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til Estherar
Esther Ýr
.
Steinarsdóttir
við tískuljósm
er ein fárra
yndun. Vikulega
Íslendinga
síðum Orðlauss,
sem starfa
en hún segist birtast tískuþættir
af tísku og
hennar
alltaf
því
hafa byrjað sem henni við kemur. hafa haft mjög gamaná
gömul neitaðiað sýna þessu áhuga Hún segist líka snemma
um og peysu hún að fara út úr húsien aðeins fjögurra
ára
í stíl. Í dag
án þess að
höfðar til hennar
vera í sokker Esther
held að maður og hvað ekki þegar aldrei í vafa um hvað
kemur að fatavali.
taki það sem
Til dæmis
hentar
„Ég
get
mest til mín. ég ekki nefnt neitt manni úr öllum áttum.
eitt tímabil
að færa, en Öll tímabilin hafa eitthvað
sem höfðar
ég viðurkenn
skemmtile
fötum, skærum
i samt að
gt fram
ég er mikið
litum og
áprentaðar
í svörtum
myndir,“ segirfötum sem hafa einhvers
peysu sem
konar
hún tók ástfóstri Esther og rifjar
„Þetta var
um leið upp
við þegar
hún var sex
áprentaðri alveg skærbleik bómullarp
ára.
mynd af Wham-dr
eysa með
alltaf í þessari
engjunum
stórri
. Ég var
her og hlær. peysu. Fannst hún
alveg geðveik,“ hreinlega
hefur hún Esther segist kaupa
segir Estgaman af því
fötin
kaupir gjarna
að fjárfesta sín víða, en yfirleitt
föt eftir íslenska
í vönduðum
Kápan sem
flíkum og
hönnuði.
hún klæðist
Birnu á Skólavörð
á myndinni
ustíg en Birna
er úr
sem opnaði
er íslenskur versluninni
sína fyrstu
„Þessi kápa
verslun í Reykjavík fatahönnuður
fyrir skömmu.
finnst mér kostaði eitthvað um
í raun ekki
að maður
mikið miðað tuttugu þúsund og
borgi stundum
það
við hvað ég
þá er það
er að fá. Þó
kannski ekki aðeins meira fyrir
vandaðan
fatnað notar svo dýrt þegar upp svona fatnað,
hann jú líka
er staðið,
maður alltaf
því
lengur.“
meira og
svo endist
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Íslenskur jólaundirbúningur
ólíkur þeim bandaríska

EFNISYFIRLIT
PLÖTUSALAN
Góð sala
á íslenskri
tónlist
BLS. 2

BÍÓMYNDAJÓL
Jonas Moody
furðar
íslenskum jólahlað sig á
borðum
BLS. 4

Sérblað um íslensk jól

GUNNAR ÓLASON

Boðar þögul mótmæli
á Flags of Our Fathers
Aukaleikurum ekki boðið á viðhafnarsýningu

FYLGIR FRÉTTABLAÐINU Í DAG

21. desember 2006 — 342. tölublað — 6. árgangur

2006 ]

KAFFITÁR Í
JÓLAÖSINNI
Jólakaffið veitir
orku

BLS. 4

FÓLK 78

MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI

Sími: 550 5000

FIMMTUDAGUR
Líkt við Pavarotti
Garðar Thor Cortez
söng fyrir föður sinn á
Englandi.
FÓLK 78

Konur sem
þagað er um
Viðtal við Sigríði
Dúnu Kristmundsdóttur.
MENNING 48

Sammál og sérmál
Evrópusamstarfið hvílir á þeirri
lykilhugsun, að sum
verkefni sérhvers samfélags séu þannig vaxin, að þau krefjist
sameiginlegra
lausna, segir
Þorvaldur
Gylfason.
Í DAG 36

Hópurinn valinn

BARIST TIL LANDS Fólk og skepnur öttu kappi við náttúruöflin þegar yfir hundrað hrossum var bjargað úr sjálfheldu í Hrunamannahreppi í gær. Litla-Laxá og Hvítá flæddu yfir

Alfreð Gíslason, landsliðsþjálfari í handknattleik, hefur valið 19
manna æfingahóp fyrir
HM í Þýskalandi.
ÍÞRÓTTIR 70

bakka sína með þeim afleiðingum að hestarnir urðu innlyksa og þurftu björgunarsveitarmenn úr nærsveitum að nota gúmmíbáta til að reka þá á þurrt.

Fólk og ferfætlingar í hættu
Vatnavextir ollu stórtjóni víða í gær. Slökkvilið var í viðbragðsstöðu á Selfossi ef Ölfusá tæki að flæða yfir
bakka sína og inn í hús. Aurskriður féllu á hús og vegi á Norðurlandi og stífla brast við Djúpadalsá.

VEÐRIÐ Í DAG

FLÓÐ „Eiginmaður minn og sonur
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SKÚRAVEÐUR Í dag verður hvöss
suðaustanátt sunnan og vestan til,
annars hægari. Víða skúrir en hætt
er við slydduéljum á Vestfjörðum
og norðan til. Hiti 1-8 stig, mildast
sunnan og suðaustan til.

LESTUR MEÐAL 12-49 ÁRA
allt landið
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*Samkvæmt fjölmi›lakönnun Capacent í nóvember 2006.

eru einhvers staðar að bjarga
skepnum því við eigum svo mikið
af hrossum og kvígum úti,“ sagði
Sigríður Pétursdóttir, bóndi á
Ólafsvöllum á Skeiðum í gær. Þar
var vatn úr Hvítá farið að flæða
nálægt bæjardyrunum.
Mikið tjón varð vegna flóða og
vatnavaxta í ám víðs vegar um
landið í gær. Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins var í viðbragðsstöðu
á Selfossi ef Ölfusá tæki að flæða
yfir bakka sína og inn í hús bæjarins. Á Akureyri flæddi inn í hús,
vegir rofnuðu og aurskriður féllu
á hús og vegi.
Yfir hundrað björgunarsveitarmenn úr ýmsum björgunarsveitum unnu í allan gærdag við að
aðstoða menn og málleysingja sem
urðu fyrir barðinu á vatnselgnum.
Hvítá á Suðurlandi flæddi yfir
bakka sína í gærmorgun og var
vegum og brúm við ána lokað upp
úr hádegi í gær. Almannavarnir
ríkisins gáfu stuttu seinna út viðvörun þar sem kom fram að flóðið
í Hvítá ætti að ná til Selfoss um
klukkan fimm.
Fjórtán slökkviliðsmenn af
höfuðborgarsvæðinu voru sendir
til Selfoss með dælur og dælubíla
ásamt öllu tiltæku björgunarsveitarliði. Upp úr klukkan átta var
farið að vaxa mikið í Ölfusá en ekki

hafði flætt inn í nein hús að ráði.
Um morguninn féllu þrjár skriður
við bæinn Grænuhlíð, þar af ein
sem lenti á bænum. Íbúarnir, hjón
með eitt barn, sluppu ómeidd en
um 20 kálfar drápust.
Bíll lenti í Djúpadalsá í Eyja-

fjarðarsveit þegar vegur við brúna
fór í sundur. Einn var í bílnum og
sakaði ekki. Efri stíflan í Djúpadalsvirkjun brast eftir hádegi í
gær með þeim afleiðingum að vatn
flæddi yfir virkjunina og olli
miklu tjóni. Á Akureyri flæddi

vatn yfir flugvöllinn seinnipart
gærdagsins og var öllu innanlandsflugi aflýst. Einnig varð tjón
vegna flóðs á Vesturlandi, en vegir
rofnuðu við Borgarnes þegar
Hvítá flæddi yfir bakka við Brúarhlöð.
- sþs /- þsj /sjá síður 16, 18 og 22

Þrír hestar drukknuðu í flóðinu
Björgunarsveitarmenn í Hrunamannahreppi og á Laugarvatni
börðust við að bjarga yfir hundrað hestum sem komist höfðu
í sjálfheldu vegna flóðanna í
Hvítá og Stóru-Laxá í gærdag.
Félagar í björgunarfélaginu
Eyvindi á Flúðum voru kallaðir
út um ellefu leytið í gærmorgun
til þess að bjarga hestunum og
komu kollegar þeirra úr björgunarsveitinni Ingunni á Laugarvatni þeim til aðstoðar nokkrum
klukkustundum seinna.
Um tólf manns voru við
björgunarstörf þegar mest var
og lauk störfum klukkan fimm
síðdegis.
Vel gekk að koma hestunum
á þurrt, en þó drukknuðu að
minnsta kosti þrír þeirra í vatnselgnum.
LJÓSMYND/STEFÁN

Gjafabréf - harður pakki en samt mjúkur
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Meðalútsvar
helst óbreytt

6)¨3+)04) Misvægi í hagstjórn og

Geir, viltu binda enda á
fordóma gegn BDSM?
b*¹ ÁG VERÈ GLAÈUR ÖEGAR ENDAHNÒT
URINN VERÈUR BUNDINN ¹ Ö¹ BAR¹TTUm
'EIR 'UÈMUNDSSON EINN AF STOFNEND
UM "$3- FÁLAGSINS ¹ ¥SLANDI SEGIR
FRÁTTASKÕRINGAÖ¹TTINN +OMP¹S HAFA DREGIÈ
UPP SKAKKA MYND AF "$3- 3Ò IÈKUN EIGI
EKKERT SKYLT VIÈ ÖVINGANIR EINS OG GEFIÈ
VAR Å SKYN Å Ö¾TTINUM

2EYKBANN ¹ VEITINGAHÒSUM

Kynningarherferð hafin
4«"!+36!2.)2 Lýðheilsustöð hefur

nú sent kynningarbækling til allra
veitingahúsa í landinu og er hann
liður í undirbúningi reykbanns
sem tekur gildi
á veitinga- og
skemmtistöðum
hér á landi 1.
júní 2007.
Í kynningarbæklingnum er
fjallað um
2%9+,!53
reynslu annarra
6%)4).'!(²3
þjóða af
reykbanninu, áhrif þess á rekstur
og viðhorf viðskiptavina svo
eitthvað sé nefnt.
Auk bæklingsins hafa verið
gefnir út tvenns konar límmiðar
sem ætlaðir eru til að veita
upplýsingar um hvort staðurinn
sé reyklaus nú eða verði það 1.
júní 2007.
Á næsta ári mun Lýðheilsustöð
halda áfram kynningarstarfi í
tengslum við lagabreytinguna. HS

¶INGMENN OG R¹ÈHERRAR

Launahækkun
um 6.5 prósent
,!5.!-, Kjararáð hefur ákveðið

að laun þeirra sem heyra undir
ráðið, þar meðal þingmenn,
ráðherrar, forseti og dómarar,
skuli hækka um 3,6 prósent.
Hækkunin er afturvirk frá 1.
október 2006. Þá skuli laun
ofangreindra hækka um 2,9
prósent um áramót.
Kjararáð kveðst hafa kannað
þróun launa á árinu 2006.
Lágmarkshækkun samkvæmt
kjarasamningum hafi verið 5,5
prósent en af launavísitölum
Hagstofu Íslands sjáist að laun
hafi að meðaltali hækkað mun
meira, bæði vegna kjarasamninga
og launaskriðs. Því sé tilefni nú
til endurskoðunar á launum
þeirra sem undir ráðið heyri. JSS
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rangar ákvarðanir kunna að þrýsta
á um að hér verði skipt um gjaldmiðil að sögn Tryggva Þórs Herbertssonar, forstöðumanns Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands.
Í nýrri skýrslu sem unnin var
fyrir Samtök atvinnulífsins og
kynnt var í gær kemur fram að ríki
og sveitarfélög hafi brugðist í
baráttunni við verðbólguna og
ójafnvægi í hagkerfinu með því að
styðja ekki nægilega við aðgerðir
Seðlabanka Íslands. Um leið er
Seðlabankinn gagnrýndur fyrir að
hafa brugðist of seint við verðbólguþróun og ekki af nægilegri
ákveðni til að byrja með.

Sem dæmi um mistök í hagstjórninni er bent á breytingar sem
ráðist hafi verið í á íbúðalánamarkaði á sama tíma og stórframkvæmdir og þensla stóð fyrir
dyrum. Hagfræðistofnun hafi
varað sterklega við því að ráðast í
breytingarnar á þessum tíma en
þau varnaðarorð hafi stjórnvöld að
engu haft.
„Ef samspil hagstjórnartækja
verður ekki þannig að hér verði
eðlilegur hagvöxtur, sem ekki leiðir af sér þenslu, getur verið að
hægt sé að neyða fram það
umhverfi með því að taka upp nýja
gjaldmiðil,“ sagði Tryggvi Þór
þegar skýrslan var kynnt í fundar-

429''6) ¶«2 (%2"%2433/. +YNNING
¹ NÕRRI SKÕRSLU (AGFR¾ÈISTOFNUNAR ER
MEÈ LOKAVERKUM 4RYGGVA ¶ËRS Å STARFI
FORSTÎÈUMANNS STOFNUNARINNAR  NÕJUM
STARFSVETTVANGI STÕRIR HANN NÕJUM BANKA
®SKUM #APITAL
&2¡44!",!)¨6!,,)

sal Samtaka atvinnulífsins í gærmorgun.
ËK¹SJ¹ SÅÈU 

Ófremdarástand á
Þjóðskjalasafninu
Þjóðskjalasafn Íslands getur ekki sinnt lögboðnum skyldum vegna aðstöðuleysis.
130 stofnanir geta ekki skilað inn skilaskyldum skjölum. Skjölum er stefnt í
voða vegna flutninga utandyra. Sérhönnuð nýbygging er talin besta lausnin.
Meirihluti húsnæðis
Þjóðskjalasafns Íslands við Laugaveg er ófrágengið sem kemur í
veg fyrir að safnið geti uppfyllt
skyldur sínar sem lögboðin
viðtökustofnun skjala hins opinbera. Flytja þarf skjöl utandyra
frá geymslum safnsins á lestrarsal sem stefnir varðveislu þeirra í
voða. Yfir 130 stofnanir eru á lista
yfir þá sem sem skila vilja skilaskyldum skjölum nú þegar en ekki
er hægt að verða við óskum þeirra
sökum aðstöðuleysis. Heildarhúsnæði safnsins er um 9.500
fermetrar en húsrýmisáætlun
nýbyggingar gerir ráð fyrir að
safnið þurfi 19.000 fermetra, þar
af um 12.800 fermetra geymsluhúsnæði.
Starfshópur um varðveislu- og
geymslumál menningarstofnana,
sem Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir menntamálaráðherra hefur
látið vinna, kemst að þeirri niðurstöðu að skapast hafi „alvarlegt
ófremdarástand“ í Þjóðskjalasafninu við Laugaveg vegna þess að
meirihluti húsnæðisins sé ófrágenginn. Á þeim 20 árum sem liðin
eru síðan húsnæði mjólkurstöðvarinnar að Laugavegi 62 var keypt
fyrir Þjóðskjalasafnið hefur verið
unnið að innréttingum og endurbótum, en árið 1995 bættist húsið
að Laugavegi 164a við húsakostinn. Á þeim tíma hafa 2.275 fermetrar verið endurbættir eða um
24 prósent. Ófrágengnir eru því
7.295 fermetrar auk þess sem bent
hefur verið á þörf fyrir um 3000
fermetra nýbyggingu á lóð safnsins fyrir lestrarsal og fleira.
Í hnotskurn er vandi safnsins
að mati starfshópsins eftirfarandi:

3!&.!-,

34*«2.-, Útsvarsprósentur
sveitarfélaganna fyrir árið 2007
liggja nú fyrir. 61 sveitarfélag af
79 mun innheimta hámarksútsvar á næsta ári, eða 13,03
prósent.
Meðalútsvar verður óbreytt
frá fyrra ári, eða 12,97 prósent.
Sveitarfélögin geta ákveðið
útsvar á bilinu 11,24 prósent til
13,03 prósent.
Útsvarsprósentan er óbreytt í
öllum sveitarfélögum nema
tveimur. Bæjarhreppur hækkar
úr 12,60 prósentum í 12,80
prósent og sveitarfélagið Garður
hækkar úr 12,70 prósentum í
13,03.
SH

6EÈRIÈ YFIR JËLIN

Stormur á
Þorláksmessu
6%¨52 Búist er við stormi um land

allt á Þorláksmessu, en þó á að
lægja þegar líður á daginn.
Þorsteinn V. Jónsson, veðurfræðingur hjá Veðurstofu Íslands,
segist eiga von á rigningargusum
næstu daga og eitthvað fram yfir
jól.
„Á jóladag og annan í jólum er
vætu- og vindaspá og það verður
almennt suðvestan hvassviðri
næstu daga. Sérstaklega hvasst
verður á Þorláksmessu, en það á
að lægja með kvöldinu.“ Hann
segist ekki eiga von á öðru en að
jólin verði rauð í ár. „Það verður
kannski él, en það þarf eitthvað
mikið að gerast til þess að við
fáum hvít jól í ár.“
SÖS

&2 /0.5. "¥,!34¨!(²33).3
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Klúðraðist að
kaupa miðavélar
¶*«¨3+*!,!3!&.)¨ 6)¨ ,!5'!6%' 3TÎÈUNNI Å SAFNINU ER LÕST SEM bALVARLEGU ËFREMDAR

¹STANDIm AF STARFSHËPI MENNTAM¹LAR¹ÈHERRA

Frágangur skjalageymsluhúsa er
á eftir áætlun; þjónusta við
almenning á lestrarsal er í lágmarki vegna aðstöðuleysis. Öll
vinna við afgreiðslu úr skjalasöfnum er erfið, tímafrek og mikið
óhagræði að hafa ekki flutningsleiðir undir þaki.
Starfshópurinn telur þrjár leiðir vænlegar til að leysa vanda
safnsins. Ákjósanlegast til framtíðar litið þykir að byggja nýtt,
sérhannað hús fyrir safnið. Einnig

&2¡44!",!¨)¨'6!

væri hægt að halda áfram endurbótum á núverandi húsnæði og
byggja nýbyggingu og tengibyggingar eða útvega annað húsnæði
sem hentar betur og auðveldara er
að innrétta fyrir safnið.
Nýleg húsrýmisáætlun nýbyggingar fyrir Þjóðaskjalasafnið gerir
ráð fyrir 19.000 fermetra safnbyggingu. Áætlaður kostnaður
slíkrar byggingar er um 2,5 milljarðar króna.
SVAVAR FRETTABLADIDIS

"/2'!2-, Ekki er enn farið að
innheimta gjöld fyrir noktun
stæða í bílastæðahúsinu á
Stjörnubíósreitnum við Laugaveg
– þrettán mánuðum eftir að húsið
var tekið í notkun.
Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson
borgarstjóri sagði á fundi
borgarstjórnar í gær að starfshópur um bættan rekstur hefði
bent sér á þetta.
Tekjur af stæðunum væru því
engar en gjöldin tíu milljónir, án
fjármagnskostnaðar. Og ástæðan:
„Það klúðraðist að kaupa miðavélar,“ sagði borgarstjóri í ræðu
sinni.
BÖS

2ÒMLEGA TVÅTUGUM MANNI VAR SLEPPT ÒR G¾SLUVARÈHALDI Å G¾R

Dæmdum nauðgara sleppt úr
haldi lögreglunnar í Reykjavík
$«-3-, Rúmlega tvítugur karl-

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

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

manni, Edward Apeadu Koranteng, var í gær sleppt úr haldi lögreglu en hann var fyrir skömmu
dæmdur í þriggja ára fangelsi
fyrir að nauðga fjórtán ára gamalli stúlku. Hann hefur einnig
verið kærður fyrir að nauðga
þrettán ára stúlku eftir að dómur
féll í máli hans og hefur hann
verið í gæsluvarðhaldi í vikutíma
vegna rannsóknar á því máli.
„Maðurinn var dæmdur fyrir
kynferðisbrot og hefur frest til
þess að áfrýja þeirri niðurstöðu.
Hann var í gæsluvarðhaldi í vikutíma vegna rannsóknar á máli sem
upp kom eftir að hann var dæmdur í fangelsi og þar sem rannsókn

á því máli var lokið þá voru ekki
talin vera skilyrði fyrir því að
halda manninum lengur.“ sagði
Hörður Jóhannesson eftir að
Edward Apeadu hafði verið sleppt
úr haldi.
Atli Gíslason hæstaréttarlögmaður segir þetta sýna hversu
!4,) '¥3,!3/.

4ELUR SKILNINGS
LEYSI ¹ AFLEIÈING
UM NAUÈGANA
¹HYGGJUEFNI

léttvægum tökum íslenskt réttarkerfi taki á nauðgunarmálum.
„Lögreglan hefur heimild til þess
að halda mönnum í gæsluvarðhaldi. Í líkamsárásarmálum og
fíkniefnamálum er mönnum haldið áfram inni en nauðgunarmál
eru miklu alvarlegri en þau brot.
Nauðgun er andlegt og líkamlegt
ofbeldi af grófustu sort. Þetta
atvik [að Edward Apeadu skuli
vera sleppt úr haldi] er enn ein
sönnun á ríkjandi skilningsleysi á
afleiðingum nauðgana.“
Nokkur umræða skapaðist
fyrir stuttu þar sem spurt var af
hverju dæmdir nauðgarar ganga
lausir eftir uppkvaðningu dóms.
MH
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3EX RÅKJA VIÈR¾ÈUR UM KJARNORKU¹FORM .ORÈUR +ËREU ÖOKAST ¹FRAM
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Alls óvíst hvort árangur næst

Fjöldi gesta á
fundi um RÚV
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%VRA

 

 

$ÎNSK KRËNA

 

 

.ORSK KRËNA

 

 

3¾NSK KRËNA

 

 

*APANSKT JEN

 

 

3$2

 

 

við þá kröfu sína að Bandaríkin
verði að aflétta fjármálalegri einangrun af Norður-Kóreu áður en
kjarnorkuáform verði aflögð.
Norður-Kóreumenn samþykktu
að taka þátt á ný, eftir þrettán mánaða hlé, í viðræðum sex ríkja um
kjarnorkuvopnaáform þeirra að
fengnu vilyrði um að rætt verði um
einangrunarherferð, sem Bandaríkin hafa verið með á hendur
Norður-Kóreu innan alþjóðlega
bankakerfisins.
Bandaríkin halda því fram að
Norður-Kórea stundi ýmiss konar
ólöglega starfsemi, þar á meðal
fölsun á bandarískum 100 dollara

'%.')36¥3)4!,! +2«.5..!2
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3EX M¹NAÈA FANGELSI

Stal átta
lambalærum
$«-3-, Fertugur síbrotamaður
var dæmdur í sex mánaða fangelsi í Héraðsdómi Reykjavíkur á
miðvikudaginn fyrir að stela átta
lambalærum, einum lambahrygg,
kótilettum, frosnum ýsuflökum
og fæðubótarefnum.
Andvirði hlutanna sem
maðurinn stal er tæplega 54
þúsund krónur. Um var að ræða
þrjá aðskilda þjófnaði sem
maðurinn framdi í hinum ýmsu
kjörbúðum á höfuðborgarsvæðinu fyrr á árinu.
Maðurinn á tæplega 20 ára
langan sakaferil að baki og vegna
langs sakaferils hans var ekki
talið hægt að skilorðsbinda
dóminn.
IFV

0ËLLAND ¶ÕSKALAND

Eignarréttur Pólverja áréttaður
0«,,!.$ !0 Forsætisráðherra

hinnar þjóðernis-íhaldssinnuðu
ríkisstjórnar Póllands, Jaroslaw
Kaczynski, sagðist á þriðjudag
myndu hvetja
Póllandsþing til
að setja lög sem
áréttuðu rétt Pólverja til jarðnæðis og fasteigna
sem Pólverjar
fengu að herfangi
*!2/3,!7
frá Þjóðverjum
+!#:9.3+)
er landamæri
Póllands voru færð til vesturs
eftir síðari heimsstyrjöld.
Tilefni þessa frumkvæðis forsætisráðherrans er beiðni
fámennra samtaka Þjóðverja sem
flæmdir voru á brott frá landsvæðum sem gefin voru Póllandi
árið 1945, um að Mannréttindadómstóll Evrópu úrskurði um réttmæti eignaupptökunnar. Beiðnin nýtur hvorki stuðnings þýskra
stjórnvalda né regnhlífarsamtaka
brottflæmdra Þjóðverja.
AA

 DESEMBER  &)--45$!'52

seðlum, peningaþvætti og sölu gereyðingarvopna.
Norður-Kórea segist tilbúin að
stöðva starfsemi mikilvægasta
kjarnaofns síns og leyfa alþjóðlegum eftirlitsmönnum að koma til
landsins ef „rétt skilyrði“ eru fyrir
hendi, en af hálfu Norður-Kóreu er
aðaláherslan á fjármálaþáttinn í
viðræðunum.
Auk Norður-Kóreu taka fulltrúar frá Bandaríkjunum, Rússlandi,
Kína, Japan og Suður-Kóreu þátt í
viðræðunum, sem fara fram í
Kína.
„Á þessari stundu vil ég hvorki
segjast vera bjartsýnn né svartsýnn,“ sagði Christopher Hill, sem

"²! 3)' 5.$)2 !¨ 4!+!34 ¥ (%.$52

&ULLTRÒAR *APANS 2ÒSSLANDS .ORÈUR
+ËREU +ÅNA "ANDARÅKJANNA OG 3UÈUR
+ËREU STILLTU SÁR UPP TIL MYNDATÎKU
&2¡44!",!¨)¨!0

er fulltrúi Bandaríkjanna í viðræðunum.
GB

Tryggði sér kauprétt
á fasteignum Landsafls

4AMÅLTÅGRAR ¹ 3RÅ ,ANKA

Sakaðir um að
ræna börnum
32) ,!.+! !0 Ríkisstjórnin á Srí
Lanka hélt því fram í gær að uppreisnarsveitir Tamíltígra hafi á
þessu ári rænt að minnsta kosti
455 börnum, bæði
drengjum og
stúlkum, og þjálfað þau til hernaðar.
Stjórnin sagði
töluna þó enn
hærri vegna þess
að margir foreldr&,«44!-%.. ¥
ar þori ekki að
%)'). ,!.$)
láta vita af ráni
(UNDRUÈ 4AMÅLA
barna sinna af
HAFA FLÒIÈ ¹TAKA
ótta við hefndaraðgerðir. Stjórnin SV¾ÈIN
&2¡44!",!¨)¨!0
hvatti tígrana til
þess að hætta slíku athæfi.
Þá skýrði Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna frá því að tígrarnir
hefðu þjálfað 539 börn yngri en 18
ára fyrstu 11 mánuði ársins.
GB

Jón Sveinsson keypti tvær hæðir á Tryggvagötu 11 af Landsafli sem var í eigu
Íslenskra aðalverktaka. Jón var stjórnarformaður beggja fyrirtækjanna þegar
gengið var frá kaupréttarsamningnum og sat í einkavæðingarnefnd.
%).+!6¨).' Félag í eigu Jóns
Sveinssonar, Lagamál ehf., er
eigandi fimmtu og sjöttu hæðar
húsnæðis að Tryggvagötu 11.
Meðal þeirra fyrirtækja sem eru
skráð þar til húsa er Eignarhaldsfélagið AV. ehf. (EAV), en það er
sama félag og keypti hlut íslenska
ríkisins í Íslenskum aðalverktökum (ÍAV) þegar Jón var stjórnarformaður ÍAV og sat auk þess í
einkavæðingarnefnd.
Lagamál ehf. gerðu húsaleigusamning um efri hæðina árið 2001
og skrifaði Jón Sveinsson undir
hann fyrir hönd síns félags. Meðal
votta á samningnum er Stefán
Friðfinnsson, þáverandi forstjóri
ÍAV og einn af forsvarsmönnum
EAV ehf. Síðar var gerður viðbótarleigusamningur á fimmtu hæð
sama húss.
Í leigusamningnum er kaupréttarákvæði sem tryggir félagi
Jóns kauprétt á hæðunum tveimur. Þar stendur að „Við beitingu
kaupréttar skal kaupverð ákveðast með þeim hætti að í desembermánuði 2002 skal það nema eitthundrað
og
þrjátíufaldri
mánaðarleigu án virðisaukaskatts
eins og hún verður þá samkvæmt
leigusamningnum.
Kaupverð
lækkar síðan í beinu hlutfalli þar
til að í desember 2007 verði það
eitthundraðföld leiga skv. leigusamningi og lækkar ekki frekar
út leigutímann.“ Leigutekjurnar
greiddu því niður kaupverðið.
Ekki koma fram í samningnum
skýringar á lækkun kaupverðsins.
Lagamál ehf. nýtti sér þetta
ákvæði 30. júní síðastliðinn og
eignaðist með því hæðirnar tvær.

34*«2.-, Fjöldi gesta kom á
fund menntamálanefndar
Alþingis í gær þar sem rætt var
um frumvarpið um Ríkisútvarpið.
Sigurður Kári Kristjánsson,
formaður nefndarinnar, segir
nefndina hafa hlýtt á sjónarmið
er varða takmarkanir á auglýsingum, væntanlegan stofnefnahagsreikning hlutafélagsins og
samskipti kvikmyndaframleiðenda við Ríkisútvarpið.
Á fundi sem boðaður er milli
jóla og nýárs sé svo ætlunin að
ræða frekar um réttindamál
starfsmanna og samkeppnisáhrif
frumvarpsins.
BÖS

,¾KNIR FALSAÈI NIÈURSTÎÈUR

Sviptur læknisleyfi og titli
429''6!'!4!  -EÈAL ÖEIRRA SEM ERU MEÈ SKRIFSTOFU Å HÒSN¾ÈI Å EIGU *ËNS

3VEINSSONAR ER %IGNARHALDSFÁLAGIÈ !6 EHF EN ÖAÈ ER FÁLAGIÈ SEM KEYPTI HLUT RÅKISINS Å
¥SLENSKUM AÈALVERKTÎKUM
&2¡44!",!¨)¨2«3!

ekki lengur vera virkur meðeigandi í stofunni.
Úlfar Örn Friðriksson, framkvæmdarstjóri Landsafls, segir
ekkert vera óeðlilegt við svona
samninga milli stjórnarmanna
sem sitji í umboði ríkisins og fyrirtækja sem hann stjórni. „Það er
ekki mitt að segja um það hvers
fulltrúi hver er í stjórn fyrirtækja.
Stjórn eins og hjá mínu fyrirtæki
fylgir þeim leikreglum að þegar
viðskipti við hluthafana eða önnur
félög sem stjórnarmenn tengjast
þá er þess gætt að viðkomandi
aðilar fjalli ekki um þau mál.“

Þær voru áður í eigu fasteignarfélagsins Landsafls, sem var áður í
meirihlutaeigu ÍAV. Á þeim tíma
sem samningurinn var gerður var
Jón Sveinsson stjórnarformaður
bæði Landsafls og ÍAV.
Meðal þeirra sem leigðu hæðirnar af Jóni var lögmannsstofan
Landslög þar sem hann er meðeigandi. Landslög flutti úr húsnæðinu
fyrr í þessum mánuði. Garðar
Garðarsson, einn eigenda stofunnar, vildi ekki tjá sig efnislega um
málið þegar Fréttablaðið ræddi
við hann né ræða ástæður flutninganna. Samkvæmt heimildum
blaðsins mun Jón Sveinsson þó

THORDUR FRETTABLADIDIS

./2%'52 Norski vísindamaðurinn
Jon Sudbø, sem uppvís varð fyrr
á árinu að því að falsa niðurstöður rannsókna sinna, hefur verið
sviptur leyfi sínu til að starfa sem
læknir og tannlæknir, sem og
háskólagráðu sinni í læknavísindum. Slíkt hefur aldrei gerst áður í
sögu Óslóarháskóla.
Ætlar Sudbø að sætta sig við
sviptinguna þó að í fyrstu hafi
hann ætlað að berjast fyrir
réttindum sínum, að því er fram
kemur í frétt Aftenposten.
Sudbø falsaði niðurstöður
rannsókna sinna á munnkrabbameini og birti í læknatímaritinu
The Lancet. Að sögn talsmanns
heilbrigðisyfirvalda hafa engar
sannanir borist um að sjúklingar
hafi beðið skaða vegna falsananna.
SMK
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Ertu búin(n) að kaupa allar
jólagjafir?
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'RÅÈARLEG MENNINGARVERÈM¾TI ERU Å HÒFI EF OLÅA LEKUR ÒR 7ILSON -UUGA

+AFB¹TSFLAK VIÈ .OREG

Kirkjugarðurinn í hættu

Hætta á kvikasilfursmengun

3!.$'%2¨) Gríðarleg verðmæti
eru í hættu ef olía lekur úr kýpverska flutningaskipinu Wilson
Muuga sem strandaði í Hvalsnesfjöru í Sandgerði í fyrradag.
Friðuð fuglasvæði eru í nágrenni
við strandstaðinn auk þess sem
olía getur borist í kirkjugarðinn
við Hvalsneskirkju ef veður er
vont og sjógangur mikill. Þá eru
fjörurnar mjög lífmiklar.
Sveinn Kári Valdimarsson,
forstöðumaður
Náttúrustofu
Suðurnesja, segir að ekki bara
lífríkið sé í húfi heldur verðmæti
líka. „Olían brotnar niður á einhverjum tíma en þarna eru
menningarverðmæti í nágrenn-

&/234®¨5
-!¨52
.44²25
34/&5 3VEINN

+¹RI 6ALDI
MARSSON ER
FORSTÎÈUMAÈUR
.¹TTÒRUSTOFU
3UÈURNESJA

inu, til dæmis kirkjugarðurinn í
Hvalsnesi. Ef veðrið helst jafn
slæmt þá getur olía spýst yfir
hann en auðvitað fer það eftir
ölduróti og veðri. Við vonum það
besta.“

Lítið er vitað um lífríkið á
svæðinu en það er þó vitað að allt
svæðið er friðað vegna lífríkis.
Sveinn Kári segir að á þessu
svæði sé dýrmætt vetrarfuglasvæði við Ósa í Sandgerði, stór
hluti straumandarstofnsins á
Íslandi hafi þar veturstöðvar og
eitt stærsta æðarvarp landsins
sé í Norðurkoti og Fuglavík
nærri Hvalsnesfjöru.
Náttúrustofan er að fara af
stað með verkefni í samvinnu við
Náttúrufræðistofnun.
Strendurnar á Reykjanessvæðinu verða
kortlagðar og búsvæðaflokkaðar
vegna laga um mengunarvarnir
hafs og stranda.
GHS

./2%'52 !0 Flakið af þýskum
kafbát, sem liggur á hafsbotni
undan vesturströnd Noregs, ætti
að hylja með fargi af sandi og
steypu til að hindra að kvikasilfursfarmur bátsins leki út og
valdi ómældum náttúruspjöllum.
Að þessari niðurstöðu komst
sérfræðinganefnd, sem falið var
að rannsaka til hvaða bragða
ráðlegast væri að taka til að
bregðast við mengunarhættunni.
Kafbátnum, U-864, var sökkt í
febrúar 1945, lestaður 65
tonnum af kvikasilfri sem ætlað
var til hergagnaframleiðslu í
Japan. Flakið fannst árið 2003.
AA
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Forsetinn sendi Olían getur
samúðarkveðju kæft lífríkið
3*«3,93 Ólafur Ragnar Grímsson,
forseti Íslands, sendi í gær
Margréti Danadrottningu
samúðarkveðju vegna fráfalls
skipverja á danska varðskipinu
Triton.
Jan Nordskov Larsen, 25 ára
sjóliði frá Kaupmannahöfn,
drukknaði skammt frá strandstað flutningaskipsins Wilson
Muuga skammt frá bænum
Hvalsnesi í nágrenni Sandgerðis.
„Ég votta yðar hátign og
dönsku þjóðinni einlæga samúð
vegna hins sviplega fráfalls Jans
Nordskov Larsen sjóliðsforingja
sem drukknaði við björgunarstörf undan ströndum Íslands.
Hugur Íslendinga er með
fjölskyldu hans og vinum og við
biðjum yðar hátign að flytja
þeim einlægar samúðarkveðjur,“
segir í bréfi Ólafs Ragnar
Grímssonar.
MH

3*«3,93 Olía úr flutningaskipinu

Wilson Muugo, sem strandaði úti
fyrir Hvalsnesi í fyrradag, getur
kæft lífríki fjörunnar með því að
leggjast yfir plöntur og dýr. Olíublautir fuglar eru alvarleg mengun en minna sýnileg áhrif á gróður
og dýralíf eru ekki síður alvarleg.
Jörundur Svavarsson, prófessor í sjávarlíffræði við Háskóla
Íslands, telur að erfitt sé að spá
um það hvernig fari fyrir dýralífi
og umhverfi ef olía mengar fjöruna við Sandgerði. Það fari eftir
aðstæðum, veðurlagi og því hversu
mikið magnið verður.
Jörundur segir fugla þola olíu
illa. Fiður þeirra makist út í olíunni og olían berist ofan í meltingarveg þeirra. Hægt sé að hreinsa
þá en það sé mikið verk.
Jörundur segir að fyrr eða
síðar muni olían sökkva en best sé
að losna alfarið við hana.
GHS
5-  4/.. !& /,¥5 5- "/2¨ 5M  TONN AF SVARTOLÅU OG T¾P  TONN AF HR¹OLÅU ERU UM BORÈ Å FLUTNINGASKIPINU 7ILSON

Tilvalin jólagjöf
100 dokkur af árórugarni í gjafakassa.
Fyrir hannyrðakonuna og
ﬂuguhnýtingamanninn.

8.590kr.

-UUGA &JËRIR MENN FËRU UM BORÈ Å G¾R TIL AÈ SKOÈA AÈST¾ÈUR +RISTJ¹N 'EIRSSON FAGSTJËRI HJ¹ 5MHVERFISSTOFNUN SEGIR AÈ ÖRENNT
KOMI TIL GREINA AÈ D¾LA SVARTOLÅUNNI MEÈ SÁRSTÎKUM D¾LUM HITA HANA UPP ÖANNIG AÈ HÒN VERÈI AUÈVELDARI VIÈFANGS EÈA BLANDA
DÅSILOLÅU SAMAN VIÈ HANA OG D¾LA SÅÈAN
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Gert ráð fyrir að
olía fari í sjóinn
Tvær þyrlur Landhelgisgæslunnar komu mönnum um borð í Wilson Muuga í
Hvalsnesfjöru í gær. Mennirnir skoðuðu aðstæður í skipinu. Umhverfisstofnun
gerir ráð fyrir að einhver olía fari í sjóinn.
3!.$'%2¨) Þyrlur Landhelgisgæsl-

ODDI HÖNNUN VO_C7032

unnar komu fjórum mönnum um
borð í kýpverska flutningaskipið
Wilson Muuga upp úr klukkan tvö
í gær. Mennirnir kynntu sér
aðstæður og unnu frumrannsókn á
því hvernig hægt verði að standa
að dælingu úr skipinu og koma
búnaði um borð í skipið á morgun
eða næstu daga. Veðurútlit er ekki
gott.
Sjötíu tonn af olíu eru í botntönkum og fimmtíu tonn í hliðartönkum ofar í skipinu auk sautján
tonna af dísilolíu. Kristján Geirsson, fagstjóri hjá Umhverfisstofnun, segir stefnt að því að ná fyrst
olíunni upp úr hliðartönkunum og
síðan úr botntönkunum. Líklega
verði reynt að sjúga olíuna upp úr
botntönkunum gegnum átta metra
langt loftrör.
„Það er vaxandi straumur og
fer vaxandi fram á Þorláksmessu

Smiðjuvegi 5
200 Kópavogur
www.skola.is

Sími 585 0500
Opið vir ka daga 9-18
og laugardaga 10-14
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SKIPSMÎNNUM ÒR SJËNUM OG
FLUTTI TIL LANDS
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eða aðfangadag. Ofan á þetta er
stuttur birtutími sem leiðir til þess
að aðgerðir eru erfiðar. Það er fátt
sem vinnur með okkur,“ segir
hann.
Tankar skipsins eru allir rifnir,
olía hefur komist í lestar skipsins
en ekki lekið út í sjó. Svartolían er
seigari en hráolían og kemur
þrennt til greina: dæla beint með
sérstökum dælum, hita olíuna
þannig að hún verði auðveldari
viðureignar eða að blanda dísilolíu
saman við hana og dæla síðan.
„Við gerum ráð fyrir að einhver
olía fari í sjóinn. Ef það gerist þá
förum við í aðgerðir til að hreinsa
olíu úr sjó og af fjörum. Sem stendur eru engar slíkar aðgerðir mögulegar. Veður og öldugangur er slíkur að engin tæki virka á þessum
tímapunkti,“ segir hann.

3!.$'%2¨) 3KIPVERJAR AF
7ILSON -UUGA FENGU INNI Å
FÁLAGSHEIMILI STAÈARINS

Kristján segir ölduganginn
ekki endilega slæman. „Sjórinn og
klettaströndin þeyta olíuna, gera
hana vatnsleysanlegri og dreifa
henni út þannig að ekki er víst að
við stöndum frammi fyrir stórum
vandamálum. Við getum haft
hreinsunarbúnaðinn handhægan
ef olía sést og veður lægir. Þangað
til fylgjumst við með.“
Hátt í áttatíu menn voru á
strandstað í gær. Búið var að gera
góða vinnuaðstöðu, veg og athafnasvæði fyrir hreinsun. Allur búnaður var kominn á staðinn.
Jónína Bjartmarz umhverfisráðherra flaug yfir strandstað í
gær. Vakt verður á staðnum í nótt.
Viðræður eiga sér stað um það
hvort tryggingafélagið tekur yfir
hreinsun og aðgerðir á vettvangi.
GHS FRETTABLADIDIS
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0AR D¾MT Å  M¹NAÈA FANGELSI Å HÁRAÈSDËMI Å G¾R

Með kókaín í skóm
$«-3-, Liðlega tvítugt par var í

gær dæmt í 18 mánaða fangelsi í
Héraðsdómi Reykjavíkur fyrir tilraun til smygls á miklu magni af
kókaíni til landsins. Refsingin er
óskilorðsbundin.
Maðurinn, sem var 21 árs þegar
brotið var framið, og stúlkan, sem
var 19 ára, voru ákærð af ríkissaksóknara fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur fyrir að reyna að smygla
tæplega kílói af kókaíni til landsins í skóm sínum. Fólkið er jafnframt ákært fyrir að hafa rúmlega
1,3 kíló af hassi í vörslu sinni, en
efnið fannst á heimili konunnar
við húsleit lögreglu.
Tollverðir fundu kókaínið í

í jólapakkann
SMÁRALIND SÍMI 545 1550

GLÆSIBÆ SÍMI 545 1500

skóm parsins þegar það var að
koma frá Frankfurt í Þýskalandi í
júlí. Höfðu skötuhjúin skipt efninu nokkuð jafnt í skó sína. Konan
hafði í sömu ferð falið 0,26 grömm
af kókaíni í líkama sínum.
JSS
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Barts
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SMYGLAÈFERÈ FÁKK  M¹NAÈA DËM

KRINGLUNNI SÍMI 545 1580

AUGLÝSINGASÍMI
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550 5000 Ánægja með

varnarsamráð
Fulltrúar Íslands, Noregs og Danmerkur eru ánægðir
með viðræður sem fram fóru í vikunni um aukið samstarf um öryggismál og ætla að halda þeim áfram á
nýju ári. Þá verður líka rætt við Breta og Kanadamenn.

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)

F í t o n / S Í A
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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

6!2.!2-, Bæði norsk og dönsk
stjórnvöld eru mjög opin fyrir því
að skoða alla möguleika á efldu
samstarfi við Íslendinga um
öryggi og eftirlit á hafsvæðinu og
í lofthelginni í kringum Ísland, að
sögn Valgerðar Sverrisdóttur
utanríkisráðherra eftir að háttsett
embættismannanefnd átti í viðræðum við fulltrúa Dana og Norðmanna um þessi mál í vikunni.
Í samtali við Fréttablaðið segir
Valgerður að fundirnir hafi verið
á mjög jákvæðum nótum og allir
hlutaðeigandi hafi verið sammála
um gagnsemi þess að halda viðræðunum áfram á nýju ári. Næstu
fundir með Dönum og Norðmönnum verða í febrúar. Viðræðurnar
við frændþjóðirnar eru liður í víðtækara samráði sem Íslendingar
hafa leitað eftir við næstu granna
sína í NATO í kjölfar brottfarar
bandaríska varnarliðsins. Hliðstæður fundur með fulltrúum
breskra stjórnvalda er fyrirhugaður um miðjan janúar og með
Kanadamönnum fljótlega eftir
það, að sögn Valgerðar.
Viðræðurnar við Dani hófust í
Kaupmannahöfn á mánudag, en
sendinefnd háttsettra manna úr
norska stjórnkerfinu og hernum
átti á þriðjudag viðræður í Reykjavík við íslensku samninganefndina, sem er skipuð háttsettum
embættismönnum úr þremur
ráðuneytum.
Kåre Aas, skrifstofustjóri í
norska utanríkisráðuneytinu og
formaður norsku sendinefndarinnar, segir í samtali við Fréttablaðið að viðræðurnar hafi verið
mjög jákvæðar. „Þetta var óformlegur fundur þar sem við skiptumst á sjónarmiðum; við kynntumst sýn Íslendinga á málið og
þeir okkar,“ segir Aas. Norska
sendinefndin
skoðaði
einnig

+2% !!3
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aðstöðu fyrir hernaðarumsvif á
fyrirhuguðu
öryggissvæði
á
Keflavíkurflugvelli. Aas segir
heimsóknina hafa verið fróðlega
og gagnlega fyrir framhaldið.
Að sögn Valgerðar var í viðræðunum fjallað um núverandi
samstarf á þessu sviði og hugsanlegar leiðir til að auka það, bæði
við Norðmenn og Dani. Af hálfu
allra aðila hafi komið fram mjög
svipað mat á þróun öryggismála á
Norður-Atlantshafi og ákveðið að
ýmsir hagnýtir valkostir varðandi
aukið samstarf yrðu skoðaðir,
„þannig að það auki öryggi á
svæðinu öllum þjóðunum í hag“.
Aðspurður sagði Aas að ekki
hefði komið til tals á fundinum
hvernig málið yrði rætt á vettvangi NATO, en áður en viðræðurnar hófust lögðu norski varnarmálaráðherrann
Anne-Grete
Strøm-Erichsen og fleiri fulltrúar
norskra stjórnvalda áherslu á að
hugsanleg aukin aðkoma Norðmanna að því að tryggja öryggi og
varnir í lögsögu Íslands yrði að
gerast innan ramma NATO-samstarfsins. Spurð um þetta segir
Valgerður að ekki sé búið að
ákveða hvort efni þessara tvíhliða
viðræðna eigi erindi inn á vettvang NATO: „Málið er bara ekki
komið það langt að tímabært sé að
ræða það,“ segir hún.
AUDUNN FRETTABLADIDIS

50%
afsláttur
af jólavöru

Harðir pakkar
Ómissandi

Glæsileg
jólagjafahandbók

355.44.9995 9

í eldhúsið

er komin inn á öll
heimili landsins...
...sama verð um
land allt.

35%

Safapressa

afsláttur

Russel Hobbs,
ryðfrítt stál, mjög
hljóðlát, má setja
í uppþvottavél.
Fyrir rétthenta
og örvhenta.

Góðar

Hleðslusett, Worx

1829120

12.999

hugmyndir

Hjólsög, borvél, stingsög og ljós. 18 V.
2 rafhlöður. Allt í einni vandaðri tösku.
5244874

Kaupauki

fylgir

Leikföng
í miklu úrvali

Bitasett
32 stk.

Hleðsluskrúfvél, Hitachi
Vinkilbeygja og taska.
5247030

11.995

3,6 Volt
2 lithium-rafhlöður
30 mín. hleðslutími
21 átaksstilling
Innbyggt ljós

3.900

Sniðug
jólagjöf

Rafrænt
Sjóræningjaeyja
1802835

gjafakort
um land allt
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,IÈSMENN &ATAH OG (AMAS BERJAST ENN Å 'AZABORG OG VORU TVEIR PALESTÅNSKIR LÎGREGLUMENN SKOTNIR Å G¾R

Brothætt vopnahlé enn í gildi í Palestínu
!0 Tveir palestínskir
lögreglumenn, hliðhollir Fatahsamtökunum, voru skotnir af liðsmönnum Hamas í Gazaborg í gærmorgun,
aðeins
fáeinum
klukkustundum eftir að Hamas og
Fatah höfðu samþykkt nýtt vopnahlé.
Tawfiq Abu Khoussa, talsmaður
Fatah, sagði átökin vera brot á
vopnahlénu, en Fatah myndi samt
líta svo á að vopnahléð sé enn í gildi.
Alls hafa hátt í tuttugu manns látist
í átökum milli þessara tveggja meginfylkinga Palestínumanna.
Harðir skotbardagar geisuðu einnig
milli liðsmanna Hamas og Fatah í
Gazaborg á þriðjudag. Að minnsta
'!:!"/2'

®29'') 429''4 ¶ESSI UNGI MAÈUR
G¾TTI AÈ ÎRYGGI Å KRINGUM HELSTU
KAÖËLSKU KIRKJUNA Å *AKARTA ¹ )NDËNESÅU
Å G¾R 4UGÖÒSUNDIR LÎGREGLUMANNA
MUNU G¾TA ÎRYGGIS VIÈ KIRKJUR LANDS
INS EN MIKILL MEIRIHLUTI LANDSMANNA ER
MÒSLÅMAR
&2¡44!",!¨)¨!0

kosti fjórir týndu lífi og átján slösuðust í það skiptið, þar á meðal
fimm börn sem urðu fyrir skoti.
Þeir bardagar voru brot á vopnahléi, sem um var samið um helgina.
Bardagarnir milli Hamas og
Fatah hófust snemma í síðustu viku
fljótlega eftir að Mahmoud Abbas
forseti, sem er Fatah-maður, sagðist ætla að flýta kosningum. Hamas
hefur fordæmt þau áform og segir
þau ekkert annað en valdaránstilraun af hálfu forsetans.
Hamas og Fatah hafa átt í
valdabaráttu allt frá því að Hamas
náði meirihluta á þingi Palestínumanna í kosningunum í janúar
síðastliðnum.
GB
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SEM LÁTUST Å SKOTBARDAGA Å G¾R VORU JARÈAÈIR SÅÈDEGIS
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Allt það fína frá Kína
Gott úrval af lömpum, vösum og glæsilegri gjafavöru á frábæru verði

&2 (¡2!¨3$«-) %INN DËMARA Å M¹LI ¹K¾RUVALDSINS GEGN 3TEF¹NI (JALTESTED «FEIGS

SYNI SKILAÈI SÁR¹LITI ÖAR SEM HANN TALDI ËSANNAÈ AÈ 3TEF¹N HEFÈI ÖRÎNGVAÈ STÒLKUNNI
TIL SAMR¾ÈIS
&2¡44!",!¨)¨34%&.

Opið mánudaga - sunnudaga 10.00 - 22.00

Fékk annan
dóm á árinu
fyrir nauðgun

Ármúla 42 - sími 895 8966

Stefán Hjaltested Ófeigsson var í gær dæmdur fyrir
að nauðga stúlku í lok maí árið 2004. Þetta var í
annað sinn á þessu ári sem Stefán fær dóm fyrir
gefa stúlku sljóvgandi efni og nauðga henni.

8AA8@@"FÜ4"A@%(#+(

$«-3-, Karlmaður á þrítugs-

aldri, Stefán Hjaltested Ófeigsson, var í gær dæmdur til eins og
hálfs árs fangelsisvistar fyrir að
gefa stúlku sljóvgandi efni og
nauðga henni í íbúð sinni í lok maí
árið 2004. Hann var einnig dæmdur til þess að greiða stúlkunni eina
milljón króna í skaðabætur.
Stefán var dæmdur í tveggja
og hálfs árs fangelsi 15. júní á
þessu ári fyrir að nauðga stúlku
eftir að hafa gefið henni sljóvgandi efni íbúð sinni.
Hann er þegar byrjaður að taka
út refsingu sína.
Stúlkan lagði ekki fram kæru
vegna atviksins fyrr en 28. desember í fyrra eða rúmlega einu og
hálfu ári eftir að Stefán nauðgaði
henni.
Aðfaranótt laugardags í lok maí
2004 fór stúlkan á Hverfisbarinn
ásamt vini sínum. Þar hittu þau
Stefán en vinur stúlkunnar fór
fljótlega heim.
Stefán spurði stúlkuna hvort
hún vildi koma heim með honum,
því það „væri ódýrara að fá sér í
glas heima hjá honum,“ eins og
orðrétt segir í atvikalýsingu héraðsdóms. Hún féllst á það.
Eftir skamma stund fann stúlkan fyrir sljóvleika. Hún rankaði
við sér þar sem hún lá á maganum,
ber að neðan „með mjaðmirnar
eitthvað reistar upp og með hendur niður með síðum.“ Var Stefán
þá að eiga við hana kynmök aftan
frá í endaþarm auk þess sem hann
sló hana „ítrekað með flötum lófa“,

í mjaðmirnar meðan á nauðguninni stóð. Stúlkan sagði ítrekað við
hann „hættu“ og „nei“ en Stefán
hætti ekki.
Stúlkan kom sér út úr íbúð Stefáns eftir að hafa lognast útaf öðru
sinni en hann kallaði á eftir henni:
„Hóra, drusla, komdu hér aftur,“
þegar hún fjarlægðist íbúðina
hröðum skrefum.
Hún fór eftir þetta heim til
vinar síns sem hafði verið með
henni fyrr um kvöldið.
Í skýrslutökum hjá lögreglu
sagði vinur hennar stúlkuna hafa
verið „grátandi og í mikilli geðshræringu,“ þegar hún kom til
hans. Stúlkan sýndi honum áverka
á framanverðum fótleggjum, utanverðum lærum og ofan á brjóstum. Sagði hann marblettina á lærunum bera þess merki að „einhver
hefði gripið óþyrmilega í hana
með báðum höndum“. Sagðist
vinur hennar vera tilbúinn til þess
hjálpa henni og bauðst til að hafa
samband við móður sína sem væri
lögfræðingur. Það samþykkti
stúlkan ekki en hún var þá í losti
vegna atburðanna. Hún leitaði sér
aðstoðar löngu síðar en myndir af
áverkum voru teknar skömmu
eftir nauðgunina sem hægt var
nota við rannsókn málsins.
Sandra Baldvinsdóttir héraðsdómari skilaði séráliti er dómur
var kveðinn upp þar sem hún taldi
„ósannað að ákærði hafi með
ofbeldi þröngvað henni [stúlkunni] til samræðis eða kynmaka í
endaþarm“.
MAGNUSH FRETTABLADIDIS
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&ÁLAGSM¹LAR¹ÈHERRA OG BORGARSTJËRI UNDIRRITA SAMNING UM NÕTT HEIMILI Å 2EYKJAVÅK

6

x

TANGENT UNO BLACK

ÚTVARP
12/230 volt. AUX-inngangur.
Hátalara- og bassaútgangur. Heyrnatólatengi.
Frábær jólagjöf fyrir
útilegufólkið.

Heimili fyrir tíu heimilislausa
3!-&¡,!'3-, Ákveðið hefur verið

að koma á fót heimili fyrir tíu
heimilislausa karlmenn í Reykjavík. Það voru Magnús Stefánsson
félagsmálaráðherra og Vilhjálmur
Þ. Vilhjálmsson borgarstjóri sem
skrifuðu undir samning þess efnis
í gær.
Samkvæmt skýrslu samráðshóps um heimilislausa eru um 4550 karlmenn heimilislausir í
Reykjavík á hverjum tíma. Félagmálaráðherra segir þennan hóp
glíma við ýmsa erfiðleika svo sem
áfengisneyslu, heilsuleysi og geðsjúkdóma. Þá séu margir þeirra
einstæðingar og öryrkjar. „Með
stofnun heimilisins er ekki búið að

34!2&33!-.).'52).. 5.$)22)4!¨52

6ILHJ¹LMUR ¶ 6ILHJ¹LMSSON BORGARSTJËRI
-AGNÒS 3TEF¹NSSON FÁLAGSM¹LAR¹ÈHERRA
OG $AGNÕ *ËNSDËTTIR ALÖINGISMAÈUR

bæta úr húsnæðisvanda þessa
hóps í eitt skipti fyrir öll en þetta
er mikilvægt skref í rétta átt.“
Á heimilinu verður heimilis-

mönnum boðið upp á almenna og
sérhæfða heilbrigðis- og hjúkrunarþjónustu, heildstæða félagslega
ráðgjöf og stuðning til þess að ná
tökum á lífi sínu til dæmis með því
að sækja áfengis- og fíkniefnameðferð. Dvöl á heimilinu verður
ekki háð því að viðkomandi sé
hættur neyslu.
Heimilið er tilraunaverkefni til
þriggja ára og á samningstímanum munu félagsmálaráðuneytið
og Reykjavíkurborg verja 150-160
milljónum króna til stofnunar og
reksturs heimilisins en að því
loknu tekur Reykjavíkurborg við
rekstrinum. Verið er að leita að
húsnæði undir starfsemina.
HS

4ILLÎGUR UM ÎRUGG FJARSKIPTI
Fullt ver›: 15.900 kr.
Safnkortshafar borga a›eins:

9.900 kr.
auk 1000 punkta

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000

Nýr sæstrengur
tilbúinn 2008
&*!23+)04) Starfshópur um öruggt

varasamband fjarskipta við
umheiminn leggur til að nýr
sæstrengur verði lagður frá
Íslandi til Skotlands eða Írlands
fyrir árið 2008 og gæti það kostað
á bilinu 3 til 4 milljarða króna.
Tillögur starfshópsins, sem var
skipaður af Sturlu Böðvarssyni
samgönguráðherra í sumar, voru
kynntar í fyrradag.
Nú fer öll net- og talsímaumferð um tvo sæstrengi, Cantat 3
og Farice. Cantat 3 er 12 ára
gamall og verður flutningsgeta
hans sennilega fullnýtt eftir ár.
Hann er heldur ekki talinn geta
tekið við umferð Farice strengsins, komi til bilunar í honum.
Flestir háskólar og sjúkrahús
landsins hafa þurft að glíma við
stopult netsamband síðustu daga
vegna bilunar í Cantat 3.
SH

(%2-!¨52 ¥ ¥2!+ 'EORGE 7 "USH "ANDARÅKJAFORSETI ÅHUGAR AÈ SENDA FLEIRI BANDA

RÅSKA HERMENN TIL ¥RAKS EN YFIRMENN BANDARÅSKA HERSINS ÖAR VILJA FREKAR AÈ ¥RAKSSTJËRN
F¹I FREKARI STYRK SEM OG EFNAHAGUR LANDSINS
&2¡44!",!¨)¨!0

Bush fjölgar
í herliði sínu
Bandaríkjaforseti dró til baka í gær orð sín um að
bandaríski herinn væri ekki að vinna stríðið í Írak.
Hann ætlar að fjölga herliði lands síns og íhugar að
senda fleiri hermenn til Íraks. Talsmenn hersins þar
telja það þó enga lausn.

DÓTABÚÐ BÍLAÁHUGAMANNSINS
Höfuðljós
Verð frá kr. 1.995.-

Crosshjálmar
Verð frá kr. 9.900.-

www.benni.is

Loftdælur mikið úrval
Verð frá kr. 4.990.-

Mikið úrval af dráttarspilum
Verð frá kr. 29.490.-

Maglite vasaljós
Verð frá kr. 990.-

Bílabúð Benna - Vagnhöfða 23 - 110 Reykjavík - Sími 590 2000 - Fax 590 2099 - Opið þorláksmessu frá kl. 10.00-16.00

"!.$!2¥+). !0 George W. Bush
Bandaríkjaforseti viðurkenndi í
viðtali við Washington Post á
þriðjudag að Bandaríkin væru
ekki að vinna Íraksstríðið.
„Við erum ekki að vinna, við
erum ekki að tapa,“ hefur blaðið
eftir Bush, en þetta var í fyrsta
sinn sem forsetinn viðurkennir að
landar hans séu ekki að sigra í
Írak. Á árlegum blaðamannafundi
sínum í gær, sem haldinn er í lok
hvers árs, dró hann þó orð þessi til
baka.
„Ég trúi því að við munum
vinna, ég trúi því. Ummæli mín [á
þriðjudag]
endurspegluðu
að
árangurinn kemur ekki nærri eins
fljótt fram og ég vildi,“ sagði Bush
og bætti við að uppreisnarmenn í
Írak hindruðu í ár tilraunir Bandaríkjahers til að koma á öryggi og
stöðugleika í Írak.
Gert er ráð fyrir að Bush leggi
fram nýja stefnu stjórnar sinnar
varðandi Írak í næsta mánuði, en í
gær sagði Bush að Bandaríkjastjórn myndi fara fram á frekari
framlög frá þeim þjóðum sem
stutt hafa þau í Írak á næsta ári.
Eins kom fram að Robert Gates,
nýr varnarmálaráðherra Bandaríkjanna, íhugi nú áform um að
efla bæði landherinn og bandaríska landgönguliðið til að berjast
gegn hryðjuverkum í heiminum,
en Bush sagði blaðamanni Washington Post að slíkt væri í bígerð.
Nú er rúm hálf milljón manna í
bandaríska hernum.
Bush svaraði þó ekki spurningu
um hvort fjölgað yrði snarlega í
bandaríska hernum í Írak, líkt og

'%/2'% 7 "53( "ANDARÅKJAFORSETI ¹

BLAÈAMANNAFUNDI Å G¾R

&2¡44!",!¨)¨!0

ráðgjafar hafa lagt til. Fram hefur
komið að yfirmenn í bandaríska
hernum þar vilji síst af öllu fá
fleiri hermenn til landsins og hafa
hvatt til þess að aðrar lausnir séu
ræddar, svo sem frekari aðstoð
við stjórn- og hagkerfi landsins.
Nálega 3.000 bandarískir hermenn hafa farist í Írak síðan
Bandaríkin gerðu innrás í landið
árið 2003 og nýverið kom fram í
fréttum breska ríkisútvarpsins að
á þessum sama tíma hefðu tæplega 50.000 óbreyttir borgarar farist í Írak vegna átakanna. Aðrir
fréttaskýrendur segja þá tölu allt
of lága og segja rúm 600.000
manns vera nær lagi.
Margir stjórnmálaskýrendur
telja landið verr sett nú en það var
fyrir innrásina; ofbeldið sé slíkt
að landið sé á barmi borgarastyrjaldar.
SMK FRETTABLADIDIS
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(J¹LPARSÅMI 2AUÈA KROSSINS

'REINARGERÈ UM EFTIRLIT LANDL¾KNISEMB¾TTISINS MEÈ HEILBRIGÈISÖJËNUSTU MILLI ¹RANNA  OG 

200 hringingar
um síðustu jól

Kvörtunum og kærum fjölgar milli ára

¶*«.534! Nokkrir tugir sjálfboða-

(%),"2)'¨)3-, Kvörtunum og kærum

liða munu starfa á Hjálparsíma
Rauða krossins yfir hátíðarnar. Í
fyrra bárust tæplega 200 símtöl á
þessum árstíma og voru flest
þeirra vegna einmanaleika, erfiðra
samskipta innan fjölskyldna og
neyslu áfengis og vímuefna.
Elfa Dögg Leifsdóttir, verkefnastjóri Hjálparsímans, segir að því
miður geti ekki allir notið jólahátíðarinnar og að margir eigi um
sárt að binda vegna veikinda,
fátæktar, sorgar, skilnaðar og
fleira. Hjálparsíminn er opinn
allan sólarhringinn og er ókeypis
að hringja í 1717 úr öllum símum.

almennings vegna heilbrigðisþjónustu fjölgaði
um sextán prósent milli áranna 2004 og 2005,
úr 244 í 290 skráð mál. Mál eru einnig orðin
flóknari og kröfur um rökstuðning og
greinargerðir umfangsmeiri. Þetta kemur
fram í nýrri greinargerð um eftirlit landlæknisembættisins með heilbrigðisstofnunum og
starfi heilbrigðisstétta.
Flestar kvartanir voru vegna Landspítalans
sem fækkaði þó hlutfallslega frá árinu á
undan. Næstmest var kvartað undan einkastofum, sérfræðilæknum, heimilislæknum,
tannlæknum, sálfræðingum og sjúkraþjálfurum. Kvörtunum fjölgaði vegna dvalar- og
hjúkrunarheimila. Landlæknisembættið lagði
tvisvar til við ráðherra að heilbrigðisstarfsmaður yrði sviptur starfsleyfi árið 2005.

HS

!+52%92) &J¹RHAGS¹¾TLUN !KUREYRAR

B¾JAR FYRIR ¹RIÈ  LIGGUR NÒ FYRIR

!KUREYRARB¾R

1.200 milljónir í
aukna þjónustu
&*2(!'34,5. Í fjárhagsáætlun

Akureyrarbæjar fyrir árið 2007
er gert ráð fyrir að 1.200 milljónum verði varið í framkvæmdir
vegna menningar-, íþrótta- og
æskulýðsmála.
Heildartekjur Akureyrarbæjar
verða tæpir 12,2 milljarðar króna
á næsta ári en heildargjöld
tæplega 11,9 milljarðar samkvæmt samstæðureikningi.
Á næsta ári verður 175
milljónum varið í fræðslu- og
uppeldismál og 690 milljónir í
menningarmál og munar þar
mest um menningarhús en áætlað
er að nota 680 milljónir vegna
þess.
HS

Þrisvar sinnum var heilbrigðisstarfsmanni
veitt lögformleg áminning í framhaldi
kvörtunarmáls og afrit sent til ráðherra.
Árið 2005 bárust í auknum mæli kvartanir
frá sjúklingum til landlæknisembættisins
vegna þess að erfitt var að fá afgreidd algeng
lyf þar sem þau voru ekki til á lager. Átti það
jafnvel við um lyf við alvarlegum sjúkdómum.
Stundum þurfti fólk að borga meira fyrir þau
lyf sem til voru þegar samsvarandi ódýrari
lyf vantaði. Haldnir voru fundir með Lyfjastofnun og þeim fyrirtækjum sem hlut áttu að
máli og hafa mál heldur þróast til réttrar áttar
að því er segir í greinargerðinni.
SDG
3*²+2!(²3'!.'52 !LVARLEGASTA AÈGERÈ LANDL¾KNIS
EMB¾TTISINS ER AÈ LEGGJA TIL VIÈ R¹ÈHERRA AÈ HANN SVIPTI
HEILBRIGÈISSTARFSMANN STARFSLEYFI

Gjöf til framtí›ar
Legg›u gó›an grunn a› framtí› barnsins
me› Framtí›arbók KB banka.
Me› 5.000 kr. gjafabréfi fær n‡r Framtí›arbókareigandi
2.500 kr. mótframlag frá bankanum.
A› auki fylgir glæsilegt flísteppi öllum 5.000 kr. gjafabréfum
til n‡rra jafnt sem eldri Framtí›arbókareigenda.
ﬁú getur gengi› frá kaupum á Framtí›arbók í síma 444 7000
e›a í næsta útibúi KB banka.

&92)2,%3!2!2 %SCOBAR VARAFORSETI
%L 3ALVADOR /RTIZ N¹MU OG
ORKUM¹LAR¹ÈHERRA 'VATEMALA )NGVAR
"IRGIR &RIÈLEIFSSON FORSTÎÈUMAÈUR *ARÈ
HITASKËLANS 3IM¹N STJËRNARFORMAÈUR
,A'EO ORKUFYRIRT¾KISINS OG 3EQUEIRA
UMHVERFISR¹ÈHERRA .ÅKARAGVA -9.$,!'%/

.¹MSKEIÈ *ARÈHITASKËLANS

Nýting jarðhita
í þjóðgörðum
*!2¨()4) Nýting jarðhita í og á

jörðum þjóðgarða og friðlanda
með sérstakri áherslu á umhverfissjónarmið var eitt aðalumræðuefni námskeiðs sem Jarðhitaskóli
Háskóla Sameinuðu þjóðanna hélt
nýlega þar sem fyrirlesarar voru
meðal annars frá Íslandi.
Námskeiðið sóttu yfirmenn
orku- og umhverfisráðuneyta,
stjórnendur raforkufyrirtækja og
rannsóknarstofnana og helstu
jarðhitasérfræðingar El Salvador,
Níkaragva, Kosta Ríka og
Gvatemala.
Námskeiðið er hið fyrsta í röð
námskeiða sem haldin verða í
Mið-Ameríku á næstu árum á
vegum Jarðhitaskólans.
SDG

 UMFERÈARËHÎPP
 UMFERÈARËHÎPP VORU TILKYNNT TIL
LÎGREGLU Å 2EYKJAVÅK FR¹ ÖVÅ KLUKKAN
SJÎ ¹ ÖRIÈJUDAGSMORGUN TIL KLUKKAN
SJÎ ¹ MIÈVIKUDAGSMORGUN !È SÎGN
LÎGREGLUNNAR Å 2EYKJAVÅK ER ÖETTA
MEIRA EN ALMENNT Å DESEMBER EN UM
 UMFERÈARËHÎPP ERU TILKYNNT TIL
LÎGREGLUNNAR ¹ DAG

ENNEMM / SÍA / NM24806
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6EÈUROFSI OG FLËÈ
4¥-!3 !4"52¨!


3TÅFLA BRAST VIÈ $JÒPADALSVIRKJUN

 6ATN FL¾ÈIR

Vatn flæddi yfir
aðra virkjunina

INN Å HÒS ¹ !KUREYRI LÎGREGLA OG
BJÎRGUNARSVEITARMENN VINNA ALLA
NËTT OG FRAM EFTIR DEGI VIÈ AÈ D¾LA
VATNI ÒR HÒSUNUM

6)2+*5. Stífla ofan við aðra af
tveimur Djúpadalsvirkjunum
brast í gær með þeim afleiðingum
að vatn flæddi yfir virkjunina.
Einnig flæddi yfir Eyjafjarðarveg og fór hann í sundur. Lögregla og björgunarsveitarmenn
fóru á staðinn og einnig var þyrla
Landhelgisgæslunnar kölluð
norður ef á henni þyrfti að halda.
Engin slys urðu á fólki.
„Vegagerðin er komin á
staðinn með sínar vinnuvélar og
er að ganga í það að fylla upp í
veginn,“ segir Jóhannes Sigfússon, varðstjóri lögreglunnar á
Akureyri. Hann segir ekki ljóst
hversu mikið tjón hafi hlotist
vegna flóðsins.
SÖS

(LÅÈARBRAUT ¹ !KUREYRI GREFST Å SUND
UR VIÈ 'LER¹RBRÒ 3ÒLUVEGUR OFAN
!KUREYRAR FER EINNIG Å SUNDUR

  !URSKRIÈUR FALLA
¹ 'R¾NUHLÅÈ Å %YJAFJARÈARSVEIT 3Ò
FYRSTA N¾R EKKI AÈ B¾JARDYRUM EN
ÎNNUR SKRIÈAN SEM FÁLL KLUKKAN SJÎ
LENDIR ¹ ÅBÒÈARHÒSUM OG GRIPAHÒS
UM ¥BÒAR 'R¾NUHLÅÈAR HJËN MEÈ
EITT BARN KOMUST UNDAN ¹ DR¹TTARVÁL
EN UM TUTTUGU K¹LFAR DR¹PUST Å FJËSI
SEM SKRIÈAN LENTI ¹
(UNDRAÈ METRA BREIÈ SKRIÈA FELLUR
¹ ÖJËÈVEGINN VIÈ +OLGRÅMUSTAÈI
SKAMMT FR¹ 'R¾NUHLÅÈ ,ÎGREGLA
LOKAR VEGUM ¹ SV¾ÈINU
(VÅT¹ Å RNESSÕSLU FL¾ÈIR YFIR BRÒNA
¹ "RÒARHLÎÈUM 6EGINUM UM "RÒAR
HLÎÈ LOKAÈ
!LMANNAVARNADEILD 2ÅKISLÎGREGLU
STJËRA SENDIR FR¹ SÁR TILKYNNINGU
VEGNA FLËÈS Å (VÅT¹ 3AMKV¾MT
HENNI M¹ BÒAST VIÈ ÖVÅ AÈ FLËÈIÈ Å
¹NNI VERÈI KOMIÈ NIÈUR FYRIR 6ÎRÈU
FELL ¹ 3KEIÈUM UPP ÒR KLUKKAN ÖRJÒ
OG VERÈI VIÈ 3ELFOSS UPP ÒR FIMM

"2²). 9&)2 ®,&53 -ARGIR VORU Å VIÈBRAGSSTÎÈU Å G¾RKVÎLDI EFTIR AÈ VATNSBORÈ ®LFUS¹R HAFÈI H¾KKAÈ VERULEGA

&2¡44!",!¨)¨34%&.

Í viðbragðsstöðu
vegna flóðs í Hvítá
Slökkvilið og björgunarsveitir voru í viðbragðsstöðu á Selfossi vegna mikilla
vatnavaxta í Hvítá í gær. Óttast var að flæddi yfir bakka Ölfusár og inn í hús
bæjarins. Allir íbúar Auðsholts voru innlyksa vegna flóðsins fram eftir degi.
&,«¨ Slökkviliðsmenn frá slökkvi-

3KEIÈARVEGI !UÈHOLTSVEGI OG VEGUM
VIÈ &ERJUKOT Å "ORGARFIRÈI LOKAÈ
VEGNA FLËÈS

av

Ap

at

n

"ÅLL LENDIR Å $JÒPADALS¹ EFTIR AÈ
VEGUR VIÈ BRÒNA FER Å SUNDUR UNDAN
BÅLNUM ®KUMANNINN SEM VAR EINN
Å BÅLNUM SAKAÈI EKKI

Hv

Sólheimar

ítá

"¾RINN !UÈSHOLT VERÈUR INNLYKSA
VEGNA FLËÈSINS HAFIST ER HANDA VIÈ
AÈ KOMA TUGUM HESTA ¹ ÖURRT LAND

Hv

 "RÒM OG VEGUM
VIÈ (VÅT¹ ¹ 3UÈURLANDI OG (VÅT¹
Å "ORGARFIRÈI LOKAÈ VEGNA MIKILLA
VATNAVAXTA

Flúðir

Auðsholt

ítá



liði Reykjavíkur ásamt björgunarsveitarmönnum frá öllum björgunarsveitum í Árnessýslu voru í
viðbragðsstöðu á Selfossi í gær
vegna vatnavaxta í Hvítá. Búist
var við að vaxa tæki í Ölfusá um
klukkan fimm í gærdag og óttast
að flæddi inn í hús á Selfossi.

Ólafsvellir
Selfoss

rsá

Þjó

!LMANNAVARNIR RÅKISINS HVETJA ÅBÒA
OG SUMARHÒSAEIGENDUR Å RNESSÕSLU
TIL AÈ G¾TA AÈ EIGUM SÅNUM VEGNA
H¾TTU ¹ FLËÈI

„Það er rólegt eins og er hjá
okkur, við bíðum bara átekta eftir
fregnum,“
segir
Höskuldur
Einarsson, deildarstjóri slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins. Hann
fór ásamt þrettán samstarfsmönnum sínum til Selfoss vegna vatnavaxtanna í Hvítá. „Við fórum úr
bænum um klukkan hálf fjögur og
verðum hérna fram eftir nóttu.
Helsta verkefnið verður að dæla
vatni úr þeim húsum sem flæðir
inn í, við erum tilbúnir með tvo
dælubíla og lausar dælur.“
Upp úr klukkan fjögur tók að
flæða inn í kjallara Selfosskirkju
og hófst björgunarfélag Árborgar
handa við að dæla upp úr honum.
Í Auðsholti í Hrunamannahreppi urðu öll átta íbúðarhúsin á
bænum innlyksa í allan gærdag
þegar flóðið umkringdi þau.
Björgunarsveitarmenn
unnu
ásamt íbúum fram eftir degi við
að bjarga hrossum sem voru á
sundi umhverfis bæinn.

Ekki flæddi að ráði inn í bæjarhúsin en dæluhús, sem sér bænum
fyrir vatni, varð fyrir vatnsflaumnum og þurfti að dæla vatni
úr kjallara þess.
Íbúar á Ólafsvöllum urðu einnig fyrir barðinu á Hvítárflóðinu,
en um þrjátíu hestar urðu innlyksa á landinu, sem er sunnan við
Hestvatn. Björgunarsveitarmenn
aðstoðuðu bæjarbúa við að bjarga
hestunum og koma þeim á þurrt
land. Um klukkan fimm í gærdag
hafði öllum hestunum verið bjargað. Vatnsyfirborðið náði nánast
upp að bæjardyrum þegar mest
var en ekki flæddi inn í hús.
Búist er við áframhaldandi
rigningargusum næstu daga og
eitthvað fram yfir jól. Þorsteinn
V. Jónsson, veðurfræðingur á
Veðurstofu Íslands, segist búast
við að umfang flóðanna minnki á
næstu dögum þrátt fyrir að veður
haldist enn hlýtt.
SALVAR FRETTABLADIDIS

3IGRÅÈUR 0ÁTURSDËTTIR OG +JARTAN 'EORGSSON ¹ «LAFSVÎLLUM

Horfði á eftir þeim út í flóðið
,YNGDALSHEIÈI SEM LIGGUR MILLI
¶INGVALLA OG ,AUGARVATNS ORÈIN ËF¾R
VEGNA VATNAVAXTA
%FRI STÅFLAN Å $JÒPADALSVIRKJUN BRESTUR
MEÈ ÖEIM AFLEIÈINGUM AÈ VATN
FL¾ÈIR YFIR VIRKJUNINA %YJAFJARÈARVEGUR
ROFNAR VEGNA FLËÈSINS
(LUTI SLÎKKVILIÈS HÎFUÈBORGARSV¾ÈIS
INS ER SENT ¹ 3ELFOSS ¹SAMT BJÎRGUNAR
SVEITARMÎNNUM VEGNA ËTTA VIÈ AÈ
®LFUS¹ FL¾ÈI YFIR BAKKA SÅNA OG INN
Å HÒS B¾JARINS "ÒIST ER TIL AÈ FLËÈIÈ
N¹I H¹MARKI RÁTT FYRIR MIÈN¾TTI

  6ATN FL¾ÈIR MEÈ
FRAM FLUGSKÕLUM OG YFIR FLUGVALLAR
ST¾ÈIÈ ¹ !KUREYRARFLUGVELLI ®LLU
INNANLANDSFLUGI AFLÕST
®LFUS¹ TEKIN AÈ VAXA SLÎKKVILIÈS
MENN ENN Å VIÈBRAGÈSSTÎÈU ¹
3ELFOSSI

„Ég stend hérna í glugganum og
horfi á vatnsflauminn. Eiginmaður minn og sonur eru einhvers
staðar að bjarga skepnum því við
eigum svo mikið af hrossum og
kvígum úti,“ segir Sigríður
Pétursdóttir, bóndi á Ólafsvöllum
á Skeiðum. Þar var vatn úr Hvítá
farið að flæða nálægt bæjardyrunum.
„Ég sá bara á eftir þeim út í
flóðið á dráttarvélum í morgun.
Ástandið hjá okkur hefur orðið
slæmt í stórum flóðum og þetta er
orðið ofboðslega mikið núna.“
Um klukkan fjögur kom Kjartan Georgsson, eiginmaður Sigríðar, rennblautur inn úr flóðinu. „Við
vorum að koma inn í land, við
fengum björgunarsveitina á Selfossi til þess að hjálpa okkur við
að koma skepnunum á þurrt. Það
voru fleiri í vandræðum en ég,“
segir hann. „Þetta var orðinn mikill mannskapur og við höfðum
þetta loksins. Hrossin voru komin
á sund hjá okkur en við náðum að
bjarga þeim öllum.“
SÖS

(*«.).  «,!&36®,,5- 3IGRÅÈUR OG +JARTAN SEGJAST NOKKUÈ VÎN VATNAVÎXTUM Å (VÅT¹

EN FLËÈIN Å G¾R HAFI VERIÈ MEÈ ÖVÅ MESTA SEM ÖAU HAFI SÁÈ

&2¡44!",!¨)¨34%&.

,/+!¨ ¶ESSI BÅLL KOMST EKKI LENGRA EFTIR

AÈ ¹IN FL¾DDI YFIR BAKKA SÅNA

$JÒPADALS¹ Å %YJAFIRÈI

Bíll lenti í á er
vegurinn gaf sig
Bíll lenti úti í Djúpadalsá í
Eyjafirði þegar vegurinn við
brúna fór í sundur undan
bifreiðinni um hádegi í gær. Einn
maður var í bílnum en hann slapp
heill á húfi.
Maðurinn var strandaglópur
sunnan megin við ána um tíma
þar sem vegurinn var rofinn en
lögregla og björgunarsveitarmenn komu honum til bjargar að
lokum. Björgunarsveitirnar Súlur
og Dalbjörg voru sendar á
staðinn til aðstoðar við björgun.
Þyrla Landhelgisgæslunnar fór
einnig á vettvang.
SÖS

&ËLK ¹ !UÈSHOLTI INNLYKSA

Sjaldan séð
neitt þessu líkt
„Það eru allir innlyksa á þessari
torfu,“ segir Steinar Halldórsson,
bóndi á Auðsholti, en Auðsholt
verður iðulega fyrir vatnavöxtum
í Hvítá vegna staðsetningar. Allir
þrjátíu íbúar á svæðinu voru
innlyksa í gær vegna flóðsins í
Hvítá.
„Vatnsflaumurinn er alveg
ofboðslegur, menn hafa ekki séð
annað eins í langan tíma.“ Hann
segir þó enga hræðslu í fólki enda
sé það vant svona vatnavöxtum.
„Þetta er nokkurn veginn árviss
viðburður hjá okkur en vatnið
hefur sjaldan verið svona mikið.
Við tókum hross upp á hólana í
gær vegna þess að við áttum von
á einhverju flóði, en ekki svona
miklu. Einhver hross voru því
ekki komin nógu langt upp á
hólana og þurftum við að bjarga
þeim með hjálp björgunarsveitarmanna.“
Steinar segist hafa grun um að
allar girðingar á svæðinu hafi
farið í flóðinu aðfaranótt miðvikudags og ljóst að tjónið sé
þónokkuð. „Það væsir samt ekki
um okkur hérna, við höfum ennþá
rafmagn og rennandi vatn.“
SÖS

ENNEMM / SIA / NM25243

Brandari dagsins
Nokia 2610 á 7.900 kr. meðan birgðir endast, aðeins í dag!

2.500 kr.

NOKIA 2610

Verð aðeins í dag

7.900 kr.

700 kr.

Léttkaupsútborgun

5.000 kr.
auka jólaafsláttur

í dag

600 kr. á mánuði í 12 mánuði.
Jólaverð áður 12.900 kr.
Sígild hönnun, íslenskt
valmyndakerfi og handfrjáls
hátalari.
Þú finnur jólagjöfina í ár í næstu verslun Símans eða á vefversluninni á siminn.is



Veitingastaður
IKEA
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6EÈUROFSI OG FLËÈ

Opnum kl. 9:00
mánudaga - laugardaga

Morgunverður
kl. 9:00 - 11:00
6%'52).. ¥ 35.$52 %YJAFJARÈARBRAUT VESTRI FËR Å SUNDUR EFTIR AÈ STÅFLA BRAST OFARLEGA Å $JÒPADALS¹ "ÒIST ER VIÈ ÖVÅ AÈ VIÈGERÈIR

MUNI TAKA NOKKRA DAGA

195,-

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

Hádegisverður
framreiddur allan daginn

Aurskriður og flóð í
Eyjafjarðarsveit
Gífurlegur vatnselgur olli miklu tjóni á Akureyri og víðar í Eyjarfjarðarsveit í
fyrrinótt og fram eftir gærdeginum. Vatn flæddi inn í íbúðarhús, vegir fóru í
sundur, aurskriður féllu á sveitarbæ og stífla í Djúpadalsá brast.
Mikill vatnselgur vegna rigningaveðurs olli töluverðu tjóni á Akureyri og víðar í Eyjarfirði í fyrrinótt og gærdag. Vatn flæddi inn í
hús á Akureyri, vegir fóru í sundur, aurskriður féllu á bæ í sveitinni og stífla í Djúpadalsá brast.
Ofsaveðrið hófst á þriðjudagskvöld og olli miklum leysingum.
Slökkvilið Akureyrar hóf samstundis aðgerðir vegna flóðanna
og björgunarsveitin Súlur var
kölluð út stuttu síðar til aðstoðar.
Að sögn Rúnars Jónssonar hjá
Súlum fór mestur tími þeirra í
verðmætabjörgun, dælingar úr
húsum og áveituframkvæmdir.
Vatn flæddi inn í kjallara við

290,-

framreiddur allan daginn fram að jólum
Hrafnagil

Eyja
f

Akureyri

jarð
ará

Grænmetisbuff m/kúskús, grænmeti
og graslaukssósu

Kvöldverður

&2¡44!",!¨)¨(2%)¨!2

Djúpadals- Möðruvellir
vikjun
Grænahlíð

$*²0!$!,3 "IFREIÈ LENTI ÒT Å ¹NNI Å VATNSELGNUM -AÈUR OG HUNDUR VORU Å BIFREIÈINNI

EN ÖEIM TËKST MEÈ UNDRAVERÈUM H¾TTI AÈ BJARGA SÁR ¹ LAND

Grenilund og olli miklu tjóni á
nokkrum húsum í götunni. Þá
grófst Hlíðarbraut í sundur við
Glerárbrú en bráðarbirgðaviðgerðum á veginum lauk þó í gær.
Vatnselgurinn fór að sjatna undir
morguninn og hættu menn þá
störfum á Akureyri.
Stuttu síðar féllu svo aurskriður á útihús og íbúðarhús á bænum
Grænuhlíð í Eyjafjarðarsveit. Þar
drápust á annan tug kálfa þegar
annað útihúsið féll saman. Björgunarsveitin Dalbjörg var þar að
störfum fram eftir degi í gær
ásamt bændum í sveitinni.
Að sögn Ragnars Jónssonar hjá
Dalbjörgu voru á bilinu 20 til 25
menn frá björgunarsveitinni sendir í Grænuhlíð til að aðstoða við að
bjarga því sem bjargað varð. „Við
erum búnir að vera með dráttarvélar og það kom verktaki með
traktorsgröfu og vörubíl. Svo
mætti jarðýta og hjólaskófla síðdegis til að ná aurnum frá húsinu

&2¡44!",!¨)¨  (2%)¨!2

og veita honum eitthvað annað.
Það er búið að hreinsa innan úr
húsinu og bjarga því sem bjargað
verður. Við ákváðum að hætta
undir kvöld þar sem það var komið
myrkur og það sást ekkert upp í
hlíðina.“
Ragnar segir að fólk hafi komið
víðs vegar að úr sveitinni til þess
að hjálpa til í Grænuhlíð. „Þessu
var bara skipt á vaktir. Konurnar
komu með fiskisúpu handa mannskapnum og þetta leystist með því
að allir hjálpuðust að.“
Undir hádegisbilið í gær brast
síðan efri stíflan í Djúpadalsá og
tók Eyjarfjarðarbraut vestri í
sundur. Búist er við því að viðgerðir taki nokkra daga. Verulegt
tjón varð á virkjuninni. Einn bíll
varð þar innlyksa og var einn
maður í honum ásamt hundi.
Honum tókst að bjarga sér og
hundinum með undraverðrum
hætti úr ólgandi fljótinu og slapp í
land ómeiddur. THORDUR FRETTABLADIDIS

 TIL  K¹LFAR FËRUST ÖEGAR ÒTIHÒS FÁLL SAMAN UNDAN AURSKRIÈU Å 'R¾NUHLÅÈ

590,-

Hangikjöt með kartöflum, uppstúf,
rauðkáli og grænum baunum

Þrjár máltíðir = 1075,-

Þú átt allt gott skilið!

Fjölskyldan slapp á dráttarvél
„Það fóru hérna tvö útihús og 15
til 16 kálfar eru dauðir. Eldra
húsið hrundi ofan á kálfana og
suma þeirra þurfti maður bara að
skjóta þar sem hausarnir stóðu
einir undan þakinu. Það var ekkert annað hægt að gera en að lóga
þeim,“ segir Óskar Kristjánsson
bóndi í Grænuhlíð.
Hann slapp ómeiddur ásamt
konu sinni og barni með því að
keyra á dráttarvél yfir aurskriðuna og komast í öruggt skjól á
bænum Hrísum. Óskar segir
skriðuna hafi valdið honum gífurlegu tjóni. „Það er ægilegt verk
sem er hérna fyrir höndum. Þetta

'2.!(,¥¨ !URSKRIÈA FÁLL ¹ ÅBÒÈARHÒS
OG TVÎ ÒTIHÒS Å B¾NUM

er mikið áfall.“ Hátt á fjórða tug
manna frá nærliggjandi bæjum
og björgunarsveitinni Dalbjörgu
komu Óskari til hjálpar í gær við

að moka frá bænum og hreinsa
íbúðarhúsið. Meðal annars var
farið með haugsugu inn í húsið til
að ná mesta aurnum af gólfinu.
Síðan lögðust allir á eitt við að
skafa af gólfinu með gúmmísköfum. Að endingu voru settir blásarar inn í húsið til að reyna að
þurrka það.
Aðspurður segist Óskar alveg
eins búast við fleiri skriðum
þegar líður á vikuna, en aftakaveðri er spáð á laugardag. „Það
má auðvtiað guð einn vita. Ef
hann kemur með aðra svona rigningu þá náttúrulega veit maður
aldrei hvað getur skeð.“
ÖSJ

Opið Virka daga kl. 10-18 / Laugard. kl. 11-20 - Sunnud. 10-12

G

20%

20%

afsláttur

afsláttur

SS HAMBORGARHRYGGUR

SS HÁTÍÐARLAMB

NÓTÚNS SÉRVERKAÐ HANGILÆRI

ÚRBEINAÐUR

FIMMBERJA

ÚRBEINAÐ

1.998

kr.
kg

15%

afsláttur

HÚSAVÍKUR HANGIKJÖT
TVÍREYKT

1.898

kr.
kg

HÚSAVÍKUR HANGILÆRI
MEÐ BEINI

1.798

FJALLALAMB

ÆRINGI OG HÖFÐINGI

kr.
kg

EGILS HVÍTÖL
1.25 l

RAUTT GEVALIA
500 G

349

kr.
pk.

199

MAIZENA SÓSUJAFNARI

169

KNORR SÓSUR

99

kr.
pk.

í desember

kr.
pk.

kr.
stk.
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30%

20% 719

MÓA VEISLUFUGL
MEÐ FYLLINGU

afsláttur

ALI JÓLASKINKA

1.189

SÆNSK

KALKÚNABRINGUR

Verð frá:

MEÐ FYLLINGU

afsláttur

kr.
kg

2.238

kr.
kg

kr.
kg
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OSCAR

kraftur!

Beauvainsum!
með mat

Verði ykkur að góðu!
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«LÎF 3 "ALDURSDËTTIR UPPLÕSINGAFULLTRÒI ,ANDSBJARGAR

Sjálfboðaliðar
unnu sleitulaust
„Það er búið að vera nóg að gera
hjá okkur í dag, ég hef varla tölu
á útköllunum,“ segir Ólöf Snæhólm Baldursdóttir, upplýsingafulltrúi
Slysavarnafélagsins
Landsbjargar um gærdaginn.
„Fólk úr björgunarsveitum
um allt land vann sleitulaust að
björgunarstörfum allan gærdag,
bæði vegna flóða og veðurs. Svo
var vinna við strandið í
Hvalsnesfjöru náttúrulega í fullum gangi á sama tíma.“
Hún segist mjög ánægð með
viðbrögðin hjá björgunarsveitarmönnum, ekki hafi verið vandamál að kalla út fólk í öll björgunarstörfin. „Fyrir norðan voru um
sjötíu manns að vinna við
&2 (6¥42"!++! "¾RINN ¹ (VÅT¹RBAKKA FËR UNDIR VATN ÖEGAR (VÅT¹ Å "ORGARFIRÈI FL¾DDI YFIR BAKKA SÅNA Å G¾R "¾JARBÒAR VORU

SELFLUTTIR MEÈ DR¹TTARVÁL TIL OG FR¹ B¾NUM

3+%335(/2.-!'.²3

¶ORSTEINN 6 *ËNSSON VEÈURFR¾ÈINGUR HJ¹ 6EÈURSTOFU ¥SLANDS

Hlýnun og rigning orsökin
„Ástæðan fyrir þessum flóðum og vatnavöxtum er í
meginatriðum sú að það hlýnar ansi ört og rignir á
sama tíma,“ segir Þorsteinn V. Jónsson, veðurfræðingur hjá Veðurstofu Íslands, um veðurfarslega
skýringu á flóðum gærdagsins.
„Þegar það hlýnar svona ört þá bráðnar snjórinn
ofan á rigninguna og skapar svakalega vatnavexti.“

Hann segir niðurföll hönnuð til þess að þola þá
úrkomu sem er að öllu jöfnu hérna á landinu en
þegar snjórinn bráðni líka sé hætta á að þau hafi
ekki við öllu vatninu. En býst hann við að þessi flóð
haldi áfram á meðan hlýindin standa yfir? „Nei, ég
geri ekki ráð fyrir því. Þegar mesti snjómassinn er
farinn af stað þá sjatnar í þessu.“
SÖS

björgunaraðstoð, meðal annars
vegna aurskriða og rofinna vega.
Þar fyrir utan voru um hundrað
og tuttugu að vinna á strandstaðnum fyrir utan alla þá sem
komu til hjálpar á Selfossi og
annars staðar á Suðurlandi.“
Ólöf segir þessar hamfarir
koma á sérstaklega slæmum
tíma, en nú er aðalfjármögnunaraðgerð Landsbjargar, flugeldasala, að fara í fullan gang. „Auðvitað er alltaf slæmt þegar svona
hlutir gerast en þetta er sérstaklega slæmur tími því fólkið sem
vinnur að flugeldasölunni eru
sömu sjálfboðaliðarnir og eru að
aðstoða fólk vegna flóðanna.“
SÖS

6EGIR LOKUÈUST VÅÈA UM LAND VEGNA VATNAVAXTA

Skriður lokuðu vegum
Fjölmargir vegir á landinu lokuðust vegna vatnavaxta og aurskriða
í gær. Á Vesturlandi var ófært um
Ferjukot í Borgarfirði sökum
vatnsskemmda, Gjábakkavegur
var ófær vegna vatnavaxta, Hvítá
flæddi yfir Skeiðarveg við Brúarhlöð og Auðsholtsvegur var sömuleiðis ófær vegna vatnselgs.
Í Eyjarfirði lokuðu skriður
vegum
á
þremur
stöðum.

Eyjafjarðarbraut vestri fór í sundur í námunda við Skáldstaði,
Hörgárdalsvegur lokaðist við
bæinn Skriðu og Hólavegur við
Grænuhlíð var einnig ófær sökum
aurs. Þá var varað við miklu vatnsveðri og grjóthruni í Hvalnes- og
Þvottárskriðum austan við Höfn í
Hornafirði. Engum vegum hafði
verið lokað á Suðurlandi í gærkvöldi.
ÖSJ

Hafðu það jólalegt
ISIG jólaskraut kúlur
6 stk. Ø6 cm 290,-

ISIG jólasokkur
L42 cm 195,-

ISIG púði hjarta
40x40 cm ýmsir litir 890,-/stk.

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

© I n t e r I K E A S y s t e m s B . V. 2 0 0 5

GLÄNSA innisería 40 perur
ýmsir litir 690,GLÄNSA ljósakrans
Ø40 cm 1.590,-

ISIG lugt f/kubbakerti
H28 cm 990,-

ISIG ljósasería stjörnur
63 perur net 1,2x1,2 m 1.290,-

ISIG jólaskraut
Ø15 cm 2 stk. 790,-

Lengri afgreiðslutími til jóla!
ISIG körfur 3 stk.
bananatrefjar 450,-

ISIG þurrkuð blóm
H115 cm rautt 595,-

Opið frá 10-22
Þorláksmessa
10-23
www.IKEA.is
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Gunnar og stúdentarnir

b3TAÈA FLOKKSINS EINS
OG HÒN ER Å DAG ER
N¹TTÒRULEGA EKKI TIL AÈ
HRËPA HÒRRA YFIRm

b!LMENN SAMSTAÈA ER MEÈAL
N¹MSMANNA UM AÈ MARGT MEGI
BETUR FARA HJ¹ ,¥. OG AÈ L¹NIN
M¾TI EKKI FRAMF¾RSLUÖÎRF STÒD
ENTA EN ÖAÈ ERU Ö¾R SKOÈANIR
SEM UNDIRRITAÈUR HEFUR REYNT AÈ
ENDURSPEGLA VIÈ LITLA HRIFNINGU
'UNNARSm
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,EIKKONA

Þarf ekki að
vera hér
b-ÁR FINNST ÖETTA SVOLÅTIÈ SKRÅTIÈ
(VERS VEGNA VERÈUR ÖESSI GAGNA
MIÈSTÎÈ EKKI BARA ¹ "RETLANDI ¡G
VILDI BARA AÈ VIÈ V¾RUM STOLTARI AF
OKKUR SJ¹LFUM SEM ÖJËÈ ËSNORTIN
OG EINL¾G ÖJËÈ Å ÒTR¹S m SEGIR %DDA
"JÎRG %YJËLFSDËTTIR LEIKKONA SPURÈ
UM Ö¹ HUGMYND AÈ REISA HUNDRAÈ
ÖÒSUND FERMETRA GAGNAMIÈSTÎÈ FYRIR
"RITISH 4ELECOM ¹ ¥SLANDI b¡G HELD
AÈ VIÈ ¾TTUM AÈ TRÒA ÖVÅ AÈ VIÈ
SÁUM KL¹RARI EN SVO AÈ VIÈ EIGUM
EINUNGIS AÈ FRAMLEIÈA ¹L OG GEYMA
EINHVER GÎGN FYRIR "RETA ¡G VIL AÈ
VIÈ HORFUM LENGRA FRAM Å TÅMANN OG
SPYRJUM SPURNINGARINNAR (VAÈ ER
AÈ VERA ¥SLENDINGURm
b6IRKJANIR TIL D¾MIS AÈ F¹ VIRKJUN
ER ORÈIÈ EINS OG AÈ F¹ -ILLET ÒLPU
Å GAMLA DAGA $ETTUR OKKUR EKKERT
ANNAÈ Å HUG 6IÈ HVAÈ ERUM VIÈ
AÈ MIÈA OKKUR OG ELTAST VIÈ -IG
LANGAR BARA AÈ VIÈ STOPPUM AÈEINS
OG LÅTUM Å KRING UM OKKUR ÖVÅ ÖETTA
GERIST ALLT OF HRATT ¶EGAR FËLK EIGNAST
PENINGA Ö¹ VILL ÖAÈ EIGNAST MEIRI
PENINGA (VEN¾R SEGIR RÅKI MAÈUR
INN bNÒ ¹ ÁG NËG AF PENINGUMm ¡G
HELD VIÈ ¾TTUM FREKAR AÈ EINBEITA
OKKUR AÈ INNRI M¹LEFNUM TVÎFALDA
VEGI OG BORGA FËLKINU SEM ELUR
UPP BÎRNIN OKKAR OG SJ¹ TIL ÖESS AÈ
ALLIR GETI HAFT ÖAÈ SKÅTS¾MILEGT 6IÈ
¾TTUM AÈ HUGA VEL AÈ HEILDINNI ¡G
HELD AÈ *ËN 3IGURÈSSON YRÈI EKKI
STOLTUR AF ÎLLU ÖESSU RUGLI OG HANN
SEM STËÈ UPP FYRIR OKKUR &YRIR HVAÈ
EF VIÈ SELJUM OKKUR SVONA ËDÕRTm

Jólainnkaupin á Laugavegi
b¡G HEF ÖAÈ BARA FÅNT OG ¹TTI EINMITT AFM¾LI Å
G¾R ¹SAMT TVÅBURASYSTUR MINNI OG ELDRI
SYSTURm &LOSI SEGIST EKKI HAFA HALDIÈ UPP
¹ DAGINN SÁRSTAKLEGA AÈ ÎÈRU LEYTI EN
ÖVÅ AÈ HANN HAFI SKIPST ¹ AFM¾LISGJÎF
UM VIÈ SYSTKINI SÅN OG BORÈAÈ GËÈAN
MAT Å FAÈMI FJÎLSKYLDUNNAR
b¡G ER Å FULLRI VINNU SEM VIÈSKIPTA
FR¾ÈINGUR HJ¹ +0-' OG ÖAÈ ER NËG
AÈ GERA Å VIÈSKIPTALÅFI LANDS
MANNA ÖESSA DAGANA OG
ÖAR MEÈ Å VINNUNNI HJ¹
MÁR ¶AÈ ER HINS VEGAR EKKI
MIKIÈ AÈ GERA Å B¾JARSTJËRN
+ËPAVOGS ÖESSA DAGANA EN
NÒ ER NÕBÒIÈ AÈ SAMÖYKKJA
FJ¹RHAGS¹¾TLUN N¾STA ¹RS
!NNARS HEF ÁG MEIRI ¹HYGGJ
UR AF ÖEIM VERKEFNUM SEM

BÅÈA MÅN HEIMA FYRIR JËLIN EINS OG AÈ KL¹RA AÈ
FLÅSALEGGJA OG SETJA UPP HILLUR EN ÁG ER BJARTSÕNN
¹ AÈ ÁG N¹I AÈ KL¹RA ÖESSI VERKEFNI FYRIR JËLm
&LOSI SEGIST HALDA HEFÈBUNDIN JËL OG
SN¾ÈA RJÒPUR ¹ AÈFANGADAGSKVÎLD Å FAÈMI
FJÎLSKYLDUNNAR EN FARI SVO Å JËLABOÈ ¹
JËLADAG OG ANNAN DAG JËLA b¡G GERI EKKI
MIKLAR KRÎFUR UM GJAFIR EN ÖAÈ ER ALLTAF
GAMAN AÈ F¹ B¾KUR ¡G FÁKK «VINI RÅKISINS
Å AFM¾LISGJÎF OG LANGAR AÈ LESA 3ENDIHERR
ANN EFTIR "RAGA «LAFSSONm
&LOSI VAR AÈ S¾KJA BÎRNIN Å LEIKSKËL
ANN ÖEGAR BLAÈAMAÈUR N¹ÈI TALI AF
HONUM OG SAGÈIST HANN VERA ¹ LEIÈ
MEÈ ÖAU NIÈUR ¹ ,AUGAVEG ÖR¹TT
FYRIR SLAGVEÈURSRIGNINGU b-ÁR FINNST
SKEMMTILEGAST AÈ VERSLA ¹ ,AUGA
VEGINUM OG ÖAÈ VERÈUR ENGINN
VERRI ÖËTT HANN VÎKNI AÈEINSm

3.².).'52
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N -UNUR ¹ MILLI ¹RSTÅÈA ER KOM
INN TIL AÈ ÖVÅ
AÈ MÎNDULL
JARÈAR HALLAR
UM  GR¹ÈUR
EN ST¾ÈI HANN
TEINRÁTTUR V¾RI
ENGINN MUNUR
¹ SUMRI OG
VETRI *ÎRÈIN SNÕST   SINN
UM Å KRINGUM SËLINA ¹ ¹RI HVERJU
SEM ÖÕÈIR AÈ ¹RIÈ ER FJËRÈUNGI AF
DEGI OF STUTT MIÈAÈ VIÈ SNÒNING
JARÈAR ¶ETTA ER LEIÈRÁTT MEÈ
HLAUP¹RI ¹ FJÎGURRA ¹RA FRESTI EN
HEFUR EINNIG ÖAU ¹HRIF AÈ VETRAR
SËLSTÎÈUR LENDA EKKI ¹ N¹KV¾M
LEGA SAMA TÅMA ¹ ¹RI HVERJU

Í Ekvador eru allir dagar eins
„Er nú farið að dimma aftur,“ segir fólk um land allt
á haustin, og alltaf virðist
það koma okkur jafn mikið
á óvart þó að fátt sé í raun
jafn fyrirsjáanlegt. Ef það
er svo að mannkynið á rætur sínar að rekja til svæðisins í kringum miðbaug
er kannski eitthvað djúpt í
DNA-kóðanum sem segir að
það eigi að vera bjart á daginn og dimmt á næturnar.
Við miðbaug, sem einnig er nefndur Ekvador, eru allir dagar og
nætur jafn langar. Maximo Ortega
járnbindingamaður og barþjónn á
Champagne Club kemur frá landinu Ekvador, sem einmitt er staðsett beint á samnefndum baug.
„Ég kom fyrst til Íslands fyrir
sjö árum síðan um miðjan febrúar.
Það var mjög spes, það er enginn
snjór í Ekvador eða mjög dimmt á
veturna. Ég skoðaði mikið, enda
eru allir dagar eins í landi mínu.“
Maximo lærði íslensku í Náms-

-!8)-/ /24%'! (EFUR BÒIÈ ¹ ¥SLANDI Å

SJÎ ¹R (ANN KVARTAR EKKI UNDAN ÅSLENSKA
VETRINUM EN SEGIR VANTA UPP ¹ SUMARIÈ

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

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

flokkunum en hafði fengið undirbúning í Ekvador. En var eitthvað
sem bjó hann undir veturinn hér?
„Ég þekkti marga Íslendinga í
Ekvador, til dæmis var íslenskur
skiptinemi á heimili mínu. Þeir
sögðu mér að það væri snjór og
kalt á veturna en voru ekki búnir
að minnast á myrkrið.“
Og hvernig voru svo viðbrigðin? „Ég sakna ekki birtunnar sérstaklega. Íslenski veturinn er
ágætur þótt það sé kalt, en sumrin
eru ekki nógu hlý til að sumur
megi kalla.“
Maximo bíður nú eftir ríkisborgararétti sínum. Suður-Ameríkubúar þurfa að búa sjö ár á Íslandi
til að fá ríkisborgararétt og mun
hann hafa verið hér nógu lengi
næstkomandi febrúar, en honum
hefur nýlega verið sagt að hann
þurfi að bíða í sex mánuði eða ár í
viðbót eftir svari.
Vetrarsólstöður eru í ár klukkan 00.22 þann 22. desember, eða
rétt eftir miðnætti í nótt. Í fyrra
voru þær klukkan 18.35 þann 21.
desember. Þær marka þann tímapunkt þegar dagarnir hætta að
styttast og fara að lengjast aftur.
VALURG FRETTABLADIDIS

3«,34®¨52 6)¨ 3«,&!2! ¶AÈ ER
ËNEITANLEGA DIMMARA ¹ VETURNA ¹ ¥SLANDI
HELDUR EN Å %KVADOR

%+6!$/2 -IÈBAUGURINN Å %KVADOR ER KIRFILEGA MERKTUR

6ETRARSIÈIR VÅÈA UM HEIM
Í flestum menningarsamfélögum er haldið upp á þau
tímamót þegar daginn tekur að lengja á ný. Í Kína og
Austur-Asíu er haldið upp á dong zhì-hátíðina. Hún er
byggð á hugmyndinni um Ying og Yang og er talið að
nú fari jákvæða orkan að streyma inn og sú neikvæða
út. Fjölskyldur koma saman og borða marglita
hrísgrjónabolta er nefnast Tang Yuan.
Elsta vetrarhátíðin sem vitað er um er frá Íran og
nær alla leið aftur til Zoroaster-trúarbragðanna, en
samkvæmt þeim eru vetrarjafndægur talin merkja
upphaf vetrar.
Ýmsar aðrar merkingar eru tengdar þessum árstíma. Gyðingar halda upp á ljósahátíðina Hanukkah,
sem á sér stað um miðjan vetur og stendur í átta
daga, en hún markar þau tímamót er ljósin voru aftur
kveikt í hofinu eftir hernám Selúsída.
Kwanzaa-hátíðin var fundinn upp árið 1966 af
marxistanum Ron Karenga til að gefa blökkumönnum í Bandaríkjunum eitthvað til að halda upp á annað
en hvít jól.
Esperantistar halda svo upp á Zamenhof-daginn,
sem er afmælisdagur stofnanda tungumálsins, L.L.
Zamenhof.
Ásatrúarmenn halda upp á tólf daga vetrarblót
sem byrjar við vetrarjafndægur. Talið er að menn

+7!.:!! (4¥¨). (ALDINN H¹TÅÈLEGA ÖANN  DESEMBER ¹R

HVERT AF "ANDARÅKJAMÎNNUM AF AFRÅSKUM UPPRUNA

hafi á þessum tíma fórnað svíni til Freys í heiðninni.
Er svínabógurinn líklega arfleifð frá því að blótið
rann saman við miðsvetrarhátíð kristinna manna,
jólin, sem tákna fæðingu frelsarans og þar með komu
ljóssins.
VG

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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4VÎ VINNUSLYS ¹TTU SÁR STAÈ ¹ +¹RAHNJÒKUM SÅÈASTLIÈNA HELGI ,ANGFLEST
VINNUSLYS EIGA SÁR STAÈ Å BYGGINGU OG VIÈGERÈ MANNVIRKJA SAMKV¾MT
TÎLUM 6INNUEFTIRLITSINS FR¹ ¹RINU 

ÒT FR¹ ALVARLEIKA ÖESS SKAÈA SEM HLÕST $¾MI UM ALVARLEG VINNUSLYS ERU
SLYS SEM LEIÈA TIL ÖESS AÈ STARFSMAÈUR BEINBROTNAR &JÎLDI SLÅKRA SLYSA
HEFUR AUKIST MEÈAL KARLMANNA UNDANFARIN ¹R EN NOKKURN VEGINN STAÈIÈ
Å STAÈ MEÈAL KVENNA %R ÖAÈ TALIÈ TENGJAST MIKLUM UMSVIFUM Å
MANNVIRKJAGERÈ ¶EGAR VINNUSLYS ¹RIÈ  ERU FLOKKUÈ EFTIR
ATVINNUGREINUM VERÈA LANGFLEST Å BYGGINGU OG VIÈGERÈ
MANNVIRKJA EÈA  ¶AÈ ¹R URÈU ALLS  VINNUSLYS OG
ERU SLYS Å BYGGINGU OG VIÈGERÈ MANNVIRKJA ÖVÅ RÒMUR
ÖRIÈJUNGUR ALLRA VINNUSLYSA .¾STFLEST VINNUSLYS URÈU
Å FLOKKNUM OPINBER ÖJËNUSTA OG FLEIRA EÈA  ¶AR
¹ EFTIR KOM FLOKKURINN FISKIÈNAÈUR HRAÈFRYSTIHÒS
FISKVINNSLUSTÎÈVAR MEÈ  SLYS %KKERT SLYS VARÈ Å
FLOKKNUM TRYGGINGAR OG EITT SLYS VARÈ Å FLOKKNUM ÕMIS
IÈNAÈUR OG VIÈGERÈIR
¶EIR SEM LENDA OFTAST Å VINNUSLYSUM ERU ÖEIR ËFAGL¾RÈU
SEM ER S¹ HËPUR Å SAMFÁLAGINU SEM MINNSTAN MÎGULEIKA ¹ TIL AÈ
TAKA AÈ SÁR STÎRF SEM KREFJAST EKKI LÅKAMLEGS ATGERVIS
!LLS BIÈU ÖRÅR BANA Å VINNUSLYSUM ¹RIÈ 
(EIMILD WWWVINNUEFTIRLITIS





(EIMILD (AGSTOFA ¥SLANDS

(VAÈ ER VINNUSLYS

fréttir og fróðleikur

!TVINNUREKENDUM BER AÈ TILKYNNA UM ÎLL SLYS ÖAR SEM
STARFSMAÈUR DEYR OG ÖEGAR STARFSMAÈUR VERÈUR ËVINNUF¾R Å
AÈ MINNSTA KOSTI EINN DAG 'EFA ÖARF TIL KYNNA HVAÈA DAG
SLYSIÈ VARÈ
3LYS ÖAR SEM LÅKUR ERU ¹ AÈ STARFSMAÈUR HAFI ORÈIÈ FYRIR
LANGVINNU EÈA VARANLEGU HEILSUTJËNI SKAL TILKYNNA 6INNU
EFTIRLITINU INNAN SËLARHRINGS SVO AÈ VETTVANGSRANNSËKN
GETI FARIÈ FRAM 3LYSIN SKULU AUK ÖESS TILKYNNT 6INNU
EFTIRLITINU SKRIFLEGA INNAN VIKU ¹ SÁRSTÎKU EYÈUBLAÈI

(VER ERU ALGENGUSTU VINNUSLYSIN
%RFITT ER AÈ META FJÎLDA TILKYNNINGA SEM M¾LIKVARÈA TIL
AÈ META ÖRËUN FJÎLDA VINNUSLYSA Å LANDINU ÖAR SEM SVO VIRÈIST SEM HVATI
TIL AÈ TILKYNNA SLYS SÁ MISMIKILL EFTIR ¹RUM "ETRA ER AÈ SKOÈA VINNUSLYS

30524  36!2!¨
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Fjölþjóðlegur
ljósleiðari
.ÕLEGA ROFNAÈI #ANT
AT  S¾STRENGURINN
SEM LIGGUR FR¹ +ANADA
TIL "RETLANDS MEÈ
AFLEGGJARA TIL ¥SLANDS
6IÈ ROFIÈ URÈU FLESTIR
H¹SKËLAR LANDSINS OG
SJÒKRAHÒS SAMBANDS
LAUS *ËN )NGI %INARS
*«. ).')
%).!233/.
SON ER FRAMKV¾MDA
STJËRI 2ANNSËKNA OG &RAMKV¾MDA
STJËRI 2(NETS
H¹SKËLANETS ¥SLANDS
(VER ¹ ÖENNAN
S¾STRENG b.OKKRIR AÈILAR EIGA
S¾STRENGINN 3T¾RSTUR ER 63.,
ÖEKKT INDVERSKT FJARSKIPTAFYRIRT¾KI
SEM ¹ T¾PLEGA SJÎTÅU PRËSENT !ÈRIR
AÈILAR ERU MEÈ T¾PLEGA SEX TIL ¹TTA
PRËSENTA HLUT 3ÅMINN ER TIL D¾MIS
MEÈ UM SEX PRËSENTm
(VAÈ ER EIGINLEGA #ANTAT STRENG
URINN #ANTAT  ER LJËSLEIÈARASTRENG
UR FR¹ ¹RINU  OG S¹ FYRSTI SEM
KOM TIL ¥SLANDS OG VAR ÖAÈ NOKKUÈ
NÕST¹RLEGT ¹ ÖEIM TÅMA ÖVÅ FYRSTI
LJËSLEIÈARINN YFIR !TLANTSHAFIÈ VAR
EKKI LAGÈUR FYRR EN ¹RIÈ 
(VAÈ ER STRENGURINN LANGUR OG
HVAÈ GETUR HANN FLUTT
(ANN ER UM  KÅLËMETRAR &LUTN
INGSGETAN ER ALLA JAFNA  GÅGAB¾TI
¹ SEKÒNDU EN VIÈ EIGUM EINUNGIS
HLUT UPP ¹ UM  TIL  MEGA
B¾TI ¹ SEKÒNDU

"92')¨  2/#+6),,% 36¨).5 5TANRÅKISR¹ÈUNEYTIÈ HEIMILAÈI "YRGINU AFNOT AF MANNVIRKJUM ¹ 2OCKVILLE SV¾ÈINU &R¹ ¹RINU  HEFUR "YRGIÈ VERIÈ VIÈ ,JËSAFOSS Å 'RÅMSNESI

Styrkt þrátt fyrir fjármálaóreiðu
Líknarfélagið Byrgið hefur
verið á fjárlögum íslenska
ríkisins frá árinu 1999 og
hefur fengið síhækkandi
fjárveitingar þrátt fyrir
fjármálaóreiðu sem athygli
var vakin á árið 2002. Í
úttekt sem utanríkisráðuneytið lét gera á rekstri

4ILKYNNING FRÉ +IRKJUGÚRUM
2EYKJAVÓKURPRØFASTSDMA

*ØLAJØNUSTA STARFSFØLKS
*ØL Ó GÚRUNUM
£ JØLUM KEMUR FJÚLDI FØLKS Ó &OSSVOGSKIRKJU
GAR 'UFUNESKIRKJUGAR OG (ØLAVALLAGAR
VI 3UURGÚTU TIL mESS A HUGA A LEIUM
ÉSTVINA SINNA 6I MUNUM LEITAST VI A
LEIBEINA YKKUR EFTIR BESTU GETU (GT ER A
NÉLGAST UPPLâSINGAR UM STASETNINGU LEIA É
VEFNUM GARDURIS

¨JØNUSTUSÓMAR
  OG  
!ALSKRIFSTOFAN Ó &OSSVOGI SÓMI   OG
SKRIFSTOFAN Ó 'UFUNESI SÓMI   ERU
OPNAR É ¨ORLÉKSMESSU OG AFANGADAG FRÉ
KL  TIL KL
¨AR VEITUM VI UPPLâSINGAR GEFUM LEIBEIN
INGAR UM AHLYNNINGU LEIA OG AFHENDUM

Byrgisins það ár kom fram
að fjármál stofnunarinnar
væru í molum. Núna er í
gangi úttekt Ríkisendurskoðunar á rekstri Byrgisins að beiðni félagsmálaráðuneytisins. Byrgið hefur
ekki skilað ársreikningum
síðan árið 2003.
Byrgið, kristilegt líknarfélag, sem
var stofnað af Guðmundi Jónssyni
og hóf starfsemi sína í Hafnarfirði
árið 1996, er athvarf fyrir heimilislausa vímuefnaneytendur og
veitir þeim meðferð.

&J¹RM¹L Å ËLESTRI
Í mars árið 1999 var gerður samningur milli utanríksráðuneytisins
og Byrgisins þar sem ráðuneytið
heimilaði Byrginu afnot af mannvirkjum á Rockville-svæðinu. Sá
samningur var síðan framlengdur
og endurnýjaður áfram þrátt fyrir
að Byrgið uppfyllti ekki ýmis
ákvæði á borð við að afla vátrygginga samkvæmt úttekt sem Aðalsteinn Sigfússon sálfræðingur
vann fyrir varnarmálaskrifstofu
utanríkisráðuneytisins árið 2002.
Spurning um framtíð Byrgisins á
þessum stað var meginástæða
úttektarinnar að sögn Aðalsteins.
„Þetta var tímabundinn samningur og spurning um hvað skyldi
gera í framhaldi af því.“
Í skýrslunni kemur fram að

fjármálastjórn Byrgisins sé augljóslega í molum, skammtímaskuldir séu miklar og upplýsingar
um fjárhagsleg málefni á veikum
grunni. Aðalsteinn mælti með að
Byrginu yrðu gefnir átta mánuðir
til að bæta úr annmörkum og að
forsenda þess að ríkið styrkti
Byrgið væri að uppgjörum yrði
skilað inn á hálfs árs fresti, árituðum af endurskoðanda.
Í kjölfarið var stofnaður vinnuhópur aðstoðarmanna þriggja ráðherra heilbrigðis-, utanríkis- og
félagsmálaráðuneyta. Vinnuhópurinn lagði til að Byrgið færi í
hentugra húsnæði og að gerður
yrði samningur við Byrgið sem
væri háður þeim fyrirvara að
rekstrinum yrði komið í eðlilegt
horf. Sumarið árið 2003 fór Byrgið
úr Rockville og með því lauk
afskiptum utanríkisráðuneytisins
af Byrginu og það fór undir
umsjón félagsmálaráðuneytisins.
Þá var gerð yfirlýsing um styrk til
Byrgisins sem gildir út árið 2007.

6ANSKIL ¹ ¹RSREIKNINGUM
Byrgið hefur verið á fjárlögum
íslenska ríkisins frá árinu 1999 og
fengið tæpar 230 milljónir alls
með fjárveitingu næsta árs meðtalinni sem er upp á 29,5 milljónir.
Byrgið er skráð sem sjálfseignarstofnun í atvinnurekstri og er
samkvæmt lögum skylt að skila
inn ársreikningum. Engir ársreikningar hafa borist fyrir árin
2004 og 2005 þrátt fyrir að ítrekað
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²TTEKT HJ¹ 2ÅKISENDURSKOÈUN
Fyrir rúmum mánuði óskaði
Magnús Stefánsson félagsmálaráðherra eftir því að Ríkisendurskoðun tæki út rekstur Byrgisins.
Magnús segir meginástæðu þess
að forstöðumaður Byrgisins hafi
viljað fá nýjan þjónustusamning
þar sem núgildandi yfirlýsing um
styrk til Byrgisins rennur út í lok
ársins 2007 en einnig hafi hann
fengið gögn í hendurnar um svipað leyti sem hafi hvatt hann til að
óska úttektarinnar.
Samkvæmt lögum um Ríkisendurskoðun skal hún meðal annars
annast endurskoðun reikninga
stofnana þar sem kostnaður eða
reikningslegt tap er greitt af ríkissjóði samkvæmt fjárlögum og á
þetta við um Byrgið, að sögn Sigurðar Þórðarsonar ríkisendurskoðanda.
Aðspurður um hver beri ábyrgð
á því að ákvæði samnings Byrgisins og ríkisins hafi ekki verið uppfyllt segir Sigurður hægt að draga
ráðuneyti, Ríkisendurskoðun eða
ársreikningaskrána fram í þeim
efnum. „Það fer ekki á milli mála
að við viljum komast yfir allt það
sem við eigum að endurskoða.
Þetta er auðvitað spurning um
hvort við höfum getuna og við
verðum að velja og hafna. Við
höfum auðvitað lagt mikla áherslu
á að skoða fyrst og fremst ríkisaðila. En það liggur alveg ljóst fyrir
að við þurfum að fara að sinna
hinu miklu meira en hefur verið
gert fram að þessu.“
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hafi verið rekið á eftir skilum að
sögn Guðmundar Guðbjarnarsonar, starfsmanns hjá ríkisskattstjóra. Guðmundur segir ekki
algengt að fyrirtæki og stofnanir
skili ekki inn ársreikningum. „En
þau félög sem skila ekki ársreikningum, eru félög sem eru meira og
minna ekki með bókhaldið í lagi og
þar af leiðandi ekki ársreikninginn.“

















3)'2¥¨52 $ '5¨-5.$3$
SDG FRETTABLADIDIS



 DESEMBER  &)--45$!'52

Þjóðararfurinn á vergangi
Náttúrufræðistofnun Íslands og Náttúrugripasafn
Íslands hefur verið mikið
í fréttum að undanförnu
vegna húsnæðisvanda. Þúsundir safngripa töpuðust
þegar frystigeymsla stofnunarinnar varð rafmagnslaus og litlu mátti muna að
dýrmætustu gripirnir töpuðust þegar heitt vatn flóði
um sýningarsali safnsins
að Hlemmi. Þessir atburðir
hafa kastað ljósi á áratuga
sögu safns á vergangi sem
nú er hýst í lyftulausu skrifstofu- og iðnaðarhúsnæði.
Náttúrugripasafnið er eitt af elstu
söfnum landsins og var Björn
Bjarnarson, síðar sýslumaður Dalamanna, fyrstur til að koma með tillögu um stofnun slíks safns árið
1884. Árið 1889 var Hið íslenska
náttúrufræðifélag stofnað í Reykjavík. Í lögum þess segir að aðaltilgangur félagsins sé „sá að koma
upp sem fullkomnustu náttúrugripasafni á Íslandi sem sé eign
landsins og geymt í Reykjavík”. 117
árum seinna hefur þessi draumur
ekki enn ræst.

+OMIÈ INN ÒR FROSTINU
Um tvær og hálf milljón gripa í
vísindasöfnum stofnunarinnar er
geymd í óhentugum geymslum
víða um land og alls mun þjóðin
eiga um fimm milljónir náttúrugripa sem þarf að koma í viðunandi
geymslu- og sýningaraðstöðu. Ekki
er liðinn nema rúmur mánuður
síðan NÍ varð fyrir óbætanlegu
tjóni vegna þess að eigendur
frystileigu ákváðu að farga öllu
innihaldi klefa sem stofnunin hafði
á leigu, að henni forspurðri. Þar
fóru forgörðum sex arnarhamir og
fimmtíu fálkahamir ásamt um tvö
þúsund öðrum sýnum stofnunarinnar. Af þeim má nefna safn sjaldgæfra flækingsfugla. Tjónið vegna
þessarar uppákomu er talið geta
numið hundruðum milljóna króna.
'EIRFUGLINN FLOGINN
Geirfuglinn, einstakur og ómetanlegur safngripur í eigu þjóðarinnar, hefði síðan auðveldlega getað
eyðilagst nokkrum vikum seinna
vegna hitavatnsleka í sýningarsölum við Hlemm. Hundruð lítra af
heitu vatni flæddi þá inn í sýningarsal á 4. hæð þar sem geirfuglinn
var meðal annars hafður til sýnis
og niður á milli hæða inn í sýningarskápa á 3. hæð. Litlu mátti muna
því hefði lekinn komið upp í safninu mannlausu hefði geirfuglinn og
aðrir safngripir væntanlega eyðilagst. Engir vatns- eða rakaskynjarar voru í húsnæði safnsins
en viðkvæma náttúrugripi verður
að varðveita við sérstök skilyrði
eigi þeir að halda gildi sínu. Fugl-

inn var fjarlægður úr sýningarskáp vegna rakans, á meðan unnið
var að því að þurrka upp vatnið, og
síðar fluttur í geymslur Þjóðminjasafnsins í Kópavogi. Þar verður
hann geymdur á meðan lagfæringar verða gerðar á húsnæðinu við
Hlemm. Geymslur NÍ eru tvær í
Reykjavík, tvær á Akureyri auk
þess sem í Sandgerði er geymt
töluvert magn gripa. Engin af þessum fimm geymslum hentar til
geymslu viðkvæmra náttúrugripa.

3AUTJ¹N NEFNDIR
Sautján nefndir hafa fjallað um
málefni
Náttúrufræðistofnunar
Íslands
og
Náttúrugripasafns
Íslands á undanförnum árum og
ítarlegar upplýsingar um rýmisþörf og sýningarstefnu liggja fyrir.
Gerð var áætlun um að byggja 6.800
fermetra náttúruhús í samstarfi
ríkisins, Reykjavíkurborgar og
Háskóla Íslands árið 1991, og átti
húsið að vera fullklárað árið 1998.
Áætlaður kostnaður var tæpir 1,5
milljarðar króna að núvirði. Til
samanburðar er núverandi húsnæði
Náttúrufræðistofnunar ásamt sýningarsölum náttúrugripa að Hlemmi
1.520 fermetrar að stærð. Þar af er
sýningarrýmið um 200 fermetrar.
Nýtt Náttúruhús átti að rísa í Vatnsmýrinni austan Norræna hússins og
átti hlutur náttúrusafns að vera
3.800 fermetrar og 3.000 fermetrar
áttu að fara undir skrif- og rannsóknarstofur auk annarrar aðstöðu
vísindamanna NÍ. Lóðaúthlutun
hússins er enn í gildi og myndi það
standa við hlið Öskju, kennsluhúsnæðis í náttúrufræðum við HÍ, ef
sú lóð yrði nýtt. Það myndi tengja
NÍ við þá sem eru að kynna sér, eða
þekkja til alls þess nýjasta í náttúrufræðum í víðasta skilningi.
Hlýtur
þessari
staðsetning
Náttúruhúss
að vera haldið
til streitu, ætli
íslensk þjóð sér að
fylgja fordæmi annarra þjóða
við að fanga stórkostlega
náttúru
landsins
sem
aðdráttarafl; hvort sem
litið er til þeirra sem hér
búa eða þeirra sem
okkur heimsækja.
.¹TTÒRUHÒS FRAMTÅÈAR
INNAR
Baráttan fyrir uppbyggingu
náttúruhúss, náttúruminjasafns, snýst ekki um
það sem í hugum
margra er klassískt
gamaldags safn með
skúffum og skápum
sem fyllt er af náttúrugripum án skýringa. Til
stendur að hér rísi nútímalegt náttúru- og vísindasafn
sem sýnt getur almenningi,
jafnt
fræðimönnum,
ferðamönnum og forvitnum krökkum, safn
sem hefur fræðilegan

bakhjarl og beitir nýjustu sýningartækni við kynningu á niðurstöðum
rannsókna á náttúru Íslands og
miðlar mikilsverðum erlendum
fróðleik og náttúru- og vísindasýningum. Metnaðurinn stendur til
þess að koma upp veglegu náttúruhúsi þar sem litið er heildstætt á
náttúruna, þar sem gestir geta
kynnst og skoðað hvernig landið
okkar og náttúra þess hefur mótast
og ekki síður hvaða áhrif náttúran
hefur á okkur mennina og við á
hana. Ekki má gleyma að gott náttúruhús með metnaðarfullu safni,
sem jafnframt er vísindastofnun,
mun styrkja kennslu í raunvísindum á öllum skólastigum og auka
þekkingu almennings á náttúru
landsins; málefnis sem brennur á
öllum sem láta sig framtíð þessarar
þjóðar einhverju varða.

&RAMTÅÈARSÕN
Þetta er sýn Hins íslenska náttúrufræðifélags og flestra sem koma að
safnamálum náttúrufræða á Íslandi.
Sérfræðingar á NÍ hafa ekki síst
verið óþreytandi að halda þessu
sjónarmiði á lofti, enda stendur
málið þeim nærri. Jónína Bjartmarz umhverfisráðherra tók upp
málefni NÍ og Náttúrugripasafnsins á ríkisstjórnarfundi á þriðjudag,
og hafði áður fundað tvisvar með
Jóni Gunnari Ottóssyni, forstjóra
NÍ, til að ræða húsnæðisvanda
stofnunarinnar. Jón Gunnar sagði
fundinn hafa verið góðan og var
bjartsýnn á að nú kæmist loksins
hreyfing á málefni NÍ eftir áratuga
baráttu.
TJ¹NDA NEFNDIN SKIPUÈ
Niðurstaða ríkisstjórnarfundarins
er óljós. Helst virðist þó ljóst að NÍ
og safnið verði staðsett í Reykjavík,
í nánu samstarfi og undir sama
þaki. Sveitarfélagið Borgarbyggð bauð nýlega NÍ allt að
100 milljóna króna stuðning
til að hjálpa til við að leysa
húsnæðisvanda
stofnunarinnar og Náttúrugripasafnsins. Einnig hefur þeirri hugmynd verið varpað fram að
nýta húsakostinn sem skilinn
var eftir við brotthvarf Bandaríkjahers á Miðnesheiði.
Hvort það hefði verið ráðlegt er kannski rétt að
skoða í ljósi þess að mikið
tjón varð þar nýlega
vegna vatnsleka.
Náttúrufræðistofnun
var leyst undan þeirri
skyldu að reka sýningarsafn með lögum
árið 1992. Gert er
ráð fyrir því að
sýningarsafnið sé
í sameign og í
sameiginlegum
rekstri ríkisins,
Reykjavíkurborgar og HÍ.
Ekkert hefur
þó þokast í
átt til slíks
samstarfs
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þau fjórtán ár sem liðin eru. Staðan
er sú að í lagalegum skilningi er
ekkert náttúrufræðasafn eða náttúrugripasafn til. Náttúrugripasafnið hokir engu að síður „undir súð“ á
Hlemmi og bíður örlaga sinna. Þar
er í herbergiskytru sama sýning og
undanfarna áratugi. Góð sýning
sem landsmenn eru orðnir leiðir á,
ferðamenn tíma ekki að borga sig
inn á, og fatlaðir eiga ekki kost á að

SVAVAR FRETTABLADIDIS

sjá.
Erlendis eru náttúrugripasöfn einn
vinsælasti viðkomustaður erlendra
gesta. Árið 2005 komu tæplega
3.000 manns að skoða sýningu á
náttúrugripum á Hlemmi. Sextán
prósent af þeim voru ferðamenn. Á
sama tíma er talið að allt að 200.000
gestir myndu sækja nýtt Náttúruhús á Íslandi, þar sem glæsilegum
sýningum yrði gert hátt undir höfði.
Þar fengi þjóðin að kynnast sínu
eigin landi, fræðast um hvað er hér
að finna, hvernig það varð til og
hvernig dýr, bæði stór sem smá,
hegða sér í samhengi við búsetukosti. Þjóðin bíður spennt, eins og
síðastliðin 117 ár.

.44²25'2)0!3!&.)¨  
 (IÈ ÅSLENSKA N¹TTÒRUFR¾ÈIFÁLAG
STOFNAÈ "ENEDIKT 'RÎNDAL KOSINN
FORMAÈUR
 &YRSTA AÈSTAÈA VIÈ (LÅÈARHÒSA
STÅG 6ESTURGATA p EITT HERBERGI
 3ÕNINGARAÈSTAÈA Å HÒSI +RISTJ¹NS
« ¶ORGRÅMSSONAR KAUPMANNS p TVÎ
HERBERGI
 3ÕNINGARAÈSTAÈA Å 'LASGOW
6ESTURGATA A p SALUR OG EITT HERBERGI
 3ÕNINGARAÈSTAÈA Å 'AMLA STÕRI
MANNASKËLANUM
 3ÕNINGARAÈSTAÈA Å HÒSI 'EIRS
:OÃGA AÈ 6ESTURGÎTU  p TV¾R STOFUR
EITT HERBERGI OG GEYMSLA
 3AFNIÈ FLUTT Å SAFNAHÒSIÈ VIÈ
(VERFISGÎTU ¶JËÈMENNINGARHÒSIÈ
 FERMETRA SALUR AUK  FERMETRA
GEYMSLU
 ,AGÈAR FRAM TEIKNINGAR AÈ HÒSI
FYRIR N¹TTÒRUGRIPASAFN VIÈ HLIÈINA ¹
3AFNAHÒSINU p NÒ ¶JËÈLEIKHÒSIÈ
 ,ÎGÈ FRAM TEIKNING AÈ .¹TTÒRU
GRIPASAFNI ¹ 3KËLAVÎRÈUHOLTI
 3AMÖYKKT AÈ BYGGJA YFIR SAFNIÈ
¹ H¹SKËLALËÈINNI F¾RT TIL ¹ LËÈINNI NÅU
SINNUM  %INKALEYFI FYRIR (APPDR¾TTI
(¹SKËLANS FRAMLENGT MEÈ ÖVÅ SKILYRÈI
AÈ BYGGJA YFIR .¹TTÒRUGRIPASAFNIÈ
 3AMÖYKKT AÈ SAFNIÈ F¹I LËÈ VIÈ
3UÈURGÎTU MILLI ¶JËÈMINJASAFNS OG

!TVINNUDEILDARHÒSS
 2ÅKIÈ TEKUR VIÈ REKSTRI SAFNS
INS OG TEKUR VIÈ BYGGINGARSJËÈI (¥.
FRAMREIKNAÈUR MEÈ VÎXTUM UM 
MILLJËNIR KRËNA 
 ,ÎG SETT UM SAFNIÈ
 ²THLUTAÈ LËÈ FYRIR SAFNIÈ ¹ MILLI
(¥ OG ÅÖRËTTAHÒSS
 !THUGAÈ MEÈ LËÈIR VIÈ 3KËLA
VÎRÈUSTÅG "ARËNSSTÅG -ELATORG OG
VÅÈAR
 3AFNINU LOKAÈ OG PAKKAÈ Å
KASSA Å SJÎ ¹R
 .Õ LÎG SETT UM SAFNIÈ OG NAFNI
ÖESS BREYTT Å .¹TTÒRUFR¾ÈISTOFNUN
¥SLANDS
 .¹TTÒRUGRIPASAFN ¥SLANDS OPNAR
Å BR¹ÈABIRGÈAHÒSN¾ÈI VIÈ (LEMM
p  FERMETRA SALUR OG GEYMSLUR
 ¥ TILEFNI  ¹RA AFM¾LIS (¥. ER
SÕNINGARAÈSTAÈA ¹  H¾È ¹ (LEMMI
ST¾KKUÈ Å  FERMETRA
 ,ËÈ ÒTHLUTAÈ AUSTAN VIÈ
.ORR¾NA HÒSIÈ 6ÎNDUÈ SKÕRSLA FR¹
SAMR¹ÈSNEFND RÅKIS BORGAR OG (¥
 "YRJAÈ AÈ TAKA INNGANGSEYRI Å
FYRSTA SKIPTI Å SÎGU SAFNSINS
 ,AGT FRAM LAGAFRUMVARP UM
.¹TTÒRUMINJASAFN ¥SLANDS %NGAR
¹¾TLANIR FJ¹RMAGN EÈA HUGMYNDIR UM
STAÈSETNINGU
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Peningaskápurinn
"ËKVITIÈ Å ASKANA

3TARFSSTÎÈVAR !CTAVIS ERU VÅÈA UM HEIM
¶ESSI ER ¹ )NDLANDI

verði framleiðsla á óhagkvæmari
stöðum minnkuð.
Auk
nýju
verksmiðjunnar
hefur Actavis opnað nýja þróunareiningu á Indlandi sem mun sérhæfa sig í þróun virkra lyfjaefna.
Verða þau notuð fyrir hluta af
þeim lyfjum sem verða markaðssett á næstu árum í Bandaríkjunum og Evrópu.
HHS

HLUTHAFAFUNDUR
Í ICELANDAIR GROUP HOLDING HF.
Stjórn Icelandair Group Holding hf. boðar til hluthafafundar í
félaginu föstudaginn 29. desember 2006, kl. 16. Fundurinn verður
haldinn á Hótel Nordica við Suðurlandsbraut, Reykjavík, á 2. hæð
í fundarsal merktum I.
Á dagskrá fundarins eru:
1. Tillaga stjórnar félagsins um samruna Icelandair Grop ehf. og
Icelandair Group Holding hf. skv. fyrirliggjandi samrunaáætlun
félaganna, dags. 15. nóvember 2006.
2. Tillaga um heimild stjórnar til að samþykkja kaupréttaráætlun fyrir
lykilstarfsmenn félagsins og/eða dótturfélaga þess, og gefa út nýja
hluti í samræmi við það, er taka til allt að 6% af útgefnu hlutafé
félagsins á hverjum tíma.
3. Heimild stjórnar til kaupa á eigin hlutum í félaginu.
4. Önnur mál löglega fram borin.
Hluthöfum er bent á að skjölum viðkomandi fyrirhugaðan samruna, skv. 5. mgr. 124. gr.
hlutafélagalaga, hafa legið frammi á skrifstofum félagsins frá 20. nóvember 2006,
hluthöfum til skoðunar. Þar er um að ræða sjálfa samrunaáætlunina, ársreikninga
yfirtekna félagsins og yfirtöku félagsins eins og þeim er til að dreifa í samræmi við
ákvæði laga, árshlutareikninga samrunafélaganna fyrir fyrstu tíu mánuði ársins 2006,
en samruni félaganna, ef af verður, miðast við 1. nóvember 2006; sameiginlegur
upphafsefnahagsreikningur félaganna, sameiginleg greinargerð stjórna samruna
félaganna, og skýrsla matsmanns. Hluthafar geta fengið framangreind gögn send skv.
beiðni fyrir fundinn, eða nálgast þau á skrifstofu félagsins, en rétt er að taka fram að
gögnin liggja einnig frammi til skoðunar á sjálfum hluthafafundinum.

ÍSLENSKA / SIA.IS / ICE 35490 12/06

Vakin er athygli hluthafa á að samþykki hluthafafundir í samrunafélögunum, með
auknum lögbundnum meirihluta, tillöguna um samruna félaganna, á grundvelli fyrirliggjandi samrunaáætlunar, þá tekur hið sameinaða félag við rekstri og efnahag
samrunafélaganna þegar skráning hluta hins sameinaða félags hefur verið samþykkt
og farið fram í Kauphöll Íslands hf.

Reykjavík, 20. desember 2006.
F.h. stjórnar Icelandair Group Holding hf.
Jón Karl Ólafsson, forstjóri.

'ARÈYRKJUMAÈURINN 4RYGGVI

4RYGGVI ¶ËR (ERBERTSSON KVADDI SINN
GAMLA STËL SEM FORSTÎÈUMAÈ
UR (AGFR¾ÈISTOFNUNAR (¹SKËLA
¥SLANDS MEÈ BRAVÒR OG ÅTARLEGRI
SKÕRSLU ÖAR SEM HAGSTJËRNIN ER
VEGIN OG LÁTTV¾G FUNDIN 3JËN
ARSVIPTIR ER AF 4RYGGVA AF ÖESSUM
VETTVANGI ENDA VILJUGUR TIL AÈ
SKÕRA FR¾ÈIN ¹ ÖANN H¹TT AÈ N¾R
HVERT MANNSBARN SKILUR (ANN
HEFUR ÖVÅ REYNST FJÎLMIÈLUM HAUKUR
Å HORNI ÖEGAR KEMUR AÈ SKÕRINGUM ¹
GANGVERKI EFNAHAGSLÅFSINS 4RYGGVI
HEFUR SEM KUNNUGT ER TEKIÈ AÈ
SÁR FORSTJËRASTARF NÕS BANKA
!SKAR #APITAL OG HEFUR ÖVÅ
EFTIR GIFTURÅKAN FR¾ÈIMANNS
FERIL ¹KVEÈIÈ AÈ SETJA BËKVITIÈ
Å ASKANA

Auka Indlandsumsvif
Actavis hefur keypt verksmiðju
indverska
lyfjafyrirtækisins
Grandix Pharmaceuticals þar sem
fer fram framleiðsla og þróun
samheitalyfja. Halldór Kristmannsson,
framkvæmdastjóri
innri og ytri samskipta Actavis,
segir þetta mikilvægt skref fyrir
Actavis í harðnandi samkeppnisumhverfi. „Til þess að við getum
verið samkeppnishæf og staðist
þær verðlækkanir sem eru að eiga
sér stað á mörgum af okkar lykilmörkuðum þurfum við að lækka
framleiðslukostnað. Í verksmiðjunni eru í dag framleiddar 700
milljónir taflna á ári. Við ætlum að
auka það magn upp í fjóra milljarða. Það mun gera hana að næststærstu verksmiðju samstæðunnar.“ Actavis á tuttugu verksmiðjur
í tólf löndum og segir Halldór
félagið horfa til þess að efla verksmiðjuna á Indlandi og aðrar sem
eru hagkvæmar í rekstri. Á móti

-!2+!¨305.+4!2

6ILHJ¹LMUR %GILSSON FRAMKV¾MDA
STJËRI 3AMTAKA ATVINNULÅFSINS
SAGÈIST ¹ FUNDINUM Å G¾RMORGUN
ÖAR SEM NÕ SKÕRSLA (AGFR¾ÈI
STOFNUNAR VAR KYNNT TELJA 4RYGGVA
VERA AÈ SEGJA AÈ bVERÈBËLGAN
V¾RI EINS OG EINKUNN ¹ HAG
STJËRNINA OG KRËNUNAm SEM EKKI
YRÈI UNDAN KOMIST %KKI VAR
LAUST VIÈ AÈ SPOSKUR SVIPUR
V¾RI ¹ 4RYGGVA ÖEGAR HANN
TËK N¾STUR TIL M¹LS OG
SAGÈIST VERA D¹LÅTIÈ EINS OG
GARÈYRKJUMAÈURINN Å "EING
4HERE EFTIR *ERZY +OSINSKI
b&YRST TALA ÁG OG SVO ER ÁG
TÒLKAÈURm %N B¾TTI SVO VIÈ
AÈ TÒLKUNIN V¾RI H¹RRÁTT HJ¹
6ILHJ¹LMI

3EÈLABANKI ¥SLANDS ¹KVEÈUR Å DAG
HVORT BREYTINGAR VERÈA GERÈAR ¹
STÕRIVÎXTUM 'LITNIR OG ,ANDSBANKINN
SP¹ ËBREYTTUM STÕRIVÎXTUM EN +AUP
ÖING GERIR R¹È FYRIR  TIL  PUNKTA
H¾KKUN

¥BÒÈAL¹N FJ¹RM¹LASTOFNANA STËÈU N¹N
AST Å STAÈ MILLI OKTËBER OG NËVEMBER
SAMKV¾MT UPPLÕSINGUM FR¹ 3EÈLA
BANKANUM 'REININGARDEILD 'LITNIS
SEGIR ÖETTA SVIPAÈA ÖRËUN OG RAUNIN
VAR HJ¹ ¥BÒÈAL¹NASJËÈI ¹ SAMA TÅMABILI
SÁ EINUNGIS TEKIÈ TILLIT TIL ALMENNRA
ÒTL¹NA HJ¹ SJËÈNUM

!LÖJËÈLEGA MATSFYRIRT¾KIÈ -OODYS
HEFUR STAÈFEST L¹NSH¾FISMAT VIÈSKIPTA
BANKANNA ÖRIGGJA -OODYlS SEGIR
L¹NSH¾FISHORFUR BANKANNA STÎÈUGAR

"REYTTAR AÈST¾ÈUR KUNNA
AÈ KALLA ¹ UPPTÎKU EVRU
Ný skýrsla Hagfræðistofnunar Háskólans er
áfellisdómur yfir hagstjórn hér á landi sem
sögð er hafa einkennst
af misvægi. Verði ekki
gerð bót á liggur beinast
við að skipta úr krónu
í evru, að því er fram
kemur í niðurstöðum
skýrslunnar.
„Ef menn hysja ekki upp um sig
buxurnar er evran eini kosturinn.
En ég vil frekar að menn hysji upp
um sig buxurnar,“ segir Tryggvi
Þór
Herbertsson,
fráfarandi
forstððumaður Hagfræðistofnunar
Íslands. Hann kynnti í gærmorgun
nýja skýrslu stofnunarinnar sem
gerð var að beiðni Samtaka atvinnulífsins um hagstjórnarumhverfið
og sambýli atvinnuvega hér á landi.
Í skýrslunni kemur fram hörð
gagnrýni á stjórn efnahagsmála
hér á landi.
Meginniðurstöður eru að stjórn
peningamála hafi verið of lengi að
taka við sér þegar ljóst var að mikið
hagvaxtarskeið væri að hefjast og
vextir Seðlabankans hafi hækkað
of hægt og of lítið. Þá hafi peningastefna bankans ekki haft nægan
stuðning af ríkisfjármálunum, þar
sem síaukin ríkisútgjöld og lækkun
skatthlutfalla hafi ekki dregið úr
þenslunni í hagkerfinu. Sem dæmi
nefnir Tryggvi breytingar á íbúðalánamarkaði sem hafi verið mistök
sem búið hafi verið að vara sterklega við með ítarlegri skýrslu Hagfræðistofnunar. „Atburðarásinni
var þar lýst svo nákvæmlega að
hún hefði eins getað verið skrifuð
eftir á,“ segir Tryggvi Þór. „En
stjórnmálamenn skelltu algjörlega
skollaeyrum við þessu.“ Hann segir
löngu tímabært að taka til hendinni

429''6) ¶«2 (%2"%2433/. &/234®¨5-!¨52 (!'&2¨)34/&.5.!2 (¥ 4RYGGVI
¶ËR SEGIR PERSËNULEGA SKOÈUN SÅNA HAFA VERIÈ AÈ KRËNAN HENTI HÁR BETUR EN TELUR AÈ
VIÈ VERÈUM AÈ TAKA UPP EVRU EIGI HAGSTJËRN LANDSINS AÈ VERA ¹ SVIPUÈUM NËTUM OG
VERIÈ HEFUR
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í þessum málum og telur að leggja
hefði átt niður Íbúðalánasjóð fyrir
löngu.
Sömuleiðis eru sveitarfélögin
sögð leika nánast lausum hala.
Hallarekstur sveitarfélaga og vaxandi útgjöld ýti undir uppsveifluna.
„Hér þarf að verða breyting á, ef til
vill með atbeina ríkisvaldsins,“
segir Tryggi og vísar til þess að
Danir hafi hafi til dæmis sett sveitarfélögum skorður varðandi lántökur. Þá kemur fram að nýjar aðstæður á fjármálamarkaði kunni að kalla
á nýjan gjaldmiðil ef hagstjórnin
lukkast ekki betur en hún hafi gert
að undanförnu. Tryggvi segir nærtækast að horfa til evrunnar í þeim
efnum. „Ef samspil hagstjórnartækja verður ekki þannig að hér
verði eðlilegur hagvöxtur, sem ekki
leiðir af sér þenslu, getur verið að
hægt sé að neyða fram það umhverfi
með því að taka upp nýjan gjaldmiðil,” segir hann.
Tryggvi Þór bendir þó á að í aðra
hluti hafi verið erfiðara að sjá fyrir
og til dæmis hafi krónubréfaútgáfa

komið mönnum á óvart, þrátt fyrir
fordæmi frá Nýja-Sjálandi. Hagstjórn hér hafi hins vegar einkennst
af misvægi í aðgerðum þótt margt
gott hafi verið gert. Þannig hefði
rétta leiðin til dæmis verið að draga
úr útgjöldum ríkissjóðs um leið og
skattar eru lækkaðir.
Tryggvi segir þó jafnframt að
Seðlabankanum og þeim sem stunda
hagstjórn sé nokkur vorkunn í
umhverfi þar sem fyrir komi að
hagvaxtartölur séu leiðréttar úr
fimm prósentum í átta. „Fimm prósenta hagvöxtur kallar á allt aðra
hagstjórn en átta prósent. Þessu má
má líkja við að menn stýri bát án
þess að vita hvernig veðrið er.“
Fram kom á fundinum að skýrslan hefði verði nokkuð lengi í
vinnslu. Vilhjálmur Egilsson, framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins, segir að upphaflega hafi verið
beðið um hana þegar hátt gengi
krónunnar hafi verið að skapa hér
vandamál. „En skýrslan er markvert innlegg í umræðuna,“ segir
hann.
OLIKR FRETTABLADIDIS

SPV eignast 5 prósent í SpKef
Kaupverð stofnfjárbréfanna nemur tæpum hálfum milljarði króna.
Sparisjóður vélstjóra hefur keypt
fimm prósent stofnfjár í Sparisjóðnum í Keflavík af Festu lífeyrissjóði.
Bæði Gylfi Jónasson, framkvæmdastjóri Festu, og Jón Þorsteinn Jónsson, stjórnarformaður
SPV, staðfestu þetta í samtali við
Fréttablaðið.
Lífeyrissjóðurinn
heldur utan um tíu prósent í SpKef
eftir viðskiptin.
Gylfi sagði að stjórn sjóðsins
hefði viljað innleysa hagnað í ljósi
mikils áhuga á stofnfjárbréfum í
SpKef um þessar mundir. Til að fá
sem hæst verð fyrir bréfin lét lífeyrissjóðurinn fara fram lögformlegt tilboðsferli þar sem stærstu
stofnfjáreigendunum í SPKef og

&2 2%9+*!.%3" 306 HEFUR EIGNAST

FIMM PRËSENT STOFNFJ¹R Å 3P+EF

fagfjárfestum var boðið að leggja
fram tilboð í bréfin. Hæsta tilboði
var tekið og SPV hreppti hnossið
eins og áður sagði.
Jón Þorsteinn sagði að SPV líti
á þessi kaup sem spennandi fjárfestingu. SpKef hefur styrkst

mikið að undanförnu, ekki síst
eftir að Exista fór á markað en
SpKef á þar þriggja prósenta hlut.
Hvorki Gylfi né Jón Þorsteinn
vildu gefa upp á hvaða verði viðskiptin fóru fram. Samkvæmt
heimildum Fréttablaðsins var
gengið í viðskiptunum 8,2 miðað
við uppreiknað nafnverð stofnfjárhluta í SpKef. Það þýðir að SPV
hafi borgað um það bil 470 milljónir króna fyrir hlutinn.
Í morgun hófst stofnfjárútboð í
SpKef þar sem ætlunin er að selja
nýtt stofnfé fyrir 950 milljónir
króna. Á fundi stofnfjáreigenda í
gær var gengið að tillögu stjórnar
um að sameina sjóðinn Sparisjóðnum í Ólafsvík.
EÖA
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hagur heimilanna

b¡G HUGSA AÈ BESTU KAUPIN SÁ EINBÕLISHÒSIÈ
SEM VIÈ HJËNIN KEYPTUM ¹ 3ELTJARNARNESINU FYRIR
¹RI SÅÈAN 6IÈ KEYPTUM ÖETTA HÒS AF FR¹B¾RU
FËLKI SEM SKILDI MEÈAL ANNARS EFTIR ÖURRKARA OG
SL¹TTUVÁL ¶URRKARINN KEMUR SÁR SÁRSTAKLEGA VEL
ÖAR SEM ÁG ER MEÈ TVÎ LÅTIL BÎRN ¶ETTA ER Å FYRSTA
SKIPTI SEM ÁG BÕ ¹ .ESINU EN
ÁG KANN ROSALEGA VEL VIÈ
MIG ÖAR 6IÈ FJÎLSKYLDAN
KUNNUM MJÎG VEL VIÈ
OKKUR Å ÖESSU HÒSI OG
ÖARNA VIL ÁG ALLTAF EIGA
HEIMA 3TAÈSETNINGIN
ER LÅKA GËÈ ÖVÅ ÖETTA ER
EKKI NEMA STEINSNAR
FR¹ MIÈB¾NUM
ÖAR SEM ÁG
VINNm
¶EGAR

N .EYTENDAKÎNNUN

$ALBELLO OG 3ALOMON KOMA BEST ÒT
$ALBELLO OG 3ALOMON SKÅÈASKËR F¹ BESTU EINKUNN Å NÕRRI G¾ÈAKÎNNUN ¹ SKÅÈA
SKËM SEM BIRTIST Å NORSKA NEYTENDABLAÈINU AÈ ÖVÅ ER FRAM KEMUR ¹ HEIMASÅÈU
NEYTENDASAMTAKANNA  ÖETTA B¾ÈI VIÈ HERRA OG DÎMUSKÅÈASKË
4ËLF TEGUNDIR VORU PRËFAÈAR OG FENGU SJÎ PÎR GËÈA EINKUNN OG FIMM TEGUNDIR
MIÈLUNGSEINKUNN (VORKI FÁLL NOKKUR TEGUND AF ÖEIM SEM REYNDAR VORU NÁ FÁKK
NOKKUR TOPPEINKUNN

N +ERTABRUNUM HEFUR F¾KKAÈ

&ARIÈ VARLEGA MEÈ KERTASKREYTINGAR
&LESTIR KERTABRUNAR EIGA SÁR STAÈ YFIR JËLIN EN UNDANFARIN ¹R HAFA AÈ MEÈALTALI 
KERTABRUNAR ORÈIÈ FYRSTU TV¾R VIKUR DESEMBERM¹NAÈAR ¥ ¹R HEFUR ÖESSI TALA ÖË
L¾KKAÈ NIÈUR Å  KERTABRUNA FYRSTU TV¾R VIKURNAR Å DESEMBER ¶ESSI F¾KKUN ER
 PRËSENT OG ER ÖAÈ VON ÖEIRRA SEM STARFA AÈ BRUNAVÎRNUM AÈ FËLK FARI VARLEGA
MEÈ KERTI OG KERTASKREYTINGAR ¹ AÈVENTUNNI OG UM JËLIN
6IÈ MEÈHÎNDLUN KERTA OG KERTASKREYTINGA ER MIKILV¾GT AÈ
G¾TA AÈ ÖVÅ AÈ KERTI SÁU VEL FÎST Å KERTASTJÎKUM OG AÈ UNDIRLAG
KERTANNA SÁ STÎÈUGT OG ËBRENNANLEGT ¶¹ ER MIKILV¾GT AÈ
SETJA EKKI ELDFIM SKREYTINGAREFNI VIÈ KERTIN OG AÈ
KERTASKREYTINGARNAR SÁU EKKI N¹L¾GT OPNANLEGUM
GLUGGA ÖAR SEM GARDÅNUR EÈA ANNAÈ GETA FARIÈ Å
LOGANN
¶¹ ER MIKILV¾GT AÈ YFIRGEFA ALDREI VISTARVERUR
ÖAR SEM KERTALJËS LOGA OG AÈ KANNA HVORT REYK
SKYNJARAR SÁU Å LAGI OG SKIPTA UM RAFHLÎÈUR ¹RLEGA

N !FSL¹TTUR ¹ JËLASERÅUM

(AGST¾TT AÈ KAUPA JËLAVÎRUR EFTIR JËL
¥ "LËMAVALI ER NÒ  PRËSENTA AFSL¹TTUR AF ÎLLUM INNI OG ÒTIJËLASERÅ
UM OG VERÈUR TIL JËLA ¶¹ DETTA INN HELGARTILBOÈ OG UM SÅÈUSTU HELGI
VORU HÅASINTUR ¹ TILBOÈI EN HELGARTILBOÈ ERU AUGLÕST MEÈ NOKKURRA
DAGA FYRIRVARA "LËMAVAL ER MEÈ OPIÈ ANNAN Å JËLUM OG Ö¹ HEFST
ÒTSALA ¹ JËLAVÎRUM "IRNA 3¾MUNDSDËTTIR REKSTRARSTJËRI "LËMA
VALS SEGIR ÖETTA TILVALIÈ T¾KIF¾RI TIL AÈ KAUPA JËLAVÎRUR ¹ NIÈ
URSETTU VERÈI ¥ 'ARÈHEIMUM ERU EINSTAKA JËLAVÎRUR ¹ AFSL¾TTI
NÒNA EINS OG JËLATRÁSF¾TUR OG ¹KVEÈNAR GERÈIR JËLASERÅA EN
Ö¾R ERU ¹  PRËSENTA AFSL¾TTI (INN  DESEMBER HEFST
SVO ÒTSALA OG Ö¹ VERÈUR H¾GT AÈ KAUPA MEGNIÈ AF JËLAVÎR
UNUM ¹ NIÈURSETTU VERÈI
(J¹ "LËMAVALI OG 'ARÈHEIMUM ER JËLATRÁSSALAN Å H¹MARKI
OG HEFUR HÒN GENGIÈ VEL ÖAÈ SEM AF ER

TALIÈ BERST AÈ ÎÈRUM GËÈUM KAUPUM SEGIR
"RYNDÅS ÖAÈ VERA BARNAVAGNINN SEM TENGDAFOR
ELDRAR HENNAR G¹FU HENNI ÖEGAR SONUR HENNAR
F¾DDIST b¶EGAR DËTTIR MÅN F¾DDIST VAR SETTUR
PALLUR ¹ VAGNINN ÖANNIG AÈ STR¹KURINN G¾TI
STAÈIÈ ¹ HONUM EN ÖETTA ER MJÎG HENTUGT ÖEGAR
STUTT ER ¹ MILLI BARNA Å ALDRIm
"RYNDÅS SEGIR VERSTU KAUPIN VERA ¹FENGISKAUP
¹ ¥SLANDI b¡G L¾T MANNINN MINN UM AÈ KAUPA
¹FENGI ÖVÅ MÁR BLÎSKRAR HREINLEGA VERÈLAGNINGIN
¹ ÖVÅ ¶AÈ SAMA M¹ SEGJA UM BÅLATRYGGINGAR
Ö¾R ERU MJÎG DÕRAR SVO ÁG L¾T MANNINN MINN
EINNIG UM AÈ BORGA Ö¾R !NNARS ER ÁG VEIK FYRIR
GËÈUM MAT OG GËÈU HR¹EFNI EN MATUR ER EINNIG
DÕR HÁR ¹ LANDI OG ÁG GET EKKI BEÈIÈ EFTIR  MARS
 ÖEGAR MATARSKATTUR VERÈUR L¾KKAÈURm
"RYNDÅS TELUR EINNIG UPP GIFTINGARHRINGINN
SINN SEM SL¾M KAUP EN SEGIR HANN ÖË EKKI HAFA
VERIÈ TILTAKANLEGA DÕRAN

N Jóna Hrönn Bolladóttir sóknarprestur hefur fundið hinn fullkomna
jólailm í úðaformi.
b¡G HEF FUNDIÈ
FR¹B¾RAN JËLAÒÈA
SEM LYKTAR EINS OG
GRENI EN ÖESSI ÒÈI
HEITIR NOEL OG F¾ST
Å "LËMAVALI ¶¹ VAR
ÁG AÈ UPPGÎTVA AÈ
"ËNUS ER FARIÈ AÈ
SELJA FERSKT RAUÈK¹L
NIÈURSKORIÈ EN
ÖAÈ SPARAR MÁR ÖANN TÅMA SEM ÖAÈ
TEKUR AÈ BRYTJA ÖAÈ NIÈUR ¡G ÒTBÕ
ALLTAF HEIMAGERT RAUÈK¹L FYRIR JËLIN SEM
ÁG SÕÈ Å KR¾KIBERJASAFT EDIKI OG SYKRI
EN VIÈ ÖESSA SUÈU KEMUR UPP ALVEG
IND¾LIS JËLAILMUR SEM TILHEYRIR JËLAUND
IRBÒNINGNUM HJ¹ MÁRm

Fnykurinn af skötunni
er forboði jólannna
Íslendingar hafa étið skötu
á Þorláksmessu um aldir.
En skatan hefur ekki alltaf
þótt herramannsmatur eins
og í dag. Það er ekki fyrr en
á síðustu tuttugu eða þrjátíu árum að veitingastaðir
og fiskbúðir eru byrjaðar að
gera út á að selja Íslendingum skötu sem góðmeti.
Fisksalar í höfuðborginni bjóða
upp á margar gerðir af skötu fyrir
jólin. Í fiskbúðinni Hafberg í
Gnoðarvogi er boðið upp á vestfirska tindaskötu og hefðbundna
kæsta skötu. „Munurinn er að
tindaskatan er ósöltuð en vel kæst,
rauð og falleg. Hún er fyrir vana
menn. Svo eigum við hefðbundna
skötu sem er allt frá því að vera
nokkuð dauf upp í vel kæsta skötu
sem er aðeins fyrir skötufíkla.
Menn vilja alltaf hafa skötuna
sterkari og sterkari en það er
spurning hvar á að draga mörkin,“
segir Vilhjálmur Hafberg, eigandi
fiskbúðarinnar Hafberg, og bætir
því við að kílóið af skötunni kosti á
bilinu 890 til 1.180 krónur hjá sér.
Árni Björnsson þjóðháttafræðingur segir að siðurinn að borða
skötu á Þorláksmessu sé kaþólskur, en dagurinn er kenndur við
heilagan Þorlák og er síðasti dagur
jólaföstu. „Þennan dag átti ekki að
borða kjöt, það þótti við hæfi að
borða lélegan fisk á Íslandi, sumir
suðu jafnvel harðfisk eða morkinn
hákarl, en á Vesturlandi og á Vestfjörðum veiddist skata um þetta
leyti ársins og því var hún borðuð
í staðinn,“ segir Árni og bætir því
við að upp úr miðri síðustu öld
hafi mikið fólk af Vesturlandi og
af Vestfjörðum flust búferlum og
það hafi tekið þennan sið með sér

(!&"%2' /' 3+!4!. %KKI ERU TIL ELDRI SKRIFLEGAR HEIMILDIR UM SKÎTU¹T EN  TIL 
¹RA EN MENN ¹TU HANA UPPHAFLEGA ¹ ¶ORL¹KSMESSU TIL AÈ UMSKIPTIN YRÈU SEM MEST
ÖEGAR ÖEIR G¾DDU SÁR ¹ KR¾SINGUM JËLANNA
&2¡44!",!¨)¨6!,,)

og hann hafi breiðst út um landið.
Fnykurinn af skötunni er og
hefur verið forboði jólanna að
margra mati, segir Árni. Ekki eru
allir jafn hrifnir af lyktinni og
segir Eiríkur Auðunn Auðunsson,
verslunarstjóri í Fiskisögu á
Höfðabakka 1, að ein leið til að
losna við hana sé að væta tusku í
ediki, breiða hana yfir pottinn og
láta suðuna koma upp í gegnum
hann. Eiríkur tekur undir það með
Vilhjálmi að kílóverðið á skötunni
sé í kringum þúsund krónur og
ljóst að fáir ættu að þurfa að
sleppa því að éta skötu á Þorláksmessu sökum peningaleysis, og
enn síður ef fólk sleppir því að
fara á rándýr jólahlaðborð sem
Árni segir að sé óþjóðlegur siður
þar sem menn hafi frekar átt að
halda í við sig en að belgja sig út á
jólaföstunni.
INGIFREYR FRETTABLADIDIS

%)2¥+52 ¥ &)3+)3®'5 (ANN TEKUR UNDIR

MEÈ 6ILHJ¹LMI Å (AFBERGI AÈ Å &ISKISÎGU
SÁ B¾ÈI TIL SKATA FYRIR STYTTRA OG LENGRA
KOMNA FYRIR VENJULEGT FËLK OG EINS FYRIR
VANA MENN
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*ËLAKJÎTIÈ
&YRIR KOMU ÅSSK¹PA
OG FRYSTA LEITUÈU
MENN ALLRA R¹ÈA TIL AÈ
GEYMA MATV¾LI %IN
AF ELSTU AÈFERÈUM TIL
AÈ VARÈVEITA MATV¾LI
ER REYKING ¥ 0ËLLANDI HAFA FUNDIST
 ¹RA GAMLAR LEIFAR AF REYKHER
BERGI ¶Ë EKKI SÁ LENGUR NAUÈSYNLEGT
AÈ REYKJA MATV¾LI TIL ÖESS AÈ VARÈ
VEITA ÖAU ER REYKT KJÎT VINS¾LL MATUR
SÁRSTAKLEGA ¹ ÖESSUM ¹RSTÅMA ÈUR
FYRR VORU MATV¾LIN EINUNGIS REYKT EN
EKKI SÎLTUÈ ¹ÈUR EINS OG NÒ ER GERT
3ÎLTUN ER ENN EIN VARÈVEISLUAÈFERÈIN
ÖANNIG AÈ Å REYKTUM MATV¾LUM ER
GEYMSLUÖOLIÈ LENGT B¾ÈI MEÈ SÎLTUN
OG REYKINGU
3ÎLTUNARAÈFERÈIR ERU
NOKKRAR 3TUNDUM ER KJÎTIÈ
SETT BEINT Å SALTP¾KIL EINS
OG SALTKJÎT EN NÒ TIL DAGS
ER ALGENGAST AÈ KJÎT
SEM ¹ AÈ REYKJA SÁ FYRST
SPRAUTUSALTAÈ OG SÅÈAN SETT

Å SALTP¾KIL 3PRAUTUSÎLTUN
ER ÖANNIG FRAMKV¾MD AÈ
SALTP¾KLI ER SPRAUTAÈ INN
Å KJÎTIÈ ¹ MÎRGUM STÎÈUM
MEÈ ÖAR TIL GERÈUM N¹LUM
SEM TRYGGJA JAFNA SÎLTUN OG FALLEGAN
RAUÈAN LIT ¹ KJÎTIÈ %F REYKT KJÎT ER
GR¹TT AÈ LIT HEFUR SÎLTUNIN EKKI TEKIST
SEM SKYLDI 2AUÈA LITINN F¾R KJÎTIÈ
FR¹ NÅTRÅTINU SEM ER Å SALTP¾KLIN
UM EN NÅTRÅTIÈ VIRKAR EINNIG SEM
ROTVARNAREFNI OG HEFUR ÖESS VEGNA
% NÒMER SEM AUKEFNI ¥ SEINNI TÅÈ
HEFUR # VÅTAMÅNI EINNIG VERIÈ B¾TT Å
SALTP¾KILINN ÖVÅ KOMIÈ HEFUR Å LJËS
AÈ Ö¹ ÖARF MINNA AF NÅTRÅTI
%FTIR SÎLTUN ER KJÎTIÈ
TILBÒIÈ TIL REYKINGAR 4IL ERU
NOKKRAR REYKINGARAÈ
FERÈIR EN AÈALMUNURINN
¹ ÖEIM FELST Å ÖVÅ VIÈ
HVAÈA HITASTIG REYK
INGIN FER FRAM OG HVAÈA
BRENNSLUEFNI ER NOTAÈ
(ANGIKJÎT ER TIL D¾MIS KALD

REYKT
EN ÖAÈ ÖÕÈIR AÈ KJÎTIÈ
ER REYKT VIÈ TILTÎLULEGAN L¹GAN HITA
OG ER ENN HR¹TT EFTIR FRAMLEIÈSLU 6IÈ
KALDREYKINGU ER NOTAÈ TAÈ BLAND
AÈ SAMAN VIÈ SAG 3AGIÈ GETUR TIL
D¾MIS VERIÈ BIRKI (VERJIR HAFA EKKI
HEYRT TALAÈ UM BIRKIREYKT HANGIKJÎT
(AMBORGARHRYGGUR ER REYKTUR VIÈ
H¾RRI HITA VOLGREYKTUR EN ER SAMT
HR¹R EFTIR FRAMLEIÈSLU 0YLSUR ERU SVO
REYKTAR VIÈ ENN H¾RRA HITASTIG OG ERU
ÖVÅ SOÈNAR Å FRAMLEIÈSLUNNI 6IÈ HEIT
EÈA VOLGREYKINGU ER EKKI NOTAÈ TAÈ
HELDUR EINUNGIS SAG
/FT HEYRIST TALAÈ UM AÈ REYKTUR
MATUR SÁ ËHOLLUR 6ÅST M¹ TIL SANNS
VEGAR F¾RA AÈ ËHËFLEG NEYSLA ¹ REYKT
UM OG SÎLTUM MAT GETUR EKKI TALIST
HOLL EN HVER MYNDI VILJA HANGIKJÎTS
MNIIS
LAUS JËL
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*ËLIN HAFA Å FÎR MEÈ SÁR ËTÅMAB¾R
DAUÈSFÎLL OG HEILSUTJËN

Þegar græðgin
verður stjórnlaus
*«. +!,$!, 3+2)&!2

N

ú er sá tími framundan að fólk sleppir gjarnan fram
af sér beislinu þegar kemur að mat og drykk. Af
því tilefni er við hæfi að minna á að aldrei koma
fleiri á neyðarmóttökur spítalanna vegna hjarta- og
æðasjúkdóma en einmitt á þessum árstíma þegar
græðgin verður stjórnlaus.
Sagan segir okkur sem sagt að næstu dagar munu óhjákvæmilega hafa í för með sér ótímabær dauðsföll og varanlegt heilsutjón, sem fólk vinnur sjálfu sér með því að kunna sér ekki hóf.
Lítið er við því að gera, fyrir utan að óska þess að sem flestir
gangi hægt um gleðinnar dyr um hátíðarnar.
Til langs tíma er hins vegar full ástæða til að velta fyrir sér
hvað veldur, fyrir utan hið augljósa óhóf.
Hjarta- og æðasjúkdómar leggja fleiri í gröfina á heimsvísu
en nokkrir aðrir sjúkdómar. Meginorsökin fyrir þeim eru of hár
blóðþrýstingur og undanfarin ár hefur athyglin beinst í vaxandi
mæli að því hve salt er mikill skaðvaldur í þeirri jöfnu.
Salt er lúmskur fjári. Það er ekki hægt að lifa án þess en ef
maður notar það í óhófi í langan tíma er það vísasta leiðin til að
kveðja þennan heim fyrir aldur fram.
Ólíkt ýmsum efnum er salt hins vegar svo auðvinnanlegt og
þar af leiðandi svo ódýrt að stjórnvöld geta ekki með nokkru
móti hlaðið á það svokölluðum neyslustýringarsköttum, eins og
er til dæmis gert með tóbak og áfengi, og treyst því að þar með
sé kominn nógu mikill fælingarmáttur til þess að fólk haldi sig
frá óhollustunni.
Þar fyrir utan er allsendis óvíst að slík skattlagning sem
tæki til neyslustýringar, hafi þau áhrif sem til er ætlast. Óvíða í
heiminum er til dæmis meira þambað af gosdrykkjum en hér á
Íslandi og það þrátt fyrir að skattlagning gosdrykkja sé á fáum
stöðum hærri en hér.
Sykur og salt eiga það sammerkt að vera í grunninn mjög
ódýrar vörur sem erfitt er að skattleggja svo svakalega að
buddu neytenda sé ofboðið. Heilbrigðisyfirvöld þurfa því að
finna aðrar leiðir til að koma neyslu sykurs og salts inn fyrir
hófleg mörk. Finnum hefur einmitt lukkast svo vel í baráttunni
gegn saltnotkun að Alþjóðaheilbrigðisstofnunin fylgist grannt
með málum, með það fyrir augum að þar sé komið fordæmi sem
aðrar þjóðir geti fylgt.
Á síðustu þremur áratugum hefur finnskum heilbrigðisyfirvöldum með markvissum áróðri, eða forvarnarstarfi ef menn
kjósa það orð, tekist að fá þjóð sína til að skera daglega saltneyslu niður, úr um fjórtán grömmum í átta, en talið er hóflegt
að innbyrða fimm grömm af salti á dag. Fyrir vikið hefur hjartaog æðasjúkdómatilfellum fækkað verulega og meðalaldur Finna
hækkað um tæp sex ár. Og athugið að á sama tíma hefur áfengis- og tóbaksneysla aukist og verð á þeim vörum svo sannarlega
ekki lækkað.
Af þessum árangri má draga þá ályktun að það er mun vænlegri leið fyrir heilbrigðisyfirvöld að höfða til skynsemi fólks en
sparsemi þegar kemur að bættum lífsháttum.
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-ARAÖONFUNDUR

6EISLUHÎLD

2EYNSLUBOLTAR

¶AÈ VAR HELDUR DREGIÈ AF FULLTRÒUM Å
BORGARSTJËRN 2EYKJAVÅKUR Å FYRRAKVÎLD
ÖEGAR SEXT¹N TÅMA FUNDI LAUK KLUKKAN
TVÎ UM NËTTINA 5MR¾ÈAN UM FJ¹R
HAGS¹¾TLUN 2EYKJAVÅKUR  TËK SINN
TOLL OG VAR MIKLU PÒÈRI EYTT Å TILLÎGU
VINSTRI GR¾NNA RNA ¶ËRS
3IGURÈSSONAR OG 3VANDÅSAR
3VAVARSDËTTUR UM AUKIN
FRAMLÎG TIL 3TR¾TË 6AKTI
ATHYGLI AÈ FULLTÒAR 6' OG
3AMFYLKINGAR HÎFÈU EKKI LAGT
NEINA LÅNU FYRIR UMR¾ÈUNA OG
SAMSTARF ¹ ÖEIM VETTVANGI
VIRÈIST LÅTIÈ &ËR SVO AÈ
$AGUR " %GGERTSSON
OG FÁLAGAR STUDDU
EKKI TILLÎGU 6' SEM
VAR ¹ ENDANUM FELLD

"ORGARFULLTRÒAR 6' LÁTU BËKA Å FUNDAR
GERÈ AÈ AFSTAÈA SJ¹LFST¾ÈISMANNA OG
FRAMSËKNARMANNS K¾MU EKKI ¹ ËVART
(INS VEGAR OLLI HJ¹SETA 3AMFYLKING
ARFËLKS VONBRIGÈUM %FTIR AFGREIÈSLU
FJ¹RHAGS¹¾TLUNAR HEFUR SKAPAST SÒ
HEFÈ AÈ BORGARFULLTRÒAR LYFTA GLÎSUM
OG ÖIGGJA VEITINGAR &ËR SVO AÈ $AGUR
" %GGERTSSON ODDVITI 3AM
FYLKINGAR M¾TTI EKKI Å ÖAÈ
SAMKV¾MI (VORT ÖAÈ VAR
VEGNA ÖREYTU EFTIR LANGAN
FUND EÈA VONBRIGÈI MEÈ
BËKUN 6' SKAL ËSAGT
L¹TIÈ 6ENJULEGUR
VINNUDAGUR BEIÈ
LÅKA MARGRA Å
G¾RMORG
UN

!NNARS ER REYNSLUNNI MISSKIPT MEÈAL
BORGARFULLTRÒA "ORGARSTJËRI 6ILHJ¹LMUR
¶ 6ILHJ¹LMSSON TËK Ö¹TT Å AFGREIÈSLU
FJ¹RHAGS¹¾TLUNAR 2EYKJAVÅKUR Å 
SINN /DDVITI SAMSTARFSFLOKKSINS "JÎRN
)NGI (RAFNSSON VAR AÈ FARA Å GEGNUM
ÖETTA FERLI Å FYRSTA SKIPTI EINS OG 3VAND
ÅS 3VAVARSDËTTIR HJ¹ VINSTRI GR¾NUM
2EYNSLA ANNARRA BORGARFULLTRÒA LIGGUR
EINHVERS STAÈAR ÖARNA ¹ MILLI %KKI ER
ALGENGT AÈ FUNDIR BORGARSTJËRNAR VARI
Å  KLUKKUSTUNDIR EINS OG Å FYRRADAG
3EM D¾MI VAR LENGSTI ÖINGFUNDUR
¹ ALÖINGI ¹ SÅÈASTA VETRI EINMITT UM
 KLUKKUSTUNDIR 6ETURINN 
 VAR LENGSTI ÖINGFUNDURINN JAFN
LANGUR EN   VAR LENGSTI ÖING
FUNDURINN  KLUKKUSTUNDIR
BJORGVIN FRETTABLADIDIS

Sammál og sérmál
E

vrópusambandið hét í fyrstu
Kola- og stálbandalag Evrópu. Nafngiftin lýsti markmiðinu,
sem var að setja náttúruauðlindir Frakklands og Þýzkalands undir
einn hatt til að girða fyrir frekari
átök um yfirráð yfir þessum auðlindum og fleiri stríð. Þetta gafst
svo vel, að Frakkar og Þjóðverjar ákváðu að rugla saman reytum sínum á fleiri sviðum og bjóða
öðrum Evrópuþjóðum að vera með,
og þeir hafa æ síðan lifað í sátt og
samlyndi. Evrópa lifir nú mesta
blómaskeið og friðar í sögu sinni.
Evrópusambandið á mikinn þátt í
því.
Evrópusamstarfið hvílir á þeirri
lykilhugsun, að sum verkefni sérhvers samfélags séu þannig vaxin,
að þau krefjist sameiginlegra
lausna, þar eð staðbundnar lausnir íþyngi öðrum löndum að ósekju.
Slík mál getum við kallað sammál til aðgreiningar frá sérmálum, sem hvert einstakt land getur
leitt til lykta á eigin spýtur án þess
að valda öðrum skaða. Náttúruauðlindir lúta sameiginlegri stjórn
innan Evrópusambandsins (ESB)
til að girða fyrir átök um yfirráð
yfir þeim. Bretar og Spánverjar
heyja engin innbyrðis þorskastríð,
af því að útvegur þeirra lýtur sameiginlegri sjávarútvegsstefnu ESB,
sem er einmitt ætlað að stilla til
friðar um fiskveiðar aðildarþjóðanna. Útvegsstefna ESB er að vísu
meingölluð, en hugsunin að baki
hennar er eigi að síður vel grunduð
og skýr.
Ætla mætti, að ástandið í Austurlöndum nær væri friðsælla, ef
olíulindirnar þar lytu sameiginlegri stjórn að evrópskri fyrirmynd. Hefðu Írakar ráðizt inn í
Íran 1980, ef olíulindir hefðu ekki
verið í húfi? Varla. Innrásarliðið byrjaði einmitt á því að leggja
undir sig olíuver. Stríðið stóð í átta
ár og kostaði milljón mannslífa,
og því lauk með þrátefli. Hefðu
Bandaríkjamenn og fylgjendur
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¥ $!' \ %VRËPUSAMSTARF
Evrópusamstarfið hvílir á
þeirri lykilhugsun, að sum
verkefni sérhvers samfélags séu
þannig vaxin, að þau krefjist
sameiginlegra lausna, þar eð
staðbundnar lausnir íþyngi
öðrum löndum að ósekju.
þeirra ráðizt inn í Írak 2003, ef þar
væri engin olía? Væri Sádi-Arabía eitt harðsvíraðasta einræðisríki
heims, ef konungsfjölskyldan þar
teldi sig ekki þurfa að verja eignarhald sitt á olíulindum landsins með
tiltækum ráðum? Væri hatur múslímskra hryðjuverkamanna á konungsfjölskyldunni og bandamönnum hennar eins hyldjúpt og raun
ber vitni um, ef engum olíuauði
væri til að dreifa? Hvernig ætli
Kaninn brygðist við, ef Texas með
alla sína olíu segði sig úr lögum
við Bandaríkin? Og hvernig ætli
Englendingar tækju því, ef Skotar lýstu yfir sjálfstæði til að sitja
einir að olíu Bretlands í Norðursjó?
Þannig er hægt að færa sig land úr
landi: munstrið er býsna skýrt.
Hvaða sammál önnur hafa ESBlöndin kosið að afgreiða á sameiginlegum vettvangi? Þau eru
einkum fjögur. Í fyrsta lagi lúta
ESB-löndin sameiginlegri stjórn
peningamála og hafa komið sér
saman um eina mynt, evruna. Í
þessu felst, að aðildarlöndin hafa
orðið ásátt um að deila þessum
anga fullveldis síns – til dæmis

réttinum til að fella gengi eigin
þjóðmyntar eða hækka vexti – með
öðrum sambandsþjóðum. Aðildarlöndin hafa þannig afsalað sér
rétti sínum til að prenta peninga
og hleypa verðbólgu á skrið til að
koma sér í mjúkinn hjá kjósendum fyrir kosningar, en ýmis brögð
voru að slíkum atkvæðakaupum
fyrir daga evrunnar. Í annan stað
hafa ESB-löndin komið sér saman
um sameiginlega stefnu í viðskiptamálum út á við. Þau leggja
einn og sama toll á innflutning frá
löndum utan ESB og hafa afsalað sér réttinum til meiri eða minni
tollheimtu. Þetta var gert til að
greiða fyrir millilandaviðskiptum, því að flest ESB-lönd þurftu
að lækka tolla sína til að ná sameiginlegu marki Sambandsins.
Í þriðja lagi hafa ESB-þjóðirnar sammælzt um sameiginlega
stefnu í samkeppnismálum. Þessum þætti hefur verið gefinn minni
gaumur en vert væri. Ætlanin
hér er að skerða getu innlendra
einokunar- og fákeppnisfyrirtækja til að okra á almenningi og
skerða einnig getu stjórnvalda í
hverju landi til að hygla sumum
með beinni eða óbeinni ríkisaðstoð á kostnað annarra. Í fjórða
lagi fylgja ESB-löndin sameiginlegri landbúnaðarstefnu, sem
er að sönnu óhemjudýr, en hún
leggur samt mun léttari byrðar á
neytendur og skattgreiðendur en
búverndarstefnan hér heima. Við
þessi fjögur sammál bætist samræming ýmissa laga og reglna,
svo sem Íslendingar hafa kynnzt
með aðildinni að samningnum um
Evrópska efnahagssvæðið (EES).
Önnur mál en þessi lúta að mestu
leyti staðbundinni stjórn í hverju
landi fyrir sig. Mikið atvinnuleysi
víða á meginlandi Evrópu er til að
mynda ekki sök ESB, því að hvert
aðildarland markar sér sjálfstæða
stefnu í vinnumarkaðsmálum og
ber því ábyrgð á atvinnuleysinu
heima fyrir.

Þjóðkirkjan, umburðarlyndi og heimska
5-2¨!.
4RÒM¹L

Í

byrjun desember stofnuðu þrettán
trúfélög hér á landi Samráðsvettvang trúfélaga, en markmið hans er
samkvæmt fréttum „að stuðla að
umburðarlyndi og virðingu milli fólks
af ólíkum lífsviðhorfum, trúarhópum
og trúarbrögðum og standa vörð um
trúfrelsi og önnur mannréttindi“. Þjóðkirkjan er eitt þeirra trúfélaga sem 34%).$«2 *
aðild eiga að samráðsvettvanginum. %2,).'33/.
Þátttaka hennar í þessum félagsskap fór hins vegar
ekki vel af stað því nokkrum dögum eftir stofnun
hans birtist á vef þjóðkirkjunnar prédikun eftir sr.
Birgi Ásgeirsson þar sem því er haldið fram að þeir
sem hafna meintri tilvist guðs kristinna manna séu
„hluttakendur heimskunnar“.
Á einum stað í predikuninni segir að mesta „hættan [sé] fólgin í afneituninni. Afneitun staðreynda.
Afneitun guðs. Afneitun þess að maðurinn er hluti
sköpunarinnar. Afneitun þess að við erum guðs börn
og þurfum á því að halda að eiga samfélag við hann“.
Hættan sem stafar af því að afneita guði virðist samkvæmt sr. Birgi vera hnignun menningarinnar, en
merki hennar „kemur helst fram, þegar við reynum

að sníða trúna að eigin sjálfhverfu, duttlungum og hroka. En þannig verðum við einmitt hluttakendur heimskunnar. Heimskinginn segir: enginn guð“.
Greinilegt er af samhengi sr. Birgis að
þessum gagnrýnu ummælum er beint til
trúleysingja og varpa þau sem slík skýrara
ljósi á hann sjálfan en þá sem hann gagnrýnir. Í sjálfhverfu sinni, svo við styðjumst
við orðalag sr. Birgis, virðist hann hins
vegar gleyma því að það eru ekki bara trúleysingjar sem hafna meintri tilvist guðs
kristinna manna, því allir þeir sem ekki
játa kristna trú eru trúlausir gagnvart
hinum kristna guði. Samkvæmt skilgreiningu sr.
Birgis eru því vel á fimmta milljarð jarðarbúa, þ.e.
allir þeir sem ekki játa kristna trú, heimskingjar.
Þar sem þessi prédikun birtist á opinberum vef
þjóðkirkjunnar, www.tru.is, hlýtur málflutningur
séra Birgis að njóta stuðnings innan vébanda hennar. Ef sú er raunin ættu Baháísamfélagið, Félag
múslima á Íslandi, Ásatrúarfélagið, Búddistafélagið og önnur félög sem taka þátt í Samráðsvettvangi
trúfélaga að vara sig á því að innan þjóðkirkjunnar
eru áhrifamiklir einstaklingar sem álíta meðlimi
þessara félaga heimskingja.
Höfundur er vísindasagnfræðingur
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Mikilvægi hlutlægni í sagnfræði








           
(EIMILD (AGSTOFA ¥SLANDS

nám, fróðleikur og vísindi

3ÅÈASTLIÈINN ÖRIÈJUDAG HÁLT 2ËBERT ( (AR
ALDSSON DËSENT Å HEIMSPEKI VIÈ (¥ SÅÈASTA
FYRIRLESTURINN ¹ ¹RINU Å H¹DEGISFYRIRLESTRARÎÈ
3AGNFR¾ÈINGAFÁLAGS ¥SLANDS Å PAKKFULLUM
FYRIRLESTRASAL ¶JËÈMINJASAFNS ¥SLANDS
¥ FYRIRLESTRINUM FJALLAÈI 2ËBERT UM EFA
SEMDIR UM GILDI SANNLEIKANS Å SAGNFR¾ÈI
SEM VAKNAÈ HAFA ¹ LIÈNUM ¹RATUGUM OG
HVERNIG MEGI EYÈA ÖEIM
2ËBERT SKIPTI ÖESSUM EFASEMDUM Å
FJËRA FLOKKA b3UMIR HALDA ÖVÅ FRAM AÈ
TUNGUM¹LIÈ SÁ ÖANNIG GERT AÈ ÖAÈ GETI
EKKI SAGT SANNLEIKANN UM VERULEIKANN
4IL D¾MIS ÖEGAR SAGT ER UM TVO MENN
AÈ ÖEIR SÁU MENN Ö¹ SÁ HORFT FRAMHJ¹
ÖVÅ SEM ER ËLÅKT MEÈ ÖEIM m SEGIR 2ËBERT OG B¾TIR ÖVÅ AÈ HANN TELJI
AÈ TUNGUM¹LIÈ SÁ GOTT VERKF¾RI SEM H¾GT SÁ AÈ NOTA TIL AÈ LÕSA
VERULEIKANUM

N 3KËLINN

&JÎLT¾KNISKËLI ¥SLANDS
6ÁLSKËLI ¥SLANDS OG 3TÕRIMANNASKËLINN Å
2EYKJAVÅK VORU REKNIR SAMEIGINLEGA UNDIR
MERKJUM -ENNTAFÁLAGSINS FR¹  ¹GÒST
 FRAM TIL  FEBRÒAR  &JÎLT¾KN
ISKËLI ¥SLANDS ER NÕTT NAFN SAMEINAÈRA
SKËLA &JÎGUR SVIÈ ERU STARFR¾KT UNDIR MERKJUM &4¥ T¾KNISVIÈ VÁLSTJËRNARSVIÈ
SJ¹VARÒTVEGSSVIÈ OG SKIPSTJËRNARSVIÈ .¹MIÈ Å SKËLANUM ER bEKKI BARA BËKN¹Mm
EINS OG SEGIR ¹ HEIMSÅÈU HANS ÖË AÈ ÖAÈ VEITI LÅKA STÒDENTSPRËF
3KËLAMEISTARI &JÎLT¾KNISKËLANS ER *ËN " 3TEF¹NSSON

N 5MR¾ÈUFUNDUR

¥SLENSKA ÒTR¹SIN
-IÈVIKUDAGINN  JANÒAR  EFNIR 6IÈ
SKIPTAFR¾ÈISTOFNUN TIL UMR¾ÈUFUNDAR
UM ÒTR¹S ÅSLENSKRA FYRIRT¾KJA &UNDURINN
VERÈUR HALDINN Å STOFU  Å /DDA ¶AR
VERÈA NOKKRIR MENN SEM HAFA MIKLA
ÖEKKINGU ¹ ÒTR¹SINNI MEÈ STUTTA FRAM
SÎGU ¥ KJÎLFARIÈ VERÈA UMR¾ÈUR ÖEIRRA
OG ANNARRA FUNDARGESTA ¥ SEPTEMBER
 SETTI 6IÈSKIPTAFR¾ÈISTOFNUN (¹SKËLA ¥SLANDS AF STAÈ RANNSËKNARVERKEFNI
SEM ¾TLAÈ ER AÈ META ¹RANGUR ÅSLENSKU ÒTR¹SARFYRIRT¾KJANNA ¹SAMT ÖVÅ AÈ
KANNA HVAÈA Ö¾TTIR ÖAÈ ERU SEM EINKUM HAFA SKIPT M¹LI Å ÖRËUN ÖEIRRA
!ÈGANGUR ER ËKEYPIS OG ER FUNDURINN ÎLLUM OPINN HUGASAMIR ERU ÖË VINSAM
LEGAST BEÈNIR UM AÈ SKR¹ SIG ¹ VEFSÅÈU 6IÈSKIPTAFR¾ÈISTOFNUNAR WWWIBRHIIS

N -¹LSVARNIR

.EMENDUR ¹ "IFRÎST VERJA VERKEFNI
¥ (¹SKËLANUM ¹ "IFRÎST TÅÈKAST ÖAÈ AÈ
NEMENDUR VERJA MISSERISVERKEFNI SÅN Å
SKËLANUM VIÈ SÁRSTAKA ATHÎFN Å LOK HVERRAR
ANNAR 3ÅÈASTLIÈNA VIKU HAFA  NEMENDUR
VARIÈ MISSERISVERKEFNI VIÈ SKËLANN OG VORU
VERKEFNIN AFAR FJÎLBREYTT TIL AÈ MYNDA VAR
FJALLAÈ UM MENNTUN ÖINGMANNA ÒTIVIST
¹ ,AUGARVATNI AÈILD 4YRKLANDS AÈ %3"
UMR¾ÈU UM INNFLYTJENDAM¹L ¹ ¥SLANDI OG
SAMKEPPNI ¹ LYFJAMARKAÈI
 HEIMASÅÈU SKËLANS KEMUR FRAM AÈ TILGANGUR MISSERISVERKEFNA SÁ MEÈAL ANN
ARS AÈ VEITA NEMENDUM T¾KIF¾RI TIL AÈ AUKA SKILNING SINN ¹ AFMÎRKUÈU SVIÈI OG
ERU ÖAU OFT UNNIN Å TENGSLUM VIÈ FYRIRT¾KI OG STOFNANIR

Móðurmálskennsla
styður íslenskuna
Boðið er upp á móðurmálskennslu í nýbúadeild
Hjallaskóla í Kópavogi en
móðurmálskennslan örvar
málþroska barna. „Brúarsmíðin skilar dýpri málskilningi,“ segir Guðlaug
Snorradóttir, deildarstjóri í
Hjallaskóla.
Nýbúadeildin í Hjallaskóla í Kópavogi býður nýbúabörnum upp á
kennslu í móðurmáli sínu og hjálpar þeim þannig að byggja brú frá
móðurmálinu yfir í íslenskuna.
Guðlaug Snorradóttir, deildarstjóri
í sérkennslu og nýbúadeild, segir
að tungumál, menning og nám séu
órjúfanlega tengd. Litlar framfarir
í seinna máli sem barn lærir megi
rekja til örvunarskorts á móðurmáli, málþroski barnsins geti stöðvast, það geti hætt að bæta við sig
orðaforða og þetta geti leitt til
námsörðugleika síðar.
„Öll börn ættu því að hafa mannréttindi til að fá að læra og viðhalda
móðurmáli sínu,“ segir hún.

N "RAUTSKR¹NING

4ALSMENN !3¥ OG "32" BRAUTSKR¹ÈUST
 DESEMBER SÅÈASTLIÈINN BRAUTSKR¹ÈI 3ÅMENNTUN (¹SKËLANS ¹ !KUREYRI SJÎ
TALSMENN STÁTTARFÁLAGA !3¥ OG "32" SEM HAFA LAGT STUND ¹ FJÎGURRA MISSERA
REKSTRAR OG STJËRNUNARN¹M &YRIRLESTRAR FËRU FRAM ¹ SÅMENNTUNARMIÈSTÎÈVUM
VÅTT OG BREITT UM LANDIÈ EN PRËF OG VERKEFNASKIL VORU Å VEFN¹MSUMHVERFI H¹SKËL
ANS &YRIRKOMULAGIÈ GERÈI ÖVÅ FLEIRUM EN %YFIRÈINGUM KLEIFT AÈ S¾KJA N¹MIÈ OG
KOMU NEMENDURNIR VÅÈA AÈ
%INNIG BRAUTSKR¹ÈUST SAUTJ¹N NEMENDUR SEM HAFA LAGT STUND ¹ ÖRIGGJA ANNA
N¹M Å REKSTRAR OG VIÈSKIPTAFR¾ÈUM +ENNT VAR Å FIMM  KENNSLUSTUNDA LOTUM
¹ MISSERI OG ER N¹MIÈ METIÈ TIL  EININGA

*ËLA (UMAR
VERÈ FR¹ KRKG

¶ORL¹KMESSU SKATA
(ÎRPUDISKUR 4IGRISR¾KJUR

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

&ISKBÒÈIN 6ÅK EHF o (RINGBRAUT  o  +EÚAVÅK

!NNAÈ ATRIÈIÈ SEM 2ËBERT GAGNRÕNDI
VAR AÈ EKKI SÁ H¾GT AÈ KOMAST ÒT FYRIR
HIÈ PERSËNULEGA SJËNARHORN b4IL D¾MIS
AÈ SJËNARHORN 'ARÈB¾INGA TIL %SJUNNAR
GETI ALDREI VERIÈ EINS OG SJËNARHORN
ÖEIRRA TIL %SJUNNAR SEM BÒA ¹ +JALAR
NESI m SEGIR 2ËBERT SEM Å FYRIRLESTRINUM
F¾RÈI RÎK GEGN ÖESSARI AFST¾ÈISHYGGJU
*AFNFRAMT GAGNRÕNDI 2ËBERT Ö¹ MENN
SEM SEGJA AÈ SANNLEIKURINN SEM SLÅKUR
SKIPTI EKKI M¹LI (ANN GAGNRÕNDI Ö¹
HUGMYND AÈ SANNLEIKURINN ÖURFI AÈ
VERA ËSKEIKULL ÖVÅ HANN TELUR AÈ bEIN
HVER GETI HÎNDLAÈ SANNLEIKANN ¹N ÖESS
AÈ VERA ËSKEIKULLm
.IÈURSTAÈA 2ËBERTS Å FYRIRLESTRINUM VAR SÒ AÈ HUGVÅSINDAMENN
¾TTU AÈ REYNA AÈ HALDA SIG VIÈ HVERSDAGSLEGRI SKILNING ¹ ÖESSUM
HUGTÎKUM EN MARGIR HAFA GERT ¹ LIÈNUM ¹RATUGUM

-«¨52-,)¨ %2 -!..2¡44).$) b®LL
BÎRN ¾TTU ÖVÅ AÈ HAFA MANNRÁTTINDI TIL
AÈ F¹ AÈ L¾RA OG VIÈHALDA MËÈURM¹LI
SÅNU m SEGIR 'UÈLAUG 3NORRADËTTIR DEILD
ARSTJËRI VIÈ (JALLASKËLA

39.$! ¥ +!&) &92345 -.5¨).! b¶EIM LÅÈUR EINS OG ÖAU SÁU Å SUNDLAUG ÖAR SEM

ÖAU SYNDA Å KAFI FYRSTU M¹NUÈINA AF ÖVÅ AÈ ÖAÈ ER ENGINN SEM SKILUR ÖAU m SEGIR 'UÈ
LAUG UM LÅÈAN BARNA SEM KOMA FR¹ FJARL¾GUM MENNINGARHEIMUM b¶AÈ ER ENGINN
SEM GETUR BYGGT UPP NÕJA M¹LIÈ OG UNNIÈ MEÈ ÖEIM ANNAR EN S¹ SEM HEFUR VALD ¹
ÖEIRRA EIGIN M¹LIm
&2¡44!",!¨)¨!.4/. "2).+

Nýbúabörn í Kópavogi eru í tvö
ár í nýbúadeildinni í Hjallaskóla. Í
ár eru þar tuttugu og níu börn frá
Rússlandi, Kína, Póllandi, Portúgal,
Færeyjum, Taílandi, Túnis og Kosovo. Þessi börn fá þrjá tíma í viku í
kennslu í og á móðurmáli sínu og
svo fá þau tíma í brúarsmíði og
íslensku. Við skólann starfa túlkar
og kennarar í móðurmálum allra
þessara barna.
Guðlaug hefur starfað og búið
erlendis og skilur því hvernig það
er að flytja til lands án þess að
kunna stakt orð í málinu. „Ég gerði
mér grein fyrir hvílíkt andlegt áfall
það er. Það er ekki nóg að flytja til
landsins heldur líka að fara inn í
nýja hugsun og nýtt kerfi, til dæmis
eins og þeir sem koma frá Kína,“
segir hún.
Guðlaug grípur til myndlíkingar
þegar hún útskýrir líðan fólks frá
fjarlægum
menningarheimum
fyrst eftir komuna til landsins.

„Þeim líður eins og þau séu í sundlaug þar sem þau synda í kafi fyrstu
mánuðina af því að það er enginn
sem skilur þau. Það er enginn sem
getur byggt upp nýja málið og
unnið með þeim annar en sá sem
hefur vald á þeirra eigin máli,“
segir hún og telur móðurmálið og
brúarsmíðina gefa kút og kork til
að fleyta sér áfram þar til viðkomandi geti sleppt hjálpartækjunum.
Guðlaug er ósammála þeim sem
telja móðurmálið flækjast fyrir
íslenskunni. „Þetta er rangt. Sá sem
hefur þessa skoðun er sér ekki
meðvitaður um það hvernig þroski
barnsins verður í gegnum móðurmál og máltöku þess. Máltaka
barna hlýtur að vera grunnurinn að
því hvernig nýja málið er byggt
upp. Það er alfarið rangt að mínu
mati að þau læri aldrei nýja málið.
Reynslan sýnir að brúðarsmíðin
skilar dýpri málskilningi.“
GHS FRETTABLADIDIS

,EIKSKËLAR ERU FARNIR AÈ NOTAST VIÈ UPPELDIST¾KNI SEM KALLAST KÎNNUNARLEIKURINN

Börnin uppgötvi hlutina sjálf
Í nokkrum leikskólum landsins er
byrjað notast við hugmyndafræði
sem kennd hefur verið við könnunarleikinn á íslensku, en á ensku
kallast fræðin heuristic play with
objects. Könnunarleikurinn gengur út að láta yngstu börnin á leikskólanum, sem eru á aldrinum eins
til þriggja ára, leika sér óheft inni
í lokuðu rými sem er fullt af óhefðbundnum efniviði sem Halldóra
Guðmundsdóttir, deildarstjóri á
leikskólanum Dvergasteini, segir
að sé „fallegt orð yfir alls kyns
drasl eins og dollur, keðjur og
dót“.
Halldóra segir að í könnunarleiknum, sem notast hefur verið við
að hluta til hér á landi frá árinu
2001, leiki börnin sér alveg frjáls
með dótið og að leiðbeinandinn sem
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"ÎRN Å KÎNNUNARLEIKNUM Å LEIKSKËLANUM
$VERGASTEINI (ANN GENGUR ÒT AÈ ÖAU
KANNI HLUTINA SJ¹LF OG UPPGÎTVI HVERNIG
ÖEIR ERU
&2¡44!",!¨)¨(®2¨52

gætir þeirra megi ekki skipta sér af
þeim, en hann passi auðvitað upp á
að þau slasi sig ekki. „Við fullorðna
fólkið erum alltaf að skipta okkur af
leik barnanna og banna þeim. Þetta
má ekki í könnunarleiknum því það
á að örva börnin til að gera hlutina
sjálf,“ segir Halldóra og bætir því
við að með þessari aðferð aukist
hugmyndaflug barna, samvinna
þeirra á milli, félagsfærni og rökhugsun.
Hugmyndafræðin að baki leiknum var sett fram í bókinni People
under three eftir bresku uppeldisfræðingana Eleanor Goldschmied
og Soniu Jackson og var verkefnið
„Litlir vísindamenn í könnunarleik“
sem unnið var í sjö leikskólum í
Reykjavík frá 2003 til 2004 byggt á
þessari hugmyndafræði.
IFV
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"AKSTUR OG KONFEKT
GERÈ GETUR ORÈIÈ
LEIKUR EINN MEÈ
MËTUM ÒR SILIKONI

'OTT ER AÈ EIGA GËÈA
K¹PU OG FALLEGAN
FYLGIHLUT
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Svört föt, skærir litir, hönnunarvörur og flíkur með
áprentuðum myndum höfða til Estherar.

+ÅNVERJAR FÎGNUÈU NÕLEGA

TÅSKUVIKUNNI Å 0EKING 4ÅSKU
SPEKÒLANTAR SEGJA +ÅNA VERA
SPENNANDI NÕJUNG INNAN TÅSKU
OG HÎNNUNAR SVO ÖAÈ ER VERT
AÈ FYLGJAST MEÈ STRAUMUM
SEM SENN KOMA ÒR AUSTRI

Esther Ýr Steinarsdóttir er ein fárra Íslendinga sem starfa
við tískuljósmyndun. Vikulega birtast tískuþættir hennar á
síðum Orðlauss, en hún segist alltaf hafa haft mjög gaman
af tísku og því sem henni við kemur. Hún segist líka snemma
hafa byrjað að sýna þessu áhuga en aðeins fjögurra ára
gömul neitaði hún að fara út úr húsi án þess að vera í sokkum og peysu í stíl. Í dag er Esther aldrei í vafa um hvað
höfðar til hennar og hvað ekki þegar kemur að fatavali. „Ég
held að maður taki það sem hentar manni úr öllum áttum.
Til dæmis get ég ekki nefnt neitt eitt tímabil sem höfðar
mest til mín. Öll tímabilin hafa eitthvað skemmtilegt fram
að færa, en ég viðurkenni samt að ég er mikið í svörtum
fötum, skærum litum og fötum sem hafa einhvers konar
áprentaðar myndir,“ segir Esther og rifjar um leið upp
peysu sem hún tók ástfóstri við þegar hún var sex ára.
„Þetta var alveg skærbleik bómullarpeysa með stórri
áprentaðri mynd af Wham-drengjunum. Ég var hreinlega
alltaf í þessari peysu. Fannst hún alveg geðveik,“ segir Esther og hlær. Esther segist kaupa fötin sín víða, en yfirleitt
hefur hún gaman af því að fjárfesta í vönduðum flíkum og
kaupir gjarna föt eftir íslenska hönnuði.
Kápan sem hún klæðist á myndinni er úr versluninni
Birnu á Skólavörðustíg en Birna er íslenskur fatahönnuður
sem opnaði sína fyrstu verslun í Reykjavík fyrir skömmu.
„Þessi kápa kostaði eitthvað um tuttugu þúsund og það
finnst mér í raun ekki mikið miðað við hvað ég er að fá. Þó
að maður borgi stundum aðeins meira fyrir svona fatnað,
þá er það kannski ekki svo dýrt þegar upp er staðið, því
vandaðan fatnað notar maður alltaf meira og svo endist
hann jú líka lengur.“
MHG FRETTABLADIDIS

*ËLABOÈIN GETA OFT VERIÈ STËR
OG VARAÈ LANGT FRAM ¹ KVÎLD
-ARGIR HAFA TEKIÈ UPP NÕJA
SIÈI OG BJËÈA Å MORGUN EÈA
H¹DEGISVERÈ Å STAÈINN 'JARNAN
ERU Ö¹ BORNIR FRAM SM¹RÁTTIR
KJÎT FR¹ AÈFANGADEGI ÖYKKAR
PÎNNUKÎKUR BRAUÈ OSTAR OG
JAFNVEL SP¾NSKIR TAPASRÁTTIR
2EYKINGAR VERÈA EKKI LENGUR
LEYFÈAR ¹ VEITINGA OG SKEMMTI
STÎÈUM FR¹  JÒNÅ  SAM
KV¾MT NÕJUM TËBAKSVARN
ARLÎGUM
"ËKIN 3AGA
JËLANNA EFTIR
RNA "JÎRNSSON
ÖJËÈH¹TTAFR¾È
ING ER STËR
SKEMMTILEG GJÎF
SEM KEMUR ÎLLUM
Å SANNKALLAÈ
H¹TÅÈASKAP

'«¨!. $!'

Minningabrot Hjalta Þórarinssonar læknis

¥ DAG ER FIMMTUDAGURINN
 DESEMBER  DAGUR
¹RSINS 

Brautryðjandi og
læknir af Guðs náð

3ËLARUPPR¹S (¹DEGI 3ËLARLAG
2EYKJAVÅK 


!KUREYRI




Athyglisverðar
frásagnir
af einstökum
læknisverkum

(EIMILD !LMANAK (¹SKËLANS

Spaugsemi
og leiftrandi
hagmælska

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

%STHER Å HLÕRRI OG FALLEGRI K¹PU SEM HÒN KEYPTI HJ¹ "IRNU ¹ 3KËLAVÎRÈUSTÅG !LMENNT KÕS %STHER AÈ KAUPA SÁR
VÎNDUÈ FÎT ÖVÅ ÖAU NOTAR HÒN MEIRA AUK ÖESS SEM ÖAU ENDAST LENGUR
&2¡44!",!¨)¨(®2¨52

Dreifing:
Sími 663 1224
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3KEMMTANAHALD ER MIKIÈ Å B¾NUM UM ÖESSAR MUNDIR G¾T REGLA ER AÈ
TAKA TIL TJÒTTGALLANN Å TÅMA OG Ö¹ ER LÅTIÈ ANNAÈ EFTIR EN AÈ SMEYGJA SÁR Å FÎTIN
¹ÈUR EN HALDIÈ ER ÒT "ETRA EN AÈ RËTA ÎLLU ÒT ÒR SK¹PNUM SVO ALLT ENDI Å ËREIÈU

(VÅTT GADDABELTI ÒR
%LVIS 6ERÈ  KR

3KEIFAN D o 2EYKJAVÅK o SÅMI   o WWWBELLADONNAIS

Ný sending af þægilegum
sparifatnaði frá

'R¹TT LEÈUR
LAKKRÅSBINDI ÒR
3PÒÒTNIK 6ERÈ
 KR

4ÎFF HERMANNAJAKKI ¹ STELPUR 2OKK 
2ËSIR 6ERÈ  KR

Vertu þú sjálf - vertu Belladonna
/PIÈ M¹N FÎS  
LAUGARDAGA  

3VÎRT SKYRTA MEÈ KRAGA FR¹
9VES 3AINT ,AURENT %LVIS
6ERÈ  KR

(AUSKÒPUKLÒTUR
ÒR 3PÒÒTNIK 6ERÈ
 KR
3VART NAGLALAKK FYRIR STR¹KA OG STELPUR
,YF  HEILSA 6ERÈ  KR

Tískugoðin Adam Ant
og Cyndi Lauper
Árið 1981 kom ungur maður
að nafni Steve Strange inn á
bresku klúbbsenuna og kynnti
fyrir almenningi nýrómantíkurtískuna sem hafði áhrif
á popplistarmenn á borð við
Madonnu, Adam Ant og Cyndi
Lauper.

Strange varð síðan víðfrægur
þegar hann stofnaði bandið Visage
sem m.a. bjó til smellinn Fade to
grey.
Blúnduhanskar, grifflur, svartur augnfarði, leðurjakkar og að
blanda saman svörtum og rauðum
litum var einkennandi fyrir
nýrómantíkina. Á þessu tímabili
þótti flott að sjá stráka málaða um

augun og árið 1981 var nánast
annar hver Breti með svartan
augnfarða og svart naglalakk.
Hér verður reynt að endurvekja stemningu níunda áratugarins með fötum og fylgihlutum sem
til eru í verslunum í Reykjavík.
OLIHJORTUR FRETTABLADIDIS

4IGERBOLUR Å ANDA
NÅUNDA ¹RATUGARINS
3PÒÒTNIK 6ERÈ  KR
2AUÈ AXLABÎND ÒR 3PÒ
ÒTNIK 6ERÈ  KR

#YNDI HEFÈI FÅLAÈ ÖETTA ®KKLASTÅGVÁL ÒR
3PÒÒTNIK 6ERÈ  KR

,EÈURPILS MEÈ TIGER
MUNSTRI 3PÒÒTNIK 6ERÈ
 KR

"LÒNDUSOKKA
BUXUR ÒR 2OKK
 2ËSUM 6ERÈ
 KR

"LÒNDUGRIFFLUR Å ANDA -ADONNU 2OKK 
2ËSIR 6ERÈ  KR
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²R H¹BORG TÅSKUNNAR
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4V¾R ÖJËÈIR Å LANDI TÅSKU
ÈUR FYRR VAR OFT TALAÈ UM LÁLEGA
EIGINMENN SEM L¾DDUST ÒT ¹ ¶OR
L¹KSMESSUKVÎLD TIL AÈ KAUPA JËLAGJÎF
HANDA EIGINKONUNNI EN ENDUÈU
ÎLVAÈIR NIÈRI Å B¾ OG BÎRÈUST SVO VIÈ
TIMBURMENN ¹ AÈFANGADAG Å STAÈINN
FYRIR JËLATRÁÈ
.¹KV¾MLEGA SAMA G¾TI H¾GLEGA
GERST HÁR Å BORG TÅSKUNNAR ÖAR SEM
HVERT TÅSKUHÒSIÈ KEPPIST VIÈ ANNAÈ
UM AÈ GERA BETUR VIÈ GESTI OG GANG
ANDI SÅÈUSTU DAGANA FYRIR JËL !LLS
STAÈAR ER BOÈIÈ UPP ¹ KAMPAVÅN OG
MEÈL¾TI OG ÖEIR SEM ÖR¾ÈA BÒÈ
IRNAR ERU STUNDUM ORÈNIR SVOLÅTIÈ
SLAGANDI ÖEGAR LÅÈUR ¹ DAGINN ¶EIR
HAFA ÖAÈ ÖË FRAM YFIR ¥SLENDINGANA
AÈ HJ¹ FLESTUM ER VÅN ¹ BORÈUM
MEÈ JËLAMATNUM OG ÖVÅ H¾GT AÈ F¹
SÁR SM¹ AFRÁTTARA SEM EKKI ER EINS
SJ¹LFSAGT ¹ ¥SLANDI ÖË BREYTT VÅNTÅSKA
HAFI KANNSKI KALLAÈ ¹ RAUÈVÅN MEÈ
HAMBORGARHRYGGNUM OG VILLIBR¹È
INNI (ÁR HEFJAST JËLIN HINS VEGAR
MEÈ FORDRYKK FYRIR MATINN
¶ETTA ¹RIÈ HITTIST SVO ¹ AÈ
AÈFANGADAGUR ER ¹ SUNNUDEGI EN HÁR
Å LANDI ER VENJULEGA ALLT OPIÈ Å ÖAÈ
MINNSTA TIL SEX ¹ AÈFANGADAG (INS
VEGAR ER ÖË YFIRLEITT LOKAÈ ¹ SUNNU
DÎGUM FYRIR UTAN NOKKRA SUNNUDAGA
Å DESEMBER OG MEÈAN ¹ ÒTSÎLUM
STENDUR ¶VÅ ER TVÎFÎLD ¹ST¾ÈA TIL
ÖESS AÈ HAFA LOKAÈ Å ¹R ¶ETTA HEFUR
KOMIÈ AF STAÈ MIKILLI UMR¾ÈU UM
OPNUNARTÅMA VERSLANA 3UMAR VERSL
ANIR ERU OPNAR EN TÅSKUHÒSIN ERU ÎLL
LOKUÈ ENDA BÒIÈ AÈ VELJA JËLAKJËLINN
FYRIR LÎNGU OG JAFNVEL GERA ¹ HONUM

BREYTINGAR EF ÖARF ¶¾R HEPPNUSTU
HAFA JAFNVEL KEYPT HANN ¹ EINKAÒT
SÎLU ÖVÅ VETRARÒTSÎLURNAR HEFJAST HÁR
 JANÒAR OG SUM TÅSKUHÒS ERU NÒ
ÖEGAR FARIN AÈ BJËÈA GËÈUM VIÈ
SKIPTAVINUM AÈ VERSLA ¹ ÒTSÎLUVERÈI
FYRIRFRAM .OKKUÈ SEM ER REYNDAR
ALVEG KOLËLÎGLEGT
(J¹ 0RADA VAR ÖAÈ HEITT SÒKKULAÈI
OG ÅTALSKA JËLABRAUÈIÈ SEM VAR ¹
BOÈSTËLUM FYRIR VIÈSKIPTAVINI %KKERT
TÅSKUHÒS ER ÖË EINS FLOTT ¹ ÖVÅ OG
#HANEL Å #AMBON GÎTU ÖAR SEM
ÖURFTI BOÈSKORT ¹ SUNNUDAG TIL AÈ
KOMAST INN ¶¹ STËÈ YFIR JËLA BRUNCH
TÅSKUHÒSSINS MEÈ KAMPAVÅNI FOIE
GRAS MAKKARËNUM FR¹ ,A $URÁE OG
FLEIRU ¥SVÁL FYRIR BÎRNIN OG SÒKKU
LAÈI SEM SVO VAR H¾GT AÈ ÖURRKA Å
TÅUÖÒSUND EVRU KJËLA 4OMBËLA MEÈ
HANDTÎSKUM OG HVER GESTUR LEYSTUR
ÒT MEÈ EINNI FLÎSKU AF NÒMER 
4ÅSKUHÒSIÈ SKREYTT MEÈ RISASTËRUM
GYLTUM JËLAKÒLUM OG HVÅTT (AUTE
COUTURE JËLATRÁ ÒR MÒSSULÅNI Å MIÈJU
ÖESS 'ESTUM BAUÈST EINNIG AÈ
FYLGJAST MEÈ HANDGERÈUM ÒTSAUMI
SEM NOTAÈUR ER Å HÎNNUN #HANEL
HVERNIG KAMELÅUR ERU HANDGERÈAR
OG HVERNIG SKËSMÅÈAMEISTARINN
-ASSARO VINNUR HVERT SKËPAR Å
HÎNDUNUM EN FJÎRUTÅU STUNDIR ÖARF Å
PARIÈ  MEÈAN ERU HÁR Å LANDI BÎRN
SEM F¹ AÈEINS SÒKKULAÈI TIL H¹TÅÈA
BRIGÈA UM JËLIN ÖAR SEM ENGIN ERU
EFNIN TIL AÈ HALDA JËL
¡G ËSKA YKKUR ÎLLUM GLEÈI OG
FRIÈAR ¹ JËLUM
BERGTHORBJARNASON WANADOOFR

'OTT VÎRUÒRVAL ER Å #OUTURE

Föt og fylgihlutir
Í Couture fást skemmtileg föt
og fylgihlutir.
Couture á Laugavegi 86-94 er með
gott úrval á vörum frá Guess, en
þar eru kventöskur, -veski, -hattar
og fleiri fylgihlutir fáanlegir í
ýmsum litum og gerðum.
Í versluninni eru einnig á boðstólum fatnaður á konur og karla
frá framleiðendum á borð við
Pringle og Tommy Hilfiger en sá
var nýlega valinn hönnuður ársins
af tímairiti GQ.
Þannig að karlpeningurinn ætti
ekki að þurfa að sitja eftir með
sárt ennið eftir heimsókn í Couture.
RVE

4OMMY
(ILFIGER
PEYSA ÒR
KASMÅR
OG SILKI
 KR
4OMMY
(ILFIGER FRAKKI
 KR

0RINGLE VESTI
 KR

'UESS TASKA SVÎRT
 OG HATTUR  KR

'UESS TASKA BRÒN
 OG BELTI
 KR
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Jólafötin komin!
Falleg föt á ﬂotta krakka
1 mán til 9 ára

Skart smíðað af Hansínu
og Jens Guðjónssyni

Gullsmiðja Hansínu Jens
Laugavegi 42 • Sími 551 8448
3KOSK H¹FJALLADRESS SEM H¾FIR HVERJUM
ÖEIM ER VILL TIL FJALLA

(¾GT ER AÈ LEIGJA VIÈHAFNARKL¾ÈNAÈ HJ¹
+ORM¹KI OG 3KILDI

lll#YgVc\Zn#^h

(ERRAMAÈURINN FINNUR ALLA NAUÈSYNLEGA
AUKAHLUTI HJ¹ +ORM¹KI OG 3KILDI !LLT FR¹
ERMAHNÎPPUM TIL RAKSETTA

Allir eru spjátrungar
inn við beinið

Cii9gVc\Zn
;g{W¨gigkVaV[n[^g][cjb
gaZg^d\adh`^ccjb
H_cZgh\jg`Vg^

Herramenn geta tekið gleði
sína á ný því Herrafataverslun
Kormáks og Skjaldar hefur
verið opnuð aftur.

Nýtt á Íslandi! NO STRESS

Þægilegur, saumlaus og fallegur fatnaður. S. Gunnbjörnsson ehf.

Kormákur og Skjöldur hafa komið
sér vel fyrir, ásamt Þorláki Einarssyni verslunarstjóra, í kjallaranum á Kjörgarði á Laugavegi 59.
Þar opnuðu þeir verslun sína í síðustu viku og bjóða nú upp á flest
það sem sannur herramaður þarf
á að halda. „Við erum með bæði ný
föt og notuð,“ segir Skjöldur Geirharðsson. „Við keyptum upp heilan lager hjá bresku herrafataversluninni Woosters og fengum
þar ekta breskar flíkur.“
Meðal þess sem hægt er að fá í
versluninni eru hefðbundin jakkaföt, tweed-föt, jakkar og hattar.
Einnig er hægt að fá sjaldgæfari
hluti eins og pípuhatta, skotapils,
hnébuxur og sokkana sem þeim
fylgja. „Þó svo að markaðurinn sé
ekki stór fyrir slík föt hérna þá
held ég að hann sé stærri en margan grunar,“ segir Kormákur.
Formlegur kvöldklæðnaður er
mikilvægur hverjum herramanni
sem sýna vill ríkidæmi sitt. Þeir
sem eru ekki tilbúnir að leggja út
fyrir kjólfötum og pípuhatti geta
leigt slíkan klæðnað hjá Kormáki
og Skildi. „Vilji menn dressa sig
upp eina kvöldstund getum við séð
um það,“ segir Kormákur. „Hægt
er að fá öll notuðu fötin leigð hjá
okkur, allt eftir óskum hvers og

(ATTAR FYRIR Ö¹ SEM ÖORA

eins.“
Það eru ekki margir sem eru til
í að spígspora niður Laugaveginn í
tweed-jakka og hnébuxum, eins og
enskur aðalsmaður frá síðustu öld.
„Hvað okkur varðar er ég viss um
að við vorum enskir aðalsmenn í
fyrra lífi,“ segir Kormákur og

hlær. „Þetta er líka viss spjátrungsháttur og af honum eru allir
hrifnir. Þeir sem segja annað eru
bara feimnir. Það eru allir spjátrungar inn við beinið.“
TRYGGVI FRETTABLADIDIS

Stærðir
36 - 48

gæði og glæsileiki

Nýbýlavegi 12 • Sími 554 3533
Opið virka daga 10-18 • Laugardaga 10-16
(ERRAFATAVERSLUN +ORM¹KS OG 3KJALDAR BÕÈUR HERRAFÎT Å ÒRVALI

&2¡44!",!¨)¨6!,,)
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Scarface er áhrifavaldur í tísku
Fatalína Gwen Stefani undir
áhrifum frá glæponamynd.
Söngkonan Gwen Stefani hefur
viðurkennt að kvenfatalína sem
hún markaðssetti nýlega, sé undir
sterkum áhrifum af klæðaburði
leikkonunnar Michelle Pfeiffer í
hlutverki mafíudúkkunnar Elviru
Hancock, úr kvikmyndinni Scarface.
Sjálf hefur söngkonan mætt við
opinberar athafnir íklædd fötum
sem þykja óneitanlega draga dám
af búningum Elviru auk þess að
skarta svipaðri hárgreiðslu og
hún, með sítt aflitað hár og pönnutopp.
Skiptar skoðanir eru á ágæti

fatalínunnar og hafa sumir lýst
áhyggjum yfir því að Stefani skuli
leita í smiðju einnar ofbeldisfyllstu kvikmyndar sem framleidd
hefur verið, þar sem fyrirmyndin
sjálf er dofinn kókaínneytandi,
sem virðist haldin sjálfstortímingarhvöt.
Hvað sem því líður er ljóst að
Stefani ræðst ekki á garðinn þar
sem hann er lægstur þar sem
sjálfur Giorgio Armani hannaði
fötin í Scarface, sem ruddi meðal
annars brautina fyrir velgengni
hans og hafði áhrif á tísku síns
tíma.
Þess má geta að Armani hefur
sjálfur viðurkennt að hafa fengið
hugmyndir að fötunum í Scarface

,AUFEY ER UNGUR OG UPPRENNANDI FATA
HÎNNUÈUR

Hver flík
einstök
Laufey Klementína Ingólfsdóttir hannar og saumar föt eftir
óskum viðskiptavina.
Laufey sérhæfir sig í þægilegum
fatnaði sem bæði hefur klassískt
og frumlegt yfirbragð. Hver einasta flík sem hún sendir frá sér er
einstök og algjörlega gerð af
henni.
Laufey er tiltölulega ný á tískusenunni og hingað til hafa viðskiptavinirnir verið úr innsta
hring. „Þetta byrjaði með vinum
mínum og kunningjum en svo hafa
aðrir frétt af mér gegnum þá og
þær flíkur sem ég hef hannað,“
segir Klementína. „Þetta er allt í
startholunum enda ekki um stórviðskipti að ræða enn þá.“
Hægt er að setja sig í samband
við Laufeyju í síma 661-0759 eða í
gegnum tölvupóst á klementinan@
hotmail.com. Myndir og nánari
upplýsingar er einnig að finna á
www.hugmot.is/klementinan.
TG

oyster perpetual
datejust
www.rolex.com

3ÎNGKONAN 'WEN 3TEFANI SÁST HÁR M¾TA
¹SAMT K¾RASTANUM 'AVIN 2OSSDALE ¹
!MERÅSKU TËNLISTARH¹TÅÈINA SEM HALDIN
VAR Å 3HRINE !UDITORIUM Å ,OS !NGELES
 NËVEMBER SÅÈASTLIÈINN ¶ËTTI HENNI
SVIPA TIL PERSËNUNNAR %LVIRU (ANCOCK ÒR
KVIKMYNDINNI 3CARFACE

(ÁR SÁST FYRIRMYNDIN SEM ÖYKIR EKKI VERA
UPP ¹ MARGA FISKA ENDA GERIR HÒN VART
ANNAÈ EN AÈ NEYTA EITURLYFJA Å MYNDINNI

úr kvikmyndaheiminum, svo Stefani verður líklegast seint sökuð
um beinan hugmyndastuld.
RVE

!RMANI HEFUR HANNAÈ FÎT ¹ MARGAR
HELSTU KVIKMYNDASTJÎRNUR Å HEIMI (ÁR
SÁST HANN ¹SAMT LEIKARANUM ,EONARD
$I#APRIO
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20% afsláttur

í verslunum Hagkaupa

(LÕ
*ËLAGJÎF
5LLARJAKKAR
ST¾RÈIR  
6ERÈ FR¹ 

%INAR RNASON HEFUR SVO GAMAN AF (UGLEIKI $AGSSYNI AÈ HANN LÁT PRENTA BRANDARANA HANS ¹ BOLI

Þetta móðgar engan
Brandarar Hugleiks Dagssonar hafa sannarlega slegið í
gegn en nú eru fáanlegir bolir
með áprentuðum Hugleiksskrýtlum.

Sérverslun með
kvensilfur

Margar gerðir af búningasilfri.
Þetta er ódýrasta mynstrið. Allt sem þarf á upphlutinn,
settið frá 90.530, kr.
Allar upplýsingar um hefð og
gerðir búninga eru veittar á staðnum.
Gullkistan - Frakkastíg 10 - Sími: 551-3160.

„Mér finnst Hugleikur svo fyndinn og það að prenta skrýtlurnar
hans á boli er skemmtileg leið til
að leyfa fleirum að hlæja að þeim,“
segir Einar Árnason kvikmyndatökumaður sem nýlega tók sig til
og lét framleiða boli með áprentuðum skrýtlum eftir Hugleik
Dagsson.
Einar og Hugleikur þekktust
ekki áður en Einar réðist í verkefnið og hann segir það hafa tekið
sig svolítinn tíma að sannfæra
Hugleik um að hann væri ekki
eitthvað skrýtinn. „Ég hringdi í
hann og ræddi þessa hugmynd
mína. Hugleikur hélt fyrst að ég
væri eitthvað ruglaður en svo
tókst mér, með hjálp sameiginlegra vina okkar, að sannfæra
hann um að svo væri ekki. Svo
gekk þetta bara eftir. Við hittumst
og völdum þá brandara sem við
vildum setja á bolina, hann valdi
nokkra og ég sömuleiðis. Núna eru
komnar sex myndir á boli en við
eigum eftir að gera fleiri seinna.“
Spurður að því hvort þeir hafi

-EÈ ¹DEILU ¹ BARMINUM "OLIRNIR ERU
F¹ANLEGIR Å KVEN OG KARLAST¾RÈUM EN
HÁR SÁST SAMSTARFSKONA %INARS 3IGRÅÈUR
%LVA 6ILHJ¹LMSDËTTIR STILLA SÁR UPP FYRIR
LJËSMYNDARA

sérstaklega valið skrýtlur sem
ekki eru bannaðar innan sextán
segir Einar að það hafi ekki verið
haft í huga „Mér finnst brandararnir hans hvorki vera móðgandi,
né gera lítið úr neinum. Þetta eru
frekar svona ádeilur sem vekja
fólk til umhugsunar. Hann stingur

á málefnum á borð við kynferðislega misnotkun, áfengissýki og
fleiri vond fyrirbæri. Og miðað
við hvað það eru fáir listamenn
sem taka á þessum málum þá
finnst mér þetta góð leið til að
vekja athygli og fá mann til að
hugsa svolítið öðruvísi um það
sem er í gangi,“ segir Einar og
rifjar um leið upp hvernig þolmörkin fyrir því sem má hlæja að,
breytast með tímanum. „Í dag eru
áttatíu ár síðan Charlie Chaplin
var handtekinn fyrir að sparka í
rassinn á löggu í stuttmynd. Við
réttarhöldin sagði hann að fólk
hefði mjög gott af því að sjá flæking sparka í löggurass, sem er
alveg rétt. Fyrir tólf árum var svo
Spaugstofan sektuð fyrir klám og
guðlast, en ég efast um að það
myndi gerast í dag ef þeir kæmu
aftur með sama grín. Jón Gnarr
olli miklum usla þegar hann var
með barnaníðingsádeilu í gríni …
en þróunin verður sú að svona á
ekki eftir að móðga neinn eftir
nokkur ár,“ segir þessi framtakssami kvikmyndatökumaður.
Bolurinn kostar um 2.000 krónur en þá má kaupa í versluninni
Nexus á Hverfisgötu 103 og 12
tónum á Skólavörðustíg 15 og í
gegnum tölvupóst á hugleiksbolir@gmail.com.
MHG FRETTABLADIDIS
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Beyoncé í flottasta kjólnum
Tímaritið People leitaði álits
hjá lesendum sínum á klæðaburði stjarnanna í
nóvember.
Ekki kemur á óvart að
túrkísblár kjóll söngog leikkonunnar Beyoncé Knowles skuli
falla í kramið hjá
meirihluta
lesenda,
eða hjá 82 prósentum,
enda þykir hún yfirleitt smekkleg í fatavali.
Leikkonan Nicole
Kidman, hlýtur einnig
náð fyrir augum 75
prósenta gagnrýnenda,
íklædd svörtum leðurjakka frá Balenciaga. Sömu sögu
er að segja segja um Jennifer
Lopes, en um 65 prósentum lesenda líkar Alberta Ferretti kjóllinn stutti sem hún birtist í á góðgerðarsamkomu í Beverly Hills.
Scarlett Johansson og Halle
Berry rétt sleppa fyrir horn, sú
fyrri með 59 prósent jákvæða
kosningu en sú síðari með 60 prósent. Í dómnum um Berry eru
vangaveltur yfir því hvort hún sé
að votta Óskarsverðlaunastyttunni
sinni virðingu með því að klæðast
stuttum, gylltum kjól frá Elie
Saab.
Athygli vekur að meirihluti lesenda er mótfallinn Marni-bol og
Alexander
McQueen-leðurpilsi

.ICOLE 2ICHIE TIL H¾GRI KEMUR FRAM
¹SAMT VINKONU SINNI ,INDSAY ,OHAN ¹
TËNLISTARH¹TÅÈ SEM VAR HALDIN Å #ENT
URY 0LAZA (OTEL  MAÅ SÅÈASTLIÈINN

Richie rekur
stílistann
Nicole Richie tók dramatíska ákvörðun þegar hún
rak stílista sinn í kjölfar
áherslubreytinga.
Nicole Richie, stjarna raunveruleiksjónvarpsþáttanna
Simple Life, er nú í fréttum
fyrir að hafa tekið þá afdrifaríku ákvörðun að reka stílistann sinn til lengri tíma, Rachel
Zoe.
Samkvæmt bandaríska tímaritinu US Weekley er ástæða
brottrekstursins talin liggja í
þeirri ákvörðun Richie að hafa
aðeins í kringum sig jákvætt og
opinskátt fólk. Virðist Rachel
Zoe ekki falla í þann flokk að
áliti Richie.
Zoe hefur helst getið það sér
til frægðar að klæða upp stjörnur á borð við Mischu Barton og
Lindsay Lohan og hefur að
sumra áliti átt sinn þátt í að ýta
undir grannt, eða eins og sumir
myndu kalla það, horað vaxtarlag. Hefur Richie einmitt verið
gefið að sök að vera of grönn og
því slæm fyrirmynd. Því rennur menn í grun að með brottrekstrinum vilji stjarnan reyna
að bæta ímynd sína.
Þess má geta að Richie var
ekki lengi að ráða til sín nýjan
stílista eftir að hún lét Zoe
fjúka og var fyrsta verkefni
hans að velja á hana fötin fyrir
amerísku tónlistarverðlaunahátíðina. Ekki fylgir sögunni
hvað hinn heppni eða sú heppna
heitir.
- rve

leikkonunnar Söru Jessicu Parker,
sem þykir sjaldan klikka í fatavali.
Við nánari athugun er
niðurstaðan
kannski
réttmæt.
Aðrar stjörnur sem
þykja ekki hafa haft
heppnina með sér í nóvember eru meðal annars leikkonan Sharon
Stone, hótelerfinginn
Paris Hilton og Bondstúlkan Eva Green.
Hægt er að skoða
klæðaburð stjarnanna
betur inni á vefsíðunni
www.people.com
og
kjósa sjálfur.
-rve
(ALLE "ERRY

"EYONCÁ +NOWLES

3ARAH *ESSICA 0ARKER

0ARIS (ILTON
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„Þér eruð salt jarðar“

Jólastólar fyrir stelpur og stráka

Stólajól fyrir stórt fólk:
Allt í plasti – Eames plaststóll

Hönnun fyrir
brjóstagjafartímabilið
Sigrún Baldursdóttir fatahönnuður kom nýverið með fallega
hönnunarlínu sem er fyrst
og fremst fyrir brjóstagjafartímabilið. Peysurnar eru til
þess gerðar að auðvelt sé fyrir
konur að gefa brjóst, en hentar
líka vel fyrir og eftir meðgöngu.

Bækur úr öllum hugsanlegum áttum
til að setja í hillur af handahófi

Postulínið frá Prag:
Klukka eða sparibaukur
í kostulegan smápakka

Ekkert heimili má verða saltlaust:
Gefðu gjafabréf frá Saltfélaginu

„Vinkona mín sem var nýbúin að
eiga barn var stanslaust í vandræðum með að gefa. Henni fannst
óþægilegt að fletta upp um sig
peysunni og hneppa alveg frá á
kaffihúsum og þá fæddist þessi
hugmynd,“ segir Sigrún. Hún á
sjálf von á sínu fyrsta barni um
áramótin og notar mikið eigin

hönnun utan um fallega kúluna.
Fatnaðurinn er á boðstólum í
nýopnaðri verslun Sigrúnar, sem
ber heitið Lykkjufall, en einnig í
nýopnaðri verslun hjá Hótel Sögu
sem nefnist Gallerí. Á boðstólum
hjá Lykkjufalli eru líka barnaleikföng, handunnar bækur, myndarammar, töskur og ýmsir aðrir
fylgihlutir. Lykkjufall er í Garðastræti 2 og er opin frá kl.13.00–
22.00 alla daga fram að jólum.
Símanúmerið er 552-5622.
RH

3IGRÒN "ALDURSDËTTIR FATAHÎNNUÈUR
¹KVAÈ AÈ HANNA FATNAÈ FYRIR BRJËSTAGJAF
ARTÅMABILIÈ SEM EINNIG HENTAR FYRIR EFTIR
OG ¹ MEÈGÎNGU
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Húðflúrsmynstraðir kjólar og legghlífar
Bóhemforeldrar finna réttu fötin á netinu.
Nú hafa kúl og töff bóhemforeldrar enga afsökun
fyrir því að láta sjá sig með barn á handleggnum
sem ekki þykir flott til fara. Á netinu er að finna
skemmtilega verslun sem sérhæfir sig í sölu
barnafata af þeirri tegund er flokkast sannarlega
undir kúl og töff.
Verslunin er á slóðinni http://www.jaminga.com og það er
óhætt að fullyrða
að þar ættu allir
bóhemar
að
geta
fundið
eitthvað fallegt á litlu,
sætu bóhembörnin. Marglitar legghlífar,
strigaskór
með

"OTOX VERÈUR SÅFELLT VINS¾LLA OG
AÈGENGILEGRA UM HEIM ALLAN
./2$)#0(/4/'%449 )-!'%3

Botox í
kringlunni
Nú er hægt að fá botox í
fegrunarstofum í verslunarmiðstöðvum í Bandaríkjunum.
Bandaríkjamenn eru fremstir
meðal jafningja er kemur að
notkun á botoxi. Nú er svo
komið að í sumum fínni verslunarmiðstöðvum er hægt að
koma við á fegrunarstofum og
fá botox-meðferð.
Margir eru uggandi yfir
þessari þróun enda botox ekki
skaðlaust efni.
Hvað sem því líður eykst
notkun þess stöðugt um leið og
auðveldara verður að nálgast
það.
TG

'IRNILEGT KÎGUR ¹ GÎMLUM SËFA ¶ETTA
KÎGUR G¾TI GERT FLOTTAN KJËL ENN FÅNNI

Kögrið kemur
Kögur á ekki lengur heima
bara á lömpum og sófasettum
heldur hefur kögrið hafið innreið sína í vortískuna.
Sumir vilja kenna danskeppnunum Dancing with the stars og So
you think you can dance? um þessa
kögurtísku en kögur passar auðvitað frábærlega á þyrlandi danskjóla.
Á tískusýningu hjá Victor og
Rolf svifu atvinnudansarar um á
milli fyrirsætanna á sýningarpallinum til að gefa glæsilegt og fágað
yfirbragð. Kögrið þykir tælandi,
þokkafullt og kvenlegt og leiðir
hugann að glæstri fortíð. Sumir
hönnuðir ganga lengra og hafa
heilu flíkurnar úr kögri eins og
Donna Karan. Tískumeðvitaðir
geta nú farið að leita að kögri til að
festa neðan á fötin sín og hver veit
nema gamlir lampaskermar og
sófasett gangi í endurnýjun lífdaga að hluta.
BB

hauskúpumynstri, litríkir kjólar með gamaldags húðflúrsmunstri, skreytingar á veggi
barnaherbergisins sem minna á hönnun frá fyrri hluta síðustu aldar, meðgöngufatnaður, samfellur, teppi og
margt fleira. Verðið er frekar hagstætt, en sem dæmi má nefna að
strigaskór kosta 23 dollara, en það
eru tæpar 1.600
krónur fyrir utan
sendingarkostnaðar.
MHG
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/ASIS +¹PA 
KRËNUR

.OA .OA +¹PA 
KRËNUR

7HISTLES +¹PA  KRËNUR
 KRËNUR MEÈ 
AFSL¾TTI FRAM AÈ JËLUM 

.EXT +¹PA 
KRËNUR

6ERO -ODA +¹PA 
KRËNUR 6ESKI  KRËNUR

Heildarsvipurinn
fullkomnaður
fyrir jólin

3AND (ANSKAR
 KRËNUR

.OA .OA (ANSKAR  KRËNUR

Gott er að eiga góða og fallega
kápu um jólin og ekki er verra
að eiga líka eitthvað sem passar vel við hana.
Í verslunum má nú finna mikið
úrval af fallegum kápum í öllum
mögulegum litum. Góðar kápur
koma sér alltaf vel á veturna og
sérstaklega yfir jólin og áramótin þegar flestir fara í sitt fínasta
púss.
Skemmtilegt getur verið að
eiga einhvern fallegan fylgihlut sem fer vel við kápuna til þess að fullkomna
heildarsvipinn. Ef erfiðlega gengur að finna fylgihluti í stíl er minnsta málið

#OSMO 6ESKI  KRËNUR

að biðja starfsfólk verslananna
um aðstoð. Starfsfólkið hefur
nefnilega betri yfirsýn yfir það
sem er að finna í verslununum og
er allt af vilja gert að aðstoða á
allan hátt svo viðskiptavinirnir
fari hinir ánægðustu út.
EÎ

7HISTLES
3TÅGVÁL

KRËNUR

.EXT 6ESKI  KRËNUR

/ASIS (ÒFA
 KRËNUR

Jólagjöfin í ár

Púls - hlaupa - fitness - kaloriu og
skrefamælar í miklu úrvali

Tour de France

Söluaðilar:
Útilíf Smáralind, Kringlunni og Glæsibæ // Halldór Ólafsson Akureyri
Afreksvörur // Fitness Sport // Hlaup.is // Hreysti // Intersport // Markið

Trönuhrauni 6

•

220 Hafnarfjörður

•

Sími: 565 1533

•

Fax: 565 3258

•

Netfang: polafsson@polafsson.is

Stór og flott
100 m- chronograph
Verð aðeins 27.900,-
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Þjóðleg og nútímaleg batík
Piala Seri Endon batík-tískuverðlaunaathöfnin var haldin í
Kúala Lúmpúr á dögunum.
Mörg falleg sköpunarverk litu
dagsins ljós í þessari hönnunarkeppni sem snerist um hina þjóðlegu batíkhefð. Orðið batík er upprunnið úr tungumáli frá Indónesíu
og Malasíu. Það vísar til aðferðar
sem notuð er til að lita efni. Batík
er mikið notað í Indlandi, Srí
Lanka, Íran og Taílandi en er þó
vinsælast í Indónesíu og Malasíu.
Þess má geta að Jövubúar eru
hvað frægastar fyrir batíklist
sína.
Aðferðin við batíklitun er eftirfarandi: Bráðið vax er sett á efni
áður en því er dýpt í lit. Á þeim

%NGAR FYRIRS¾TUR MEÈ LÅKAMSÖYNGDAR
STUÈUL FYRIR NEÈAN   -YNDIN ER TEKIN
¹ TÅSKUVIKU Å -ÅLANË Å BYRJUN ¹RS
&2¡44!",!¨)¨!0

Bransinn tekur sönsum
Forsvarsmenn tískuvikunnar í Mílanó hafa látið undan
þrýstingi og bannað of grannar
fyrirsætur.
Óhugnanlega horaðar fyrirsætur
hafa lengi verið þyrnir í augum
þeirra er berjast gegn átröskunum. Engum dylst að tískuiðnaðurinn er fullur af slæmum fyrirmyndum í þessum efnum, en á
síðustu misserum hefur náðst
góður árangur í að fá forsvarsmenn í tískubransanum til að viðurkenna þennan vanda og taka á
honum.
Athygli vakti er of léttar fyrirsætur og fyrirsætur undir 16 ára
aldri voru bannaðar á sýningarpöllum tískuvikunnar í Madrid í
september. Í kjölfar dauða ungrar
brasilískrar fyrirsætu, en hún lést
úr lystarstoli, tilkynntu talsmenn
tískuvikunnar í Sao Paulo að þeir
myndu fara sömu leið og Spánverjarnir. Stærsti sigurinn kom
hins vegar í vikunni er samkomulag náðist um þyngdar- og aldursreglur á tískuvikunni í Mílanó,
sem fara mun fram í febrúar á
næsta ári.
Samkomulagið bannar fyrirsætur undir 16 ára aldri og þær
fyrirsætur sem ekki ná líkamsþyngdarstuðli upp á 18,5. Þetta
þýðir að stúlka sem er 173 sentímetrar á hæð verður að vera 55,4
kíló vilji hún ganga upp og niður
sýningarpallana í Mílanó. Enn
fremur kallar samkomulagið á
meiri fjölbreytni í stærð fatnaðar
sem sýndur er.
TG

stöðum þar sem efnið er gegndrepa af vaxinu verður enginn
litur eftir. Stundum eru notaðir
nokkrir litir þar sem notuð eru
mörg stig af litun, þurrkun og
vaxi.
Nokkrar aðferðir eru til við að
bera vaxið á efnið. Oftast er það
gert með verkfæri sem kallast
tjanting-nál, en einnig er það borið
á með bursta eða þá með nokkurs
konar stimpli sem skorinn hefur
verið út.
Eftir að efnið hefur verið litað í
síðasta sinn er það hengt upp til
þerris. Þar á eftir er því dýpt ofan í
vökva sem leysir upp vaxið eða það
er straujað milli tveggja pappírsstranga eða dagblaða sem draga í
sig vaxið. Þá koma í ljós djúpir og
fallegir litirnir sem einkenna batík.

"RÒÈKAUP VAR ÖEMA ÖESSARAR HÎNNUNAR

(ÎNNUÈIR ÖESSA FATNAÈAR HÎFÈU HAFIÈ AÈ
LEIÈARLJËSI

¶ETTA BATÅKVERK BER NAFNIÈ b+ELOPOK
!GUNG -ALAYSIAm OG ER EFTIR HÎNNUÈINN
-OHD !ZHAR "IN 3AMIN
&2¡44!",!¨)¨!0

;
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+ERTASKREYTINGAR ÖURFA SÁRSTAKRAR AÈG¾SLU %KKI HAFA LOG
ANDI KERTI ÖAR SEM ENGINN ER "ETRA ER AÈ SLÎKKVA OG KVEIKJA EFTIR
ÖÎRFUM TIL AÈ MINNKA H¾TTUNA ¹ ELDSVOÈA

-ËT ¹ PÎNNUNA /RMSSON  KRËNUR

+ÎKUMËT /RMSSON  KRËNUR

&ORMKÎKUMËT /RMSSON
 KRËNUR

&ORMKÎKUMËT "YGGT OG
BÒIÈ  KRËNUR

-ËT ¹ PÎNNU /RMSSON  KRËNUR
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&LJØT A¦ ¡VO
3PARNEYTIN
4EKUR HEITT OG KALT VATN

3ÒKKULAÈIMËT /RMS
SON  KRËNUR

&ORMKÎKUMËT "YGGT OG
BÒIÈ  KRËNUR
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Blómalaga pönnukaka
Bakstur og konfektgerð getur
orðið leikur einn með réttu
mótunum.
Form úr silíkoni eru það nýjasta í
íslenskum eldhúsum og hafa orðið

*ËLATILBOÈ
6ERÈ NÒ 
6ERÈ ¹ÈUR 
4AKMARKAÈ MAGN

6ATNSRÒMIN ERU KOMIN AFTUR ÚOTTARI OG BETRI ÖETTA ER ÖAÈ BESTA ¹
MARKAÈINUM Å DAG ÖÒ ¹TT ÖAÈ SKILIÈ AÈ L¹TA ÖÁR LÅÈA VEL Å RÒMINU
6AKNAR ÒT HVÅLDUR OG TEKUR BROSANDI ¹ VIÈ DAGINN 
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feikilega vinsæl á stuttum tíma.
Ástæðan er sú að mótin þykja einstaklega þægileg í notkun þar sem
auðvelt er að ná öllu úr þeim. Silíkonmótin fást í ýmsum stærðum og
gerðum og má nota á margvíslegan hátt. Til eru mót fyrir kökur,

konfekt, ísmola og meira að segja
mót sem hægt er að setja á pönnu
til þess að móta spæld egg eða
pönnukökur. Og hver vill ekki fá
spælt egg í morgunmat sem er í
laginu eins og kjúklingur?
EÎ
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Heimili fyrir skóna
Skórnir okkar þurfa líka að
hafa sinn samastað á heimilinu.
Þeir leynast víða skófíklarnir sem
eiga ógrynni af skópörum sem
flæða úr skápum og skúffum. Góð
skóhirsla kemur að góðum notum
þegar kemur að því að skipuleggja
í svefnherberginu og forstofunni.
Slíkar hirslur bæði vernda skóna
ásamt því að gera þrif auðveldari.
Hægt er að fá ýmsar gerðir af skóhirslum og því ættu allir að geta
fundið þá hirslu sem hentar þeirra
smekk sem best.
Munið bara að skoða úrvalið
vel og jafnvel kaupa eina hirslu
umfram svo hægt sé að bæta fleiri
skóm í sams konar hirslur þegar
fram líða stundir.

Innrömmum
myndina þína
fyrir jólin
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#LEAR BOX SKËKASSARNIR ERU BR¹ÈSNIÈ
UGIR ¶EIR ERU GL¾RIR SVO AUÈVELT ER AÈ
SJ¹ HVAÈA SKËR ERU Å HVERJUM KASSA
¶EIM M¹ STAFLA HVER OFAN ¹ ANNAN
+ASSARNIR F¹ST LÅKA Å MÎRGUM ST¾RÈ
UM FYRIR FLATBOTNA SKË EÈA MISH¹
STÅGVÁL &INNA M¹ N¹NARI UPPLÕSINGAR
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Komdu og kíktu á
úrvalið hjá okkur

4RONES SKËSK¹PUR ÒR
)KEA  KRËNUR

&ALLEG SKËHIRSLA ÒR HNOTU %IN
INGUNUM ER RAÈAÈ HVERRI OFAN ¹
AÈRA SEM ER H¾GT AÈ SNÒA 6ERÈ
KRËNUR  &¾ST Å (ABITAT
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+ERTASKREYTINGAR OG RAFMAGNSGLING
UR ¹ JËLUM GERIR H¾TTUNA ¹ BRUNA
MUN MEIRI EN ELLA %KKI ER H¾GT AÈ
BRÕNA NËG FYRIR FËLKI AÈ FARA VARLEGA
OG FULLVISSA SIG UM AÈ SLOKKNAÈ
SÁ ¹ ÎLLUM GLËÈUM OG ÖEIM
RAFMAGNSSKREYTINGUM SEM EINHVER
H¾TTA ER ¹ AÈ KVIKNAÈ GETI Å
%INNIG ER GOTT AÈ FARA YFIR SLÎKKVI
T¾KIN ¹ HEIMILINU ÖVÅ ÖË ÖAÈ SÁ
MIKIÈ AÈ GERA VERÈUR MEIRA AÈ
GERA EF KVIKNAR Å HÒSINU ÖÅNU %KKI
TAKA ¹H¾TTU MEÈ HLUTI SEM ERU
ËMISSANDI
TG

0ASSIÈ JËLASKREYTINGARNAR OG
MUNIÈ AÈ SLÎKKVA ¹ÈUR EN LAGST
ER TIL HVÅLU
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¶ESSI FALLEGU KERTI ERU
TILVALIN Å MESTA SKAMM
DEGINU

¶ESSIR SKEMMTILEGA SKRÅTNU
KARLAR VIRÈAST NJËTA VIN
S¾LDA UM ÖESSAR MUNDIR
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Gjafavara og hárgreiðsla
undir sama þaki
Í Evítu að Starmýri 2 er hægt
að fá jólaklippinguna og -gjafirnar á einum og sama stað.

!LLT EFNI TIL INNPÎKKUNAR
FYRIR VERSLANIR OG FYRIRT¾KI
-IKIÈ ÒRVAL AF KÎRFUM
OG GLERVÎSUM

20-65%
AFSLÁTTUR

„Þetta fyrirkomulag, að blanda
saman hárgreiðslustofu og gjafavöruverslun er tiltölulega nýtt
fyrirbrigði hérlendis en þekkist
víða úti í heimi,“ segir Lára Magnea Davíðsdóttir, sem rekur Evítu
ásamt eiginmanni sínum Arinbirni
Sigurgeirssyni.
„Við hjónin vorum búin að reka
hárgreiðslustofu í nokkur ár og
seldum einhverja gjafavöru meðfram því, en þegar rakari sem var
hjá mér hætti færðum við stofuna
einfaldlega inn fyrir og bjuggum
til gott búðarpláss,“ útskýrir Lára
og bætir við að þetta fyrirkomulag bjóði upp á ýmsa möguleika.
Til dæmis sé hægt að drepa tímann á meðan maður bíður með
strípur eða lit í hárinu og skoða
vöruúrvalið.
Ekki er skortur á vörum í Evítu,
en þær eru danskar og mætti
flokka sem gjafavöru, velflestar í
ódýrari kantinum. Mikið er um
skreytingar, box, lampa, kerti,
kertastjaka, ljósakrónur, og luktir,
sem ættu að koma að góðum notum
í öllu skammdeginu ásamt því að
setja fallegan svip á heimilið.
Lára, sem er hágreiðslumeistari, hleypur sjálf í afgreiðslustörfin ásamt starfsfólki sínu en fær til
sín afgreiðslustúlku þegar mest er
að gera, eins og um jólin. Segir

hún þetta skipulag gagnast vel auk
þess sem viðskiptavinirnir fari
heim ánægðir með að hafa fengið
klippingu og gert góð kaup á
einum og sama staðnum.
Aðspurð segir Lára staðsetningu rekstursins, sem er inni í
miðju íbúðahverfi, ekki draga úr
aðsókninni eins og sumir gætu
talið, meðal annars þar sem löng
hefð sé fyrir verslunarrekstri í
húsnæðinu.
„Hér var verslunin Víðir rekin
á sínum tíma ásamt bakaríi við
hliðina,“ útskýrir Lára. „Nú stendur hárgreiðslustofan ein eftir og
hefur verið rekin samfleytt í 44 ár,
þótt eigenda- og nafnaskipti hafi
verið nokkur á þeim tíma. Sjálf
hef ég verið með hárgreiðslustofuna Evítu síðastliðin fimmtán ár í
hverfinu en rak hana áður í tíu ár
uppi í Breiðholti. Starfsemin fór
hér rólega af stað, en hefur spurst
út og nú hef ég í nógu að snúast
alla daga.“
ROALD FRETTABLADIDIS

(¾GT ER AÈ F¹ KLIPPINGU OG KAUPA
VANDAÈA GJAFAVÎRU Å %VÅTU (ÁR SÁST %VA
AÈ STÎRFUM

3PEGLAR HANDKL¾ÈI KLUKKUR OG KRUKKUR
ERU MEÈAL ÖESS SEM VERSLA M¹ Å %VÅTU

6ÎRURNAR ERU FR¹ $ANMÎRKU OG FLESTAR Å
ËDÕRARI KANTINUM
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JÓLAÁRDEGISVERÐUR
Sólveig Jónsdóttir gefur góðar
uppskriftir að léttum mat um jólin
SJÁ BLS. 2

HEIMUR JÓLATRJÁNNA
Nú er kominn tími til að skreyta
hús með greinum grænum
SJÁ BLS. 8
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Íslensk jól
EFNISYFIRLIT
PLÖTUSALAN
Góð sala
á íslenskri
tónlist
BLS. 2

BÍÓMYNDAJÓL
Jonas Moody furðar sig á
íslenskum jólahlaðborðum
BLS. 4

KAFFITÁR Í JÓLAÖSINNI
Jólakaffið veitir orku BLS. 4

ENGIN JÓL ERU EINS
Inga Eydal undirbýr jólin
BLS. 10
&2¡44!",!¨)¨'6!
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Léttur jólaárdegisverður
Asinn getur oft verið mikill á aðfangadag og gleyma sumir jafnvel að borða. Ekki er
ráðlagt að sleppa máltíðum og þá er ekki úr vegi að fá sér þægilegan árdegisverð.
Fréttablaðið ákvað að leita til Sólveigar Jónsdóttur, blaðakonu á
Bistro, til þess að útbúa léttar uppskriftir fyrir jólaárdegisverð. „Sá
tími sem núna fer í hönd einkennist
yfirleitt af þungum og miklum mat
sem veldur því að margir eru hálfpartinn eftir sig þegar hversdagsleikinn tekur svo aftur við. Þess
vegna er um að gera að byrja hátíðina með notalegum málsverði sem
tekur litla stund að útbúa,“ segir
Sólveig brött.
Sólveig segist sjálf ekkert vera
mikil jólamanneskja. Henni þykir
samt stemningin í kringum jólamatseldina skemmtileg. „Ég vil líka
hvetja fólk til þess að slaka á hefðum
og prófa nýja hluti. Þá er aldrei að
vita nema að fólk finni eitthvað enn
þá betra,“ bætir Sólveig við. Sjálf
ætlar hún að elda lambafillet fyrir
fjölskylduna á aðfangadag enda
mikill aðdáandi lambakjötsins. „Svo
ætla ég að reyna troða þeirri hefð
inn að hafa jólagraut.“ Jólamöndlugrautur er einmitt afar hefðbundinn
árdegisverður á aðfangadag en Sólveig ákvað þó að koma með örlítið

Salan minnkar
en neyslan eykst
Íslensk plötuútgáfa er gróskumikil, sérstaklega ef miðað
er við höfðatölu. Plötusala hefur þó breyst mikið síðustu
ár og erfitt að sjá fyrir hvernig þróunin á eftir að verða.

3ËLVEIG *ËNSDËTTIR BLAÈAMAÈUR ¹ VÅN OG MATARBLAÈINU "ISTRO LUMAR ¹ GËMS¾TUM ¹RDEGIS
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meira framandi uppskriftir handa
lesendum Fréttablaðsins. Alls kyns
útfærslur og smávægilegar breytingar á uppskriftunum eru síðan
meira en sjálfsagðar til að réttirnir
falli sem flestum í geð að sögn Sól-

EGGJABRAUÐ MEÐ PARMASKINKU OG RJÓMAOSTI
fyrir 4
8 brauðsneiðar
4 msk. rjómaostur
4 sneiðar parmaskinka
50 g pekanhnetur, saxaðar
4 egg
salt og svartur pipar
1 msk. smjör
Byrjaðu á því að smyrja brauðsneiðarnar með rjómaostinum áður en þú leggur þær saman með parmaskinkusneið og pekanhnetum. Sláðu eggin í sundur í
skál og kryddaðu með smá salti og nýmöluðum pipar.
Veltu samlokunum upp úr eggjablöndunni. Steiktu
þær í smjörinu á meðalheitri pönnu á hvorri hlið þar
til þær eru orðnar ljósbrúnar, berðu þær fram strax.
MORGUNVERÐARPÖNNUKÖKUR MEÐ GRANATEPLUM OG BLÁBERJUM
4 ½ dl hveiti
3 tsk. lyftiduft
2 dl sykur
2 egg
2 ½ dl mjólk
2 msk. smjör
1 granatepli
100 g bláber
hlynsíróp, magn stjórnast af löngun
Sigtaðu hveiti og lyftiduft saman, bættu sykrinum
við. Blandaðu eggjum og mjólk saman við, hrærðu
þar til deigið er kekkjalaust. Steiktu pönnukökurnar
í dálitlu smjöri á meðalheitri pönnu þar til þær eru
ljósbrúnar. Staflaðu þeim upp og dreifðu granateplafræjum og bláberjum yfir áður en þú hellir hlynsírópinu yfir.

veigar. „Fallegur ávaxtabakki með
ferskum, niðurskornum ávöxtum,
nýbakað brauð og gott álegg setur
svo punktinn yfir i-ið á hinum fullkomna jólaárdegisverði,“ skýtur Sólveig brosandi inn í að lokum. - sha

BAKA MEÐ REYKTUM LAXI
fyrir 8
BÖKUBOTN:
75 g smjör
150 g hveiti
½ dós sýrður rjómi með graslauk og lauk
½ tsk. salt
½ tsk. þurrkað oregano

„Eftir nokkur metár í röð þori ég
næstum að fullyrða að árið í ár
verði ekki metár í útgáfu á íslenskri
tónlist,“ segir Eiðar Arnarson,
útgáfustjóri íslenskrar tónlistar hjá
Senu. Hann segir samt sem áður að
íslensk plötuútgáfa hafi ekkert endilega náð jafnvægi og að margt geti
breyst. Eiður tekur undir að þróunin
í sölu á tónlist undanfarið er einfaldlega þannig að allt hefur legið
niður á við, allavega hvað varðar
almenna plötusölu,
og nefnir sem
dæmi að sala á
erlendri tónlist
hafi
minnkað
nokkuð á þessu
ári.
Sala
á
íslenskri
tónlist
hefur samt sem
áður staðið í stað
og jafnvel bætt
örlítið við sig.
„Hlutföllin hafa
verið að snúast
við. Ekki eru nema
um fimm ár síðan
hlutföllin
voru
um 60 prósent
erlent og 40 prósent íslenskt. Í dag
myndi ég halda að þetta

væri akkúrat öfugt,“ segir Eiður.
„Netið hefur gríðarleg áhrif og það
bitnar mest á erlendu tónlistinni.
Ég held líka einfaldlega að íslenskir
tónlistarmenn standi okkur nær og
við höfum aðeins meiri móral yfir
því að sækja þeirra tónlist ókeypis
á netinu.“
Eiður óttast að útgáfan haldi
áfram á sömu nótum og hún er núna
en vonar að svo verði ekki. „Auðvitað væri maður til í að sjá kjarna
aðdáendahóps tónlistar aðeins taka betur
við sér í að kaupa
tónlist. Vegna þess
að að sama skapi og
salan hefur minnkað
hefur neyslan aukist
til muna.“ Jafnframt
segir Eiður að erfitt
sé að finna lausn á
vandamáli plötuútgefenda en telur að
útgáfan gæti farið
að snúast meira um
myndmiðilinn, samanber útgáfa á DVDdiskum. „Ég held að
menn geti samt alls
ekki kvartað og það
er mjög magnað hvað
sala á íslenskri tónlist
hefur haldist vel.“
- sha

Blandaðu öllu vel saman og þrýstu á botninn og með
hliðunum á smurðu smelluformi. Pikkaðu í bökubotninn á nokkrum stöðum með gaffli áður en þú
setur fyllinguna í. w
FYLLING:
100 g reyktur lax, skorinn í bita
50 g sveppir, skornir í sneiðar
2 tómatar, skornir í sneiðar
150 g rifinn ostur
2 egg
1 dl rjómi
svartur pipar
Hitaðu ofninn í 200 gráður. Settu laxabitana, sveppi,
tómata og rifinn ost á bökubotninn. Hrærðu egg og
rjóma vel saman og kryddaðu með svörtum pipar.
Helltu eggjablöndunni ofan á botninn og bakaðu
bökuna í um 40 mínútur áður en þú berð hana fram
með fersku salati og góðu brauði.

%IÈUR !RNARSON HJ¹ 3ENU SEGIR AÈ HÁRLENDIS SÁ SELT MEIRA AF ÅSLENSKRI TËNLIST EN ERLENDRI OG
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Áhugaverðast
VINSÆLASTA TÓNLISTIN
Baggalútur
Sálin & Gospel
Ragnheiður Gröndal
Björgvin Halldórsson
Elísabet Eyþórsdóttir

STERKUSTU NÝJUNGARNAR
Skakkamanage
Lay Low
Siggi Pálma
Reykjavík!
Toggi
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*ONAS -OODY ER ALINN UPP Å "ANDARÅKJUNUM OG ÖEKKIR VEL MUNINN ¹ ÅSLENSKUM OG BANDARÅSKUM JËLUM (ANN ER HINS VEGAR ENNÖ¹ AÈ ¹TTA
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Jól úr bandarískri bíómynd
Jonas Moody er alinn upp í Montana-ríki í Bandaríkjunum og hefur búið á Íslandi í
fjögur ár. Hann segir jólahlaðborð Íslendinga fullmikið af því góða.
„Jólaundirbúningurinn er frekar
ólíkur í Bandaríkjunum því þar eru
svo margar hátíðir á undan jólunum og það er ekki hægt að byrja á
jólaundirbúningnum fyrr en þakkargjörðarhátíðin er búin í lok nóvember,“ segir Jonas Moody, þýðandi
hjá KB banka. „Á Íslandi byrjar allt
strax í október, þegar hrekkjavakan
er haldin í Bandaríkjunum, og búðirnar setja þá fram jóladót og byrja
að auglýsa. Þetta yrði ekki liðið úti,
fólki myndi ekki finnast vera kominn tími fyrir jólin.“
Íslendingar hafa flestir ákveðna
mynd í huga þegar kemur að bandarískum jólum, mynd af stórbrotnum
útiskreytingum og sönghópum sem
ganga hús úr húsi og syngja jólalög.
„Þetta er svolítið eins og í bíómynd
og fólk leggur mikið upp úr því að
skreyta húsin að utan. Það er alveg
samkeppni og fólk gerir mikið af

Kaffi og kaka hafa löngum gagnast landsmönnum vel við endurnýjun orkunnar.

Gjafavörur

Á komandi dögum eiga allflestir
höfuðborgarbúar eftir að leggja leið
sína í miðborgina til að kaupa jólagjafir. Flakk á milli búða og vangaveltur um hvað vinir og ættingjar
óska sér, krefst töluverðrar orku,
bæði andlegrar og líkamlegrar. Því
er gott að geta brugðið sér á kaffihús til að endurnýja sig og hvíla
hugann um stund.
Sum kaffihúsin eru með jólamatseðil og önnur bjóða upp á jólakaffi sem er sérstaklega lagað til að
auðga andann í jólaösinni. Hvert
sem þú ákveður að fara, þá er um
að gera að muna að hvíla sig á milli
tarna, því annars gæti farið svo að
fólk eyði um efni fram og fari offari
í innkaupunum.

hringar – úr
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Nonni GULL

ofgera og að jólamatur í heilan
mánuð sé full mikið af því góða.
„Ég er búinn að fara á fimm jólahlaðborð! Fólk borðar í Bandaríkjunum líka en það er einn dagur,
hérna fara allir á næstum þúsund
jólahlaðborð vikurnar fyrir jólin og
síðan í ræktina til að geta borðað
eitthvað á jólunum sjálfum.“
Það er þó fleira sem er öðruvísi
hérna á Íslandi, til dæmis eru önnur
trúarbrögð en kristni mun útbreiddari og því miklu fjölbreyttari hátíðahöld um jólin. „Fólk er yfirleitt hætt
að segja „gleðileg jól“ og segir frekar „gleðilega hátíð,“ eða eitthvað
slíkt til að segja ekkert rangt við þá
sem halda ekki jól,“ segir Jonas og
bætir við að honum finnist gott að
njóta jólanna hér með jólalögum
og jólasveinum. „Ég skil samt ekki
alveg hvernig þetta virkar með jólasveinana á Íslandi ennþá.“
- hhh

Jólakaffi með gjafainnkaupum

$REIÙNGARAÈILI -ARCO HEILDV WWWMARCOIS

Ferskvatnsperlur í metratali!
Desemberafsláttur á
trúlofunarhringum

því að keyra eða ganga um hverfið
og skoða hvað aðrir að gera,“ segir
Jonas. „Skrautið er aðallega úti í
Bandaríkjunum en á Íslandi skreytir
fólk miklu meira inni. Húsin hér eru
kannski frekar illa skreytt að utan
en það er allt önnur saga þegar
maður kemur inn. Ég held að það
sé af því að Íslendingar eru miklu
meira inni yfir jólin, út af veðrinu
og svoleiðis. Hér skiptir samveran með fjölskyldunni miklu máli.
Fólk drekkur saman kaffi, spilar
og þess háttar. Mamma mín býr í
Texas núna og þar er frekar heitt
þannig að fólk hittist mikið úti. Það
snjóaði í Montana um daginn en
þar er sama viðhorf og hér, frábært
að hafa snjó fyrsta daginn en ekki
mikið lengur en það.“
Jonasi finnst íslenskur jólamatur
mjög góður en frekar þungmeltur. Honum finnst þó að öllu megi

'IRNILEGT GËMS¾TI ¹ KAFFIHÒSINU  DROPAR VIÈ ,AUGAVEG #APPUCINO BOLLI ¹  KRËNUR OG
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EPLASTYKKI MEÈ RJËMA ¹  KRËNUR

(RESSING FR¹ +AFFIT¹RI *ËLADRYKKUR AÈ NAFNI +RYDDAÈUR DESEMBER
SEM INNIHELDUR LÅTINN ESPRESSO H¹LFT SKOT AF APPELSÅNUSÅRËPI H¹LFA
APPELSÅNUSNEIÈ EINN ÖRIÈJA SKOT AF CHAI SÅRËPI OG FREYDDA G MJËLK
3KREYTT MEÈ MULDUM KANIL  KRËNUR GLASIÈ 3NEIÈ AF HEILSUSAM
LEGRI HEILSUTERTU SEM INNIHELDUR MEÈAL ANNARS HNETUR OG SPELT 
KRËNUR SNEIÈIN

"ËKAKAFFIÈ Å %YMUNDSSON VIÈ !USTURSTR¾TI BÕÈUR MEÈAL ANNARS
UPP ¹ SANNA SÒKKULAÈIKÎKU SEM BR¹ÈNAR ¹ TUNGUNNI ¹SAMT HEITUM
BOLLA AF AÈVENTUKAFFI SEM INNIHELDUR B¾ÈI SÒKKULAÈI OG KANIL
KEIM 3ÒKKULAÈIKAKAN KOSTAR  KRËNUR EN AÈVENTUKAFFIÈ KOSTAR
 KRËNUR %INNIG ER H¾GT AÈ F¹ AÈVENTUKAKË ¹  KRËNUR OG
AÈVENTUTE ¹  KRËNUR .AMMI NAMM
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Skreytum hús með
greinum grænum
Nú þegar aðeins örfáir dagar eru til jóla eru margir farnir að huga að jólatrénu
sem prýða á stofuna um hátíðarnar. Flestir halda í hefðir þegar kemur að vali á
þessum góða heimilisgesti og velja þá trjátegund sem er í mestu uppáhaldi. Hins
vegar er ekki úr vegi að kynna fyrir lesendum heim jólatrjánna, sögu þeirra og
uppruna. Kannski verður það til þess að einhverjir taki upp nýja hefð þetta árið og
fái sér splunkunýjan grænan gest í jólastofuna þetta árið.

Heimur og saga jólatrésins
Uppruni þeirrar hefðar Vesturlandabúa að skreyta grenitré á jólunum er
nokkuð á reiki. Ýmsir telja að hefðin
sé komin frá norrænum heiðingjum,
samanber ask Yggdrasils. Rómverjar skreyttu líka hús sín með greni
í kringum áramót. Jólatré nútímans kom þó fram í Þýskalandi og
nágrannalöndum á 17. öld. Skreytt
tré tengdust líka ákveðnum hefðum
víða í Evrópa og Lettar stæra sig af
því að í höfuðborg Lettlands, Ríga,
var þegar farið að setja upp skreytt
nýárstré árið 1510. Í byrjun 19.
aldar voru skreytt jólatré orðin að
fastri hefð í hluta Rínarlanda og sú
hefð varð síðan að tískufyrirbrigði
hjá hefðarfólki, bæði í Rússlandi,
Prússlandi og seinna í Bretlandi.
Um 1850 má hins vegar segja að
jólatrén hafi fyrst slegið almenni-

lega í gegn, þá sérstaklega í Bandaríkjunum. Bandaríkjamenn eiga
það líka til að ýkja hluti all verulega upp og þar er jólatréð engin
undantekning. Þar í landi er mikil
hefð fyrir því að skreyta jólatré og
helst að hafa þau eins stór og hægt
er. Margar borgir þar í landi vilja
líka eigna sér heiðurinn af fyrsta
eiginlega jólatrénu og þá aðallega
í fylkjum Nýja-Englands.
Víða eru haldnar hátíðir í tengslum við ákveðin bæjarjólatré, líkt og
þegar ljósin eru tendruð á Austurvelli ár hvert. Það jólatré er gjöf
frá Ósló en Norðmenn gefa fleiri
borgum jólatré. Þeir gefa til dæmis
Lundúnaborg sitt jólatré sem sett
er upp á Trafalgar-torgi. Newcastle
fær einnig sitt jólatré frá Noregi,
nánar tiltekið frá Björgvin.

Ástæðan fyrir því að við skreytum grenitré en ekki einhverja aðra
trjátegund er þó líklegast einfaldari
en margan grunar. Flestir telja að
ástæðan liggi í þeirri einföldu staðreynd að grenitré eru græn á þessum tíma ársins á meðan lauftré eru
í vetrardvala. Jólatréshefðin hefur
þó breyst mikið í markaðshyggjunni undanfarin ár. Alls konar jólatré eru nú fáanleg og í fyrra voru
meira að segja tré á hvolfi vinsæl.
Sögðu kaupmenn að ein af ástæðunum fyrir vinsældunum væri
sú að þannig væri hægt að koma
stærri jólagjöfum fyrir. Jólatréshefðin er hins vegar skemmtileg og
alveg einstaklega sjarmerandi og á
örugglega eftir að haldast lengi.
(Heimildir: Vísindavefurinn og
Wikipedia) - sha

Íslensku jólatrén
sækja í sig veðrið
Jólatré eru ekki bara jólatré eins og allir ættu
reyndar að vita. Hjá Blómavali, einni stærstu
jólatréssölu landsins, eru þrjár tegundir til
sölu, þar af tvær frá Íslandi en hin er frá Danmörku. Dönsku trén eru lang vinsælust en
það er hinn þekkti Normannsþinur en um 80
til 90 prósent af seldum trjám hjá Blómavali
eru af þeirri gerð, að sögn Bjarna Ásgeirssonar, yfirmanns jólatréssölunnar hjá Blómavali.
„Ætli Normannsþinurinn sé ekki vinsælastur af því hann er barrheldinn og þekktur að gæðum,“ útskýrir Bjarni. „Stafafura
og rauðgreni eru síðan hin íslensku jólatré
sem til sölu eru en framboðið af þeim er því
miður ekki nógu mikið ennþá.“ Bjarni telur
hins vegar að framboðið eigi eftir að aukast
á næstu árum. Hin íslensku jólatré gætu því

(INN DANSKI .ORMANNSÖINUR ER ¹N EFA ÖEKKTASTA
TEGUND JËLATRJ¹A HÁRLENDIS EN TRÁN ERU INNFLUTT FR¹ $AN
&2¡44!",!¨)¨(®2¨52
MÎRKU

3TAFAFURA ER ÅSLENSKT JËLATRÁ EN VINS¾LDIR HENNAR HAFA

tekið við af þeim dönsku ef fram heldur sem
horfir.

&RAMBOÈIÈ ¹ ÅSLENSKUM JËLATRJ¹M HEFUR EKKI VERIÈ MIKIÈ
EN ÖAÈ STENDUR TIL BËTA ¶¹ VERÈUR RAUÈGRENI EINS OG
ÖETTA MUN ALGENGARI SJËN

!È SKREYTA JËLATRÁ ER SJARMERANDI HEFÈ SEM LÅKLEGA M¹ REKJA TIL HEIÈNI
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Gervitré eru líka tré
Gervijólatré eru til af
ýmsum stærðum og gerðum. Hjá Garðheimum er
hægt að finna mikið úrval
en Emil Húni Bjarnason,
sölumaður þar á bæ, segir
vissara að velja gæði fram
yfir verð. „Fólk vill fá gott
tré sem endist í nokkur ár
og þau mega heldur ekki
vera of plastpokaleg,“
útskýrir Emil. Fólk er því
hvatt til þess að skoða tré
á nokkrum stöðum áður en
það ákveður sig. Trén eru
öll mismunandi að gæðum
og ef fólk ætlar að fá sér
tré sem það hyggst nota
aftur og aftur er betra að
vanda valið.

'ERVIJËLATRÁ MEÈ H¾STA G¾ÈASTIMP
ILINN FRAMLEIDD ÒR GÒMMÅI (AFA HVÅTT
YFIRBRAGÈ OG LÅTA MJÎG RAUNVERULEGA
ÒT

6INS¾LASTA GERVIJËLATRÁ HIÈ SVOKALLLAÈA AMERÅSKA JËLA
TRÁ 'R¾NT OG VENJULEGT ER TIL Å ÕMSUM ST¾RÈUM FR¹ 
SENTIMETRUM UPP Å HEILA  SENTIMETRA
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3¾T JËLATRÁ MEÈ LJËSLEIÈARA SEM
SÕNIR MARGBREYTILEG LJËS OG ER
SKEMMTILEG TILBREYTING Å SKAMM
DEGINU

,ANGT OG MJËTT GERVIJËLATRÁ FYRIR Ö¹ SEM VILJA SKERA SIG
ÎRLÅTIÈ ÒR
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Íslensk jól eru …

... jólahlaðborð hverja helgi
... flöktandi útikerti
... kortaviðskipti á Þorláksmessu
... gleymdir jólapakkar á börum

Reykjavíkur eftir lokun á Þorláksmessu
... hlaupandi eiginmenn korter fyrir
lokun í Kringlunni
... kirkjuklukkur sem hringja úti um
allan bæ
... jólakveðjulestur Ríkisútvarpsins
... jólamessa á jóladag
... jólaboð annan í jólum
... spilakvöld með vinum
... að skipta gjöfum milli jóla og
nýárs
... sami jólamaturinn þrjá daga í
röð
... hangandi haus yfir koníaki um
miðnætti á aðfangadag
... útvarpsþulurinn á RÚV sem segir
„útvarp Reykjavík, gleðileg jól.“

Skyndiskreyting

Nú þegar jólin eru handan hornsins byrja margir að hlaupa um sem
hauslausar hænur í tilraun til að
gera jólin fullkomin.
Ekki þarf þó að fara yfir um í
fullkomnunaráráttunni enda má
ekki gleyma því að jólin eiga að
vera friðarstund. Í stað þess að eyða
síðustu dögunum fyrir jól á hlaupum er best að einfalda hlutina og
eiga þá stund fyrir sjálfan sig í kjölfarið.
Ef svo stendur á að heimilið er
ekki enn skreytt er alveg óþarfi að
tapa sér í stressinu. Auðvelt er að
fleygja upp jólaskrauti á engum
tíma svo heimilið ljómi af hátíðleika. Byrjið á því að tína til öll
kerti sem til eru á heimilinu og
raðið þeim fallega upp til að búa til
hátíðlega lýsingu. Einnig er nóg að
velja tvo til þrjú horn á heimilinu
sem eru gerð sérlega jólaleg, þá þarf
ekki að dreifa skrautinu um allt hús
sem tekur lengri tíma.

Ekkert vera að bisa við að
negla upp seríur eða líma meðfram
gluggakarminum. Nóg er að leggja
ljósaseríuna snyrtilega í gluggakistuna. Einnig má setja ljósaseríur í
skál í bland með gömlu jólaskrauti,
perlum eða öðru sem glitrar svo falleg birta myndist. Notið svo rauða
eða hvíta dúka sem víðast og setjið
fallegt skraut á borðið með.
Stundum er fallegasta skrautið
einfaldlega ljúf og góð birta.
- jóa

Konunglegt
desembertilboð

Jensen rúmin eru þekkt um heim allan fyrir að vera í hæsta
gæðaflokki. Það má jafnvel segja að þau hafi fengið
konunglega gæðavottun því að í öllum svefnherbergjum norsku
konungsfjölskyldunnar eru Jensen rúm. Sömu sögu er að segja
um hið rómaða fimm stjörnu hönnunarhótel, Skt. Petri Hotel, í
Kaupmannahöfn sem er með Jensen rúm á öllum herbergjum.

Heima býður viðskiptavinum sínum
konunglegt tilboð í desember því þá verður
25% afsláttur af öllum sérpöntuðum Jensen rúmum.

Höfum opnað stærri verslun með enn fjölbreyttara
úrvali af húsgögnum og smávöru fyrir heimilið að
Síðumúla 30
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Fáanlegur í takmarkaðan tíma
Grand Prix-stóll Arne Jacobsens hefur
verið endurvakinn og verður fáanlegur
til loka febrúar. Hann fæst í Epal.
Aðdáendur góðrar, klassískrar hönnunar
geta glaðst því Grand Prix-stóll Arne Jacobsens er kominn aftur í takmarkaðan tíma.
Stóllinn hefur ekki verið framleiddur í nokkur ár en verður nú á markaði í nokkrar vikur
vegna mikillar eftirspurnar.
Eins og í öðrum stólum Arne Jacobsens
er mjög þægilegt að sitja í Grand Prix og
ekki er hann síður þægilegur fyrir augað.
Fyrst þegar hann kom á markað hét hann
módel 3130. Hann var kynntur á elleftu La
Triennale di Milano sýningunni árið 1957. Þá
vann hann Grand Prix verðlaunin og hélt því
nafni upp frá því.
Á sjötta áratugnum hannaði hinn þekkti

Sótthreinsun }

®RBYLGJUOFNINN GETUR NÕST VVEL VIÈ
SËTTHREINSUN ¹ SVÎMPUM

¥ EINUM SVAMPI GETUR LEYNST MIKILL
BAKTERÅUGRËÈUR OG ÖVÅ GOTT AÈ SËTT
HREINSA SVAMPANA REGLULEGA "EST
ER AÈ BYRJA ¹ ÖVÅ AÈ ÖVO SVAMPINN
VEL -EÈAN HANN ER ENN BLAUTUR
ER HONUM STUNGIÈ Å ÎRBYLGJUNA OG
HITAÈUR VEL ¶EGAR GUFUR BYRJA AÈ
STREYMA UPP ÒR SVAMPINUM ERU
BAKTERÅURNAR DAUÈAR ¶¹ SKAL TAKA
SVAMPINN AFTUR ÒR ÎRBYLGJUOFNINUM
EN ÖË VARLEGA ÖAR SEM HANN KEMUR
TIL MEÈ AÈ VERÈA SJËÈANDI HEITUR
3ÅÈAN ER SVAMPURINN ÖVEGINN ¹
NÕJAN LEIK ¹ÈUR EN HANN ER NOTAÈUR
¹ NÕ -UNIÈ AÈ EKKI ER H¾GT AÈ
SETJA Ö¹ SVAMPA SEM HAFA Å SÁR
M¹LM Å ÎRBYLGJUOFNINN

Jólaserían á
góðan stað
Seríum má hæglega rúlla á
garðslöngukefli.
Hvað eiga garðslanga og jólasería
sameiginlegt? Ekki ýkja margt að
því er virðist, annað en að seríuna
má vefja utam keflið sem fylgir
garðslöngunni og hún er yfirleitt
vafin utan um þegar hún er ekki
notkun. Með því að vefja seríuna
utan um keflið þegar hún er tekin
niður eftir jólin, minnka líkur á að
maður eyði heillöngum tíma í að
greiða úr flækju um næstu jól.
Auk þess er ólíklegra að pera
brotni í hamaganginum sem kann
að skapast.
-rve

danski arkitekt Arne Jacobsen línu af stólum sem síðan hafa öðlast heimsfrægð fyrir
formfegurð og notagildi og orðið sígildir.
Fyrsti stóllinn var Maurinn, hannaður 1952,
þá kom Sjöan 1955 og Eggið í kjölfarið. Svanurinn bættist við 1958, sérstaklega hannaður
fyrir SAS Royal hótelið í Kaupmannahöfn en
Arne Jacobsen var arkitekt þess.
Á milli þess sem Sjöan kom fram og SAS
Royal hótelið var opnað, leit Grand Prixstóllinn dagsins ljós. Hann var hannaður í
sama anda og Sjöan og Maurinn, hafði einstaka lögun og var upphaflega bæði fáanlegur með viðar- og stálfótum, en er aðeins með
stálfótum í dag.
Fritz Hansen fyrirtækið hætti framleiðslu á Grand Prix-stólnum 1995 en vegna
aukinnar eftirspurnar á alþjóðlegum markaði var ákveðið að endurvekja hann og verður hann fáanlegur til loka febrúar 2007.

'RAND 0RIX ER HANNAÈUR Å SAMA ANDA OG 3JÎAN OG
-AURINN (ANN F¾ST AÈEINS MEÈ ST¹LFËTUM Å DAG

'RAND 0RIX STËLL !RNE *ACOBSEN
ENDURVAKINN
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*ËLABLËMIN
¶EGAR ALLT ER FÅNT OG SKREYTT HEIMA
HJ¹ OKKUR ¹ JËLUNUM ERU JËLABLËMIN
PUNKTURINN YFIR ) IÈ %N JËLUNUM
FYLGIR LÅKA STUTTIR DAGAR MEÈ
TAKMARKAÈRI DAGSBIRTU p OG YLUR FR¹
TUGUM KERTALJËSA ¶ESSI SKILYRÈI ERU
EKKI ALVEG ÖAÈ SEM FELLUR LIFANDI
BLËMUM BEST "LËMIN LÅKA ÖAU
AFSKORNU ERU LIFANDI VERUR SEM
ÖURFA SËLARLJËS OG FRÅSKT LOFT TIL AÈ
ÖRÅFAST VEL ¶AÈ ER SAMT ËÖARFI AÈ
L¹TA TILLITSEMINA VIÈ BLËMIN AFTRA SÁR
FR¹ ÖVÅ AÈ NJËTA ÖEIRRAR HÅBÕLAPRÕÈI
SEM ÖAU SKAPA OKKUR %F VIÈ BARA
G¾TUM AÈ NOKKRUM ATRIÈUM SVO
SEM ÖVÅ HVAR VIÈ KOMUM ÖEIM FYRIR
EÈA HVERNIG VIÈ SJ¹UM ÖEIM FYRIR
BIRTU OG VATNI Ö¹ GENGUR ALLT BARA
B¾RILEGA OG BLËMUNUM REIÈIR FURÈU
VEL AF "LËMVENDIRNIR STANDA Ö¹ ÒT
SINN EÈLILEGA TÅMA OG POTTAPLÎNTURN
AR L¹TA SÁR F¹TT UM FINNAST ÖËTT Ö¾R
VERÈI KANNSKI EKKI ALVEG EINS
¹BERANDI Å SKAMMDEGINU INNAN UM
ALLT JËLASKRAUTIÈ

0OTTAPLÎNTURNAR Å SKAMMDEGINU
5MHIRÈAN ¾TTI AÈ VERA Å MEGINATRIÈ
UM FËLGIN Å ÖVÅ AÈ KOMA ÖEIM FYRIR ¹
EINS BJÎRTUM STAÈ OG H¾GT ER AÈ
FINNA 4IL D¾MIS Å EÈA VIÈ BJÎRTUSTU
GLUGGANA ÖAR SEM Ö¾R VERÈA EKKI
FYRIR EÈA TAKA UPP PL¹SS SEM VIÈ
VILDUM HELDUR NOTA TIL ANNARS 3TËR
STOFUTRÁ EÈA P¹LMA ER SAMT BEST AÈ
L¹TA STANDA KYRR ¹ SÅNUM STAÈ ¹RIÈ
UM KRING %F UPPHITAÈUR GRËÈURSK¹LI
ER FYRIR HENDI ER SJ¹LFSAGT AÈ L¹TA
HANN FËSTRA POTTAPLÎNTURNAR ÖENNAN
¹RSTÅMA EN Ö¹ ÖARF HITINN ÖAR AÈ
HALDAST VEL YFIR # ¥ SKAMMDEG
INU ER BEST AÈ VÎKVA POTTAPLÎNTURN
AR SEM MINNST SJ¹ BARA TIL AÈ MOLD
OG PLÎNTUR SKR¾LNI EKKI OG SLEPPA
ÖVÅ AÈ GEFA ¹BURÈARVATN 6ORIÈ HJ¹
POTTPLÎNTUNUM ALMENNT HEFST SVO
UPP ÒR MIÈJUM FEBRÒAR ¶¹ M¹
UMPOTTA SNYRTA OG SETJA Ö¾R AFTUR ¹
SINN STAÈ

*ËLAPOTTAPLÎNTURNAR p SKAMM
LÅFAR EINS OG JËLATRÁÈ

Paula

Mary

Hermes

Barbara

SÓFASETT

¶¾R POTTAPLÎNTUR SEM VIÈ F¹UM INN
TIL OKKAR UM JËLALEYTIÈ SS JËLA
STJÎRNU OG NËVEMBERKAKTUS JAFNVEL
STUNDUM JËLABEGËNÅU ALPAFJËLU OG
ALPARËS L¹TUM VIÈ STANDA EINS BJART
OG VIÈ GETUM OG VÎKVUM Ö¾R
HËFLEGA MEÈ ÎGN VOLGU VATNI ¶EGAR
Ö¾R FARA AÈ L¹TA ¹ SJ¹ ERU Ö¾R
VENJULEGA L¹TNAR FARA SÎMU LEIÈ OG
JËLATRÁÈ 3KREYTINGAR MEÈ JËLAHÕAS
INTUM EÈA ÎÈRUM LAUKJURTUM b¹
LAUKm OG RÎKUM MOSA Å SK¹LUM EÈA
POTTUM ENDAST VENJULEGA Å VIKU TIL

TÅU DAGA INNI Å ÅVERUHÒSN¾ÈI EN ÖAÈ
ER M¹ LENGJA ÖENNAN TÅMA SÁ H¾GT
AÈ L¹TA Ö¾R STANDA ¹ KÎLDUM EN
FROSTLAUSUM STAÈ ÖAR SEM Ö¾R SJ¹ST
VEL EÈA AMK HAFA Ö¾R ¹ KÎLDUM
STAÈ ¹ N¾TURNAR %KKERT ÖÕÈIR AÈ
REYNA AÈ R¾KTA LAUKANA ¹FRAM EFTIR
BLËMGUN ¶ARNA HAFA ÖEIR GERT SITT
OG EIGA ENGA AÈRA FRAMTÅÈ EN AÈ FARA
¹ SAFNHAUGINN

*ËLABLËMVENDIRNIR
¥ STËRUM DR¹TTUM SKIPTAST BLËM
VENDIR Å TVO HËPA ¥ BLËM MEÈ
TRÁNUÈUM STÎNGLUM ANNARS VEGAR
OG BLËM MEÈ MJÒKUM STILKUM HINS
VEGAR &YRRI FLOKKINN FYLLA RËSIR OG
ALLAR PLÎNTUR MEÈ HÎRÈUM GREINUM
3TILKA ÖESSARA BLËMA ÖARF AÈ
SK¹SKERA OG STINGA ENDUNUM EITT
ÎRSKOTS ANDARTAK Å SJËÈANDI VATN
¹ÈUR EN ÖAU ERU SETT Å VENDI OG
SÅÈAN FARA ÖAU Å HREINA VASA MEÈ
SNARPHEITU VATNI SEM BLËMAN¾R
INGU HEFUR VERIÈ B¾TT ÒT Å &YLLT ER ¹
MEÈ BLËMAN¾RINGARVATNI EFTIR
ÖÎRFUM EN EKKI SKIPT UM ¥ SÅÈARI
FLOKKNUM ERU SVO ALLAR LAUKJURTIR SVO
SEM TÒLIPANAR HÕASINTUR OG LILJUR
¶ARNA ER L¹TIÈ DUGA AÈ STÕFA NEÈAN
AF STILKUNUM MEÈ HVÎSSU HNÅFSBLAÈI
OG BLËMIN SVO SETT Å HREINT KALT VATN
SEM BARA ER L¹TIÈ N¹ SVO SEM FJËRA
TIL FIMM SENTIMETRA UPP ¹ STÎNG
LANA ,AUKJURTIR HAFA ÖANN EIGINLEIKA
AÈ bVAXA Å VASANUMm ÖE STILKARNIR
LENGJAST ¶ESS VEGNA ER SKORIÈ NEÈAN
AF ÖEIM AF OG TIL UM LEIÈ OG SKIPT ER
UM VATN 3KIPTA ÖARF UM VATNIÈ
DAGLEGA ¶EGAR UM BLANDAÈA VENDI
ER AÈ R¾ÈA ER BEST AÈ FARA EFTIR
R¹ÈGJÎFINNI UM FYRRI FLOKKINN EN NOTA
BARA VOLGT VATN "LËMVENDIR ENDAST
BETUR EF ÖEIR ERU EKKI L¹TNIR STANDA
N¾RRI HITAGJÎFUM EINS OG LÎMPUM
OFNUM EÈA KERTALJËSUM -ARGIR HAFA
LÅKA FYRIR ÖVÅ AÈ SETJA BLËMVENDI ¹
SVALARI STAÈ YFIR NËTTINA TIL AÈ LENGJA
ENDINGU ÖEIRRA

"LËMASKREYTINGAR Å ËASIS
3AMSETTAR BLËMASKREYTINGAR ERU
OFTAST GERÈAR Å SK¹LAR SEM HAFA VERIÈ
FYLLTAR MEÈ BLAUTU FRAUÈI SK
bËASISm SEM HELDUR BLËMUNUM
KYRRUM OG MIÈLAR ÖEIM VATNI ¶ARNA
ÖARF EKKERT AÈ GERA NEMA AÈ SJ¹ TIL
ÖESS AÈ FRAUÈIÈ HALDIST BLAUTT ALLAN
TÅMANN SEM SKREYTINGIN ENDIST
6ENJULEGA GERA BLËMASKREYTARNIR LITLA
6 LAGA RAUF Å FRAUÈIÈ ÖAR SEM AUÈVELT
ER AÈ KOMAST AÈ ÖVÅ ¥ ÖESSA RAUF ER
VÎKVAÈ VARLEGA AF OG TIL ¶¾GILEGAST
ER AÈ NOTA TIL ÖESS KÎNNU MEÈ
MJËUM STÒT
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Svona gerum við er við skúrum okkar gólf
Gólfin okkar eru undir miklu álagi og
því er nauðsyn að meðhöndla þau með
virðingu.

-¹L AÈ
VAKNA

Gullslegnir
skrautgripir
Litfagrar leirstyttur og bjöllur, skreyttar skíra gulli fást
meðal annars í vefversluninni www.eldbera.is
„Allir munirnir eru gerðir af
listamönnum í Úrugúvæ,“ segir
María Sigmundsdóttir hjá Eldberu sem flytur stytturnar inn.
Þær eru úr keramiki, handskornar og handmálaðar og að
sögn Maríu er mikil kúnst á bak
við litagerðina sjálfa. Síðan er
18 karata gylling í skreytingunum. María segir tvo bræður,
spánska að uppruna hafa stofnað fyrirtækið Rinconada í
Úrugúvæ árið 1972. Það stendur á bak við stytturnar sem eru
mjög fjölbreyttar að gerð og
stærð og kosta hér á landi frá
2.900 krónum. Sum stærstu
dýrin eru gerð í takmörkuðu
upplagi.
Sölustaðir eru Tékk kristall,
Rammagerðin í Leifsstöð og
Valrós á Akureyri og svo vefurinn www.eldbera.is
)NDVERSKI
FÅLLINN

-JAA¹

0ANDABJÎRN

&AGURT
FLJËÈ

Öll gólf þarf að ryksuga reglulega, allt frá einu
sinni á dag og upp í einu sinni í viku. Með því að
þrífa upp daglegt ryk og rusl jafnóðum verður
auðveldara að moppa og bóna. Ef
þú hefur ekki tíma til að ryksuga
dugar líka að rykmoppa Næsta
skref fer svo eftir því hvernig
gólfið er.
Viðargólf og parkett á að bóna
einu sinni til tvisvar á ári og
skúra þess á milli til að viðhalda
gljáanum. Ekki ætti að blautmoppa bónuð trégólf þar sem bónið er ekki vatnsþétt og vökvi
gæti valdið skaða. Ef hellist niður á gólfið
þurrkið það þá strax upp með klút og nuddið

gólfið svo með þurrum mjúkum klút. Gólfdúka
á að bóna innan tveggja sólarhringa frá því að
þeir eru lagðir á gólfið og síðan á hálfs árs
fresti. Hafið bónlagið mjög þunnt og dreifið
með löngum strokum. Opnið gluggana og látið
þorna. Moppið gólfið með rökum eða blautum
klút eftir því hversu óhreinindin eru mikil.
Almennt gildir það að vera góður við gólfin
sín. Þegar hlutir eru færðir úr
stað á alltaf að lyfta þeim upp
en ekki draga neitt eftir gófinu.
Ef um þunga hluti er að ræða
skal setja mottu undir og þá má
draga hlutina til. Setjið filttappa eða aðra hlíf undir stólog borðfætur og passið að þar
safnist ekki fyrir sandur eða annað sem getur
rispað gólfið.
Og þá verða gólfin þín þér til mikillar gleði
um ókomin ár.

6ERUM GËÈ VIÈ GËLFIN
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6IÈ SLÅPIVÁLINA
(ALLA GENGUR FALLEGA FR¹ HVERJUM HLUT Å HANDGERÈAR UMBÒÈIR
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Byrjaði í bókbandi og
gekk svo glerinu á hönd
Undir vinalegri súð í Þingholtunum situr Þórhalla Guðnadóttir og býr til listmuni úr gleri,
silfurþræði og grjóti.
Hún er kölluð Halla. Slípivél og lóðbolti eru verkfærin sem hún notar við iðju sína en vakandi hugur og
virkar hendur stjórna. Halla kveðst hafa lært aðferðina við glerið í félagsmiðstöð eldri borgara á Vitatorgi og lýkur miklu lofsorði á kennarana þar. „Það
eru frábærir kennarar á Vitatorgi. Ég byrjaði á að
læra bókband, svo fór ég í glerið. Það eru svona fimm
ár síðan,“ rifjar hún upp.
Halla vill greinilega vera sjálfbjarga í sinni listsköpun því hún keypti sér fljótlega græjur til gleriðjunnar og bjó til nýtt snið af englum og tínir sjálf
steina í englahöfuð og aðra muni. Suma þeirra sækir
hún vestur á Djúpalónssand. Sömuleiðis handgerir

hún umbúðir utan um hvern hlut áður en hún lætur
hann frá sér. Býr til öskjur og umslög úr pappa og
klæðir með marglitum pappír sem hún ýmist málar
eða „marmorerar“ í bókbandinu.
Vasaspegla gerir hún með íslenskum jurtum á
baki og saumar fína poka utanum þá sem lokast með
frönskum rennilás. Allt einkar haganlegt. Spurð hvar
hún selji þessa muni sína svarar hún brosandi. „Það
eru engir sölustaðir. Þetta fréttist manna á milli en
mest er til gjafa og gert mér til gamans.“
Þórhalla er alin upp að Krossi í Landeyjum og
kveðst eiga ljúfar minningar þaðan. En hvað skyldi
hún helst hafa haft fyrir stafni um dagana? „Ég hef nú
fengist við sitt af hverju, eins og títt er um konur úr
sveit sem ekki gátu farið í skóla. Reyndar komst ég í
handíðaskólann þegar ég var nítján ára og lærði svolítið í myndlist. Það hefur notast mér við ýmislegt sem
ég hef gert og verið góð undirstaða.“ GUN FRETTABLADIDIS

¶AÈ FYLGIR
FRIÈUR ENGLUNUM
HENNAR (ÎLLU
SEM HÒN GERIR Å
ÕMSUM LITUM

3TEINI
SKREYTTUR
STJAKI FYRIR SPRITT
KERTI

6ASASPEGILL
MEÈ HVÅTMURU
ÒR ÅSLENSKUM
MËA

3TJAKARNIR ERU HVER MEÈ SÅNU MËTI

VIÐ FELLSMÚLA

GÓLFLAMPAR

2495-

GÓLFLAMPI
Litir: Gylltur og kopar

3995-

GÓLFLAMPI, TVÖFALDUR
Litir: Kopar, gylltur og stál
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*ËLIN ERU N¾STUM ÖVÅ KOMIN 'LEÈJUM KROPPINN OG
GEFUM HONUM KR¾SINGAR OG GËÈG¾TI !LLIR ÖURFA SÅN VERÈ
LAUN FYRIR VEL UNNIÈ VERK

,YF EIGA EKKI AÈ FARA Å RUSLIÈ
,9& /' (%),3! 4%+52 6)¨ ²425..5- ,9&*5²TRUNINN LYF EIGA ALLS EKKI AÈ FARA Å RUSLATUNNUNA ¶AU GETA HAFT ¹HRIF ÒTI Å
N¹TTÒRUNNI EF ÖEIM ER HENT Å RUSLIÈ SÁRSTAKLEGA SÕKLALYF OG HORMËNALYF OG
ÖVÅ ÖARF AÈ FARGA ÖEIM ¹ VIÈEIGANDI H¹TT -ARGIR TAKA TIL FYRIR JËLIN OG HENDA
ËNOTUÈUM LYFJUM ÒR SK¹PUM OG HILLUM EN H¾GT ER AÈ FARA MEÈ ÖAU Å ,YF
 HEILSU %NDURVINNSLUSTÎÈ 3ORPU TEKUR EKKI VIÈ LYFJUM

2EBEKKA !LLWOOD HELDUR ¹ 3TEF¹NI -¹NA 6IGNISSYNI 'UÈRÒN 2AGNARS SITUR MEÈ SGEIR ,ÕÈSSON OG "ERNHARÈUR *ÎKULL (LÎÈVERS
SON

Omega 3-6-9
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Börnin hvílast vel í hlýlegu umhverfi Rjóðursins
Rjóðrið er hlýlegt nafn á hvíldarheimili fyrir langveik börn.
Þar er Guðrún Ragnars barnahjúkrunarfræðingur í forsvari.
Rjóðrið stendur á fallegum stað á
gamla Kópavogstúninu næstum
niður við voginn. Í vistlegri stofu
með stórri dýnu og litríkum húsgögnum eru nokkrir starfsmenn
og gestir. Þar er strákur í tölvuleik
og við stórt borð er spilaður Ólsen
Ólsen. Guðrún forstöðukona situr
þar líka við skriftir en stendur
upp og veitir blaðamanni fúslega
upplýsingar um starfsemina.
„Þetta heimili er ætlað börnum
með langvinna sjúkdóma sem búa

heima og hér dvelja þau í stuttan
tíma í senn. Við tökum við börnum
af öllu landinu frá 0 til 18 ára og
oftast eru átta til tíu börn í einu.“
Guðrún segir Rjóðrið hafa
verið sett á fót fyrir fé úr Velferðarsjóði barna en Landspítalinn
sjái um rekstur og læknisþjónustu. Það var opnað í apríl 2004,
ekki síst fyrir atbeina Ingibjargar
Pálmadóttur, fyrrverandi heilbrigðisráðherra. Guðrún kveðst
hafa starfað við heimahjúkrun
langveikra barna áður og þekkt
fjölskyldur sem höfðu mikla þörf
fyrir svona hvíldarinnlögn. „Starfið fór frekar rólega af stað en í
dag er ásóknin mikil og um 60
börn dvelja hjá okkur með vissu

millibili. Börn utan af landi eru oft
10-14 daga í einu, önnur allt frá
þremur sólarhringum og þessi
minnstu einn til tvo daga í einu.
Við reynum að fara eftir þörfum
og aðstæðum hvers og eins,“ lýsir
hún. En hvernig skyldi námi vera
hagað hjá dvalargestum á skólaaldri? „Þau börn sem búa í Reykjavík og nágrenni fara yfirleitt í sína
skóla og eru þá keyrð á milli en
börn utan af landi fara í skólann
uppi á barnaspítala.“
Nú er jólahátíðin framundan og
þá verða öll börn heima að sögn
Guðrúnar en svo verður Rjóðrið
opnað strax aftur. „Við höfum opið
um áramótin og alla aðra daga ársins en á jólum.“
GUN FRETTABLADIDIS
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3ËRI ER EKKI SMITANDI
0SORIASIS SEM ¹ ÅSLENSKU KALLAST SËRI ER TALSVERT ALGENGUR
HÒÈSJÒKDËMUR SEM LÕSIR SÁR OFTAST SEM TÅMABUNDNAR RAUÈAR
HREISTURSKELLUR VÅÈS VEGAR UM LÅKAMANN 3ËRI ER ËN¾MIS MIÈL
AÈUR SJÒKDËMUR SEM HEFUR ¹HRIF ¹ FRUMUR Å HÒÈINNI SÁRSTAK
LEGA FRUMUR Å YSTA LAGI HÒÈARINNAR HORNLAGINU 6ENJULEGA RÅKIR
JAFNV¾GIS¹STAND Å HORNLAGI HÒÈARINNAR ÖAR SEM FRUMUR DEYJA
OG FALLA AF SEM HÒÈFLÎGUR OG NÕJAR VERÈA TIL EN Å SËRA VERÈUR
RÎSKUN ¹ ÖESSU JAFNV¾GI ¥ RÎSKUNINNI FELST AÈ ËN¾MISKERFIÈ
ÎRVAR FRUMUSKIPTINGAR Å HORNLAGINU ÖANNIG AÈ MUN FLEIRI
FRUMUR VERÈA TIL EN Ö¾R SEM DEYJA &RUMURNAR HLAÈAST ÖVÅ
UPP OG ÒR VERÈUR ÖYKKT LAG AF HORNFRUMUM SEM VIÈ KÎLLUM
HREISTUR ¶ESSARI ÎRVUN FRUMUSKIPTINGA STJËRNA ¹KVEÈNAR HVÅT
FRUMUR ËN¾MISKERFISINS SVOKALLAÈAR 4 FRUMUR SEM GEFA FR¹
SÁR FRUMUBOÈA SEM ÎRVA HORNFRUMUR TIL SKIPTINGA (VÅTFRUM
URNAR GEFA EINNIG FR¹ SÁR FLEIRI TEGUNDIR AF FRUMUBOÈUM SEM
MYNDA BËLGU UNDIR HREISTURLAGINU OG GEFUR ÖAÈ EINKENNANDI
RAUÈAN LIT Å SËRA SKELLUM
4IL ERU NOKKRAR TEGUNDIR AF SËRA %INS OG ¹ÈUR SAGÈI ER
ALGENGASTA BIRTINGARMYND SJÒKDËMSINS RAUÈAR HREISTURSKELLUR
OG KALLAST SÒ TEGUND SKELLUSËRI ®LLU ËALGENGARI ERU BËLU SËRI
GRAFTARMYNDANDI SËRI OG GIGTAR SËRI 3JÒKDËMURINN HEFUR
MJÎG ¹BERANDI BIRTINGARMYND SEM ÕTIR UNDIR NEIKV¾TT VIÈHORF
ALMENNINGS OG HR¾ÈSLU VIÈ AÈ SJÒKDËMURINN SÁ SMITANDI
¶ESSI FULLYRÈING ER HINS VEGAR ALRÎNG ÖVÅ SËRI ER ALLS EKKI
SMITANDI OG Å RAUN ER ÖETTA SJÒKDËMUR ÖAR SEM FLËKIÈ SAMSPIL
ERFÈA OG UMHVERFIS R¾ÈUR FÎR %NN ER ¹ HULDU HVERNIG ÖESSU
SAMSPILI ER H¹TTAÈ OG EINNIG HVAÈA ERFÈA OG UMHVERFISÖ¾TTIR
ERU SÎKUDËLGARNIR 5MFANGSMIKLAR RANNSËKNIR LEITAST VIÈ AÈ
SKÕRA ÖETTA SAMSPIL OG REYNIST AÈFERÈARFR¾ÈI ËN¾MISFR¾ÈINN
AR MJÎG MIKILV¾G Å ÖESSU EFNI  ËN¾MISFR¾ÈIDEILD ,AND

SPÅTALANS ER EINMITT UNNIÈ AÈ FRAMS¾KNUM OG ¹HUGAVERÈUM
RANNSËKNUM ¹ MEINGERÈ SËRA &UNDIST HAFA ¹KVEÈNAR ARFGERÈ
IR SEM ERU ALGENGARI MEÈAL SËRA SJÒKLINGA OG HEFUR SËRI VERIÈ
TENGDUR VIÈ ÕMSA UMHVERFISÖ¾TTI SVO SEM H¹LSSÕKINGAR AF
VÎLDUM STREPTOKOKKA BAKTERÅA LÅKAMSÖYNGD STREITU REYKINGAR
¹FENGISNEYSLU OG VISS LYF
¶AR SEM EKKI ER N¾GILEGA MIKIÈ VITAÈ UM ORSAKIR SJÒK
DËMSINS ER EKKI TIL BEIN L¾KNING VIÈ HONUM EN H¾GT ER AÈ
HALDA HONUM Å SKEFJUM TIL D¾MIS MEÈ LYFJUM SEM B¾LA
ËN¾MISKERFIÈ OG LJËSABAÈSMEÈFERÈUM "AÈMEÈFERÈ Å "L¹A
LËNINU HEFUR EINNIG REYNST ¹G¾TLEGA ENDA HEFUR VERIÈ REIST
MEÈFERÈARSTÎÈ FYRIR SËRA SJÒKLINGA VIÈ LËNIÈ %KKI M¹ GLEYMA
AÈ MIKILV¾GT ER FYRIR MANNESKJU MEÈ SËRA AÈ ÖEKKJA EIGIN LÅK
AMA OG L¾RA AÈ LIFA MEÈ SJÒKDËMNUM EN Å ÖVÅ SAMBANDI M¹
MINNA ¹ AÈ KJÎRÖYNGD OG REYKLEYSI DRAGA ÒR SÕND SJÒKDËMSINS
5NNIÈ Å SAMVINNU VIÈ SKRIFSTOFU
KENNSLU VÅSINDA OG ÖRËUNAR ¹ ,3(

EPA-GLA fæst hjá:

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

;
Alvöru hjól LINHAI
sem fer alla leið

þjarkur 4x4

*Hjólin koma götuskráð

Borgartúni
Borgartúni 36
36 588
588 9747
9747

=

¶RÅR DAGAR ERU ENN TIL JËLA ¶AÈ ER BANNAÈ AÈ KÅKJA Å PAKK
ANA EÈA SMAKKA ¹ JËLAMATNUM .Ò REYNIR ¹ ÖOLINM¾ÈINA

Jólin hefjast á baði
Jólabaðið er upphaf jólanna
hjá mörgum.
Eftir allt jólastressið í margar
vikur er jólabaðið á aðfangadag
upphaf helgihaldsins hjá mörgum
enda bráðnauðsynlegt að skrúbba
af sér ytra áreiti og laða fram hinn
innri frið með ilmandi kertaljósum, ljúfri tónlist og löðrandi vatni.
Glugga kannski í eitthvað jólalegt
lestrarefni sem enginn tími vannst
til að lesa í erli jólaundirbúningsins og almennt bara
eiga gæðastund með
sjálfum sér. Auðvitað
er heitt vatn og sápa
nóg til að gera gott
bað en svo má alltaf
dekra við sig með því
að lauma eins og einni
baðkúlu í vatnið. Það
sem bíður þegar upp
úr baðinu er stigið er
ekki siður mikilvægt,
að stíga á mjúka baðmottu og þerra sig með
hreinu handklæði er
hreinn unaður
og
smeygja
sér svo í slopp úr einhverju efni sem gælir
við hörundið. Og
þá mega alveg
koma jól.

!ÈFANGABAÈIÈ ER UPPHAF
JËLANNA HJ¹ SUMUM

"LEIKAR BAÈVÎRUR ERU
RËANDI ¶ESSI LITLI
POKI ER FR¹ ,A 3ENZA
OG FULLUR AF IND¾LIS
DEKURDËTI

*ËLARAUÈUR
SILKISLOPPUR
FR¹ ,A 3ENZA
G¾LIR VIÈ
NÕBAÈAÈ
HÎRUND

%NGUM
VERÈUR
KALT ÖË
HANN
STÅGI UPP
ÒR BAÈ
INU INN Å
MJÒKAN
HLÕJAN
JËLASLOPP
FR¹ ,A
3ENZA

*ËLABÒÈINGSBAÈ
KÒLA GERIR MANN
S¾TAN

-ÅN SKOÈUN
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+OMINN MEÈ NËG AF RUGLINU OG
FARINN TIL +ALIFORNÅU
$JÅSESS HV¾ST (VAÈ ER AÈ GERAST
HÁRNA 'RENJANDI RIGNING OG JËLIN
¹ N¾STA LEITI -AÈUR VOGAR SÁR EKKI
EINU SINNI ÒT ¡G ER INNLYKSA HÁR Å
RIGNINGUNNI OG GET EKKI MEÈ NOKKRU
MËTI SINNT MÅNU STARFI (ÒSMËÈIR
MÅN VAR BÒIN AÈ LOFA MÁR V¾NNI FLÅS
AF FEITUM SAUÈ RJËMA OG R¾KJUM
EF ÁG SKYLDI N¹ INN AÈ MINNSTA KOSTI
TÅU KRÎKKUM ¹ DAG SEM EKKI F¹ NÕ
JËLAFÎT EN ÁG MEIKA EKKI AÈ FARA ÒT
¶AÈ ER BELJANDI AUSANDI RIGNING OG
ÖAÈ Å SVARTASTA SKAMMDEGINU (VER
HEFUR HEYRT UM KÎTT SEM KANN VEL
VIÈ AÈ BLOTNA %KKI ÁG !LLAVEGA EKKI
¹ ¥SLANDI
/FAN Å ÖETTA ALLT SAMAN ER ÁG AÈ
VERÈA ÖUNGLYNDUR LÅKA 3KAMMDEG
IÈ OG STRESSIÈ Å MANNSKEPNUNUM
VELDUR ÖVÅ AÈ MÁR LÅÈUR EINS OG
ÖUNGLYNDUM BÒDDAMUNKI SEM SITUR
Å AUGA STORMSINS OG HORFIR ¹ ÒTEYGA

OG TAUGAVEIKLAÈA ¥SLENDINGA ÖJËTA Å
KRINGUM SIG ¹ INNKAUPA JËLAKORTA
RAUÈK¹LS OG ORABAUNA SPANI
+ANNSKI AÈ MAÈUR H¾TTI ÖESSU
RUGLI BARA
¡G ¾TTI AÈ SEGJA STARFI MÅNU
LAUSU (OPPA UM BORÈ Å N¾STA SKIP
OG HALDA TIL EINHVERS LANDS ÖAR SEM
FËLK STRESSAST EKKI SVONA Å KRINGUM
JËL +ANNSKI 4AÅLANDS EÈA 3P¹NARJ¹
EÈA JAFNVEL "ANDARÅKJANNA +ALIFORN
ÅA HEFUR ALLTAF HEILLAÈ MIG 2ËLEGIR OG
SJARMERANDI ÖESSIR HIPPAR ¶¹ ÖYRFTI
ÁG HELDUR EKKI AÈ BÒA MEÈ ÖESSU
FÁLAGSM¹LAPAKKI UPPI ¹ FJÎLLUM 4VÅ
FR¹SKILIN 'RÕLA OFVIRKIR SYNIR OG ÖESSI
LEIÈINLEGI ,EPPALÒÈI HENNAR *¹
SVEI MÁR Ö¹ ¡G HELD AÈ ÁG SÁ KOM
INN MEÈ ÖETTA (VAR FINNUR MAÈUR
LISTA YFIR FERÈIR FRAGTSKIPA ¡G ¾TLA AÈ
SEGJA UPP ¡G ER FARINN "LEZZZZ
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"AGGALÒTUR VIÈ !USTURVÎLL

$ËMKËRINN HELDUR JËLATËNLEIKA I
$ËMKIRKJUNNI Å KVÎLD KL  ¶AR
GEFST TILVALIÈ T¾KIF¾RI AÈ SLAKA ¹
EFTIR JËLAVERSLUNINA OG L¹TA KËRINN
KOMA SÁR Å JËLASKAP  EFNISSKR¹
ERU MËTETTUR GÎMLU MEISTARANNA
FR¹  OG  ÎLD OG JËLAS¹LMAR Å
FALLEGUM ÒTSETNINGUM 3ESSELJA
+RISTJ¹NSDËTTIR SYNGUR EINSÎNG
OG AÈGANGUR AÈ TËNLEIKUNUM ER
ËKEYPIS
*ËLATËNLEIKAR "AGGALÒTS HEFJAST ¹
#AFÁ /LIVER KL
#AMERARCTICA LEIKUR KAMMERTËNLIST
EFTIR -OZART OG FLEIRI VIÈ KERTALJËS Å
+ËPAVOGSKIRKJU Å KVÎLD OG HEFJAST
TËNLEIKARNIR KL 
 DIMMRI NËTTU AÈVENTUVAKA
®NNU 3IGRÅÈAR (ELGADËTTUR
SÎNGKONU OG !ÈALHEIÈAR ¶OR
STEINSDËTTUR PÅANËLEIKARA VERÈUR Å
&RÅKIRKJUNNI Å 2EYKJAVÅK ¹ LENGSTA
KVÎLDI ¹RSINS 4ËNLEIKARNIR HEFJAST
KLUKKAN NÅU

(URÈARKRANSINN B¾GIR ILLUM ÎNDUM FR¹
BRÁFALÒGUNNI SVO JËLAKORTIN KOMIST NÒ
ÎRUGGLEGA INN

Undarfarar
kórónunnar
Hurðarkransar eru eitt prýðilegasta útiskrautið.
Kransar eru enn eitt frjósemisog gnægtatáknið sem tengist jólunum. Kransar voru tignartákn í
Rómaveldi hinu forna þar sem
sigurvegarar leika og stríða voru
krýndir með lárviðarkransi til
heiðurs þeim og afrekum þeirra.
Kransarnir eru undanfarar kórónunnar sem upphaflega er
krans úr gulli. Kransar voru í
fornöld hnýttir úr gróðri jarðar
og þar sem hringformið er heilagt og táknar endurfæðingu og
hringrás árstíðanna er ekki ólíklegt að forverar hurðarkransanna hafi átt að bægja frá illum
öndum. Hurðarkransar um jólaleytið hafa löngum verið viðhafðir í hinum enskumælandi heimi
en hafa rutt sér til rúms hérlendis síðustu ár og eru til mikillar
prýði þegar gengið er um götur
íbúðahverfa. Ljóskransar verða
einnig æ algengari í gluggum.
Kransa má fá í flestum blómabúðum og ljóskransa í Húsasmiðjunni og Ikea.

Jólaball hjá Geirfugli
Jólasveinninn
kom með þyrlu
Flugfélagið
Geirfugl hélt sitt árlega
jólaball í síðustu
viku. Jólasveinninn
gerði sér lítið fyrir
og mætti á svæðið í
þyrlu börnunum til
mikillar gleði.
Flugfélagið Geirfugl ehf. er flugklúbbur sem leigir &LUGFÁLAGIÈ 'EIRFUGL HÁLT SÅNA ¹RLEGU JËLASKEMMTUN NÒ Å
út flugvélar og kenn- VIKUNNI
ir til einkaflugprófs.
Markmið klúbbsins er að efla einkaflug á Íslandi meðal annars með
því að tryggja félagsmönnum sínum greiðan aðgang að flugvélum á
góðu verði og bjóða upp á nýja kosti varðandi flugnám. Í félaginu eru
rúmlega 160 félagar, sem eiga saman átta flugvélar og er það stærsti
flugklúbbur á Íslandi.
HS
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4OYOTA #OROLLA 7AGON 4ERRA ¹RGERÈ
 EKINN  ÖKM "ENSÅN
3J¹LFSKIPTUR VERÈ  !LGJÎR GULL
MOLI 2NR 

4OYOTA 2AV LANGUR 7$ ¹RGERÈ 
EKINN  ÖKM BENSÅN SJ¹LFSKIPTUR
VERÈ  2NR 

4OYOTA 2AV LANGUR 7$ ¹RGERÈ 
EKINN  ÖKM BENSÅN  GÅRAR VERÈ
 2NR 

4OYOTA ,AND #RUISER  ¹RGERÈ 
EKINN  ÖKM BENSÅN SJ¹LFSKIPTUR
VERÈ  4ILBOÈ  2NR


4OYOTA #OROLLA   664) ¹RGERÈ 
EKINN  ÖKM BENSÅN  GÅRAR VERÈ
 2NR 

4OYOTA #OROLLA   664) ¹RGERÈ 
EKINN  ÖKM BENSÅN  GÅRAR VERÈ
 2NR 

4OYOTA #OROLLA   664) ¹RGERÈ 
EKINN  ÖKM BENSÅN  GÅRAR VERÈ
 2NR 

4OYOTA 9ARIS 4ERRA ¹RGERÈ  EKINN
 ÖKM BENSÅN  GÅRAR VERÈ 
2NR 

4OYOTA #OROLLA   664) ¹RGERÈ 
EKINN  ÖKM BENSÅN  GÅRAR VERÈ
 2NR 

)SUZU 4ROOPER NÕJA LAGIÈ m BREYTTUR
¹RGERÈ  EKINN  ÖKM DÅSEL 
GÅRAR VERÈ  2NR 

4OYOTA 9ARIS 4ERRA ¹RGERÈ  EKINN
 ÖKM BENSÅN  GÅRAR VERÈ 
2NR 

)SUZU 4ROOPER ¹RGERÈ  EKINN 
ÖKM DÅSEL  GÅRAR VERÈ  2NR


$ODGE 3TRATUS 3% ¹RGERÈ  EKINN
 ÖKM BENSÅN SJ¹LFSKIPTUR VERÈ
 2NR 

$ODGE  #LUB #AB ¹RGERÈ 
EKINN  ÖKM BENSÅN  GÅRAR VERÈ
 2NR 

3UBARU ,EGACY 7AGON ', 7$ ¹RGERÈ
 EKINN  ÖKM BENSÅN SJ¹LFSKIPT
UR VERÈ  2NR 

4OYOTA 9ARIS 4ERRA ¹RGERÈ  EKINN
 ÖKM BENSÅN  GÅRAR VERÈ 
2NR 

67 "ORA 6) ¹RGERÈ  EKINN 
ÖKM BENSÅN  GÅRAR VERÈ 
2NR 

67 'OLF #OMFORTLINE 6 ¹RGERÈ 
EKINN  ÖKM BENSÅN  GÅRAR VERÈ
 2NR 

4OYOTA 9ARIS 4ERRA ¹RGERÈ  EKINN
 ÖKM BENSÅN  GÅRAR VERÈ 
2NR R 

4OYOTA 9ARIS 4 3PORT ¹RGERÈ  EKINN
 ÖKM BENSÅN  GÅRAR VERÈ 
2NR 

4OYOTA 2AV LANGUR 7$ ¹RGERÈ 
EKINN  ÖKM BENSÅN  GÅRAR VERÈ
 2NR 

4OYOTA !VENSIS ¹RGERÈ  EKINN
 ÖKM BENSÅN SJ¹LFSKIPTUR VERÈ
 2NR 

.ISSAN 4ERRANO )) %8% ¹RGERÈ 
EKINN  ÖKM BENSÅN  GÅRAR VERÈ
 2NR 

4OYOTA 9ARIS 4ERRA ¹RGERÈ  EKINN
 ÖKM BENSÅN  GÅRAR VERÈ 
2NR 

67 'OLF #OMFORTLINE 6 ¹RGERÈ 
EKINN  ÖKM BENSÅN  GÅRAR VERÈ
 2NR 

4OYOTA 9ARIS 4ERRA ¹RGERÈ  EKINN
 ÖKM BENSÅN  GÅRAR VERÈ 
2NR 

4OYOTA 9ARIS 3OL ¹RGERÈ  EKINN
 ÖKM BENSÅN SJ¹LFSKIPTUR VERÈ
 2NR 

4OYOTA ,AND #RUISER  ¹RGERÈ 
EKINN  ÖKM DÅSEL  GÅRAR VERÈ
 2NR 

3UBARU ,EGACY 3EDAN ', 7$ ¹RGERÈ
 EKINN  ÖKM BENSÅN SJ¹LFSKIPT
UR VERÈ  2NR 

.ISSAN 4ERRANO )) ¹RGERÈ  EKINN
 ÖKM BENSÅN  GÅRAR VERÈ 
2NR 

.ISSAN 4ERRANO )) ¹RGERÈ  EKINN
 ÖKM DÅSEL SJ¹LFSKIPTUR VERÈ
 2NR 

.ISSAN 4ERRANO )) ¹RGERÈ  EKINN
 ÖKM DÅSEL  GÅRAR VERÈ 
2NR 

(YUNDAI 4RAJET  MANNA ¹RGERÈ 
EKINN  ÖKM BENSÅN  GÅRAR VERÈ
 2NR 

4OYOTA 9ARIS 4ERRA ¹RGERÈ  EKINN
 ÖKM BENSÅN  GÅRAR VERÈ 
2NR 

)SUZU 4ROOPER LANGUR 4URBO )NTERCOOLER
¹RGERÈ  EKINN  ÖKM DÅSEL 
GÅRAR VERÈ  2NR 

3UBARU ,EGACY 7AGON ', 7$ ¹RGERÈ
 EKINN  ÖKM "ENSÅN  GÅRAR
VERÈ  4ILBOÈ  2NR
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"ÅLAR TIL SÎLU

"ÅLAR ËSKAST
 MANNA MANNFLUTNINGABÅLL X ËSKAST
RG k k 5PPL Å S   ¹ MILLI
KL  
«SKA EFTIR AÈ KAUPA BÅL ¹   ÖÒS
STGR 5PPL Å S  

6ÁLSLEÈAR
3KIDOO -8:  ¹RG k VERÈ  ÖÒS
!4( SKIPTI ¹ BÅL UPPL Å S  

(JËLHÕSI

*EPPAR

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

3PARIBÅLL EHF
3KÒLAGÎTU   2EYKJAVÅK
3ÅMI  
WWWSPARIBILLIS

&ORD & ,ARIAT ¹RG  EK ÖÒS
KM 6ERÈ  ÖÒSKR ,¾KKAÈ VERÈ

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

*ËLAGJAFIR FYRIR HÒSBÅLA OG
HJËLHÕSA EIGENDUR

 4OYOTA RUNNER 3P

'RÅPTU *ËLAG¾SINA 3ÅÈUSTU TILBOÈ ¹RS
INS 4OMBËLUVERÈ ¹ NÕJUM OG NÕLEGUM
BÅLUM "ÅLINN HEIM Å FLUGI MEÈ )CELANDAIR
.OKKUR D¾MI ¹   BÅLUM *EEP
'RAND #HEROKEE FR¹  &ORD %XPLORER
FR¹  0ORSCHE #AYENNE FR¹ 
4OYOTA 4ACOMA FR¹  &ORD & FR¹
 4OYOTA &JCRUISER TORF¾RUJEPPI FR¹
 .ÕR  "ENZ -, $ÅSEL ¶Ò
FINNUR HVERGI L¾GRA VERÈ ,¾KKUN DOLLAR
OG HEILDSÎLUVERÈ ISLANDUSCOM ORSAKAR
VERÈHRUN OG ÖÒ GERIR REYFARAKAUP .ÕJIR
OG NÕLEGIR BÅLAR FR¹ 53! OG %VRËPU ALLT
AÈ  UNDIR MARKAÈSVERÈI 3ÎMU BÅLAR
BARA MIKLU L¾GRA VERÈ  ¹RA TRAUST
INNFLUTNINGSFYRIRT¾KI ¥SLENSK BYRGÈ
"ÅLAL¹N &¹ÈU BETRA TILBOÈ Å SÅMA 
 EÈA ¹ WWWISLANDUSCOM

6INNUVÁLAR

(YUNDAI %LANTRA .ORDIC 3TYLE ¹RG k
EK  ÖÒS 6ERÈ  ÖÒS 5PPL Å S
 

  ÖÒS

4)L SÎLU ER .ISSAN !LMERA  SLX b
 DYRA BEINSKIPT EKINN  ÖÒS #$
RAFMAGN Å RÒÈUMSPEGLUM &JARSTÒRÈAR
SAML¾SINGAR !IRBAG !"3 ,ISTAVERÈ 
ÖÒS &¾ST ¹  ÖÒS STGR VEGNA GALLA Å
LAKKI ¹ HÒDDI 3UMAR VETRARDEKK UPPL
I S  
4IL SÎLU &ORD %SCORT ¹RG k VEL MEÈ FAR
INN BÅLL  GÅRA  DYRA  VÁL SVARTUR
6ERÈ  ÖÒS STGR 3  
4IL SÎLU -AZDA 4 KASSABÅLL OG "ENS
 FLOKKABÅLL ¶ARFNAST VIÈGERÈA &¾ST
FYRIR LÅTIÈ 3  

4OYOTA 9ARIS SJ¹LFSKIPTUR ¹RG  EK
 ÖKM 6ERÈ  ÖÒS HVÅLANDI
 ÖÒS !FB  ÖÒS ¹ M¹NUÈI %INN
%IGANDI SVARTUR MEÈ SPOILER SUMAR
VETRADEKK 'ETUM B¾TT BÅLUM ¹ PLAN
OG SKR¹ 3   (EIMSBÅLAR ËSKA
VIÈSKIPTAVINUM SÅNUM 'LEÈILEGRA *ËLA

EK  ÖKM 6  HÎ EYÈSLA AÈEINS
  LÅTRAR $R¹TTARBEISLI m DEKK
STÎÈUGLEIKAVÎRN (!# $!# OMFL 6ERÈ
AÈEINS M 'OTT STGR VERÈ 3ÅMI 


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

4IL SÎLU 4OYOTA #ARINA  KEYRÈ  ÖÒS
6ERÈ  ÖÒS EÈA TILBOÈ 'ËÈUR BÅLL
  (ALLDËR
4IL SÎLU &ORD "RONCO )) ¹RG k  L VÁL
H¾KKAÈUR FYRIR m 'ËÈUR BÅLL 6ERÈ 
ÖÒS 5PPL Å S  

'RÅPTU *ËLAG¾SINA 3ÅÈUSTU TILBOÈ ¹RS
INS 4OMBËLUVERÈ ¹ NÕJUM OG NÕLEGUM
BÅLUM "ÅLINN HEIM Å FLUGI MEÈ )CELANDAIR
.OKKUR D¾MI ¹   BÅLUM *EEP
'RAND #HEROKEE FR¹  &ORD %XPLORER
FR¹  0ORSCHE #AYENNE FR¹ 
4OYOTA 4ACOMA FR¹  &ORD & FR¹
 4OYOTA &JCRUISER TORF¾RUJEPPI FR¹
 .ÕR  "ENZ -, $ÅSEL ¶Ò
FINNUR HVERGI L¾GRA VERÈ ,¾KKUN DOLLAR
OG HEILDSÎLUVERÈ ISLANDUSCOM ORSAKAR
VERÈHRUN OG ÖÒ GERIR REYFARKAUP .ÕJIR
OG NÕLEGIR BÅLAR FR¹ 53! OG %VRËPU ALLT
AÈ  UNDIR MARKAÈSVERÈI 3ÎMU BÅLAR
BARA MIKLU L¾GRA VERÈ  ¹RA TRAUST
INNFLUTNINGSFYRIRT¾KI ¥SLENSK BYRGÈ
"ÅLAL¹N &¹ÈU BETRA TILBOÈ Å SÅMA 
 EÈA ¹ WWWISLANDUSCOM

WWWSNJOKEDJURIS

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

,YFTARAR

  MILLJËNIR
(YUNDAI SONATA ¹RG  EKINN 
VERÈ  STGR  UPPL Å
 

(RAUN "4
3ÅMI  
WWW(RAUN"4IS
"ÅLABÒÈ "ENNA EHF
6AGNHÎFÈA 
3ÅMI  
WWWBENNIIS

 MILLJËNIR
--# 0AJERO   TURBO INTERCOOLER DIESEL
k EK  ÖÒS ,ISTAVERÈ  Ö 6ERÈ
 Ö STGR 3  

--# 'ALANT  3EDAN ¹RG  EK
 ÖKM 6ERÈ  ÖÒS HVÅLANDI 
ÖÒS !FB  ÖÒS ¹ M¹NUÈI ,JËST LEÈUR
TOPPLÒGA KASTARAR SPOLIER  ¹LFELGUR
&LOTT EINTAK 'ETUM B¾TT BÅLUM ¹ PLAN
OG SKR¹ 3   (EIMSBÅLAR ËSKA
VIÈSKIPTAVINUM SÅNUM 'LEÈILEGRA *ËLA

(EIMSBÅLAR
+LETTH¹LSI   2EYKJAVÅK
3ÅMI  
WWWHEIMSBILARIS

&JËRHJËL
"-7  k EK  ÖÒSKM MEÈ
ÎLLU SÅMI SJËNVARP LEÈUR SSK RAFM Å
ÎLLU ¹SETT  4ILBOÈ  ÖÒS STGR
¹HVÅLANDI  M 3ÅMI  

*ËLAGJÎFIN Å ¹R 3UMOTO  ¹RG k TIL
SÎLU NOTAÈ Å AÈEINS  KLST  GÅRA OG
AFTUR¹BAK AFTURHJËLADRIF 6ERÈ  ÖÒS
STGR 3  

(*«, 4), 3®,5
$/$'% '2!.$ #!2!6!. 384 7$
RGERÈ  %KINN  ÖKM ÖÒSUND
KM 6ERÈ KR 

(ÎFÈAHÎLLIN
+LETTH¹LS   2VK
3ÅMI  
WWWHOFDAHOLLINIS

0!,,(²3 4), 3®,5

,!.$ 2/6%2 2!.'% 2/6%2 .ÕSKR
 CC SUPERCHARGED  DYRA
3J¹LFSKIPTUR $ÎKKGR¹R %KINN  Ö
6ERÈ  !, 

"ÅLALAND "  ,
'RJËTH¹LS   2VK
3ÅMI  
WWWBILALANDIS
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0ARTAR 643  3UBARU )MPRESA  '8 k
4OYOTA .ISSAN /PEL !UDI  k
,ANCER 'OLF /PIÈ   ,AU   3ÅMI
 

(ÎFURM OPNAÈ VERSLUN AÈ +¹RSNESBRAUT
 MEÈ NÕJAR OG NOTAÈAR HARMONIKUR
OG ÎLLUM FYLGIHLUTUM 6ISAEURO RAÈ
GREIÈSLUR WWWHARMONIKANIS 3 


6ERSLUN

"ÅLAPARTAR OG ÖJËNUSTA 3
 

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

+ÎRFUBÅLALEIGAN

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

6IÈGERÈIR
&YRIRT¾KI OG STOFNANIR
3TUBBASTRUMPAR 6ILTU LOSNA VIÈ
SÅGARETTUSTUBBA OG TYGGJËKLESS
UR %INNIG TIL MINNI STUBBAR TIL
AÈ FESTA ¹ VEGG &RAMLEIÈANDI
WWWSKRAPPIS
0ÎNTUNARSÅMAR    


,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

4IL SÎLU
6ARAHLUTIR

¶VOTTAVÁLAR

4IL SÎLU NOKKRAR YFIRFARNAR ÖVOTTAVÁLAR
4ÎKUM BILAÈAR UPP Å %INNIG VARAHLUTIR Å
ÖVOTTAVÁLAR OG ÖURRKARA 3  

&LOTTIR DÎMUSKËR Å ST¾RÈUM   STA
SKËSALI 3ÒÈARVOGI  /PIÈ ÖRIÈJUD MIÈ
VIKUD OG FIMMTUD   .Õ HEIMASÅÈA
WWWSTORIRSKORIS
4IL SÎLU SËFABORÈ X MEÈ  SKÒFFUM
OG  HILLUM MJÎG VANDAÈ BORÈ SAUMA
VÁL SELST ¹  ÖÒS ¹ AÈ KOSTA  ÖÒS
3  
 ÕMSAR ST¾RÈIR AF ÅSSK¹PUM ¹  OG 
Ö ÖVOTTAVÁL ¹  Ö ÖURRKARI ¹  Ö OG
UPPÖVOTTAVÁL ¹  Ö m SJËNVARP MEÈ
VIDEOI ¹ Ö 3  

"YRJENDAGÅTARSETT FR¹  WWW
MOJOMUSICIS

*ËLATILBOÈ

3JËNVARP
'EFINS
 KETTLINGA VANTAR HEIMILI VERÈA  VIKNA
 DES 5PPL Å S  

"ÅLAPARTASALAN S

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

(LJËÈF¾RI

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

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

4ÎLVUR

(EDD $R¹TTABÅLAÖJËNUSTA
 "ÅLAPARTAR

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

"ÅLHLUTIR +APLAHRAUNI 
3  

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

"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

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

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

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

«DÕRAR TÎLVUVIÈGERÈIR

!LHLIÈA TÎLVUVIÈGERÈIR OG UPPF¾RSLUR
5PPL Å S  

«DÕRAR TÎLVUVIÈGERÈIR

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

0ARTAR S  

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

6ÁLAR OG VERKF¾RI

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

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

0ARTASALAN 3ÅMI  

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

4), 3®,5

WWWHLJODFAERIIS 2 3IGURÈSSON
(LJËÈF¾RI BASSAR GÅTAR FIÈLUR VIÈGERÈIR
WWWHLJODFAERIIS

&ELDER KANTLÅMINGARVÁLAR SBORG VÁLAR
VERKF¾RI 3MIÈJUVEGI  3ÅMI  

'LEYMIÈ EKKI ¹STINNI UM JËLIN &ULL BÒÈ
AF NÕJUM VÎRUM 3ÒPER TILBOÈ ¹ $6$
3KÒLAGÎTU A S   $ALVEGI
A S   WWWAMORIS
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(ÒSASMÅÈAMEISTARI !LHLIÈA SMÅÈAVINNA
TILBOÈ EÈA TÅMAVINNA 3ÅMI  
EÈA ¹ THORARS HIIS

-EINDÕRAVARNIR

6EFSÅÈUJËLAPAKKINN IS

"ELLAIS S    
%52/6)3!

(EIMASÅÈUR¹ÈGJÎF WWWIS

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

6EFHÕSING WWWIS

3P¹DËMAR

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

-EINDÕRAVARNIR
3UÈURLANDS

2AFVIRKJUN

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

"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  

*ËLASKEMMTANIR

3TÅFLUÖJËNUSTA

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

  



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

*ËLASVEINAÖJËNUSTA

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

4), 3®,5

(REINGERNINGAR

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

4), 3®,5

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


"ËKHALD

)NNRÁTTINGAR OG T¾KI ÒR SÎLUTURNI TIL SÎLU
!FGRBORÈ HILLUR BÒÈARKASSAR PYLSUPOTT
UR OFL 5PPL Å S     

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

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

2¹ÈGJÎF

&J¹RHAGSÎRÈULEIKAR VANT
AR ÖIG AÈSTOÈ
+ÅKTU ¹ WWWKAFLASKIPTIIS
3¥-)  

(ÒSAVIÈHALD
6ERKTAKAR GETA B¾TT VIÈ SIG VERKEFNUM
Å PÅPULÎGNUM 5PPLÕSINGAR Å SÅMA 
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4IL SÎLU SJÒKRARÒM FR¹ "ETRA "AK MEÈ
TEMPURDÕNU OG RAFMAGNI Å ÎLLU LÅTIÈ
NOTAÈ +OSTAR NÕTT  ÖÒS F¾ST ¹ 
ÖÒS 5PPL Å S  

 FM IÈNAÈARHÒSN¾ÈI TIL LEIGU ¹
&UNAHÎFÈA 3TËR INNKEYRSLUHURÈ OG H¹TT
TIL LOFTS ,ÅTIÈ SEM EKKERT ÒTIPL¹SS 5PPL
Å S  

4IL SÎLU QUEEN SIZE RÒM OG LÅTIÈ SPOR
ÎSKJULAGA ANTIK BORÈ 4ILBOÈ ËSKAST Å S
 

4IL LEIGU OG SÎLU ER  FM IÈNAÈARHÒS
N¾ÈI Å (AFNARFIRÈI 5PPL Å S  

(EILSUVÎRUR
(ÒSN¾ÈI Å BOÈI

(EIMILIST¾KI

%NGLISH 3PRINGER 3PANIEL HVOLPAR TIL SÎLU
5PPLÕSINGAR Å S  
3TËRT P¹FAGAUKAPAR 3OLOMON %CLECTUS
TIL SÎLU ¹N EFA EITT AF FALLEGUSTU PÎRUM
LANDSINS UNGIR HANDMATAÈIR OG
SKEMMTILEGIR FUGLAR 6ERÈ  Ö MEÈ
ÎLLU 5PPL Å SÅMA  

'EYMSLUHÒSN¾ÈI

,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  
3TUDIOÅBÒÈIR Å (AFNARFIRÈI TIL LEIGU
5PPLÕSINGAR Å SÅMA   MILLI KL
 OG 
'ISTIHEIMILI $ALSHRAUN (AFNAFJÎRÈUR
TVEGGJA MANNA HERB FR¹  KR PER
M¹N 5PPL  
 FM
JA MANNA HERBERGI N¹L
3KEIFUNNI 3ÁR INNGANGUR AÈGANGUR AÈ
ELDHÒSI BAÈI ÖVOTTAVÁL 2AFM HITI OG
NET INNIF  ¹ M¹N 2EYKLAUST HÒS
3  

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     

 FM ÅBÒÈ Å NÕLEGU  H¾ÈAR EINBÕL
ISHÒSI ¹ 3ELTJARNARNESI LEIGA  ÖÒS
¹ M¹N MEÈ HITA OG RAFMAGNI  M¹N
FYRIRFRAM 5PPL Å SÅMA  

2YKSUGUKERFI Å ÎLL HÒS 

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

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

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

&YRIR VEIÈIMENN
&¾ÈUBËTAREFNI

4IL LEIGU NÕSTANDSETT JA HERBERGJA ÅBÒÈ
Å EFRA "REIÈHOTLI LEIGA  ÖÒS ¹ M¹N
MEÈ HÒSSJËÈI 5PPL Å S  
(ERB TIL LEIGU ¹ SV¾ÈI  !ÈEINS
REGLUSAMT FËLK KEMUR TIL GREINA 5PPL
Å S  
(ERBERGI Å  ¹ Ö ALLT INNIFALIÈ
3AMEIGINLEGT ELDHÒS 7# ÖVOTTAV
ÖURRKARI 3  
HERB NÕSTANDSETT ÅBÒÈ TIL LEIGU Å
MIÈB¾ RVK ,EIGIST TIL ÖRIGGJA M¹NAÈA
&YRIRSPURNIR SENDIST ¹ HERB VISIRIS

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

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

,UXUS 3TUDIO APARTMENT IN 2EYKJAVIK
FULLY EQUIPPED WITH FURNITURE !VAILABLE
l l 3  

.UDD
3UMARBÒSTAÈIR

(EILNUDD 5PPL Å S  

3NYRTING
4ILKYNNINGAR
(*,0 -ËÈIR Å S¹RRI ÖÎRF FYRIR JËL HVER
KR MYNDI HJ¹LPA %F E H ER AFLÎGUF¾R
YRÈUM VIÈ AFAR ÖAKKL¹T "NR  
 +T   'LEÈILEG JËL

µMISLEGT

$ÕRAHALD

%NGAR SKULDIR (¾RRI
TEKJUR

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

²26!, !& *«,!'*®&5FYRIR HUNDA OG KETTI
  AFSL¹TTUR AF
RÒMUM OG BÒRUM
$ÕRAB¾R 3M¹RALIND OG
(LÅÈASM¹RA  +ËP

!TVINNUHÒSN¾ÈI

%INKAM¹L

(UNDAR¾KTIN AÈ
$ALSMYNNI

(ÒSGÎGN
1UEENSIZE AMERÅSKT RÒM VEL MEÈ FARIÈ
TIL SÎLU 6ERÈ  ÖÒS 5PPL Å S 


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

4IL LEIGU N¾R  M ¹  H¾È Å LYFTU
HÒSI VIÈ (¹TEIGSVEG LAUST FR¹ ¹RAMËTUM
AUÈVELT AÈ KIPTA Å  EÈA FLEIRI EININGAR
3ÅMI  
 FM VEL STAÈSETT EFRI H¾È Å -OSFELLSB¾
SEM H¾GT ER AÈ SKIPTA Å  RÕMI TD ÅBÒÈ
EÈA LÁTTAN IÈNAÈ '¾TI HENTAÈ SEM
GEYMSLA 5PPL Å S  

4IL SÎLU '-# *IMMY STËRI "LASER ¹RG
k   DIESEL ÖARFNAST LAGF¾RINGAR VERÈ
 ÖÒS %INNIG ËSKAST mVETRARDEKK
UPPL Å S  

4), 3®,5
4), 3®,5

*«,!3+%--45.

4), 3®,5
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!TVINNA Å BOÈI

e\i

]pi`i

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

!LLRA BEST AÈALVERKTAKAR
EHF
«SKUM EFTIR FËLKI Å  STARF
VIÈ JARÈVEGSFRAMKV¾MDIRHELLU
LAGNIR 'ËÈ LAUN Å BOÈI %INNIG
VANTAR MANN ¹ VÎRUBÅL OG GRÎFU
5PPL VEITIR *ÒLÅUS Å S  

,EIKSKËLINN 3¾BORG
3TARHAGA 
«SKAR EFTIR AÈ R¹ÈA AÈSTOÈ Å
ELDHÒS VIÈ UPPVASK OG FL 
STARF
5PPLÕSINGAR VEITIR LEIKSKËLA
STJËRI Å SÅMA    
 EÈA ¹ STAÈNUM 3TARHAGA


!ÈSTOÈ Å ELDHÒS
 STAÈA FR¹   ¹ LEISKËLAN
UM 'R¾NUBORG
5PPLÕSINGAR VEITIR LEIKSKËLA
STJËRI Å SÅMA  

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

,EIKSKËLINN 2AUÈABORG
6IÈAR¹SI 
«SKUM EFTIR AÈ R¹ÈA LEIKSKËLA
KENNARALEIÈBEINENDA ¹ LEIK
SKËLANN 2AUÈABORG
5PPLÕSINGAR GEFUR LEIKSKËLA
STJËRI Å SÅMA   OG 


3TARFSMAÈUR ËSKAST Å MÎTUNEYTI ¹
(VANNEYRI VERÈUR AÈ VERA VANUR MAT
REIÈSLU 'ËÈ LAUN Å BOÈI DAGVINNA FRÅ
ALLAR HELGAR OG RAUÈA DAGA 5PPL Å SÅMA
 
,AGHENTAN MANN VANTAR ¹ BÅLAVERKST¾ÈI
-3 2EYKJAVÅK "ITRUH¹LSI  2EYKJAVÅK
5PPLÕSINGAR VEITIR ¶ËRÈUR *ËHANNSSON Å
SÅMA  
6ÁLSTJËRA VANTAR TIL AFLEYSNINGA ¹ ÅSFISK
TOGARA Å JANÒAR 3  

!,²4"/¨
!46)..!

'2).$!6¥+52"2

!,²4"/¨
'RINDAVÅKURB¾R ËSKAR HÁR MEÈ EFTIR TILBOÈUM Å VERKIÈ
m&JÎLNOTA ÅÖRËTTARHÒS VIÈ !USTURVEG Å 'RINDAVÅKn
6ERKIÈ FELST Å AÈ FULLKL¹RA FJÎLNOTA ÅÖRËTTARHÒS OG ER FOR
SENDUM LÕST N¹NAR Å ÒTBOÈSGÎGNUM
5PPHAF FRAMKV¾MDARTÅMA ER Å APRÅL  OG SKAL VERKINU
VERA LOKIÈ FYRIR ÖANN  NËVEMBER 
²TBOÈSGÎGN VERÈA AFHENT ¹ VERKFR¾ÈISTOFUNNI (NIT AÈ
(¹LEITISBRAUT   2EYKJAVÅK OG ¹ "¾JARSKRIFSTOFUM
'RINDAVÅKUR AÈ 6ÅKURBRAUT  Å 'RINDAVÅK FR¹ OG MEÈ
ÙMMTUDEGINUM  DESEMBER 
4ILBOÈ SKULU HAFA BORIST TIL SKRIFSTOFU 'RINDAVÅKURB¾JAR
6ÅKURBRAUT  'RINDAVÅK EIGI SÅÈAR EN M¹NUDAGINN 
JANÒAR  KL  OG VERÈA ÖAU Ö¹ OPNUÈ ÖAR Å VIÈ
URVIST ÖEIRRA BJËÈENDA SEM VIÈSTADDIR VERÈA
6ERÈ ¹ ÒTBOÈSGÎGNUM ER  KR
"¾JARVERKFR¾ÈINGUR 'RINDAVÅKURB¾JAR

        
    

      
  


 

²4"/¨


(AFNARFJARÈARB¾R ËSKAR EFTIR TILBOÈI VEGNA
¹RSH¹TÅÈAR STARFSMANNA (AFNARFJARÈARB¾JAR
SEM HALDIN VERÈUR ÖANN  MARS 
«SKAÈ ER EFTIR TILBOÈI Å MAT Å SAMR¾MI VIÈ ÒTBOÈSGÎGN
²TBOÈSGÎGN VERÈA AFHENT Å ¶JËNUSTUVERI (AFNARFJARÈARB¾JAR
AÈ 3TRANDGÎTU  SÅMI   FR¹ OG MEÈ ÙMMTUDEGIN
UM  DESEMBER KL 
4ILBOÈ VERÈA OPNUÈ SJ¹ N¹NAR ÒTBOÈSGÎGN ÖANN  JANÒAR
 AÈ VIÈSTÎDDUM ÖEIM BJËÈENDUM SEM ÖESS ËSKA

RSH¹TÅÈARNEFND (AFNARFJARÈARB¾JAR
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6)33)2 ¶² !¨
 EINA DÕRIÈ SEM ER FJËLUBL¹TT ¹ LIT
INN ER BLESBOKDÕRIÈ Å 3UÈUR !MER
ÅKU
 EINA HEIMS¹LFAN SEM ER LAUS VIÈ
SN¹KA OG SKRIÈDÕR ER 3UÈURSKAUTS
LANDIÈ
 EINA JAGÒARFRIÈLANDIÈ Å HEIMIN
UM ER Å "ELÅS
 EINI HUNDURINN SEM KEMUR FYRIR
Å 3HAKESPEARLEIKRITI ER #RAB Å 4VEIR
HERRAMENN FR¹ 6ERËNA
 EINU SINNI VORU FLEIRI S¾LJËN ¹
JÎRÈINNI EN MENN
 EINUNGIS EIN TEGUND STRÒTA ER TIL
Å HEIMINUM AF ¾TTB¹LKNUM STRUT
HIONIFORMES

 (RINGADRËTTINSSAGA ÖRÅLEIKURINN 
  (ÁR ER ENGIN KEPPNI 'RÅÈARLEG VINNA
SKILAR SÁR Å FR¹B¾RUM MYNDUM SEM ERU HVERRI
ANNARRI BETRI ¶AÈ ER ERFITT AÈ GERA UPP ¹ MILLI
MYNDANNA OG ÎFUGT VIÈ MARGA ÖRÅLEIKI MYNDA
Ö¾R EINA SAMST¾ÈA HEILD SEM H¾GT ER AÈ
HORFA ¹ AFTUR OG AFTUR OG AFTUR

ANDHETJUNNAR 6AL +ILMER 3AMAN BJARGA ÖEIR UNGABARNI
FR¹ VONDRI NORN BERJAST VIÈ DREKA OG N¹ SVO AUÈVITAÈ
Å AÈAL GELLUNA "ÎRNIN HANS 7ILLOW ERU EITTHVAÈ ÖAÈ
S¾TASTA SEM SÁST HEFUR ¹ HVÅTA TJALDINU OG ÖAU EIN OG
SÁR ÖESS GERA ÖAÈ ÖESS VIRÈI AÈ SJ¹ MYNDINA

 4HE 0RINCESS "RIDE   +LASSÅSKT
¾VINTÕRI MEÈ EKTA HETJU OG KOSTULEGUM
AÈSTOÈARMÎNNUM HANS 6ONDI KALLINN ER SVO
SANNARLEGA VONDUR OG AUÈVITAÈ ER HUGGULEG
PRINSESSA SEM DRÅFUR ALLT ¹FRAM !TRIÈIÈ ÖAR
SEM HETJAN DREKKUR EITUR ER LÎNGU ORÈIÈ KLASS
ÅSKT 3TËRSKEMMTILEG MYND SEM ELDIST VEL OG ER FULLKOMIN FYRIR ALLA FJÎLSKYLD
UNA
 7ILLOW   $VERGURINN 7ILLOW L¾RIR AÈ VERÈA TÎFRAMAÈUR MEÈ HJ¹LP

 $ARK +RISTAL   ¶ESSI MYND ER BARN SÅNS TÅMA
EN MJÎG SKEMMTILEG ENGU AÈ SÅÈUR SÁRSTAKLEGA FYRIR
TILSTILLI *IM (ENSON (INN MYRKI KRISTALL ER SKEMMDUR
OG ÖAÈ KEMUR Å HLUT HETJUNNAR UNGU SÅÈASTA 'ELFINGS
INS AÈ LAGA KRISTALINN OG BJARGA HEIMINUM FR¹ EILÅFU
MYRKRI
 ,EGEND   ¶ESSI MYND ER EKKI GËÈ EN MEÈ
TÅMANUM HEFUR HÒN ORÈIÈ MJÎG FYNDIN 4OM #RUISE REYNIR AÈ BJARGA SÅÈASTA
EINHYRNINGNUM ENN MEÈ HRIKALEGA SKAKKAR TENNUR EN 4IM #URRY LEIKUR
-YRKRAHÎFÈINGJANN SEM ÖR¹IR EKKERT FREKAR EN AÈ SJ¹ HROSSIÈ DAUTT 3TËRKOST
LEGUR VITNISBURÈUR UM DRAUMAVERKSMIÈJUNA (OLLYWOOD ¹ NÅUNDA ¹RATUGNUM

 EISTU KOLKRABBANS ERU STAÈSETT Å
HÎFÈINU
 EITRAÈASTI SN¹KUR VERALDAR ER ¹STR
ALSKI TAIPANSN¹KURINN
 EITRIÈ Å EINU BITI MYNDI N¾GJA TIL
AÈ DREPA  MÕS
 EITURLYFJANEYTENDUR ¹ 3UÈUR )ND
LANDI KOMAST Å VÅMU MEÈ ÖVÅ AÈ
L¹TA EITRAÈA SN¹KA BÅTA SIG Å TUNG
UNA
 VIÈ ÖETTA KOMAST ÖEIR Å ALLT AÈ 
KLUKKUTÅMA LANGA VÅMU SEM GETUR
REYNST BANV¾N
 EKKERT EITT KATTARDÕR ER KALL
AÈ PARDUS ÖAR SEM NAFNIÈ GETUR
¹TT VIÈ ÎLL STËR KATTARDÕR SEM HAFA
SVARTAN FELD
 EKKI ERU TIL HJARTARDÕR AF NEINU
TAGI Å STRALÅU OG EINUNGIS EIN TEG
UND ER Å !FRÅKU
 ELGIR FELLA HORN SÅN ¹RLEGA
 ELGIR HAFA MJÎG SL¾MA SJËN OG
SUMIR HAFA JAFNVEL REYNT AÈ HAFA
KYNMÎK VIÈ BÅLA

 ELSTA KAMELDÕR SEM VITAÈ ER UM
VARÈ  ¹RA OG FIMM M¹NAÈA

SÍA

 %MÒAR GETA EKKI FLOGIÈ EN ÖEIR
GETA SYNT OG HLAUPIÈ MEÈ  KÅLË
METRA HRAÈA ¹ KLUKKUSTUND

•

 %MÒAR GETA ORÈIÈ TVEIR METRAR
¹ H¾È OG ERU ST¾RSTU FUGLAR STR
ALÅU
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 ELGUR HEITIR ¹ LATÅNU ALCES ALCES

G
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JA

 ENDUR HAFA ÖRJÒ AUGNLOK
 ENDUR VERPA EINGÎNGU SNEMMA
MORGUNS
 ENGISPRETTUR HAFA HVÅTT BLËÈ
 ERNIR GETA LIFAÈ Å ALLT AÈ  ¹R Å
UMSJ¹ MANNA

pa sér á
u
a
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 ERNIR ¾XLAST ¹ FLUGI
 EYÈIMERKURREFURINN ER MINNSTI
VILLIHUNDURINN
 VIÈ F¾ÈINGU VEGUR EYÈIMERKUR
REFURINN  GRÎMM EN ¹ FULLORÈ
INSALDRI  GRÎMM
 %YRUGLAN GETUR SNÒIÈ HÎFÈINU Å
 GR¹ÈUR
 FARFUGLAR FLJÒGA Å 6 LAGA HËPUM
TIL AÈ SPARA ORKU
 ÖAÈ ERU IÈUSTRAUMAR FR¹ FORYSTU
FUGLUNUM AUÈVELDA FUGLUNUM SEM
FYLGJA ¹ EFTIR FLUGIÈ
 FELDUR VICÒNA LAMADÕRSINS SEM
BÕR Å !NDESFJÎLLUM Å 0ERÒ ER SVO
FÅNGERÈUR AÈ HVERT H¹R ER EKKI
NEMA
  MILLÅMETRA ÖYKKT
 )NKAR TÎLDU DÕRIÈ HEILAGT OG EIN
GÎNGU KONUNGBORNIR FENGU AÈ
BERA FELD ÖESS
HEIMILD &¹NÕTUR &RËÈLEIKUR
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3JÒKRALIÈABRAUT &" HEFUR ÒTSKRIFAÈ SJÒKRALIÈA Å  ¹R OG  ÒTSKRIFAST Å DAG

.¹MSMENN BORGI EKKI

Aldrei fleiri sjúkraliðar útskrifaðir

Leikskóli verði
gjaldfrjáls

Sjúkraliðabraut Fjölbrautaskólans í Breiðholti er stærsta sjúkraliðabraut landsins en fyrstu
sjúkraliðarnir útskrifuðust frá
skólanum árið 1978. Þar stunda
nú 249 nemendur nám og aldrei
hafa jafn margir útskrifast og
nú, en í dag verða 39 sjúkraliðar
útskrifaðir.
Sjúkraliðabrautin býður upp á
dag- og kvöldskóla svo og sumarskóla og gerir það nemendum
kleift að stunda námið á mismunandi hraða. Sjúkraliðanámið er
120 einingar sem jafngildir þremur árum fyrir þá sem ekki eru
með stúdentspróf. Vinnustaðanám eru 15 einingar af náminu og

starfsþjálfun 16 vikur. Markmið
náms á sjúkraliðabraut er að
veita nemendum fræðilega og
verklega færni í hjúkrun og
umönnun þannig að viðkomandi
nemandi verði hæfur til að standast kröfur heilbrigðiskerfisins
hverju sinni.
Námið er jafnframt góð undirstaða fyrir frekara nám í heilbrigðistengdum greinum svo sem
hjúkrunarfræði,
læknisfræði,
þroskaþjálfun og sjúkraþjálfun
svo eitthvað sé nefnt.
Mikill skortur hefur verið á
sjúkraliðum í heilbrigðiskerfinu
og þeim þarf að fjölga um 50 á ári
til að mæta vaxandi þörf fyrir

3*²+2!,)¨!.%-!2 3JÒKRALIÈAN¹M Å &" TEKUR SEX ANNIR OG ER EINNIG GËÈ UNDIRSTAÈA
FYRIR FREKARA N¹M Å HEILBRIGÈISTENGDUM GREINUM

stéttina. Síðastliðin tíu ár hafa að
jafnaði um 87 sjúkraliðaleyfi

verið gefin út á ári en þau þyrftu
að vera á bilinu 120-140. N

Ungir jafnaðarmenn á Suðurnesjum (Uj-Suð) vilja gjaldfrjálsa
leikskóla fyrir börn námsmanna.
Í tilkynningu frá Uj-Suð segir
að samtökin hvetji bæjarfélögin á
Suðurnesjum til að taka fyrsta
skrefið og fella niður leikskólagjöld á námsmenn því þau sé of
há fyrir fólk sem þarf að treysta
á námslán til að framfleyta sér.
Jafnframt segir í tilkynningunni að það sé hagur allra
bæjarfélaganna á Suðurnesjum
að halda því fólki sem er í námi á
svæðinu í stað þess að það flytji á
brott til að sækja nám og komi
ekki aftur.
IFV

SIMPLY CLEVER

Kaup ársins!

+2)34¥. ).'«,&3$«44)2 5NDIRRITAÈI

3AMSTARF (¥ OG ¥3/2

Aukin samvinna í fimm ár
Kristín Ingólfsdóttir, rektor
Háskóla Íslands, og Ólafur G.
Flóvenz, forstjóri Íslenskra
orkurannsókna (ÍSOR), undirrituðu samstarfssamning sín á milli
á þriðjudaginn. Samningurinn er
til fimm ára og er hann gerður til
að efla samstarf á milli stofnanana því kennsla og rannsóknir
Háskólans tengjast á margan hátt
rannsóknum og verkefnum
Íslenskra orkurannsókna.
Tilgangur samningsins er einkum að efla fræðilega og verklega
menntun háskólanema á sviðum
sem samningurinn tekur til, að
auka rannsóknir á sviði náttúrufars, orkumála og annarra
auðlindamála og nýta möguleika
til samreksturs tækja.
IFV

Örfáir Skoda Octavia á betra verði til áramóta
Aukabúnaður á mynd: álfelgur

SAMSTARFSAMNING MEÈ «LAFI ' &LËVENZ
FORSTJËRA ¥SLENSKRA ORKURANNSËKNA ¹
ÖRIÈJUDAG SEM EINKUM SNERTIR RAUNVÅS
INDADEILD VERKFR¾ÈIDEILD OG VIÈSKIPTA
OG HAGFR¾ÈIDEILD

SkodaOctavia Combi

2.050.000 kr.
verð áður 2.250.000 kr.

SkodaOctavia

1.990.000 kr.
verð áður 2.190.000 kr.

"!2.!30¥4!,) (2).'3).3 &ÁKK 

ÖÒSUND KRËNUR FR¹ +ENNARASAMBANDI
¥SLANDS

+ENNARASAMBAND ¥SLANDS

Getum boðið takmarkað magn af Skoda Octavia
og Octavia Combi, vinsælasta bílnum í sínum
stærðarflokki á Íslandi, með sparneytinni
bensínvél á frábæru verði til áramóta.

Barnaspítalinn
fær styrk
Kennarasamband Íslands hefur
ákveðið að senda ekki út jólakort
eins og undanfarin ár en gefa
þess í stað 100 þúsund krónur til
skólastarfs á Barnaspítala
Hringsins sem er í næsta húsi við
skrifstofur Kennarasambandsins.
Eiríkur Jónsson, formaður KÍ,
afhenti gjöfina en Helga Þórðardóttir kennari veitti henni viðtöku
fyrir hönd skóla spítalans.
HS

GullnaStýrið

Komdu og gerðu kaup ársins!

Skoda Octavia hefur hlotið
Gullna stýrið, einhver eftirsóttustu bílaverðlaun heims.

HEKLA, Laugavegi 172-174, sími 590 5000
www.hekla.is, hekla@hekla.is
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En það er nú einu sinni
þannig að þegar maður er
kominn af stað í verki sem
er þess eðlis að innihald
þess kallar á þessa miklu
umgjörð þá þýðir ekkert
að kasta til höndunum.

TIMAMOT FRETTABLADIDIS

¶%44! '%2¨)34  $%3%-"%2 
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De Gaulle kjörinn Frakklandsforseti

 *ËNAS (ALLGRÅMSSON YRKIR

#HARLES DE 'AULLE VAR KJÎRINN
FYRSTI FORSETI FIMMTA LÕÈVELDIS
&RAKKLANDS ÖENNAN DAG ¹RIÈ
 $E 'AULLE HLAUT YFIRBURÈA
KOSNINGU AÈEINS ÖREMUR M¹N
UÈUM EFTIR AÈ NÕ STJËRNARSKR¹ VAR
SAMÖYKKT
$E 'AULLE FLÒÈI TIL ,ONDON
EFTIR AÈ (ENRI 0 FORS¾TISR¹ÈHERRA
&RAKKLANDS SKRIFAÈI UNDIR VOPNA
HLÁ VIÈ NASISTA Å JÒNÅ ¹RIÈ 
¶AR SKIPULAGÈI HANN OG KOM ¹
FËT SINNI EIGIN HERSVEIT SEM FYLKTI
LIÈI TIL FRÎNSKU NÕLENDNANNA Å
.ORÈUR !FRÅKU
¥ JÒNÅ ¹RIÈ  VAR HANN
ÒTNEFNDUR YFIRMAÈUR FRÎNSKU
RÅKISSTJËRNARINNAR ÖËTT HANN V¾RI Å ÒTLEGÈ
(INN  ¹GÒST SAMA ¹R Å KJÎLFAR ÖESS AÈ
BANDAMENN RÁÈUST INN Å &RAKKLAND KOM DE

'AULLE AFTUR TIL 0ARÅSAR ¹
SIGURH¹TÅÈINA ¥ NËVEMBER VAR
HANN EINRËMA KJÎRINN FORSETI
&RAKKLANDS (ANN SAGÈI AF SÁR
TVEIMUR ¹RUM SEINNA RIÈ 
STOFNAÈI HANN NÕTT STJËRNM¹LAAFL
EN SEX ¹RUM SÅÈAR SAGÈI HANN
SKILIÈ VIÈ STJËRNM¹LIN
RIÈ  VAR GERÈ UPP
REISN Å FRÎNSKU NÕLENDUNNI
!LSÅR SEM LEIDDI TIL PËLITÅSKRAR
KRÅSU Å &RAKKLANDI $E 'AULLE
SAMÖYKKTI AÈ TAKA AÈ SÁR STJËRN
NÕRRAR BR¹ÈABIRGÈARSTJËRNAR TIL
AÈ REYNA AÈ LEYSA VANDANN
.Õ STJËRNARSKR¹ VAR SAMÖYKKT Å
&RAKKLANDI ¹RIÈ SEPTEMBER OG
HINN  DESEMBER  VAR HANN KJÎRINN FORSETI
$E 'AULLE SAGÈI SKILIÈ VIÈ STJËRNM¹LIN ¹RIÈ 
Ö¹  ¹RA AÈ ALDRI (ANN LÁST ¹RI SÅÈAR











b%NGINN GR¾TUR ¥SLENDING
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6ARÈSKIPIÈ ¶ËR STRANDAR
VIÈ 3ÎLVABAKKA UTAN
"LÎNDUËSS
&YRSTA TEIKNIMYND $ISNEYS
Å FULLRI LENGD b-JALLHVÅT OG
DVERGARNIR SJÎn FRUMSÕND
.Õ BRÒ ¹ ®LFUS¹ OPNUÈ TIL
UMFERÈAR
+VEIKT ¹ /SLËARJËLATRÁ ¹
!USTURVELLI Å FYRSTA SINN
(ERMDARVERKAMAÈURINN
#ARLOS ÎÈRU NAFNI b3JAKAL
INNn R¾ÈST ¹ HÎFUÈSTÎÈV
AR /0%#
0AN !M FLUGVÁL SPRENGD
Å LOFT UPP ¹ FLUGI YFIR
B¾NUM ,OCKERBIE Å
3KOTLANDI  FARÖEGAR
OG  MANNS ¹ JÎRÈU NIÈRI
FARAST

'!5+52  34®.' (µ3)2 3¥.! 3¥¨5345 4«.,%)+! ¥ "),)

Elskuleg systir mín, mágkona, frænka
okkar og vinkona,

Jóhanna Margrét Árnadóttir
Blesugróf 29,

lést á heimili sínu laugardaginn 16. desember.
Útförin fer fram frá Bústaðakirkju fimmtudaginn 21.
desember kl. 13.00. Blóm og kransar vinsamlegast
afþakkaðir en þeim sem vildu minnast hennar er bent
á Styrktarfélag vangefinna.
Helgi H. Árnason
Bryndís Þorsteinsdóttir
systkinabörn
og heimilisfólkið Blesugróf 29.

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

Ásta Guðríður Lárusdóttir
lést á Sólvangi í Hafnarfirði sunnudaginn 17. desember. Útför hennar fer fram frá Hafnarfjarðarkirkju í
dag, 21. desember, klukkan kl 13.00. Sérstakar þakkir
viljum við færa starfsfólki deildar 3 á Sólvangi fyrir
einstaklega góða umönnun og hlýtt viðmót.
Eyjólfur Einarsson
Fríða Guðbjörg Eyjólfsdóttir Guðmundur Þórðarson
Ágúst Finnsson
barnabörn og barnabarnabarn.

6AGGA NÕRRAR TËNLISTAR
Íslenskir tónlistarmenn eru með böggum hildar því líkur eru á að tónleikar
Shadow Parade, Dikta og Red Cup á
Gauki á Stöng í kvöld verði þeir síðustu
sem haldnir verða um langt skeið á þessum annálaða tónleikastað. „Mér skilst að
þetta verði síðustu tónleikarnir á Gauknum í bili, sem er bara hræðilegt,“ segir
Beggi Dan, söngvari Shadow Parade,
sem segir að Gaukurinn sé einn af fáum
vettvöngum fyrir nýjar hljómsveitir að
hasla sér völl í bransanum. „Þetta er eiginlega eini staðurinn þar sem það er allt
til alls, til dæmis hljóðkerfi sem er rándýrt að leigja. Annars eru menn bara að
spila á litlum búllum en þarna komast
fleiri að og þetta verða meiri tónleikar
fyrir vikið.“ Beggi Dan hefur spilað
margoft á Gauknum og segir stemninguna þar góða. „Það er rokk og ról-andi
þarna og eiginlega okkar heimavöllur.
Gaukurinn er þrepi ofar en aðrir staðir
og gegnir í rauninni mikilvægu hlutverki í nýliðun í íslensku tónlistarlífi,
því þarna hafa ófáir hljómsveitir stigið á
svið í fyrsta sinn og fengið dýrmæta
reynslu. Það vantar líka bara almennilega tónleikastaði í borgina.“
Gaukur á Stöng er einn rótgrónasti
skemmtistaður borgarinnar og vinsæll
tónleikastaður allt frá 9. áratugnum.
Herbert Guðmundsson var meðal þeirra
sem tróð þar upp í árdaga Gauksins.
„Mér fyndist það mikil synd ef tónleikahald legðist af á Gauknum. Þetta hefur
verið vagga nýrra tónlistar á Íslandi í
svo mörg ár.“
Gaukurinn er þó ekki aðeins heimavöllur rokkara, því sveitaballahljómsveitirnar svokölluðu hafa líka átt þar

'!5+52  34®.' -ARGAR HLJËMSVEITIR HAFA STIGIÈ SÅNA FYRSTU SKREF ÖAR SÅÈAN ¹  ¹RATUGNUM

athvarf. „Ég hef ekki tölu á hvað ég hef
spilað oft þarna,“ segir Gunnar Ólason,
forsöngvari Skítamórals. „Ég spilaði
þarna fyrst fyrir réttum tíu árum og hef
troðið þarna upp reglulega síðan. „Þetta
er staður sem á sér mjög langa sögu og
þarna hafa heilmargir tónlistarmenn
geta komið ár sinni fyrir borð.“ Eins og
með svo margt snýst málið um peninga
en Gunnar kveðst handviss um að hægt
sé að reka Gaukinn með arði. „Ég skora
á framsýna athafnamenn að endurreisa
Gaukinn í sinni fyrri mynd. Það er hægt
að gera fullt af góðum hlutum þarna.
Það erum að gera að halda þessu flaggskipi gangandi.“
BERGSTEINN FRETTABLADIDIS

(%2"%24 '5¨-5.$33/. 3PILAÈI ¹ 'AUKNUM
Å UPPHAFI FERILSINS OG FINNST ÖAÈ SYND EF
HONUM VERÈUR LOKAÈ

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir, afi og
langafi,

Bergsveinn E. Jóhannson
Digranesheiði 12,

Börn, barnabörn og barnabarnabörn.

Það sem hafa ber í huga varðandi andlát og útför

Hermann Jónasson

Geir Harðarson

Elsku hjartans mamma okkar,

Árný Guðmundsdóttir

lést á líknardeild Landakotsspítala aðfaranótt
mánudags 18. desember sl.

Sverrir Einarsson

Ástkær eiginkona, móðir, tengdamóðir, amma og langamma,

Marlaug Einarsdóttir

Grandavegi 47, Reykjavík,

verður jarðsungin frá Neskirkju föstudaginn
22. desember kl. 13.00.
Högni Jónsson
Jón V. Högnason
Þórunn E. Baldvinsdóttir
Gunnar Högnason
Sveinbjörn Högnason
Sigríður Jónsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Hjallabraut 43, Hafnarfirði,

lést á St. Jósefsspítala sunnudaginn 17. desember.
Útför hennar fer fram frá Fossvogskirkju föstudaginn
22. desember kl. 13.00.
Fyrir hönd aðstandenda,
Sigríður Þórsdóttir og Rósa Guðný Þórsdóttir.

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

Okkar ástkæri yndislegi sonur, bróðir,
mágur og frændi,

Elsku eiginmaður minn, faðir okkar,
sonur og bróðir,

Guðmundur Eiður
Guðmundsson

LEGSTEINAR
OG FYLGIHLUTIR
Í MIKLU ÚRVALI

Skólatúni 4, Álftanesi,

lést af slysförum þann 16. desember. Hann verður jarðsunginn frá Víðistaðakirkju 29. desember kl. 13.00.
Ásta Angela Grímsdóttir
Guðmundur Viggó Sverrisson
Matthildur Ólöf Guðmundsdóttir Andrés Skúli Pétursson
Fanney Elínrós Guðmundsdóttir Gunnar Ellertsson
Pálmi Grímur Guðmundsson
Bjarney Katrín Gunnarsdóttir
og frændsystkini hins látna.

Torfi Freyr Alexandersson
er látinn.
Renata Edwardsdóttir
Karólína Vilborg Torfadóttir
Hafdís Lilja Torfadóttir
Alexander Valdimarsson
Hafdís Lilja Pétursdóttir
Bjarki Þór Alexandersson
Soffía Bæringsdóttir
Hlynur Bæringsson
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Fulltaf frábærum gjöfum
C530

og ljósmyndaprentari

4.000

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

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

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

kr. 29.980,-

DIGIMAX NV10

Kr. 24.980,-

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)

Jól, jól, jól. Það
verður ekki um
annað hugsað eða
skrifað þessa dagana. Eins og allir
aðrir hef ég varið
frítíma
mínum
undanfarna daga í
að troða öðrum
örvæntingarfullum
Kringlugestum um tær, slást um
rauða borðann í bókabúðinni og
framleiða hlægilegar heimatilbúnar skreytingar.
Ég hef alltaf verið jólabarn. Í
ár virðist geðveikin hins vegar
vera að ná nýjum hæðum, þar sem
ég ætla nú að taka það sem ég
ímynda mér að sé afspyrnustórt

skref og vera ein heima með sambýlingnum um jólin.
Einhver sagði við mig um daginn að allir legðu sig fram við að
vera öðruvísi en næsta kynslóð á
undan. Það kann að vera nokkuð
til í því, en á jólunum er andstæðan uppi á teningnum: það hefur
aldrei verið mikilvægara að gera
allt nákvæmlega eins og mamma
og pabbi.
Í lok nóvember hóf ég því listagerð yfir allt sem þyrfti að föndra,
gera, kaupa, baka og þar fram
eftir götunum. Ég hefði átt að vita
að það myndi allt fara í vaskinn,
sem það gerði einmitt með látum.
Mér tókst að vísu að henda saman
aðventukransi með miklu hugviti,

enn meiri blómavír og nokkrum
ræfilslegum grenigreinum á síðustu stundu, en ég hef ekki enn
kveikt á nema einu kerti. Hvað
matargerð varðar hef ég gert mér
grein fyrir því að mér á eftir að
mistakast hrapallega að framkalla
sama bragð og sömu stemningu og
ég man eftir frá því í „gamla
daga.“
Nýja planið mitt gengur því út
á að fara til ömmu og fá hangikjötsflís á aðfangadag, eins og ég
hef alltaf gert með föður mínum,
og hlusta á uppáhaldsjólalag
mömmu, sem ég þoli ekki. Meira
en svo held ég að mér takist ekki
að líkjast foreldrum mínum í ár.
En það koma svo sem fleiri jól.

N 0ONDUS

%FTIR &RODE °VERLI

Sæll Robbi, já ég
er búinn að líta á
teiknimyndaseríuna
þína. ÈU
,EGG
ÖIG OG
LÁTTU ÖIG

&YRIRJá ég var að
lesa hana og
hún er jú mjög
skondin ...

Svona
miðað við%FTIR En eftir að hafa farið
nokkuð vel yfir þetta,
að hún
verða ég að segja að
fjallar um
kannski ...
helförina, á
ég við.

Hentar þessi En ég verð að
 VIKUR ¹saga
b,EGÈU
ÖIG 3KRÕTIÈ  ERTU AÈ
betur
hlaupa núna,
OG LÁTTUsem
ÖIGmstuttar
ÁG ER SEGJA
AÈ SUMIR
gangi þér vel.
ALVEG JAFNræmur.
ÖUNG ÖESSARA
SKYNDIKÒRA
VIRKI EKKI

3KYNDI
LAUSNIR
EHF

N 'ELGJAN

%FTIR *ERRY 3COTT  *IM "ORGMAN

NÒáSVO
V¾NN AÈ
Ég 0ALLI
skapa VERTU
heiminn
sjö dögum
RAÈA SKËNNUM
ÖÅNUM
og eyð’onum
á jafn mörgum...
Kr. 3.845,- 12
mán

Bravó!

Frábært
Sláandi

Þetta hljómaði alveg
nákvæmlega eins og
Æminem!

*¹

Hann
!LLTAF RÎFLANDI Å
heitirMANNI Og þeir taka
Eminem!
þessu ekki sem
hrósi!

Kr. 39.980,-

MVX460
Myndflaga: 1/5” CCD
Pixlar: 1,33 millj.
Zoom: 20x (optical)
800x (digital)
Breiðtjaldstökuvél
Skjár: 2,7” 16:9 breiðtjald
Minnsta ljósmagn 2 LUX
USB 2 og Firewire
Þyngd: 430 g
Hristivörn

N (ANDAN VIÈ HORNIÈ

25.000
AFSLÁ

TTUR

Kr. 4.307,- 12
mán
kr. 69.980,-

Kr. 44.980,-

Voyager 570x60
stjörnusjónauki

%FTIR 4ONY ,OPES

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

'ULLNA HLIÈIÈ

Þú getur svo
sjálfum þér
um kennt ég
var oft búinn
að segja þér
að hætta að
kroppa í sárið!

5.000
AFSLÁ

TTUR

Aðeins til í Kringlunni og Smáralind
Frábær stjörnusjónauki til að skoða
næsta nágreni við Jörðina
Einfaldur og þægilegur í notkun
30 ára ábyrgð
Burðartaska fylgir

N +JÎLTURAKKAR

%FTIR 0ATRICK -C$ONNELL

*¾JA +ISA MÅN VIÈ SKULUM
GERA OKKUR GLAÈAN DAG OG F¹
Kisi!
OKKUR LAXAMAUK
kr. 23.990,-

Kr. 18.990,-

Hvað er þetta?!

,AXINN KEMUR ALLA
LEIÈ FR¹
!LASKA
Þetta
er bara
magi!

N "ARNAL¹N

4.900
RÐ
FR Á BÆ RT VE

kr. 5.900,-

Kr. 4.900,-

.Ò SKULUM
Fleiri
VIÈ
ÎLLbætur
SETJA ¹á
buxurnar!
OKKUR
NAFN
SPJALD SVO AÈ
VIÈ GETUM
L¾RT NÎFNIN ¹
HVERT ÎÈRU

%FTIR *ERRY 3COTT  2ICK +IRKMAN

Já ég fékk
hugmynd!

3OLLA
ÁGekki
HELDhrifin
AÈ af þessum
Þú
varst
NAFNSPJALDIÈ
stífu bótum ÖITT
sem ég setti á
SNÒIenÎFUGT
síðast,
ég fann svona sætar
mjúkar í búðinni!

Hverja viltu
nota fyrst!

mán

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

Allar
vertu bara glaður að við
bæturnar? gátum sannfært hana um
að nota buxurnar lengur!

-ÁR SÕNIST
ÖAÈ SNÒA
RÁTT

3OLLA

Bankastræti • Fjörður • Kringlan • Laugavegur 178 • Smáralind
12

¶AÈ HLAUT AÈ VERA
EINHVER ¹ST¾ÈA FYRIR
Ég er nefnilega
ástfanginn
ÖVÅ HVAÈ
HÒN VAR
og glorhungraður!
LENGI AÈ KOMA MEÈ
ÖETTA
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Leitin að jólakettinum

!

¥ DAG KL  FLYTUR 4ERRY 'UNNELL
ÖJËÈFR¾ÈINGUR FYRIRLESTUR ¹ ENSKU Å
¶JËÈMINJASAFNI ¥SLANDS UM ÅSLENSKU
JËLIN Å ÖJËÈTRÒ ¶JËÈMINJASAFNIÈ
SEGIR Å TILKYNNINGU SINNI AÈ FYRIRLEST
URINN VERÈI bÅ LÁTTUM DÒRm 4ERRY ER
STARFANDI ÖJËÈFR¾ÈINGUR VIÈ (¹SKËLA
¥SLANDS OG HEFUR UM LANGT SKEIÈ
RANNSAKAÈ UPPRUNA OG HEIMILDIR
UM ÅSLENSKA JËLASIÈI Å SAMHENGI
ÖJËÈTRÒAR VÅÈAR Å N¹L¾GUM LÎNDUM
NORRR¾NUM OG KELTNESKUM
¥ NÒTÅMANUM ERU JËLIN BENDLUÈ SÁR
STAKLEGA VIÈ F¾ÈINGU +RISTS EN EIGA
SÁR ÖË ¾VAFORNAR R¾TUR SEM TEYGJA
SIG LANGT AFTUR FYRIR KRISTNI ¥ FYRIRLESTRI
SÅNUM SKOÈAR 4ERRY JËLIN Å FORNSÎGUM
OG ÖJËÈSÎGUM $RAUGATRÒ ¹LFATRÒ OG
TRÎLLATRÒ HAFA TENGST GÎMLU ÅSLENSKU
JËLUNUM SVO F¹TT EITT SÁ NEFNT 4ERRY

Kl. 20:00
Jólatónleikar sönghópsins VoxFox
verða annað kvöld í Fríkirkjunni
í Reykjavík. Hópurinn mun flytja
jólalög úr mörgum áttum og skapa
huggulega stemningu við kertaljós.
Á efnisdagskránni eru bæði innlendar og erlendar jólaperlur sem allir
þekkja. VoxFox er sex manna sönghópur sem sérhæfir sig í flutningi
verka a cappella, eða án undirleiks.

MENNING FRETTABLADIDIS

4%229 '5..%,, -ARGFRËÈUR

UM MIÈL¾G EN LÅTT RANNSÎKUÈ
EFNI Å ÅSLENSKRI MENNINGU
UPPRUNA LEIKR¾NNA ATHFANA Å
NORR¾NUM SIÈ OG JËLAHALDIÈ

MUN AÈ SJ¹LFSÎGÈU FJALLA
UM HINA TRÎLLSLEGU 'RÕLU
OG HINA HREKKJËTTU ÅSLENSKU
JËLASVEINA %INNIG MUN HANN
SEGJA FR¹ ATHYGLISVERÈUM
¾TTINGJUM ÖEIRRA Å N¹GRANNA
LÎNDUNUM !È LOKUM VERÈUR
ATHYGLINNI BEINT AÈ ÕMSUM
SIÈUM Å TENGSLUM VIÈ JËL OG
¹RAMËT Å NÒTÅMANUM
4ERRY 'UNNELL BÕR EKKI AÈEINS
YFIR MIKILLI ÖEKKINGU HELDUR
EINSTAKRI FR¹SAGNARG¹FU ENDA
MENNTAÈUR Å DRAMA 4ERRY
HEFUR LAG ¹ AÈ SEGJA FR¹ ¹ LEIK
R¾NAN OG LIFANDI H¹TT OG ALLUR
ALMENNINGUR ¾TTI AÈ HAFA
¹N¾GJU AF FYRIRLESTRI HANS
¥SLENSKU JËLIN !LLIR ERU VEL
KOMNIR

 ,EIÈRÁTTING
2ANGHERMT VAR HÁR ¹ SÅÈUN
UM Å G¾R AÈ BLÒSTËNLEIKAR ¹
VEGUM *AZZKLÒBBS !KUREYRAR
V¾RU Å KVÎLD  DESEMBER
4ËNLEIKARNIR VERÈA EFTIR VIKU
ÖANN 
%KKI VILJA UMSJËNARMENN
MENNINGARSÅÈU AÈ BLÒS¹HUGA
MENN FARI Å KÎTTINN .ËGUR ER
BLÒSINN FYRIR
.Ò ER AÈ MERKJA Å DAGATALIÈ
"LÒSKVÎLDIÈ VERÈUR ÖANN 
"EÈIST ER VELVIRÈINGAR ¹ ÖESS
UM MISTÎKUM

Úr ólíkum áttum
Rithöfundar og fjármálaspekúlantar ætla að lesa upp úr bókmenntaverkum sínum í Anima
galleríi í kvöld og annað kvöld og
sætir það vissum tíðindum því
ekki er algengt að slíkir leiði
saman hesta sína.
Í kvöld les Óskar Magnússon,
forstjóri
Tryggingamiðstöðvarinnar, úr nýju smásagnasafni sínu
Borðaði ég kvöldmat í gær? en
auk þess les Sindri Freysson úr
ljóðabók sinni (M)orð og myndir
og Silja Aðalsteinsdóttir úr nýrri
þýðingu sinni á bókmenntaverkinu Wuthering Heights eftir Emily
Bronte.
Dagskráin hefst kl. 20 í kvöld
sem og annað kvöld þegar
Ásgeir Jónsson, forstöðumaður greiningardeildar
KB banka, les úr Ljóðmælum Jóns Arasonar
sem hann stóð fyrir
útgáfu á. Hjörtur Pálsson tekur þátt í upplestrinum með Ásgeiri og í
tengslum við hann mun
Gerður Bolladóttir sópransöngkona og eiginkona Ásgeirs syngja
lög af geisladiski
sem þau hjónin gáfu
út í sameiningu árið
2004 og ber nafnið

«3+!2 -!'.²33/. ,ES ÒR SM¹SAGNA

SAFNI SÅNU Å KVÎLD

Jón Arason In Memorian. Þá
mun Einar Már Guðmundsson setja svo punktinn yfir
i-ið með lestri úr nýrri
ljóðabók sinni Ég stytti
mér leið framhjá dauðanum.
Boðið verður upp á hressingu og eru allir velkomnir
á upplestrana.
KHH
¥ -)..).'5 *«.3
!2!3/.!2 'ERÈUR

"OLLADËTTIR SYNGUR
¹ UPPLESTRARKVÎLDI
!NIMU GALLERÅS
ANNAÈ KVÎLD

6),, 2*²&! ¶®''5. 5- ¥3,%.3+!2 +/.52 3IGRÅÈUR $ÒNA +RISTMUNDSDËTTIR HEFUR SKRIFAÈ ¾VISÎGU «LAFÅU *ËHANNSDËTTUR
&2¡44!",!¨)¨'6!

NÝ T

RA
TÁG

+ONUR SEM ÖAGAÈ ER UM
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ÞAR SEM ALLT SNÝST
UM FÓTBOLTA!

Sigríður Dúna Kristmundsdóttir hefur nú skrifað
ævisögur tveggja íslenskra
afrekskvenna sem sagan
hefur þagað um. Fyrir
fimm árum kom út ævisaga
Bjargar C. Þorláksson.
Nú segir hún sögu Ólafíu
Jóhannsdóttur.

NÚ FÆRÐU GRAS.IS
FÉTTIR Í SÍMANN!

Leikir

Skemmtun

„Sigurður Guðmundsson myndlistamaður sagði einhvern tímann
að karlar væru andlega samkynhneigðir og hinn mikil fjöldi ævisagna karla, skrifaðar af körlum,
sýnir það kannski. Það getur verið
að ég sé líka andlega samkynhneigð, úr því að ég skrifa um
konur,“ segir Sigríður Dúna Kristmundsdóttir og hlær en hún hefur
nú
skrifað
ævisögu
Ólafíu
Jóhannsdóttur, konu sem fæstir
Íslendingar vita mikið um.
Sigríður Dúna segir það meðvitaða ákvörðun hjá sér að skrifa
sögur kvenna, því þær séu svo
margar merkilegar íslensku konurnar sem sagan þegir um. „Einn
tilgangurinn með verkum mínum
er að rjúfa, eftir því sem hægt er,
þá þöggun sem umlykur íslenskar
konur. Það skiptir máli að þær séu
með í menningarsögunni og að
afrek þeirra séu hluti af þjóðarvitund okkar og þeirri arfleifð sem
við skilum til barnanna okkar.“
Hlutur kvenna í hinni opinberu
söguskoðun hefur verið rýr, hvort
sem litið er til mannkynssögunnar
eða Íslandssögu.
Sigríður Dúna segir það hluta
af sínu verkefni að skila sögu
kvenna til þjóðarinnar og afkom-

enda okkar. Að gefa þessum
konum rými í sögunni. „Við vitum
að sagan getur ekki verið rétt eins
og hún er, því við vitum svo lítið
um konur. Það þarf ekki annað en
að fara á bókasafn og fletta upp í
ritum eins og verki Bjargar Einarsdóttur: Úr ævi og starfi
íslenskra kvenna. Þar er sagt frá
tugum kvenna sem enginn veit
neitt um og eiga skilið sína ævisögu.“
Þegar til greina kemur að skrifa
sögu svo margra kvenna vaknar sú
spurning af hverju Ólafía varð
fyrir valinu og hvaða erindi hennar
saga á til lesenda í dag.
Það má segja að líf Ólafíu hafi
verið þrískipt. Það er hægt að
segja sögu kvennabaráttukonunnar, trúkonunnar eða sögu hinnar
líknandi konu.
Sigríður kaus að segja allar
sögurnar þrjár. „Fyrri hluta
ævinnar var Ólafía eldheit kvennabaráttukona og sá boðskapur á
erindi í dag.
Á meðan margar konur í hennar samtíð voru að tala um að konur
væru svo góðar og ættu að hafa
kosningarétt af því að þær væru
mæður, sagði Ólafía nei; konur
eiga að vera í stórpólitíkinni og að
ræða um sambandsslitin við Dani
sem þá voru efst á baugi í stjórnmálunum.“
Trúkonan Ólafía var ein helsta
ástæða þess að Sigríður ákvað að
skrifa þessa ævisögu. „Ef til vill
hefur aldrei verið mikilvægara en
nú að taka trú með í reikninginn.
Það var einn hvati þess að ég
ákvað að takast á við Ólafíu. Mig
langaði til að skilja, með því að
kafa inn í trúarvitund einnar
manneskju, af hvaða rótum trú

gæti sprottið sem fær fólk til að
fórna lífinu. Niðurstaða mín í bókinni sé að það sé ekki hægt að
skilja þetta, einungis skynja.“
Að lokum fjallar bókin einnig
um Ólafíu, hina líknandi konu.
„Hún líknaði fátækum konum,
vændiskonum,
drykkjukonum,
konum sem höfðu orðið fyrir heimilisofbeldi og misþyrmingum. Ég
þarf ekki að hafa mörg orð um að
slík líknarstörf eru enn stunduð af
fullum krafti. Hvernig hún gerði
það á sinn einstaka hátt á erindi til
okkar í dag,“ segir Sigríður. „Ólafía
sagði að ekkert verk væri vandasamara en að hjálpa þeim sem
ættu bágt. Það verði að gera
þannig að maður virði sjálfstæði
þeirra sem verið er að hjálpa því
það er ekkert erfiðara í lífinu en að
þiggja hjálp. Það verður sá sem
gefur hjálpina að skilja. Í þessu
var Ólafía langt á undan sinni samtíð.“
Sigríði Dúnu verður tíðrætt um
þöggunina á röddum kvenna. Í eftirmála bókarinnar um Ólafíu segir
hún frá því, er hún fyrir nokkrum
árum rakst inn á sýningu hjá Klink
og Bank. Á sýningunni var verk
eftir Jóhönnu Helgu Þorkellsdóttur sem hét Konur hverfa við hárblástur og voru málverk af afrekskonum sem hurfu þegar heitum
blæstri hárþurrku var beint að
þeim. Þegar slökkt var á hárþurrkunni komu myndirnar aftur í ljós.
„Hugmynd Jóhönnu var sú að það
er sama hvað reynt væri að þagga
konur niður, þær kæmu alltaf
aftur, eins og Ólafía og Björg gera
í mínum bókum. Það má því segja
að í þeim sé ég að slökkva um
stund á hinni karllægu hárþurrku
sögunnar.“
SVANBORG FRETTABLADIDIS

Gleðileg Sony jól
32”

BESTA
VERÐIÐ!
000
KDL32U2

,0
5
9
.
9
1
1
9.995,itt
Staðgre

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

40” og 46”

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

rp
Besta sjónva
í heimi!

32”
W2000 40”

449.950,37.495,Staðgreitt

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

”
W2000 46

,599.950
49.995,tt
Staðgrei

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

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

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

100
Alpha

99.950,8.330,tt
Staðgrei

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

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

Sony D-SLR myndavél • 10 megapixlar
Hristivörn á myndflögu

Kauptu
já
Sony h
Sony!

WWW.SONYCENTER.IS SÍMI 588 7669

1
ESPRIT

,499.950
41.662,tt
Staðgrei

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

Svínahamborgarhryggur

30%

afsláttur

r
u
k
k
o
á
j
h
r
e
i
t
ö
j
k
Úrvalið af

799 kr/kg.
Jólahumar

- Umbrot: Víkurfréttir

Hangikjöt í
miklu úrvali

Frábær
jólahumar

30-70% afsláttur af bókum
allt í matinn á einum stað
Birt með fyrirvara um prentvillur
Tilboðin gilda 21. desember til 24. desember eða á meðan birgðir endast
www.netto.is

Frábært verð!
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Ekki gle

Jólamynd
Nettó 2006
Nettó ísinn!
399 kr/stk.
Fjórir góðir

Verðlækkkun
349 kr/stk.

After Eight - 400gr.

499 kr/stk.

399 kr/stk.

Daim jólaískrans

Nettó vanilluís - 3 ltr.

Ómissandi
með kaﬃnu

Frábært verð!

Nóa konfekt - 800gr.

Machintos - 2,5 kg

Akureyri - Grindavík - Mjódd Reykjavík - Salahverﬁ Kópavogi
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Kyrrð, kertaljós og Mozart
Kammerhópurinn Camerarctica
heldur sína árlegu kertaljósatónleika á síðustu dögunum fyrir
jól og nú verða þrennir tónleikar
víðs vegar á höfuðborgarsvæðinu. Mozart-tónleikar Camerarctica hafa verið fastur liður í
aðventuhátíðinni í yfir áratug og
þykir mörgum ómissandi að fá
að setjast inn í kyrrðina á þessum annasama tíma.
Í tilefni af 250 ára afmæli tónskáldsins leikur hópurinn nú á
upprunaleg hljóðfæri eins og þau
sem tíðkuðust á klassíska tíman-

um, hljóðfæri sem bera með sér
andblæ liðinna alda, þegar lífið
var rólegra og hljóðlátara.
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. Einnig verður leikinn Kvartett fyrir klarinett
og strengi eftir samtímamann
Mozarts, Karl Stamitz.
Fyrstu tónleikarnir verða í
Hafnarfjarðarkirkju í kvöld og
hefjast kl. 21 en annað kvöld leikur

hópurinn í Kópavogskirkju og
loks í Dómkirkjunni við Austurvöll.
Camerarctica skipa þau Hallfríður Ólafsdóttir, flautuleikari,
Ármann Helgason, klarinettuleikari, Hildigunnur Halldórsdóttir, fiðluleikari, Svava Bernharðsdóttir, lágfiðluleikari og
Sigurður Halldórsson, sellóleikari.
Aðgöngumiðar eru seldir við
innganginn, nemendur og eldri
borgarar fá afslátt og ókeypis er
fyrir börn.
KHH

Leynilöggusögur fyrir lítil
lestrarfolöld

Bakkynjur, frumsýning 26. desember.

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.

Glæpasagan hefur skákað ævisögunni sem vinsælasta samtímaritlist Íslendinga og nú keppast
allir við að skrifa glæpasögur,
unnendum þeirra til mikillar
gleði. Barnabókahöfundar láta
ekki sitt eftir liggja og ráðgátur
og leyndardómar eru viðfangsefni þeirra tveggja bóka sem hér
eru til umfjöllunar. Ráðgátur eru
þó ekki nýjar af nálinni i í barnabókum og ekki ómerkari höfundar en Astrid Lindgren, Enid Blyton
og Guðrún Helgadóttir hafa léð
þessari bókmenntagrein penna
sína. Og nú Sigrún Eldjárn og
Björk Bjarkadóttir sem einnig
eiga það sameiginlegt að vera
bæði rithöfundar og myndlistarmenn og eiga því heiðurinn af
bæði myndskreytingum og söguþræði í bókum sínum.

!MMA FER Å SUMARFRÅ
Amma fer í sumarfrí eftir Björk
Bjarkadóttur segir frá Óla og
ömmu hans, en um þau hafa áður
komið út tvær bækur. Í þessari bók
þarf amma að komast í frí, enda
búin að klófesta alla bófana í heimabæ sínum, og fer með barnabarnið
sitt á sólarströnd þar sem hún getur
auðvitað ekki stillt sig um ná í skottið á nokkrum glæpamönnum. Að
þessu sinni hefur hún þó samúð
með hinum brotlegu og leysir
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sýnilegu vinanna sinna þá eru þau
önnum kafin við að baka kökur
með tannkremi en taka þátt í að
leita lausna á leyndardómnum
um bréfið gula sem leiðir þau á
vit enn fleiri ævintýra. Sagan er
spennandi og lausnin óvænt og
ævintýraleg með óskasteinum og
bleikum kanínum en ekki verður
nánar farið út í það hér. Eitt af því
sem vekur athygli er að í heimi
sögunnar skiptir það nákvæmlega
engu máli þó Sigga líti út fyrir að
vera kínversk og Nói sé í hjólastól. Það er alltaf skemmtilegt
þegar þeir sem eru aðeins öðruvísi fá svona sjálfsagðan stað í
bókum. Sagan er mjög fyndin,
bæði fyrir börn og fullorðna, og
myndirnar skemmtilegar og fjölbreyttar eins og myndir Sigrúnar
eiga vanda til.
Þessar sögur ættu að vekja upp
Kalla Blómkvist í mörgum börnum og búa þau undir að leysa
flóknari ráðgátur í framtíðinni.

vanda margra í einu á milli þess
sem hún sólar sig og fer á markaði
eins og aðrar ömmur gera. Þetta er
skemmtileg saga sem er ekkert of
flókin og ýtir undir að lítil lestrarfolöld geti sjálf spreytt sig á textanum með því að hafa sum orðin í
stóru og aðgengilegu letri. Myndirnar eru afar skemmtilegar og
Björk er vel að íslensku
myndskreytiverðlaununum
Dimmalimm komin.

'ULA SENDIBRÁFIÈ
Gula sendibréfið eftir Sigrúnu
Eldjárn er eins og aðrar bækur
höfundarins
gneistandi
af
sköpunargáfu og hugmyndaflugi.
Ráðgátan snýst um sendibréf sem
aðalpersónan, Logi, finnur á leið
sinni um vægast sagt ævintýralegt landslag með ósýnilegum vini
sínum. Þegar hann kemur til
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Samverkur okkar allra
Höfundur Krókaleiða hefur ekkert að fela; orð skáldsins er miðill
í ranglátum heimi þar sem listamaðurinn ber samfélagslega
ábyrgð, ekki sjálfstæð höfuðskepna. Höfundur á ekkert dulrænt (ljóðrænt?) erindi við lesanda sinn – boðorð hans og
ætlunarverk er morgunljóst: koma
pólitísku ákalli til skila og finna
sjálfum sér stað í frumlaginu. Ég
er upphaf og endir allra ljóða, allrar viðræðu við lesandann: ég er,
ég skil, ég get, ég veit. Maðurinn
er sekur – mikill er Ég. „Margir
sjá ekki / ég sé“ (59). Auga
alviskunnar, ljóðmælandinn. Skilur jafnvel það sem Einstein skildi
ekki (41).
Það er enginn guð, ekkert lögmál
ofar efninu sem bæði maður og
náttúra eru óaðskiljanlegur jafnrétthár hluti af: dýra-, jurta- og
steinaríkið er eitt; ekkert öðru
fremra, allir jafngildir. Frumkristni án fyrsta boðorðsins (ég er
ekki drottinn). Maðurinn í sögu og
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eilífð sálarinnar í guðlausum
buska. Ekkert smá mál! Ágalli
bókarinnar er jafn augljós: skortur á samboðnum tilþrifum í ljóðagerð. Einsog eldgos á korti.
Aðall góðra ljóða með brýnan boðskap er að spyrja, leita svars og
finna – án þess að grípa fram í
fyrir lesandanum, án þess að svara
í beru orði. Hægara sagt en ort.
Fjögurra stjarna bók (og ekki síðri
að magni en gæðum) en tveggja
stjörnu ljóðabók af því hreppapólitík – („jarðgöng á jaðarsvæðum“ 48) – er skelfilegur stuðull í
ljóði sem trúir á eilífð í innbjúgum
buska.

Hvað gerist þegar fullorðinn
maður sest upp á hjól? Jú, gamall
vani tekur sig upp og áfram hjólar
hann. Jón Björnsson leit upp frá
skrifborði sínu í Ráðhúsi Reykjavíkur, horfði yfir gráa Tjörnina
og hugsaði: Á ég að sitja hér til
sjötugs? Nú er hann sjálfs sín
herra, lausamaður á ekrum drottins og á að baki mörg þúsund
mílur og tvær ferðasögur skráðar
á hjólferðum um Evrópu.
Seinni bókin rekur för hans í
tveimur rykkjum eftir rafleiðinni
svokölluðu frá gömlu Danzig til
Miklagarðs.
Lesandinn
gæti
ímyndað sér margt: lifði maðurinn af, slæmir vegir, erfitt tungumálaástand í sveitum þar austur
frá, glæpamenn á hverju strái
höldum við, illur kostur. Allt þetta
rennur gegnum hugann en Jón
segir frá ferð um rík lönd og
fátæk, stöðnuð og þefandi að nýjabrumi kapítalismans: Pólland,
Slóvakía, Ungó, Króatía, Serbía,
Búlgaría og loks fyrirheitna landið Tyrkland.
Sýnilega hefur höfundurinn
lagst í langan lestrarvetur áður en
lagt var af stað á vori, jafnvel
fleiri en einn. Stór hluti verksins
er ríkulegar lýsingar á sögu þeirra
staða sem hann líður hjá og hver
maður með miðskólapróf eða
meira skammast sín hálfpartinn
fyrir að vera svo yfirgengilega
illa að sér í sögu austurhluta
Evrópu. Allar frásagnir litar
höfundurinn með blæbrigðaríkum og skjótum stíl. Jón er víða
fyndinn í lýsingum sínum. Hann
er hallur undir konur með myndarlegan barm sem er svo sem allt í
lagi fyrir menn á hans aldri – það
hefur löngum verið stílbragð
ferðasöguhöfunda að lítast um
eftir kvenpeningi á fjarlægum
slóðum en holdrisa er erfið á
hjólhesti.
Ferðasagan lifir býsna góðu
lífi víða um lönd. Hún byggist
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alltaf á góðri innsýn í aðstæður
annarra, forvitni um hvernig
skaparinn kom hlutunum fyrir í
framrás tímans. Og þeirri forvitni
svalar Jón af mikilli mælsku.
Bókin er prentuð í Slóvakíu og
illa skekkt örk er í mínu eintaki.
Myndir eru margar ekki vel
fókuseraðar en kort, nafnaskrár
og heimildaskrá fylgir og er útgáfan öll vel úr garði gerð.
Svo er bara að vona að Jón
haldi áfram á hjólinu sínu og deili
upplifun sinni með þeim sem
heima sitja.
0¹LL "ALDVIN "ALDVINSSON

Aðeins

18.880 kr. á mánuði.

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

Opið kl. 10–18 á Laugavegi
og Kletthálsi 11
Sími 590 5760
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samtíma er sjálfskipaður andstæðingur náttúrunnar og yfirgangur hans glæpur gegn náttúrulegum lögum sköpunarverksins.
Ég (fremur en skáldið) er
sjáandinn, hið vökula auga sem
veit af glæpnum og víkur sér ekki
undan þeirri skyldu samviskunnar (sem er sáttmáli manns og alls
sem er) að kveða upp dóm og kalla
bót og betrun yfir sökudólginn.
Auðmýkt gegn græðgi.
Það gerir höfundur þó ekki með
aðferð viðkvæmrar náttúru – sem
„hvíslar lágt: Líttu þér nær“ (68).
Þvert á móti beitir hann stormsvipu trúboðans, berorði þess sem
veit betur, fullvissu þess sem víða
hefur ratað – í raun hinn hávi
maður, hálfguð gegn almætti þess
óskilvitlega, þess óskiljanlega,
þess sem er „handan við skynsemina“ (51). Sjónarvottur sem boðar
æði á undan orði: „menn og náttúra eiga að fallast í faðma, ávallt“,
púnktur, „Bagdad... Maó... Mahmud ... Dresden Hirósíma Vukovar
Rúanda eða var það Darfur í
Súdan?“ (7 8 13 17). Æpandi augljóst sprengjuregn. Ljóðið barið til
hlýðni ... jafnvel við „Árna leikara
Tryggvason“ alsaklausan „á lífsins sjó“ (47). List í þágu málstaðar,
vopnað ljóð.
Efnistök eru annars heilsteypt og
merking víðast augljós. Ljóðasmíðin áferðarsnotur en ófrumleg, höfundur rembist ekkert
umfram takmörk sín. Og inn á
milli stórræða/stólræða skín víða
fallegur hógvær ljóðstafur – dæmi
bls. 24 og 51. Og þá ekki síst í ljóðum lokakaflans – einkum bls. 6365 67-69 og 76 (sem endar þó í
óþarfri ofskýringu).
Hið frumlega í þessari ljóðabók
snýr
að
efnistökum:
sýn
raunvísindamannsins á helga jörð.
Þar liggur styrkur bókarinnar og
– ef (til) vill – opinberun. Hámarkið er ljóð á bls. 43 þar sem höfundur færir jarðvísindaleg rök fyrir

Sálfræðingur á hjóli
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Heimurinn kominn á flot
Steinar Bragi hefur haslað sér völl
sem einn áhugaverðasti rithöfundur og ljóðskáld sinnar kynslóðar;
skrifar margræðan og krefjandi
texta þar sem voði og ímugust á
samtímanum vofa gjarnan yfir.
Einn þeirra sem minna á hversu
fánýtar vísbendingar stjörnugjafir geta verið.
Í Hinu stórfenglega leyndarmáli Heimsins tekur Steinar Bragi
hið klassíska glæpasagnaform í
sína þjónustu. Hér segir frá spæjaranum Steini Steinarr og Muggi
Maístjörnu, hans hægri hönd og
sögumanni. Steinn hefur leyst
ófáar ráðgátur með aðeins hyggjuvitið og stækkunargler að vopni,
hefur enda óbeit á tölvum og annarri nútímatækni, og er víðfrægur
um allan heim. Kvöld eitt ber dularfullan gest að garði og sannfærir þá um að koma um borð í Heiminn, skemmtiskip sem siglir um
heimshöfin sjó og gestirnir um
borð hafa flestir hverjir fasta
búsetu. Hví hann sækist eftir liðsinni tvímenninganna er á reiki en
áður en langt um líður finnst kona
myrt og önnur sár og Steinn og
Muggur taka til óspilltra málanna.
Steinar kynnir til sögunnar dágott persónugallerí og það er gamaldags stemning um
borð þótt sagan gerist í náinni framtíð.
Skipið var sjósett
eftir 11. september. Flestir gestanna um borð
hafa
flúið
heim óttans yfir
í hinn

fljótandi heim vellystinga, náskip
þar sem andi „the roaring twenties“ svífur yfir vötnum og menn
heita nöfnum á borð við Boudoir
Greene. Margir gestanna burðast
hins vegar með óhreint mjöl í
pokahorninu og komast ekki svo
auðveldlega undan fortíðinni –
„draumurinn um að skilja allt að
baki“ hefur snúist upp í úrkynjaða
andhverfu sína.
Steinar Bragi hefur sérstakan
stíl og auðþekkjanlegan og heimssýn sem leggur áherslu á það sem
er andstyggilegt og rotið. „Þú
veist að ég hef megnan viðbjóð á
hversdagsleikanum, minn kæri,“
eru fyrstu orð Steins Steinarrs og
segja mikið. Steinar Bragi hefur
hins vegar sérstakt lag á að raða
orðum saman og búa til heillandi
ljóðrænu úr hinu sjúklega ástandi
(sá sem hefur heyrt rödd Steinars
Braga á bágt með að heyra ekki
fyrir sér dálítið letilega hrynjandina þegar hann les hugrenningar
Muggs Maístjörnu).
Oft er gripið til myndmálsins,
þar sem líkamleg hrörnun er
algeng. Textinn er sjálfsagt ekki
allra, langur og flæðandi en samt
svo agaður og kallar á að vera lesinn aftur. Stundum fær maður þó
ekki varist þeirri tilhugsun að hér
og þar hefði mátt skera niður.
Samtölin eru oft á tíðum listilega skrifuð og fyndin þar sem
spjátrungshátturinn
drýpur af hverju
orði.
Sem fyrr er
Steinar Bragi galopinn fyrir túlkunum;
stysta
leiðin væri að
taka bakhlið
kápunnar á
orðinu
og
afgreiða
Hið stórfenglega
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leyndarmál heimsins sem óð til
hinnar gömlu glæpasögu, kalla
hana þónokkuð skemmtilega og
hressandi og láta kyrrt liggja.
Reyfarinn er hins vegar aukaatriði og lítill drifkraftur í honum
sem slíkum. Hið stórfenglega
leyndarmál heimsins er öðrum
þræði samtímasaga, um heim í
upplausn og á flótta undan sjálfum sér á meðan 20. öldin marar
undir.
"ERGSTEINN 3IGURÈSSON
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Í sögunni um Eyju gullormsins
segir af fjórum krökkum á ólíkum
aldri sem ferðast út í dularfullan
hólma þar sem ævintýralegir
hlutir eiga sér stað. Sagan er sú
fyrsta í þríleik Sigrúnar sem áður
hefur gefið út sambærilegt tríó,
Týndu augun, Frosnu tærnar og
Steinhjartað. Þessi bók ber þess
nokkur merki að vera fyrsta bókin
því talsverður tími fer í að kynna
persónurnar og hið eiginlega
ævintýri hefst ekki strax. Þó skal
þess getið að upphaf sögunnar
gefur spennandi forsmekk að því
sem koma skal.
Persónurnar eru skemmtilega
skrifaðar og teiknaðar, þær eru
dregnar skýrum dráttum í bókstaflegum skilningi. Eldri krakkarnir Gunna og Ýmir eru bekkjarfélagar en þekkjast lítið við
upphaf sögunnar þó að Ýmir vildi
feginn breyta því. Það er grallaranum systur hans, Sunnu Maríu,
að þakka að þau kynnast en Gunna
er að passa ungabarnið Tuma.
Ýmir er varkár en hugrakkur
strákur, drátthagur mjög og skýr,
Gunna er mjög ábyrgðarfull og
kjarkmikil líka enda reynir á
dirfsku þeirra allra undir sögulokin.
Á eyjunni dularfullu er óráðinn
tími og ekki er gefið mikið rúm til
þess að útskýra aðstæður eða
sögu hennar í þessari bók. Allar
upplýsingar eru fengnar gegnum
rannsókn krakkanna eða frá piltinum Pétri sem þau kynnast í eyjunni. Vísanir til kunnuglegra
ævintýraminna á borð við gullgerð og græðgi, giftingu jómfrúa,
álög og galdra eru notaðar en það
hefði mátt skýra betur bakland
þessa ævintýraheims. Illmennið

"+52
%YJA GULLORMSINS
3IGRÒN %LDJ¹RN
-¹L OG MENNING

(((
3PENNANDI OG NÒTÅMALEG ¾VINTÕRABËK
FYRIR UNGA KRAKKA

sjálft, Gullormurinn, er síðan hálf
hjákátlegur þegar lesendur komast loks í kynni við hann.
Útlit bókarinnar er til fyrirmyndar, þetta er litrík og falleg
bók í þægilegu broti með fjölmörgum myndum – sem Ými er
eignaður heiður að en teikningar
hans eru undir áhrifum frá japönskum manga-myndum. Myndirnar brjóta upp textann og auka
við hann um leið og er ég viss um
að ungir lesendur taka þeim líka
fagnandi.
+RISTRÒN (EIÈA (AUKSDËTTIR

Hvít þrælasala
Hvít þrælasala var fyrirbæri sem
lifði góðu lífi í tímaritum, blöðum
og skáldsögum um aldamótin 1900.
Hugmyndin gekk út á að í Evrópu
væri höndlað með umkomulausar
stúlkur af lægri stigum, rétt eins
og tíðkast nú með konur frá austurhluta Evrópu og Asíu.
Nú vinnur Kvennasafnið í Árósum að sýningu um þetta fyrirbæri
sem verður opnuð í mars á næsta
ári. Þar verða leidd fram líkindi
með hvítri þrælasölu fyrri tíma og
mansalsins sem viðgengst nú á
dögum.
Forsaga málsins er sú hryggilega staðreynd að í lok nítjándu
aldar lét fjöldi ungra kvenna lokka
sig til starfa í Ameríku. Þeim var
sagt að þeirra biðu þjónustustörf á
góðum heimilum, en Mette Ipsen,
safnstjóri Kvennasafnsins, segir
margar þeirra hafa lent á vændishúsum vestra. Ibsen segir réttargögn sýna að danskar stúlkur
flúðu úr þjónustu hótels í New
York sem hélt þeim til vændis.
Þær voru ráðnar af ráðningafyrirtæki í Höfn. Málið varð til þess að
lög voru hert í Danmörku um eftirlit með ráðningastofum.

-!.3!, ¹ UNGUM KONUM TIL KYNFERÈ

ISLEGRAR ÖJËNUSTU HEFUR TÅÈKAST BEGGJA
MEGIN !TLANTSHAFSINS UM ALDARAÈIR

Kvennasafnið leitar nú frekari
heimilda um hvítt mansal til að
styrkja sýninguna og samsvörun
tveggja tímabila í sögu kvenna á
Vesturlöndum sem seldar eru
karlmönnum til þjónustu.
PBB

Við höfum opið
ﬁmmtudag kl. 11-22, föstudag kl. 11-22
og Þorláksmessu kl. 11-23

Liborius á Mýrargötu,
við höfnina.
Sími 551 6811
www.liborius.is
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Gæti hugsað sér að leika á móti Penelope Cruz
'/44 ',0
$)2%+4®2%. &/2 $%4 (%,% ¶R¾LFYNDIN GAMANMYND FR¹
,ARS 6ON 4RIER ÖAR SEM &RIÈRIK ¶ËR &RIÈRIKSSON OG "ENEDIKT
%RLINGSSON FARA ¹ KOSTUM
%2!'/. 3ÅGILT DREKA¾VINTÕRI SEM FJÎLSKYLDAN ¾TTI AÈ GETA
SAMEINAST UM YFIR H¹TÅÈARNAR
&,53(%$ !7!9 (RESS TÎLVUTEIKNIMYND UM HREMMINGAR
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(VAÈA MYND S¹STU SÅÈAST Å BÅË
#ASINO 2OYALE
(VAÈA MYND S¹STU SÅÈAST ¹ MYND
BANDI
:ORRO
(VAÈA KVIKMYND HEFUR HAFT MEST
¹HRIF ¹ ÖIG
$ER 5NTERGANG
(EFUR ÖÒ GR¹TIÈ Å BÅË
.EI
5PP¹HALDS ÅSLENSKA
PERSËNAN
0¹LL Å %NGLAR ALHEIMS
INS
-ESTA KVIK
MYNDASTJARNA
ALLRA TÅMA
-ARLON "RANDO

BIO FRETTABLADIDIS

-ESTA HETJA HVÅTA TJALDSINS
-ARGE 'UNDERSON Å &ARGO
-ESTI SKÒRKURINN
$R (ANNIBAL ,ECTER
(VER ER VERSTA KVIKMYND SEM ÖÒ
HEFUR SÁÈ
-YND MEÈ 3TEVEN 3EAGAL SEM ÁG
MAN EKKI HVAÈ HEITIR
%F ÖÒ FENGIR AÈ VELJA ÖÁR KVIK
MYND TIL AÈ LEIKA Å HVERN
IG V¾RI SÎGUÖR¹ÈURINN
HVER V¾RI LEIKSTJËRI
OG HVER MYNDI LEIKA ¹
MËTI ÖÁR
3ÎGUÖR¹ÈURINN V¾RI
SPENNUMYND MEÈ LÎG
FR¾ÈILEGU ÅVAFI "ALTASAR
+ORM¹KUR 0ENELOPE
#RUZ
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Sama sagan aftur og aftur

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.

Söguþráður ævintýramyndarinnar Eragon er glettilega keimlíkur
fyrstu Stjörnustríðsmyndinni A New Hope. Í Eragon eignast ungur
bóndastrákur dreka, öðlast um leið ofurkrafta og verður eina von
þjakaðrar alþýðu um að hún losni undan oki ills konungs. Reyndur
uppgjafariddari úr gamalli reglu sem stóð vörð um réttlætið áður en
hið illa náði yfirhöndinni tekur drenginn undir sinn verndarvæng og
kennir honum að nota nýfenginn mátt sinn. Þar fyrir utan hafði vondi
kallinn einu sinni verið í röðum góðu riddaranna áður en hann spilltist
og útrýmdi þeim. Kunnuglegt?
Bóndastrákurinn Logi Geimgengill kynnist gamla riddaranum ObiWan, fær hjá honum geislasverð, lærir að nota Máttinn og verður eina
von vetrarbrautarinnar um frelsi undan oki vonda keisarans sem beitir
ilmenni fyrir sig sem hafði áður útrýmt öllum góðu riddurunum og
réttlætisvörðunum að Obi-Wan undanskildum.
Höfundur Eragon verður þó seint sakaður um hreinan og kláran
ritstuld þar sem þetta var ekki heldur nýtt þegar George Lucas gerði
ævintýrum Geimgengilsins eftirminnileg skil. Báðar byggja myndirnar á þrautreyndri ævintýraformúlu sem hefur gert það gott frá örófi
alda.
Báðar eru þessar myndir ágætar til síns brúks og kalla
fram tilfinningaviðbrögð sem við viljum finna. Söguþráðurinn er svo rótgróinn í sameiginlegt minni hins
vestræna heims, er svo kunnuglegur og notalegur að
hann virðist alltaf finna hljómgrunn.
Vinsældir mynda sem byggja á ævintýraformúlunni segja svo allt sem segja þarf um
smekk hins almenna kvikmyndahúsagests og í
raun er það tilgangslaust og fánýtt að væla
yfir skorti á frumleika í Hollywood þegar sú
formúla sem reynist jafnan best er miklu
eldri en Draumaverksmiðjan og kvikmyndatökuvélin.
Fjöldinn fær það sem hann vill og það fer
ekki á milli mála að efst á óskalistanum
trónir sama sagan. Aftur og aftur.

30)%,"%2' (!22)3/. &/2$ /' '%/2'% ,5#!3 ¶AÈ ER ALVEG SAMA HVERJU ÖESSIR ÖRÅR KOMA N¹L¾GT ÖAÈ VERÈUR ALLTAF AÈ GULLI EN

ÖEGAR ÖEIR LEIDDU FYRST SAMAN HESTA SÅNA ¹RIÈ  MEÈ 2AIDERS OF THE ,OST !RK SLËGU ÖEIR ËF¹ AÈSËKNARMETIN

3EXTUGT UNDRABARN
Bandaríski kvikmyndaleikstjórinn Steven Spielberg
fagnaði sextíu ára afmæli
sínu á mánudaginn. Spielberg er óumdeildur risi á
sínu sviði, á að baki nokkrar
vinsælustu kvikmyndir
sögunnar og er enn á
fleygiferð.
Spielberg vakti töluverða athygli
árið 1971 með Duel, sjónvarpsmynd um bílstjóra sem er hundeltur af dularfullum og snarbiluðum vörubílstjóra eftir þjóðvegi í
Kaliforníu.
Hann var þá 25 ára gamall og
stók af öll tvímæli um að hann
byggi yfir sérstökum hæfileikum
sem nýttust honum bak við kvikmyndatökuvélina en í þessari einföldu sögu og takmarkaða sögusviði náði hann að keyra upp
magnaða spennu.
Hann var á léttari nótunum árð
1974 í kvikmyndinni The Sugarland Express með Goldi Hawn í
aðalhlutverki og ári síðar gerði
hann allt vitlaust með Jaws.

"YLTING Å (OLLYWOOD
Spielberg gjörbreytti í raun landslaginu í Hollywood með myndinni
um mannætuhákarlinn blóðþyrsta
en myndin er almennt talin fyrsti
„blockbusterinn“ eða sumarsmellurinn, alvöru stórmynd sem rakaði saman áður óþekktum upphæðum í miðasölunni. Vinsældir
myndarinnar færðu Spielberg
völd og áhrif og síðan þá hefur
hann ekki gert annað en festa sig
enn frekar í sessi.
Hann beindi í framhaldinu
sjónum sínum til himins í Close
Encounters, áhrifaríkri mynd um
heimsókn vitsmunavera utan úr
geimnum til jarðarinnar, árið
1977.
Árið 1979 tók hann á rás í hinu
léttgeggjaða stríðsgríni 1941 og
árið 1981 sigraði hann heiminn á
ný með Raiders of the Lost Ark.
Þessi fyrsta mynd um ævintýri

%4 %IN FALLEGASTA OG EFTIRMINNILEGASTA

MYND 3PIELBERGS FÁKK B¾ÈI UNG OG
GÎMUL BARNSHJÎRTU TIL AÈ SL¹ ÎRAR

fornleifafræðingsins
Indiana
Jones sló hressilega í gegn.
Spielberg gerði myndina með
félaga sínum George Lucas en
samstarf þeirra hefur verið bæði
farsælt og gróðavænlegt. Þeir
félagar hafa þegar gert þrjár
myndir um Jones með Harrison
Ford í aðalhlutverki og stefna enn
á fjórðu myndina.

3ÁNÅIÈ MEÈ BARNSHJARTAÈ
Sigurganga Spielbergs hélt áfram
ári síðar þegar hann bræddi hjörtu
heimsbyggðarinnar með E.T. the
Extra-Terrestrial. Hugljúfri mynd
um nána vináttu ungs drengs og
fjörgamallar geimveru sem varð
strandaglópur á jörðinni.
Önnur Indiana Jones myndin
The Temple of Doom kom árið
1984 en eftir það skipti Spielberg
um stefnu. Hann var búinn að
festa sig í sessi sem konungur
afþreyingarmyndanna og sýndi
með E.T. og Raiders of the Lost
Ark, sem var ekta þrjúbíó af gamla
skólanum, að hann gerði myndir
sínar með stóru barnshjarta.
&JËLUBL¹ FULLORÈINS¹R
Þegar hér er komið við sögu vill
kappinn fara að sanna sig með
alvarlegri myndum, fá viðurkenningu sem fullburða leikstjóri og
helst landa Óskarsverðlaunum í
leiðinni.
Fyrsta tilraun hans í þá átt var
The Color Purple árið 1985, ákaflega falleg og dramatísk mynd
byggð á sögu Alice Walker með
Whoopi Goldberg í aðalhlutverki.
Spielberg átti þó ekki erindi sem

erfiði og Óskarinn lét á sér standa.
Hann hjó í sama knérunn með Empire of the Sun tveimur árum síðar
en Akademían horfði enn framhjá
honum.
Þá leitaði hann á gömul mið og
gerði Indiana Jones and the Last
Crusade og dollararnir mokuðust í
kassann en síðan fataðist honum
flugið með Always (1989) og Hook
(1991) mislukkaðri nútímaútgáfu
af ævintýrinu um Pétur Pan.

'ULLDRENGURINN F¾R STYTTUR
Segja má að annað gullaldarskeið
Spielbergs hafi hafist árið 1993
þegar hann sló í gegn með Jurassic
Park þar sem tölvuteiknaðar risaeðlur lifnuðu við í hörkufínni
ævintýramynd. Það sama ár sendi
hann Schindler´s List frá sér en þar
tók hann helför gyðinga föstum
tökum í sterkri mynd sem loksins
skilaði honum langþráðum Óskarnum.
Árið 1997 gerði hann framhald
Jurassic Park, The Lost World, með
hangandi hendi og skilaði einnig
Amsitad af sér við mátulega hrifningu. Árið 1998 tefldi hann vini sínum,
Tom Hanks, fram í innrás
Bandaríkjamanna í Frakkland á Ddegi í seinni heimsstyrjöldinni. Þar
sýndi leikstjórinn margar sínar bestu
hliðar og landaði Óskarnum á ný.
3IGLIR ¹ ÎRUGG MIÈ
Á síðustu árum hefur Spielberg
hrist fram dýrar stórmyndir með
reglulegu millibili. Artificial Intelligence, Minority Report, Catch Me
If You Can, The Terminal og War of
the Worlds hafa allar staðið fyrir
sínu og það fer ekkert á milli mála
hver er við stjórnvölinn þótt engin
þeirra jafnist á við áhrifaríkustu og
vinsælustu verk leikstjórans.
Í fyrra gerði Spielberg svo enn
eina atlögu að Óskarnum með
Munich en varð að láta í minni
pokann fyrir öðrum spámönnum
þótt myndin hafi staðfest það að
Spielberg hefur engu gleymt.
Framtíð þessa sextuga undrabarns í Hollywood er því björt og
hann hefur langt frá því sungið sitt
síðasta.
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Jack hefur betur gegn James
Sjóræningjarnir í Karíbahafinu
fóru létt með að kafsigla aðrar
kvikmyndir ársins í Bretlandi en
framhaldsmynd The Pirates of the
Caribbean hlaut mestu aðsóknina
þar í landi. Jack Sparrow og
félagar hans af Svörtu perlunni
geta gengið sáttir frá borði en
Pirates of the Caribbean: Dead Man‘s
Chest þénaði hvorki
meira né minna en
52 milljónir punda
"/2!4 +EMST

¹ TOPP FIMM
LISTANN YFIR
AÈSËKNARMESTU
KVIKMYNDIR ¹RS
INS Å "RETLANDI

)7/ *)-! *APANAR ÖURFTU AÈ TAPA TIL

ÖESS AÈ "ANDARÅKJAMENN G¾TU REIST
F¹NA SINN ¹ EYJUNNI #LINT %ASTWOOD
SKOÈAR BARDAGANN MEÈ AUGUM *AP
ANA Å ,ETTERS FROM )WO *IMA

Bréf frá
Iwo Jima
Stórmynd Clints Eastwood,
Flags of Our Fathers, sem fjallar um afdrif bandarísku hermannanna sem reistu þjóðfána
sinn á japönsku eyjunni Iwo
Jima eftir að hafa hrakið Japani þaðan í seinni heimsstyrjöldinni, verður frumsýnd á
Íslandi á öðrum degi jóla.
Í myndinni segir Eastwood
söguna um orrustuna frá sjónarhóli sigurvegaranna en samhliða myndinni gerði Eastwood
myndina Letters from Iwo Jima
sem greinir frá örlögum japönsku hermannanna sem máttu
lúta í lægra haldi.
Letters from Iwo Jima fékk
í vikunni stórfínan dóm í New
York
Times.
Gagnrýnandi
blaðsins bendir á að flestar, ef
ekki allar, amerískar stríðsmyndir séu því marki brenndar
að þær gangi út á sigur gegn
ofurefli, bræðralag á ögurstundu og fórnir fyrir göfugan
málstað.
Eastwood er sagður gera út
á þessa formúlu í Letters from
Iwo Jima um leið og hann
afbyggi hana og þannig takist
honum að nálgast efnið frumlega og sé jafnvel róttækur í
nálgun sinni og sýn á bardagann á Iwo Jima.
Niðurstaða gagnrýnandans
er því sú að mynd Eastwoods sé
líklega besta japanska mynd
ársins en allir aðalleikarar
hennar eru japanskir og tala
móðurmál sitt í henni. Ken
Watanabe (The Last Samurai,
Batman Begins) er fremstur í
flokki öflugs leikhóps sem
þykir sýna mikla breidd í túlkun sinni á löndum sínum sem
áttu aldrei möguleika gegn
Bandaríkjamönnum.
Eastwood þykir takast að
skila aðstæðum og þankagangi
hermannanna með miklum
sóma með dyggum stuðningi
leikaranna sem túlka menn
sem, ólíkt því sem gengur og
gerist í stríðsmyndum, munu
ekki hafa sigur í vonlausri
stöðu heldur þurfa þvert á móti
að horfast í augu við óumflýjanlegan ósigur.

eða rúma sjö milljarða íslenskra
króna. Jerry Bruckheimer, framleiðandinn knái, hefur því enn og
aftur veðjað á réttan hest því fastlega má reikna með að aðsóknin
á þriðju og síðustu myndina
verði engu minni.
Töluvert á eftir kemur
síðan færasti leyniþjónustumaður sögunnar,
sjálfur
James
Bond, en nýjasta
búbótin í þessum sögufræga
bálki, Casino
Royale, stendur Sparrow
og félögum
nokkuð langt
að
baki.

Kvikmyndin halaði inn 42 milljónum punda eða fimm milljörðum
íslenskra króna en samkvæmt fréttavef BBC er
myndin enn í sýningum í
Bretlandi og gæti því bætt
nokkuð við sig þótt hún komi
aldrei til með að ógna sjóræningjunum í efsta
sætinu. Kvikmyndaútgáfan af Da Vinci
lyklinum eftir Dan
Brown siglir lygnan
sjó í þriðja sæti og
*!-%3 "/.$ ®RUGGUR

Å ÎÈRU S¾TI OG LJËST AÈ
ENDURKOMA LEYNIÖJËN
USTUMANNSINS HEFUR
HEPPNAST PRÕÈILEGA

*!#+ 30!22/7 3IGURVEGARI ¹RSINS HVAÈ AÈSËKNARTÎLUR VARÈAR

önnur kvikmyndin um Ísöldina
hirðir fjórða sætið.
Síðasta kvikmyndin á
topp-fimm listanum er

um ólíkindatólið frá Kasakstan,
blaðamanninn Borat, en líkt og
Bond er kvikmyndin enn í sýningu
þótt ólíklegt sé að hún færist eitthvað ofar.
FGG
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BIO FRETTABLADIDIS

b¡G SPILAÈI .INTENDO MIKIÈ ¹ SÅNUM TÅMA
EINS OG FLESTIR ¹ MÅNUM ALDRI ,EIKURINN SEM
ÁG MAN BEST EFTIR ER ÅÖRËTTALEIKURINN 4RACK
 &IELD EN HANN TËK MUN MEIRA ¹ MANN
LÅKAMLEGA EN NOKKUR ÅÖRËTTAIÈKUN MYNDI
ANNARS GERA ¥ LEIKNUM ÖURFTI MAÈUR AÈ
KEPPA Å ÎLLU FR¹ KÒLUVARPI YFIR Å SJËMANN
OG ÖAÈ GEKK EKKI SLYSALAUST FYRIR SIG (ELSTA
TRIXIÈ VAR NEFNILEGA AÈ DRITA ¹ TAKKANA MEÈ
ÖUMALPUTTANUM ¶ESS VEGNA VORU ÎLL
BÎRN MEÈ STËRAR BLÎÈRUR ¹ ÖUMLUN
UM OG H¹LF ËHUGGULEG !NNARS
VORU MARGIR AF ÖESSUM GÎMLU
LEIKJUM ¹ .INTENDO STËRSKRÅTN
IR OG ÁG HUGSA ENN UM Ö¹ Å
"%.4 &URÈAR SIG ¹ ÖVÅ HVAÈ
LEIKIR VORU SKRÅTNIR ¹ÈUR
FYRR

DAG ¡G TIL D¾MIS SKILDI ALDREI
KONSEPTIÈ UM -EGA -AN
&ÅNIR LEIKIR SEM ÁG MAN EFTIR
AÈ HAFA SPILAÈ MIKIÈ EN
HVAÈ VAR EIGINLEGA Å GANGI
-AÈUR ÖURFTI AÈ BERJAST
VIÈ LAUFAMANNINN OG
VIFTUMANNINN OG ÅSMANN
INN EN SAMT Å EINHVERJUM
SÒRREALÅSKUM FRAM
TÅÈARHEIMI ¥ LOKIN
KEPPTI MAÈUR
SVO VIÈ EIN
HVERN L¾KNI
SEM BREYTTI
SÁR Å EÈLU
STËRFURÈU
LEGT ALVEG
3ÅÈASTI

-%'! -!. %INN AF ÖEIM LEIKJUM SEM "ENT
BOTNAR EKKI ENN Å

-EGA MAN SEM ÁG SPILAÈI VAR -EGA -AN
 EN Å HONUM FERÈAÈIST -EGA -AN UM ¹
FLJÒGANDI HUNDI !LLT OF SÒRT FYRIR MIG 3VO
HELD ÁG AÈ MÎRG BÎRN HAFI EKKI JAFNAÈ SIG
¹ ÖVÅ AÈ SPILA 3UPER -ARIO "ROS  %N ÖEGAR
MAÈUR KL¹RAÈI LEIKINN KOM Å LJËS AÈ ALLT
ERFIÈIÈ HAFÈI VERIÈ TIL EINSKIS ÖETTA VAR BARA
DRAUMUR 'REY BÎRNIN ¡G HELD LÅKA AÈ NÒ
SÁU .INTENDO AÈ N¹ SÁR ALVEG ¹ STRIK AFTUR
MEÈ TILKOMU 7II EN HÒN ER EFST ¹ ËSKALIST
ANUM HJ¹ MÁRm

3µ.$!2(%)-!2
$ËRI $.!

Er þetta allt tölvuleikjunum
að kenna?
Um áhrif tölvuleikja á börn og unglinga, er ég ekki viss, frekar en
nokkur annar. Margir eru gjarnir á að kenna tölvuleikjunum um allt
sem miður fer. Til dæmis um leið og unglingur brýtur alvarlega af sér
má lesa fjöldann allan af leiðurum í Mogganum þar sem einhverjir
sperrileggir tala um hvað nú sé nóg komið og að tölvuleikirnir séu að
senda æskuna beint til fjandans. Auðvitað er þetta bull. Ungmenni hafa
brotið hroðalega af sér í gegnum tímans tönn og gerðu það löngu áður
en nokkur leikjatölva kom til skjalanna. Ég held persónulega að
ofbeldisfullir tölvuleikir hafi ekki nokkur skaðleg áhrif á neinn, nema
þá sem eru verulega tæpir fyrir. Og mótmæli mér nú foreldrafélög,
sálfræðingar og félagsfræðingar. Ég held að sama hvað tölvuleikjaframleiðendur reyni að gera tölvuleiki raunverulega, þá munu þeir
alltaf vera teiknaðir og svo er það hverjum og einum frjálst að hætta
þegar honum líst ekki á blikuna. Þeir sem algjörlega hakkast af
leikjunum, munu bara hakkast af einhverju öðru í staðinn ef leikirnir
verða teknir frá þeim. Krakkar leika sér í byssó og hermannaleik og
með Action Man og hvað þeir allir heita þarna. Tölvuleikirnir eru
ekkert öðruvísi. Það spilar enginn Battlefield og hugsar svo með sér,
jæja best ég fari nú og drepi einhvern, það virðist algjörlega vera
málið ef marka má þennan leik. Í síðasta tölvuleikjapistli sagði ég að
börn ættu að passa sig á að hanga ekki of mikið í tölvunni. Þau mættu
ekki líta á hana sem flótta frá raunveruleikanum og lifa einhverju
tvöföldu cyber-lífi. Ég get ekki séð nein önnur skaðleg áhrif en þau. En
það einskorðast heldur ekki bara við tölvuleikina, heldur getur
raunveruleikaflótti átt sér milljón myndir og er alltaf slæmur. Kjarni
málsins er að auðvitað er allt gott í hófi og slæmt í óhófi. Ekki vera
hrædd um að leyfa börnunum ykkar að spila leiki sem eru á bannlista
foreldrafélagsins, bannið þeim þá líka að fara í byssó. Passið bara að
allt sér gert í hófi.

%++%24 .%-! (!3!2 ,EIKURINN KU VERA ¾SISPENNANDI OG F¾R LEIKMENN TIL AÈ SVITNA ¹ KÎFLUM

4ARANTINO Å TÎLVUNA
Leikurinn Reservoir Dogs
er kominn út á Xbox og
pc, en hann er algjörlega
byggður á kvikmyndinni.
Það hefur lengi verið siður að gera
tölvuleiki eftir kvikmyndum og
kvikmyndir eftir tölvuleikjum.
Leikurinn kemur yfirleitt út á sama
tíma og myndin og er mikið notaður í auglýsingatilgangi. Hins vegar
hefur það gerst af og til að leikir
eru gerðir eftir frægum kvikmyndum, mörgum árum eftir útgáfu
þeirra og bera þar hæst leikir á
borð við Scarface og Godfather. Nú
er kominn út leikurinn Reservoir
Dogs, sem byggist algjörlega á
samnefndri kvikmynd Quentins
Tarantinos, sem var jafnframt hans
fyrsta kvikmynd og kom út árið
1992. Myndin fjallar um hóp manna
sem taka þátt í vel skipulögðu
skartgriparáni. Eitthvað fer þó
úrskeiðis, einhver kjaftaði í lögguna og eru jafnvel sumir að þjóna

eigin tilgangi en ekki hópsins. Leikurinn fylgir myndinni ítarlega og
þurfa leikmenn bæði að fremja
ránið og koma svo ræningjunum í
skálkaskjól sitt. Leikmenn þurfa að
komast að því hvernig Mr. White
tókst að flýja, hvar Mr. Pink faldi
demantana og leysa vandann með
góðmennið Eddie, en þessar persónur ættu að vera kunnugar þeim
sem myndina hafa séð. Framleiðendur leiksins gættu sín á að halda
Tarantino- áhrifunum á sínum stað
og endurspeglast það í skemmtilegum samtölum, miklu ofbeldi og hárbeittum húmor. Engin ein aðalpersóna er til grundvallar, heldur
þurfa menn að stýra hverjum og
einum bófa og ekki endilega í sömu
tímaröð og kvikmyndin gerðist.
Hvort sem leikmenn eru fótgangandi í bíl eða á öðru farartæki er
sagt að spennan í leiknum gefi
aldrei eftir. Sama tónlist er notuð í
leiknum og í myndinni og ættu
margir að brosa breitt þegar lagið
„Stuck in the middle with you“ fær

%.$52500,)&¨5 -9.$).! ,EIKURINN

FYLGIR MYNDINNI Å EINU OG ÎLLU OG ER AFAR
N¹KV¾MUR

að hljóma, en það var notað á
eftirminnilegan hátt fyrir næstum
fimmtán árum síðan í þekktu atriði
myndarinnar. Svo auðvitað er
gamla kempan Michael Madsen
sem ljáir rödd sína persónu í leiknum, en hann spilaði stóra rullu í
kvikmyndinni. Leikurinn spilast á
PC og á Xbox og ætti að finnast í
öllum helstu tölvuleikjaverslunum.
Það ber þó að taka fram að hann er
mjög ofbeldisfullur, rétt eins og
kvikmyndin fræga. DORI FRETTABLADIDIS

Playstation 3 ekki í
góðum málum
Margir
markaðssérfræðingar
segja að fá fyrirtæki í ár hafi
klúðrað málunum jafn gróflega og
Sony. Sony átti stærstu hlutdeildina í tölvuleikjamarkaðnum fyrir
stuttu, en þar réði Playstation 2
ríkjum. Sony menn spáðu svo
þriðju kynslóð leikjatölvunnar
miklum vinsældum en allt hefur
komið fyrir ekki. Playstation 3
hefur selst illa. Hún hefur verið
gagnrýnd fyrir að vera ekki næstum því öllum kostum gætt sem
framleiðendur hennar vonuðu og
leita æ fleiri á náðir annarra fyrirtækja til þess að svala losta sínum
í tölvuspil. Nintendo Wii er
ótvíræður sigurvegari þessa árs,
en hún hefur slegið öllum sölutölum við. Í öðru sæti er Xbox tölvan
sem nálgast tíu milljóna eintaka
múrinn, og langt á eftir er

Playstation 3. Sony menn þurfa
því að drífa sig aftur að teikniborðinu og leysa þennan vanda
fljótt, áður en það er um seinan,
því áður hafa vinsælar tölvur
horfið af sjónarsviðinu á svipaðan
hátt, til dæmis framleiddu Sega
ekki fleiri leikjatölvur eftir að
Dreamcast leit dagsins ljós.

0,!934!4)/. 

3TËÈ EKKI UNDIR
V¾NTINGUM
FRAMLEIÈENDA
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Hundur étur kött og annan hund
Tölvuleikurinn Canis Canem Edit
eða Bully er einn heitasti leikurinn fyrir þessi jólin.
Leikurinn er gefinn út
af Rockstar-fyrirtækinu, en sjaldan bregst
þeim bogalistin. Í leiknum fara menn í hlutverk
Jimmy Hopkins, fimmtán ára gamals skólastráks, sem hefur verið
rekinn úr öllum skólum
sem hann hefur hafið
nám við. Núna er búið
að senda hann í heimavistarskólann Bullworth
og þar byrjar ballið. Leikurinn
gerist allur í skólanum eða þar í
kring. Jimmy þarf að slást við

Bestu PC
leikir ársins
Amazon.com hefur valið sjö bestu
PC tölvuleiki ársins, en þeir hafa
allir selst ansi vel.
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hrekkjusvín og annan lýð, til þess
að sýna að hann láti ekki vaða yfir
sig og að skólinn sé
hans. Verkefnin eru
mjög skemmtileg og
fjölbreytt þótt sum
þeirra séu erfiðari en
önnur. Sem dæmi um
verkefni þarf maður að
fylgja spikfeitu nördi á
klósettið og passa að
hann verði ekki laminn
í spað á leiðinni. Jimmy
þarf svo að mæta í tíma,
en það eru tveir tímar á
dag. Auðvitað er hægt
að skrópa og gera eitthvað annað,
en þá þarf maður að passa sig á
gæslumönnum. Í tímunum þarf

maður að leysa ýmsar smáþrautir,
sem bæta mann á mörgum sviðum. Í leikfimi spilar maður skotbolta, glímir og stundar hnefaleika, og verður maður því betri
að slást fyrir vikið, en það er mikið
slegist í Bullworth. Svo verður
maður auðvitað að vera kominn í
háttinn fyrir tvö og eftir ellefu er
útivistarbann. Bully er besti leikur sem ég hef spilað mjög lengi.
Hann er alveg ótrúlega skemmtilegur og stýringarnar þægilegar.
Fjölbreytileiki leiksins er lykilatriði og söguþráðurinn er æði.
Bully er alls ekki fyrir þá yngstu
enda mjög grófur á köflum. Ég
hlakka mikið til þess að spila þennan leik í jólafríinu.
$ËRI $.!
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VINTÕRA OG HASARLEIKUR
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"ULLY ER FR¹B¾R LEIKUR SEM ¹ ERINDI
Å JËLAPAKKANN HJ¹ ELDRA LIÈINU
,EIKURINN ¹ N¾STUM ÖVÅ SKILIÈ
FIMM STJÎRNUR EN ÖAÈ VANTAR BARA
HERSLUMUNINN TËNLISTIN TIL D¾MIS ER
EKKI ALVEG NËGU GËÈ

Líka fyrir þig;
lífið, fréttirnar
og fjörið á ensku
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Á alltaf til Homeblest í eldhússkápnum

 !THUGAÈU

(VAÈA MATAR G¾TIRÈU SÅST VERIÈ ¹N
¶AÈ HLÕTUR AÈ VERA SÒKKULAÈI ÖAÈ ER
UPP¹HALDIÈ MEÈ STËRI U I %N Å ÎÈRU S¾TI
ER ÅSLENSKUR FISKUR

... að gamaldags jólaepli
standa enn fyrir sínu,
þó að börnin í dag fái
ýmislegt sætara en
svo. Það er gott að
geta gripið til þeirra
yfir hátíðarnar þegar
magann lengir eftir
öðru en sætindum og
svo eru þau líka svo
undurfallega rauð.

"ESTA M¹LTÅÈ SEM ÖÒ HEFUR FENGIÈ
+JÎTSÒPAN HENNAR MÎMMU ÖAÈ ER ÖAÈ
BESTA SEM ÁG F¾
%R EINHVER MATUR SEM ÖÁR FINNST
VONDUR
.EI ÁG GET EKKI SAGT ÖAÈ ¡G ER EIGIN
LEGA AL¾TA
,EYNDARM¹L ÒR ELDHÒSSK¹PNUM
0ARMESAN OSTUR EÈA -ALDON SALT SETUR
PUNKTINN YFIR I IÈ -ÁR FINNST ÖAÈ ALLTAF
¾ÈISLEGT

(VAÈ BORÈAR ÖÒ TIL AÈ L¹TA ÖÁR LÅÈA
BETUR
¶ARNA ER SÒKKULAÈI MJÎG STERKUR PUNKT
UR %N MÁR FINNST LÅKA ALLTAF VOÈALEGA
GOTT AÈ F¹ MÁR ÅS
(VAÈ ¹TTU ALLTAF TIL Å ÅSSK¹PNUM
¡G ¹ ALLTAF TIL MJËLK Å ÅSSK¹PNUM OG
(OMEBLEST UPPI Å H¹UM SK¹P ¡G ER
ALGJÎR KLASSÅK KARL ¡G ER AL¾TA EN MAT
URINN ÖARF EKKERT ALLTAF AÈ VERA EITTHVAÈ
FLOTTUR
%F ÖÒ YRÈIR FASTUR ¹ EYÈIEYJU HVAÈ
T¾KIRÈU MEÈ ÖÁR
¡G MYNDI VILJA VERA MEÈ FOIE GRAS OG
TESKEIÈ MEÈ MÁR ¶¹ V¾RI ÁG GËÈUR ¹
EYJUNNI

(VAÈ ER ÖAÈ SKRÅTNASTA
SEM ÖÒ HEFUR BORÈAÈ
¡G HEF BORÈAÈ
KRËKËDÅL OG
FROSKALAPP
IR ¶AÈ ER
KANNSKI HELST
TILHUGSUNIN
UM AÈ BORÈA
ÖENNAN MAT
SEM ER SKRÅTIN
EN SVO ER ÖETTA
MJÎG
EÈLILEGT
OG ÖYKIR
KANNSKI
EKKI MERKI
LEGT LENGUR

MATUROGVIN FRETTABLADIDIS

¥TÎLSK MEISTARAVÅN UM H¹TÅÈARNAR

6¥.6)¨52)..
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Hátíðlegt í gjafaumbúðum
Í desembermánuði gera vínáhugamenn alla jafna sérstaklega vel við sig og
kaupa dýrari vín en aðra mánuði ársins. Framboðið af vandaðri vínum er
meira á þessum árstíma en alla jafna og sérvara ratar inn sem annars er
ekki á boðstólum. Vert er að vekja sérstaka athygli á því að oftast er lítil
álagning á vörum í gjafaumbúðum, glösum sem fylgja með flöskum o.s.frv.
Erlendis ratar svona varningur yfirleitt í sérvöruverslanir en hér verður
ekki komist lengra en í hillur einkasölunnar og þar eru litlir möguleikar á
að breiða úr sér og merkja vöruna með gassagangi. Því líta innflytjendur á
gjafaumbúðirnar og fylgihlutina sem einn af örfáum möguleikum til
kynningar og það endurspeglast í lágu verði sem kemur neytendum til góða.
Þrátt fyrir há áfengisgjöld á Íslandi eru ekki öll vín dýr hérlendis. Um
leið og komið er í milliverðflokk, um 1.500 kr., eru vín hérlendis á sambærilegu verði og erlendis. Ég þreytist ekki á því að vísa vínáhugafólki í þennan
verðflokk og minni á það að allt að fimmfaldur munur er á framleiðsluverði
víns sem kostar 1.000 kr. og víns sem kostar 1.500 kr. Ofurskattar og gjöld
skekkja myndina svo hroðalega í vínbúðum ríkisins.
Flestar spurningar um vín sem ég fæ í desember snúast um hvaða vín
eigi að drekka með jólamatnum. Oftast á fólk þá við íslenskan hátíðarmat á
borð við hangikjöt, rjúpu og hamborgarhrygg. Í vínbúðunum liggja frammi
ágætis upplýsingar um hvaða vín geta gengið með slíkum mat. Ég hef áður í
pistlum mínum viðrað efasemdir mínar um það hversu vel vín eiga við
slíkan mat og endurtek þær hér. Malt og appelsín með hangikjötinu, portvín
með rjúpunni og belgískur munkabjór með hamborgarhryggnum eru bestu
samsetningar sem ég get mælt með. Um veglegan hátíðarmat af öðrum toga
gilda hefðbundnar leikreglur um samsetningu víns og matar. Ítölsku vínin
sem ég fjalla um hér á síðunni ganga með flestum mat og eru einnig góð
eins og sér. Ég mun fjalla um fleiri ítölsk vín í næstu viku.
 BOTNINN HVOLFT

Rándýr vín er hægt að kaupa í vínbúðum og
selja til útlanda með góðum hagnaði. Til dæmis
er hið rándýra og eldgamla koníak Frapin
árgerð 1888 tugum þúsunda ódýrari hér en á ebay. Kostar aðeins 298.000 kr ...

Njótið jólamatarins!
J

Kælið matvæli fljótt eftir suðu.
Hitastig í kæli á að vera 0-4°C.

J

Þvoið hendur oft og vel.
Borð, ílát, áhöld og skurðarbretti
eiga að vera hrein.

J

Krossmengun verður ef bakteríur
berast frá hráum matvælum yfir í
tilbúin matvæli. Haldið hráum og tilbúnum matvælum aðskildum.

J

Gegnsteikið eða gegnsjóðið kjöt.
Heit matvæli á hlaðborði eiga að
vera við amk 60°C.

J
J Gleðileg jól og farsælt komandi ár

J

J

JJ

J

J
J

Umhverfisstofnun Suðurlandsbraut 24 108 Reykjavík sí

J

Þegar mikið er lagt í matreiðsluna má ekkert klikka
og fæstir eru tilbúnir að
taka mikla sénsa og kaupa
vín sem þeir þekkja ekki.
Aðrir eru opnir fyrir nýjungum eða velja trausta
framleiðendur eða vín í
kunnuglegum stíl. Umfjöllun Fréttablaðsins um
hátíðarvín þetta árið er
þematengd og lítum við til
Ítalíu af nokkrum ástæðum.
Ítölsk vín mjög eiga vel við fjölbreyttan mat. Þau eru yfirleitt
ekki mjög þung sem er kostur
þar sem flestir éta yfir sig á jólunum og þung vín sem taka
mikla orku frá manni eru ekki á
bætandi! Þau eru líka dásamleg
með ostum og súkkulaði og því
prýðilegur fylgisveinn inn í
kvöldið á rólegheitastundum við
bóklestur og sjónvarpsgláp. Síðast en ekki síst urðu Ítalir
heimsmeistarar í fótbolta í
sumar og sá gleðilegi árangur
fyrir okkur aðdáendur Ítala
kemur enn upp í hugann í hvert
skipti sem ég bergi á ítölskum
vínum!
Ég fékk til liðs við mig nokkra
blaðamenn og vínáhugamenn til
að smakka ítölsk vín. Flestir
voru í senn ánægðir og hissa.
Hissa vegna þess að flestir eru
vanir að drekka ódýrari ítölsk
vín og leita sjaldnast í þann
verðflokk sem ég miðaði við en
það eru vín sem kosta frá 1.500
kr. og upp úr. Ánægðir voru
smakkararnir
vegna
þess
hversu gífurlega öflug þessi vín
eru og traust. Það er líka býsna
einfalt að átta sig á gæðum og
massa ítölsku vínanna út frá
verðinu. Betri chianti-vínin
kosta um 1.500 kr. og eftir því
sem þau verða dýrari þá verða
þau þyngri og öflugri. Þetta
gildir allt að þriðja þúsundinu.
Þá taka við chianti-vín sem eru
orðin mjög massíf og boltar eins
og amarone og brunello di
montalcino.

4OPPVÅN FR¹ 4OSKANA
Ítalía er mesta vínframleiðsluland heims og Toskana er hjarta
ítalskrar víngerðar. Höfuðþrúga
héraðsins er sangiovese og öll
vínin sem við fjöllum um hér
eru úr henni eða afbrigði hennar
brunello sem kennd er við þorpið Montalcino. Chianti er heitið
á hæðum í nágrenni
Flórens. Vínin eru
kennd við svæðið og
kölluð classico ef þau
eru úr kjarna svæðisins af bestu ekrunum.
Fontodi
chianti
classico er afar góður
kostur fyrir þá sem
vilja hreint og beint
chianti
af
betra
taginu. Ferskt og ljúft
og á erindi með léttari hátíðarréttum. Vel
þroskað miðað við
aldur, en árgangurinn
er 2004. 1.890 kr.
Castello Di Querceto chianti classico
riserva er af hinum
frábæra 2001 árgangi
og hér höfum við
fært okkur upp um
þyngdarflokk. Orðið
eins gott og hefðbundið chianti vín
getur orðið áður en
mikið er farið að
„fikta í því“ eins og
stundum er sagt.
2.290 kr.
Dievole er
framleiðandi
sem
hefur
vakið
mikla
athygli víða um heim. Í
nýlegri vínbók frá ameríska tímaritinu Food &
Wine eru vín framleiðandans í þriðja sæti
yfir bestu kaup frá
Toskana. Þarna heldur
um taumana kornung
þýsk
víngerðarkona
sem heimsótti Ísland í
sumar. Rinascimento
er vinsælasta vínið
(1.490 kr.) og La

Vendemmia (2.290 kr.) er afar
vel gert í klassískum léttum stíl.
Hlutirnir fara hins vegar verulega að gerast í Novecento en
smökkunarhópurinn
kolféll
fyrir því víni. Massíft en ljúft og
ekki of ágengt. 3.190 kr.
Argiano er firnagóður
framleiðandi sem gerir
vín á afar hagstæðu
verði. Argiano Rosso
Di Montalcino (1.750
kr.) er eitt af vínunum
sem Vínþjónasamtökin veittu Gyllta
glasið í október.
Argiano Brunello
di Montalcino er
feykilega vel gert
vín, kryddað og höfugt og batnar eftir
því sem lengra líður
frá því að flaskan
er
tekin
upp!
Smökkunarhópurinn leitaði mikið í
þetta vín í restina á
smökkuninni. Flott að
geta fengið svona gott
brunello á þessu verði.
3.290 kr.
Castellani er annar
mjög góður framleiðandi og hin hagstæðu
kaup
Campomaggio
chianti classico (1.490
kr.) fékk Gyllta glasið
í fyrra. Brunaio Brunello di Montalcino er
ákaflega vel gert vín
sem ræður við öflugan
mat og verðið er
mjög gott. 3.290
kr.
Banfi er eitt þekktasta
vörumerki Ítala í vínum
og á fastan hóp aðdáenda. Banfi Brunello
di Montalcino fékk
strax afgerandi stuðning í smökkunarhópnum og er sannarlega
aðlaðandi. Eitt þeirra
vína
sem
menn
hamstra í Fríhöfninni.
4.190 kr.
EINARLOGI FRETTABLADIDIS

Perlan er samastaður sælkera
Í Perlunni leynist lítil sælkeraverslun með dýrindis kræsingum. Stefán Sigurðsson sagði
verslunina státa af breiðum vöruhópi. „Við erum með sultur og
dijon-sinnep, rækjur frá Malasíu
og Taílandi, dádýr og nautalundir.
Svo erum við með reyktan lax og
mjög mikið af innfluttum frosnum sveppum, bæði villisveppum
og kantarellusveppum,“ sagði
hann.
Verslunin hefur verið starfrækt í ein þrjú ár og var komið á
laggirnar í gegnum veitingastaðinn. „Þetta eru allt vörur sem við
erum með umboð fyrir,“ sagði
Stefán. „Við vorum með gestakokk frá Bourgogne á veitinga-
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LAGGIRNAR Å GEGNUM VEITINGASTAÈINN Å
0ERLUNNI EN ÖAÈ ¾TTI AÈ TELJAST NOKKUÈ
ËH¾TT AÈ TREYSTA DËMGREIND KOKKANNA
ÖAR
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staðnum. Þegar hann sá dijonsinnepið sem við vorum að nota
sagði hann bara að það væri ekki

alvöru, og kom okkur í samband
við einn besta sinnepsframleiðandann í Bourgogne. Þannig hafa
þessi sambönd komið til,“ sagði
Stefán, en í hillunum má einnig
finna sultur frá Thursday Cottage,
sem er einn af þremur bestu
sultuframleiðendum í Bretlandi
og brauðtertubrauð frá Ítalíu.
Sveppirnir hafa verið afar
vinsælir hjá sveppaunnendum,
og sagði Stefán þá nánast ómissandi í jólamatseldina. Enginn
starfsmaður er í búðinni, en það
á þó að vera vandalaust að fá ráðleggingar varðandi vöruna. „Það
er fullt hús af kokkum hérna ef
fólk vill spyrjast fyrir,“ sagði
Stefán og hló.
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-ADONNA OG 'UY Å VANDA
Samkvæmt breska götublaðinu Daily Mail stendur
hjónaband Madonnu og
Guy Ritchie á brauðfótum
sökum ólíkra skoðana á
ættleiðingarmálum þeirra.
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LANDI FYRIR NOKKRUM ¹RUM

Frumsýndur
vestanhafs
Breski sjónvarpsþátturinn Footballer´s Wives verður lagaður að
bandarískum markaði og mun
hefja göngu sína þar í landi á
næsta ári ef allt gengur að óskum.
Orðrómur er uppi um að Bryan
Singer, sem leikstýrði síðast
Superman Returns, muni leikstýra
fyrstu þáttaröðinni. Footballer´s
Wives gekk í fimm ár í Bretlandi
við miklar vinsældir.

Madonna lýsti því yfir í frönsku
blaði að hún vildi ættleiða að nýju
og að þessu sinni stúlkubarn frá
Malaví. Mörgum er það enn í
fersku minni þegar hjónin ættleiddu strákinn Davíð frá sama
landi og allt það fjaðrafok sem
varð í kringum það mál en poppdrottningin lætur engan bilbug á
sér finna heldur vill halda áfram á
sömu braut.
Faðir Guy, John Richie, sagði í
samtali við Daily Mail að mjög
erfiðir tímar væru í hjónabandi
sonar síns og tengdadóttur. „Davíð
er mjög fallegur strákur og Guy
er mjög góður við hann,“ sagði
John. „Þau eru hins vegar undir
miklu álagi vegna allrar þeirrar
fjölmiðlaumfjöllunar sem ættleiðingin fékk en hún olli mikilli
spennu í sambandi þeirra,“ bætti
John við. Heimildarmenn Daily
Mail segja Madonnu ólma í að ættleiða aftur en Guy sé á báðum
áttum. Hann hafi ekkert á móti því
að fá nýjan fjölskyldumeðlim en
vill bíða þar til Davíð komi sér vel
fyrir í London.
Talsmaður National Children‘s
Home London Black Families taldi
rétt að fjölskyldur biðu í eitt ár eftir
fyrstu ættleiðingu en það færi þó
eftir aldri barnsins. „Foreldrarnir
þurfa að leyfa barninu að aðlagast,“ sagði talsmaðurinn í samtali
við blaðið. „Þegar hjón eignast
barn sjálf er oftast beðið í níu til
tíu mánuði ef þau vilja eignast
annað,“ bætti hann við.
Sögusagnirnar um bresti í
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LAUSU AÈ NÕJU EN HANN ER ÖEKKTUR FYRIR
AÈ SKIPTA REGLULEGA UM VINKONUR

Aftur á lausu
David Walliams úr Litla Bretlandi
er þekktur fyrir að vera við marga
konuna kenndur, nú síðast við
fyrirsætuna Emily Scott. Því sambandi lauk þó þegar Scott flaug til
Ástralíu til að heimsækja fjölskyldu sína. Eftir að hafa verið í
burtu í nokkurn tíma fjaraði sambandið út og Walliams er því á
lausu á ný.

Saman um
jólin
$!6¥¨ /' .µ*! &*®,3+9,$!. -ADONNA OG $AVÅÈ SEM VAR ¾TTLEIDDUR FR¹ -ALAVÅ

¹SAMT SYSTKINUM SÅNUM ÖEIM ,OURDES OG 2OCCO

hjónabandinu fengu byr undir
báða vængi fyrir hálfum mánuði
þegar sást til Guy og Madonnu
deila hart á veitingastaðnum Cecconi. „Guy sakaði eiginkonu sína
um að vera ráðrík en Madonna lék
sér að matnum sínum,“ sagði einn
sjónarvottur. „Það andaði köldu á
milli þeirra,“ bætti sjónarvotturinn við.
Daily Mail greinir enn fremur
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frá því að Guy svíði undan því að
eiginkona hans skuli hafa mætt
ein í sjónvarpsviðtal til að útskýra
afstöðu sína en náinn vinur hjónanna segir að Guy hafi gjarnan
viljað hlustað á sjónarmið allra.
„Henni finnst eins og hann styðji
ekki við bakið á sér og honum
finnst eins og hún sé að fara á bak
við hann,“ sagði einn heimildarmaður Daily Mail.
FGG

Sharon Stone og
Christian Slater
eru
nýjasta
parið í Hollywood.
Parið
hefur þrjóskast
við að gangast
við sambandinu,
eins og algengt
er í stjörnuheimi, en kunn34/.% /' 3,!4%2
ugir segja að
Stone ætli að bjóða Slater að verja
jólunum með sér. Því hefur þó
verið fleygt að hvorki Stone né
Slater búist við því að sambandið
endist lengi, en séu bæði ánægð
með fyrirkomulagið eins og er.

Björk syngur í nýju
myndbandi U2
Söngkonan Björk Guðmundsdóttir
er á meðal fjölmargra stórstjarna
sem koma fram í nýjasta myndbandi U2 við lagið Window in the
Skies. Lagið er eitt tveggja nýrra
laga á nýrri safnplötu U2 sem kom
út á dögunum. Hitt er þeirra
útgáfa af The Saints Are Coming
sem þeir unnu í samvinnu við
rokkarana í Green Day.

"*®2+ ¥SLENSKA SÎNGKONAN ER ¹ MEÈAL
ÖEIRRA SEM KOMA FRAM Å NÕJASTA MYND
BANDI 5

Myndbandið er þannig uppbyggt að birt eru myndskeið frá
hinum ýmsu hljómsveitum og
tónlistarmönnum á tónleikum og
er látið líta út fyrir að þeir séu að
spila og syngja Window in the
Skies.
Auk Bjarkar koma fram í
myndbandinu helstu stjörnur
tónlistarsögunnar á borð við Elvis
Presley, Bítlana, Frank Sinatra,
Jimi Hendrix, Led Zeppelin, Johnny
Cash, David Bowie, Bob Marley
og Louis Armstrong. Einnig eru
þar nýrri listamenn eins og The
White Stripes, Mary J. Blige, Kurt
Cobain og Beck.
Eru meðlimir U2 jafnframt
klipptir inn í myndbandið og þeir
látnir líta út fyrir að vera á
tónleikum að hlusta á lagið og
fylgjast með stjörnunum. Kemur
þetta allt saman skemmtilega út og
hlýtur að vera mikill heiður fyrir
Björk sem hitaði upp fyrir U2 með
Sykurmolunum á sínum tíma.

Vill engin börn
Tónlistarmaðurinn Robbie Williams segist ekki vilja eignast börn
því hann myndi ekki þola það ef
þau yrðu fyrir sársauka í lífi sínu.
Í viðtali við Big Issue-tímaritið
sagði hann að sársaukinn sem
börnin myndu þurfa að ganga í
gegnum einhvern tímann á ævinni
vegi of þungt á móti því jákvæða í
lífinu. „Ég trúi því ekki að þú fullkomnir líf þitt með því að eignast
börn,“ sagði Robbie. „Hver er
tilgangurinn? Ég get ekki tryggt
það að ég muni ekki eignast barn
sem þjáist einhvern tímann á
ævinni. Ég vil ekki sjá slíkt. Það er
of mikið fyrir mig.“
Í viðtalinu gefur Robbie í skyn
að hann ætli að taka sér gott frí á
næstunni. „Það er ekkert land sem
ég vil sigra, enginn leikvangur
sem ég vil syngja á og það er engin
bíómynd sem ég vil vera í.“
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<HBHÏB>

<HBHÏB>

<HBHÏB>

8.999

19.999
SGHX680
GSM SAMSUNG SGH-X680
Tri-Band GSM 900/1800/1900
Þyngd 80 g, með 65 þús. lita
TFT skjá (120x160 punktar)
Skjár utan á síma (96x96 punktar)
Ending rafhlöðu allt að
3 klst. í tali og 250 klst. í bið
VGA myndavél 640x480 - hreyfimyndataka
MP3/AAC spilari
Handfrjáls hátalari, vekjari, dagbók
GPRS/EDGE gagnaflutningur
Bluetooth

SGHX160
GSM SAMSUNG SGH-X160
Dual-Band GSM 900/1800
Þyngd 77 g, með 65 þús. lita
TFT skjá (120x160 punktar)
Ending rafhlöðu allt að
3,5 klst. í tali og 360 klst. í bið
GPRS gagnaflutningur
WAP, xHTML, HTML og Java netstuðningur
SMS/MMS/EMS skilaboð
1000 nöfn í símaskrá

Ã

29.999

SGHX820
GSM Samsung SGH-X820
6,9mm þykkur GSM sími frá Samsung
Tri-Band GSM 900/1800/1900
Þyngd 66 g, með 26 þús. lita
TFT skjá (220x176 punktar)
Ending rafhlöðu allt að
2,5 klst. í tali og 260 klst. í bið
2 megapixla myndavél - hreyfimyndataka
MPEG4 afspilun
MP3 spilari
Handfrjáls hátalari, vekjari, dagbók
GPRS/EDGE gagnaflutningur
Bluetooth

ÏB> ÃGÌÁA6JHHÏB> ÃGÌÁA6JHHÏB>

ÁA6

7.999

;g{W¨gi
kZgÂ

3.999

DORO 131
DORO 131 DECT ÞRÁÐLAUS SÍMI
Þráðlaus DECT sími
10 klst í tali
100 klts í bið
Dregur 50m innanhús, allt að 300m utan
Númerabirtir
Stillanlegur hljóðstyrkur
Velja má um nokkra hringitóna
10 skammvalsminni fyrir símanúmer
Takkalás

5.999

séu keypt 2 handtæki greiðir þú aðeins 8.999
KX-TG1100ES
PANASONIC DECT KX-TG1100
Símaskrá fyrir 50 nöfn og númer
Rafhlaðan endist í allt að 10 klst.
120 klst. í biðstöðu
Vekjaraklukka
Takkalás
Endurval
Línurofstakki (R-takki)
Festa má móðurstöðina á vegg

séu keypt 2 handtæki greiðir þú aðeins 9.999
KX-TG7100
PANASONIC DECT KX-TG7100
Stafrænn DECT/GAP sími
Númerabirtingarminni 50
Símaskrá fyrir 20 nöfn og númer
Skammval 10 nr.
Rafhlaðan endist í allt 20 tíma í stöðugu tali
170 tíma í biðstöðu
Íslenskur leiðarvísir
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3URTSEY ER SJ¹LFST¾TT RÅKI
Margir þekkja Wikipedia,
alfræðiorðabókina á netinu
sem allir geta breytt og
bætt upplýsingum í. Færri
þekkja þó Uncyclopedia,
Óalfræðibókina, sem allir
geta breytt og bætt bulli í.
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PLÎTUNA

Þriðju leiðinni fagnað
Útgáfutónleikar vegna plötunnar
Þriðja leiðin voru haldnir í Iðnó á
dögunum. Þriðja leiðin er samstarfsverkefni Barkar Hrafns
Birgissonar gítarleikara, Elísabetar Eyþórsdóttur söngkonu og
Einars Más Guðmundssonar rithöfundar. Lögin á plötunni eru öll
eftir Börk en textarnir eru eftir
Einar Má.
Áhorfendur kunnu vel að meta
tónleikana og klöppuðu óspart
fyrir þeim Berki, Betu og Einari
Má. Einnig komu þar fram foreldrar Betu, Ellen Kristjánsdóttir
og Eyþór Gunnarsson, Þorgrímur
Jónsson, Scott McLemore, Sigurður Flosason, Kjartan Hákonarson
og Ómar Guðjónsson.
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UPP LJËÈ ÒR NÕÒTKOMINNI BËK SINNI ¡G
STYTTI MÁR LEIÈ FRAMHJ¹ DAUÈANUM 4EXT
ANA ¹ PLÎTUNNI ¶RIÈJA LEIÈIN ER EINMITT
AÈ FINNA Å BËKINNI
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LÎG AF PLÎTUNNI ¶RIÈJA LEIÈIN ¹ ÒTG¹FU
TËNLEIKUNUM
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ENDA OG KUNNI GREINILEGA VEL AÈ META
FRAMMISTÎÈU %LÅSABETAR OG FÁLAGA

Uncyclopedia, eða „Óalfræðibókin“, lítur nákvæmlega eins út
og Wikipedia við fyrstu sýn, en
við nánari skoðun sést að allt
sem í henni stendur er algjör
vitleysa. Á síðunni má lesa að
Jesús Kristur hafi verið 56. forseti Bandaríkjanna, Grænland
sé hitabeltiseyja og að strandvörðurinn David Hasselhoff sé
einn
virtasti
vísindamaður
heims. Hann hafi einnig verið
helsta orsök falls Berlínarmúrsins og sameiningar Austur- og
Vestur-Þýskalands.
Öllum greinunum fylgja svo
tilvitnanir í rithöfundinn Oscar
Wilde, sem hefur margt misgáfulegt um flest að segja, og marga
aðra, þar á meðal leikarana Mr. T
og Samuel L. Jackson og George
Bush Bandaríkjaforseta.
Ísland fær að sjálfsögðu
umfjöllun eins og í öllum góðum
fræðiritum. Samkvæmt Óalfræðibókinni tala Íslendingar „björksku“, enda ræður söngkonan ástsæla, Björk Guðmundsdóttir,
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HELSTA INNFLUTNINGSVARA ¥SLANDS
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ríkjum á landinu. Svarthöfði er
hins vegar konungur landsins og
hefur verið það síðan 1906. Danir
viðurkenna ekki sjálfstæði landsins og kindur eru helsti gjaldmiðillinn.
Bobby Fischer er helsta innflutningsvara Íslands samkvæmt
síðunni og Baugur Group það
helsta sem Íslendingar flytja út.
Þjóðsöngur landsins var „Er nokkuð rangt við dýrakynlíf?“ þar til
honum var skipt út fyrir „Við
treystum á þorskinn“. Surtsey er
hins vegar sjálfstætt kommúnista-

ríki, sem hefur slitið tengslum við
Ísland.
Á annarri eyju nálægt Íslandi
er Nýja-Bjarkarborg. Hún skiptist
í tvennt, annars vegar íshöll Bjarkar og hins vegar hverfi fátækra
þræla, sem búa í 30 manna hópum
í moldarkofum. Þrælarnir eru alls
um 15 þúsund talsins, en í íshöll
Bjarkar býr enginn nema hún og
fjöldi þjónustuvélmenna.
Meira rugl má lesa á síðunni
sjálfri, www.uncyclopedia.org, og
getur hún verið ágætis tímaþjófur
í skammdeginu. STEINDOR FRETTABLADIDIS

Tinna teiknar
femíníska jólasveina
Veittu vellíðan – gefðu gjafakort í NordicaSpa

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

Móttaka opin Þorláksmessu 9.00 –23.00
Aðfangadag 9.00 –13.00

Tinna Kristjánsdóttir femínisti
hefur teiknað myndir af öllum
jólasveinunum sem birtast ein
og ein á vef Femínistafélagsins
þegar jólasveinarnir koma til
byggða. Jólasveinarnir hennar
Tinnu eru bleikklæddir femínistar og færa börnum og fullorðnum önnur skilaboð en þeir rauðu.
„Hún Katrín Anna, talskona
Femínistafélagsins, bað mig í
fyrra um að teikna nokkra jólasveina, einn á dag, með þessum
óskum jólasveinanna,“ segir
Tinna.
Stekkjastaur óskar sér að
launamun kynjanna verði útrýmt
og Stúfur óskar sér fleiri konur í
valdastöður. Allir þrettán hafa
þeir femínískar jólaóskir.
„Þetta er byggt á körlum sem
ég teiknaði með vinstri hendinni
fyrir fimmtán árum, sem þeim
leist vel á,“ segir Tinna, sem er
þrátt fyrir það rétthent. „Þegar
maður er lítill þá prófar maður
eitt og annað og að teikna með
vinstri hendi er eitt af því. Þetta
er eins og að skrifa nafnið sitt
afturábak á hvolfi með
vinstri
hendinni,
bara til að
sjá
hvað
maður getur.
Þetta er bara
ákveðinn
stíll.“
Femínistafélagið
gaf út jólakort í fyrra
með einum
jólasveininum og mun
senda
út
annað núna
sem styrktaraðilar
og
aðrir
sem
félagið vill
óska gleðilegra jóla fá

4)..! +2)34*.3$«44)2 4INNA TEIKNAR

ALLA JËLASVEINANA MEÈ VINSTRI HENDI ÖË
AÈ HÒN SÁ RÁTTHENT
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inn um lúguna, til dæmis stjórnmálaöfl.
„Ég byrjaði á að
gera þetta í fyrra,
en þá var þó nokkuð liðið á desember, svo að ég teiknaði bara nokkra.
Ég kláraði þá
núna í desember,
áður en sá fyrsti
kom til byggða,“
segir Tinna.“
Jólasveinana
má sjá á www.
feministinn.is, en
þá verður alla
hægt að skoða
þegar Kertasníkir
kemur til byggða á
aðfangadag.
SGJ
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SVEINNINN 'LUGGA
G¾GIR ER KOMINN TIL
BYGGÈA

MIÐASALA Í SMÁRABÍÓ OG REGNBOGANN Á

DAVID EDWARDS, DAILY MIRROR

“SIGUR”

AUBRAY DAY, TOTAL FILM

MATTHEW BOND, THE MAIL ON SUNDAY

“STÓRFENGLEG”
CHARLES GANT, HEAT

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

ZOO

“FRÁBÆR”

DEBORAH ROSS, THE SPECTATOR

MARK ADAMS SUNDAY MIRROR

“MÖGNUÐ”

JONATHAN ROSS, FILM 2006

SÍMI 564 0000

SKU
KU TALI
ÍSLENS
MEÐ ÍSLEN

SÍMI 462 3500

SÍMI 551 9000

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

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

kl. 6, 8.20 og 10.40 B.I. 10 ÁRA
kl. 6 og 9 B.I. 14 ÁRA
kl. 6
kl. 5.50
kl. 8 og 10.10 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

Grínarar í gull
Það er ekki bara íslensk tónlist sem
selst vel á DVD fyrir jólin, íslenskt
grín virðist sömuleiðis ætla að
verða áberandi í jólapökkum landsmanna í ár. Þannig hafa DVD-diskar með grínþáttunum Stelpunum,
Strákunum og Svínasúpunni fengið afar góðar viðtökur og hafa náð
þeim áfanga að hafa selst í yfir
fimm þúsund eintökum.
Gulldiskar voru afhentir leik-

urum og aðstandendum grínþáttanna þriggja af þessu tilefni um
síðustu helgi. Við það tækifæri
færðu grínararnir og Stöð 2
Mæðrastyrksnefnd eintök af diskunum vinsælu sem og spurningaspilið Meistarann. Mæðrastyrksnefnd mun svo færa gjafirnar
þeim fjölskyldum sem eiga um
sárt að binda og neyðast til að leita
aðstoðar við að halda jólin.

¥ 36®245- &®45- (LJËMSVEITIN ¥ SVÎRTUM FÎTUM ¾TLAR AÈ LEGGJA UPP LAUPANA EFTIR ¹TTA ¹RA STARF
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Einn með gítarinn
Tónlistarmaðurinn Birgir Örn
Steinarsson, eða Biggi, heldur tónleika á Kaffi Hljómalind í kvöld.
Þar mun hann spila einn með
kassagítarinn lög af fyrstu sólóplötu sinni, Id, og gömul lög með
Maus.
„Mér finnst reyndar alltaf betra
að standa á sviði með einhverjum
öðrum þannig að ég hef verið svolítið tregur við að gera þetta,“ segir
Biggi. „Ég fór með vinum mínum í
Fræ til Keflavíkur um daginn sem
rótari. Pétur Ben hafði afboðað sig
og um leið og ég labbaði inn báðu
þeir á staðnum mig um að taka
nokkur lög. Það gekk vel og ég
ákvað að það væri ekki slæm hugmynd að flytja lögin einn,“ segir
hann. Bætir hann því við að flest
lögin hafi verið samin á kassagítar
og því henti það vel að spila þau í
sinni nöktustu mynd.
Biggi spilaði síðast hér á landi
með hljómsveit sinni á Iceland Airwaves-hátíðinni. Þótt einhverjir
hafi fundið að tónleikunum segir
Biggi að það hafi verið ótrúlega gott
að finna hve margir hafi staðið við
bakið á sér. „Mig langar að reyna að
koma á næsta ári með hljómsveitinni og halda útgáfutónleika á litlum stað. Ég held að það sem ég er
að gera passi betur við minni staði
og ég vona að fólk geti þá ákveðið
sig í eitt skipti fyrir öll, því að allt
sem þú lest er lygi,“ segir hann og
hlær.

¥ "!2#%,/.! "IRGIR ®RN 3TEINARSSON ER

HANN VAR STADDUR Å "ARCELONA ¹ DÎGUN
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Biggi ætlar að eyða áramótunum úti í Bretlandi þar sem hann
hefur dvalið undanfarin tvö ár. Á
gamlárskvöld mun hann spila sem
plötusnúður á litlum bar sem Pete
Doherty hefur oft vanið komur
sínar á. Í lok janúar og í febrúar
ætlar hann síðan að halda nokkra
tónleika þar í landi til að kynna plötuna sína.
Tónleikarnir í kvöld hefjast
klukkan 21 og er frítt inn.
FB

Hljómsveitin Í svörtum fötum ætlar að hætta störfum
eftir þrenna tónleika sem
hún heldur á milli jóla og
nýárs.
Sveitin hefur verið starfandi í átta
ár og að sögn Einars Arnar Jónssonar hljómborðsleikara var
ákvörðunin tekin í mars síðastliðnum. „Við ætlum að hvíla okkur
á markaðnum og snúa okkur að
öðru, alla vega í bili,“ segir Einar
Örn og vill ekki útiloka að sveitin
muni eiga endurkomu einhvern
tímann síðar. „Það eru tvö ár síðan
við fórum fyrst að spá í þetta en
við höfum alltaf frestað þessu
enda hefur velgengnin alltaf verið
á uppleið. Við höldum að toppnum
sé náð núna og það er best að
hætta á toppnum.“

(VER Å SÅNA ¹TTINA
Fjórða plata Í svörtum fötum, Orð,
kom út á dögunum og hefur hún
fengið ágætis dóma þótt salan hafi
verið minni en á síðustu þremur
plötum sem allar fóru í gull, eða
yfir 5.500 eintaka markið. Segir
Einar Örn að salan hafi ekkert
haft með ákvörðun sveitarinnar
að gera, enda hafi hún verið tekin
í mars eins og áður sagði.
Meðlimir sveitarinnar, þeir Einar
Örn, Jónsi, Hrafnkell, Áki og Palli
fara nú hver í sína áttina og býst
Einar Örn við því að Jónsi verði sá
eini sem muni halda áfram í tónlistinni að einhverju viti. „Ég er
menntaður viðskiptafræðingur og
er þessa dagana að leita mér að
starfi í þeim geira. Hrafnkell er að
klára nám og er kominn í sumarbústaðabissness, Áki er í markaðsdeildinni hjá Glitni og Palli hefur
verið að kenna í Garðaskóla. Það
stefnir ekkert í að við séum að
fara að gera neitt mikið á tónlistarsviðinu á næstu misserum,“ segir
hann.

,ENGSTA FRÅIÈ ÖRJ¹R VIKUR
Einar Örn játar að það verði gríðarleg viðbrigði að hætta í hljómsveitinni. „Við vitum ekki alveg
hvaða áhrif þetta á eftir að hafa.
Lengsta frí sem við höfum tekið
síðustu sjö árin er þrjár vikur. Við
höfum verið stanslaust í þessu en
þessi sveitaballamarkaður var
hálflúinn þegar við vorum að
byrja 1999. Hann var eiginlega
búinn en hann hefur samt breyst
svolítið. Maður getur ekki gengið
að því vísu að fara á staði eins
og Selfoss og Keflavík
lengur enda höfum við
verið meira á Nasa,
Players og í Sjallanum.
Síðan
hefur
fyrirtækjaog
einkageirinn komið
mjög
sterkt
inn.“
-IKL
IR
FJÎL
SKYLDUMENN
Að sögn Einars Arnar eru
meðlimir Í svörtum fötum
miklir fjölskyldumenn og
geta núna einbeitt sér að
þeim. „Til lengdar er þessi
vinnutími ekkert mjög hentugur fyrir fjölskyldumenn en
við sjáum svo sannarlega ekki
eftir þessum tíma. Þetta er
búið að vera frábært.“
2OSALEGA MIKIL KEYRSLA
Síðustu tónleikar Í svörtum
fötum verða einmitt í helstu
vígjum sveitarinnar, í Sjallanum annan í jólum, á Players
29. desember og á Nasa
kvöldið eftir. Verður hörðustu
stuðningsmönnum
sveitarinnar sem mæta á
Players boðið á lokaballið
á Nasa. „Við ætlum fyrst
og fremst að vera við

sjálfir og vera extra mikið við
sjálfir,“ segir Einar Örn um þessa
síðustu tónleika. „Það verða engir
gestaleikarar eða neitt svoleiðis
eða einhverjar sprengingar. Þetta
verða týpísk Í svörtum fötum böll.
Það verður rosalega mikil keyrsla,
lögin spiluð aðeins of hratt, engin
pása á milli laga og lagavalið verður í samræmi við tónlistarsmekk
íslensks almennings,“ segir hann
og
hlær. FREYR FRETTABLADIDIS
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FORSTJÓRI HEILA KLABBSINS
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JÓLAMYNDIN Í ÁR

og
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„SNJÖLL OG BRÁÐFYNDIN“
-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

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl tal
VALIANT M/- Ísl tal
RACING STRIPESÍsl 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 - 8:15

B.i.7

BOSS OF IT ALL

kl. 5:50 - 8:15

B.i.12

MÝRIN

kl. 10:30

B.i. 12

THE US VS. J..

kl. 8:15

B.i.12

THE DEPARTED

kl. 10:10

B.i. 16

SANTA CLAUSE 3

kl. 5:50

Leyfð

HAGATORGI • S. 530 1919

/ KRINGLUNNI

/ ÁLFABAKKA

/ 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. 5:50 - 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 - 10

B.i.12

B.i.12

THE GRUDGE 2

kl. 10:10

B.i. 16

DEAD OR ALIVE

kl. 10:20

B.i.12

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl tal.

kl. 6

Leyfð

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl tal.

kl. 6

kl. 8:15 - 10:40

B.i.16

BÆJARHLAÐIÐ M/- Ísl tal.

kl. 3:40

Leyfð

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl tal.

kl. 3:30

Leyfð

DÉJÁVU

kl. 8 - 10:30

B.i. 12

kl. 3:40 - 5:50

Leyfð

FLUSHED AWAY M/-Ensk tal

kl. 8:10

Leyfð

BÆJARHLAÐIÐ M/- Ísl tal

kl. 3:30

Leyfð

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

SAW 3
SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl tal

B.i.12

Leyfð

HANDHAFAR SVARTA KORTSISNS FÁ 20% AFSLÁTT AF
ALMENNU MIÐAVERÐI EF GREITT ER MEÐ KORTINU
GILDIR EKKI MEÐ ÖÐRUM TILBOÐUM Í VIP SAL EÐA Á ÍSLENSKAR MYNDIR

Ullarhattarnir í jólaskapi

302%.'*5(®,,). (LJËMSVEITIN HEFUR
VERIÈ AÈ GERA ÖAÈ GOTT AÈ UNDANFÎRNU
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Jólatónleikar
í kvöld
Benni Hemm Hemm og Sprengjuhöllin munu spila á jólatónleikum á
Stúdentakjallaranum í kvöld kl. 21.
Sprengjuhöllin mun spila splunkunýtt jólalag, sem ber nafnið
„Sprengjujól“ og benda hljómsveitirnar námsmönnum sérstaklega á
að koma og fagna próflokum með
þeim. Aðgangseyrir er 500 krónur.
Hljómsveitirnar munu klæðast
jólalegum fötum og skemmta
tónleikagestum eins og þeim
einum er lagið. Liðsmenn Benna
Hemm Hemm munu til dæmis
klæðast
jólasveinabúningum.
„Auk þess er ég með ósnyrt rauðbirkið skegg og geng um í gúmmítúttum,“ segir Kári Hólmar Ragnarsson básúnuleikari. Að sögn
aðstandenda er óþarfi að koma
með góða skapið, enda er það til
sölu á staðnum.
SGJ

Hljómsveitin Ullarhattarnir heldur sína árlegu Þorláksmessutónleika á Hótel Borg á laugardaginn. Sveitin samanstendur af
þeim félögum Eyjólfi Kristjánssyni, Stefáni Hilmarssyni, Jóni
Ólafssyni, Friðriki Sturlusyni og
Jóhanni Hjörleifssyni.
„Þetta byrjaði allt fyrir um
átta árum þegar við komum
saman í fyrsta skipti á Þorláksmessu og það skal tekið fram að
þessi hópur spilar aðeins á
Þorláksmessu. Við höfum fengið
tilboð um að spila á öðrum tímum
en ávallt neitað,“ segir Eyjólfur.
„Þetta er ákveðinn inngangur í
jólin og maður hefur séð sömu
andlitin ár eftir ár. Við byrjum
rétt eftir að búðir loka klukkan
ellefu og spilum jólalög og íslensk
dægurlög. Það stóð til að við
myndum ekki gera þetta í ár en
þá bárust svo margar kvartanir
að við sáum okkur tilneydda til að
halda tónleikana,“ segir hann í
léttum dúr.
Að sögn Eyjólfs er tilgangur
Ullarhattanna sá að koma öllum í
gott jólaskap, þar á meðal þeim
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sjálfum. Oft hafa ýmsir leynigestir troðið upp með hin sérkennilegustu lög þessi kvöld við
góðar undirtektir. Forsala miða

The Knife á
toppnum
Silent Shout með sænsku hljómsveitinni The Knife hefur verið
valin besta plata ársins af bandarísku tónlistarsíðunni Pitchfork.
Í öðru sæti varð hljómsveitin
TV on the Radio með plötu sína
Return to the Cookie Mountain.
Joanne Newsom, sem hélt tónleika í Fríkirkjunni á þessu ári,
lenti í þriðja sæti með plötuna Ys
og á eftir henni kom Ghostface
Killah með plötuna Fischcale. Í
fimmta sætinu kom síðan hljómsveitin The Hold Steady með plötuna Boys and Girls in America.
Pitchfork hefur sömuleiðis
valið hundrað bestu lög ársins.
Þar var The Knife sömuleiðis
áberandi ásamt öðrum sem voru á
lista yfir plötur ársins. Mikla
athygli vakti þó að lag Justin Timberlake, My Love, var valið lag
ársins.

verður á Hótel Borg, Gyllta salnum, kl. 15 þann 23. desember og
svo við innganginn um kvöldið.
Verð er tvö þúsund krónur.

Stór samningur hjá Friðriki
Fyrirtæki Friðriks Karlssonar,
River of Light Records, hefur
gert stóran dreifingarsamning við
New Leaf Distribution í Bandaríkjunum.
Fyrirtækið, sem starfað hefur í
um tuttugu ár, er stærsta
dreifingarfyrirtækið í Bandaríkjunum á sviði nýaldartónlistar.
Dreifir það til rúmlega tólf þúsund verslana vítt og breitt um
Norður- Ameríku. Þetta er því
stór áfangi í uppbyggingu fyrir-
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tækis Friðriks sem sérhæfir sig í
gerð slökunartónlistar. Er fyrirtækið þegar með dreifingu á tónlist sinni í tuttugu löndum víðs
vegar um heiminn.
Friðrik gefur út tvær plötur
hér á landi fyrir jólin. Annars
vegar er það Álfar og fjöll sem
hann vann með Þórunni Lárusdóttur og situr hún í fjórða sæti
yfir mest seldu plöturnar. Hins
vegar er um að ræða slökunarplötuna Móðir og barn.

4(% +.)&% (LJËMSVEITIN 4HE +NIFE ¹
BESTU PLÎTU ¹RSINS AÈ MATI TËNLISTAR
SÅÈUNNAR 0ITCHFORK
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 $AGNÕ ,INDA N¹ÈI GËÈUM ¹RANGRI
3KÅÈAKONAN $AGNÕ ,INDA +RISTJ¹NSDËTTIR N¹ÈI SÁR VEL ¹
STRIK Å G¾R ER HÒN KEPPTI ¹ HEIMSBIKARMËTI Å BRUNI SEM
FËR FRAM Å 6AL Dl)SELE Å &RAKKLANDI (ÒN KOM Å MARK Å 
S¾TI EN VAR MEÈ R¹SNÒMER  6AR HÒN ÖREMUR OG H¹LFRI
SEKÒNDU ¹ EFTIR ,INDSEY +ILDOW FR¹ "ANDARÅKJUNUM SEM
VARÈ FYRST EN EKKI NEMA RÒMUM TVEIMUR SEKÒNDUM ¹
EFTIR !NJA 0¼RSON FR¹ 3VÅÖJËÈ SEM HLAUT BRONSIÈ

SPORT FRETTABLADIDIS

.*!2¨6¥+ /' +%&,!6¥+ -4!34 ¥ )#%,!.$ %802%33 $%),$ +!2,! ¥ +®2&5+.!44,%)+ ¥ +6®,$

Þetta eru alltaf skemmtilegustu leikirnir
.JARÈVÅK OG +EFLAVÅK M¾TAST Å KVÎLD Å SÅÈASTA LEIK )CELAND
%XPRESS DEILDAR KARLA FYRIR JËL ,EIKURINN FER FRAM Å .JARÈVÅK
OG HEFST KLUKKAN  ,IÈIN ERU Å FJËRÈA OG FIMMTA S¾TI FYRIR
LEIKINN B¾ÈI MEÈ FJËRT¹N STIG EFTIR NÅU LEIKI EN 3KALLAGRÅMUR
+2 OG 3N¾FELL VERMA FYRSTU ÖRJÒ S¾TIN ÎLL MEÈ SEXT¹N
STIG EFTIR TÅU LEIKI
b¶ETTA ERU SKEMMTILEGUSTU LEIKIRNIR ÖAÈ ER EKKI H¾GT
AÈ NEITA ÖVÅ 2ÅGURINN OG HEFÈIN FYRIR ÖESSUM LEIKJUM
ER MIKIL ENDA ERU LEIKIR ÖESSARA FÁLAGA ALLTAF VERIÈ
STËRLEIKIR (EFÈIN ER MIKIL m SAGÈI %INAR RNI *ËHANNS
SON ÖJ¹LFARI .JARÈVÅKINGA UM STËRLEIKINN Å KVÎLD
&ÁLÎGIN HAFA MARGA HILDINA H¹È Å GEGNUM TÅÈINA OG
%INAR ÅTREKAR AÈ ÖAÈ VERÈI ALLT LAGT UNDIR Å LEIKNUM
SEM ER MIKILV¾GUR UPP ¹ STÎÈU LIÈANNA SEM OG
FYRIR SJ¹LFSTRAUSTIÈ FYRIR KOMANDI ¹TÎK b¶ETTA ERU
ÖAU FÁLÎG SEM HAFA UNNIÈ  AF SÅÈUSTU  ¥SLANDS
MEISTARATITLUM OG OFTAR EN EKKI ERU ÖETTA FR¹B¾RIR
KÎRFUBOLTALEIKIR ¡G HEF EKKI TRÒ ¹ NEINU ÎÈRU EN AÈ

ÖAÈ VERÈI ENGIN UNDANTEKNING ¹ Å KVÎLD ®LL ÖREYTA EFTIR ERFITT
HAUST VERÈUR LÎGÈ TIL HLIÈAR ÖETTA ER ¹ST¾ÈAN FYRIR ÖVÅ AÈ
MENN ERU Å ÖESSU m SAGÈI %INAR
b¡G ¹ VON ¹ ÖVÅ AÈ ÖETTA VERÈI SPENNANDI LEIKUR (EIMAVÎLL
URINN VIRÈIST EKKI VERA MJÎG HEILAGUR B¾ÈI LIÈ HAFA TAPAÈ
F¹UM HEIMALEIKJUM EN Ö¹ HELST FYRIR ÖESSUM ERKIËVINI
6IÈ ÖURFUM AÈ H¾GJA ¹ ÖEIM DANSKA 4HOMAS 3OLTAU
HANN FËR ILLA MEÈ OKKUR Å HAUST ¶EIR ERU AUÈVITAÈ
MEÈ FR¹B¾RT LIÈ EN VIÈ HUGSUM AUÈVITAÈ FYRST OG
FREMST UM OKKUR SJ¹LFA VIÈ ÖURFUM AÈ SPILA MIKLU
BETRI VÎRN EN VIÈ GERÈUM Å SÅÈASTA LEIK OG NÕTA OKKUR
STYRKINN INNI Å TEIGNUM m SAGÈI ÖJ¹LFARINN SEM ¾TLAR
EKKERT AÈ TRUFLA MENN Å JËLAHALDINU
b%FTIR LEIKINN GEGN +EFLAVÅK TÎKUM VIÈ OKKUR FRÅ OG
ÖAÈ VERÈA ENGAR HÎMLUR SETTAR ¹ MENN UM JËLIN
6IÈ LEYFUM MÎNNUM AÈ F¹ SÁR ÖAÈ SEM ÖEIR VILJA
SVONA INNAN SKYNSAMLEGRA MARKA m SAGÈI %INAR ¹
LÁTTU NËTUNUM AÈ LOKUM

%R GOTT LIÈ SEM GETUR N¹È ¹RANGRI
Alfreð Gíslason, landsliðsþjálfari í handknattleik, valdi í gær nítján manna æfingahóp fyrir HM í Þýskalandi en sextán munu komast í lokahópinn. Alfreð ætlar ekki að byggja upp miklar væntingar fyrir mótið
og segist einfaldlega hugsa um sitt fyrsta markmið sem sé að komast upp úr riðlinum.

'%22!2$ TLAR AÈ GERA SITT BESTA TIL AÈ
HALDA TÎFRAMANNINUM 2ONALDINHO NIÈRI
./2$)#0(/4/3'%449 )-!'%3

3TEVEN 'ERRARD

Bíður spenntur
eftir Ronaldinho
&«4"/,4) Steven Gerrard, fyrirliði

Liverpool, viðurkennir að hann
bíði spenntur eftir því að mæta
Ronaldinho, leikmanni Barcelona,
þegar félögin leiða saman hesta
sína í 16-liða úrslitum Meistaradeildarinnar. Leikirnir fara fram í
lok febrúar og byrjun mars og
eru leikirnir sem beðið er með
hvað mestri eftirvæntingu í
útsláttakeppni deildarinnar.
„Ég hef aldrei spilað gegn
Ronaldinho áður, fyrir utan í
Tsunami-góðgerðarleiknum fyrir
nokkrum árum. Augljóslega er ég
mikill aðdáandi hans og get ekki
beðið eftir því að mæta honum.
Það verður frábært fyrir
stuðningsmennina að sjá svona
leikmann á Anfield en ég vonast
til að þeir sjái ekki of mikið af
hæfileikum hans, við gerum
okkar besta til að halda honum
niðri,“ sagði Gerrard.
„Fyrir dráttinn held ég að
enginn hafi viljað fá Barcelona en
síðan við drógumst saman sé ég
hversu spennandi þetta verður. Ég
trúi því staðfestlega að við getum
unnið hvaða lið sem er í tveimur
leikjum en það er langt í leikina
enn og önnur markmið að hugsa
um fyrir þá,“ sagði Gerrard.
HÖH

9FIRLÕSING FR¹ ¥2

Óskiljanlegur
gjörningur
&«4"/,4) Knattspyrnudeild ÍR
sendi í gær frá sér yfirlýsingu
vegna dóms Áfrýjunardómstóls
ÍSÍ um að Þór/KA skuli dæmdur
3-0 sigur í leik liðanna um laust
sæti í Landsbankadeild kvenna.
ÍR vann viðureignir liðanna en
samkvæmt þessu mun Þór/KA
halda sæti sínu í Landsbankadeild
kvenna.
„Okkur er með öllu óskiljanlegur þessi gjörningur og allt það
ferli sem búið er að taka þrjá
mánuði innan dómsstóla íþróttahreyfingarinnar í máli þar sem
við töldum okkur gera allt rétt
samkvæmt lögum og leiðbeiningum frá KSÍ. Við höfum ákveðið að
fjalla nánar um þetta mál að
loknum jólafríum.“
Undir yfirlýsinguna ritar Páll
Þór Kristjánsson, formaður
knattspyrnudeildar ÍR.
ES¹

(!.$"/,4) Alfreð Gíslason landsliðsþjálfari valdi í gær 19 manna
æfingahóp fyrir heimsmeistaramótið sem hefst þann 20. janúar
næstkomandi. Tveir aðrir leikmenn, Einar Örn Jónsson og Guðlaugur Arnarsson, eru síðan á biðvakt fyrir utan hópinn og kallað
verður á þeirra krafta ef á þarf að
halda sökum meiðsla en nokkrir
leikmanna liðsins hafa verið að
koma til baka síðustu vikur eftir
meiðsli. Fjórir markverðir eru í
æfingahópnum og Roland Valur
Eradze kemur inn í fyrsta skipti
síðan Alfreð tók við landsliðinu.
„Ég mun aðeins taka þrjá markverði á HM og Eradze kemur ekki
með til Danmerkur. Við tókum
sameiginlega ákvörðun um að
hann hvíldi í þeirri ferð. Öxlin er
að plaga hann og svo þekki ég
styrkleika hans ágætlega. Hreiðar
er svo tiltölulega nýkominn til
baka og ég vil sjá hvernig standið
er á honum úti í Danmörku. Tveir
útileikmenn munu einnig sitja
heima á meðan liðið verður í Danmörku,“ sagði Alfreð.
Alexander Peterson er eini

(«052)..
-ARKVERÈIR
2OLAND 6ALUR %RADZE 3TJARNAN
"IRKIR ¥VAR 'UÈMUNDSSON ,UBBECKE
"JÎRGVIN 0¹LL 'ÒSTAVSSON &RAM
(REIÈAR ,EVÕ 'UÈMUNDSSON !KUREYRI
²TILEIKMENN
6IGNIR 3VAVARSSON 3KJERN
,OGI 'EIRSSON ,EMGO
3IGFÒS 3IGFÒSSON &RAM
3IGFÒS 3IGURÈSSON !DEMAR ,EON
SGEIR ®RN (ALLGRÅMSSON ,EMGO
!RNËR !TLASON &#+
-ARKÒS -¹NI -ICHAELSSON 6ALUR
'UÈJËN 6 3IGURÈSSON 'UMMERSBACH
3NORRI 3TEINN 'UÈJËNSSON -INDEN
«LAFUR 3TEF¹NSSON #IUDAD 2EAL
%INAR (ËLMGEIRSSON 'ROSSWALLSTADT
2AGNAR «SKARSSON )VRY
!LEXANDER 0ETERSON 'ROSSWALLSTADT
3VERRE *AKOBSSON 'UMMERSBACH
2ËBERT 'UNNARSSON 'UMMERSBACH

&%2 6!2,%'! ¥ !,,!2 9&)2,µ3).'!2 !LFREÈ 'ÅSLASON LANDSLIÈSÖJ¹LFARI SEGIR AÈ
ÅSLENSKA HANDBOLTALANDSLIÈIÈ ¾TLI EKKI AÈ BYGGJA UPP NEINAR SKÕJABORGIR HELDUR SETJA
SÁR EITT MARKMIÈ Å EINU
&2¡44!",!¨)¨0*%452

leikmaðurinn sem er meiddur á
þessari stundu en Alfreð segir að
hann sé allur að koma til.
„Ég talaði við Alex í morgun og
hann býst við að leika á miðvikudaginn og ég er því vongóður um
hann. Sverre er kominn á fullt og
Sigfús er kominn á fullt sem og
Ólafur. Þetta er vonandi allt að
smella saman. Ég held að Snorri
Steinn sé líka kominn í fínt stand

sem og Arnór. Ég er mun bjartsýnni en ég var fyrir mánuði.“
Alfreð kemur til móts við hópinn í Danmörku og aðstoðarmaður
hans, Guðmundur Guðmundsson,
mun stýra einni æfingu hér heima
áður en Alfreð tekur við liðinu,
Alfreð ætlar að keyra á þessum
æfingahópi allt þar til liðið fer út.
Hann segir helsta höfuðverkinn
vera hvort leikmenn haldi ekki

heilsu, annars sé yfir litlu að
kvarta.
„Það verða allir að vera upp á
sitt besta í Þýskalandi ef við ætlum
að ná árangri. Það þýðir ekkert að
vera á leiðinni í form,“ sagði
Alfreð sem mátti tilkynna 28 leikmenn til notkunar á HM og hann
segir fæsta leikmenn á þeim lista
ekki hafa hugmynd um að þeir séu
á honum. Einar Örn og Guðlaugur
vita þó af sinni stöðu og eru meðvitaðir um hana.
Þó að undirbúningur landsliðsins fyrir HM sé tiltölega stuttur
þá er Alfreð samt ánægður með
hann. „Ég hef ekki farið sömu leið
og Heine Brand, þjálfari Þýskalands, og kallað liðið saman við
hvert einasta tækifæri sem hefur
gefist. Það er mikið álag á leikmönnunum og ég tel það reynast
betur til lengdar að leyfa mönnum
aðeins að anda annað slagið. Þá
koma menn ferskari í undirbúninginn,“ sagði Alfreð sem mun
byggja á þeim grunni sem hann
byggði í kringum Svíaleikina.
„Það var slæmt að missa
Garcia því ég var búinn að gera
mér væntingar um að hann myndi
nýtast okkur vel. Arnór er aftur á
móti að spila vel, sem og Logi.
Svo getum við einnig notað Ólaf
sem miðjumann á stundum,“
sagði Alfreð sem ætlar ekki að
setja stór takmörk strax í upphafi.
„Við einbeitum okkur fyrst að
riðlinum og ætlum ekki að missa
okkur í að hugsa um hvað gæti
gerst eftir riðlakeppnina. Krafan
er að komast upp úr riðlinum. Þar
er aðalbaráttan gegn Frökkum og
svo er stórhættulegur leikur gegn
Úkraínu. Ég ætla ekki að falla í þá
gryfju að gera fyrirfram kröfur
og væntingar um verðlaunasæti.
Ég geri mér samt grein fyrir að
það verða gerðar væntingar. Þetta
er gott lið og getur náð árangri.
Til að árangur náist þá þarf margt
að ganga upp.
HENRY FRETTABLADIDIS

¶RÅR Ë¹KVEÈNIR HVAÈ VARÈAR FRAMBOÈ TIL FORMANNS +3¥

+ÎRFUKNATTLEIKSDEILD +2

Jónas útilokar formannsframboð

Sendir Heizer
heim til sín

&«4"/,4) Jónas Kristinsson, formaður KR Sports, útilokaði í samtali við Fréttablaðið í gær að hann
myndi bjóða sig fram til formanns
KSÍ en þar mun Eggert Magnússon láta af störfum á ársþingi sambandsins í febrúar næstkomandi.
„Ég hef aldrei íhugað að bjóða
mig fram og allar vangaveltur um
slíkt eru frá einhverjum öðrum en
mér komnar,“ sagði Jónas.
Aðeins einn hefur lýst yfir
framboði til formanns með formlegum hætti en það er Geir
Þorsteinsson, núverandi framkvæmdastjóri KSÍ.
Hingað til hafa þrír verið orðaðir við framboð en það eru Gunnar Sigurðsson frá Akranesi, Viðar
Halldórsson frá Hafnarfirði og

alþingismaðurinn Bjarni Benediktsson.
Gunnar hefur áður sagt að hann
hafi íhugað vandlega að bjóða sig
fram. Í gær sagði hann að hann
myndi ekki taka ákvörðun um
framboð sitt fyrr en fjórum dögum
fyrir þing.
Viðar sagði að hann væri enn
að skoða sín mál enda væri langt í
þingið. Bjarni vildi ekkert útiloka
enda hafi hann ekkert velt mögulegu framboði fyrir sér.
ES¹

*«.!3 +2)34).33/.

²TILOKAR FRAMBOÈ TIL FORMANNS
EMB¾TTIS +NATTSPYRNUSAM
BANDS ¥SLANDS
&2¡44!",!¨)¨0*%452

+®2&5"/,4) Körfuknattleiksdeild

KR hefur ákveðið að senda þýska
bakvörðinn Peter Heizer til síns
heima. Eftir endurkomu Steinars
Kaldal, sem lagði skóna á hilluna
eftir síðasta tímabil en hefur nú
tekið þá fram að nýju, sér deildin
ekki lengur þörf fyrir Þjóðverjann.
Heizer skoraði að meðaltali tíu
stig í leik fyrir KR sem segir á
heimasíðu sinni að Heizer hafi
einnig verið orðinn ósáttur við
hlutverk sitt hjá liðinu. Hann
spilaði aðeins að meðaltali um nítján mínútur fyrir KR sem deilir
toppsætinu í Iceland-Express
deildinni ásamt Skallagrímsmönnum og Snæfellingum.
HÖH
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(ENRIK ,ARSSON FËR ¹ SÅNA FYRSTU ¾FINGU HJ¹ -ANCHESTER 5NITED OG 3IR !LEX &ERGUSON ER Å SKÕJUNUM

Gæti spilað lykilhlutverk í titilbaráttunni
&«4"/,4)
Sænski
framherjinn
Henrik Larsson er kominn til
Manchester United þar sem hann
mun dvelja í þrjá mánuði á láni frá
Helsingborg í heimalandi sínu.
Larsson er byrjaður að æfa með
liðinu og segir sjálfur að hann geri
engar kröfur um byrjunarliðssæti
hjá toppliði ensku úrvalsdeildarinnar. Hann mun líklega spila sinn
fyrsta leik þann 7. janúar, gegn
Aston Villa, þar sem hans gamli
lærifaðir frá Celtic, Martin O´Neill,
er við stjórnvölinn.
„Augljóslega mun stjórinn
ákveða hvar og hvenær hann mun
nota mig. Fyrir mér er ekkert
vandamál að vera varamaður. Ég

4IMO (ILDEBRAND

Fer frítt frá
Stuttgart
&«4"/,4) Stuttgart hefur ákveðið

að draga samningstilboð sitt til
landsliðsmarkmannsins Timo
Hildebrand til baka. Það þýðir að
hinn 27 ára gamli Hildebrand
mun yfirgefa liðið næsta sumar
þegar hann verður
samningalaus.
Ljóst er að þessi
snjalli markmaður
verður mjög
eftirsóttur en hann
hefur hug á að
breyta til.
„Við buðum
honum mjög góðan
(),$%"2!.$
samning en hann
6ERÈUR EFLAUST
vildi ekki skuldEFTIRSËTTUR
binda sig. Það er í
góðu lagi og við
virðum það. Við munum ekki
halda áfram viðræðum en annar
sterkur markmaður verður í
liðinu okkar fyrir næsta tímabil
sem uppfyllir kröfur okkar og
markmið fyrir framtíðina,“ sagði
Horst Held, yfirmaður íþróttamála hjá Stuttgart.
HÖH

)GOR !KINFEEV MARKVÎRÈUR

Orðaður við
Arsenal
&«4"/,4) Áður hefur komið fram

að rússneski markvörðurinn Igor
Akinfeev vakti athygli Arsene
Wenger, stjóra Arsenal, í leik
liðsins gegn CSKA Mosvku sem
lyktaði með markalausu jafntefli.
Sjálfur segir Akinfeev að
honum sé heiður sýndur með að
svo stórt félag sýni honum áhuga.
„Það gerist ekki oft á ferli
knattspyrnumanns. Ef tilboð
berst frá Arsenal mun ég skoða
málið vel og vandlega,“ sagði
Akinfeev.
Aðalmarkvörður Arsenal, Jens
Lehmann, verður 38 ára gamall á
næsta ári.
ES¹

veit til hvers ég er kominn hingað
og vonandi stend ég undir væntingunum. Ég mun gera eins vel og
ég get á æfingum og leggja mig
allan fram þegar ég fæ tækifæri
til að spila,“ sagði Larsson á blaðamannafundi á Old Trafford í gær.
Þessi fyrrverandi leikmaður
Celtic og Barcelona er enn í frábæru formi og sáu forráðamenn
spænska liðsins mikið á eftir
framherjanum sem var iðinn við
kolann fyrir Spánar- og Evrópumeistarana. Hann er sannfærður
um að hann nái að aðlagast lífinu á
Englandi þrátt fyrir að dvelja þar
aðeins í stuttan tíma.
„Ég tel að í hvert skipti sem

maður er í vítateignum verður
maður að klára færið sitt eins
fljótll og unnt er, það er ekkert
öðruvísi en í Svíþjóð eða annars
staðar.
Þegar þú færð færi er mikilvægt að vera rólegur og yfirvegaður. Vonandi tekst mér það vel
upp hérna. Ég hlakka mikið til
þess að fá að spila. Ég tek bara
einn leik í einu og sé til hvað gerist,“ sagði Larsson.
Sir Alex Ferguson er í skýjunum með komu Larsson sem Fergie
hefur lengi haft augastað á.
„Við þurftum á svona reynslumiklum leikmanni að halda. Ég
vona að þetta skipti sköpum, þessi

tími sem hann verður hérna gæti
verið það mikilvægasta á tímabilinu fyrir okkur og ég vona það svo
sannarlega. Besta staðan hans er
líklega sem framherji en ég hef
séð hann spila á köntunum áður,“
sagði Ferguson um sinn nýjasta
liðsmann sem áhugavert verður
að fylgjast með.
HÖH

+/-)..  &).'5 ,ARSSON ER
HÁR ¹ ¾FINGU MEÈ -ANCHESTER
5NITED Å G¾RMORGUN MEÈ
S¾LUBROS ¹ SVIP
./2$)#0(/4/3!&0

*AFNT HJ¹ 'UMMERSBACH
Íslendingaliðið Gummersbach gerði jafntefli á heimavelli, 29-29, við Hamburg í
gær. Flensburg er eitt á toppi deildarinnar þar sem Kiel tapaði í Magdeburg.
(!.$"/,4) Nokkrir athyglisverðir
leikir fóru fram í þýska handboltanum í gærkvöld. Magdeburg kom
verulega á óvart með stórsigri á
Kiel, 39-24, en Kiel var tveim
mörkum yfir í leikhléi, 16-18. Allt
fór aftur á móti úrskeiðis hjá liðinu í síðari hálfleik þar sem það
skoraði aðeins sex mörk.
Viggó Sigurðsson og félagar í
Flensburg gripu tækifærið báðum
höndum með því að leggja Gylfa
Gylfason og félaga í Wilhelmshavener, 35-27, í lokaleik Viggós
með Flensburg á heimavelli.
Flensburg er fyrir vikið með

-!2+ 2ËBERT 'UNNARSSON SKORAR HÁR EITT AF MÎRKUM SÅNUM Å G¾R MEÈ GËÈRI VIPPU
&2¡44!",!¨)¨"/.'!243

%.$52+/-! +YUNG 3HIN 9OON LÁK ¹
SÅNUM GAMLA HEIMAVELLI Å FYRSTA SINN
Å G¾R (ANN VAR EKKI TEKINN NEINUM
VETTLINGATÎKUM AF 3VERRE *AKOBSSON EINS
OG SJ¹ M¹
&2¡44!",!¨)¨"/.'!243

tveggja stiga forystu á toppi deildarinnar en Flensburg sækir Kiel
heim á Þorláksmessu.
Það var mikil stemning þegar
einn helsta goðsögn Gummersbach, Kóreubúinn Kyung ShinYoon, mætti á sínn gamla heimavöll í gær með Hamburg. Leikurinn

var jafn og æsispennandi frá upphafi til enda og lyktaði með jafntefli, 29-29. Róbert Gunnarsson
skoraði jöfnunarmarkið mínútu
fyrir leikslok. Guðjón Valur Sigurðsson og Róbert Gunnarsson
skoruðu báðir 4 mörk fyrir Gummersbach.
HBG

3P¹NVERJINN 2AFAEL .ADAL ËS¹TTUR VIÈ TÅÈAR LYFJAPRËFANIR Å TENNISHEIMINUM

Komið fram við okkur eins og glæpamenn
4%..)3 Spánverjinn Rafael Nadal
segir að komið sé fram við tennisspilara eins og glæpamenn þegar
kæmi að lyfjaprófunum. Hann er í
öðru sæti heimslistans og segir að
hann hafi gengist undir sextán eða
sautján lyfjapróf á árinu, nú síðast
á heimili hans um liðna helgi.
„Það er komið fram við okkur
eins og við værum glæpamenn,“
sagði Nadal. „Ekki veit ég um að
stjórnmálamenn þurfi að gangast
undir lyfjapróf eða neitt í þeim

dúr,“ sagði hann. „Ég er bara
íþróttamaður eins og hver annar.
Ég gengst við reglunum en mér
finnst að þetta sé komið út í algerar öfgar.“
Nadal fagnaði mörgum sigrum
á árinu sem er að líða og var til að
mynda með mikla yfirburði á leirvöllum. Hann bætti 29 ára gamalt
met Guillermo Vilas er hann vann
sinn 53. sigur í röð á leirvöllum á
opna franska meistaramótinu.
Hann vann Roger Federer í úrslit-

um Opna franska.
Hann féll þó í skugga Federers
á síðari hluta ársins en þeir mættust aftur í úrslitum Wimbledonmótsins sem sá svissneski vann
örugglega. Þar var þó önnur viðureign minnisstæðari er hann sló
út Andre Agassi í síðasta Wimbledon-móti þess síðarnefnda.
Nadal mun senn hefja undirbúning fyrir Opna ástralska meistaramótið sem hefst í janúar næstkomandi.
ES¹

(ARÈ¹KVEÈIN STJËRN #HARLTON

Les Reed verður ekki rekinn
&«4"/,4) Þrátt fyrir afleitt gengi í
ensku úrvalsdeildinni og niðurlægjandi tap fyrir þriðjudeildarliði
Wycombe í enska deildabikarnum
er starf Les Reed, knattspyrsnustjóra Charlton, ekki í neinni
hættu. Stjórn Charlton ætlar sér
greinilega að vera þolinmóðari í
garð Reeds en forvera hans, Iain
Dowie, sem var rekinn eftir aðeins
tólf leiki við stjórnvölinn um
miðjan nóvember.
„Það er mikið búið að gera úr
bakgrunni Les en við berum fullt
sjálfstraust til þjálfarateymisins
með hann fremstan í flokki. Það
hefur ekki fengið tækifæri til að
gera þær breytingar sem það vill
gera en augljóslega kemur sá tími
núna í janúar,“ sagði Peter Varney,
stjórnarformaður félagsins.
„Við munum ekki skipta um
knattspyrnustjóra í byrjun árs. Við
höfum fulla trú á því að staðan
muni snúast okkur í hag,“ bætti
Varney við en Charlton situr í
næstneðsta sæti úrvalsdeildarinnar og hefur aðeins hlotið tólf stig
úr átján leikjum.
HÖH

3OLOMON +ALOU RËLEGUR

Ég mun skora
&«4"/,4) Framherjinn Salomon

Kalou hefur ekki áhyggjur af
þeirri staðreynd að hann eigi enn
eftir að skora fyrir Chelsea í
ensku úrvalsdeildinni. Kalou
gekk til liðs við félagið í sumar
frá PSV Einhoven þar sem hann
skoraði 35 mörk í 67 leikjum á
þremur tímabilum.
„Ég veit að ég mun skora,“
sagði Kalou sem átti skot í stöng í
leik Everton og Chelsea um
helgina. „Ég veit ekki hvenær en
ég verð að vera þolinmóður. Ég
veit að Chelsea þarf á mér að
halda og ætla ég að berjast fyrir
mínu sæti í liðinu.“
ES¹

ÁRITUN
D

CD+DV

2.199

2.999

1.999

2.499
Áritun í dag
í Smáralind - 19:00
í Kringlunni 21:00

Sálin og Gospel
Baggalútur

Jól og blíða
Baggalútur

Áritun í dag
í Kringlunni 19:00

2xCD

2.199

1.999
Please Don’t Hate Me
Lay Low

2.199

2.199

1.999

2.199

1.999

06.06.06
Bubbi

1.999
Þjóðlög
Ragnheiður Gröndal

Love
The Beatles

D

CD+DV

2.199

1.999

2.199

2.599

1.999

Magga Stína syngur Megas

Ástarsól

Magga Stína

Óskar Pétursson syngur lög
Gunnars Þorðar

2.199

2.399

1.999

Stóra Stundin okkar
Ýmsir

DVD

Rokkskífan
Ýmsir

DVD

2.299
Step Up
DVD

2.299
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Cars
DVD
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*OSÁ -OURINHO KNATTSPYRNUSTJËRI #HELSEA BIÈUR %VERTON OG !NDY *OHNSON AFSÎKUNAR

Auðmjúkur Mourinho biðst afsökunar
&«4"/,4) José Mourinho hefur beðið

Everton og Andy Johnson afsökunar vegna umdeilds atviks sem átti
sér stað í leik Everton og Chelsea
um helgina. Johnson féll í teignum
og vildi Mourinho meina að um
leikaraskap hafi verið að ræða.
Gekk hann hart fram og krafðist
þess að Johnson yrði spjaldaður.
Eftir leikinn sagði Mourinho að
Johnson hafi verið að reyna að
krækja í vítaspyrnu með leikaraskap og sagði að það hafi verið
„dálítið vandræðalegt“. Fannst
Everton að vegið væri að heiðri
Johnson sem væri óásættanlegt.
„Fyrst og fremst vil ég segja að
ég ber mikla virðingu fyrir Everton,
David Moyes og leikmönnum

30*!,$!¨5 (!.. *OSÁ -OURINHO SENDIR DËMARA LEIKS %VERTON OG #HELSEA SKÕR

SKILABOÈ EFTIR AÈ !NDY *OHNSON FELLUR Å TEIG #HELSEA

hans,“ sagði Mourinho í afsökunarbeiðni sinni sem birtist á heimasíðu Chelsea. „Þess vegna nýt ég
þess að spila gegn Everton, sér-

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

staklega á Goodison Park þar sem
stemningin er mögnuð.
Í annan stað sagði ég eftir leik
að Andy Johnson væri frábær leik-

maður og notaði ég engin neikvæð
orð í hans garð. Ólíkt því sem sumir
knattspyrnustjórar hafa gert gagnvart mínum leikmönnum eða þá
honum sjálfum og Ronaldo. Ég
sagði aldrei að hann hefði svindlað.
Eftir að hafa skoðað leikinn á
myndbandi sá ég að dómari leiksins stóð sig afar vel og brást rétt
við í umræddu atviki.
Reyndi Andy Johnson að forðast árekstur við markvörð minn?
Svo virðist sem að svarið við þeirri
spurningu sé jákvætt þannig að
Everton, hann sjálfur og knattspyrnustjóri hans eigi inni
afsökunarbeiðni frá mér.“
ES¹

%,3 /' 7//$3 +¹TIR SAMAN ¹ MËTI FYRR

¹ ÖESSU ¹RI

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

%RNIE %LS

Ætlar að skáka
Tiger Woods
'/,& Suður-Afríkubúinn Ernie Els

hefur sett í gang þriggja ára
markmið til að skáka Tiger
Woods. Woods er langefstur á
heimslista kylfinga þar sem Els
situr í fimmta sæti.„Ég sé árið
2007 sem byrjun á þriggja ára
tímabili þar sem ég ætla að
endurskipuleggja allan minn leik.
Ég vil fara að vinna stærri titla
og láta Tiger vinna fyrir verðlunafénu sínu,“ sagði Els ákveðinn en hann er óðum að ná sér
eftir erfið hnémeiðsli.
„Ég ætla að setja mér þriggja
ára markmið til að ná honum og
hef fulla trú á því að mér takist
það. Ég get virkilega farið að taka
framförum núna og einbeitt mér
að markmiðum mínum,“ sagði
Els.
HÖH

0ETR #ECH AÈ JAFNA SIG

Batinn kraftaverki líkastur
&«4"/,4) Petr Cech, tékkneski

Skoppa og Skrítla
eru komnar á DVD í BT
Fræðandi og skemmtilegt
leikið efni fyrir yngstu
kynslóðina
Skoppa og Skrítla er
eitthvað sem allir
krakkar verða að eiga!

2.299

markvörðurinn hjá Chelsea, segir
að bati sinn af höfuðkúpubrotinu
sem hann varð fyrir í október
síðastliðnum sé kraftaverki
líkastur. Í fyrstu hafi verið talið
útilokað að hann kæmi meira við
sögu á tímabilinu en nú lítur út
fyrir að hann geti hafið æfingar í
næsta mánuði.
Hann segir þó að meiðslin hafi
verið grafalvarleg. „Það er mikið
lán að ég sé hvorki fatlaður né
lamaður. Ég tel að það sé jákvæðni
minni að þakka. Ég þarf nú að
gangast undir skoðun en vonast til
að ég verði klár í slaginn í janúar,“
sagði Cech í viðtali við franska
útvarpsstöð.
ES¹

#!33!./ %R STERKLEGA ORÈAÈUR VIÈ SÎLU Å

JANÒAR

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

!NTONIO #ASSANO

Enn einu sinni
til vandræða
&«4"/,4) Antonio Cassano hefur

Skoppa og Skrítla árita diskinn
í BT Kringlunni í dag kl. 15-16.30
og BT Smáralind í dag kl. 17-18.30

enn einu sinn valdið uppnámi en
að þessu sinni var hann, ásamt
Mahamadou Diarra, tekinn út úr
leikmannahópi Real Madrid í
gærkvöldi. Hann náðist á upptöku
kvarta undan Capello í samtali
við Diarra. „Ég spila ekki jafn
mikið og Emerson. Við erum
aldrei í liðinu,“ sagði Diarra við
Cassano og Ronaldo en sá
síðarnefndi sagði ekki neitt.
„Capello notar alltaf sömu
leikmennina, það er Ruud van
Nistelroy og svo Raúl. Ef Raúl
spilar ekki er það David Beckham. Eða Ronaldo. Á eftir honum
eru svo Robinho og Jose Antonio
Reyes,“ sagði Cassano sem var
tekinn úr hópnum ásamt Diarra
fyrir vikið.
HÖH
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$ENVER .UGGETS HEFUR FENGIÈ HVALREKA ¹ FJÎRUR SÅNAR Å ."! DEILDINNI Å KÎRFUBOLTA

Iverson kominn til Denver
%)¨52 (ÁR ¹ ¾FINGU MEÈ "ARCELONA Å
*APAN Å SÅÈUSTU VIKU
./2$)# 0(/4/3!&0

"ARCELONA SPILAR Å DAG

Ronaldinho náði
einni æfingu
&«4"/,4) Brasilíumaðurinn

Ronaldinho hefur verið á ferð og
flugi undanfarna daga og náði
aðeins einni æfingu fyrir leik
Barcelona gegn Atletico Madrid í
spænsku úrvalsdeildinni í kvöld.
Leikurinn hefst kl. 21 og er í
beinni útsendingu á Sýn.
Ronaldinho var staddur í
Japan með Börsungum á laugardag þegar liðið tapaði fyrir
Internacional í úrslitaleik
heimsmeistarakeppni félagsliða.
Á mánudag var hann viðstaddur
hóf sem FIFA hélt fyrir val sitt á
knattspyrnumanni ársins. Hann
fékk svo að hvíla sig í gær.
Giovanni dos Santos, framherjinn ungi, gæti komið við sögu í
kvöld þar sem hann er kominn
með spænskt vegabréf.
ES¹

+®2&5"/,4) Ein stærstu félagaskipti
í NBA-deildinni í körfubolta undanfarin ár fóru fram í gær þegar
Allen Iverson batt enda á tíu ára
veru sína hjá Philadelphia 76ers og
gekk í raðir Denver Nuggets. Í
staðinn fyrir einn besta leikmann
deildarinnar undanfarin ár fær
Philadelphia þá Andre Miller, Joe
Smith og tvo valrétti í fyrstu
umferð nýliðavalsins á næsta ári.
„Ég er mjög ánægður með skiptin. Leikstíll Denver hentar styrkleika mínum mjög vel og ég
hlakka mikið til að spila með
Carmelo, öllum leikmönnum Denver og undir stjórn George Karl
sem er sannur sigurvegari,“ sagði
Iverson í yfirlýsingu en Carmelo
Anthony er stigahæsti leikmaður
deildarinnar, með 31,6 stig að
meðaltali í leik en Iverson er ekki
langt á eftir í öðru sætinu með 31,2
stig að meðaltali.
Iverson hefur skorað 28,1 stig
að meðaltali á sínum ferli en aðeins
fjórir leikmenn hafa skipt um lið
með hærra meðaltal, Wilt Chamberlain, Kareem Abdul-Jabbar,
Oscar Robertson og Bob McAdoo.
Iverson mun spila sinn fyrsta leik
fyrir Denver á föstudaginn en
Anthony afplánar nú fimmtán
leikja bann vegna slagsmála.
„Ég held að þeir eigi eftir að
verða dýnamískt dúó sem mun

«34®¨6!.$) !MARE 3TOUDAMIRE LEIKMAÈUR 0HOENIX BRÕTUR SÁR HÁR LEIÈ Å GEGN Å

LEIKNUM ¹ MËTI 4ORONTO EN HANN HEFUR FARIÈ ¹ KOSTUM Å HAUST

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

0HOENIX PAKKAÈI SAMAN 4ORONTO 2APTORS

Phoenix Suns
bætti félagsmetið
+®2&5"/,4) Phoenix bætti í fyrrinótt félagsmet Suns með því að
vinna fimmtánda leikinn í röð í
NBA-deildakeppninni. Í þetta sinn
varð Toronto Raptors fyrir barðinu og óhætt að segja að Phoenix
hafi hreinlega valtað yfir Kanadamenn en lokatölur voru 115-98.
Sem fyrr átti Amare Stoudamire stórleik fyrir Phoenix en þrátt
fyrir að hafa aðeins spilað í 28
mínútur skoraði hann 28 stig og
tók tíu fráköst. Á þeim tíma byggði
Phoenix upp risastórt forskot á
Toronto. Var leikurinn ef til vill sá
besti síðan Stoudamire gekkst

undir aðgerð á hné á síðasta tímabili. Hann nýtti ellefu af fjórtán
skottilraunum sínum utan af velli
og nýtti öll sex vítaköstin sín.
Með sigrinum, sem var sá
fimmtándi í röðinni sem fyrr segir,
bætti Phoenix félagsmetið sem
var sett árið 1992. Þetta er einnig
lengsta sigurhrina liðs í NBAdeildinni síðan Lakers vann nítján
leiki í röð vorið 2000.
Alls skoruðu sex leikmenn
Phoenix meira en tíu stig gegn
Toronto en TJ Ford var stigahæstur síðarnefnda liðsins með nítján
stig.
ES¹

0HIL *ACKSON ÖURFTI AÈ LÒTA Å GRAS GEGN SÅNUM GÎMLU FÁLÎGUM

Chicago Bulls skellti Lakers
+®2&5"/,4) Phil Jackson stóð
ráðþrota á hliðarlínunni þegar
lærisveinar hans í Los Angeles
Lakers lágu í valnum fyrir sínu
gamla liði Chicago Bulls í NBAdeildinni í fyrrinótt. Luol Deng
var fremstur meðal jafningja
hjá Chicago en hann skoraði 23
stig og tók tólf fráköst í 94-89
sigri Bulls.
„Þeir héldu áfram að berjast
og djöflast í okkur í þessum
mikla baráttuleik,“ sagði
Jackson sem þurfti að játa sig
sigraðan en Kobe Bryant var
haldið í nítján stigum eftir að
hafa skorað samtals 98 stig í
tveimur leikjum þar á undan.
„Þeir spiluðu frábæra vörn
og hún skipti sköpum fyrir þá.

"29!.4 2EYNIR HÁR AÈ KOMAST Å GEGNUM
STERKA VÎRN #HICAGO
&2¡44!",!¨)¨'%449

Þeir létu mig hafa mikið fyrir
hlutunum, pressuðu mig og
stóðu sig vel,“ sagði Bryant en
þetta var fimmti sigurleikur
Bulls í deildinni í röð.
HÖH

3!(! &AGNAR MARKI SEM HANN SKORAÈI
GEGN "ENFICA Å -EISTARADEILDINNI FYRR Å
M¹NUÈINUM
./2$)# 0(/4/3'%449

,OUIS 3AHA FRAMLENGIR

Hjá United til
ársins 2010

)6%23/. %R GRÅÈAR

LEGUR STYRKUR FYRIR
$ENVER
./2$)#0(/4/3'%449)-!'%3

koma félaginu upp í nýjar hæðir,“
sagði kampakátur Rex Chapman,
varaforseti Denver, en óneitanlega

verður spennandi að sjá hvernig
tveir stigahæstu menn deildarinnar
ná saman.
HÖH

&«4"/,4) Louis Saha hefur
framlengt samning sinn við
Manchester United til ársins 2010
en það var tilkynnt í gær.
Saha hefur átt frábæru gengi
að fagna hjá United eftir að Ruud
van Nistelrooy var seldur til Real
Madrid í sumar. Hann kom frá
Fulham í janúar árið 2004 en
þurfti að bíða í tvö og hálft ár
eftir því að ná sér almennilega á
strik hjá United.
Saha verður 32 ára gamall
þegar samningurinn rennur út og
bætist hann í hóp Cristiano
Ronaldo, Wayne Rooney, Patrice
Evra og Nemanja Vidic sem eru
allir bundnir langtímasamningum
við félagið.
ES¹
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 !NTHONY ,APAGLIA
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HANN F¾DDIST  JANÒAR  Å STRALÅU ÖAR SEM
HANN ER EINNIG UPPALINN -ARGIR MUNA EFTIR !NTHONY
Å MYNDINNI 3O ) -ARRIED AN !XE -URDERER ÖAR
SEM HANN SÕNDI SNILLDARTAKTA Å GAMANLEIK EN
FR¾GASTUR ER HANN ÖË FYRIR AÈ LEIKA .EW 9ORK
BËFA (ANN VAR VALINN TIL AÈ LEIKA 4ONY 3OPRA
NO Å 4HE 3OPRANOS EN HAFNAÈI HLUTVERKINU
2ÅKISSJËNVARPIÈ SÕNIR Å KVÎLD Ö¹TTINN
7ITHOUT ! 4RACE ÖAR SEM !NTHONY LEIKUR
LÎGREGLUMANNINN *ACK -ALONE EN
Ö¾TTIRNIR HAFA N¹È MIKLUM VINS¾LD
UM (ANN LJ¹ÈI NÕVERIÈ KARAKTER RÎDD
SÅNA Å TEIKNIMYNDINNI (APPY &EET SEM
ENN HEFUR EKKI VERIÈ SÕND HÁR ¹ LANDI

%++) -)33! !&

Betra sjónvarpsgláp
¶R¹TT FYRIR AÈ VERA FREKAR MIKILL SJËNVARPSGL¹PARI Ö¹ HEF ÁG VERIÈ MJÎG
N¾GJUSÎM ER KEMUR AÈ T¾KJAKOSTI TIL GL¹PS ¡G HEF L¹TIÈ MÁR N¾GJA
AÈ FYLGJAST MEÈ -EREDITH 'REY OG FÁLÎGUM (ALLGRÅMI HINUM
DANSKA 4ONY 3OPRANO SVO ÁG NEFNI NOKKRA SJËNVARPSFÁLAGA AF
FJËRT¹N TOMMU SKJ¹ ¡G HEF SUMSÁ STAÈIST FLATSKJ¹RV¾ÈINGU
HEIMILANNA MEÈ MIKLUM SËMA ÖAR TIL ¹ DÎGUNUM 3ÅÈDEGIS ¹
LAUGARDEGI LÁT EITTHVAÈ UNDAN +ANNSKI VAR ÁG BÒIN AÈ STALDRA
OF OFT VIÈ AUGLÕSINGAR FR¹ SJËNVARPSBÒÈUM ÁG VEIT ÖAÈ EKKI
3VO MIKIÈ VEIT ÁG AÈ ÁG SENDI BËNDANN AF STAÈ OG DAGSKIP
UNIN VAR ÖESSI !È KAUPA FLATSKJ¹ EÈA HLJËTA VERRA AF 
TOMMUR SKYLDU ÖAÈ VERA
¡G VAR REYNDAR TILBÒIN TIL AÈ S¾TTA MIG VIÈ ËDÕRUSTU
GERÈ EN JAFN TILBÒIN TIL AÈ TRÒA ÖVÅ ÖEGAR MAÈURINN
KOM HEIM MEÈ T¾KIÈ AÈ SÒ HEFÈI VERIÈ GLÎTUÈ OG
 ÖÒSUND TIL VIÈBËTAR GERÈU G¾FUMUNINN Å GL¹PINU
3TOFAN BREYTTI UM ¹SÕND ÖEGAR T¾KIÈ VAR KOMIÈ
p ÖVÅLÅKUR MUNUR /G AUÈVITAÈ ALLT ANNAÈ LÅF AÈ HORFA

3*«.6!20)¨
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 ¥ÖRËTTAKVÎLD
 *ËLADAGATALIÈ 3TJÎRNUSTR¹KUR
 ,EIÈARLJËS 'UIDING ,IGHT
 4¹KNM¹LSFRÁTTIR
 3TUNDIN OKKAR
 3TEBBI STRÒTUR 
 *ËLADAGATALIÈ 3TJÎRNUSTR¹KUR
 &RÁTTIR ÅÖRËTTIR OG VEÈUR
 +ASTLJËS
 -ARTIN L¾KNIR  $OC -ARTIN
)) "RESKUR GAMANMYNDAFLOKKUR UM L¾KNINN
-ARTIN %LLINGHAM SEM BÕR OG STARFAR Å
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Líkt við Pavarotti og söng fyrir pabba
„Nei, ég var ekkert stressaðri
fyrir vikið enda finn ég fyrir nærveru hans hvar sem ég er,“ segir
Garðar Thor Cortez sem söng
fyrir pabba sinn, óperusöngvarann Garðar Cortez, á þriðjudagskvöld. „Hann var á leiðinni til
Þýskalands að stjórna þar og kom
við hérna á Englandi til að sjá
mig,“ útskýrir stórsöngvarinn en
þetta er í
fyrsta
skipti
'!2¨!2
sem
%,$2)
3¹ SON
SINN SYNGJA
Å "RETLANDI
SÅÈASTLIÈIÈ
ÖRIÈJUDAGSKVÎLD

fá Radíusbræður, sem líta ekki
á sig sem risaeðlur og gefa
nýrri kynslóð tækifæri til að
kynnast gríninu á Radíuskvöldi á Hverfisbarnum.
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,2¡44  ASNI  ËGRYNNI  S¾  LOFT
 UTAN  VONDUR  VERÈA AUMUR
 EINNIG  FARVEGUR  BAR AÈ GARÈI
 TVEIR EINS  DUGNAÈUR
,«¨2¡44  ELDUR  KLAKA  LÎGTAK 
HYLUR  HJ¹GUÈ  R¹  DÕRAHLJËÈ 
SJÒKDËMUR  KÒGUN  Å RÎÈ

Garðar eldri sér son sinn syngja á
tónleikaferðinni með Katherine
Jenkins í Bretlandi.
Garðar hefur heldur betur slegið í gegn hjá Bretunum og í
umfjöllunum er honum hrósað í
hástert. Blaðamaður Daily Post í
Liverpool gengur jafnvel svo langt
að líkja honum við sjálfan
Luciano Pavarotti, ítalska
hetjutenórinn. „Þeir eru
hrifnir af þessum tón'!2¨!2 (EFUR

VERIÈ AÈ SL¹ Å GEGN
HJ¹ "RETUM OG
VAR NÕVERIÈ LÅKT
VIÈ SJ¹LFAN
0AVAROTTI

leikum og ég get ekki kvartað
enda er uppselt á þá alla,“ segir
Garðar af stakri hógværð en vill
sem minnst gera úr samlíkingunni
við Pavarotti.
Þegar Fréttablaðið náði tali af
Garðari var hann á leiðinni frá
Brighton til Portsmouth þar sem
hann söng í gærkvöldi en síðustu
tónleikarnir í röðinni eru í Bristol
í kvöld. „Síðan kem ég til Íslands
enda er þetta búið að vera langur
tími hérna úti, einar sex vikur
sleitulaust,“ segir Garðar sem er
að sjálfsögðu glaður að ná heim í
jólasteikina en tenórinn syngur
á jólatónleikum til styrktar
krabbameinssjúkum börnum í
Háskólabíói 28. desember. Í
febrúar dregur síðan aftur til

'5..!2 «,!3/. %++) "/¨)¨  6)¨(!&.!2&/23µ.).'5 %!347//$

¶ÎGUL MËTM¾LI AUKALEIK
ARA ¹ FRUMSÕNINGU Å KVÎLD
„Ég var að frétta af þessu í dag og
verð að segja að það sýður á mér
vegna málsins,“ segir Gunnar Ólason sem fór með aukahlutverk í
Hollywood-kvikmyndinni Flags of
our Fathers, sem tekin var upp hérlendis sumarið 2005. Engum þeirra
fimm hundruð aukaleikara sem
tóku þátt í gerð kvikmyndarinnar
hér á landi hefur verið boðið á viðhafnarsýningu á myndinni í
Háskólabíói í kvöld klukkan sjö.
Gunnar segist vera mjög reiður
vegna þessa og telur að þarna hafi
loforð verið brotin. „Þegar tökum
lauk var öllum boðið í lokateiti á
Rex en ekki okkur aukaleikurunum,“ segir Gunnar sem leikur liðþjálfa í herdeild ellefu í myndinni.
„Okkur var sagt að aukaleikurunum yrði boðið á sérstaka sýningu
þar sem við gætum jafnvel tekið
með okkur maka en við höfum ekki
fengið neitt boð,“ bætir hann við.
Gunnar segist sjálfur hafa haft
samband við kvikmyndafyrirtækið True North
sem hafði veg og
vanda af tökunum
hér á landi. „Þau
segjast vera reyna
að redda okkur
sýningu en það
sé ekk-

 4®+534!¨ #LINT %ASTWOOD STJËRNAÈI ÅSLENSKU HERMÎNNUNUM MEÈ HARÈRI HENDI Ö¹

TVO M¹NUÈI SEM TÎKURNAR FËRU FRAM Å 3ANDVÅK OG VIÈ +RÕSUVÅK

ert öruggt að það hafist,“ útskýrir
Gunnar sem tók skýrt fram að hann
myndi hafna öllum slíkum boðum
og þeir sem hann hefur rætt við
ætli að gera slíkt hið sama. „Við
vorum þarna í tvo mánuði, fórum á
fætur eldsnemma á morgnana og
fengum fimm þúsund krónur í laun
á mánuði,“ segir Gunnar. „Burðuðumst með þrjátíu kílóa bakpoka á
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LEGA REIÈUR VEGNA ÖESS AÈ ENGUM ÖEIRRA
FIMM HUNDRUÈ AUKALEIKARA SEM TËKU Ö¹TT
Å GERÈ &LAGS OF OUR &ATHERS HÁR ¹ LANDI
HEFUR VERIÈ BOÈIÈ ¹ VIÈHAFNARSÕNINGU Å
KVÎLD &2¡44!",!¨)¨'6!

hverjum degi,“ bætir hann við. „Við
viljum því eðlilega sjá myndina á
sama tíma og allir hinir, vera fyrstir á landinu,“ segir Gunnar og hvetur þá sem tóku þátt í Sandvík að
mæta fyrir framan Háskólabíó og
halda þögul mótmæli.
Fréttablaðið hafði samband við
Helgu Margréti Reykdal, framkvæmdarstjóra True North, sem
sagði að boðsgestir þeirra á sýninguna í kvöld væru allt starfsfólk
kvikmyndarinnar sem hefðu unnið
að gerð myndarinnar í marga mánuði en samkvæmt heimildum
Fréttablaðsins var True North
úthlutað sex hundruð miðum.
FGG

tíðinda í útrás Garðars til Bretlands en
þá kemur út sólóplatan hans sem
sló eftirminnilega
í gegn hér heima
fyrir síðustu jól.
FGG
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5PPSELT HEFUR
VERIÈ ¹ ALLA
TËNLEIKA ÖEIRRA
'ARÈARS OG
*ENKINS OG ERU
"RETARNIR ¹KAF
LEGA HRIFNIR AF
FRAMKOMU OG
SÎNG ÅSLENSKA
TENËRSINS
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&RÁTTAMAÈURINN "JÎRN ¶ORL¹KSSON
F¾RIR LANDSMÎNNUM GËÈA SÕN ¹
LÅFIÈ ¹ !KUREYRI Å FRÁTTUM SÅNUM
¹ 3TÎÈ  "IRNI ER LÅKT OG GËÈUM
FRÁTTAMÎNNUM KAPPSM¹L AÈ VERA
MEÈ ¹ NËTUNUM OG MISSA EKKI
AF STËRU M¹LUNUM  ÖRIÈJUDAGS
KVÎLD SÕNDI HANN ÖJËÈINNI HVERSU
GR¹TT ËVEÈUR HAFÈI LEIKIÈ HEIMAB¾
HANS 3KÕRASTA D¾MIÈ VAR AÈ KONA
NOKKUR HAFÈI VAKNAÈ UPP VIÈ ÖAU
ËSKÎP AÈ ÒTIDYRAHURÈIN VAR FOKIN
AF HÒSINU HENNAR %N LÅKLEGA HEFUR
"JÎRN ALDREI ÖURFT AÈ HAFA EINS LÅTIÈ
FYRIR ÖVÅ AÈ F¹ NOKKURN Å
FRÁTTAVIÈTAL ÖVÅ Å ÖESSU
TILFELLI VAR KONA SÒ ER
UM R¾ÈIR GIFT "IRNI OG
HANN ÖURFTI EKKI NEMA
RÁTT AÈ STÅGA YFIR
ÖRÎSKULD HEIMILIS
SÅNS TIL AÈ STILLA
UPP MYNDAVÁL OG
MÅKRËFËNI
6INS¾LT VIRÈIST VERA HJ¹ KVIK
MYNDAFYRIRT¾KJUM AÈ KAUPA
KVIKMYNDARÁTTI AÈ NÕÒTKOMNUM
BËKUM JËLAFLËÈSINS .ÕLEGA KEYPTI
KVIKMYNDAFYRIRT¾KIÈ :IK:AK RÁTTINN
¹ SPENNUBËKINNI 3KIPINU EFTIR
3TEF¹N -¹NA SEM GEFIN ER ÒT AF
*06 EN :IK:AK ¹ ÖEGAR RÁTTINN AF
HINNI GEYSIVINS¾LU 3VARTUR ¹ LEIK
EFTIR SAMA HÎFUND &RAMLEIÈSLUFYR
IRT¾KIÈ 4RUE .ORTH HEFUR NÒ N¹È
SAMKOMULAGI VIÈ %DDU ÒTG¹FU UM
RÁTT TIL AÈ GERA KVIKMYND EFTIR BËK
*ËNS 'NARR )NDJ¹NINN SEM ER
SK¹LDSÎGULEG ¾VISAGA EN
HÒN KOM ÒT NÒNA RÁTT
FYRIR JËLIN ¶AR GREINIR
*ËN FR¹ ¾VI¹RUM SÅNUM
EN EINS OG GEFUR AÈ
SKILJA RATAÈI GRÅNAR
INN OFT Å MIKIL
¾VINTÕRI
HDMFGG

Framtíð skautasvellsins óljós

Opnunartími
fram að jólum
fimmtudag 12:00-18:00
föstudag 12:00-19:00
laugardag 13:00-18:00

Fallegir listmunir
fyrir heimilið
...og til gjafa
Innanhússarkitekt á staðnum
veitir ráðgjöf við val
og uppsetningu

Skautasvellið sem Tryggingamiðstöðin lét setja upp á Ingólfstorgi í
tilefni af hálfrar aldar afmæli sínu
hefur verið lokað í tvo daga, en
Bryndís Pjetursdóttir hjá Tryggingamiðstöðinni sagði í samtali við
Fréttablaðið í gær að það myndi
væntanlega opna aftur í dag. „Þetta
er bara vegna veðurs, það er svo
sem ekkert að svellinu,“ sagði hún,
en rigningin sem herjað hefur á
höfuðborgina síðustu daga hefur
varla farið fram hjá neinum.
Tryggingamiðstöðin
heldur
svellinu úti til 29. desember en óvíst
er hvað gerist þá. Einhverjar viðræður munu vera í gangi við borgaryfirvöld, en enn er ekkert komið
á hreint. „Það er bara verið að ræða
þessi mál, og það kemur jafnvel til
greina að færa það eitthvað til,“
sagði Bryndís. Hún sagði aðsóknina
hafa verið mjög góða frá því að
svellið opnaði. Það er því augljóst
að borgarbúar kunna vel að meta
framtakið og margir fylgjast eflaust
spenntir með því hvað verður þegar
29. desember rennur upp.
SUN
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HEFUR NOTIÈ MIKILLA VINS¾LDA EN VIÈ
R¾ÈUR ERU Å GANGI VIÈ BORGARYFIRVÎLD UM
AÈ TAKA SVELLIÈ UPP ¹ SÅNA ARMA ÖEGAR
4RYGGINGAMIÈSTÎÈIN LOKAR ÖVÅ ÖANN 
DESEMBER N¾STKOMANDI &2¡44!",!¨)¨"2).+
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Opnunartímar fram að jólum
21. & 22. des 10:00-22:00
23,. des 10:00-20:00
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Jól alla daga

E

nn átti ég eftir að kaupa nokkra
pakka. Ég hætti mér því í
Smáralind og taldi mig hafa valið
tímann vel: um kvöldmat á virkum
degi. Hélt að ég slyppi við mestu
jólageðveikina, en nei nei. Hún
skall á mér um leið og ég steig inn.
Fólk með poka og aftur poka
vafrandi um með eld í augum og
froðu í munnvikinu. Yfir öllu, eins
og bumbuslagari í galeiðu, söng
svo mest óþolandi jólalag í heimi:
Jól alla daga. Svona er þá í helvíti,
hugsaði ég og íhugaði að hlaupa
öskrandi út. Dró svo djúpt andann
og setti undir mig hausinn.

()..

mæti Eiríkur Hauksson
syngur jólalagið óþolandi, en glysrokkarinn Roy Wood og hljómsveit
hans Wizzard gerðu fyrst allt vitlaust með því árið 1973. Lagið er
sjúklega hresst og allar klisjur
jólalaganna renna saman í því, frá
hreindýrabjöllunum til barnakórsins. Textinn er punkturinn yfir i-i
brjálæðisins. Eiríkur dregur á
sannfærandi hátt upp martraðarkennda hugaróra fársjúks manns
sem lætur sig dreyma um endalaus jól: „Já, ég vildi að alla daga
væru jól, þá gætu allir dansað og
sungið jólalag,“ æpir hann og
maður heyrir hvernig æðarnar í
augunum á honum stækka.
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!,,4!& svona?! Neeeeiiiii!!! Einu
sinni á ári er bara alveg nóg –
algjörlega passlegt!
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stressið og lætin er það
friðurinn kl. 18 á aðfangadag sem
allir stefna að. Þegar kirkjuklukkurnar á RÚV byrja að glymja og
presturinn að tóna. Það augnablik
þegar jólin loksins koma er það
sem allt gengur út á. Þá slaknar á
öllu eins og stungið sé stórri nál í
allar blöðrur á landinu. Friður
jólanna er því í raun að fá loksins
frí eftir mikla vinnu, vinnu sem
fólst í því að undirbúa þennan sama
frið. Jólin eru undarleg þversögn.

*«,!5.$)2"².).'3
¶2%945..) er fylgt eftir

með
ofáti á þungu kjöti og súkkulaði.
Þegar jólin eru loksins komin er
því upplagt að kyrja gömlu góðu
jólalögin. Þau eru mörg með
fjarstæðukenndum textum og
passa feikivel við útbelgt og
úttaugað ástandið. Í lögunum
renna saman í draumkenndu
móki utangátta Andrésar, könnur
upp á stól, einiberjarunnar, gamlar
konur að prjóna og snúa sér í hring
og mannkindur sem liggja meinvillar í myrkrum. Aðeins í furðulegu hugarástandinu um jólin virðist eitthvert vit vera í þessu.

¶244 fyrir allt kemst maður þó
alltaf að sömu niðurstöðu og
Jóhannes úr Kötlum: Eitt er víst að
alltaf verður, ákaflega gaman þá.
Gleðileg jól!
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