!$%  -!..!
$6$  %KÖKM
)NNÚUTTUR NÕR %INN MEÈ ÎLLU
'OTT L¹N GETUR FYLGT 3KIPTI
ËDÕRARI

0/23#(% #!9%..% 3 
EK ÖKM ,OFTPFJÎÈRUN
3OFTLEÈUR 4OPPL 8ENON OÚ
,¹N  GETUR FYLGT SKIPTI
ËDÕRARI

&R¹ 3UÈUR !FRÅKU 3HOPPER 2ED %INNIG
TIL Å SVÎRTU X !NTÅLËPUSKINN 6ERÈ
 3ENDUM ÒT ¹ LAND %RUM Å
+RINGLUNNI Å DESEMBER +ULUSUK!RTCOM
 

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

"YRJENDAGÅTARSETT FR¹  WWW
MOJOMUSICIS
(ÎFURM OPNAÈ VERSLUN MEÈ NÕJAR OG
NOTAÈAR HARMONIKUR OG ÎLLUM FYLGI
HLUTUM 6ISAEURO RAÈGREIÈSLUR WWW
HARMONIKANIS 3  

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

«SKA EFTIR CM SKËFLU OG VÎKVAFLEYG
FYRIR  T CASE TRAKTORSGRÎFU 3ÅMI 
    'RÎFUÖJËNUSTA

4IL BYGGINGA
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*ËLASKEMMTANIR

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



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

  VERÈL¾KKUN ¹
ÎLLUM VÎRUM

&RIENDTEX 3ÅÈUMÒLA  3  
/PIÈ   VIRKA DAGA LAUGAR
DAG  

(ÒSAVIÈHALD

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

"ELLAIS 3  
%52/6)3!

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

3P¹SÅMINN  

(RINGDU NÒNA
'LEYMIÈ EKKI ¹STINNI UM JËLIN &ULL BÒÈ
AF NÕJUM VÎRUM 3ÒPER TILBOÈ ¹ $6$
3KÒLAGÎTU A S   $ALVEGI
A S   WWWAMORIS

*ËLATILBOÈ

%F ÖÒ KAUPIR  FLÅKUR F¾RÈU  AFSL¹TT AF
ANNARI FLÅKINNI 6ELKOMIN Å VERSLUN OKKAR
AÈ 2EYKJAVÅKURVEGI  Å (AFNARFIRÈI
3ÅMI   OPIÈ M¹N FÎS   LAU
  WWWCLAMALIS

*ËLASVEINAÖJËNUSTA

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

2AFVIRKJUN

(REINGERNINGAR

µMISLEGT

4EK AÈ MÁR REGLULEG ÖRIF &YRIRT¾KI OG
HEIMILI %INNIG FLUTNINGSÖRIF 3 


®NNUR ÖJËNUSTA

6ANTAR ÖIG ÖRIF

%RUM TV¾R DUGLEGAR ¹BYRGAR OG VANAR
4ÎKUM AÈ OKKUR ÕMIS KONAR ÖRIF 3 
   

"ËKHALD
"¾KUR
3NJËMOKSTUR

OG ÎNNUR GRÎFUVINNA Å 2VK OG N¹GRENNI
5PPL Å SÅMA     
%RTU ¹ LEIÈ TIL 4HAILANDS +ÅKTU ¹ WWW
TROPICALTRAVELASIACOM  ÖJËNUSTA

3TÅFLUÖJËNUSTA
"ËKHALD 63+ LAUN SKATTSKÕRSLUR OG
STOFNUN FYRIRT¾KJA &AGLEG VINNUBRÎGÈ ¹
SANNGJÎRNU VERÈI "ËKHALD OG ÖJËNUSTA
EHF SÅMI  

'ÅTARKENNSLUBËK $6$ OG #$ 
WWWMOJOMUSICIS

-EINDÕRAVARNIR

6ERSLUN

'UÈMUNDUR «LI
3CHEVING

4ÎLVUR

6ORUM AÈ TAKA UPP NÕJA SENDINGU
GL¾SILEGUR FATNAÈUR Å ÎLLUM ST¾RÈ
UM (JARTANLEGA VELKOMIN %MILÅA
3UÈURLANDSBRAUT  BL¹U HÒSUNUM
&¹KAFENI
OPIÈ   FRAM AÈ JËLUM

4), 3®,5

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

3P¹DËMAR

4EK AÈ MÁR MEINDÕRA
VARNIR
'EGN NAGDÕRUM SKORDÕRUM
¹TTF¾TTLUM OG FUGLUM ²TVEGA
ALLAN BÒNAÈ GERI VERÈTILBOÈ
FYRIR HEIMILI OG FYRIRT¾KI (EF
SÁRH¾FT MIG Å MEINDÕRAVÎRNUM
(!##0 UMHVERFI
5PPLÕSINGAR OG PANTANIR Å SÅMA
  'EYMDU AUGLÕSING
UNA

6EFHÕSING WWWIS

6%2+&2) 4), 3®,5
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(EILSUVÎRUR
4AKTU ÖÁR TAK -EÈ (ERBALIFE N¾RÈU
¹RANGRI OG BETRI LÅÈAN %RLA "JARTMARZ S
  WWWECOIS
"OTNLAUS ORKA BETRI LÅÈAN (ERBALIFE
3HAPEWORK (EILSUR¹ÈGJÎF OG EFTIRFYLGNI
+AUPAUKI FYLGIR (ALLDËRA "JARNA HJÒKR
UNARFR¾ÈINGUR WWWHALLDORABJARNAIS
3     

9$716+(/'(**
9HUéRJ9HUé
Q~DéHLQVRJ

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

(ÒSN¾ÈI Å BOÈI
3ËFALIST

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

(REINR¾KTAÈIR #HIHUAHUA

#HIHUAHUA
HVOLPUR
TIL
SÎLU
TTBËKARF¾RÈUR OG ÎRMERKTUR "LÅÈUR
HUNDUR MEÈ FR¹B¾RT SKAP 5PPLÕSINGAR
Å SÅMA  

3TUDIOÅBÒÈIR Å (AFNARFIRÈI TIL LEIGU
5PPLÕSINGAR Å SÅMA   MILLI KL
 OG 
JA HERBERGJA ÅBÒÈ TIL LEIGU ¹ JU H¾È ¹
SV¾ÈI  ,EIGA  ÖÒS ¹ M¹N ,AUS
STRAX 5PPL Å S  

,ÅKAMSR¾KT
 ¹RA GAMALT ¾FINGAGHJËL EINS OG NÕTT
6ERÈ  3TEF¹N  

5Ð/$1Ð*85/(*$
9HUé9HUéQ~
DéHLQV

«SKA EFTIR AÈ KAUPA FJÎLÖJ¹LFA EÈA ÖREK
HJËL %INUNGIS ,IFE FITNES T¾KI KVEÈJA
¶ËR SONG SIMENNTIS 3  

(ÒSN¾ÈI ËSKAST
'ISTING
3ËFALIST

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

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

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

&YRIR VEIÈIMENN
(EIMILIST¾KI

.UDD
6ILTU NUDD  (AFÈU SAMBAND VIÈ ,ILY Å
SÅMA  

781*87,75$5,11
6.(007,/(*,

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

«SKA EFTIR ËDÕRRI STÒDÅË EÈA EINSTAKL
INGSÅBÒÈ ¹ HÎFUÈBORGARSV 5PPL Å S 
 %RNA
+ONA ËSKAR EFTIR HERBERGI EÈA LÅTILLI STÒDÅ
OÅBÒÈ Å 2EYKJAVÅK 3ÅMI  
2EGLUSAMLEGT PAR UTAN AF LANDI VANTAR
ËDÕRA STÒDÅËÅBÒÈ Å BYRJUN FEB ¹ HÎFUÈ
BORGARSV¾ÈINU 2EYKLAUS OG SKILVÅSUM
GREISLUM HEITIÈ S  

!TVINNUHÒSN¾ÈI
)ÈNAÈARBIL ¹ HÎFUÈBORGAR
SV¾ÈINU

3NYRTING

&YRIRT¾KI ËSKAR EFTIR IÈNAÈARPL¹SSI UNDIR
BÅLAVERKST¾ÈI LANGTÅMALEIGA 4RAUSTIR
LEIGJENDUR SNYRTILEG UMGENGNI ,EITA AÈ
  FM MEÈ L¹GMARK M LOFTH¾È
OG GËÈUM INNKEYRSLUDYRUM 3 
  

9HUé
9HUéQ~DéHLQV

'EYMSLUHÒSN¾ÈI

'9'7,/%2èìÓ.$83,5
7952*)5èì5,è-8
)5Ì$0(è$//79+6É
.5

$ÕRAHALD
²26!, !& *«,!'*®&5-

(ÒSGÎGN

FYRIR HUNDA OG KETTI
  AFSL¹TTUR AF
RÒMUM OG BÒRUM
$ÕRAB¾R 3M¹RALIND OG
(LÅÈASM¹RA  +ËP

(UNDAR¾KTIN AÈ
$ALSMYNNI
'L¾SILEGU SPÎNSKU RÒM
TEPPIN KOMIN 

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

«SKAR LANDMÎNNUM ÎLLUM
GLEÈILEGRA JËLA OG VILL Å LEIÈINNI
MINNA ¹ HEIMASÅÈUNA OKKAR
WWWDALSMYNNIIS
3ÅMI   WWWDALS
MYNNIIS

4), 3®,5

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

*277Ó59$/$)
81',5)g7802*
%Ó1,1*80É
*Ðè89(5è,

)iNDIHQL
6
+OtéDVPiUD
6ZZZWDQWUDLV
2SLéGHV
GHV
ìRUOiN
$éIDQJDGDJ

+%..3,!

!TVINNA Å BOÈI

+ÎKUHORNIÈ Å "¾JARLIND
«SKA EFTIR AÈ R¹ÈA STARFSMANN
FAST STARF Å VERSLUN OKKAR
4VÅSKIPTAR VAKTIR %KKI YNGRI EN
 ¹RA
5PPL Å SÅMA   3IRRÕ 
  'UÈNI
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6EITINGAHÒSIÈ (ORNIÈ

6ILL R¹ÈA SNYRTILEGAN OG REGLUSAMAN
ÖJËN Å SAL 2EYNSLA ¾SKILEG 5M ER
AÈ R¾ÈA  VAKTAVINNU 4ILVALIÈ FYRIR
SKËLAFËLK ¶ARF AÈ GETA HAFIÈ STÎRF  JAN
ÒAR 5PPLÕSINGAR GEFUR +RISTÅN ¹ STAÈNUM
MILLI   6EITINGAHÒSIÈ (ORNIÈ
(AFNARSTR¾TI 

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

*OLLI
*OLLI (AFNARFIRÈI ËSKAR EFTIR FËLKI
Å HLUTASTARF "REYTILEGAR VAKTIR Å
BOÈI 4ILVALIN VINNA FYRIR SKËLA
FËLK 3KEMMTILEG VINNA MEÈ
SKEMMTILEGU FËLKI
5MSËKNAREYÈUBLÎÈ FAST ¹
STAÈNUM %INNIG GEFUR ,ÅNEY
UPPL Å SÅMA  

3TARFSMAÈUR ËSKAST Å MÎTUNEYTI VERÈUR
AÈ VERA VANUR MATREIÈSLU 'ËÈ LAUN Å
BOÈI DAGVINNA FRÅ ALLAR HELGAR OG RAUÈA
DAGA 5PPL Å SÅMA  

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

!TVINNA Å BOÈI

-ATSVEIN OG H¹SETA VANTAR ¹  TONNA
NETAB¹T FR¹ 3UÈURNESJUM 5PPL Å S 
   

6EGNA AUKINNA VERKEFNA ËSKAR -¹LMT¾KNI (&
EFTIR DUGLEGUM OG TRAUSTUM AÈILA Å FULLT STARF
¥ STARÙNU FELST VINNA VIÈ AFGREIÈSLU OG LAGERSTÎRF

!TVINNA ËSKAST

.¹NARI UPPLÕSINGAR UM STARÙÈ VEITIR ®RN 3IGURBJÎRNSSON
Å SÅMA  

-ATREIÈSLUMEISTARI MEÈ MIKLA REYNSLU
ËSKAR EFTIR VINNU 5PPL Å S  

%INNIG ER H¾GT AÈ SENDA UMSËKNIR MEÈ TÎLVUPËSTI ¹ MT MTIS

(RAFNISTA 2EYKJAVÅK
5MÎNNUN
3TAFSFËLK ËSKAST Å AÈHLYNNINGU
3TARF    VIRKA DAGA
3TARF  .¾TURVAKTIR
3TARF  RA TIMA VAKTIR MORGUN
EÈA KVÎLD 
5PPLYSINGAR GEFUR -AGNEA Å
SÅMA   EÈA ¹ MAGN
EA HRAFNISTAIS

µMISLEGT
%NGAR SKULDIR (¾RRI
TEKJUR

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

/2& ,ÅFT¾KNI LÅFEINDAFR¾ÈINGUR

%INKAM¹L

/2& ,ÅFT¾KNI ER ÅSLENSKT FYRIRT¾KI ¹ SVIÈI H¹T¾KNI
OG NÕSKÎPUNAR OG ER Å FARARBRODDI Å FRAMLEIÈSLU
VERÈM¾TRA PRËTEINA Å PLÎNTUM
&YRIRT¾KIÈ LEITAR NÒ AÈ ÎÚUGUM J¹KV¾ÈUM STARFSKRAFTI
TIL AÈ SINNA ALMENNUM VERKEFNUM ¹ RANNSËKNASTOFU
Å SAMEINDALÅFFR¾ÈI OG LÅFEFNAFR¾ÈI
6IÈKOMANDI ÖARF AÈ VERA ÚJËTUR AÈ TILEINKA SÁR T¾KNI
SAMVISKUSAMUR N¹KV¾MUR RÎSKUR OG HAFA GËÈA
H¾FNI TIL HËPVINNU 3TARÙÈ HENTAR LÅFEINDAFR¾ÈINGI
EÈA AÈILA MEÈ SAMB¾RILEGA MENNTUNREYNSLU AF
RANNSËKNASTOFUVINNU

(RAFNISTA 2EYKJAVÅK
5MÎNNUN
3TAFSFËLK ËSKAST Å AÈHLYNNINGU
3TARF  6AKTAVINNA  
3TARF  ®NNUR EÈA JA HVER
HELGI

3TARFSUMSËKNIR MEÈ FERILSKR¹ SENDIST FYRIR  JANÒAR
¹ RAFR¾NU FORMI TIL STARF ORFIS EÈA BRÁÚEIÈIS TIL /2&
,ÅFT¾KNI HF +ELDNAHOLTI  2EYKJAVÅK MERKTAR
m!TVINNUUMSËKNn

3TARF  RA TIMA VAKTIR
MORGUN EÈA KVÎLD "ÕTIBÒR
&RAMTÅÈARSTARF 3TARFSMANN
VANTAR Å  STÎÈU Å BÕTIBÒR
5PPLYSINGAR GEFUR -AGNEA Å
SÅMA   EÈA ¹ MAGN
EA HRAFNISTAIS

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

(VAR Å VERÎLDINNNI SEM
ER

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

4),+9..).'!2
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 AÈ .IEK 6ERMEULEN SJÎTUG
UR FYRRVERANDI R¹ÈGJAFI OG HEIMS
HORNAFLAKKARI ¹ ST¾RSTA SAFN
¾LUPOKA Å HEIMI 3ÅÈUSTU ÖRJ¹ ¹RA
TUGINA HEFUR HANN SANKAÈ AÈ SÁR
RÒMLEGA  SLÅKUM POKUM

Jólagjöf heimilisins
fæst hjá ECC

 AÈ ,ORENZO 0ASCINI ¹ ST¾RSTA
SAFN VATNSMIÈA Å HEIMI -IÈARNIR
ERU  TALSINS AF  FLÎSKUM
FR¹  LÎNDUM
 AÈ "ENJAMIN "INKAU ¹ ST¾RSTA
SAFN TUSKUMÎRG¾SA Å HEIMI "ENJA
MIN SEM ER SEXT¹N ¹RA ¹ 
MÎRG¾SIR
 AÈ 3USA &ORSTER FR¹ ¶ÕSKALANDI ¹
 GÅRAFFAFÅGÒRUR SEM HÒN HEFUR
SAFNAÈ FR¹ 
 AÈ 4AO #HUN ,IN ¹ 
MERKIMIÈA AF FÎTUM
 AÈ $IANNE 4URNER ¹  UGL
UR
 AÈ 3ANJAY 2ELAN ¹  PENINGA
SEÈIL FR¹  LANDI
 AÈ 3ANJAY ¹ EINNIG FJÎLBREYTTASTA
MYNTSAFIÈ ¥ ÖVÅ ERU  MYNTIR FR¹
JAFN MÎRGUM LÎNDUM
 AÈ %MILIO !RENA &LORIN ¹ 
MISMUNANDI LYKLAKIPPUR
 AÈ )RMA 'OTH ¹  KAFFIKÎNN
UR AF ÎLLUM ST¾RÈUM OG GERÈUM
 AÈ ST¾STA SAFN APAFÅGÒRA TELUR
 FÅGÒRUR
 AÈ !LFREDO #ONCALVES ¹ 
VISKÅFLÎSKUR %NGIN ÖEIRRA ER
N¹KV¾MLEGA EINS OG ÎNNUR
 AÈ (ARVEY 3PILLAR ¹  MAT
SEÈLA FR¹ KÅNVERSKUM VEITINGAHÒS
UM Å  LÎNDUM
 AÈ 0ETRA %NGELS ¹  STROK
LEÈUR FR¹  LÎNDUM
 AÈ ALDURSTAKMARKIÈ Å KEPPNINNI
&RÒ 3UÈUR !MERÅKA ER  ¹R
 AÈ -ARGARET (AGERTY LAUK FYRSTA
MARAÖONHLAUPINU SÅNU  ¹RA
GÎMUL 3ÅÈAN Ö¹ HEFUR HÒN HLAUP
IÈ MARAÖON Å ÎLLUM HEIMS¹LFUM
 AÈ -ILBURN (ART FR¹ "ANDARÅKJUN
UM ER ELSTI FALLHLÅFASTÎKKVARINN 
¹RA OG  DAGA STÎKK HANN EINN Å
FALLHLÅF
 AÈ ELSTI %VERESTFARINN ÒR HËPI
KVENNA VAR  ¹RA OG  DAGA

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.

 AÈ ELSTI MAÈURINN SEM FARIÈ HEF
UR Å HJARTASKURÈ VAR  ¹RA OG 
DAGA
 AÈ ELSTA BRÒÈURIN VAR -INNI
-UNRO SEM  ¹RA AÈ ALDREI GEKK
AÈ EIGA $UDLEY 2EID SEM Ö¹ VAR
 ¹RA
(EIMILD (EIMSMETABËK 'UINNESS

ECC Bolholti 4 – Sími 511 1001
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)CELANDIC GROUP

!TORKA

Norskur olíurisi verður til

&JÎLDI VIÈSKIPTA 
6ELTA  MILLJËNIR

-%34! ,++5.

 
 
 

&LAGA
 
-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

Forstjórar norska álrisans Norsk
Hydro og olíufélagsins Statoil
greindu frá því í gærmorgun að
félögin muni sameina olíu- og gasvinnslu sína í nýju félagi. Búist er
við að þegar samrunanum lýkur
seint á næsta ári verði til eitt
stærsta fyrirtæki sinnar tegundar
í heiminum. Stefnt er að því að
framleiðslugeta
fyrirtækisins
muni nema allt að 1,9 milljónum
olíutunna og 6,3 milljörðum tunna
af jarðgasi á dag. Í sameiginlegri
tilkynningu frá félögunum segir
að með sameiningunni sé horft til
þess að fyrirtækið vaxi á alþjóðlegum vettvangi.
Statoil hefur fram til þessa
verið eitt af stærstu fyrirtækjum
Norðurlandanna. Reiknað er með

að nýja félagið skjótist upp fyrir
finnska farsímaframleiðandann
Nokia, sem fram til þessa hefur
trónað á toppnum, með markaðsvirði upp á jafnvirði um 6.200
milljarða íslenskra króna.
Í drögum að samrunaáætlun
félaganna segir að hluthafar í
Norsk Hydro eignist 32,7 prósenta
hlut í sameinuðu félagi en hluthafar Statoil 67,3 prósent. Norska
ríkið á 70,9 prósenta hlut í Statoil
en 43,8 prósent í Norsk Hydro og
mun fara með 62,5 prósenta hlut í
sameinuðu félagi.
Gengi hlutabréfa í Norsk Hydro
hækkaði um 24 prósent í kauphöllinni í Ósló í kjölfar fréttanna en
gengi bréfa í Statoil um tæp 7 prósent.
JAB
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OLÅUFÁLAGIÈ 3TATOIL ¹ HLUT Å DJÒPBORUN VIÈ
-EXÅKËFLËA ¹SAMT FLEIRI OLÅUFYRIRT¾KJUM
¹ SV¾ÈI ÖAR SEM TALIÈ ER AÈ MEGI FINNA
ST¾RSTU OLÅULIND ALDARINNAR
&2¡44!",!¨)¨!&0
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VÎRUVERSLUNAR DRËST SAMAN UM RÒM TVÎ
PRËSENT MILLI OKTËBER OG NËVEMBER

Samdráttur í
dagvöruverslun

C¨hi

Velta dagvöruverslunar dróst
saman um rúm tvö prósent milli
október og nóvember. Smásöluvísitalan, sem Rannsóknarsetur
verslunarinnar reiknar út fyrir
Samtök verslunar og þjónustu,
hefur ekki mælst jafnlág síðan í
febrúar á þessu ári.
Velta dagvöruverslunar í nóvember var 2,7 prósentum meiri en
í sama mánuði í fyrra á föstu verðlagi. Sömu sögu er að segja um
veltu í sölu áfengis í nóvember.
Hún hefur ekki verið minni síðan í
febrúar en jókst þó um 8,2 prósent
á milli ára á föstu verðlagi.
Emil B. Karlsson, forstöðumaður Rannsóknarseturs verslunarinnar, segir að þrátt fyrir að veltan hafi aukist frá því í fyrra sé
ekki eins mikill munur milli ára og
hefur verið síðustu ár. „Þetta er til
marks um minni einkaneyslu og
að þenslan sé að minnka eins og
hefur komið fram í opinberum
gögnum.“
HHS

+XZ[GÂRKOZGGÂMPL%
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(!'34/&!. 6ERÈBËLGA M¾LD MEÈ
SAMR¾MDRI VÅSITÎLU NEYSLUVERÈS BREYTT
IST EKKERT ¹ MILLI M¹NAÈA Å OKTËBER

:wSGSOÂGXXSOÂGS£R[SMORJG
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OTTGTYGSGMPGRJY\£ÂOY
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Óbreytt verðbólga í EES
Samræmd vísitala neysluverðs
innan aðildarríkja Evrópska efnahagssvæðisins var óbreytt á milli
mánaða í nóvember.
Hagstofa Íslands segir verðbólguna, mælda með samræmdri
vísitölu neysluverðs, hér á landi
hafa verið óbreytta á milli mánaða
í nóvember eða 6,1 prósent. Verðbólga innan EES-ríkjanna mældist
2,1 prósent að meðaltali en 1,9 prósent á evrusvæðinu.
Mesta verðbólgan mældist í
Ungverjalandi eða 6,4 prósent en
næstmest í Lettlandi en þar var
hún 6,3 prósent. Minnsta verðbólgan mældist 0,9 prósent á
Möltu. Næstminnst var hún í Tékklandi eða 1,0 prósent.
JAB
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„Ég er sannfærður um að ef
allir borðuðu eins og ég þá
væri vandi landbúnaðarins
mun minni en hann er.“

TIMAMOT FRETTABLADIDIS

¶%44! '%2¨)34  $%3%-"%2 
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Bandaríkjaforseti ákærður

 +LEMENS ÖRIÈJI ER KJÎRINN

¶ENNAN DAG ¹RIÈ  ¹K¾RÈI
FULLTRÒADEILD BANDARÅSKA
ÖINGSINS "ILL #LINTON Ö¹VERANDI
FORSETA "ANDARÅKJANNA FYRIR
EMB¾TTISGLÎP "ANDARÅKJAFORSETI
VAR ¹K¾RÈUR FYRIR AÈ HAFA FRAMIÈ
MEINS¾RI ÖEGAR HANN SAGÈI
EIÈSVARINN ËSATT UM SAMBAND
SITT VIÈ -ONICU ,EWINSKY SEM
VAR L¾RLINGUR Å (VÅTA HÒSINU
RIÈ  ¹ FYRSTA KJÎRTÅMA
BILI "ILLS #LINTON VAR -ONICA
,EWINSKY L¾RLINGUR HJ¹ FORSET
ANUM 3AMSKIPTI ÖEIRRA BYRJUÈU
SEM SAKLAUST DAÈUR EN FLJËTLEGA
HËFU ÖAU ¹STARSAMBAND SEM
AÈ MESTU LEYTI FËR FRAM INNAN
VEGGJA (VÅTA HÒSSINS
#LINTON VAR SPURÈUR FYRIR RÁTTI HVORT HANN HEFÈI
HAFT KYNFERÈISLEG KYNNI AF ,EWINSKY OG HANN

 "ANDARÅKIN VIÈURKENNA

P¹FI

NEITAÈI ÖVÅ ¥ LJËS KOM AÈ
HANN SAGÈI EKKI SATT ÖEGAR
,INDA 4RIPP VINKONA HENNAR
OG VINNUFÁLAGI SEM ,EWIN
SKY HAFÈI TRÒAÈ FYRIR M¹LINU Å
SÅMTALI ¹KVAÈ AÈ LJËSTRA UPP
UM M¹LIÈ
¶AÈ VAR SAKSËKNARINN
+ENNETH 3TARR SEM FËR MEÈ
M¹LIÈ ¹ HENDUR FORSETAN
UM OG HANN SPARAÈI EKKI
LÕSINGAR SÅNAR ¹ PERSËNULEG
UM SAMSKIPTUM #LINTONS OG
,EWINSKY LIT ALMENNINGS
Å "ANDARÅKJUNUM VAR EKKI
EINRËMA 3UMIR VILDU AÈ
FORSETINN SEGÈI AF SÁR VEGNA
ÖESS AÈ HANN SAGÈI EKKI SATT
OG RÁTT FR¹ !ÈRIR SÎGÈU AÈ ALMENNINGI K¾MI EKKI
VIÈ HVAÈ FORSETINN GERÈI Å SÅNU EINKALÅFI

SJ¹LFST¾ÈI (AWAII
 (O #HI -INH LEIÈTOGI

6ÅETNÎMSKU FRELSISHREYF
INGARINNAR R¾ÈST ¹ HERLIÈ
&RAKKA Å (ANOI
 !POLLO  SEINASTA

GEIMFERJAN SEM FËR TIL
TUNGLSINS KEMUR TIL JARÈAR
 &YRSTA ALMENNINGSTÎLV

AN !LTAIR  KEMUR Å
VERSLANIR
 *OHN 7AYNE 'ACY ER

HANDTEKINN Å #HICAGO FYRIR
MORÈ ¹  DRENGJUM OG
UNGUM MÎNNUM

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi og
langafi,

Guðmundur Jóhannsson
húsasmíðameistari, Hraunbæ 103,
Reykjavík,

lést að morgni 13. desember sl. Útförin verður auglýst
síðar.
Margrét Guðmundsdóttir Friðrik Ágúst Helgason
Jóhann Bogi Guðmundsson
Gerður Guðmundsdóttir Þór Whitehead
Dröfn Guðmundsdóttir
Sigurður Skúlason
barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir til ættingja, vina og allra
sem sýndu okkur ómetanlega hlýju og
samúð í gegnum veikindi, andlát og útför
elskulegs eiginmanns míns, föður, tengdaföður og afa

Kristins Guðmundssonar
Kirstín Benediktsdóttir
Rúnar Helgi Kristinsson
Ruth Jakobsdóttir
Petra Kristín Kristinsdóttir
Einar Guðni Þorsteinsson
Guðmundur Kristinn Kristinsson Kristín Brynja Gústafsdóttir
Guðlaugur Guðjón Kristinsson
Sylvía Clothier Rúdolfsdóttir
og barnabörn.

Áskær móðir okkar, tengdamóðir, amma
og langamma,

Hulda Sigríður Jóhannsdóttir
Sólvangsvegi 2, Áður Öldugötu 10,
Hafnarfirði,

verður jarðsungin frá Hafnarfjarðarkirkju miðvikudaginn 20. desember kl. 13.00.
Jóhanna Kristjánsdóttir
Þórarinn Óskarsson
Sigurrós Kristjánsdóttir
Stefán Árnason
Salómon Kristjánsson
Ingibjörg Kjartansdóttir
Fjóla Kristjánsdóttir
Stefán Vilhjálmsson
Ragnheiður Kristjánsdóttir Ingvi Jóhannsson
barnabörn og barnabarnabörn.

34%&. *«. (!&34%). "ORGARFULLTRÒINN ER ¹ LEIÈINNI TIL .AMIBÅU Å !FRÅKU ¹ N¾STA ¹RI
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,ÁT HJARTAÈ R¹ÈA FÎR
Stefán Jón Hafstein borgarfulltrúi
heldur hinn 1. febrúar á vit nýrra
ævintýra þegar hann tekur við starfi
verkefnisstjóra fyrir samfélagsmál í
Namibíu. Þar mun hann dvelja í tvö ár
ásamt eiginkonu sinni, Guðrúnu Sigurðardóttur.
„Ég sá þetta auglýst í blöðunum og
mátaði sjálfan mig við það. Ég sá að
mín reynsla og þekking bæði í borgarstjórn og að félagsmálum hér áður
fyrr í Afríku gæti nýst í þessu starfi,“
segir Stefán Jón. „Ég setti sjálfan mig
í þau spor að spyrja mig eftir tvö ár
hvað hefði gerst síðastliðin tvö ár í lífi
mínu og þá var þetta einföld ákvörðun.
Hjartað tók ákvörðunina fyrir mig.
„Ég hef alltaf verið þannig að ég hef
þurft nýjar áskoranir og nýtt svið. Ég
er búinn að vera í borgarpólitík í fimm

ár og nú þegar ég hef ekki sömu ábyrgð
og skyldur frá fyrra kjörtímabili kem
ég bara sterkari til baka og reynslumeiri maður.“
Stefán Jón mun í Namibíu hjálpa
fólki sem hefur átt undir högg að
sækja, að aðlagast breyttum lifnaðarháttum. Um algjöra grunnþjónustu
verður að ræða fyrir fólk svo að það
geti komið fótunum undir sig á nýjan
leik.
Stefán starfaði sem sendifulltrúi
fyrir Rauða krossinn í Afríku á árum
áður. Þá var hann í Eþíópíu og ferðaðist bæði um Eþíópíu og Súdan. Fór
hann m.a. til Darfúr og skrifaði um þá
eftirminnilegu för í bók sinni Guðirnir
eru geggjaðir.
Stefán og Guðrún munu dvelja í
bænum Windohek, sem er sjávarþorp

þar sem Íslendingar hafa verið að
kenna í gegnum árin.
„Ég mun vera mikið úti á meðal
fólks og er spenntur fyrir því að vera
ekki bara við skrifborðið,“ segir Stefán og viðurkennir að ferðalög séu eitt
helsta áhugamál sitt. „Ég hugsa að ég
hafi komið til sjötíu til áttatíu landa á
ævinni. Það er alltaf jafngaman að
kynnast nýjum aðstæðum og nýju
fólki. Ég tel mig vera all opinn fyrir
slíku og ég er sannfærður um að sú
reynsla sem ég fékk á síðasta kjörtímabili í Reykjavíkurborg muni nýtast þarna.“
Stefán ætlar að leyfa fólki að fylgjast með ferðum sínum í Namibíu á
heimasíðu sinni en vill ekki lofa því
að hann muni skrifa bók um komandi
ævintýri.
FREYR FRETTABLADIDIS

Það sem hafa ber í huga varðandi andlát og útför

Sverrir Einarsson

Hermann Jónasson

Geir Harðarson

Bryndís Valbjarnardóttir

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS
Suðurhlíð 35 Fossvogi • www.utforin.is
Vaktsími: 581 3300 & 896 8242 • Sólarhringsvakt
Komum heim til aðstandenda ef óskað er
Kistur • Krossar • Sálmaskrár • Duftker • Blóm • Fáni • Gestabók • Erfidrykkja • Prestur
Kirkja • Legstaður • Tónlist • Tilkynningar í fjölmiðla • Landsbyggðarþjónusta • Líkflutningar

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

Innilegar þakkir færum við öllum þeim
sem sýndu okkur samúð og hlýhug við
andlát og útför ástkærs eiginmanns míns,
föður okkar, tengdaföður, afa og langafa,

Guðmundar Ragnars
Einarsssonar
Melgerði 21, Kópavogi.

Guð blessi ykkur öll.
Sigrún Magnúsdóttir
Sigurliði Guðmundsson
Ríkey Guðmundsdóttir
Katrín Guðmundsdóttir
Einar Guðmundsson
Guðrún Hallgrímsdóttir
Anna Þórdís Guðmundsdóttir Jón Steinar Guðjónsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir og afi,

Þórður Þorgeirsson
Staðarseli 3,

Lést á líknardeild Landspítalans í Kópavogi sunnudaginn 17. desember sl. Jarðarförin auglýst síðar.
Inga Magdalena Árnadóttir
Árni Þórðarson
Inga Jytte Þórðardóttir
Ólafur Már Ólafsson
Birgitta Svava, Steinar Þór, Þórunn Inga og Þorgeir.
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Jólin koma

345¨ -),,) 342¥¨! 'LEÈILEG JËL
Yfir
jólahátíðarnar
sýnir fólk allar sínar
verstu hliðar, þótt ótrúlegt megi virðast. Óþolinmæði, frekja og yfirgangur er eitthvað sem
hinn almenni borgari
má eiga von á að sjá næstu daga og
skyldi búa sig undir að mæta þegar
síst skyldi. Jafnvel að þeim yrði
kennt um að valda einhverjum vanlíðan þrátt fyrir að hafa aldrei hitt
eða talað við viðkomandi áður.
„Hundskastu í burtu með bílinn!“ eru dæmigerð viðbrögð ökumanna í dag þegar einhver kemur
sér í sjálfheldu á bílastæði. Sá
svitnar af stressi, hjartað hamast í
brjóstkassanum og að endingu er
stigið út úr bílnum, fyrir framan

Fulltaf frábærum gjöfum

DIGIMAX NV10

BEST

PRODUCT

NÝ VAR

2006-2007

A

10.1 Megapixlar
2.5" Hágæða LCD skjár
35-105mm Schneider linsa
Ljósop f/2.8 - f/5.1
Ljósnæmni ISO 100 - 1000
4 cm nærmyndataka (Macro)
Hraðval með snertitökkum
Sterkt aluminum efni í vél
Hljóðupptaka (diktafónn)
Hleðsla með USB snúru
Notar SD kort
MPEG 4 vídeóupptaka (30 fps)

N 0ONDUS

A

&YRIR

Áhugavert,

 VIKUR ¹ b,EGÈU ÖIG 3KRÕTIÈ  ERTU AÈ
mér AÈ SUMIR
OG LÁTTU ÖIGm ÁGsegðu
ER SEGJA
ALVEG JAFN ÖUNG meira!
ÖESSARA SKYNDIKÒRA
VIRKI EKKI

%FTIR

ÖI
LÁTTU ÖIG
3KYNDI
LAUSNIR
EHF

Kr. 2.920,- 12
mán

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

Kr. 29.980,-

Stylus DX4000

Prentari
og skanni

NÝ VAR

A
Kr. 15.990,-

N 'ELGJAN

%FTIR *ERRY 3COTT  *IM "ORGMAN

0ALLI
Ástin
mínVERTU
þú NÒ SVO
ÞaðV¾NN
hlýturAÈ
ert ekkiRAÈA
meðSKËNNUM
ÖÅNUM
bara
að vera
greindarvísitölu
villa í forritnu
uppá þrjátíu og
*¹ reiknar út
sem
átta!
prófið.

En málið er að það er
ekkert sem bendir til þess,
ef ég fengi bara minnstu
vísbendingu um það ...

Haldiði að ég hafi
ekki fengið 176 í
greindarvísitöluprófinu

12.920
AFSLÁ

N (ANDAN VIÈ HORNIÈ

%FTIR 4ONY ,OPES

'ULLNA HLIÈIÈ

Þú ert ekkert
sérstakur
aðdáandi
kattardýra, er
það nokkuð?

N +JÎLTURAKKAR
Kr. 3.475,- 12
mán

TTUR

kr. 48.900,-

%FTIR 0ATRICK -C$ONNELL

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

Kr. 35.980,-

RÐ
FR Á BÆ RT VE

Kr. 5.900,-

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

%FTIR *ERRY 3COTT  2ICK +IRKMAN

OgAÈ
sömuleiðis á
3OLLA ÁG HELD
hans
NAFNSPJALDIÈbuxunum
ÖITT
SNÒI ÎFUGT Hannesar.

Þetta er bara ósköp
eðlilegt, einskonar
vinnuskaði frá
skólanum.

3OLLA

Bankastræti • Fjörður • Kringlan • Laugavegur 178 • Smáralind

.Ò SKULUM
Sjáðu,
það er komið gat við
VIÈhnén
ÎLL SETJA
¹
á buxunum
hennar
OKKUR NAFNSollu.
SPJALD SVO AÈ
VIÈ GETUM
L¾RT NÎFNIN ¹
HVERT ÎÈRU

Áttu nokkuð
bróður?
¶AÈ HLAUT AÈ VERA
EINHVER ¹ST¾ÈA FYRIR
ÖVÅ HVAÈ HÒN VAR
LENGI AÈ KOMA MEÈ
ÖETTA

Nei
,AXINN KEMUR ALLA
Vilt þú vera LEIÈ FR¹ !LASKA
kærasti minn?

N "ARNAL¹N

5.900

!LLTAF RÎFLANDI Å
MANNI

Já ég
hélt
það

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

MV 930i

mán

%FTIR &RODE °VERLI

Karlmenn sem taka
sér vald hafa alltaf
höfðað sterkt til
GGÈU
,E
mín!
G OG

7.2 Megapixlar
2.5" Hágæða LCD skjár
37.5-112.5mm linsa
Ljósop f/2.7 - f/5.2
Ljósnæmni ISO 100-800
ASR hristivörn - Algorythmi
15 cm nærmyndataka (Macro)
Hljóðupptaka (Diktafónn)
MPEG 4 vídeóupptaka
Notar SD kort
Hleðsla með USB snúru
11 Forstillingar

12

ar í Danmörku hafa vart undan að
fylgjast með mökunum enda varla
hægt að finna betra tímabil en jólin
til að halda framhjá og rústa fjölskyldulífið. Við skulum fagna fæðingu frelsarans með laufléttu hliðarspori á miðju fylliríi því þannig
tryggjum við að allir fjölskyldumeðlimirnir geti átt gleðileg jól.
Samkvæmt nýrri alþjóðlegri
skoðanakönnun er þriðjungur
þeirra sem fagna jólunum líklegri
til að fá hausverk af stressi þá en
allra aðra daga ársins. Glæsilegt,
ekki verra að troða í sig verkjatöflum rétt fyrir jólamatinn, sötra smá
rauðvín og enda síðan í lyfjamóki
rétt áður en pakkarnir eru opnaðir.
Ekkert er rotið við jólahaldið í
heiminum, nákvæmlega ekkert.

Kr. 39.980,-

NÝ VAR

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

verslunarmiðstöðina og svívirðingarnar látnar ganga manna á milli.
Svona rétt til að fagna hátíð náungakærleikans og friðar. Engu skiptir
þótt börnin sitji í aftursætinu, í
léttu næringarsjokki eftir að hafa
gúffað í sig sykraðar gjafir frá
jólasveinunum. Já, jólin eru á
næsta leiti og nú má engan tíma
missa, hver sekúnda skiptir máli
enda gætu jólaklukkurnar hringt
hvar og hvenær sem er. Sá sem
tefur er hálfviti og fífl og hefur
engan skilning á jólahaldinu.
Í fréttum vara prestar við makalausum veislum hjá fyrirtækjum
því þegar fólk sé komið vel við skál
láti það til skara skríða við samstarfsfélagann og reynir að tæla
hann til lags við sig. Einkaspæjar-

Kr. 3.845,- 12
mán

DIGIMAX L70

Prentgæði
5760x1440 punkta upplausn
Litahylki :4
Svartur texti 23 bls á min
Lita texti 12 bls á min

ALLIR SAMAN
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En sjáðu hvar gatið á
þínum buxum er.
-ÁR SÕNIST
ÖAÈ SNÒA
RÁTT

Mín vinna er líka
annars eðlis en
þeirra.

Fyrir þig, þína
og alla aðra
sem eiga
gott skilið
um jólin

Laugavegur

Þórsmörk

Þórsmörk

dúnvesti
Litur: Svartur, brúnn

dúnúlpa
Litur: Grár, svartur, brúnn, ljós

dúnúlpa, einlit
Litur: Svartur, grár

dúnúlpa, köflótt
Litur: Hvítur, ólívugrænn

15.050 kr.

19.740 kr.

32.500 kr.

38.000 kr.

Glymur

Glymur

66°Norður/des06

Laugavegur

softshell buxur, herra og dömu
Litur: Brúnn, svartur

softshell án hettu
Litur: Ljós, brúnn, svartur

19.500 kr.

herra

23.500 kr.

Glymur

Glymur

softshell með hettu,
Litur: Svartur, ljós

softshell með hettu,
Litur: Ljós, brúnn

dömu

23.500 kr.

herra

25.000 kr.

Athugið lengdan
afgreiðslutíma
verslana til jóla

REYKJAVÍK:
Kringlan
Bankastræti 5
Faxafen 12
GA ÆR:
Miðhraun 11

Surtsey

Básar

Básar

Kaldi

Kaldi

prjónahúfa

100% merinóullarbuxur

100% merinóullarbolur

ullarvettlingar

ullar- og skinnhúfa

2.520 kr.

5.150 kr.

6.200 kr.

2.620 kr.

5.200 kr.

AKUREYRI:
Glerárgata 32

www.66north.is
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Atlantshaf með Atlantshaf
Kl. 09.00
Í Hallgrímskirkju stendur yfir
sýningin Mynd mín af Hallgrími
þar sem 28 íslenskir listamenn
sýna andlitsmyndir sínar af
sálmaskáldinu. Sýningarstjóri
er Jón Reykdal en Listvinafélag
kirkjunnar stendur fyrir henni.

MENNING FRETTABLADIDIS
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BËKINNI
¥LEIÈSÎGN
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TRÒARLÅFS
EFTIR +ARL
3IGUR
BJÎRNSSON
BISKUP
M¹ TIL AÈ
MYNDA
FINNA
B¾NIR ¹
KOSNINGA
DAG B¾NIR FYRIR STJËRNM¹LUM OG FJÎL
MIÈLUM "ËKIN VEITIR ÖEIM LEIÈSÎGN
SEM VILJA FR¾ÈAST UM B¾NIR OG ÖROSKA
TRÒARLÅF SITT ¶AR ER OFIÈ SAMAN FORTÅÈ
OG NÒTÅÈ REYNSLUHEIMI KYNSLËÈANNA
OG VERULEIKA NÒTÅMAFËLKS ¶AR ER AÈ
FINNA ÖEKKTAR KVÎLDB¾NIR MORGUN
OG BORÈB¾NIR EN EINNIG B¾NIR SEM
TENGJAST SÁRSTÎKUM AÈST¾ÈUM B¾ÈI
GLEÈI OG SORG OG AMSTRI DAGLEGS LÅFS
3K¹LHOLTSÒTG¹FAN ÒTG¹FUFÁLAG ¶JËÈ
KIRKJUNNAR GEFUR BËKINA ÒT EN ÒTLIT
HENNAR ER HANNAÈ AF MYNDLISTARKON
UNUM (ÎLLU 3ËLVEIGU ¶ORGEIRSDËTTUR
OG "JÎRGU 6ILHJ¹LMSDËTTUR
OG
,PRËSAJËÈA
BËKIN
(ANN EFTIR
6ALGERÈI
¶ËRU
-¹SDËTTIR
"ENE
DIKTSSON
ER SJÎTTA
BËK
HÎFUNDAR
"ËKIN ER
KAFLASKIPT
OG BER HÒN TITIL FYRSTA KAFLANS 9RKIS
EFNI HÎFUNDARINS ERU JAFN ËLÅK OG ÖAU
ERU MÎRG ÖAR ER FJALLAÈ UM TRÒM¹L
DRAUGA OG VIÈKV¾MNI UNGA MENN
B¾NIR BARNA OG N¹TTÒRUNA "ËKINA
PRÕÈA MYNDIR EFTIR UNGA LISTAMENN
ÖAU 3TEINUNNI 5NNI 3VÎLU )RMU ¶ËRU
OG «LAF ®RN (ÎFUNDUR GEFUR BËKINA
ÒT

HLJËÈNOSTRI ¶ËRÎNNU $AGGAR
"JÎRNDËTTUR Å 'EL 'ALLERÅ VIÈ (VERF
ISGÎTU (LJËÈLISTAKONAN BÅÈUR GESTUM
AÈ UPPLIFA PERSËNULEGT TËNVERK MILLI
KL   TIL JËLA
LJËSMYNDASÕNINGU 3PESSA Å (AFNAR
BORG ,ISTAMAÈURINN SÕNIR VERK ÒR
V¾NTANLEGRI BËK SINNI OG BER SÕNINGIN
SAMA NAFN b,OCATIONSm
SÕNINGU "JÎRNS - 3IGURJËNSSONAR Å
'RËFARHÒSINU 3ÕNINGIN 3KR¹SETNING
KYNSLËÈAR GEYMIR PORTRETTMYNDIR AF
UNGUM ÅSLENSKUM RITHÎFUNDUM OG
LISTAMÎNNUM

$AUÈINN Å SINNI LJËÈR¾NUSTU MYND
Bókin (M)orð og myndir
geymir ljósmyndir og ljóð
eftir Hákon Pálsson og
Sindra Freysson. Myndefnið
er óhuggulegt líkt og orðin
en bókin fjallar um dauðann, misljóðræna nærveru
hans og skáldlegar birtingarmyndir en þeir félagar
hafa einnig bent á að bókin
sé á sinn hátt svar ljóðsins
við glæpasögunni.
Ljósmyndarinn Hákon Pálsson
sneri heim úr ferð frá New York
með birgðir af gerviblóði í farangrinum. Þar myndaði hann
félaga úr hljómsveitinni Au
Revoir Simone í ánægjulegu
teboði sem snérist hafði upp í andhverfu sína. Hann hélt áfram að
vinna með blóðbaðið og dauðamyndirnar og setti upp sýningu
með ljósmyndum sínum í vor. Rithöfundurinn Sindri Freysson sá
sýninguna og fór þess síðar á leit
við Hákon að hann gerði myndir
fyrir nýjustu ljóðabók hans enda
kallast viðfangsefni þeirra vel á.
Dauðinn er sínálægur, einnig í
afþreyingarmenningu nútímans,
en mannfólkið leitast þó flest við
að hugsa sem minnst um þessi
sammannlegu örlög sín. Í bókinni
er tekið nokkuð hispurslaust á
hugmyndum um dauðann en á
bókarkápu stendur skrifað að
verkið sé ætlað öllum þeim sem
lifa, deyja eða hafa dáið. Kannski
er öllum hollt að hugsa stundum
um forgengileikann?
„Það sem kveikti áhuga minn á
þessum ljóðum var hversu hreinskilin og bein þau eru. Það er ekkert óþarfa flúr. Hugmyndin var
síðan að hafa þetta eins skiljanlegt og hægt er. Ég vildi hafa jarðbundna og mannlega hlið á þessum myndum. Ég hef heyrt frá
fólki að því finnist myndirnar
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vera grimmari en ljóðin. Mig
grunar að það sé vegna þess að
bókin hefst á mannlegustu myndinni – það er oft grimmara að sjá
slíkar myndir heldur en sprengingar og fljúgandi útlimi,“ segir
Hákon. Myndin sem hann vísar til
er af ömmu hans og var myndin
tekin þegar hún lá veik á spítala.
Hákon segir misjafnt hversu persónulegar myndirnar séu en fyrirsæturnar eru flest vinir hans og
kunningjar sem réttu hjálparhönd
með því að leyfa ljósmyndaranum
að smella af sér mynd í býsna
undarlegum aðstæðum, til dæmis
ofan í baðkari og í líkpoka.
Hákon segist hafa lesið handritið átta sinnum áður en hann
byrjaði að taka myndirnar. „Við

Sindri hittumst mánaðarlega yfir
einum bjór. Hann skammaði mig
fyrir að vera of seinn og ég kallaði
hann feitan. Svo leyfði hann mér
að hafa nokkuð frjálsar hendur –
ég gaf honum líka alltaf möguleikann á því að hafna myndum ef
hann vildi,“ segir hann og áréttar
að þetta sé fyrsta samstarfsverkefni hans af þessu tagi. „Ég hef
yfirleitt ekki haft gaman af því að
vinna með nokkrum manni,“ segir
hann sposkur.
Hákon útskýrir að stundum líði
honum eins og tveir menn hafi
tekið myndirnar í bókina, annar
þeirra sé allur fyrir einfaldleikann en hinn svag fyrir „neo-film
noir“ stemningu. „Ég flakka
aðeins á milli þeirra,“ útskýrir

-9.$(+/. 0,33/.

hann og ber bókin þess skýrt
vitni.
Myndirnar voru upphaflega í
lit en eru prentaðar svarthvítar í
bókinni. Hákon segir að kappkostað hafi verið að eftirvinnslan yrði
sem minnst. Hins vegar er augljóst að talsverð vinna fór í að
sviðsetja myndirnar, til dæmis er
myndefni einnar þeirra í ljósum
logum. „Einfaldasta aðferðin við
að fá mann til að loga á ljósmynd
er að kveikja í honum. Við gerðum það bara,“ segir Hákon og rifjar upp að módelið hafi verið
áhættuleikari sem þó missti töluvert af hári í tökunni. „Ég gæti
kannski átt von á símtali frá
brunaeftirlitinu?,“ spyr hann að
lokum.
KHH

annetta scheving

!

*AZZKVARTETTINN !TLANTSHAF FAGNAR
ÒTKOMU ¹ SAMNEFNDUM GEISLADISKI
MEÈ TVENNUM ÒTG¹FUTËNLEIKUM ANNARS
VEGAR ¹ #AFÁ 2OSENBERG Å ,¾KJARGÎTU Å
KVÎLD KL  OG HINS VEGAR ¹ ,ISTASAFNI
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OG %INAR 3CHEVING ¹ TROMMUR ¶ESSI
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 %KKI MISSA AF c

...gjöﬁn hennar!
laugavegi 25 , 3. hæð ı 101 reykjavík ı sími 561 1949
asta@astaclothes.is ı www.astaclothes.is

opið : frá 14–23 des., kl. 11–22

Liborius á Mýrargötu,
við höfnina.
Sími 551 6811
www.liborius.is
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Bannsvæði Tsjernobyl mynduð

+AMMERSVEITIN °SAFOLD ÉSAMT (ULDU "JÚRK 'ARARSDØTTUR SØPRAN OG £GÞSTI LAFSSYNI BARÓTØN
FLYTJA VERK EFTIR -AHLER (LJØMSVEITARSTJØRI $ANÓEL "JARNASON
 JANÞAR KL  Ó $553 HÞSUM Ó +EFLAVÓK
 JANÞAR KL  Ó °SLENSKU ØPERUNNI
-IAVER KR  .ÉMSMENN  FYRIR 
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&RUMSâNING FÚS  FEB KL  NOKKUR STI LAUS  SâN SUN  FEB KL 
 SâN FÚS  FEB KL  n  SâN SUN  FEB KL  &£!2 3µ.).'!2 429''½5 ¨¡2 -)½! 342!8
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Gjafakort í miðasölu og á www.leikhusid.is

Stóra sviðið kl. 20:00

STÓRFENGLEG! eftir Peter Quilter
Lau. 6/1, lau. 13/1 lau. 20/1, lau. 27/1.

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

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

Smíðaverkstæðið kl. 20:00

PATREKUR 1,5 eftir Michael Druker.
Lau. 6/1, lau. 13/1 nokkur sæti laus, lau. 20/1
Ath! Miðaverð aðeins 1.500 kr. fyrir nema gegn framvísun skólaskírteinis.

Kúlan

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

Leikhúsloftið

LEITIN AÐ JÓLUNUM eftir Þorvald Þorsteinsson
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.

Ljósmyndarinn David McMillan
er ættaður frá Winnipeg. Upphaflega var hann listmálari en sneri
sér að ljósmyndun og þessa dagana er hann með sýningu á myndum sínum í galleríi Ingu á Hverfisgötunni, Auga í auga. Þar sýnir
hann ljósmyndir sínar frá Tsjernobyl, en þangað hefur hann sótt
margsinnis síðan 1994 og tekið
myndir.
Slysið í Tsjernobyl er fært í
annála sem versta vá í rekstri
kjarnorkuvera í heiminum til
þessa: 1986 ofhitnaði þar kjarnakljúfur með hrikalegum afleiðingum. Alls voru 135 þúsund íbúar
fluttir burtu úr nágrenni kjarnorkuversins og þúsundir tilvika
krabbameins voru greind næstu
misserin. Er ekki enn lokið þeim
þjáningum sem slysið í Tsjernobyl
olli.
Myndir McMillans eru áhrifamikill vitnisburður um byggð sem
flúið var frá í snatri og er nú í biðsal hægfara niðurníðslu. Safn
mynda hans frá svæðinu skiptir
orðið þúsundum mynda og hefur
hann sýnt þær víða. McMillan
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SÕNIR NÒ Å !UGA Å AUGA

hefur farið og haldið fyrirlestra og
kennt á síðustu árum og auk sýningar sinnar á Hverfisgötunni í
Reykjavík í Auga í auga er hann

með fyrirlestur í dag í Listaháskólanum um starf sitt. Hefst fyrirlestur hans kl. 17 í stofu 113 í húsnæði Listaháskólans í Skipholti.

Í sjúkum hugarheimi
Ungur maður situr á réttargeðdeild og festir minningar sínar á
blað, allt frá því að hann var smástrákur. Það er óhætt að segja að
ekki hafi blásið byrlega fyrir
drengnum þegar hann kom í
heiminn. Hann var örverpi, átti
einn miklu eldri bróður – móðir
hans var akfeit og faðirinn langt
genginn
alkóhólisti.
Atferli
drengsins var, frá unga aldri,
nokkuð einkennilegt; hann þráir
athygli umfram tilfinningasamskipti (sem hann veit varla að sé
möguleiki), er lagður í hastarlegt
einelti í skóla – jafnvel af kennurum – og lendir á glapstigum strax
á unglingsaldri.
En þessi þráður er aðeins ysta
lagið, skánin ofan á sögunni. Frásögn drengsins, sem hefur með
tímanum orðið algerlega tilfinningalaus – og þar af leiðandi blindur á muninn á réttu og röngu –
gefur slíka heildarmynd af
uppeldi hans og mótun að það er
hrollvekjandi. Sjálfur segir hann
hlutlaust frá. Hann á erfitt með
að halda þræði, er í miðri frásögn
af einhverjum atburði þegar eitt
orð í frásögninni minnir hann á
annað atvik og hann dettur inn í
þá frásögn. Það eru því margar
sögur í gangi í einu; sögur af for-

eldrunum, sögur úr skólanum, af
fósturforeldrum sem hann lendir
hjá í nokkur ár, sögur af óheppilegum vinum á unglingsárunum
og athæfi þeirra. Svo er það
áráttuhegðunin og sjálfsrefsingarnar. Í hvert sinn sem drengurinn ætlar að taka sig á í lífinu,
setur hann sér svo strangar reglur að hver fullfrískur maður ætti
í erfiðleikum með að fylgja þeim.
Reglunum fylgir oftar en ekki
einhver sársauki. Það léttir jú á
sálarkvölinni að finna líkamlegan
sársauka. Enn fremur verða skil
milli drengsins og annarra persóna nokkuð óljós. Hann segir á
einum stað að hann hafi runnið
saman við pabba sinn en smám
saman áttar lesandinn sig á því að
hann endurtekur visst atferli
föður síns; atferli sem verður til
þess að hann tapar raunveruleikaskyninu. Líkast til er það sjálfsvarnarkerfið sem fer í gang hjá
honum – vegna þess að það er í
þeim óraunverulega heimi sem
hann lifir eitthvað sem nálgast
tilfinningar; það er í gegnum samrunann við föðurinn sem hann
kemst að konunni sem er móðirin.
Brekkan er snilldarlega vel
skrifuð saga. Það er oft þreytandi
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að lesa sögur þar sem allt er sárt,
vont, neikvætt. En þótt varla sé
hægt að segja að ljóstíra sé í frásögn drengsins í Brekkunni og
standi saman af brotum sem
smám saman mynda heild, rígheldur hún frá upphafi til enda.
Hugarheimur
hins
geðveika
glæpamanns er ágengur. Það er
ekki hægt annað en finna til með
honum, þótt frásögn hans veki
einnig andstyggð. Frásögnin
vekur upp sterkar andstæðar tilfinningar og afstöðu til drengsins
frá upphafi til enda. Ég hef ekki
lesið bókina á frummálinu,
norsku, en þýðingin er vel af
hendi leyst. Á henni eru engir
hnökrar til að hnjóta um. Það er
fengur að svona þýðingum.
3ÒSANNA 3VAVARSDËTTIR

Fararsnið á tilvist minni
Skáldið glímir við tilvistina í
þessari bók, grundvöllinn. Ljóðmælandinn er ungur rithöfundur
í leit að sjálfum sér og skáldinu
hið innra. Fjallar bókin um þá leit
og speglar um leið manninn einan
í ratvillum jarðvistar, þokulofti
og þungum sjó. Ekkert minna.
Persónulega spurningin er
augljós og svarið ekki síður: lokaljóðið tekur af allan vafa. Glíman
við stöðu mannsins í tilverunni,
hlutverk og ábyrgð skáldsins,
máttleysi og ógn orðsins, er hins
vegar snörp og ljóðasmíð höfundar víða gullfalleg. Myndmálið
fjölbreytt: beinum myndum,
hvörfum, einföldum líkingum,
mótsögnum
og
öfugmælum
(öfugmæli t.d. 44) beitt af skáldlegu innsæi í þjónustu þess sem
það kemur á framfæri. Einingin
víðast áreynslulaus og oft til fyrirmyndar.
Ljóðmælandinn „ég“ (sem er
ekki ég – höfundur bls. 7) er villtur, veit ekki hver hann er, veit
ekki einu sinni hvort hann er. Veit
hvorki hvert lífsleiðin liggur né
hvaðan hún lá. Veit ekki hvort
hann er einn eða tveir; veit ekki
hvor þeirra er skáldið. Svolítið
ruglaður í ríminu/rýminu yfir
þessu og kippir þá stundum fótunum undan lesandanum með
sér, af ásettu ráði vitaskuld:
hrindir honum með sér út í
óleysta mótsögn.
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3KEMMTILEG AUÈLESIN LJËÈABËK OG
FRÅSKUR SK¹LDSKAPUR

Upptekinn af dauðanum, jaðrar við þráhyggju, einnig tímanum og eilífum afstæðishryllingi
hans. Reikar um í annarlegri
þoku, einmana, stefnulaus í
útlenskri borg sem gæti allt eins
verið í Kvosinni: þoka, rigning,
myrkur, þoka, rigning, myrkur,
ógæfa á almannafæri, ölvað skáld
í öngstræti bölvar þjóni á börunum, rímorð sem ríma við regn og
rithöfundur slær í gegn. „Forlaganepjan Ísland“ – sagði skáldið frá Hamri um náskyldan
drunga.
Þá er bókin efnislega heilsteypt þótt hún sé eilítið ofhlaðin
á köflum (28, 46, 56) og vísanir
ómarkvissar (biblían o.fl.). En
ramminn (steinborg þokunnar/

villurúm með veggjum) heldur
vængjuðu hugmyndaflugi höfundar í skefjum og beinir því að
brennidepli, nokkuð markvissum: (með orðum Megasar) ég er
ekki ég, ég er annar (vinsælt
afbriði er tilvistarangistin „að
vakna upp í draumi annars
manns“ – þó ekki hér).
Hámarki nær vistkreppan í
þremur síðustu ljóðunum þar
sem ljóðmælandi nánast fórnar
sjálfum sér á altari blekkingar/
afstæðis og lokar raunar lesandann svolítið inni með sér um leið
í hringrás villunnar / hringiðu
þokuborgarinnar (einnig bls 7 &
10: lykiljóð – og 18: kreppan í
hnotskurn). En skáldskapurinn
rís hæst í Satín skeljar saffran
(52) þar sem ljóðmælandi (ég)
bindur tilvist sína skilyrði sem
hann kemur sér síðan undan...
með fjarveru: hér gengur mótsögnin – ég er tæpast í raun og
veru (10) – fyllilega upp af því
skáldið skrifar sig inní mótsögnina með orðfæri sem beinlínis er
í mótsögn við raun og veru (52),
(einnig bls. 18). Vel gert.
Skáldið ég í vísvitandi ratvillum í leit að ógöngum í öðrum
tíma afþví ég er ekki ég í raun og
veru afþví ég er skáld? Á mannamáli: Skemmtileg auðlesin ljóðabók, frískur skáldskapur; leiðarvísir um landfasta borg á Spáni.
Ekkert kjaftæði.
3IGURÈUR (RËARSSON
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Dýrin dýr
Flest börn eru heilluð af dýrum og
hafa afar gaman af því að heyra
eða lesa um þau. Hér verður fjallað um tvær barnabækur þar sem
dýrin og eiginleikar þeirra eru í
aðalhlutverki.
Í Stafrófi dýranna er stafrófið
rakið og eitt dýr tengt við hvern
staf. Greinilegt er að höfundurinn
hefur lagt sig eftir að hafa ekki
allra algengustu dýrin því þarna
má finna bæði breiðnef fyrir stafinn Ð og jarðsvín fyrir J. Með
dýraheitinu er skemmtileg mynd
af dýrinu við einhverja dæmigerða iðju og léttur fróðleikur um
það ásamt heimskorti sem sýnir
hvar á jarðkringlunni dýrið á
heima. Þessi bók er mjög skemmtileg og hentar litlum dýraáhugamönnum til lestrarnáms og fróðleikssöfnunar.
Höfundurinn
Halldór Á. Elvarsson myndskreytir bókina ásamt því að skrifa textann og tileinkar hana strákunum
sínum sem áreiðanlega hafa haft
eitthvað til málanna að leggja við
ritun hennar en slík aðstoð er
ómetanleg þegar skrifa á vel
heppnaða barnabók.
Brian Pilkington er íslenskum
börnum að góðu kunnur en eftir
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hann liggja óteljandi bækur um
allt milli himins og jarðar, einkum
íslenska jólasveina og -siði. Í þessari bók er ekki minnst á jólasveina
en eins og í Stafrófi dýranna eru
alls konar dýr kynnt til sögunnar.
Pælt er í því hvernig væri að taka
sér far með hinum og þessum
dýrum og eiginleikar þeirra kynntir í leiðinni. Drengurinn í bókinni
notar þessa eiginleika til að gera
ferðalagið skemmtilegra, hann
nýtur útsýnisins af baki gíraffans
og leggur sig í uppbúið rúm á bakinu á hægfara risaskjaldböku. Svo
stígur hann á bak skáldafákinum
og þeysir til stjarnanna áður en
hann kemst að niðurstöðu um hver
sé allrabesti reiðskjótinn. Hverri
mynd fylgir ljóðskreyting eftir
Þórarin Eldjárn en vísurnar hans
hafa, eins og myndir Brians, glatt
börn og foreldra þeirra um margra
ára skeið. Í þessari bók eru myndirnar í aðalhlutverki en vísur og
myndir bæta hvort við hitt þannig
að úr verður yndislegt ævintýraferðalag sem endar á hlýjum og
jarðbundnum nótum.
"RYNHILDUR "JÎRNSDËTTIR

Fegrað land
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131,154-155). Þessum er dreift um
verkið en skapa tilfinningu áhorfanda að hann hafi komið áður, séð
þær fyrr.
Það eru fylgdarmenn í gegnum
verkið, ljóshærð síðhærð kona
(Unnur Þóra), ljóshærð stutthærð
kona sem stendur manni nær og er
í miðju sjónarhorns – Helga kona
hans. Síðan eru ókenndir hópar
göngumanna. Í stöku mynd beinast augun að hinu smáa, steini
blómi, straumi.
Verkið er því ósamstætt, bæði í
sjónarhorni og stíl, það er fullt af
fallegum myndum í því en flestar í
góðu skyggni – andstætt til dæmis
Páli Stefánssyni – það skortir tilfinnanlega á heildarhugsun í samsetningu verksins, bæði af hálfu
ljósmyndara og útgáfunnar. Hefði
vel mátt hugsa sér fjölbreytilegri
skilyrði og jafnvel eina fylgdarkonu – Helgu? Við sneiðum frá
skemmdum á landinu af mannavöldum, manngerðu landslagi,
sóðaskapnum, girðingum, bílförum, eyðibyggðum – öllu því sem
sker í augu, enda verkinu ætlað að
sætta okkur við fegraða veröld
birtu, landið er bjarmaland, hilling, loftsýn.
0¹LL "ALDVIN "ALDVINSSON
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Sigurgeir Sigurjónsson kom seint
að landslagsmyndum en var strax
iðinn við að taka stórar og litfagrar myndir af helstu stöðum á landinu. Hann hafði enda búið sér svo í
haginn að geta sinnt hugðarefnum
sínum; fyrsta bók hans 1982 sagði
þá sögu hálfa, hét Svipmyndir
eftir ljósmyndastofu hans. Kippur
kom þó ekki í útgáfu verka hans
fyrr en Forlagið tók að sinna
honum af festu og á þess vegum
hafa verk hans komið síðan: kunnastur eru Lost in Iceland sem kölluð var Íslandssýn á íslensku sem
er slappur titill miðað við þann
enska – enn villast menn á fjallvegum á Íslandi. En það er alltaf
einhver hátíðleika alvara yfir ljósmyndabókum með landslagi – af
þessu tagi.
Þær eru líka beint afsprengi
auglýsingaljósmynda og nálgast
viðfangsefnið úr því horni: alltaf
gott veður í þínum myndum sagði
Kjarval við Freymóð. Þeim er
ætlað að falsa bæði veður, birtu og
umgengni við landið.
Forlagið sendir frá sér stóra
bók, Landið okkar, með ljósmyndum af landslagi eftir Sigurgeir, 224
síður í stóru broti saumuðu, Andri
Snær skrifar formála og Sigurður
Steinþórsson eftirmála: stök mynd
blæðir yfir opnu en flestar eru
hvítrammaðar en mis-skornar á
lengd. Kort segir til um tökustaði
en ekki er greint frá tökudögum
eða ári. Það er fólk á ferli í þessum
myndum, jafnvel bílar, stöku hús
en þetta er skráning á fegurstu
dögum og augnablikum í bílferð
túristans um landið. Textaupplýsingar eru fáorðar á yfirlitssíðum
og lausar við persónulegt viðmót.
Bókin er fallega prentuð en
blaut í örkum eins og virðist vera
verklagið hjá Odda og Eddu þessa
dagana: liggjandi opin á borði
bylgjast eintakið sentimetra frá
kápu að neðan og einn og hálfan að
ofan. Það er krumpa á spjaldblaði
aftanverðu. Sker miðja myndir og
klýfur í tvennt sem bjagar myndbyggingu í panorama-tökum Sigurgeirs.
Þar ægir öllu saman: lofttökum
(24 opnur eða nær fimmtungur
verksins), búskaparminnum (214215, 212-213) myndum úr einni
slóð( keimlík minni frá Skeiðarársandi 60-61, 130-131), Breiðamerkursandi 112-113, 128-129, 130-
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Japanskt partí á Barnum í kvöld
„Þessi kvöld hafa staðið fyrir sínu
hingað til, margir mæta, góð
stemning og rólegheit,“ segir Árni
Kristjánsson, tónlistarmaður og
mikill áhugamaður um Japan. Í
kvöld stendur hann ásamt Íslenskjapanska félaginu fyrir japönsku
tónlistarkvöldi á Barnum og er
þetta þriðja kvöld ársins með
þessu sniði.
Fyrri kvöldin hafa verið haldin
á Sirkus og Kaffi Kúltúra og segir
Árni þetta kvöld vera ögn veglegra en þau fyrri, enda sé hann
nýkominn heim frá Japan með nóg
góðgæti í pokahorninu. „Ég nældi
mér í nóg af góðri tónlist í þessari
ferð, meðal annars japanskar
hljóðrásir við spennuþætti frá áttunda áratugnum, margt af því er

afar funkí,“ segir Árni, en Japanar
ganga skrefinu lengra en aðrar
þjóðir þegar það kemur að því að
hljóðsetja erlenda þætti og semja
einnig eigin upphafsstef sem og
aðra músík.
Að sögn Árna er tónlist frá
Japan talsvert frábrugðnari en sú

*!0!.3+4 0!24¥ +VÎLDIÈ VERÈUR RËLEGT
OG SKEMMTILEGT EN Å LANDI HINNAR RÅSANDI
SËLAR VERÈUR OFT TRYLLT ¹ SVIPUÈUM
KVÎLDUM

sem við þekkjum frá Vesturlöndum og er það vegna blæbrigða í
tungumálinu. „Í japönsku eru
engar áherslur, sem verður til
þess að flutningurinn er oft allt
öðruvísi í tónlist,“ segir Árni sem
kláraði á dögunum BA-próf í japönsku frá Háskóla Íslands. Til
þess svo að fullkomna stemningu
kvöldsins mun japanskur bjór
verða á boðstólum, en þegar hugsað er um japanska menningu dettur manni bjórinn kannski allra
síst í hug. „Bjórinn er ekki alveg
jafn bragðsterkur og þekkist hér
vestra, en fínn engu að síður,“
segir Árni að lokum og hvetur alla
áhugasama að líta við. Húsið verður opnað klukkan átta og lokar
upp úr miðnætti.
HAL
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*APAN MEÈ NËG AF GËÈRI TËNLIST Å FARTESK
INU SEM HANN HYGGST SPILA ¹ "ARNUM Å
KVÎLD
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Sjö myndir
á brellulista

02//& 2APPARINN 0ROOF VAR SKOTINN TIL
BANA Å APRÅL ¹ ÖESSU ¹RI

Plata með
Proof
Plata með rapparanum Proof, sem
var einn af meðlimum D-12, verður gefin út á næsta ári þrátt fyrir
að hann hafi verið skotinn til bana
í apríl á þessu ári í Detroit.
Platan nefnist Time Will Tell og
hefur að geyma átján lög sem
Proof tók upp á aðeins einum degi
í janúar. Ákvað hann að taka plötuna upp á svo skömmum tíma eftir
að vinur hans, DJ Julius Myers,
skoraði á hann. Búið er að laga
lögin til og verða þau tilbúin til
útgáfu bráðlega.

Seinfeld í býflugumynd
Grínistinn Jerry Seinfeld mun tala
inn á teiknimynd sem kemur út
næsta haust, en þetta er í fyrsta
sinn sem hann talar inn á kvikmynd.
Jerry ljær rödd sína býflugu sem
yfirgefur bú sitt og kemst að því að
mennirnir hafa verið að ræna hunangi býflugnanna til að selja það.
„Ég held að ég muni færa myndinni
annars konar húmor,“ segir Seinfeld, sem gerði garðinn frægan í
þáttum á 10. áratugnum sem báru
nafn hans. Aðrir leikarar sem tala
fyrir persónur í myndinni eru
Renée Zellweger, Matthew Broderick, John Goodman og Chris Rock.
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3JËÈHEITUR *ËLAGRAUTUR
Hinn árlegi Jólagrautur var
eldaður á Nasa síðastliðið
laugardagskvöld. Hljómsveitirnar Trabant, Helmus & Dalli, FM Belfast og
Steed Lord tróðu þá upp við
góðar undirtektir.

6).)2 #LOONEY TREYSTIR EKKI FLUGKUNN¹TTU

VINAR SÅNS 0ITT ENN SEM KOMIÈ ER

Trabant var að koma fram í fyrsta
sinn í hálft ár og spilaði sveitin
nýtt efni á tónleikunum sem hún
hefur verið að æfa upp á síðkastið.
Helmur & Dalli spiluðu lög af
nýútkominni breiðskífu sinni sem
hefur fengið ágætis viðtökur.

6).+/.52 (ALLA ,OGADËTTIR -ARGRÁT

(ELGA 3¾VARSDËTTIR OG %LISABETH 0ATRI
ARCA LÁTU SIG EKKI VANTA Å *ËLAGRAUTINN

Sjö kvikmyndir eiga möguleika á
að hreppa óskarsverðlaunin fyrir
tæknibrellur en aðeins þrjár myndir verða tilnefndar á endanum.
Myndirnar eru: Casino Royale,
Eragon, Night at the Museum, Pirates of the Caribbean: Dead Man´s
Chest, Poseidon, Superman Returns og X-Men: Last Stand.
Tilkynnt verður um tilnefningarnar 23. janúar. Verðlaunin verða
afhent 25. febrúar.

Flýgur ekki
með Pitt

",2 $!6¥¨ 0ÅANËLEIKARINN BL¹KL¾DDI

$AVÅÈ ¶ËR *ËNSSON KOM FRAM ¹ *ËLA
GRAUTNUM MEÈ HLJËMSVEITINNI (ELMUS
 $ALLI

34%%$ ,/2$ 3VALA "JÎRGVINSDËTTIR ÒR
3TEED ,ORD TËK LAGIÈ VIÈ GËÈAR UNDIR
TEKTIR

Leikarinn George Clooney harðneitar að setjast upp í flugvél með
vini sínum Brad Pitt vegna þess að
hann treystir ekki á flugkunnáttu
hans.
Pitt lauk einkaflugmannsprófi
fyrr á þessu ári en virðist ekki
vera kominn með nægilega
reynslu að mati Clooney. „Ég sá
Brad lenda flugvélinni sinni. Hann
hoppaði og skoppaði um alla flugbrautina,“ sagði hann.

Smith á toppinn
Kvikmyndin The Pursuit of
Happiness með Will Smith í aðalhlutverki fór beint á topp aðsóknarlistans í Bandaríkjunum eftir
frumsýningarhelgi sína.
Myndin fjallar um feðga sem
missa heimili sitt og leikur Jaden,
sonur Smith, á móti honum. Smith
hefur oft áður farið á toppinn á
aðsóknarlistanum, meðal annars
með myndunum Men in Black og
Independence Day.
Í öðru sæti á listanum varð
ævintýramyndin Eragon og í því
þriðja lenti Charlottes Web, sem
er byggð á samnefndri barnasögu.
Mynd Mel Gibson, Apocolypto,
sem fór beint á toppinn í síðustu
viku féll niður í sjötta sætið.

OPIÐ TIL KL. 22 FRAM AÐ JÓLUM
Skólavörðustígur 2.
Sími: 445-2020
www.birna.net

&%¨'!2  &25-3µ.).'5 7ILL 3MITH

M¾TTI MEÈ SYNI SÅNUM *ADEN ¹ FRUMSÕN
INGU 4HE 0URSUIT OF (APPINESS
&2¡44!",!¨)¨!0

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

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 10.10 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. 5.40 og 8
kl. 10.30 B.I. 16 ÁRA

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

BARN OG ÖAÈ HELST SEM FYRST ÖVÅ AÈ
LÅFSKLUKKAN TIFAR b¶AÈ VAR STËRKOST
LEGT AÈ EIGNAST BARN OG NÒ BIÈ ÁG
TIL GUÈS UM AÈ ANNAÈ KOMI UNDIR m
SEGIR 'EWN EN FYRIR ÖESSI JËL GEFUR
HÒN ÒT PLÎTUNA 4HE 3WEET
%SCAPE

,EIKARINN -ATT $AMON
HVETUR ALLA SEM
ATKV¾ÈI HAFA AÈ
KJËSA -ARTIN
3CORSESE OG

TRYGGJA HONUM VERÈLAUN FYRIR BESTU
LEIKSTJËRN ¹ «SKARSVERÈLAUNUNUM
SEM HALDIN VERÈA ¹ N¾STA ¹RI
$AMON LEIKUR Å KVIKMYNDINNI 4HE
$EPARTED SEM HEFUR VERIÈ OFARLEGA
¹ LISTUM KVIKYNDASÁRFR¾ÈINGA
YFIR BESTU MYNDIR ¹RSINS 3EGIR
$AMON ÖAÈ VERA ËVIÈJAFNANLEGA
REYNSLU AÈ VINNA MEÈ 3CORSESE
EN HANN HEFUR EKKI ENNÖ¹ FENG
IÈ «SKARSVERÈLAUN ÖR¹TT
FYRIR AÈ EIGA MARGAR
SÅGILDAR MYNDIR AÈ
BAKI

Bubbi í 5.000 eintök
DVD-mynddiskur Bubba Morthens, 06.06.06, er orðinn langsöluhæsti tónlistarmynddiskur sem
hefur komið út á Íslandi með yfir
5.000 eintök seld.
Diskurinn hefur að geyma vel
heppnaða tónleika sem Bubbi hélt
í Laugardalshöll í sumar í tilefni
fimmtugsafmælis síns.
Samhliða mynddisknum kom út
plata með sömu tónleikum en þó
er lagavalið ekki alveg það sama.
Er platan líka að nálgast 5.000 eintaka sölu, sem mun koma henni í
hóp rúmlega þrjátíu platna Bubba
sem hafa náð þeim árangri.
Bubbi mun hafa í nógu að snúast á næstunni. Á Þorláksmessu
heldur hann sína árlegu jólatónleika á NASA og verða þeir sendir
beint út á Bylgjunni. Á annan í
jólum spilar hann síðan aftur á
NASA.
"5"") -/24(%.3 4ËNLISTARMAÈURINN

"UBBI -ORTHENS HEFUR SLEGIÈ Å GEGN
MEÈ UPPTÎKUM FR¹ AFM¾LISTËNLEIKUM
SÅNUM &2¡44!",!¨)¨(®2¨52

HEIMSFRUMSÝND 15. DESEMBER

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 !

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

3ÎNGKONAN 'WEN 3TEFANI
EIGNAÈIST SON Å SUMAR
EN Å NÕLEGU VIÈTALI VIÈ
SJËNVARPSÖ¹TTINN 53!
4ODAY SEGIR HÒN AÈ
SONURINN SÁ HENNI
HIMNASENDING OG AÈ
ALDREI ¹ÈUR HAFI HÒN
UPPLIFAÈ EINS MIKLA
HAMINGJU .Ò SEGIST
'WEN EKKERT VILJA
HEITARA EN ANNAÈ

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

&2¡44)2 !& &«,+)

SKU
KU TALI
ÍSLENS
MEÐ ÍSLEN

www.haskolabio.is
ENDURUPPLIFUNIN
ENDURUPPLIFUNIN
FORSTJÓRI HEILA KLABBSINS

EEEE
S.V. -MBL

frumlegasti
spennuhasar ársins

„SNJÖLL OG BRÁÐFYNDIN“

Hér er á ferðinni

EEEE
Frá framleiðendum

EEEE

frumlegasti
spennuhasar ársins

V.J.V. TOPP5.IS

JÓLAMYNDIN Í ÁR

og

Hér er á ferðinni

-H.J. MBL

DENZEL WASHINGTON VAL KILMER

JÓLAMYNDIN Í ÁR

DENZEL WASHINGTON VAL KILMER

EEE

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

M.M.J. - KVIKMYNDIR.COM

VALIANT M/- Ísl tal
JÓNAS M/- Ísl tal
ÁSTRÍKUR & KLEÓPATRA Ísl tal
JÓNAS M/- Ísl tal

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

GÓÐA SKEMMTUN!

kl. 13:00
kl. 14:45
kl. 16:40
kl. 18:30

EEE

Leyfð

S.V. -MBL

Leyfð
Leyfð

THE

U.S. VS.

JOHN LENNON

Leyfð

KVIKMYND EFTIR BALTASAR KORMÁK

GLEÐILEG JÓL

BNA GEGN JOHN LENNON

LEIÐIN TIL BETLEHEM

Martin Short

Tim Allen

ÞRJÁR Á TOPPNUM

JÓLASVEININN 3

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

HAGATORGI • S. 530 1919

/ KRINGLUNNI

/ ÁLFABAKKA
DÉJÁ VU

kl. 5:20 - 8 - 10:40

DÉJÁ VU VIP

kl. 5:20 - 8 - 10:40

DEAD OR ALIVE

kl. 4 - 6 - 8 - 10:10

/ KEFLAVÍK

/ AKUREYRI

FLUSHED AWAY M/-Ensk tal

kl. 5:50 - 8 - 10:10 Leyfð

DÉJÁ VU

kl. 5:30 - 8 - 10:40

B.i.12

ERAGON

kl. 8

B.i. 12

DÉJÁ VU

kl 8 - 10:20

B.i.12

SANTA CLAUSE 3

kl. 3:40 - 5:50 - 8

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

THE GRUDGE 2

kl. 10:10

B.i. 16

DEAD OR ALIVE

kl. 10:20

B.i.12

DÉJÁVU

kl. 8 - 10:30

B.i. 12

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl tal.

kl. 6

Leyfð

BÆJARHLAÐIÐ M/- Ísl tal.

kl. 3:40

Leyfð

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl tal.

kl. 3:30

Leyfð

SCANNER DARKLY

kl 10

B.i.16

FLUSHED AWAY M/-Ensk tal

kl. 8:10

Leyfð

BÆJARHLAÐIÐ M/- Ísl tal

kl. 3:30

Leyfð

B.i.12

SAW 3

kl. 8:15 - 10:40

B.i.16

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl tal

kl. 3:40 - 5:50

Leyfð

Þriðjudagar eru bíódagar
2 fyrir 1 í Sambíóin
fyrir viðskiptavini sparisjóðsins

&2¡44)2 !& &«,+)
3ÎNGVARINN 2OBBIE 7ILLIAMS
SAGÈI Å VIÈTALI VIÈ TÅMARITIÈ
4HE "IG )SSUE ¹ DÎGUNUM
AÈ HANN VILDI EKKI EIGNAST
NEIN BÎRN ST¾ÈAN ER SÒ AÈ
2OBBIE SEGIST EKKI VILJA F¾ÈA
BARN Å ÖENNAN HEIM HEIM
ÖAR SEM ALLIR ÖURFA ¹ EINHVERJ
UM TÅMAPUNKTI AÈ LÅÈA ÖJ¹NINGAR
b(VER ER TILGANGURINN MEÈ AÈ
EIGNAST BÎRN ÁG GET EKKI LOFAÈ
BARNINU MÅNU AÈ ÖAÈ
MUNI ALDREI ÖJ¹ST ¡G
G¾TI ALDREI HORFT
UPP ¹ ÖAÈ ÖAÈ

V¾RI EINFALDLEGA OF MIKIÈ m SEGIR 2OBBIE OG
Å VIÈTALINU KOM EINNIG FRAM AÈ HANN
HEFÈI MISST ALLAN ¹HUGA ¹ ÖVÅ AÈ SL¹ Å
GEGN Å "ANDARÅKJUNUM

%INS OG MARGIR MUNA EFLAUST
EFTIR VAKTI ÖAÈ MIKLA ATHYGLI ÖEGAR
SÎNGVARINN *USTIN 4IMBER
LAKE KOM FRAM MEÈ *ANET
*ACKSON %INS OG FR¾GT ER
KLIKKAÈI BÒNINGUR *ACKSON
EITTHVAÈ MEÈ ÖEIM AFLEIÈ
INGUM AÈ ANNAÈ BRJËST

HENNAR VALL ÒT .Ò HEFUR *USTIN AFTUR VAKIÈ
VAFASAMA ATHYGLI EN HANN KOM FRAM SEM
GESTUR Å SJËNVARPSÖ¾TTINUM 3ATURDAY .IGHT
,IVE UM HELGINA ¥ Ö¾TTINUM LÁK *USTIN Å
MÎRGUM ATRIÈUM OG ÖËTTU SUM ÖEIRRA
AÈEINS OF GRËF OG KLÒR

3KÎTUHJÒIN 6ICTORIA OG $AVID "ECKHAM
HAFA UNNIÈ HÎRÈUM HÎNDUM VIÈ
AÈ KOMA NAFNI SÅNU ¹ KORTIÈ Å
(OLLYWOOD EN MEÈ ENGUM
SJ¹ANLEGUM ¹RANGRI .ÕLEGA
VINGUÈUST ÖAU VIÈ ANNAÈ

ÖEKKT PAR 4OM #RUISE OG
+ATIE (OLMES 'ENGUR NÒ
SÒ SAGA UM (OLLYWOOD
AÈ +ATIE ¾TLI AÈ AÈSTOÈA
6ICTORIU Å FRAMALEITINNI OG
HAFI KOMIÈ Å KRING FUNDI
VIÈ LEIKSTJËRANN 3TEVEN
3PIELBERG Å ÖVÅ SKYNI AÈ
ÒTVEGA 6ICTORIU HLUTVERKI
Å KVIKMYND %KKI AMALEGT
ÖAÈ

/âÈSBTGBHOB§VSNF§

POPS og Eiríki Haukssyni
.BUTF§JMM
'SÚOTLBOEBSMJGVS
PHÓTMFOTLHTBCSJOHB
NF§QFSVIMBVQJPH
TUÚLLVLSZEEKVSUBTBMBUJ
ÓGPSSÏUU
,SZEEMFHJOLÈMGBMVOEPH
IHFMEV§TWÓOBTÓ§BNF§
QPSUPCFMMØLBSUÚnVMÚHVN
PHNBEFJSBTØTVÓB§BMSÏUU
4ÞLLVMB§JPH
BQQFMTÓOVTBNMFJLVSÓFGUJSSÏUU

¶4ÞMOBTBM)ØUFM4ÚHVOâÈSTLWÚME
&JO¢FLLUBTUBIMKØNTWFJUALZOTMØ§BSJOOBSÈTBNU&JSÓLJ)BVLTTZOJMFJLVSBMMBIFMTUVvTJYUJFTiTNFMMJOB
ÈOâÈSTGBHOB§JÓ4ÞMOBTBM)ØUFM4ÚHVÈOâÈSTLWÚME&JOOJHLPNBGSBN»QFSÞEÓWVSOBSPH#ÓUM
0ANTANIR OG UPPLâSINGAR Ó SÓMA  
OG É HOTELSAGA HOTELSAGAIS

)ÞTJ§PQOBSLMGZSJSNBUBSHFTUJ 
NBUVSCPSJOOGSBNLM
'ZSJSHFTUJÈEBOTMFJLPQOBSIÞTJ§LM
7FS§.BUVSPHTLFNNUVO LS
7FS§ÈEBOTMFJLLS
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 (VAÈA LEIKMANN F¾R +2
&ORYSTUMENN KÎRFUKNATTLEIKSDEILDAR HAFA HELDUR BETUR
HRIST UPP Å ÅSLENSKUM KÎRFUBOLTAHEIMI MEÈ ÖEIM FRÁTTUM
AÈ " LIÈ +2 "UMBAN SÁ ¹ HÎTTUNUM EFTIR ÖEKKTUM
."! STJÎRNUM TIL AÈ LEIKA MEÈ LIÈINU Å ¹TTA LIÈA ÒRSLITUM
,ÕSINGARBIKARSINS &RÁTTABLAÈIÈ GREINDI FR¹ ÖVÅ Å SÅÈUSTU VIKU
AÈ "UMBAN V¾RI ¹ EFTIR $ENNIS 2ODMAN SEM KU TAKA UM
 MILLJËNIR KRËNA ¹ LEIK +2 ER LÅKA ¹ HÎTTUNUM EFTIR 4IM
(ARDAWAY OG Å RAUN REYNDI LIÈIÈ AÈ F¹ B¹ÈA ÖESSA MENN
¹ SÅÈUSTU LEIKTÅÈ (EYRST HEFUR AÈ DRAUMUR
"UMBUNNAR SÁ AÈ F¹ #HARLES "ARKLEY TIL
AÈ SPILA GEGN 'RINDAVÅK EN HANN HEFUR
OFTAR EN EKKI VERIÈ VEL YFIR KJÎRÖYNGD OG
PASSAR ÖVÅ VEL Å LIÈIÈ
3!-3%44 -9.$2«"%24

SPORT FRETTABLADIDIS

Líklegt að við leitum til Fylkismanna
,ÅKUR ERU ¹ ÖVÅ AÈ )NGVAR +ALE MARKVÎRÈUR 6ÅKINGA SPILI EKKERT N¾STA
SUMAR VEGNA ÒLNLIÈSBROTS EN HANN ¹TTI GOTT TÅMABIL MEÈ LIÈINU Å ¹R
b¶AÈ ER AÈ SJ¹LFSÎGÈU MIKIÈ ¹FALL AÈ MISSA ÒT EINN BESTA MARKVÎRÈ
DEILDARINNAR 6IÈ ERUM MEÈ TVO AÈRA MARKVERÈI EN ¾TLUM LÅKLEGAST
AÈ LEITA EFTIR ÖVÅ AÈ F¹ REYNDARI MARKMANN TIL AÈ LEYSA )NGVAR AF m
SAGÈI -AGNÒS 'YLFASON ÖJ¹LFARI 6ÅKINGA Å G¾R
3ÎGUSAGNIR HAFA VERIÈ Å GANGI UM AÈ 6ÅKINGAR HYGGIST F¹ "JARNA
¶ËRÈ (ALLDËRSSON MARKVÎRÈ HJ¹ &YLKI L¹NAÈAN ¹ N¾STA TÅMABILI EN
"JARNI ¹TTI VIÈ MEIÈSLI AÈ STRÅÈA NÒ Å SUMAR OG VAR &JALAR ¶ORGEIRSSON
AÈALMARKVÎRÈUR RB¾INGA b6IÈ MUNUM ATHUGA MEÈ Ö¹ MARKVERÈI
SEM ERU LÅKLEGIR Å STÎÈUNNI EN VIÈ VITUM ÖAÈ ALVEG AÈ &YLKIR HEFUR TVO
STERKA MARKMENN SEM ERU N¾GILEGA GËÈIR Å ÒRVALSDEILDINA ¶AÈ ER
LÅKLEGT AÈ VIÈ MUNUM LEITA TIL &YLKISMANNA OG ATHUGA HVORT ÖEIR SÁU
TILBÒNIR AÈ L¹NA ANNAN ÖEIRRA m SAGÈI -AGNÒS
&RÁTTABLAÈIÈ HAFÈI SAMBAND VIÈ "JARNA ¶ËRÈ Å G¾R OG SAGÈIST HANN
EKKERT F¹ AÈ VITA b¡G ER BARA SAMNINGSBUNDINN &YLKI OG SÁ EKKERT Å
STÎÈUNNI NÒNA ANNAÈ EN AÈ BERJAST VIÈ &JALAR UM MARKMANNSSTÎÈ
UNA ¶EGAR ÁG LÅT ÒT UM GLUGGANN LANGAR MIG LÅTIÈ AÈ FARA AÈ HUGSA
UM FËTBOLTANN ¡G BARA BÅÈ ¹TEKTA OG SÁ HVERT 'UÈ LEIÈIR MIG m SAGÈI

"JARNI SEM SLAPPAÈI AF EFTIR AÈ VERA NÕKOM
INN ÒR PRËFI Å TRÒFR¾ÈI
.OKKRAR BREYTINGAR HAFA ORÈIÈ ¹ 6ÅK
INGSLIÈINU EN ÖEIR $ANÅEL (JALTASON OG
6IKTOR "JARKI !RNARSSON ERU FARNIR FR¹
LIÈINU OG Å STAÈINN KOMNIR ÖEIR "JÎRN
6IÈAR SBJÎRNSSON FR¹ &YLKI 'UNNAR
+RISTJ¹NSSON FR¹ +2 OG 0ÁTUR 3VANS
SON FR¹ ,EIKNI -AGNÒS SEGIR ANN
ARS LÅTIÈ AÈ GERAST Å LEIKMANNA
M¹LUM FÁLAGSINS Å DAG b¶ETTA ER
FREKAR RËLEGT NÒNA ENDA FLESTIR
LEIKMENN HÁR HEIMA BÒNIR AÈ
FESTA SIG ¶AÈ VORU MIKIL L¾TI
Å HAUST EN NÒ ER LÅTIÈ Å GANGI
6IÈ HÎFUM FENGIÈ NOKKRA
NÕJA LEIKMENN SEM HAFA ¾FT
VEL OG LÅTA VEL ÒT ÖANNIG AÈ ÁG
BÕST VIÈ AÈ ÖEIR STYRKI LIÈIÈm

"¾RINN M¾TTI SÕNA MEIRI STUÈNING
Akureyri er í þriðja sæti í DHL-deild karla í handbolta sem er komin í frí fram í febrúar. Rúnar Sigtryggsson, leikmaður og annar þjálfara liðsins, er ánægður með sameininguna og gengið í vetur sem hefur komið mörgum á óvart. Hann hefði viljað sjá meiri utanaðkomandi stuðning sem og frá bænum.

(%&.)2 "5-"!. «&!2!..! "IRGIR
-IKAELSSON OG FÁLAGAR Å "UMBUNNI
TÎPUÈU FYRIR 'RINDAVÅK Å FYRRA OG HYGGJA
EFLAUST ¹ HEFNDIR

,ÕSINGARBIKARINN

Bumban mætir
Grindavík
+®2&5"/,4) Í gær var dregið í átta

liða úrslit Lýsingarbikarsins. Í
karlaflokki vekur rimma Bumbunnar, eða KR b, og Grindavíkur
mikla athygli enda ætlar Bumban
sér stóra hluti og heyrst hefur að
liðið sé í samningaviðræðum við
sjálfan Dennis Rodman um að
spila leikinn.
A-lið KR á einnig verðugt
verkefni fyrir höndum í Hveragerði þar sem liðið tapaði á
dögunum. Leikið verður 7. janúar
hjá báðum kynjum.

$24452)..
+ARLAR
'RINDAVÅK +2 B
¥2 3KALLAGRÅMUR
&35 +EFLAVÅK
(AMAR3ELFOSS +2
+ONUR
+EFLAVÅK "REIÈABLIK
¥3 (AUKAR
3N¾FELL (AMAR3ELFOSS
'RINDAVÅK &JÎLNIR

(!.$"/,4) Hinir fornu fjendur í
handboltanum á Akureyri, KA og
Þór, sameinuðust í sumar og spila
nú undir merkjum Akureyrar í
DHL-deildinni í handbolta. Liðið
hefur verið ógnarsterkt á heimavelli og meðal annars lagt topplið
Vals og á laugardaginn lágu
Íslandsmeistarar Fram í valnum í
gryfjunni sem KA-heimilið er.
„Við byrjuðum tímabilið mjög
vel, svo kom smá bakslag í þetta
hjá okkur en við erum aðeins búnir
að rétta úr kútnum aftur. Við
höfum í rauninni tekið þetta skrefinu lengra sem við erum mjög
ánægðir með og sýnir að maður er
ekki að gera neina vitleysu. Að
fara í þriðja sætið í pásuna er
mjög gott. Þegar ég horfi til baka
sé ég aftur á móti að við ættum að
vera með þremur eða fjórum stigum meira en við tökum þessi stig
þá bara í seinni umferðinni,“ sagði
Rúnar í samtali við Fréttablaðið
eftir sigurinn sæta gegn Fram.
„Það sem er jákvæðast við
þetta er að við erum alltaf að bæta
leik okkar. Þegar maður horfir á
heildina þá er gríðarlega mikilvægt fyrir okkur að gera það og
sigurinn hérna gegn Fram var að
ég held jafnbesti leikurinn okkar í
vetur,“ sagði Rúnar sem segir
breiddina og liðsheildina vera einn
helsta styrkleika liðsins.
„Við erum að spila á tólf eða
þrettán mönnum í öllum leikjunum. Það sýndi sig til dæmis hérna
gegn Fram að það kemur ekki á
sök ef menn ná sér ekki alveg á
strik. Liðsheildin nær að drífa
þetta áfram.“

N¾GÈUR MEÈ ÒTLENDINGANA
Akureyri hefur fjóra erlenda leikmenn innan sinna raða og einn
þeirra, Goran Gusic, hefur verið
einn allra besti leikmaður liðsins í

Eins og áður sagði sameinuðust
KA og Þór í sumar og leikur Akureyri heimaleiki sína í KA-heimilinu.

+6%¨).. 2ÒNAR REYNIR HÁR AÈ BRJËTAST Å GEGNUM VÎRN 6ALS Å LEIK LIÈANNA ¹ !KUREYRI

2ÒNAR HEFUR LEIKIÈ B¾ÈI Å VÎRN OG SËKN MEÈ LIÈI SÅNU Å VETUR

vetur. Hann er markahæsti leikmaður liðsins en Rúnar er mjög
ánægður með alla erlendu leikmennina.
„Þeir eru eins og allir leikmenn
í liðinu, spila bara misjafnlega,
það er ekkert hægt að taka þá sérstaklega út úr þessu finnst mér.
Það hafa verið utanaðkomandi

&2¡44!",!¨)¨0%$2/-9.$)2

aðstæður sem hafa truflað suma
sem fólk veit ekkert um. Mér
finnst þeir standa sig vel. Þeir
vinna átta tíma vinnudag, nánast
fyrir öllu kaupinu sínu. Þetta er
ekkert eins og í fótboltanum hérna
á Íslandi þar sem margir sitja bara
með tærnar upp í loftið en fá svo
laun bara fyrir að æfa og spila.“

6ANTAR MEIRI STUÈNING
„Sameiningin hefur gengið mjög
vel. Það eru alltaf einhverjir
hnökrar, sérstaklega þegar rígurinn er svona mikill en þetta hefur
verið mjög gott þrátt fyrir ýmsar
hindranir. Ég hefði kannski viljað
sjá meiri utanaðkomandi stuðning, en maður reiknaði reyndar
ekkert með honum en ég er til
dæmis mjög ánægður með stuðninginn á móti Fram. Ég er viss um
að ef við hefðum fengið svona
stuðning í síðustu tveimur leikjum
hefðum við unnið þá báða.
Fólk sem hefur almennt áhuga
á íþróttum og íþróttinni finnst
sameiningin og allt í kringum
þetta vera mjög áhugavert. Það
sem skiptir öllu máli er að stjórnirnar og leikmennirnir, miðpunkturinn í þessu öllu, tóku strax mjög
jákvætt á þessu. Það komu ýmsar
mótbárur en menn eru að standa
þétt saman og keyra þetta í gegn,“
sagði Rúnar.
Stemningin í KA-heimilinu
hefur lengst af verið mjög góð en
Rúnar vill einnig fá meiri stuðning frá Akureyrarbæ.
„Það er til fullt af fólki í bænum
sem vill hafa allt eins og það var í
kringum 1950 og áttar sig ekki á
því að það er komin ný öld og
reksturinn eins og hann var hjá
KA og Þór gekk ekki. Nú eru menn
búnir að taka á því, menn eru að
gera þetta rétt og við erum nánast
að standa okkur framar vonum og
það væri allt í lagi ef bærinn kæmi
og sýndi okkur meiri stuðning. Ég
held að við séum eina íþróttaliðið í
bænum sem hefur verið að gera
eitthvað undanfarin ár.”
HÖH

+EFLAVÅK GERÈI NÕJAN SAMNING VIÈ HEILT KNATTSPYRNULIÈ FYRIR HELGI

Baldur og Stefán Örn framlengdu
við Keflavík fyrir síðustu helgi
&«4"/,4) Á föstudaginn var gekk

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

mikið á hjá Keflavík þegar ellefu
leikmenn skrifuðu undir nýjan
samning við félagið. Þar af voru
þrír leikmenn meistaraflokks –
Baldur Sigurðsson, Stefán Örn
Arnarson og Einar Orri Einarsson.
Sérstaka athygli vekur að
Baldur sé búinn að framlengja en
hann var til reynslu hjá norska
liðinu Lyn á dögunum og gæti
verið á leið í atvinnumennsku.
Stefán Örn hafði einnig verið
lengi í vandræðum með sín samningamál en báðir aðilar virðast
hafa fundið mjúka lendingu í
málinu að lokum.
Nokkrir ungir heimamenn
gerðu síðan nýjan samning við

bikarmeistarana og tveir nýir
leikmenn bættust í hópinn en þeir
eru Sigurbjörn Hafþórsson sem
kemur frá KS á Siglufirði og
Haukamaðurinn Hilmar Trausti
Arnarsson.
Þarna eru á ferð ungir og efnilegir leikmenn sem ætla að sanna
sig hjá Keflavík en það hefur oft
reynst liðinu happadrjúgt að
sækja unga og lítt þekkta leikmenn út á land.
HBG

"!,$52 3)'52¨33/.

6ERÈUR ¹FRAM Å +EFLAVÅK FARI SVO AÈ
HANN FARI EKKI Å ATVINNUMENNSKU
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3VEN 'ÎRAN Å ATVINNULEIT

Sér til þess að stuðningsmenn
Spurs sakni ekki Michaels Carrick

Tekur Eriksson
við Marseille?
&«4"/,4) Sven-Göran Eriksson
vonast til að taka við þjálfun
franska liðsins Marseille næsta
sumar en aðstoðarmaður hans,
Tord Grip, staðfestir þetta. Talað
er um að fransk-kanadískur
auðkýfingur sé að reyna að
eignast félagið og ef honum
takist það muni Eriksson taka við
stjórnartaumunum.
Marseille er stórt lið í franska
boltanum en hefur á undanförnum árum fallið í skugga Lyon.
„Eins og staðan er núna þá er
Lyon eina liðið í Frakklandi sem
er í alvöru klassa. Það væri
gaman að geta breytt því enda er
Marseille mikill fótboltabær,“
sagði Grip. Marseille er nú í
sjöunda sæti frönsku deildarinnar.

&«4"/,4) Þó að flestir stuðnings-

2/.!,$).(/ 6ANUR ÖVÅ AÈ VERA Å EFSTA

S¾TI
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3ÅÈASTI &)&! LISTI ¹RSINS

Ísland upp um
eitt sæti á árinu
&«4"/,4) Alþjóðaknattspyrnusam-

bandið, FIFA, birti í gær síðasta
styrkleikalista sinn á þessu ári en
mjög lítið er um breytingar frá
því að listinn var birtur síðast.
Ísland er sem fyrr í 93. sæti og
stendur í stað en liðið hefur þó
unnið sig upp um eitt sæti á þessu
ári. Eþíópía er nú í sætinu fyrir
ofan Ísland en þessi Afríkuþjóð
hefur farið upp um heil átta sæti
frá síðasta lista.
Staðan í tuttugu efstu sætunum hefur ekkert breyst. Brasilía
er í efsta sæti en heimsmeistarar
Ítalíu eru í öðru sætinu á undan
Argentínumönnum sem koma í
þriðja. Frakkar sitja í fjórða
sætinu og Englendingar í fimmta.
Þetta er fimmta árið í röð sem
Brasilía trónir á toppi listans í
árslok.

EGM

"ERT VAN -ARWIJK

Sparkað frá
Dortmund
&«4"/,4) Borussia Dortmund

ekki hægt að finna annan nítján
ára leikmann í Evrópu sem er eins
og Tom Huddlestone,“ sagði Martin Jol. Huddlestone er stór og
kraftmikill leikmaður og er hann
fastamaður í U21 landsliði Englendinga. Ekki er talið að fólk
þurfi að bíða lengi eftir því að sjá
hann leika fyrir A-landsliðið.

tilkynnti það í gær að félagið hafi
ákveðið að reka Bert van
Marwijk, þjálfara liðsins.
Dortmund tapaði 2-1 fyrir Bayer
Leverkusen á sunnudaginn og er í
níunda sæti þýsku deildarinnar
með 22 stig í 17 leikjum. Van
Marwijk er hollenskur og hefur
verið við stjórnvölinn hjá
Dortmund síðan í júlí 2004.
Pressan á honum jókst þegar
hann tilkynnti að hann ætlaði að
láta af störfum eftir tímabilið.
Dortmund bauð Ottmar Hitzfeld
að taka aftur við Dortmund en
hann gerði liðið að Evrópumeisturum 1997 en hann hafnaði því.

EGM

EGM

(5$$,%34/.% ,¾TUR F¹TT STÎÈVA SIG OG HEFUR VAKIÈ MIKLA ATHYGLI FYRIR FRAMGÎNGU SÅNA
Å SUMAR (ÁR ER HANN Å BAR¹TTUNNI Å LEIK GEGN -IDDLESBROUGH
./2$)#0(/4/3'%449 )-!'%3

ham og spilaði sinn fyrsta leik
fyrir félagið þegar hann kom inn á
sem varamaður í leik gegn Fulham í janúar á þessu ári. Hans
fyrsti leikur í byrjunarliði var 14.
september og hans fyrsta deildarmark fyrir Tottenham kom nú um
helgina en áður hafði hann skorað
í bikarkeppninni.
„Mín skoðun er sú að það er
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EGM

menn Tottenham hafi verið svekktir þegar Michael Carrick yfirgaf
félagið þá varð það til þess að dyr
opnuðust fyrir hinn unga og bráðefnilega Tom Huddlestone. Um
helgina skoraði Huddlestone síðara mark Tottenham þegar liðið
vann 2-1 sigur á Manchester City.
Hann hefur vakið mikla athygli
fyrir framgöngu sína og Martin
Jol, knattspyrnustjóri Tottenham,
segir hann vera meðal efnilegustu
leikmanna Evrópu í dag.
„Tom er ótrúlega metnaðarfullur og vill alltaf vera sá besti á vellinum. Hann er að þróast hratt en
miðað við aldur er hann mjög
reyndur því hann spilaði yfir
hundrað leiki fyrir Derby áður en
hann varð átján ára. Ég sagði við
hann fyrir tímabilið að hann fengi
sitt tækifæri,“ sagði Jol. Huddlestone verður tvítugur eftir nokkra
daga en hann hefur leyst skarðið
sem Carrick skildi eftir sig á miðjunni af miklum sóma. Einnig getur
hann leikið í vörninni.
„Hann er ungur Carrick,
nákvæmlega sama gerð af leikmanni. Carrick er toppleikmaður,
ég sagði það fyrir nokkrum árum
og enginn trúði mér. Eftir frammistöðu hans með Manchester United efast fólk ekki. Tom er yngri og
ef hann nær að halda sér við efnið
mun hann skila fleiri mörkum en
Carrick enda frábær skotmaður,“
sagði Jol.
Huddlestone vakti fyrst athygli
með Derby County og keypti Tottenham hann þaðan í fyrrasumar.
Á síðasta tímabili var hann lánaður í nokkra mánuði til Úlfana þar
sem hann skoraði sitt fyrsta deildarmark og var það gegn Derby.
Hann sneri síðan aftur til Totten-

KIA Sorento árg. 2005

Í könnun JD Power 2005 varð KIA
Sorento sigurvegari í flokki jeppa
og sá eini sem fékk 5 stjörnur.

Aðeins

24.890 kr. á mánuði.

M.v. 70.000 kr. útborgun og bílasamning SP til 84 mánaða.

Opið í dag kl. 10–18 á Kletthálsi 11
Sími 590 5760
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Beinskiptur með bensínvél,
dráttarkúlu og á nýjum dekkjum.



 DESEMBER  ¶2)¨*5$!'52

!LAN #URBISHLEY

)NDVERSKUR KEPPANDI SEM HLAUT SILFUR ¹ !SÅULEIKUNUM MISSIR LÅKLEGA VERÈLAUNIN

Tevez þarf að
leggja sig fram

Íþróttamaður féll á kynjaprófi
&2*,3!2 ¥¶2«44)2 Skipuleggjendur

&«4"/,4) Alan Curbishley segir að

það sé algjörlega í höndum Carlos
Tevez að vinna sér inn sæti í
byrjunarliði West Ham United.
Tevez var settur á varamannabekkinn í fyrsta leik Curbishleys
við stjórnvölinn þegar liðið
vann
Manchester
United óvænt
1-0. „Nú er
jólatörnin að
fara í gang og
leikmenn sem
léku ekki á
sunnudag
 &).'5 4EVEZ OG
þurfa að leggja
4EDDY 3HERINGHAM
sig alla fram á
æfingum og þegar þeir fá
tækifæri í leikjum til að vinna sér
inn sæti í liðinu,“ sagði Curbishley.
„Tevez tók því ekki illa þrátt
fyrir að hafa ekki fengið að spila
gegn United. Hann skildi mig
alveg. Þegar það kemur inn nýr
knattspyrnustjóri byrja allir
leikmenn með hreint borð. Ég er
með ungt lið í höndunum sem
hefur ekki reynslu af þessum
botnslag, ég hef hana hins vegar
og vonandi nýtist hún,“ sagði
Curbishley.
EGM

5  ÅSHOKKÅLANDSLIÈIÈ

Lét gott af sér
leiða
¥3(/++¥ Íslenska U-20 ára lands-

liðið er þessa dagana statt í
Rúmeníu þar sem það tekur þátt í
móti. Í kringum hótel landsliðsins
hafa tveir litlir strákar verið að
sniglast síðan liðið kom utan. Að
sögn voru drengirnir munaðarlausir og áttu athvarf í tré gegnt
hótelinu.
Strákarnir í landsliðinu sýndu
af sér mikla gæsku er þeir fóru
með drengina í verslunarleiðangur þar sem þeir fengu ný föt fyrir
hátíðina sem og vel af mat fyrir
jólin. Lítil ánægja var hjá
verslunareigendum er strákarnir
mættu með munaðarleysingjana í
búðina og þurftu þeir að spenna
greipar fyrir aftan hnakka eins og
ótíndir glæpamenn. Allt fór þó vel
að lokum og þeir kvöddu íslensku
„jólasveinana“ í hátíðarskapi. HBG

Asíuleikanna sem lauk fyrir
skömmu hafa staðfest að indverskur keppandi sem vann silfurverðlaun í 800 metra hlaupi
kvenna á leikunum hafi fallið á
svokölluðu kynjaprófi, eða „gender test“.
Samkvæmt fréttum eru allar
líkur á því að keppandinn verði
sviptur verðlaununum. Santhi
Soundararajan heitir konan sem
þurfti að undirgangast kynjapróf
eftir hlaupið en hún hefur verið
meðal fremstu frjálsíþróttamanna
Indlands og var valin sú besta á
Indlandsmeistaramótinu
sem
fram fór í Delhi fyrr á árinu.

Þetta er ekki í fyrsta sinn sem
svona mál kemur upp en 1999 féll
leikmaður í indversku kvennaknattspyrnuliði á svona kynjaprófi. „Santhi var gert að undirgangast kynjapróf í Doha og við
höfum fengið niðurstöðurnar úr
því. Þar kemur í ljós að hún féll á
þessu prófi,“ sagði Manmohan
Singh sem er formaður lyfjaráðs
indverska ólympíusambandsins.
Það er ekki venja að svona
kynjapróf séu framkvæmd á
íþróttakeppnum sem þessum en
það er þó stundum gert ef mótshaldarar eða keppendur fara fram
á slíkt. Skömmu eftir að Soundararajan kom önnur í mark í 800

metra hlaupinu þann 9. desember
síðastliðinn var henni skipað að
gangast undir prófið. Fréttir frá
Indlandi herma að á síðasta ári
hafi hún einnig gengist undir
kynjapróf á síðasta ári eftir að
hafa unnið til verðlauna á móti í
Suður-Kóreu en þá hafi hún staðist
það.
Þetta er annað áfallið sem indverska
frjálsíþróttasambandið
verður fyrir í kringum Asíuleikana. Kvenkyns kúluvarparanum
Seema Antil var sparkað frá leikunum eftir að hafa fallið á lyfjaprófi sem framkvæmt var áður en
þeir hófust.

3/5.$!2!*!. +EMUR HÁR Å MARK Å 
METRA HLAUPINU ¹ !SÅULEIKUNUM
./2$)#0(/4/3'%449 )-!'%3

EGM

#ANNAVARO BESTUR HJ¹ &)&!
Fyrirliði ítalska landsliðsins, Fabio Cannavaro, var í gær útnefndur besti knattspyrnumaður heims hjá FIFA. Þjálfarar og fyrirliðar landsliða kusu en Zinedine
Zidane varð annar og Ronaldinho þriðji. Marta var valin best hjá stúlkunum.
&«4"/,4) Það var mikið um dýrðir í

Zürich í gær þegar Alþjóðaknattspyrnusambandið, FIFA, útnefndi
bestu knattspyrnumenn heims.
Ítalinn Fabio Cannavaro var hlutskarpastur hjá körlunum en hin
brasilíska Marta var í fyrsta skipti
valin best hjá stúlkunum. Cannavaro er fyrsti varnarmaðurinn
sem er hlutskarpastur í þessu
kjöri og þetta var einnig í fyrsta
sinn sem Marta sigrar en hún
hefur verið á meðal þriggja efstu
undanfarin ár.
Fastlega var búist við því að
valið stæði á milli Cannavaro og
Ronaldinho sem hafði sigrað í
þessu kjöri síðustu tvö ár. Það kom
því nokkuð á óvart að Zidane
skyldi enda í öðru sæti og Ronaldinho varð því að sætta sig við
þriðja sætið í kjörinu að þessu
sinni. Cannavaro fékk samtals 498
stig, Zidane 454 og Ronaldinho
380.
Eiður Smári Guðjohnsen landsliðsfyrirliði kaus félaga sinn Ronaldinho í fyrsta sætið, Brasilíumaðurinn Adriano fór í annað
sætið hjá Eiði og góðvinur hans,
Frank Lampard, varð þriðji en
þetta var ekki í fyrsta sinn sem
Lampard kemst á listann hjá Eiði.
Eyjólfur Sverrisson landsliðsþjálfari setti Zidane aftur á móti í fyrsta

!.4(/.9 %R KOMINN Å LANGT JËLAFRÅ
&2¡44!",!¨)¨'%449 )-!'%3

3LAGSM¹L +NICKS OG $ENVER

Anthony í 15
leikja bann
+®2&5"/,4) Framherjinn Carmelo

&2"24 2 &ABIO #ANNAVARO SÁST HÁR MEÈ VERÈLAUN SÅN Å G¾R RIÈ HJ¹ HONUM VAR

FR¹B¾RT EN HANN VARÈ HEIMSMEISTARI OG SÅÈAN VAR HANN VALINN BESTI KNATTSPYRNUMAÈ
UR HEIMS OG Å %VRËPU
&2¡44!",!¨)¨!&0

sætið, Cannavaro í annað og Gianluigi Buffon markvörð í það
þriðja.
Ásthildur Helgadóttir landsliðsfyrirliði og Jörundur Áki
Sveinsson, fyrrum landsliðsþjálf-

ari, völdu bæði Renate Lingor, sem
varð þriðja í kjörinu, í fyrsta sæti
hjá sér og Marta komst á lista hjá
hvorugu þeirra. Ásthildur þekkir
þó vel til Mörtu enda leika þær
saman í Svíþjóð. HENRY FRETTABLADIDIS

Anthony hjá Denver Nuggets í
NBA deildinni var í gær dæmdur
í 15 leikja keppnisbann fyrir að
vera í aðalhlutverki í slagsmálunum sem brutust út í leik New
York Knicks og Denver á
laugardagskvöldið. Alls þurfa
leikmennirnir sem tóku þátt í
látunum að sitja af sér 47 leikja
bann.
Anthony fékk þyngstu
refsinguna fyrir að kýla Mardy
Collins, leikmann New York, en
þeir JR Smith hjá Denver og Nate
Robinson hjá New York fengu 10
leikja bann hvor. Bæði félögin
voru sektuð um hálfa milljón
dollara, eða um 35 milljónir
króna.
Mardy Collins hjá New York
fékk 6 leikja bann, Jared Jeffries
hjá New York fær 4 leiki og þeir
Jerome James og Nene hjá
Denver fá eins leiks bann.
SB

$E!NGELO (ALL LEIKMAÈUR !TLANTA &ALCONS EFAST UM GEÈHEILSU 4ERRELLS /WENS

Terrell Owens hrækti framan í
DeAngelo Hall í miðjum leik
.&, Vamdræðagemsinn Terrell
Owens hélt áfram að koma sér í
vandræði um helgina þegar hann
hrækti framan í varnarmann Atlanta Falcons, DeAngelo Hall.
Atvikið átti sér stað eftir aðeins
sex leikkerfi. Hall efast um geðheilsu Owens og vill að hann verði
settur í leikbann.
„Ég vil ekki sjá hann fá neina
sekt fyrir þessa hegðun því hann á
endalaust af peningum og munar
ekki um að greiða smá sekt. Það
myndi aftur á móti koma honum
illa að fara í leikbann og ég vona
að hann fái slíkt því hann á það
skilið. Það þarf að gera eitthvað
almennilegt við hann því það er
greinilega eitthvað að honum og
hann má ekki komast upp með
þessa hegðun endalaust,“ sagði
Hall hundfúll.
Atvikið fór fram hjá dómurum
leiksins en Owens játaði verknaðinn í leikslok. Hann sagði atvikið
hafa verið óhjákvæmilegt enda
hafi Hall verið að djöflast í sér
allan leikinn. Hann sagðist einnig
hafa beðið Hall afsökunar en það
segir varnarmaðurinn ekki vera
rétt.
„Hvernig gat ég verið búinn að
gera hann brjálaðan eftir sex
kerfi? Auðvitað vorum við að láta
hvor annan heyra það en það var

4%22%,, /7%.3 (ELDUR ¹FRAM AÈ SKAPA USLA Å .&, DEILDINNI

hvorki meira né minna en gengur
og gerist. Hann baðst heldur aldrei
afsökunar og ég hef algjörlega

&2¡44!",!¨)¨'%449 )-!'%3

misst alla virðingu fyrir þessum
manni eftir þessa uppákomu.“
HBG
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Hallgrímur kemur heim

&¾DDIST  APRÅL  Å ,OS
!NGELES OG ER DËTTIR 'OLDIE (AWN
OG STJÒPDËTTIR +URTS 2USSELL
+ATE HEFUR EINU SINNI HLOTIÈ
ËSKARSVERÈLAUNATILNEFNINGU
EN ÖAÈ VAR FYRIR MYNDINA
!LMOST &AMOUS SEM #AMER
ON #ROWE *ERRY -AGUIRE
LEIKSTÕRÈI +ATE LEIKUR ¹SAMT
.AOMI 7ATTS Å MYNDINNI ,E
$IVORCE SEM ER SÕND ¹ 3TÎÈ
 "¥« Å KVÎLD

®RNINN ER VIÈ FYRSTU SÕN NOKKURS KONAR
"AUNABOND ÖEKKIR ALLAR HEIMSBORGIR
LEGGUR GL¾SIPÅUR SKANDÅNAVÅSKAR ÖË
FREMUR EN AUSTUR %VRËPSKAR OG BJARGAR
HEIMINUM FR¹ HRYÈJUVERKAMÎNNUM SEM
TALA ENN UNDARLEGRI TUNGUM¹L EN HANN
SJ¹LFUR JAFNT SERBÅSKA HRYÈJUVERKAMENN
SEM 2ÒNAR &REYR %N HVERS VEGNA SNERTIR
HANN (ALLGRÅMUR MANN Ö¹ ¹ H¹TT SEM
HETJURNAR Å (OLLYWOOD GERA EKKI
!È HLUTA TIL ER ÖAÈ UMHVERFIÈ %FTIR AÈ
HAFA SÁÈ OF MARGA LÎGGUBÅLA HOPPA NIÈUR
H¾ÈIRNAR Å 3AN &RANSISCO HRANNAST UPP
Å #HICAGO OG KEYRA UNDIR LESTARTEINA Å
.EW 9ORK BORG ER LÁTTIR AÈ SJ¹ N¹L¾GRI OG
KUNNUGLEGRI STAÈI Å N¾RMYND +AUPMANNAHÎFN 3TOKKHËLM "ERLÅN
JAFNVEL LITLU 2EYKJAVÅK
/G ÖË EKKI SÁ ALLTAF LJËST HVERS VEGNA DANSKAR BLAÈAKONUR OG
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 ,EIÈARLJËS 'UIDING ,IGHT
 4¹KNM¹LSFRÁTTIR
 -AGGA OG FURÈUDÕRIÈ 
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-AGGIE AND THE &EROCIOUS "EAST

 +APPFLUGIÈ Å HIMINGEIMNUM
 /BAN 3TAR 2ACERS

 *ËLADAGATALIÈ 3TJÎRNUSTR¹KUR
VINTÕRI EFTIR 3IGRÒNU %LDJ¹RN E
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 &RÁTTIR ÅÖRËTTIR OG VEÈUR
 +ASTLJËS
 6ERONICA -ARS 
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6ERONICA -ARS )) "ANDARÅSK
SPENNUÖ¹TTARÎÈ UM UNGA KONU SEM TEKUR
TIL VIÈ AÈ FLETTA OFAN AF GL¾PAMÎNNUM EFTIR
AÈ BESTA VINKONA HENNAR ER MYRT OG PABBI
HENNAR MISSIR VINNUNA

 'LEYMDU BÎRNIN Å +AMBËDÅU $E
GLÎMDA BARNEN +AMBODJA ¶¹TTUR ÖAR SEM
LITAST ER UM Å BARNAÖORPI 3/3 Å +AMBËDÅU
Å FYLGD MEÈ !LEXÎNDRU $AHLSTRÎM SEM LÁK
AÈALHLUTVERK Å MYNDINNI &UCKING M½L EFTIR
,UKAS -OODYSSON
 4ÅUFRÁTTIR
 ®RNINN  °RNEN $ANSKUR
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SPENNUMYNDAFLOKKUR UM H¹LFÅSLENSKAN
RANNSËKNARLÎGREGLUMANN Å +AUPMANNAHÎFN
(ALLGRÅM ®RN (ALLGRÅMSSON OG BAR¹TTU HANS
VIÈ SKIPULAGÈA GL¾PASTARFSEMI

 (¾GT ANDL¹T 4ATORT 3TILLER 4OD
 +ASTLJËS
 $AGSKR¹RLOK
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 ,E $IVORCE 3KILNAÈURINN
 7IND IN THE 7ILLOWS ¶YTUR Å LAUFI
 2AT 2ACE (LAUPAROTTUR
 -Y (OUSE IN 5MBRIA
 7IND IN THE 7ILLOWS
 2AT 2ACE (LAUPAROTTUR
 -Y (OUSE IN 5MBRIA
 ,E $IVORCE 3KILNAÈURINN
 ) (EART (UCKABEES
 4ORQUE
 3TRAIGHT )NTO $ARKNESS
 ) (EART (UCKABEES 3TJÎRNUM HLAÈIN
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OG R¾KILEGA KREFJANDI GAMANMYND Å ANDA
2OYAL 4ENNENBAUMS

 ¥SLAND Å BÅTIÈ
 "OLD AND THE "EAUTIFUL 'L¾STAR
VONIR ,EYFÈ ÎLLUM ALDURSHËPUM

 ¥ FÅNU FORMI  ¥ FÅNU FORMI


 -ARTHA
 ¥SLAND Å BÅTIÈ E
 (¹DEGISFRÁTTIR
 .EIGHBOURS
 6ALENTÅNA -Y 3WEET &AT 6ALENTINA
 3ILFUR %GILS
 7HOSE ,INE )S IT !NYWAY 
 -R "EAN
 3HIN #HAN
 .ORNAFÁLAGIÈ
 4ASMANÅA 4AZ -ANIA
 "OLD AND THE "EAUTIFUL 'L¾STAR

 )NSIDER E
 &RÁTTIR ÅÖRËTTIR OG VEÈUR
 ¥SLAND Å DAG
 3EINFELD
 %NTERTAINMENT 4ONIGHT
 4HE (ILLS ,AUREN ÒR ,AGUNA "EACH
Ö¹TTUNUM ER FLUTT TIL ,! OG ER ¹ LEIÈINNI Å
SKËLA-EÈ SKËLANUM HEFUR HÒN R¹ÈIÈ SIG Å
VINNU HJ¹ HINU VINS¾LA TÅMARITI 4EEN 6OGUE
¥ ÖESSARI Ö¹TTARÎÈ F¹UM VIÈ AÈ FYLGJAST MEÈ
,AUREN Å HINU DAGLEGA LÅFI ÖAR SEM HÒN
REYNIR AÈ SAMEINA SKËLANN VINNUNA OG
VININA

  TIL SJÎ E
 2ACHAEL 2AY E
 )NNLIT  ÒTLIT E
 *UST $EAL E
 /NE 4REE (ILL E
 "EVERLY (ILLS 
 2ACHAEL 2AY
  TIL SJÎ 'UÈRÒN 'UNNARSDËTTIR OG
&ELIX "ERGSSON ERU Å BEINNI ÒTSENDINGU ALLA
VIRKA DAGA OG TAKA ¹ MËTI GËÈUM GESTUM Å
MYNDVERI 3KJ¹S%INS

 4WENTY &OUR 
 4WENTY &OUR    *ACK

 %VERYBODY LOVES 2AYMOND E
 /UT OF 0RACTICE E
 1UEER %YE FOR THE 3TRAIGHT 'UY

FINNUR *OE 7ALD OG +IM RÕKUR ¹ SJÒKRAHÒS
MEÈ -EGAN ÖEGAR HÒN F¾R KAST 0ALMER
KEMST AÈ MISGJÎRÈUM 2AYBURN OG "OB
DREGUR ÒR GRUN +ATE ¹ 2EZA 3TRANGLEGA
BÎNNUÈ BÎRNUM

&IMM SAMKYNHNEIGÈAR TÅSKULÎGGUR ÖEFA
UPPI LÒÈALEGA GAURA OG BREYTA ÖEIM Å FLOTTA
FÕRA &RAMHALD FR¹ SÅÈASTA Ö¾TTI ÖAR SEM
TÅSKULÎGGURNAR HJ¹LPUÈU *OE 5VA AÈ TAKA LÅF
SITT Å GEGN OG BIÈJA K¾RUSTUNNAR

 .EIGHBOURS .¹GRANNAR
 ¥ÖRËTTIR OG VEÈUR
 &RÁTTIR ÅÖRËTTIR OG VEÈUR
 ¥SLAND Å DAG
 3IMPSONS 
 !MAZING 2ACE 
 .#)3 
 0RISON "REAK 
 4HE 5NIT .µ44  +ÅNVERSKUR

 )NSIDER ¥ HEIMI FR¾GA FËLKSINS ERU

 )NNLIT  ÒTLIT (ÎNNUNAR OG
LÅFSSTÅLSÖ¹TTUR ÖAR SEM ¶ËRUNN .ADIA OG
!RNAR 'AUTI KOMA VÅÈA VIÈ OG SKOÈA HÒS
HÅBÕLI OG FLOTTA HÎNNUN HORFENDUR F¹
T¾KIF¾RI TIL AÈ TAKA Ö¹TT Å FJÎRINU ÖVÅ ¶ËRUNN
MUN MA HEIMS¾KJA FËLK SEM VILL BREYTA OG
B¾TA ¹ HEIMILINU

GERVIHNÎTTUR HRAPAR OG F¾R TEYMIÈ ÖAÈ
VERKEFNI AÈ LEITA AÈ GRIPNUM 'EFST Ö¹
ËV¾NT T¾KIF¾RI TIL AÈ HANDSAMA EINN
SK¾ÈASTA HRYÈJUVERKAMANN VERALDAR "OB
STENDUR FRAMMI FYRIR ERFIÈUM SPURNINGUM
VARÈANDI HLUTVERK SVEITARINNAR Å TENGSLUM
VIÈ FLUGR¹NIÈ

GAMANÖ¾TTIR FR¹ HÎFUNDUM 7ILL  'RACE
ÖAR SEM FYLGST ER MEÈ FJËRUM ¾SKUVINUM
SEM ¹KVEÈA AÈ FLYTJA SAMAN Å ÅBÒÈ Å .EW
9ORK 6INIRNIR SEM ERU ALLIR ¹ ÖRÅTUGSALDRINUM
HEGÈA SÁR ENNÖ¹ EINS OG ÖEIR SÁU UNGLINGAR
EN ALVARA LÅFSINS ER ÖË SKAMMT UNDAN HJ¹
ÖEIM ¶EGAR VINIRNIR FLYTJA Å ÅBÒÈINA FER FYRST
AÈ REYNA ¹ VINSKAP ÖEIRRA OG ALLS EKKI VÅST
AÈ VINSKAPURINN ÖOLI SAMBÒÈINA -EÈ
AÈALHLUTVERK FER LEIKARINN 3ETH 'REEN EN
FLESTIR MUNA EFLAUST EFTIR HONUM ÒR !USTIN
0OWERS MYNDUNUM OG )TALIAN *OB

VONIR

 4HIEF  ¶JËFUR  .ICK GERIR
SÁR GREIN FYRIR ÖVÅ AÈ HANN ÖURFI AÈ FELA
4AMMI EFTIR AÈ HAFA R¾TT VIÈ 6INCENT 'ABO
OG *ACKO LENDIR SAMAN OG ¹¾TLUN GENGISINS
G¾TI VERIÈ Å MIKILLI H¾TTU "ÎNNUÈ BÎRNUM

 .UMBERS 
 .UEVE REINAS .INE 1UEENS
.ÅU DROTTNINGAR (ÎRKUGËÈUR HRAÈUR
OG SNJALL ARGENTÅNSKUR KRIMMI UM TVO
SVIKAHRAPPA SEM REYNA AÈ SVINDLA INN
¹ FRÅMERKJASAFNARA FÎLSUÈU FRÅMERKI SEM
GENGUR Å HËPI FRÅMERKJASAFNARA UNDIR NAFNINU
bNÅU DROTTNINGARm







GËÈ SAMBÎND ALLT SEM SKIPTIR M¹LI /G
ÖAR ER ENGINN MEÈ BETRI SAMBÎND EN 4HE
)NSIDER ¥ ÖESSUM Ö¹TTUM FARA STJËRNENDURNIR
MEÈ OKKUR Å INNSTA HRING STJARNANNA ÖAR
SEM VIÈ F¹UM AÈ SJ¹ EINKAVIÈTÎL NÕJUSTU
UPPLÕSINGARNAR OG SANNLEIKANN ¹ BAK
VIÈ HEITASTA SLÒÈRIÈ Å (OLLYWOOD ¶ESSIR
SKEMMTILEGU Ö¾TTIR KOMA FR¹ SÎMU
FRAMLEIÈENDUM OG %NTERTAINMENT 4ONIGHT
,EYFÈ ÎLLUM ALDURSHËPUM

 &OUR +INGS E $REPFYNDNIR

 3EINFELD
 %NTERTAINMENT 4ONIGHT E
 4ËNLISTARMYNDBÎND FR¹ 0OPP 46

0RISON "REAK 

 %VERYBODY ,OVES 2AYMOND
"ANDARÅSK GAMAN SERÅA

 *AY ,ENO 3PJALLÖ¹TTUR ¹ LÁTTUM
NËTUM

 3URVIVOR #OOK )SLANDS E 3EX
KEPPENDUR ERU EFTIR OG Å HÒFI ER S¾TI Å
ÒRSLITAÖ¾TTINUM

 "EVERLY (ILLS  E
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 !È LEIKSLOKUM E
 2EADING "LACKBURN FR¹ 
DES
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&RÁTTAÖ¹TTURINN +ORTER ER SÕNDUR KL OG
ENDURSÕNDUR ¹ KLUKKUTÅMA FRESTI TIL KL 

.#)3 

 #LOSE TO (OME ,ÎGFR¾ÈIDRAMA
AF BESTU GERÈ !NNABETH #HASE ER UNGUR
SAKSËKNARI SEM VILL ËLM F¹ ÎLL ERFIÈUSTU
GL¾PAM¹LIN OG HLÅFIR SÁR HVERGI -AÈUR ER
MYRTUR ¹ SKËLASAMKOMU OG SLËÈIN LIGGUR TIL
KONU SEM S¹ST RÅFAST VIÈ FËRNARLAMBIÈ FYRR
UM DAGINN

T

VINTÕRI EFTIR 3IGRÒNU %LDJ¹RN ,EIKSTJËRI ER
+¹RI (ALLDËR OG AÈALHLUTVERK LEIKA 'UÈFINNA
2ÒNARSDËTTIR +RISTJANA 0¹LSDËTTIR OG 3IGURÖËR
!LBERT (EIMISSON $AGSKR¹RGERÈ *ËN %GILL
"ERGÖËRSSON
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 *ËLADAGATALIÈ 3TJÎRNUSTR¹KUR



NORSKAR SKIPADROTTNINGAR FALLA FYRIR
HELSTA LÎGREGLUÖJËNI HENNAR H¹TIGNAR
-ARGRÁTAR ERU SAMBÎNDIN ¹ EINHVERN
H¹TT MANNLEGRI ¶AÈ AÈ SOFA HJ¹ GETUR
HAFT AFLEIÈINGAR FËLK VERÈUR BITURT OG
S¹RT OG STUNDUM JAFNVEL ËLÁTT -AÈUR
¹ ERFITT MEÈ AÈ SJ¹ FYRIR SÁR "OND HAFA
¹HYGGJUR AF BARNI SÅNU OG MËÈUR SEM
VARLA VEITIR UMGENGNISRÁTT
3VO ER ÖAÈ %VRËPUSAMVINNAN SEM
ÎLL M¹L LEYSIR "ANDARÅSKAR LÎGGUR ¹
ERLENDRI GRUND VITA VARLA HVORT Ö¾R EIGI
AÈ SKJËTA VONDU KALLANA EÈA INNF¾DDU
LÎGGURNAR FYRIR ÖEIM ERU ÒTLENDINGUM
ALDREI TREYSTANDI %N (ALLGRÅMUR GETUR
¹VALLT TREYST ¹ ERLENDA KOLLEGA SÅNA JAFNVEL Å b)SLANDS 2IGSPOLITI m EÈA
EINS OG HANN SEGIR b'L¾PAHRINGIR ERU ALÖJËÈLEGIR EN ÖAÈ SKORTIR
ALÖJËÈALÎGm






2OMA 0ALERMO FR¹  DES
¶RUMUSKOT
!È LEIKSLOKUM E
7EST (AM -AN 5TD FR¹ 

DES

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

$AGSKR¹ ALLAN SËLARHRINGINN

 !RSENAL 0ORTSMOUTH FR¹ 
DES

 ¥TÎLSKU MÎRKIN E

KÆST SKATA
KÆST TINDASKATA
SALTFISKUR, HÁKARL

SALTAÐAR KINNAR, SIGINN FISKUR.

Stærsta og flottasta
fiskborð landsins

(VAÈ KOSTAR
ÙSKURINN
ÖAR SEM
ÖÒ VERSLAR

/PIÈ ALLA LAUGARDAGA  
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¥ KVÎLD VERÈUR 3ÕN MEÈ BEINA ÒTSENDINGU FR¹
STËRLEIKNUM Å  LIÈA ÒRSLITUM ENSKU DEILDA
BIKARKEPPNINNAR ÖAR SEM ,IVERPOOL TEKUR
¹ MËTI !RSENAL ¹ HEIMAVELLI SÅNUM !NFIELD
2OAD ¶ESSI TVÎ FORNFR¾GU STËRVELDI ENSKRAR
KNATTSPYRNU HAFA LÎNGUM ELDAÈ GR¹TT SILFUR
OG ERU BIKARLEIKIR ÖEIRRA JAFNAN SÁRSTAKLEGA
TÅÈINDAMIKLIR OG SKEMMTILEGIR,IVERPOOL
SIGRAÈI SÅÈAST DEILDABIKARKEPPNINA ¹RIÈ 
ER FÁLAGIÈ LAGÈI -ANCHESTER 5NITED Å EFTIR
MINNILEGUM LEIK !RSENAL HEFUR HINS VEGAR
EKKI UNNIÈ KEPPNINA SÅÈAN  ENDA HEFUR
!RSENE 7ENGER LITIÈ ¹ HANA SEM ¾FINGARMËT
FYRIR UNGVIÈI LIÈS SÅNS ALLAR GÎTUR SÅÈAN HANN
TËK VIÈ LIÈINU FYRIR ¹RATUG SÅÈAN -¹ ÖVÅ FAST
LEGA BÒAST VIÈ ÖVÅ AÈ HANN TEFLI FRAM UNGU OG
EFNILEGU LIÈI GEGN LIÈI "ENITEZ

 7ORLD 3UPERCROSS '0  

3ÒPERKROSS ER KEPPNI ¹ VÁLHJËLUM ÖAR SEM
KAPPAKSTURINN FER FRAM VIÈ ERFIÈAR AÈST¾ÈUR

 'ILLETTE 3PORTPAKKINN
 8 'AMES  Ö¹TTUR  8
'AMES  Ö¹TTUR  (INIR MÎGNUÈU
8 LEIKAR FËRU FRAM Å ,OS !NGELES FYRR ¹ ÖESSU
¹RI ¶AR VANTAR EKKI TILÖRIFIN HVORT SEM MENN
LEIKA LISTIR SÅNA ¹ HJËLABRETTI VÁLHJËLI EÈA
"-8 HJËLI ²R VERÈUR FYRIRTAKSSJËNVARPSEFNI
EN ¹ DÎGUNUM S¹UM VIÈ TIL AÈ MYNDA
TVÎFALT HELJARSTÎKK ¹ VÁLHJËLI Å FYRSTA SKIPTI

 %NSKI DEILDABIKARINN ,IVERPOOL
!RSENAL "EIN ÒTSENDING FR¹ LEIK ,IVERPOOL
OG !RSENAL ¹ !NFIELD 2OAD Å ENSKU
DEILDABIKARKEPPNINNI ¶AÈ ER ¹VALLT MIKIL
STEMNING ÖEGAR ÖESSI LIÈ DRAGAST SAMAN
Å BIKARKEPPNI ,IVERPOOL HEFUR EKKI GENGIÈ
SEM SKYLDI Å DEILDINNI ¹ ÖESSU TÅMABILI EN
HEFUR ALDEILIS SÕNT ¹ UNDANFÎRNUM ¹RUM AÈ
ÖAÈ ER MIKIÈ BIKARLIÈ !RSENE 7ENGER HEFUR
MËTAÈ NÕTT LIÈ HJ¹ !RSENAL SEM MUN EKKI
LEGGJAST Å VÎRN ¹ !NFIELD OG ÖVÅ ¾TTI LEIKURINN
AÈ VERÈA OPINN OG MIKIÈ FYRIR AUGAÈ

 3P¾NSKI BOLTINN ²TSENDING FR¹ LEIK
3EVILLA OG 2EAL -ADRID Å SP¾NSKA BOLTANUM

 %NSKU MÎRKIN
 %NSKI DEILDABIKARINN
²TSENDING FR¹ LEIK ,IVERPOOL OG !RSENAL Å
DEILDABIKARKEPPNINNI

 .ÕJAR EIGNIR p NÕJUSTU EIGNIRNAR ¹
MARKAÈNUM SÕNDAR
 %INBÕLISHÒS p %RTU AÈ LEITA AÈ
EINBÕLISHÒSI p ÖÒ FINNUR ÖAÈ HÁR

 &JÎLBÕLI OG H¾ÈIR p ,ITLAR OG
MEÈALSTËRAR EIGNIR SÕNDAR

 .ÕJAR EIGNIR E
 3-3 EIGNIR p VELDU Ö¹ EIGN SEM ÖÒ
VILT SKOÈA MEÈ ÖVÅ AÈ SENDA SMS SKILABOÈ

 $AGENS $ANMARK  -ARCIPANKONDITORIET
 3TEN P½ STEN  ,IVET P½ SKINNER 
$ESPERATE BOLIGDRÐMME  2ABATTEN 
.YHEDER P½ TEGNSPROG  46 !VISEN MED
VEJRET  $AWSONS #REEK  3M¾K FOR
3KILLINGEN  %N LILLE REMINDER  30! )NSEKTOSKOP  ,UCKY ,UKE  3TORE
.zRD  ,ILLE .ÐRD  46 !VISEN MED 3PORT
OG 6EJRET  $AGENS $ANMARK  46 !VISEN
 (VAD ER DET V¾RD  (AMMERSLAG
 $ANSKERNES +RÐNIKE
6ORES K¾RLIGHED
 46 !VISEN  +ONTANT  3PORT.YT
 +OMPLOTTET I +REML  °RNEN 
#LEMENT +ONTRA

 &INANSDEBATTEN  3ISTE NYTT 
&INANSDEBATTEN  3ISTE NYTT 
&INANSDEBATTEN  $ISTRIKTSNYHETER  3ISTE
NYTT  )AN TAR REGIEN  2OBOTBOY 
2OBOTBOY  3ISTE NYTT  3PORT UTEN
GRENSER  3IGER I BLIKKET  ,IGA 
3ISTE NYTT  /DDASAT .YHETER P½ SAMISK
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3JËNVARPIÈ Å SAMSTARFI VIÈ 3/3 BARNA
ÖORPIN SÕNA Å KVÎLD S¾NSKA HEIMILDAR
Ö¹TTINN 'LEYMDU BÎRNIN Å +AMBËDÅU
¥ MYNDINNI ER FJALLAÈ UM Ö¹ F¹T¾KT OG
NEYÈ SEM BÎRN BÒA VIÈ Å +AMBËDÅU
4EKIÈ ER FYRIR UPPBYGGINGARSTARF 3/3
BARNAÖORPANNA OG STARFSEMI ÖEIRRA
SEM FELST Å ÖVÅ AÈ VEITA YFIRGEFNUM OG
MUNAÈARLAUSUM BÎRNUM LANGVARANDI
AÈSTOÈ ¶ETTA ER ÎNNUR HEIMILDAR
MYNDIN SEM 2ÅKISSJËNVARPIÈ TEKUR TIL
SÕNINGAR ¹ ÖESSU ¹RI EN Å MARS SÕNDI
RÅKISSJËNVARPIÈ HEIMILDA
MYND UM 3/3 BARNA
ÖORPIN Å "ËLÅVÅU (EIMILD
ARMYNDIRNAR ERU HLUTI AF
FJÎGURRA MYNDA SERÅU SEM
SJËNVARPSSTÎÈIN 3TRIX Å
3VÅÖJËÈ LÁT FRAMLEIÈA
¹RIÈ 
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Kvikmynd um ástir og örlög útvarpsmanna
„Við Þorsteinn Guðmundsson,
Ólafía Hrönn Jónsdóttir og Styrmir Sigurðsson erum að skrifa handrit að kvikmynd en hún fjallar um
líf fólks sem með beinum eða
óbeinum hætti starfar við útvarpsstöð,“ segir Jón
*«. '.!22 (EFUR

GËÈA REYNSLU AF
ÒTVARPINU ENDA
STJËRNAÈI HANN
ÒTVARPSÖ¾TTINUM
4VÅHÎFÈA UM ¹RABIL

...fá Smári Jósepsson og félagar
hans sem halda uppi heiðri
blússins í íslenskri tónleikamenningu með vikulegum
blúskvöldum á Classic Rock í
Ármúla.
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,2¡44  GLEÈIMERKI  Å RÎÈ  KRAFTUR
 ËHREINKA  H¾TTA  GL¾SIBÅLL 
YNDIS  BARDAGI  FRJË  NIÈUR 
RYK  NABBI
,«¨2¡44  LAND  GUÈ  STORMUR  R¹
 M¹LMTITTUR  BEITA  ÒTDEILDI 
HEIÈRA  FLÕTI  TVEIR EINS
,!53.

„Sigurjón skipstjóri hringdi í mig
á föstudaginn og vantaði mann. Ég
gat ekki annað en sagt já,“ segir
Róbert Marshall, fyrrum framkvæmdastjóri NFS og frambjóðandi Samfylkingarinnar í Suðurkjördæmi. Róbert er staddur úti á
sjó, á Háadýpi nánar tiltekið, en
hann hefur ráðið sig sem háseta á
Heimaeyna sem Ísfélag Vestmannaeyja gerir út.
„Þetta hefur verið gaman,“
segir Róbert um túrinn sem hófst
á laugardag og stendur að líkindum eitthvað fram eftir vikunni.
„Ég hef ekki verið á sjó í ellefu ár
svo maður er svona að endurupplifa og prófa hlutina. Ég held ég
geti sagt að ég hafi engu gleymt,
ég er kannski aðeins hægari en ég
var. Svo finnur maður reyndar
aðeins fyrir því að hafa orðið fyrir
vöðvarýrnun á þessum tíma. Annars eru handtökin þau sömu og þau
voru.“
Róbert segist ekki hafa fengið
alvarlegar háðsglósur frá skipsfélögum sínum við komuna um borð.
„Það var nú reyndar haft á orði að
ég væri klæddur eins og ég væri
að fara á norðurpólinn, en ég er
kulvís maður og bý mig eftir því.“
Róbert segir að það hafi komið
til tals í kosningabaráttu sinni í
prófkjöri Samfylkingarinnar í
Suðurkjördæmi að hann myndi
skella sér á sjóinn ef það tækifæri
kæmi upp. Það hafi svo orðið að
samkomulagi á milli hans og Sigurjóns skipstjóra að hann myndi
prófa einn túr en ólíklegt sé að
þeir verði fleiri. „Ég er náttúrlega
kominn á fullt í kosningabaráttu
svo tíminn er naumur. Það verður
líklega fínt að segja þetta gott
þegar maður er búinn að ná öllum
atkvæðunum hér um borð,“ segir
Róbert og hlær. Við þetta tækifæri rifjast líka upp ummæli
Róberts fyrir tæpum tveimur
árum. Þá hafði hann sagt upp á
fréttastofu Stöðvar 2 eftir að hafa
orðið á mistök og lýsti því yfir í

,«¨2¡44  ÅRAK  RA  OFVIÈRI  SL¹
 STAUTUR  AGN  GAF  S¾MA 
ASA  ÈÈ
,2¡44  BROS  RS  AFL  ATA 
V¹  KAGGI  UNAÈS  AT  FR¾
 SUÈ  IM  ARÈA

*ËLA (UMAR
VERÈ FR¹ KRKG

¶ORL¹KMESSU SKATA
(ÎRPUDISKUR 4IGRISR¾KJUR

¶Ò GETUR ALLTAF TREYST ¹ PRINSINN
(LÅÈASM¹RA  o  +ËPAVOGI o
S   o WWWHAÙDIS

lausum rýmum og þegar slökkt er
því sem er að gerast fyrir framan
á míkrafóninum fer stuðið yfirhann,“ segir Jón og bætir því við
leitt af andlitunum,“ útskýrir
að sumir útvarpsmenn hiksti og
hann.
stami í venjulegum samræðum en
FGG
þegar þeir setjist fyrir framan
míkrafóninn eru þeir allt í einu
orðnir djúpraddaðir og heimspekilegir.
Þá nefnir Jón einnig alla þá
miklu gleði og stuð sem virðist
ríkja í útvarpsþáttum samtímans. „Yfirleitt er allt að verða
brjálað í útsendingunni en mín kynni
3492-)2 3)'52¨33/.
af þessum stöðv,EIKSTJËRINN ER Å VINNU
um er að dagHËPNUM MEÈ ¶ORSTEINI
¶/234%).. '5¨-5.$33/.
OG *ËNI 'NARR EN AUK
skrárgerðar3KRIFAR KVIKMYNDAHANDRIT UM
ÖEIRRA ER LEIKKONAN
fólkið er oftast
¹STIR OG ÎRLÎG ÒTVARPSMANNA
«LAFÅA (RÎNN HLUTI AF
inni í lokuðSEM BER VINNUTITILINN 2ADIO
GENGINU
'A 'A
um, glugga-
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Gnarr. Jón hefur sjálfur töluverða
reynslu af út-varpi enda stjórnaði
hann um árabil útvarpsþættinum
Tvíhöfða ásamt Sigurjóni Kjartanssyni og viðurkennir að sá tími
eigi eftir að nýtast honum vel.
Handritið hefur verið nokkuð
lengi í vinnslu enda eru allir þeir
sem að því koma önnum kafið fólk.
„Hefur verið unnið þegar staður
og stund gefst,“ segir Jón.
Vinnutitill myndarinnar er
Radio Ga Ga en Jón segir það ekki
vera vísun til hins þekkta slagara
glysrokksveitarinnar Queen sem
hefur ósjaldan fengið að hljóma í
viðtækjum landsmanna. „Útvarpið er svolítið ga ga miðill og byggist á blekkingum, þú verður að
taka orð útvarpsmannsins fyrir

&ISKBÒÈIN 6ÅK EHF o (RINGBRAUT  o  +EÚAVÅK
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2ËBERT -ARSHALL HEFUR
EFNT LOFORÈ ÒR PRËFKJÎRS
BAR¹TTU SINNI OG TVEGGJA
¹RA GAMLA YFIRLÕSINGU
MEÈ ÖVÅ AÈ TAKA EINN
TÒR MEÈ (EIMAEYNNI FR¹
6ESTMANNAEYJUM %LLEFU
¹R ERU SÅÈAN HANN VAR
SÅÈAST ¹ SJË
&2¡44!",!¨)¨(!2)

viðtali við DV að það væri hreint
ekki vitlaust að skella sér á sjó. Þá
var meðfylgjandi mynd einmitt
tekin. Og nú hefur Róbert loksins
látið verða af þessu.
„Hann stendur sig ágætlega,
svona eins og við er að búast miðað
við að það eru ellefu ár síðan hann
var síðast á sjó,“ segir Sigurjón
Ingvarsson, skipstjóri á Heimaeynni. „Þetta gerir honum alla
vega gott. Það er skárra að anda

að sér hreinu sjávarloftinu en
menguninni í bænum,“ segir Sigurjón sem studdi Róbert í prófkjörinu. Hann hefur þó ekki ákveðið hvort hann kjósi hann í vor,
segir að hann kjósi það sem hentar sér hverju sinni. „En það er alla
vega gott að hafa einhvern á þingi
sem hefur unnið eitthvað af viti.
Það eru alltof margir þarna sem
eru bara með bragð af strokleðrum í munninum.“ HDM FRETTABLADIDIS
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3M¹SKÅFAN "ING "ANG MEÈ
SAMNEFNDU LOKALAGI ÒR Ö¹TTUNUM
UM ,ATAB¾ DALAR AÈEINS ¹ BRESKA
SM¹SKÅFULISTANUM EN HÒN HELDUR
SÁR ÖË INNI ¹ TOPP TÅU LISTANUM
,AGIÈ FËR SEM KUNNUGT ER Å FJËRÈA
S¾TIÈ FYRSTU VIKUNA ¹ LISTANUM
EN FELLUR UM FIMM S¾TI FER NIÈUR
Å ÖAÈ NÅUNDA ¶ETTA HLÕTUR ÖË AÈ
TELJAST FRAMÒRSKARANDI ¹RANGUR HJ¹
-¹NA 3VAVARSSYNI OG -AGNÒSI
3CHEVING ÖEGAR HORFT ER TIL ÖESS
AÈ ,ATIB¾R ER AÈ KEPPA
VIÈ MARGAR AF HELSTU STËR
STJÎRNUM POPPHEIMSINS
3¹ SEM STEKKUR Å FYRSTA
S¾TIÈ ER SÅÈAN ENGIN
ANNAR EN VERÈANDI
¥SLANDSVINURINN #LIFF
2ICHARD MEÈ
NÕTT JËLA
LAG

-ARGIR AF NAFNTOGUÈUSTU BLOGG
URUM LANDSINS TAKA ÒTNEFNINGU
TÅMARITSINS 4IME ¹ MANNI ¹RSINS TIL
SÅN OG HAMPA SJ¹LFUM SÁR Å SKRIFUM
SÅNUM 4IME ÒTNEFNDI SEM KUNNUGT
ER BLOGGARA OG AÈRA NETVERJA SEM
-ANN ¹RSINS -EÈAL ÖEIRRA ER HINN
EITURHARÈI FRÁTTAPENNI 3TEINGRÅMUR
3¾VARR «LAFSSON SEM HEFUR VERIÈ
MANNA DUGLEGASTUR VIÈ AÈ BIRTA
FRÁTTIR ÒR FJÎLMIÈLA OG ATHAFNALÅFINU
3TEINGRÅMUR SKÕTUR ¹ bFYRRVERANDIm
RITSTJËRA OG TELUR NOKKUÈ VÅST AÈ NÒ
MUNI HANN SJ¹ AÈ SÁR Å GAGNRÕNI
SINNI ¹ BLOGGIÈ SEM FRÁTTAMIÈLI
%NGUM DYLST AÈ ÖAR ER ¹ FERÈINNI
*ËNAS +RISTJ¹NSSON FYRRUM
RITSTJËRI $6 *ËNAS VAR REYNDAR EKKI
LENGI AÈ SVARA FYRIR SIG ¹ HEIMASÅÈU
SINNI OG LÕSTI ÖVÅ YFIR
AÈ BLOGGIÈ MYNDI
TOPPA ¹ N¾STA ¹RI
EN NÕJABRUMIÈ
MYNDI SÅÈAN FARA
AF ÖESSARI BËLU
FGG

Hugmynd frá 10 ára gúrúum
„Ég tók saman góðu og fallegu
minningarnar um pabba minn sem
eru flestar úr barnæskunni,“ segir
Elísabet Jökulsdóttir rithöfundur
um bókina Ísbjörninn á Hótel Viktoría. Í bókinni birtir Elísabet
fjörutíu minningar um föður sinn,
Jökul Jakobsson, en efni bókarinnar hefur verið henni hugleikið
árum saman.
„Það má segja að þetta hafi
byrjað fyrir tólf árum. Þá sagði ég
tvíburunum mínum, Garpi og
Jökli, sem þá voru tíu ára, að ég
hefði aldrei grátið látinn föður
minn. Þá sagði annar þeirra að ég
skyldi bara hugsa um allt það góða
og fallega sem tengdist honum og
hugsa um það í viku. Hinn tók í
sama streng og sagðist einmitt
hafa ætlað að segja það sama. Mér
fannst þetta merkileg stund þegar
þessir tveir guttar töluðu eins og
gúrúar í Himalajafjöllum en það
liðu samt alveg tíu ár þangað til ég
fór að hripa þessar minningar

niður. Þegar þær voru komnar á
blað fannst mér liggja beinast við
að gefa þær út.“
Elísabet segir að þó að minningarnar séu persónulegar telji
hún þær eiga erindi við fólk. „Það
er merkilegt að það sé hægt að
gera þetta svona. Hugsa um það
góða og ýta hinu burt. Þegar
maður er alinn upp í alkóhólisma
upplifir maður allavegana sársauka sem getur verið erfitt að
sortera frá en það tókst í þessu tilfelli.“
Elísabet gefur bókina út sjálf og
mun selja hana við Melabúðina á
miðvikudag en þar er hún vön að
selja verk sín í desember. Bókina
má svo einnig nálgast með því að
setja sig í samband við höfundinn
til dæmis með því að senda henni
póst á ellastina@hotmail.com.
ÖÖ
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ENN HAFA GR¹TIÈ FÎÈUR SINN OG ÖAÈ HAFI
EKKI ENDILEGA VERIÈ MARKMIÈIÈ MEÈ
SKRIFTUNUM
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1.499

2.499

Björgvin og Sinfó
Björgvin Halldórsson

Álfar og Fjöll
Friðrik Karls son og Þórunn Lárusd.

2xCD

2.199

1.799
Incubus
Light Grenades

5.999

4.499
Fifa 07
PS2

2.499

1.899
Pottþétt 42
Ýmsir

4.999

3.499
Eragon
PS2

2.199

2.199

1.599

1.599

Christmas Collection
Il Divo

An other cup
Yfusuf

2.199

2.199

1.799

1.699

Grettir
DVD

Click
DVD

Verð geta breyst án fyrirvara
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Hjálpum þeim

S

íungur sannleikurinn um gildi
jólagleði í hjarta hefur fengið
aukið vægi í fjölskyldunni þessa
aðventuna. Þar höfum við bæst í
hóp annarra sem hafa prófað að
smíða yfir sig húsnæði, búa á
byggingarstaðnum og halda jólin
hátíðleg í miðjum klíðum. Þegar
markmiðið með bröltinu er að
bæta dálitlu við húsakostinn er
staðan í augnablikinu sú að vænn
hluti er fokheldur, þriðjungur til
bráðabirgða
og
íbúðarhæfur
afgangurinn aðgreindur með notalegu byggingarplasti. Þannig hefur
fjölskyldunni nú á hausmisseri
fundist virkilega ánægjulegt að
uppgötva að hún býr yfir ríkulegum aðlögunarhæfileikum og langlundargeði.

&44

er eins jólalegt og mæta
glaðbeittu fólki á planinu hjá
Blómavali með fangið fullt af
glimmerhreindýrum og huggulegum krönsum þegar sjálfur burðast
maður með brotvélar og steypurakamæla úr áhaldaleigu Húsasmiðjunnar. Þrátt fyrir raskið og
takmarkaða skreytigetu höfum við
sinnt af kappi hinni innri aðventu.
Höfum jólalögin í botni á meðan
við rykbindum og erum í daglegu
sambandi við jólasveinana sem
gefa í skóinn.

(). fölskvalausa aðdáun barnanna á þessum þrettán loðnu
bræðrum sem allir hafa sína sérútgáfu af þráhyggjuröskun, byggist vitaskuld fyrst og fremst á
gjafmildi þeirra. Á hverju kvöldi
fyrir svefninn rennum við í gegnum vísurnar um áráttuhegðun
þeirra sem með örfáum undantekningum snýst um eitthvað ætilegt. Einmitt þegar flest okkar
glíma við ofgnóttina gætu tilburðir gömlu jólasveinanna minnt
okkur á þá sem enn hafa það að
aðalmarkmiði að brauðfæða sig
frá degi til dags. Nú í jólaösinni
þegar finna skal gjafir handa þeim
sem bókstaflega eiga allt, getur
verið góð hugmynd að gefa viðkomandi gjöf sem nýtast öðrum
sem raunverulega þurfa á aðstoð
að halda. Með Hjálparstofnun
kirkjunnar sem millilið er hægt að
gefa snauðum í Afríku innlegg í
lítinn bústofn í nafni þeirra sem
við viljum gleðja. Fátækar fjölskyldur í Malaví fá þannig geit eða
hænu í nafni Dúdda frænda og
Gunnu vinkonu. Í staðinn fá þau
kort með upplýsingum um gjöfina
og sól í hjarta í kaupbæti.
!¨ svo mæltu ætla ég að vöðla
einni marglitri seríu í runnann við
steypuhrærivélina. Gleðileg jól.
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