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"ËKHALDSF¾RSLA Å EVRUM

datt
Ómetanleg listaverk Engum
þetta í hug
í vondum geymslum

3VIPULT LÅF SÅGILD ORÈ
3IGURÈUR (RËARSSON
D¾MIR LJËÈABËK
"ALDURS «SKARSSONAR
%NDURSKYN
-%..).' 

Geymslurými Listasafns Íslands er að stærstum hluta ófullnægjandi. Listaverk
eru geymd í smáherbergjum og á göngum. Geymslur standast ekki kröfur um
öryggi í listaverkageymslum. Úrbætur í geymslumálum safnsins þola enga bið.

&IMMT¹N KLUKKUSTUNDIR
AF KVEÈJUM
'ERÈUR ' "JARKLIND
OG ÖULIRNIR ¹ 2¹S 
ERU BYRJUÈ AÈ LESA
JËLAKVEÈJURNAR

3!&.!-, „Listaverk hafa aldrei

skemmst í geymslum hjá okkur en
hættan er vissulega fyrir hendi.
Maður veit aldrei hvenær pípurnar gefa sig,“ segir dr. Ólafur Kvaran, safnstjóri Listasafns Íslands.
Ólafur segir ofmælt að ómetanleg
listaverk þjóðarinnar séu í beinni
hættu en hins vegar sé afar brýnt
að leysa geymsluþörf safnsins til
framtíðar.
Listasafn Íslands er eitt höfuðsafna þjóðarinnar ásamt Þjóðminjasafninu og Náttúrugripasafninu þar sem nýlegar varð
mikið tjón vegna leka.
Listasafnið flutti í núverandi
húsnæði við Fríkirkjuveg 7 árið
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*ËLIN ERU EKKI ËKEYPIS
b¥SLENDINGAR HAFA ÖVÅ EKKI AÈEINS
EFNI ¹ JËLUNUM HELDUR LÅKA ¹ ÖVÅ AÈ
BÒA VEL AÈ ÖEIM SEM EIGA UNDIR
HÎGG AÈ S¾KJA m SEGIR (ANNES
(ËLMSTEINN 'ISSURARSON

¥ $!' 

6AR ¹ LEIÈINNI Å FRÅ

eru einungis geymd málverk. Verk
á pappír, þrívíð verk og fjöltækniverk safnsins eru geymd í óhentugum geymslum.
Í umsögn starfshópsins um
tvær aðrar geymslur safnsins
segir að annað húsið standist ekki
kröfur sem geymslustaður fyrir
listaverk og að hitt húsnæðið, 389
fermetra lagerpláss, sem Listasafnið hefur á leigu, sé opið
geymslurými sem er óaðgengilegt, árstíðabundnar sveiflur séu á
raka og hita og það standist ekki
kröfur um öryggi. Þar eru geymdar höggmyndir, innsetningar og
fleiri þrívíð listaverk.
SH¹  SJ¹ SÅÈU 
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3IGFÒS 0¹LL 3IGFÒSSON VAR ¹
LEIÈINNI Å FRÅ TIL
&LËRÅDA MEÈ
FÁLÎGUM SÅNUM ER
KALLIÈ KOM FR¹
!LFREÈ
'ÅSLASYNI
LANDSLIÈSÖJ¹LF
ARA Å HANDBOLTA

1987 og var þá þegar ljóst að húsnæðið myndi ekki rúma safnkostinn. Þess vegna var ákveðið að
geyma listaverk „í öðru rými sem
ekki var til þess ætlað þar til betri
lausn fyndist“, eins og segir í
skýrslu starfshóps um varðveisluog geymslumál menningarstofnana. Þar segir að þrengsli séu svo
mikil á safninu að smáherbergi og
gangar í húsnæði safnsins séu nýtt
sem geymslur „við mjög misjafnar aðstæður“.
Núverandi geymslurými Listasafns Íslands er 653 fermetrar í
fjórum aðskildum byggingum.
Aðeins ein þeirra stenst kröfur
um varðveislu og öryggi en þar

¥¶2«44)2 
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&*2-, Ákvörðun StraumsBurðaráss um að færa bókhald
sitt í evrum er afar óheppileg að
mati Davíðs Oddssonar seðlabankastjóra.
Hann segir ekki gert ráð fyrir
því að fjármálafyrirtæki nýti sér
lög sem heimili fyrirtækjum að
færa bókhald sitt í erlendri
mynt. Formlega væru þau þó
ekki undanþegin lögunum. „Það
datt engum þetta í hug,“ sagði
hann um ákvörðun fyrirtækisins
á blaðamannafundi Seðlabankans
í gær.
Talsmenn Straums-Burðaráss
vildu ekki tjá sig um orð seðlabankastjóra þegar Fréttablaðið
hafði samband við þá í gær.
SÖS  SJ¹ SÅÈU 

.ÕJASTA BJÎRGUNARÖYRLAN

Steinríkur stóð
sig vel í gær
6%¨52 Nýjasta björgunarþyrla
Landhelgisgæslunnar, sem heitir
TF-GRO en er kölluð Steinríkur,
stóð sig mjög vel við afar slæmar
aðstæður í gær að sögn Halldórs
B. Nellet, framkvæmdastjóra
aðgerðasviðs Landhelgisgæslunnar.
Þyrlan ferjaði mannskap, tæki
og tól í flutningaskipið Wilson
Muuga og taldi Halldór þyrluna
ekki hafa verið notaða í jafnmiklum vindi fyrr. Vindhviður á
svæðinu fóru upp í 40 metra á
sekúndu þegar mest var að sögn
Halldórs.
„Þegar þeir tóku eldsneyti á
Keflavíkurflugvelli á milli ferða
gátu þeir ekki drepið á hreyflum
á meðan þar sem ekki má starta
hreyflum í ákveðið miklum
vindi.“ Halldór segir Steinrík
mikinn vinnuþjark sem myndi
gott mótvægi við TF-LÍF.
SDG
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(¾G SUÈ
L¾G ¹TT Å FYRSTU 3UÈAUSTAN STORMUR
VESTAN TIL Å KVÎLD EN ALLHVASST EÈA
HVASST ANNARS STAÈAR ²RKOMULÅTIÈ
Å FYRSTU EN RIGNING VÅÈA Å KVÎLD (ITI
  STIG MILDAST ÖEGAR LÅÈUR ¹
KVÎLDIÈ

HVÍTA HÚSIÐ / SÍA
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íð

G

át
h
a
g
e
leðil

²TLIT FYRIR AÈ JËLASVEINNINN +ORTAKLIPPIR L¾KKI Å TIGN OG VERÈI GERÈUR AÈ AUKVISA

2

dagar til jóla!

Opið til 22

Ríkið fær stærstu jólagjöfina
%&.!(!'3-, Það er goðsögn að
jólahátíðin sé að miklu leyti fjármögnuð með kreditkortum. Kreditkortareikningur landsmanna í
janúar í ár, þegar stærsti hluti jólaveltunnar frá í fyrra kom til
greiðslu, var um fjórum milljörðum króna hærri en í venjulegum
mánuði á meðan níu milljörðum
meira rann út af debetreikningum í
jólamánuðinum umfram aðra mánuði.
Frá þessu er greint í Vefriti

fjármálaráðuneytisins um leið og
því er spáð að eins fari fyrir jólasveininum Kortaklippi og Plútó
meðal reikistjarna, „að hann verði
lækkaður í tign og gerður að
aukvisa“.
Í vefritinu er vikið að fjárhagslegum áhrifum jólanna á mismunandi greinar og sagt að velta í bókabúðum, hljómplötu-, skartgripa- og
leikfangaverslunum aukist um jólin.
Á móti komi að starfsemi skemmtigarða sé í nokkurri lægð á síðustu

mánuðum ársins. „Hið sama gildir til
dæmis um starfsemi tjaldsvæða auk
þess sem útleiga á gripahúsum til
gistingar hefur alveg dottið niður.“
Þá segir að jólagjafagleði landsmanna dragi vissulega björg í bú
fyrir ríkissjóð og þótt hann fái ekki
vinsælustu jólagjöfina þá fái hann
alltént þá stærstu. „Það gerir honum
mögulegt að sinna af krafti þeim
mikilvægu samfélagslegu verkefnum sem honum eru falin enda sælla
að gefa en þiggja.“
BÖS

Gjafabréf - harður pakki en samt mjúkur
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(J¹LPARSVEITIR ¹ HÎFUÈBORGARSV¾ÈINU HÎFÈU Å NËGU AÈ SNÒAST VIÈ BJÎRGUNARSTÎRF Å HVASSVIÈRI Å G¾R

Öðrum snörpum hvelli spáð í kvöld
6%¨52 Tuttugu beiðnir um aðstoð

hjálparsveita bárust milli klukkan
hálf fimm og hálf sex þegar veður
snöggversnaði í gær að sögn
Jónasar Guðmundssonar sem er í
svæðisstjórn höfuðborgarsvæðisins. „Við vorum með um 50 manns
að störfum í nokkrum hópum í
verkefnum úti um allan bæ.“
Hjálparsveitirnar voru mestmegnis í að festa niður þakplötur
og tryggja skúra sem fuku til.
Um var að ræða snarpan hvell
sem gekk hratt yfir og var vindhraði á höfuðborgarsvæðinu um
20 metrar á sekúndu þegar mest
var en fór upp í 35 metra á sekúndu í vindhviðum, samkvæmt

Ólafur, er syndaflóð á Selfossi?
b.EI ÖË AÈ 3ELFYSSINGAR SÁU SJ¹LF
SAGT EKKI ÎÈRUM HEILAGRI Ö¹ ER ÖETTA
FLËÈ ALLT OF STËRT TIL ÖESS AÈ TELJAST
SYNDAFLËÈm
6ATNSBORÈ Å ®LFUS¹ VIÈ 3ELFOSS H¾KKAÈI
ÅSKYGGILEGA MIKIÈ Å G¾R OG VAR ËTTAST AÈ
VATN T¾KI AÈ FL¾ÈA INN Å HÒS «LAFUR (ELGI
+JARTANSSON ER SÕSLUMAÈUR ¹ 3ELFOSSI

(%2*«,&52 )NNSIGLING TIL %YJA ER OFT ERFIÈ

(ERJËLFUR BUNDINN VIÈ BRYGGJU

Fólki var boðið
að fara fyrr

upplýsingum frá Veðurstofu
Íslands.
Jónas sagði hugsanlegt að
hjálparsveitir yrðu með sérstakan
viðbúnað í kvöld þar sem álíka
snörpum hvelli væri spáð um miðnætti. „Mikið af okkar fólki er í
jólatréssölu og flugeldasölu og við
erum að dansa í kringum það að
tvinna þetta allt saman. En við
leysum svona fyrst, það er frumskilyrði.“
Allt innanlandsflug lá niðri
eftir hádegi í gær. Morguninn fór
að mestu í að vinna upp tafir dagsins á undan. Miklar tafir urðu á
millilandaflugi vegna hvassviðris
á Keflavíkurflugvelli.
SDG
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RËTUM "JARNDÅS 'UNNARSDËTTIR SAGÈI AÈ HIÈ ÖRIÈJA HEFÈI VERIÈ N¹L¾GT ÖVÅ AÈ RIFNA
UPP
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Morðingjar Jóns
Þórs sitja í fangelsi
Fimm menn í gengi drápu Jón Þór Ólafsson og Brendu Salinas. Morðin teljast upplýst segir lögreglumaður. Einn morðingjanna átti í ástarsambandi við Brendu.

3!-'®.'52 Slæmt veður, rok og
rigning var á landinu í gær.
Herjólfur var bundinn við
bryggju í Vestmannaeyjum
síðdegis í gær og fór ekki seinni
ferð sína til lands vegna veðurs.
Samkvæmt skrifstofu
Herjólfs í Vestmannaeyjum olli
þetta ekki teljanlegum óþægindum fyrir þá sem áttu bókað far.
Vitað hafi verið af því með
talsverðum fyrirvara að svo færi
og því hefði verið hægt að bjóða
fólki að fara með ferjunni um
morguninn í staðinn, eða bíða til
morguns, en í gærkvöld var gert
ráð fyrir því að siglt yrði strax í
morgun.
SH

5MDEILD 6INALEIÈ

Skólanefndir
ekki enn svarað
500%,$) Skólanefndir Álftaness,
Garðabæjar og Mosfellsbæjar
hafa enn ekki svarað fyrirspurn
landssamtaka foreldra um
Vinaleið Þjóðkirkjunnar og
„sálgæsluviðtöl“ sem henni
tengjast. Fyrirspurnin var send
þann 13. nóvember.
María Kristín Gylfadóttir,
formaður landssamtaka Heimilis
og skóla, segir fyrirkomulag
Vinaleiðarinnar óljóst og brýnt að
vita um hvað hún snúist. „Þetta er
sama og með markaðssetningu og
kostun í skólum. Ég held að hvert
skólasamfélag eigi að ráða því
hvort það velji þessa þjónustu eða
aðra og að við þurfum engin lög
yfir það. En fólk verður samt að
vera upplýst um þetta áður en
þjónustan er veitt.“
KËÖ

Lögreglan í San
Salvador, höfuðborg El Salvador
hefur handtekið morðingja Jóns
Þór Ólafssonar og kærustu hans
Brendu Salinas. Þau fundust látin
við þjóðveginn á milli San Salvador og borgarinnar Santa Ana
aðfaranótt 13. febrúar síðastliðinn. Í samtali við Fréttablaðið á
miðvikudag staðfesti yfirlögreglumaðurinn Tobar Prieto hjá
lögreglunni í San Salvador að
málið teldist upplýst.
Mennirnir sitja allir í fangelsi
og að sögn Juans Carlos Barahona, sem skrifað hefur um málið
í dagblaðið La Prensa Gráfica,
mun ákæruvaldið væntanlega
höfða mál á hendur þeim í byrjun
næsta árs. Juan Carlos segir að
lögreglan hafi mjög góðar sannanir gegn mönnunum.
Fimmmenningarnir
tilheyra
gengi í hverfinu Zona Rosa í San
Salvador og eru á aldrinum 24 ára
til 31 árs. Að sögn Juan Carlosar
sátu mennirnir fimm allir í fangelsi fyrir aðra glæpi þegar dómari
kvað upp gæsluvarðhaldsúrskurð
yfir þeim fyrir morðið á Jóni og
Brendu í byrjun október og voru
þeir því ekki viðstaddir þegar
hann var kveðinn upp. Juan Carlos
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Náttúrugripir í
Laugardalinn
3!&.!-, Borgarráð samþykkti á

fundi sínum í gær að óska eftir
formlegum viðræðum við
ríkisstjórnina um aðstöðu fyrir
náttúrugripa- og vísindasafn í
Reykjavík auk starfsemi Náttúrufræðistofnunar.
Borgarráð minnir á vilyrði
fyrir lóð fyrir slíkt safn á svæði
Háskóla Íslands í Vatnsmýri sem
veitt var fyrir meira en áratug.
Enn fremur minnir borgarráð
áform um fræðslu- og fjölskyldugarð í Laugardal þar sem mætti
staðsetja náttúrugripa- og
vísindasafn í tengslum við
rekstur Fjölskyldugarðsins og
hugsanlegt sjávardýrasafn.
SH¹

3AMR¹È OLÅUFÁLAGANNA

Þingfesting í
byrjun janúar

*«. ¶«2 «,!&33/. /' "2%.$! 3!,).!3 6ORU SKOTIN TIL BANA VIÈ ÖJËÈVEGINN ¹ MILLI
BORGARINNAR 3AN 3ALVADOR OG ÖORPSINS 3ANTA !NA Å FEBRÒAR ¹ ÖESSU ¹RI

segir að lögreglan útiloki ekki að
fleiri menn hafi komið að morðunum.
Það sem leiddi til þess að morðingjarnir fundust var byssa sem
lögreglan lagði hald á í Zona Rosa
í lok mars á þessu ári eftir að lögreglumenn höfðu lent í skotbardaga við fjóra af mönnunum. Við
rannsókn á byssunni kom í ljós að
um sömu byssu var að ræða og
notuð var til að myrða Jón og
Brendu. Glæpamennirnir drápu
einn
lögreglumann
í
skotbardaganum.
Juan Carlos segir að ástæðan
fyrir morðunum hafi verið að

kærasta Jóns Þórs hafi átt í ástarsambandi við einn af morðingjunum. Hann segir að tilgangurinn
með morðunum hafi verið að
hefna sín á Brendu og Jóni Þór.
Lárus Hjálmarsson, framkvæmdastjóri hjá orkutæknifyrirtækinu Enex, sem Jón Þór
starfaði hjá í El Salvador, segir
ánægjulegt að morðingjarnir hafi
náðst og að þeir muni þurfa að
svara til saka fyrir dómi. Hann
segir jafnframt að ekkert geti
bætt fyrir þann missi sem aðstandendur Jóns Þórs og vinir urðu
fyrir þegar hann myrtur.
INGIFREYR FRETTABLADIDIS

$«-3-, Mál ákæruvaldsins gegn
Einar Benediktssyni, Geir
Magnússyni og Kristni Björnssyni, forstjórum olíufélaganna á
árunum 1993 til og með 2001, verður þingfest í Héraðsdómi Reykjavíkur 9. janúar á komandi ári.
Einar er enn forstjóri Olíuverslunar Íslands, Olís, en Geir
og Kristinn eru hættir sem
forstjórar Olíufélagsins hf., nú
Kers, og Skeljungs.
Forstjórarnir hafa verið
ákærðir meðal annars fyrir
samráð við gerð tilboða fyrir
útboð, skiptingu markaða og
samráð um verð á söluvörum og
ákvörðun afslátta. Ákæran á
hendur þeim er í 27 liðum.
MH

,®'2%',5&2¡44)2
+¾RÈUR FYRIR AÈ SKAFA EKKI
,ÎGREGLAN Å 6ESTMANNAEYJUM K¾RÈI Å
SÅÈUSTU VIKU ÎKUMANN FYRIR AÈ AKA AF
STAÈ MEÈ SKERT ÒTSÕNI EN HANN HAFÈI
EKKI SKAFIÈ RÒÈUR BÅLSINS VEGNA ÅSINGAR
!È SÎGN LÎGREGLU ER ALLTOF ALGENGT AÈ
MENN FARI AF STAÈ ¹N ÖESS AÈ SKAFA
RÒÈUR BÅLSINS

BÍLL DAGSINS

¥VAR 3M¹RI 'UÈMUNDSSON VAR Å G¾R D¾MDUR TIL FANGELSISVISTAR FYRIR FJÎLMÎRG AFBROT

OPEL ASTRA 1.6GL

Strokufanginn í 4 ára fangelsi

Nýskr. 02.00 - Sjálfskiptur - Ekinn 90 þús. km. - Allt að 100% lán.

$«-3-, 26 ára karlmaður, Ívar
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NOTAÐIR BÍLAR
Opið: Alla virka daga kl. 9:00-18:00 og laugardaga kl. 12:00-16:00. Sími: 525 8020.

Smári Guðmundsson, var dæmdur
í fjögurra ára fangelsi í gær fyrir
tvö rán, fjársvik, þjófnaði, húsbrot, eignarspjöll, fíkniefna- og
umferðarlagabrot.
Ránin voru framin með stuttu
millibili í júlí á þessu ári. Í því
fyrra ruddist Ívar inn í skóverslun
við Fiskislóð í Reykjavík, tók tólf
þúsund krónur úr afgreiðslukassa
verslunarinnar og nefbraut starfsmann hennar á flótta sínum. Hann
var handtekinn samdægurs.
Rúmum tveimur vikum síðar
fór hann inn í verslun Bónusvídeó
í Hafnarfirði og réðst að tveimur
starfsstúlkum. Annarri stúlkunni
tókst að læsa hann inni á skrifstofu á annarri hæð verslunarinnar en hann braut þá glugga og
stökk út. Hafði honum þá tekist að
komast yfir um eina og hálfa milljón

króna. Árvökulir vegfarendur sáu
til Ívars og náðu honum þar sem
hann reyndi að komast inn í bifreið skammt frá. Tókst vegfarendunum að draga Ívar Smára út úr
bifreiðinni og halda honum þar til
lögreglu bar að. Ökumaður bifreiðarinnar komst þó undan með
ránsfenginn og er enn ófundinn.
Við handtökuna reyndist Ívar
Smári vera í annarlegu ástandi
vegna fíkniefnaneyslu og sagðist
síðar ekki muna eftir ráninu.
Ívar Smári afplánar nú þegar
dóm á Litla Hrauni. Hann flúði úr
haldi lögreglunnar í síðasta mánuði þegar leiða átti hann fyrir dóm
og kom ekki í leitirnar fyrr en
tveimur sólarhringum síðar.
ÖSJ
¥6!2 3-2) '5¨-5.$33/. 
MEÈAL ÖEIRRA AFBROTA SEM ¥VAR VAR
SAKFELLDUR FYRIR VORU TVÎ R¹N ANNAÈ Å
"ËNUSVÅDEË Å (AFNARFIRÈI
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Rannsókn ekki haldið áfram
(,%2!.)2 Rannsókn á meintum
hlerunum á síma þáverandi utanríkisráðherra,
Jóns
Baldvins
Hannibalssonar, og Árna Páls
Árnasonar, þáverandi starfsmanns
utanríkisráðuneytisins,
verður
ekki framhaldið.
Bogi Nilsson ríkissaksóknari
fól Ólafi Haukssyni, lögreglustjóra á Akranesi, að rannsaka
hvort símar Jóns Baldvins og Árna
Páls hefðu verið hleraðir á árunum 1992 til 1995 eins og þeir héldu
fram í fjölmiðlum.
Við rannsókn málsins voru
teknar skýrslur af opinberum
starfsmönnum sem unnu hjá
útlendingaeftirlitinu, tollgæslu,

lögreglunni og Pósti og síma á
þeim tíma sem meintar hleranir
áttu að hafa átt sér stað.
Í tilkynningu frá ríkissaksóknara kom fram að ekkert hefði
komið fram við rannsókn málsins
sem styddi ummæli Jóns Baldvins
um að símar hefðu verið hleraðir í
ráðuneytinu.
Við rannsókn málsins greindi
Jón Baldvin frá því að hann hefði
fengið kunningja sinn á fjarskiptasviði til þess að kanna hvort símar
hefðu verið hleraðir í ráðuneytinu
og hann hefði lýst því yfir að svo
hefði verið. Þessar athuganir fóru
fram 1991, 1992 og 1993.
Í tilkynningu ríkissaksóknara

*«. "!,$6).

%KKERT FANNST SEM
STAÈFESTI MEINTAR
HLERANIR ¹ SÅMUM
Å UTANRÅKISR¹ÈU
NEYTINU
&2¡44!",!¨)¨34%&.

segir jafnframt að miklu skipti að
fá upplýsingar um það „hver þessi
kunnáttumaður er“ til að fá lýsingar hans á þeim mælingum sem
hann gerði hvað þær sýndu. Jón
Baldvin vildi ekki upplýsa um það
við rannsókn málsins hver þessi
maður væri.
MH

,ITLU &ENEYJAR ¹ «LAFSVÎLLUM

Fara á bátum á
milli bæjanna
„Vatnsyfirborðið hefur hækkað
töluvert og hér eru bátar notaðir
til þess að komast á milli bæja,“
segir Sigríður Pétursdóttir, bóndi
á Ólafsvöllum á Skeiðum.
Eins og fram kom í Fréttablaðinu í gær rann Hvítá nánast upp
að bæjardyrum á Ólafsvöllum í
fyrradag og reynt var að koma
hrossum á þurrt land.
„Þetta er meira en hefur verið
hér nokkurn tímann áður. Það er
mjög sérkennilegt að sjá yfir
þetta. Stærstu traktorarnir hafa
komist eftir aðalveginum en það
er ekki meira en svo. Sem betur
fer hefur flestum gripum verið
komið í skjól,“ segir Sigríður. SÖS

Eitt síðasta karlavígið fallið
Valgerður Sverrisdóttir utanríkisráðherra kynnti í gær víðtækar breytingar á skipulagi utanríkisþjónustunnar. Hún segir sendiherra vera of marga og ætlar ekki að ráða fleiri. Konur skipa lykilstöður í breyttu skipuriti.
,%)¨4/'!2.)2 'EIR ( (AARDE OG
'UÈLAUGUR ¶ËR ¶ËRÈARSSON LEIÈA LISTA
3J¹LFST¾ÈISFLOKKSINS Å 2EYKJAVÅK

3J¹LFST¾ÈISMENN Å 2EYKJAVÅK

Geir efstur í
suður – Guðlaugur í norður
34*«2.-, Geir H. Haarde
forsætisráðherra fer fyrir lista
Sjálfstæðisflokksins í Reykjavíkurkjördæmi suður og Guðlaugur
Þór Þórðarson alþingismaður
fyrir listanum í Reykjavíkurkjördæmi norður.
Listar flokksins í kjördæmunum tveimur voru samþykktir á
fundi Fulltrúaráðs sjálfstæðisfélaganna í höfuðborginni í gær.
Skipan fólks í efstu sætum er í
samræmi við niðurstöður
prófkjörs flokksins í október.
Alþingismennirnir Guðmundur
Hallvarðsson og Sólveig Pétursdóttir, sem bæði láta af þingmennsku í vor, skipa heiðurssæti
listanna.
BÖS

,®'2%',5&2¡44)2
'RJËTHRUN Å «SHLÅÈINNI
'RJËT HRUNDI ¹ «SHLÅÈARVEG ¹ MILLI
¥SAFJARÈAR OG "OLUNGARVÅKUR ¹ MIÈ
VIKUDAGSMORGUN +ONA SEM VAR ¹ LEIÈ
TIL "OLUNGARVÅKUR KEYRÈI ¹ GRJËT SEM
VAR ¹ VEGINUM OG SPRENGDI DEKKIÈ
%KKI ÖURFTI AÈ LOKA VEGINUM OG RUDDI
6EGAGERÈIN HANN

 UMFERÈARËHÎPP
4UTTUGU OG NÅU UMFERÈARËHÎPP VORU
TILKYNNT TIL LÎGREGLUNNAR Å 2EYKJAVÅK FR¹
MIÈVIKUDAGSMORGNI TIL FIMMTUDAGS
MORGUNS ¥ EINU TILVIKI VAR ÎKUMAÈUR
FLUTTUR ¹ SLYSADEILD OG Å TVEIMUR
¾TLUÈU ÎKUMENNIRNIR SJ¹LFIR AÈ LEITA
SÁR L¾KNISAÈSTOÈAR

34*«2.3µ3,! „Ég held því fram að
síðasta karlavígið sé fallið,“ segir
Valgerður Sverrisdóttir utanríkisráðherra, spurð út í skipulagsbreytingar á utanríkisráðuneytinu
sem hún kynnti í ræðu fyrir starfsfólki ráðuneytisins í gær.
Samkvæmt nýju skipuriti ráðuneytisins verður faglegu starfi
þess skipt upp í tvö svið – alþjóðaog öryggismálasvið og viðskiptasvið – og yfir þeim verða sviðsstjórar sem taka sem slíkir yfir
hluta af þeim verkefnum sem
hingað til hafa verið á hendi ráðuneytisstjóra. Bergdís Ellertsdóttir
og Berglind Ásgeirsdóttir munu
gegna hinum nýju sviðsstjórastöðum, en Bergdís er skrifstofustjóri
alþjóðaskrifstofu og Berglind
skrifstofustjóri
viðskiptaskrifstofu.
„Sviðsstjórarnir verða eins
konar verkstjórar og munu meðal
annars geta flutt starfsfólk til
hvor innan síns sviðs,“ útskýrir
Valgerður í samtali við Fréttablaðið. „Ég er alveg sannfærð um að sá

aukni sveigjanleiki, sem þetta
býður upp á, mun auka skilvirkni
og gera okkur færari um að takast
á við verkefni sem geta komið upp
skyndilega í utanríkisþjónustunni,
án þess að bæta við mannskap,“
segir hún.
Valgerður segir ráðuneytið
hafa stefnt í framúrakstur á fjárlögum á þessu ári, og því séu
breytingarnar ekki síst hugsaðar
til hagræðingar. „Með þessum
aðgerðum vonumst við til að vera
komin á rétt ról.“
Ráðherrann lýsti því yfir að
fjöldi sendiherra væri „nokkuð
umfram þarfir ráðuneytisins“.
Hún hygðist því ekki ráða fleiri
starfsmenn til ráðuneytisins það
sem eftir lifir kjörtímabilsins,
með þeirri einu undantekningu að
reynt verði að ráða bót á manneklu Þýðingarþjónustu ráðuneytisins með því að opna útibú hennar
á Akureyri.
Til að draga frekar úr kostnaði
hafa fjórir af bílum ráðuneytisins
verið seldir, leiguhúsnæði í Þver-

.µ44 3+)052)4 54!.2¥+)32¨5.%94)3).3
.ÕIR SVIÈSSTJËRAR
SAMH¾FA FAGLEGT
STARF R¹ÈUNEYTISINS

2EKSTRAR OG
ÖJËNUSTUSKRIFSTOFA
o 2EKSTRARM¹L
o 3TARFSMANNAM¹L
o !ÈSTOÈARM¹L
o 3KJALA OG BËKASAFN
o -ËTTAKA
o 4ÎLVU OG T¾KNIM¹L
o ¶ÕÈINGARMIÈSTÎÈ

5NDIR SÁRSTÎKUM SKRIFSTOFUSTJËRA

2¹ÈHERRA

3KRIFSTOFA R¹ÈHERRA

2¹ÈUNEYTISSTJËRI
 3KRIFSTOFA

0RËTËKOLLSKRIFSTOFA

!LÖJËÈA OG
ÎRYGGISSVIÈ

6IÈSKIPTASVIÈ

o !LÖJËÈAM¹L
o 3V¾ÈISBUNDIN SAMVINNA
o -ANNRÁTTINDAM¹L
o !FVOPNUNARM¹L
o ¥SLENSKA FRIÈARG¾SLAN
o 6ARNARM¹L
o ¶RËUNARSAMVINNA
o ¶JËÈRÁTTARFR¾ÈINGUR
o !UÈLINDA OG UMHVERFISM¹L

o 6IÈSKIPTAM¹L
o %VRËPUM¹L
o &ERÈA OG VIÈSKIPTAÖJËNUSTA
o 5PPLÕSINGA MENNINGARM¹L OG R¾ÈISTENGSL
o %%3 ÖÕÈINGARM¹L
o 6IÈSKIPTASAMNINGAR
o !LÖJËÈLEGT EFNAHAGSSAMSTARF

54!.2¥+)32¨5.%94)¨ !LLRI HEIMASTARFSEMI R¹ÈUNEYTISINS ER KOMIÈ FYRIR Å AÈALBYGG

INGU ÖESS VIÈ 2AUÈAR¹RSTÅG LEIGUHÒSN¾ÈI Å ¶VERHOLTI SAGT UPP OG BÅLAR SELDIR
&2¡44!",!¨)¨%«,

holti sagt upp og ákveðið að selja
sendiherrabústaðinn í Danmörku.
Með þessari síðastnefndu ráðstöfun og kaupum á ódýrara húsnæði inni í miðborg Kaupmannahafnar er gert ráð fyrir að fé losni
sem verja mætti til kaupa á aðalræðismannsbústað í Þórshöfn í
Færeyjum. Í stað þess sendifulltrúa sem tekur við þeirri nýju
stöðu verður staða í sendiráðinu í
Stokkhólmi lögð niður, að sögn
Valgerðar.
Hún segir þó einna markverðustu breytingarnar felast í framgangi kvenna innan ráðuneytisins.
Auk sviðsstjóranna tveggja eru
konur nú í stöðum prótókollstjóra
og umsjónarmanns Íslensku friðargæslunnar, og Sigríður Snævarr
sendiherra er staðgengill ráðuneytisstjóra. „Það eru tiltölulega
fá ár síðan utanríkisráðuneytið
var mikið karlaveldi,“ segir Valgerður. „Ég tel að með þessum
breytingum [...] séum við í raun að
losa okkur undan þeirri ímynd.“
AUDUNN FRETTABLADIDIS

6!,'%2¨52 36%22)3$«44)2 +YNNTI

SKIPULAGSBREYTINGAR EFTIR H¹LFT ¹R Å EMB
¾TTI UTANRÅKISR¹ÈHERRA &2¡44!",!¨)¨4%)452
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Ertu búin(n) að kaupa allar
jólagjafir?
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Er stýrikerfið í tölvunni þinni
fengið á löglegan hátt?
3EGÈU ÖÅNA SKOÈUN ¹ VISIRIS
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$EILAN MILLI &LUGSTOÈA OHF OG FLUGUMFERÈARSTJËRA

&ORSETINN ¹ +OSTARÅKA

Engar viðræður fyrirhugaðar

Gefur launin
sín til fátækra

3!-'®.'52 Stálin eru stinn milli
forsvarsmanna Flugstoða ohf. og
Félags íslenskra flugumferðarstjóra, FÍF. Loftur Jóhannsson,
formaður FÍF, segist enn bíða eftir
svari Flugstoða við sáttatillögu
sem hann lagði fram á þriðjudaginn, þrátt fyrir fréttatilkynningu
Flugstoðar síðan á miðvikudagskvöld. Í fréttatilkynningunni kom
fram að Flugstoðir „harmi viðbrögð stjórnar FÍF“.
Loftur væntir þess að stjórnarformaður Flugstoða hringi og
svari sér persónulega, eins og til
hafi staðið. „Það væri kurteisi. Við
erum ennþá að reyna að semja og
boltinn er hjá honum.“

,®'2%',5&2¡44)2

-IKIÈ UM ÖJËFNAÈI

3LASAÈIST Å BÅLVELTU

,ÎGREGLAN Å 2EYKJAVÅK HANDTËK ÖRJÒ
UNGMENNI FYRIR ÖJËFNAÈI ¹ MIÈVIKU
DAGINN 4VEIR TËLF ¹RA DRENGIR VORU
TEKNIR FYRIR ÖJËFNAÈ ÒR MATVÎRUVERSLUN
Å ÒTHVERFI OG ¹TJ¹N ¹RA STÒLKA VAR TEKIN
FYRIR ÖJËFNAÈ ÒR VERSLUNARMIÈSTÎÈ FYRIR
SKÎMMU -IKIÈ ER UM SLÅK BROT FYRIR
JËLIN

+ARLMAÈUR ¹ SJÎTUGSALDRI SLASAÈIST
LÅTILLEGA Å BÅLVELTU ¹ 3ANDSKEIÈI ¹
TÅUNDA TÅMANUM ¹ FIMMTUDAGSMORG
UN -AÈURINN KOMST ÒT ÒR BÅLNUM AF
SJ¹LFSD¹ÈUM "ÅLLINN ER ËNÕTUR EFTIR
VELTUNA 4ILDRÎG SLYSSINS ERU SL¾M
F¾RÈ OG VINDUR

&,5'5-&%2¨!234*«2) !¨ 34®2&5-

!LLT FLUG ¹ ¥SLANDI G¾TI STÎÈVAST VEGNA
DEILUNNAR SEGJA SUMIR !ÈRIR TALA UM
TAFIR OG ËHAGR¾ÈI
&2¡44!",!¨)¨(%)¨!

Forsvarsmenn Flugstoða líta
svo á málin að starfsmenn í FÍF,
sem ekki hafa gengið til starfa hjá
Flugstoðum, hafi ekki áhuga á að
vinna þar. „Það verður ekki farið í

neinar viðræður um kjaramál og
lífeyrismálin eru afgreidd, frá
okkar bæjardyrum séð,“ segir
Þorgeir Pálsson, flugmálastjóri og
verðandi
forstjóri
Flugstoða.
Hann sér ekki tilefni til viðræðna,
enda hafi ekkert nýtt verið í tillögum Lofts „nema auknar kröfur“.
Viðbragðsáætlun Flugstoða um
hvernig hér verði haldið uppi flugsamgöngum, er enn ekki tilbúin,
en Þorgeir býst við því að svo
verði fyrir helgi. Til að hrinda
þessari áætlun í framkvæmd og
standa við skuldbindingar flugmálastjórnar erlendis hafi verið
leitað til flugumferðarstjórna í
Noregi, Skotlandi og Belgíu.
KËÖ

+/34!2¥+! !0 Oscar Arias,
forseti Kostaríka, ætlar frá og
með áramótum að gefa mánaðarlaunin sín til þeirra íbúa eyjunnar sem mest þurfa á að halda.
Frá þessu var skýrt á miðvikudag.
Mánaðarlaun forsetans nema
rúmlega 700 þúsund krónum og
þau verða afhent svo lítið beri á
samtökum sem hjálpa öldruðum,
börnum, fötluðum og öðrum sem
aðstoð þurfa.
„Sannleikurinn er sá að líf
mitt verður hvorki verra né
betra án launanna,“ sagði Arias,
sem hlaut friðarverðlaun Nóbels
árið 1987.
GB

Fengu samtals 24 og
hálfs árs fangelsi
Fjórir karlmenn voru í gær dæmdir í samtals tuttugu og fjögurra og hálfs árs
fangelsi fyrir innflutning á rúmum 15 kílóum af amfetamíni og um 10 kílóum
af hassi. Ólafur Ágúst Hraundal fékk þyngsta dóminn, átta og hálfs árs fangelsi.
$«-3-, Fjórir karlmenn voru í
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gær dæmdir í samtals tuttugu og
fjögurra og hálfs árs fangelsi í
Héraðsdómi Reykjavíkur fyrir
aðild sína að einu stærsta fíkniefnamáli sem upp hefur komið hér
á landi. Mennirnir fjórir, Ólafur
Ágúst Hraundal, Hörður Eyjólfur
Hilmarsson, Johan Hendrik Engelsman og Ársæll Snorrason, voru
fundnir sekir um að hafa flutt inn
rúmlega fimmtán kíló af amfetamíni og um tíu kíló af hassi í
bensíntanki BMW-bifreiðar sem
var flutt til landsins frá Rotterdam og ætlað til söludreifingar.
BMW-bifreiðin var flutt til
landsins í byrjun apríl á þessu ári.
Við eftirlit tollgæslu fundust 42
hálfslítra flöskur í bensíntanki
hennar sem innihéldu fíkniefnin. Í
kjölfarið lagði lögreglan hald á
efnin og kom gervipakkningum
fyrir í staðinn. Auk þess var hlerunarbúnaði komið fyrir í bifreiðinni. Þann 11. apríl leysti Hörður
Eyjólfur BMW-bifreiðina úr tollinum og fór með hana heim til sín.
Þremur dögum síðar drógu þeir
Ársæll, Ólafur Ágúst og Hollendingurinn Johan Hendrik bílinn í
iðnaðarhúsnæði við Krókháls í
Reykjavík. Lögreglan fylgdist
síðan með mönnunum úr fjarlægð
fjarlægja gervipakkningarnar úr
tankinum. Hún réðst svo til atlögu
gegn þeim þegar verkið var langt
komið og handtók þremenningana.
Hörður Eyjólfur og annar maður,
Herbjörn Sigmarsson, voru handteknir stuttu síðar. Herbjörn var
ekki ákærður í málinu.
Þyngstan dóm fimmmenninganna hlaut Ólafur Ágúst Hraundal
sem var dæmdur í átta og hálfs

%)44 34234! &¥+.)%&.!-, ¥3,!.$33®'5..!2 RS¾LL 3NORRASON (ÎRÈUR %YJËLFUR
(ILMARSSON OG «LAFUR GÒST (RAUNDAL VORU ¹SAMT *OHANI (ENDRIK %NGELSMAN D¾MDIR
Å SAMTALS TUTTUGU OG FJÎGURRA OG H¹LFS ¹RS FANGELSI

árs fangelsi. Þar af eru fjögur og
hálft ár eftirstöðvar níu ára fangelsisdóms sem hann hlaut fyrir
aðild sína að stóra fíkniefnamálinu árið 2000. Í þetta sinn var hann
dæmdur fyrir að taka við fíkniefnunum og hafa ætlað þeim til söludreifingar. Hollendingurinn Johan
Hendrik og Hörður Eyjólfur voru
dæmdir í sex ára fangelsi hvor
fyrir að skipuleggja smyglið og
taka á móti því. Ársæll var dæmd-

ur í fjögurra ára fangelsi fyrir að
taka bifreiðina í sína vörslu í
þeirri trú að í henni væru fíkniefni sem vafalaust voru ætluð til
söludreifingar
í
ágóðaskyni.
Fimmta manninum, sem var
skráður eigandi BMW bifreiðarinnar, var gert að sæta upptöku á
henni. Auk bifreiðarinnar og fíkniefnanna voru gerð upptæk fartölva, hnúajárn, tveir rýtingar og
rafstuðsbyssa. THORDUR FRETTABLADIDIS

&ARGA ÖARF RÒMLEGA  FJ¹R ¹ B¾NUM 'ERÈUM EFTIR AÈ RIÈA GREINDIST Å EINNI KIND

2IÈA GREINIST AFTUR Å &LËANUM
"²&¡ Sauðfjárriða hefur greinst í

<¨Â^![V\bZcch`Vd\\diigkVa

einni kind á bænum Gerðum í Flóahreppi. Þetta staðfestir Sigurður
Sigurðarson, dýralæknir nautgripaog sauðfjársjúkdóma á Keldum.
Riða hefur aldrei áður komið
upp á bænum en í haust greindist
riða á bænum
Syðra-Velli, sem
er nágrannabær
Gerða. Talið er
að smitið nú eigi
sama uppruna,
hugsanlega um
afrétt.
Það var á
föstudagskvöld3)'52¨52
ið fyrir viku sem
3)'52¨!23/.
gert var viðvart
um veikindi kindarinnar en riða
hefur ekki fundist í öðru fé á
bænum. Á Gerðum eru rúmlega 80
fjár og verður það allt skorið strax

3!5¨&¡ 3KERA ÖARF RÒMLEGA  FJ¹R ¹ 'ERÈUM LÎMB SEM FULLVAXTA SKEPNUR -YNDIN

ER ÒR SAFNI

eftir jól, bæði lömb og fullvaxta
skepnur.
Að sögn Sigurðar hefur verið
einhver samgangur fjárins af Gerðum við annað fé úr sveitinni og því
verður gripið til aðgerða til að
kanna hvort fé annarra bæja hafi
hugsanlega smitast. Spurningalistar verða sendir á alla bæi á milli

Ölfusár og Hvítár annars vegar og
Þjórsár hins vegar þar sem bændur
verða inntir eftir viðskiptum fjárins, vanhöldum þess og veikindum.
Sigurður vill beina því til bænda
á svæðinu að fylgjast með búfé sínu
og hafa strax samband við Landbúnaðarstofnun ef eitthvað kemur
upp.
SH

Jólagjöfin í ár er símtal frá stelpunni
sem þú kynntist á skólaballi
2.500 kr.

SAMSUNG X650

SAMSUNG X830

5.900 kr.
2.500 kr.

Léttkaupsútborgun

2.500 kr.

4.900 kr.

Léttkaupsútborgun

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

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

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

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

2.000 kr.
auka jólaafsláttur

fyrir þá sem eru í

Betri leið eða
versla á siminn.is

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



6%)345 36!2)¨

 DESEMBER  &®345$!'52

,ANDL¾KNISEMB¾TTIÈ HEFUR LOKIÈ ATHUGUN ¹ 'RUND EFTIR UMFJÎLLUN ¥SAFOLDAR

2ITSTJËRAR ¥SAFOLDAR ËS¹TTIR

Umfjöllun um beinbrot röng

Ritstjórar segja
skýrsluna ranga

Landlæknisembættið segir frásögn tímaritsins
Ísafoldar um konu sem beinbrotnaði á dvalar- og elliheimilinu Grund
augljóslega ranga. Embættið hefur
lokið athugun á Grund en sér ekki
ástæðu til aðgerða.
Greinina skrifaði blaðamaður
sem starfaði á Grund í fimm daga
til að afla heimilda og í henni er
dregin upp mjög dökk mynd af
aðbúnaði á dvalarheimilinu.
Í greininni er sagt frá því þegar
kona beinbrotnaði og var látin
liggja í yfir sólarhring áður en
henni var komið til meðferðar. Í
skýrslu Landlæknis segir að miðað
við öll skrifleg gögn sem fyrir

(%),"2)¨')3-,

 Hvenær tekur reykbann á
veitinga- og skemmtistöðum
gildi?
 Hvað heitir forsætisráðherra
Póllands?
 Hvað heitir skipið sem
strandaði í Hvalsnesfjöru?
36®2). %25  ",3 

fegurðin býr
í smáatriðunum

$6!,!2(%)-),)¨ '25.$ "LAÈAMAÈURINN

VAR EKKI L¹TINN UNDIRRITA TRÒNAÈARYFIRLÕS
INGU EN ÖAÈ MUN VERÈA GERT Å FRAMTÅÈ
INNI

liggja sé sú frásögn röng. Enginn
vistmaður hafi beinbrotnað á

meðan blaðamaðurinn var við
störf. Kona hafi mjaðmagrindarbrotnað áður en blaðamaðurinn
hóf störf, en eðlilega hafi verið
staðið að því máli.
Þá segir í skýrslunni að samskipti við erlenda starfsmenn
væru engum erfiðleikum háð ólíkt
því sem fullyrt er í greininni. Þá
hafi verið rætt einslega við nokkra
vistmenn og væru margir reiðir
blaðamanninum fyrir skrifin.
Embættið telur ekki ástæðu til
aðgerða í kjölfar greinarinnar en
tekur þó fram að láðst hafi að láta
viðkomandi starfsmann undirrita
trúnaðaryfirlýsingu og verði það
gert í framtíðinni.
SH  SDG

9&)2,µ3).' Reynir Traustason og
Jón Trausti Reynisson, ritstjórar
tímaritsins Ísafoldar, sendu frá
sér yfirlýsingu í gær þar sem
þeir höfnuðu því sem fram kemur
í skýrslu landlæknis.
Í yfirlýsingunni segja þeir að
landlæknir fari með rangt mál,
tímaritið hafi aldrei fullyrt það
sem landlæknir segir rangt í
umfjölluninni. Það séu einnig
óverjandi vinnubrögð að ekki hafi
verið leitast við að heyra sjónarmið blaðamanns Ísafoldar við
gerð skýrslunnar. Ásakanir
landlæknis séu alvarlegar og
Ísafold muni kanna lagalega
stöðu sína vegna þessa.
SH

Byggja þarf geymsluhúsnæði fyrir söfn
Starfshópur á vegum menntamálaráðuneytisins komst að þeirri niðurstöðu að
varðveislu menningararfsins væri ábótavant. Geymslur standast ekki kröfur. Brýnustu varðveisluverkefni Listasafns Íslands og Þjóðskjalasafns þarf að leysa strax.
3!&.!-, Áætluð þörf fyrir nýtt

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

varðveisluhúsnæði fyrir menningararf þjóðarinnar er tæplega
15.450 fermetrar auk 1.550 fermetra til geymslu á leikmyndum
og búnaði. Að auki er brýn þörf
fyrir endurbætur á núverandi
húsnæði Þjóðskjalasafns Íslands
(ÞÍ). Nokkrar núverandi geymslur upp á 3.800 fermetra eru ófullnægjandi og munu leggjast af
þegar búið er að byggja eða leigja
nýjar geymslur. Listasafn Íslands
(LÍ) er eitt þeirra safna sem

þurfa nýtt geymslurými án tafar.
Þetta er meðal niðurstaðna
starfshóps um varðveislu- og
geymslumál þrettán menningarstofnana sem Þorgerður Katrín
Gunnarsdóttir menntamálaráðherra hefur látið vinna. Helstu
niðurstöður starfshópsins eru að
brýnustu
varðveisluverkefni
Listasafns Íslands og Þjóðskjalasafns Íslands verði leyst nú
þegar. Einnig að sameiginlegt
þjónustu- og varðveisluhús fyrir
höfuðsöfnin tvö sem starfa eftir

safnalögum, Þjóðminjasafn og
Listasafn Íslands, verði byggt á
lóð Þjóðminjasafnsins við Vesturvör. Þá er mælt með að byggð
verði, eða leigð, allt að 5.400 fermetra varðveislubygging fyrir
fjargeymslur Þjóðskjalasafnsins
og
Landsbókasafns
Íslands.
Nauðsynlegt þykir einnig að
ákvörðun verði tekin um framtíðaraðsetur Þjóðskjalasafnsins við
Laugaveg og endurbótum þar
innandyra lokið á næstu fimm
árum.
SH¹

"RÕNT AÈ LEYSA HÒSN¾ÈISVANDA ¶JËÈSKJALASAFNS

Lesrými safnsins er
gömul ísbúðarhola
hefði þurft að taka á
húsnæðismálunum
ur
Þjóðskjalasafns
allt frá byrjun. Við
Íslands er gömul
erum þeirrar skoðunísbúð. Árið 1999 var
ar að best væri að
ætlunin að nýta lestrbyggja nýtt safnaarsalinn í 18 mánuði
hús. Lestrarsalurinn
en þá lét safnið af
er til dæmis gömul
hendi lestraraðstöðu í
ísbúð sem ekkert
Þjóðmenningarhúshefur verið gert
inu. Eins og fjallað
fyrir.“
var um í FréttablaðÓlafur segir að
inu í gær getur Þjóðútilokað sé að taka á
skjalasafnið
ekki
móti skjölum stofnsinnt
lögboðnum «,!&52 3'%)233/.
ana við svo búið.
skyldum sínum vegna ¶JËÈSKJALAVÎRÈUR
„Meira segja menntaaðstöðuleysis. Rúmmálaráðuneytið hefur bæst við
lega 130 stofnanir geta ekki skilað
langan lista stofnana sem vilja
skilaskyldum skjölum. Ein þeirra
skila af sér. En einna verst er að
er menntamálaráðuneytið sem
þurfa að flytja skjöl utandyra. Það
Þjóðskjalasafnið heyrir undir sem
er mjög slæmt.“
menningarstofnun.
Að sögn Ólafs eru starfsmenn
Ólafur Ásgeirsson þjóðskjalasafnsins of fáir og að skjöl hafi
vörður segir að 60 til 70 prósent af
eyðilagst vegna aðstöðuleysis.
húsnæðinu hafi verið löguð að
Elstu og viðkvæmustu skjölin eru
utanverðu en innan við 30 prósent
þó geymd þar sem ekki þarf að
af húsnæðinu hafi verið endurferja þau utandyra, og slík verðbætt að innan. „Það eru tuttugu ár
mæti hafa ekki tapast.
síðan við fluttum hér inn og það
SH¹

3!&.!-, Lestrarsal-

DÓTABÚÐ BÍLAÁHUGAMANNSINS
Höfuðljós
Verð frá kr. 1.995.-

Loftdælur mikið úrval
Verð frá kr. 4.990.-

3TJËRN SAFNAMANNA SENDIR FR¹ SÁR ¹LYKTUN

Crosshjálmar
Verð frá kr. 9.900.-

www.benni.is

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

Húsnæðisvanda
verður að leysa
3!&.!-, Stjórn Félags íslenskra
safna og safnamanna hefur sent
frá sér ályktun þar sem miklum
áhyggjum er lýst vegna þeirrar
aðstöðu sem íslensk stjórnvöld
hafa
búið
Náttúrugripasafni
Íslands. Félagið skorar á stjórnvöld að tryggja NÍ framtíðarhúsnæði hið fyrsta og gera því kleift
að vinna samkvæmt lögbundnum
skyldum sínum sem höfuðsafn á

sínu sviði hvað varðar söfnun,
varðveislu, skráningu, rannsóknir
og miðlun.
Félagið leggur áherslu á að
tryggt sé að sérfræðingar Náttúrugripasafns séu hafðir með í ráðum
frá upphafi um uppbyggingu framtíðarstarfsemi safnsins, og að hagsmunir þess og faglegt starf, ásamt
aðgengi almennings að safninu,
verði ávallt haft að leiðarljósi. SH¹

RISATILBOÐ Á RISATÆKJUM
PI PAR


SÍA


60955

55" plasmasjónvarp - 55PD5200

55"plasmasjónvarp - 55PD9700

Verð áður 499.995 kr.

Verð áður 699.995 kr.

Jólatilboð 399.995 kr.

Jólatilboð 649.995 kr.

TAKMARKAÐ MAGN AF JÓLAPÖKKUM
JÓLAPAKKI

1

JÓLAPAKKI

2
Hitachi PJ-TX300 HD-ready myndvarpi

Verð áður 199.995 kr.

Jólatilboð 179.995 kr.

32” LCD sjónvarp - 32LD9700

Verð áður 192.985 kr.

Palladine 32" LCD sjónvarp
Yamaha HTIB359 heimabíósett
Veggfesting fyrir sjónvarp

Jólatilboð 159.995 kr.

JÓLAPAKKI

3

Verð áður 449.985 kr.

Jólatilboð 379.995 kr.

Hitachi 42" plasmasjónvarp
Yamaha RXN600 heimabíómagnari
KEF KHT3005 heimabíósett

JÓLAPAKKI

Verð áður 259.995 kr.

Jólatilboð 239.995 kr.

4
37” LCD sjónvarp - 37LD8600

Verð áður 279.995 kr.

Jólatilboð 259.995 kr.

Hitachi 42" plasmasjónvarp
Yamaha smástæða með
DVD spilara og Ipod tengi.

Verð áður 342.985 kr.

Jólatilboð 289.995 kr.

Verð áður 254.990 kr.

Palladine 37" LCD sjónvarp
Yamaha HTIB359 heimabíósett

Jólatilboð 179.995 kr.
42” plasmasjónvarp - 42PD8600

Verð áður 259.995 kr.

JÓLAPAKKI

5

JÓLAPAKKI

6

Jólatilboð 229.995 kr.

37" LCD sjónvarp - EPT3700M

Verð áður 179.995 kr.

37”

Jólatilboð 149.995 kr.

Verð áður 309.985 kr.

Hitachi PJ-TX300 HD-ready myndvarpi
Yamaha RXV559 heimabíómagnari
KEF KHT1005 heimabíósett

Jólatilboð 229.995 kr.

Verð áður 387.985 kr.

Jólatilboð 319.995 kr.

Hitachi 37" LCD sjónvarp
Yamaha YSP900 heimabíó
Yamaha YSTFSW100 bassabox

Opnunartími:
Föstudagur
22. des.
Þorláksmessa 23. des.
Aðfangadagur 24. des.

9-22
9-22
9-12
Glæsilegt útvarp með innbyggðum geislaspilara. Vekjaraklukka. Hægt að tengja
Ipod og aðra Mp3 spilara við Cubo. 10 mismunandi litir. Verð aðeins 27.995 kr.

ÍYTSP:xTP^^^OH[HLRUPPZ
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LISTAMENN STILLTU SÁR UPP VIÈ KLËSETT
SEM ÖEIR HÎFÈU M¹LAÈ JAFNT AÈ INNAN
SEM UTAN ¶EIR TËKU ¹SAMT MEIRA EN
HUNDRAÈ ÎÈRUM LISTAMÎNNUM Ö¹TT Å
KEPPNI UM BESTU SALERNISSKREYTINGUNA
¹ SUNNUDAGINN VAR
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 DESEMBER  &®345$!'52

2ÅKIÈ OG ¾ÈASKURÈL¾KNIR GREIÈI MANNI   MILLJËNIR Å B¾TUR VEGNA L¾KNAMISTAKA

&ORSETI ¥SLANDS ¹ 3AMR¹ÈSÖINGI

-ISSTI FËTINN VEGNA TÕNDRAR BEIÈNI

Olía og kol
verða að víkja

$«-3-, Íslenska ríkið og æðaskurðlæknir sem rak eigin læknastofu voru í Héraðsdómi Reykjavíkur í gær dæmd til að greiða
rúmlega sjötugum karlmanni 5,6
milljónir króna í skaðabætur
fyrir mistök árið 1997 sem leiddu
til þess að fjarlægja þurfti vinstri
fót mannsins fyrir ofan hné.
Í dómnum segir að læknirinn
hafi sent beiðni um röntgenmyndatöku vegna mikilla æðagúla í hnésbótum mannsins í janúar 1997, en beiðnin hafi glatast í
meðförum starfsfólks Landspítalans. Á því beri ríkið ábyrgð.
Hefði maðurinn farið í myndatöku og fengið viðeigandi með-

(¡2!¨3$«-52 2%9+*!6¥+52 ¶AÈ VAR

METIÈ L¾KNINUM TIL SAKAR AÈ HAFA EKKERT
AÈHAFST ÖEGAR HANN FRÁTTI AF ÖVÅ HVERSU
RANNSËKN MANNSINS HAFÈI DREGIST

ferð á þeim tíma hefði dregið
verulega úr líkum á því að fjar-

lægja hefði þurft fótinn. Maðurinn hafði svo samband við lækninn snemma árs 1998 og komst þá
læknirinn að því að ekkert hefði
orðið af myndatökunni ári fyrr.
Læknirinn sendi manninn þó ekki
til rannsóknar og aðgerðar. Í
dómnum segir að það sé metið
lækninum til sakar að hann hafi
ekkert aðhafst vegna þess að
honum hafi mátt vera ljóst að
fyrir mistök hefði læknismeðferðin dregist eitt ár hið minnsta
og að skjótra viðbragða væri
þörf.
Manninum voru því dæmdar
5,6 milljónir í skaðabætur, auk 1,6
milljóna í málskostnað.
SH

,/&43,!' Á Samráðsþingi um
loftslagsbreytingar sem forseti
Íslands, Ólafur Ragnar Grímsson,
sótti í New York var í fyrradag
lögð lokahönd á yfirlýsingu um
aðgerðir gegn loftslagsbreytingum. Þar eru raktar niðurstöður
vísindamanna um hættuna af
þeirra völdum og aðgerðum til að
afstýra henni lýst.
Lykilatriðið er í yfirlýsingunni
sagt vera að efla nýtingu endurnýjanlegra orkugjafa í stað olíu
og kola.
Forseti Íslands átti frumkvæði
að stofnun Samráðsþingsins ásamt
hagfræðingnum Jeffrey Sachs.
Það hefur starfað í tvö ár.
SH

(%,') 6),(*,-33/. ¥ '«5 (ELGI SEGIR AÈ ÖAÈ STANDI HVERGI AÈ EKKI MEGI GEFA

MARGA  KALLA Å LÎGUM UM FJ¹RM¹L STJËRNM¹LASAMTAKA SEM ERU NÕSAMÖYKKT
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&RAMBOÈ ELDRI BORGARA F¾R EKKERT FÁ FR¹ RÅKINU

Brettapakkar
20% afsláttur

SMÁRALIND SÍMI 545 1550

GLÆSIBÆ SÍMI 545 1500

KRINGLUNNI SÍMI 545 1580

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000

Lögin hjálpa ekki
nýliðum í pólitík
34*«2.-, Helgi Vilhjálmsson,
gjarnan kenndur við Góu, útilokar
ekki að láta fé af hendi til annarra,
svo þeir megi lögum samkvæmt
styrkja framboð eldri borgara í
þingkosningum 2007, en Helgi
hefur hingað til verið nefndur sem
„fjársterki aðilinn“ að baki því
framboði.
Aðspurður um ný lög um fjármál stjórnmálaflokka, sem takmarka fjárframlög hvers og eins
við 300.000 krónur, segir Helgi:
„Það þýðir náttúrulega ekki annað
en að fara eftir lögum, en það
stendur hvergi hvað megi leggja
fram marga 300.000 kalla!“
Lögin eru skrítin, að mati
Helga. Ný framboð fái enga peninga frá ríkinu, meðan ríkið skaffi

gömlu flokkunum peninga fyrir
kosningabaráttu þeirra. Hins
vegar sitji allir við sama borð,
þegar kemur að styrkveitingum
almennings.
Sigurður Líndal, prófessor
emerítus, telur að með lögunum sé
óheimilt að einn aðili dreifi fé milli
manna í þeim tilgangi að styrkja
stjórnmálasamtök. Lögin kveði á
um 300.000 króna hámarksfjárframlag einstaklinga. Annað færi
gegn tilgangi laganna.
Eftir því sem Fréttablaðið
kemst næst er þó ekkert í lögunum sem hindrar félagasamtök í að
taka við hærri fjárhæðum frá einstaklingum, áður en þau gerast
stjórnmálasamtök og leggja í
kosningabaráttu.
KËÖ

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

af eldsneyti í dag á
öllum ÓB stöðvum

Allt um leikinn á www.ob.is

16 stöðvar
stöðvar
16

Gleðileg jól

Vindur

Gola

Gola

ullar- og flísjakki, herra

ullar- og flísjakki, dömu

ullar- og flísjakki, herra

ullar- og flísjakki, dömu

21.500 kr.

21.500 kr.

19.750 kr.

19.750 kr.

Glymur

Glymur

66°Norður/des06

Vindur

softshell buxur, herra og dömu
Litur: Brúnn, svartur

softshell án hettu
Litur: Ljós, brúnn, svartur

19.500 kr.

herra

23.500 kr.

Glymur

Glymur

softshell með hettu,
Litur: Svartur, ljós

softshell með hettu,
Litur: Ljós, brúnn

dömu

23.500 kr.

herra

25.000 kr.

Athugið lengdan
afgreiðslutíma
verslana til jóla

REYKJAVÍK:
Kringlan
Bankastræti 5
Faxafen 12
GARÐABÆR:
Miðhraun 11
AKUREYRI:
Glerárgata 32

Surtsey

Flatey

Vík

Vík

Kaldi

prjónahúfa

prjónahúfa

powerstretch buxur

powerstretch bolur

ullar- og skinnhúfa

2.520 kr.

2.520 kr.

6.200 kr.

2.620 kr.

5.200 kr.

www.66north.is
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Hefur alltaf verið illa við fjallið

%.3+52 6%452 ¶ESSI LÎGREGLUMAÈUR

STËÈ SÅNA PLIKT Å VETRARÖOKUNNI Å "RET
LANDI
&2¡44!",!¨)¨!0

3+2)¨52 „Við förum ekki heim á þessu ári, ég held að
það sé nokkuð ljóst,” segir Óskar Kristjánsson,
bóndi í Grænuhlíð í Eyjafjarðarsveit. „Við gistum
hjá vinafólki á nálægum bæ, Hrísum. Hvar jólin
verða er ekki víst, við lifum í núinu,“ segir hann.
„Það rann eitthvað meira á þessu svæði í gærkvöldi en ég held að ekkert hafi farið á bæinn. Hlíðin er enn öll á hreyfingu.“
Óskar segist enga tölu hafa á tjóninu sem skriðurnar hafa valdið en það sé mjög mikið. „Það drápust
hjá mér tólf gripir og íbúðarhúsið ásamt öðrum
húsum er ónýtt. Það eina sem hægt er að gera núna
er að koma kúnum í burtu.“
Hann segir að mjög líklega þurfi þau að skipta
um allar innréttingar í þeim húsum sem eftir
standa.
„Mér hefur alltaf verið mjög illa við fjallið, sérstaklega í svona tíðarfari.“
SÖS

,"61."//")½'/yCPSHJOPLLBS
(V§MBVHVS"SBTPO¢FLLJSIBOBFJOTPHMØGBOÈTÏS
PHMFJ§JSGSØ§MFJLTGÞTB¶TMFOEJOHBVNHÚUVSIFOOBS
/ÞFSIBOOLPNJOOIFJNPHÈSJUBS
CLVSOBSTÓOBSWJOTMVÓ1FOOBOVN 
,SJOHMVOOJLMÓEBH EFTFNCFS

ImMFHBSHÚOHVMFJ§JSNF§
LPSUVNPHCSÈ§TLFNNUJMFHVN
GSÈTÚHOVNÈIWFSKVN
WJ§LPNVTUB§
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6)¨ (,¥¨).! «SKAR +RISTJ¹NSSON OG KONA HANS 2ËSA -ARÅA

4RYGGVADËTTIR STANDA FYRIR FRAMAN ÅBÒÈARHÒS SITT Å 'R¾NUHLÅÈ
SEM FËR MJÎG ILLA ÒR SKRIÈUFÎLLUM ¹ MIÈVIKUDAG

&LËÈ Å (ÁRAÈSVÎTNUM

Tugum hrossa
bjargað á þurrt
&,«¨ Tugum hrossa var bjargað á
þurrt við Héraðsvötn í Skagafirði
í gær þegar vötnin bólgnuðu
vegna klakastíflna og flæddu yfir
stórt landsvæði.
Björgunarsveitarmenn frá
björgunarsveitinni Gretti,
Skagfirðingasveit og Flugbjörgunarsveitinni í Varmahlíð unnu á
nokkrum bátum við að reka
hrossin á þurrt og gengu aðgerðir
vel að sögn Ingimundar Ingvarssonar í svæðisstjórn.
„Það er lítill hæðarmunur við
vötnin og mikill flati þarna. Þetta
er bara á að líta eins og stórt
vatn.“
SDG

Vanmáttugur andspænis náttúrunni
Íbúar fimm bæja í Eyjafirði yfirgáfu heimili sín vegna skriðufallshættu í fyrradag.
Aurskriður ollu miklu tjóni þar í fyrradag. Maður verður lítill í sér andspænis
náttúruöflunum, segir Jón Eiríksson, einn þeirra sem þurftu að flýja heimili sitt.
3+2)¨52 „Það er óhugur í okkur. Maður verður mjög
lítill í sér þegar maður sér þessi náttúruöfl að verki.
Maður hefur engin áhrif og enga möguleika á að breyta
atburðarásinni,“ segir Jón Eiríksson, en hann þurfti að
yfirgefa heimili sitt á bænum Arnarfelli í Eyjafirði
ásamt konu sinni, Unni Harðardóttur.
Íbúar fjögurra annarra bæja innst í Eyjafirði þurftu
einnig að yfirgefa heimili sín í fyrradag vegna hættu á
aurskriðum.
Eins og fram kom í Fréttablaðinu í gær féllu skriður í Eyjafjarðarsveit á miðvikudag og ollu miklum
skemmdum á vegum og mannvirkjum. Íbúðar- og
gripahús í Grænuhlíð voru nánast ónýt eftir atganginn
en húsráðendur sluppu undan skriðunni á dráttarvél.
Tólf kálfar drápust þegar fjósið hrundi.
Í gærmorgun höfðu nokkrar skriður fallið í Eyjafirði um nóttina en engin þeirra lenti á húsum eða
öðrum mannvirkjum.
„Við gerðum þetta svona af öryggisástæðum, við
búum nú bara á næsta bæ við Grænuhlíð. Ég var þar
mestallan daginn í fyrradag en þegar kvölda tók töldum við ekki ráðlegt að sofa heima hjá okkur yfir nóttina.“
Jón segist fæddur og uppalinn í Eyjafjarðarsveit
og hann muni ekki eftir því að hafa þurft að yfirgefa
heimilið yfir nótt vegna hættu á skriðuföllum.
„Það er mjög óvenjulegt að það sé svona mikill
vatnsgangur í fjallinu. Ég held að jarðvegsmyndun í
hlíðinni, sem hefur verið mjög mikil allt síðan hætt

6)¨ %,$(²3"/2¨)¨ (%)-! *ËN SITUR VIÈ ELDHÒSBORÈ SITT Å !RN

ARFELLI EN HANN KOM ÖAR VIÈ TIL ÖESS AÈ HUGA AÈ SKEMMDUM
b-ÁR FINNST ËLÅKLEGT AÈ VIÈ GISTUM HÁRNA Å NËTT ÖAÈ ER ENNÖ¹
H¾TTA ¹ SKRIÈUFÎLLUMm

var að beita fé þar, ásamt veðurfarinu hafi komið
þessu af stað. Það var óhugnanlegt að sjá hvernig þetta
fór í Grænuhlíð, skriðan fór bara inn í húsin og drap
skepnur,“ segir hann.
„Við gistum núna hjá vinafólki á Akureyri, við
höfum bæði stundað atvinnu þar. Þegar það fer að
kólna ættum við að geta snúið heim aftur, en því miður
er spáð áframhaldandi hlýindum. Ég er bara ekki viss
hvar við verðum um jólin.“
SALVAR FRETTABLADIDIS

&2 3%,&/33) "JÎRGUNARSVEITALIÈAR GIRTU SV¾ÈIÈ AF ÖAR SEM ®LFUS¹ FL¾DDI YFIR BAKKA
SÅNA OG ¹ GÎTUR 3ELFOSS
-9.$(®2¨52 (!2¨!23/.

"JÎRGUNARSVEITALIÈAR VÎKTUÈU BAKKA ®LFUS¹R

Ölfusá ekki verið
vatnsmeiri í 58 ár
&,«¨ Flóðin í Ölfusá voru enn í

hægum vexti í gær en reiknað var
með að draga myndi úr með kvöldinu. Fara þarf aftur til ársins 1948
til að finna sambærilegt vatnsmagn í ánni að sögn lögreglunnar
á Selfossi. Vatn flæddi inn í kjallara
verslunarmiðstöðvarinnar
Kjarnans og í kjallara Hótels Selfoss. Björgunarsveitaliðar höfðu
eftirlit með árbakkanum til að
gæta þess að fólk færi sér ekki að
voða.
Um 60 meðlimir björgunarsveita í Árnessýslu voru að störfum við að aðstoða fólk í sýslunni
og eru þetta umfangmestu aðgerðir sem þeir hafa farið í vegna flóða

að sögn Ingvars Guðmundssonar,
formanns
Björgunarfélags
Árborgar.
„Í gær var 70 hrossum bjargað
á þurrt við Vorsabæ á Skeiðum og
á miðvikudag var 100 hrossum
bjargað við Auðsholt á Flúðum.
Aðfaranótt
fimmtudags
fóru
björgunarsveitaliðar til að bjarga
kindum á þurrt við Björnskot á
Skeiðum.“ Fimm til sex bátar voru
í aðgerðum í gær á öllu svæðinu
að sögn Ingvars.
Mjög hafði dregið úr vatnsmagni í uppsveitum Árnessýslu í
gærdag. Ingvar gerði ráð fyrir að
þeir myndu fylgjast með ánni
fram eftir nóttu.
SDG

SKÓLAVÖRÐUSTIG • KRINGLUNNI • SMÁRALIND
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-INNINGARSKJÎLDUR AFHJÒPAÈUR

Minnisvarði við
Suðurlandsveg
-)..)36!2¨) Minningarskjöldur

um þá sem látist hafa í umferðarslysum á Suðurlandsvegi var
afhjúpaður nú í vikunni. Minnisvarðanum hefur verið komið
fyrir við þá 54 krossa sem reistir
hafa verið til minningar um þá
sem látist hafa í umferðarslysum
á Suðurlandsvegi frá árinu 1972.
Viðstaddir afhjúpun minnisvarðarins voru samgönguráðherra, sýslumaðurinn á
Selfossi, fulltrúar sveitarfélaga í
byggðinni og fulltrúar áhugahóps
um tvöföldun Suðurlandsvegar.
Í máli þeirra sem fluttu ræðu
af þessu tilefni kom meðal annars
fram að brýnt væri að ökumenn
minntust ábyrgðar sinnar í
umferðinni og færu að lögum.
Háværar raddir hafa komið
fram um að nauðsynlegt sé að
tvöfalda Suðurlandsveginn.
HS
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+ARLMAÈUR J¹TAR AÈ HAFA VERIÈ UNDIR STÕRI ÖEGAR BANASLYS VARÈ N¾RRI )+%!

&JÎLBRAUTASKËLINN Å "REIÈHOLTI

®KUMAÈUR BÅLSINS VAR ÎLVAÈUR

79 nýstúdentar
brautskráðir

,®'2%',5-, Annar mannanna sem komust lífs af úr
banaslysi á Reykjanesbraut nærri IKEA í Garðabæ
hinn 11. nóvember hefur viðurkennt að hafa ekið
bílnum þegar slysið varð.
Maðurinn, sem áður hafði neitað því að hafa setið
undir stýri, viðurkenndi að hafa skömmu fyrir slysið
ekið á mikilli ferð auk þess sem niðurstöður úr
áfengisrannsókn á blóði allra mannanna sem í
bílnum voru sýna að þeir hafi allir verið ölvaðir
þegar slysið varð.
Þrír pólskir karlmenn voru í bílnum þegar hann
lenti á steypuklumpi við vegaframkvæmdir á
veginum og lést einn þeirra. Hinir tveir reyndust
lítið meiddir og voru úrskurðaðir í farbann þar sem
þeim bar ekki saman um það hvor þeirra hefði ekið
bílnum.
Lögreglan í Hafnarfirði hefur yfirheyrt mennina
og við skýrslutöku í fyrradag viðurkenndi annar

"2!543+2.).' Fjölbrautaskólinn
í Breiðholti útskrifaði í fyrradag
79 stúdenta. Þá útskrifuðust 39
sjúkraliðar svo og nemendur af
snyrtibraut, húsasmíðabraut og
rafvirkjabraut.
Siv Friðleifsdóttir heilbrigðisráðherra ávarpaði samkomuna og
afhenti dúx sjúkraliðabrautar,
Bergþóru Viktorsdóttur, viðurkenningarskjal. Þá var nýútskrifuðum sjúkraliðum færðar gjafir
frá Reykjavíkurdeild Sjúkraliðafélagsins og Gideonfélaginu.
Við útskriftina flutti Kristín
Arnalds, rektor FB, ávarp ásamt
fulltrúa nýstúdenta og kórar
nemenda og kennara sungu.
HS

 6%446!.') -ENNIRNIR SEM KOMUST LÅFS AF ÒR SLYSINU NEITUÈU
B¹ÈIR AÈ HAFA EKIÈ BÅLNUM ÖAR TIL Å G¾R ÖEGAR ANNAR ÖEIRRA
J¹TAÈI ÖAÈ

maðurinn að hafa ekið bílnum. Að sögn lögreglu er
gert ráð fyrir að rannsókn málsins ljúki um eða eftir
áramót. Ekki fengust upplýsingar um það hjá
lögreglunni í Hafnarfirði hvort ökumaðurinn verði
kærður fyrir manndráp af gáleysi.
SH

Turkmenbasi er fallinn frá
Framtíð Túrkmenistans er í óvissu eftir lát sérviturs einræðisherra. Hann leyfði enga stjórnarandstöðu og
hafði ekki tilnefnt eftirmann sinn. Hátíðarskreytingar voru fjarlægðar í gær og bannað að selja áfengi.
!0
Saparmurat
Niyazov, forseti Túrkmenistans,
lést í fyrrinótt af völdum hjartaáfalls. Hann var 66 ára gamall og
verður jarðaður á sunnudaginn í
heimabæ sínum, Kipchak, þar sem
hann hafði látið reisa stærstu
mosku í Mið-Asíu.
Niyazov var einráður í landinu,
leyfði hvorki frjálsa fjölmiðla né
neina stjórnarandstöðu. Hann lét
kalla sig Turkmenbasi, sem þýðir
faðir eða leiðtogi allra Túrkmena.
Niyazov hafði stjórnað Túrkmenistan frá því árið 1985, þegar
það var enn eitt af lýðveldum
Sovétríkjanna. Eftir fall Sovétríkjanna árið 1991 hélt hann áfram
völdum og hefur jafnt og þétt hert
tökin á öllu þjóðlífi.
Hann lét reisa styttur af sjálf-

4²2+-%.)34!.

um sér víða um land og skipaði svo
fyrir að dagar vikunnar og mánuðir
ársins skyldu nefndir í höfuðið á
honum sjálfum og fjölskyldu hans.
Bók eftir hann var skyldulesning í
skólum landsins og nemendur hófu
hvern skóladag á því að heita
honum ævarandi tryggð sinni.
Íbúar höfuðborgarinnar, Ashgabat, voru þöglir í gær og virtust

3!0!2-52!4
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undrandi. Allar hátíðarskreytingar
og nýárstré voru fjarlægð af
götum borgarinnar strax í gær og
verslunum sem selja áfengi var
skipað að hafa lokað.
Mikil óvissa ríkir um framtíð
landsins eftir fráfall Niyazovs,
sem hafði ekki valið neinn eftirmann sinn.
Ríkisöryggisráð landsins ákvað
í gær að Kurbanguli Berdymukhamedov
aðstoðarforsætisráðherra myndi gegna forsetaembætti til bráðabirga, jafnvel
þótt stjórnarskrá landsins geri
ráð fyrir því að þingforseti eigi að
taka við ef forsetinn fellur frá.
Þingforseti er Overzgeldy
Atayev, en ríkisöryggisráðið sagði
í gær að hafin væri rannsókn á
glæpsamlegu atferli hans. Þetta

%). !& 349445.5- .IYAZOV HAFÈI L¹TIÈ

REISA STYTTUR AF SJ¹LFUM SÁR VÅÈA UM LAND
&2¡44!",!¨)¨!0

bendir til þess að valdabarátta
milli andstæðra afla geti sett svip
sinn á nánustu framtíð Túrkmenistans.
GUDSTEINN FRETTABLADIDIS
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Yfirheyrði
skipverjana
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3*«3,93 Rannsóknarnefnd
sjóslysa yfirheyr ði í gær
skipverja á flutningaskipinu
Wilson Muuga en það strandaði um fimmleytið á þriðjudagsmorgun.
Ingi Tryggvason, formaður
nefndarinnar, sagði yfirheyrslur hafa gengið ágætlega. „Við
vitum ekki ennþá hvað olli því
að sjálfstýringin bilað.
Skipverjar [á Wilson Muuga]
telja ótvírætt að sjálfstýringin
hafi bilað en við höfum ekki
ennþá fengið tækifæri til þess
að skoða vélarrými skipsins.“
Eins og greint var frá í
Fréttablaðinu í gær björguðust
allir áhafnarmeðlimir Wilson
Muuga en þyrla Landhelgisgæslunnar bjargaði mönnunum í
landi við erfiðar aðstæður.
Rannsóknarnefnd danska
sjóhersins sér um að yfirheyra
skipverja á danska varðskipinu
sem aðstoðaði við björgunina.
MH

Dýralífið þolir illa olíu
Olíumengun getur haft óheillavænleg áhrif á fugla, fiska og smádýralíf. Mesta mengunin getur orðið á
leirum í Ósum og Sandgerði þar sem eru skjólsælar strandir sem virka eins og olíugildrur.
3+)03342!.$)¨ Ströndin frá Hvalsnesi að Sandgerði er í mestri hættu
ef olía lekur úr Wilson Muuga.
„Flekkurinn getur borist víða
og haft óheillavænleg áhrif.
Ákveðinn hluti af olíunni gufar
upp en megnið heldur sig í sjónum
og hefur þar áhrif á allt lífríki. Lífverurnar taka upp olíusamböndin
og þau hafa skaðvænleg áhrif á
starfsemi lífveranna,“ segir Jörundur Svavarsson, prófessor í
sjávarlíffræði
við
Háskóla
Íslands.
Þungar olíur eins og hráolía og
svartolía sem ná landi fljótlega

«(%),,!6.,%'
(2)&b&LEKKURINN

GETUR BORIST VIÈA
OG HAFT ËHEILLA
V¾NLEG ¹HRIF m
SEGIR *ÎRUNDUR
3VAVARSSON PRËF
ESSOR

eftir að þær fara í sjóinn geta haft
alvarleg áhrif á umhverfið. Mengun er alvarleg þegar fuglar verða
olíublautir en minna sýnileg áhrif
á gróður og dýralíf eru ekki síður
alvarleg.

3¡¨ 9&)2 342!.$34!¨).. &LUTNINGASKIPIÈ ¹ FJÎRU %INS OG SJ¹ M¹ ER STUTT Å LAND OG Å
KIRKJUNA OG KIRKJUGARÈINN Å (VALSNESI 6EÈUR HEFUR VERIÈ VONT OG DAGSBIRTAN STUTT OG
ÖVÅ ERFITT UM VIK ¹ STRANDSTAÈ

Fyrstu áhrif olíu á lífríki
stranda og sjávar geta verið lítil
en þau geta líka orðið til þess að
allt lifandi drepst á tilteknu svæði.
Strandsvæði sem fangar olíuflekk,
til dæmis leirur eða votlendi,
getur orðið sérlega illa úti. Fjölbreytilegt og friðað lífríki er á
strandlengjunni norðan við strandstaðinn, bæði margvíslegt fuglalíf
og lífmiklar fjörur.
Fyrir opnu hafi verða áhrif
olíumengunar tiltölulega lítil þar
sem saman fer hratt niðurbrot
olíunnar og takmarkað lífríki en
áhrifin á strönd í skjóli eru meiri.
Skjólsælustu strandirnar eru
gjarnan með leirum og votlendi.
Slík svæði fanga gjarnan olíuflekki. Svæði af þessu tagi eru við
Ósa og í Sandgerði og teljast þau í
mikilli hættu.
Eitrunaráhrif olíunnar skiptir
máli þegar hugsanleg áhrif olíumengunar eru metin. Verulegur
munur er á eitrunaráhrifum hráolíuflekks sem nær landi stuttu
eftir að hann kemst í sjóinn eða
flekks sem hefur veðrast á rúmsjó
dögum saman áður en hann nær
landi. Þegar olía dreifist í vatn eða
sjó verða ýmsar breytingar á
henni sem stýra hegðun hennar.
Þetta kemur fram í gögnum frá
Umhverfisstofnun.
Þegar áhrif olíumengunar á
umhverfið eru metin skiptir máli
hversu seig olían er, hversu hratt
hún gufar upp og hver þykkt henn-

'5¨-5.$52 3'%)233/. 34*«2.
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3TJËRNARFORMAÈUR .ESSKIPA

Wilson Muuga
ekki meir á sjó

"².!¨52 (¥&¨52 5- "/2¨ ,EIGU
ÖYRLA ,ANDHELGISG¾SLUNNAR SEM DAGS
DAGLEGA GENGUR UNDIR NAFNINU 3TEINRÅKUR
EÈA /BILIX KOM Å (VALSNESFJÎRU Å G¾R
OG HÅFÈI BÒNAÈ OG MENN UM BORÈ Å
FLUTNINGASKIPIÈ

ar er, hvort hún gufar upp eða
sekkur. Hraði uppgufunarinnar
fer mest eftir því hvernig olían er
samsett. Náttúruleg dreifing olíunnar getur átt sér stað þegar
örfínir olíudropar dreifast um
vatnið. Olían getur sest á botninn í
kekkjum og svo getur sólin orðið
til þess að ný efnasambönd myndist í henni.
GHS FRETTABLADIDIS

&LUTNINGASKIPIÈ 7ILSON -UUGA SITUR STÎÈUGT Å (VALSNESFJÎRU VIÈ 3ANDGERÈI

Olíudæling undirbúin úr skipinu
3+)03342!.$)¨ Flutningaskipið Wilson Muuga situr

stöðugt í Hvalsnesfjöru og ekkert bendir til annars en að
það sitji áfram á sínum stað. Landhelgisgæslan flaug
yfir strandsvæðið í dag og sáust þá tveir eða þrír litlir
olíublettir á reki norður með ströndinni. Hávar Sigurjónsson, upplýsingafulltrúi Umhverfisstofnunar, segir
að erfitt sé að segja til um hve olíuna rekur langt.
Sjö menn sigu ásamt búnaði um borð í flutningaskipið Wilson Muuga í Hvalsnesfjöru við Sandgerði í
dagsbirtu í gær og hófu undirbúning að því að dæla
olíu úr skipinu. Hávar var bjartsýnn en sagði þó ekki
hægt að dæla fyrr en veður gengi niður. Hins vegar
væri hægt að dæla svartolíunni upp úr tönkunum og
hefja undirbúning að því að dæla henni í land.
„Öll svartolían er enn í skipinu. Botntankarnir virðast
heilir og enginn sjór hafa blandast við hana. Olían í sjónum er líklega úr dísilolíutanki undir vélarrúminu. Það er
miklu auðveldara við hana að eiga. Hún er þynnri, brotnar hraðar niður og svo er þetta minna magn. Meðan ekkert annað fer í sjóinn er staðan mjög góð,“ segir hann.
„Við sjáum til þegar lygnir hvort olían berst upp í
fjörur eða ekki. Yfirgnæfandi líkur eru á að olían leysist
upp og valdi litlum sem engum skaða þegar þeytist til og
frá í briminu.“
Ákveðin svæði verða vöktuð í nótt til að fylgjast með
því hvort olíuna reki í land.
GHS

3+)03342!.$)¨ Guðmundur
Ásgeirsson, stjórnarformaður
Nesskipa, segir að búið sé að
dæma Wilson Muuga ónýtt.
„Skipið fer aldrei á sjó meir,“
segir hann. Mikilvægast sé að
reyna að ná olíunni á land og
það sjái Umhverfisstofnun um
nema samkomulag náist við
tryggingafélögin um annað.
„Næsta skref er að reyna að
ná olíunni á land og síðan þarf
að fjarlægja flakið seinnipart
vetrar. Það þýðir ekkert að
gera það þegar það er birta
þrjá tíma á dag og alltaf
vitlaust veður. Við höfum sex
mánuði til að fjarlægja skipið
að sögn Umhverfisstofnunar.“
GHS

3TRANDIÈ VIÈ (VALSNES

Orsök bilunar
ekki ljós enn
3*«3,93 Rannsóknardeild
lögreglunnar í Keflavík hefur
ekki komist að því hvað olli því
að sjálfstýring í flutningaskipinu Wilson Muuga bilaði með
þeim afleiðingum að skipið
strandaði skammt frá Hvalsnesi sunnan við Sandgerði.
Tólf skipverjum var
bjargað af skipinu á strandstað
en 25 ára Dani, Jan Nordskov
Larsen, lést er átta skipverjar
af danska varðskipinu Triton
reyndu að komast um borð í
Wilson Muuga skömmu eftir
að það strandaði.
Jóhannes Jensson rannsóknarlögreglumaður segir
yfirheyrslur ganga hægt. „Við
erum með túlka með okkur en
yfirheyrslur eins og þessar
ganga yfirleitt hægt. Við
höfum farið um borð og skoðað
vélina en eigum eftir að skoða
þessi mál enn betur.“
Skipverjar á Triton hafa
ekki verið yfirheyrðir ennþá
en verða líklega yfirheyrðir í
dag.
MH

Svínahamborgarhryggur

30%

afsláttur
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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 22. desember til 24. desember eða á meðan birgðir endast
www.netto.is

Frábært verð!
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Nettó ísinn!
199 kr/stk.

499 kr/stk.

399 kr/stk.

Skinney síld - 800gr.

Daim jólaískrans

Nettó vanilluís - 3 ltr.

Ómissandi
með kaﬃnu

Frábært verð!

Nóa konfekt - 800gr.

Machintos - 2,5 kg

Verðlækkkun
349 kr/stk.
After Eight - 400gr.

Akureyri - Grindavík - Mjódd Reykjavík - Salahverﬁ Kópavogi



 DESEMBER  &®345$!'52

(6!¨ %2 !¨ &2¡44! 0,, 3+²,!3/. 2)434*«2) 3+*!,$!2

„ ORÐRÉTT“
Ekki nóg að vera í
góðri trú
b¶AÈ ER ALLTOF MIKILL
LOSARAGANGUR Å KRINGUM
ÖESSA STYRKTARSAMNINGA
OG MIKIL BROTALÎM Å ÎLLU
EFTIRLITIn

Býr til jólagraut með konunni

Álið ekki málið
b!È F¹ VIRKJUN ER ORÈIÈ
EINS OG AÈ F¹ -ILLET ÒLPU Å
GAMLA DAGAn
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nær og fjær
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Hugleiðum
hvert stefnir
b.Ò ERU FLËÈ OG VATNAVEXTIR OG
FJËRT¹N STIGA HITI UM ALLT LAND UM
MIÈJAN VETUR OG ÖAÈ ER EF TIL VILL
¹ST¾ÈA TIL
AÈ SPYRJA SIG
HVORT EKKI GETI
VERIÈ AÈ ÖETTA
TENGIST EITT
HVAÈ MANN
GERÈRI HLÕNUN
JARÈAR m SEGIR
!NNA &JËLA
'ÅSLADËTTIR
!..! &*«,!
LJËSMYNDARI
'¥3,!$«44)2
b%R EKKI VERT AÈ
,JËSMYNDARI
VIÈ HUGLEIÈUM
GRANNT HVERT VIÈ STEFNUM Å UMHVERF
IS OG N¹TTÒRUVERNDARM¹LUM OG
L¹TUM EKKI TAUMLAUSA GR¾ÈGI LEIÈA
OKKUR ÒT Å AÈST¾ÈUR SEM MANNKYNIÈ
R¾ÈUR EKKI VIÈ
%NN HÎFUM VIÈ TÅMA HÁR ¹ ¥SLANDI
TIL AÈ VERNDA ËSPILLTA N¹TTÒRUNA
OG Å HENNI FELAST EINNIG AUÈ¾VI
6IÈ ¾TTUM AÈ SJ¹ SËMA OKKAR Å ÖVÅ
AÈ LEGGJAST EKKI SVO L¹GT AÈ S¾KJA
UM AUKINN MENGUNARKVËTA 6IÈ
¾TTUM ÖVERT ¹ MËTI AÈ DRAGA ÒR
ÒTBL¾STRI OG SÕNA N¹TTÒRUNNI ¹BYRGÈ
OG VIRÈINGU 6INNU MINNAR VEGNA
OG D¹L¾TIS ¹ ÅSLENSKRI N¹TTÒRU HEF
ÁG STËRAR ¹HYGGJUR AF FYRIRHUGUÈUM
¹FORMUM UM FREKARI VIRKJANIR 3EM
SEGIR ,ANGISJËR 4ORFAJÎKULSSV¾ÈI
¶JËRS¹RVER OG VIRKJANIR Å 3KAGAFIRÈI
6IÈ ¥SLENDINGAR VIRÈUMST VERA TREGIR
TIL AÈ UNDIRGANGAST SIÈALÎGM¹L
6IÈ VILJUM ALLTAF MEIRA OG MEIRA
OG GÎNGUM EINGÎNGU ÒT FR¹ OKKAR
EIGINHAGSMUNUM EIN RÅKASTA ÖJËÈ
HEIMS 6IÈ ERUM AÈ VERÈA EINS OG
FÅKNIEFNANEYTENDUR OG ÖURFUM SÅFELLT
ST¾RRI SKAMMT %F VIÈ HUGLEIÈUM
HVAÈ AÈEINS OKKAR KYNSLËÈ HEFUR
UMBREYTT N¹TTÒRUNNI MIKIÈ ER VERT
AÈ HAFA ÖAÈ Å HUGA AÈ VIÈ HÎFUM
JÎRÈINA AÈEINS AÈ L¹NI EKKI TIL
EIGNARm

b¶AÈ ER ALLTAF SAMA STEMNINGIN ¹ ¥SLANDI UM
JËLIN &ËLK FER Å H¹TÅÈASKAP OG ER GOTT HVAÈ VIÈ
ANNAÈ m SEGIR 0¹LL 3KÒLASON RITSTJËRI MENNINGAR
TÅMARITSINS 3KJALDAR OG B¾TIR ÖVÅ VIÈ AÈ SÁR FINN
IST GOTT AÈ ÖRËUNIN HÁR ¹ LANDI HAFI EKKI VERIÈ
SÒ SAMA OG VÅÈA Å ÒTLÎNDUM ÖAR SEM JËLIN ERU
ORÈIN AÈ VERSLUNARH¹TÅÈ
0¹LL ¾TLAR AÈ SKREYTA JËLATRÁÈ
Å STOFUNNI SINNI ¹ ¶ORL¹KS
MESSU OG GANGA SVO NIÈUR
,AUGAVEGINN OG LÅTA ¹
JËLAB¾KURNAR b¡G KÅKI
LÅKA ALLTAF INN TIL "RAGA
FORNBËKASALA EN ÖAÈ
ER MIKIL JËLASTEMNING Å
KRINGUM BÒÈINA HANS
¹ ¶ORL¹KSMESSUm
5PP ¹ SÅÈKASTIÈ HEFUR
0¹LL UNNIÈ AÈ ÒTG¹FU 

BLAÈSÅÈNA LJËÈABËKAR MEÈ LJËÈUM SEM ¥SLEND
INGAR HAFA ORT ¹ DÎNSKU SÅÈUSTU TV¾R ALDIRNAR
b.ÒNA ER TALAÈ ILLA UM ¥SLENDINGA Å $ANMÎRKU
ÖAÈ ER SAGT AÈ ÖEIR HAFI EKKI ¹HUGA ¹ NEINU
NEMA PENINGUM OG SVINDLI EN ÖESSI BËK
SÕNIR AÈ ¥SLENDINGAR HAFA TEKIÈ MIKINN
Ö¹TT Å MENNINGARLÅFI $ANA SÅÈUSTU
ALDIRNARm
 AÈFANGADAG ¾TLAR 0¹LL AÈ VERA
HEIMA HJ¹ SÁR VIÈ SKRIFTIR OG AÈSTOÈA
EIGINKONU SÅNA VIÈ AÈ GERA
JËLAGRAUTINN 3ÅÈUSTU
DAGANA HEFUR 0¹LL VERIÈ
AÈ GANGA FR¹ NÕJASTA
TÎLUBLAÈI 3KJALDAR OG
MUN ÖAÈ BERAST ¹
N¾STUNNI TIL ÖEIRRA ÖÒS
UND MANNA SEM ERU
¹SKRIFENDUR AÈ ÖVÅ

(2).') ¥ +2).'
5- 3«,).!
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N*ÎRÈIN FER HRINGINN Å KRINGUM
SËLINA ¹   DAGA FRESTI
3Ò PL¹NETA SEM N¾ST ER SËLU
-ERKÒR TEKUR MUN STYTTRI TÅMA Å
FERÈALAGIÈ EÈA
 DAGA .EFNDU
2ËMVERJAR HANA Å
HÎFUÈIÈ ¹ SENDI
BOÈA GUÈANNA
VEGNA ÖESS HVE
HRATT HÒN FERÈAST
UM N¾TURHIMININN 3Ò PL¹NETA
SEM ER LENGST FR¹ SËLU .EPTÒNUS
EYÈIR  DÎGUM Å FERÈALAG SITT
Å KRINGUM SËLINA %R HÒN NEFND
EFTIR RËMVERSKA SJ¹VARGUÈINUM ÖAR
SEM YFIRBORÈ HENNAR ER BL¹TT

Óþarfi að örvænta þótt sofið
sé til hádegis á aðfangadag
Þeir sem vakna um hádegi
á aðfangadag og komast
að því að þeir hafi gleymt
að kaupa jólagjafir handa
nánustu vinum og ættingjum þurfa ekki að örvænta,
að minnsta kosti ekki strax.
Bæði Kringlan og Smáralind hafa opið frá 10 til 13
og svo til allar búðir þar
ku vera opnar á þeim tíma.
Það sama gildir um flestar búðir í miðbænum, svo
sem Mál og menningu og
Eymundsson.
Allt þetta er gott og blessað en sé
klukkan hins vegar orðin meira en
eitt eru enn nokkrir kostir í boði.
Select Shellstöðvarnar eru
opnar til klukkan 15 og er sú
stærsta á Vesturlandsvegi. Þar er
hægt að fá kaffi frá Te og kaffi,
mynddiska, jólastyttur eða reipi
og bensínbrúsa fyrir jeppakarlinn.

3(%,,34®¨). /PIN TIL KLUKKAN ÖRJÒ OG
VAFALAUST H¾GT AÈ F¹ RÒÈUÖURRKU Å JËLA
PAKKANN EF ALLAR BJARGIR ERU BANNAÈAR

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

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

6¥."²¨). ,OKAR DYRUM

SÅNUM ¹ ¶ORL¹KSMESSU

Sé klukkan komin yfir
þrjú fer valið að vandast.
Ekki er þó öll von úti enn,
því opið er í verslunum
Lyfju í Lágmúla og
Smáratorgi
alveg
þangað til jólunum
er hringt inn klukkan 18. Þar er hægt
að fá Lamaze leikföng fyrir börnin,
sléttujárn með fjölbreyttum stillingum eða snyrtivörugjafakassa
fyrir
hana og hár og skeggsnyrti eða herrailm
fyrir hann. Einnig lífsstíls- eða tónlistardiska,
að ógleymdum Microlife
blóðþrýstingsmæli
eða

,9&*! (¾GT AÈ F¹

ÕMISLEGT FLEIRA Å JËLA
PAKKANN EN S¹PUR

jurtapúða fyrir þá sem eldri
eru.
Það að aðfangadagur skuli
lenda á sunnudegi virðist
skipta litlu máli fyrir
flesta verslunarmenn
varðandi opnunartíma.
Ein búð er það þó
sem heldur sunnudaginn heilagan, en það
er Vínbúðin. Allir
sölustaðir
ÁTVR
verða
lokaðir
á
aðfangadag.
Þeir
sem ætla sér að eiga
gleðileg jól verða
því að gera sín innkaup
á
Þorláksmessu, en þá verður
opið til tíu um kvöldið.
VALURG FRETTABLADIDIS

Fá jólin í heimsendingu
Ef til vill er það draumur margra
að losna við jólaundirbúninginn og
bruna beint inn í jólin sjálf. Á
heimasíðunni jolasveinn.is er
boðið upp á einmitt það. Er þar
auglýst alhliða jólaþjónusta fyrir
fyrirtæki og félagasamtök sem
felst meðal annars í að senda jólatré og jólaskraut heim og pakka
inn gjafakörfum og koma þeim á
áfangastað. Einnig er hægt að fá
jólasveina til ýmissa nota.
„Þetta byrjaði árið 1984 þegar
ég og félagi minn fengum ekki
vinnu fyrir jólin í Miklagarði, svo
eitthvað urðum við að gera,“ segir
Ólafur Magnússon sem nú rekur
fyrirtækið Mjólku. „Þetta varð
brátt eins og jólasveinaverkstæði
og þegar mest var vorum við með
yfir 30 manns í vinnu. Það urðu
svo til fastir liðir eins og heimsóknir á Landspítalann og barnaspítala Hringsins, sem gáfu þessu
gildi, og svo erum við búnir að
vera að skemmta í Kringlunni frá

upphafi. Margir leikarar sem nú
eru að hasla sér völl byrjuðu þarna
að skemmta sem jólasveinar. Einn
sem nú er að ljúka leiklistarnámi í
Danmörku hefur verið að skemmta
sem jólasveinn síðan hann var tólf
ára.“
En hefur aldrei verið boðið upp
á þjónustuna fyrir einstaklinga
sem vilja komast undan jólastressinu?
„Einstaklingar hafa haft samband við okkur og við höfum
þjónustað þá. Það hefur komið
fyrir að við höfum aðstoðað fólk
endurgjaldslaust ef við vitum til
þess að það eigi í erfiðleikum.
Örlygur Atli Guðmundsson
organisti hefur nú tekið við rekstrinum og eru þetta fyrstu jólin
hans. „Hann er rífandi skemmtilegur,“ segir Ólafur um eftirmann
sinn.
VG
34%++*!234!52 "REGÈUR SÁR ¹

LEIK FYRIR JËLIN
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+JARAM¹L FLUGUMFERÈARSTJËRA HAFA VERIÈ
Å FRÁTTUM UNDANFARNA DAGA ,AUNAKRÎFUR
ÖEIRRA HAFA EKKI FALLIÈ Å KRAMIÈ HJ¹ FORSVARS
MÎNNUM &LUGSTOÈA EHF SEM MUN SJ¹ UM
FLUGUMFERÈARSTJËRN EFTIR ¹RAMËT















(EIMILD (AGSTOFA ¥SLANDS

fréttir og fróðleikur
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Lögin gengið
vonum framar
,ÕÈHEILSUSTÎÈ HEFUR
GEFIÈ ÒT KYNNING
ARB¾KLING UM
FYRIRHUGAÈ REYKBANN
¹ SKEMMTISTÎÈUM
SEM TEKUR GILDI  JÒNÅ
 *AKOBÅNA (
*!+/"¥.!
RNADËTTIR ER VERKEFN
2.!$«44)2
ISSTJËRI Å TËBAKSVÎRN
UM HJ¹ ,ÕÈHEILSUSTÎÈ 6ERKEFNISSTJËRI Å
TËBAKSVÎRNUM
(VAÈ FELST Å LAGA
SETNINGUNNI
6EITINGA OG SKEMMTISTAÈIR HAFA
HINGAÈ TIL VERIÈ UNDANÖEGNIR LÎGUM
UM REYKLEYSI Å ÖJËNUSTURÕMUM FYRIR
T¾KJA OG STOFNANA &R¹ OG MEÈ  JÒNÅ
 VERÈA REYKINGAR ÖAR BANNAÈAR
%KKI VERÈUR LEYFT AÈ SKIPTA STAÈNUM
Å REYK OG REYKLAUST SV¾ÈI EÈA ÒTBÒA
REYKHERBERGI FYRIR GESTI
(VERNIG HAFA SVONA LÎG GEFIST
ERLENDIS
¶AU HAFA GEFIST MJÎG VEL RAUNAR
GENGIÈ VONUM FRAMAR 3VONA LÎG HAFA
TEKIÈ GILDI Å "ANDARÅKJUNUM +ANADA
STRALÅU OG VÅÈA Å %VRËPU &RAKKAR OG
%NGLENDINGAR HYGGJAST TAKA UPP ¹ÖEKK
LÎG ¹RIÈ 
(AFA MËTM¾LI VIÈ BANNINU VERIÈ
H¹V¾R HÁRLENDIS
-ËTM¾LIN HAFA VERIÈ EINHVER EN
SAMKV¾MT KÎNNUNUM ER MEIRIHLUTI
FËLKS FYLGJANDI LAGASETNINGU OG HYGGST
M¾TA JAFNOFT EÈA OFTAR ¹ VEITINGA
EÈA SKEMMTISTAÈI EFTIR AÈ LÎGIN TAKA
GILDI (AGSMUNASAMTÎK STARFSMANNA
Å ÖESSARI ÖJËNUSTU HAFA EINNIG LÕST YFIR
STUÈNINGI VIÈ LAGASETNINGUNA

Leiðbeina flugvélum á landi og lofti
(VAÈ GERIR FLUGUMFERÈARSTJËRI
&LUGUMFERÈARSTJËRAR SJ¹ UM AÈ LEIÈBEINA
FLUGVÁLUM B¾ÈI ¹ LOFTI OG ¹ JÎRÈU NIÈRI
ÖANNIG AÈ FLUGÎRYGGI SÁ FULLN¾GT OG FLUG
UMFERÈ GANGI FLJËTT OG VEL FYRIR SIG !NNARS
VEGAR ER ÖETTA GERT Å FLUGTURNUM SEM ERU
STARFR¾KTIR Å 2EYKJAVÅK +EFLAVÅK !KUREYRI OG
6ESTMANNAEYJUM OG Å FLUGSTJËRNARMIÈSTÎÈ
INNI Å 2EYKJAVÅK
¥ FLUGTURNUM ER FLUGUMFERÈ Å N¹GRENNI
VIÈKOMANDI FLUGVALLAR STJËRNAÈ
SEM OG UMFERÈ ¹ FLUGVELLINUM
SJ¹LFUM &LUGTURNAR STJËRNA EINNIG

BLINDFLUGSUMFERÈ Å BROTTFÎR OG LENDINGU 
ÖEIM FLUGVÎLLUM SEM ERU ¹N FLUGTURNS SJ¹
FLUGVALLARVERÈIR UM AÈ STJËRNA FLUGUMFERÈ TIL
OG FR¹ VELLINUM
¥ FLUGSTJËRNARMIÈSTÎÈINNI Å 2EYKJAVÅK ER ANN
ARS KONAR FLUGUMFERÈARSTJËRN STUNDUÈ EÈA
SVOKÎLLUÈ SV¾ÈISSTJËRN (ÒN SNÕST UM AÈ
STJËRNA FLUGUMFERÈ ¹ INNANLANDSSV¾ÈINU
SEM ER YFIR ÎLLU ¥SLANDI OG ÒTHAFSSV¾ÈINU
SEM N¾R FR¹ VESTURSTRÎND .OREGS AÈ AUST
URSTRÎND +ANADA OG FR¹ TVÎ HUNDRUÈ
SJËMÅLUM SUÈUR AF ¥SLANDI ALLT TIL
.ORÈURPËLSINS ¥ HEILD
ER ÅSLENSKA

FLUGSTJËRNARSV¾ÈIÈ T¾PAR SEX MILLJËNIR
FERKÅLËMETRA
(VERS KONAR N¹M ÖARF TIL ÖESS AÈ VERÈA
FLUGUMFERÈARSTJËRI
.¹M Å FLUGUMFERÈARSTJËRN SKIPTIST Å GRUNN
N¹M OG RÁTTINDAN¹M OG TEKUR Å HEILD SINNI
ALLT AÈ FIMM ¹R MEÈ VINNU ,AUN ERU EKKI
GREIDD ¹ N¹MSTÅMANUM FYRR EN FYRSTU RÁTT
INDUM ER N¹È SEM ER YFIRLEITT UM ÖAÈ BIL
EINU OG H¹LFU ¹RI FR¹ UPPHAFI N¹MS -EÈAL
INNTÎKUSKILYRÈA ER AÈ UMS¾KJANDI
SÁ ÅSLENSKUR RÅKISBORGARI EÈA
EIGI LÎGHEIMILI ¹ ¥SLANDI OG
AÈ HANN HAFI LOKIÈ STÒDENTS
PRËFI EÈA ANNARRI SAMB¾RILEGRI
MENNTUN %INNIG ERU GERÈAR
ÕMSAR KRÎFUR UM HEILSU UMS¾KJ
ENDA SÁR Å LAGI SJËN ÖEIRRA OG HEYRN

Jafnvel traustustu stoðir geta brostið
Eins og svo margir aðrir
fylgdist Helga Björk Magnúsdóttir Grétudóttir Suzuki-einsöngskennari með
umræðum um nýja skýrslu
forsætisráðherra um fátækt
barna. Helga hefur kynnst
því sjálf hvernig áföll geta
fyrirvaralaust knúið dyra
og kippt afkomugrundvellinum undan fólki. Hún
gagnrýnir að kerfið skuli
ekki bregðast betur við og
leggur fram hugmyndir til
úrbóta.
Lífið gekk lengst af sinn vanagang
í bárujárnsklæddu timburhúsi í
Vesturbænum þar sem Helga
Björk bjó með manni sínum og
tveimur sonum. Þau hjónin stunduðu sína vinnu og drengirnir
gengu í skólann.
En skyndilega veiktist eiginmaðurinn og háði í framhaldinu
erfiða glímu við almættið upp á líf
og dauða. Hann hafði á endanum
betur en ekkert var sem fyrr. Allt
var breytt.
Sjálf örmagnaðist Helga ári
eftir að veikindin komu upp og gat
varla sinnt sjálfri sér, hvað þá
veikum eiginmanninum, sonunum
eða heimilinu. Og ekki gat hún
unnið þegar ástandið var sem
verst.
„Fólk getur hreinlega lamast
þegar áföll verða í fjölskyldunni,“

(%,'! "*®2+ -!'.²3$«44)2 '2¡45$«44)2 VILL AÈ KERFIÈ BREGÈIST ÎÈRUVÅSI VIÈ EN NÒ ER TIL AÈSTOÈAR FËLKI SEM ¹ Å ERFIÈLEIKUM
(ÒN LEGGUR TIL AÈ ¹FALLAAÈSTOÈ SÁ VEITT INN ¹ HEIMILIN UNDIR FORYSTU FÁLAGSR¹ÈGJAFA (ELGA "JÎRK SITUR Å RÕNIHËPI FÁLAGSÖJËNUSTUNNAR Å
6ESTURGARÈI OG REYNIR ÖAR AÈ VINNA HUGMYNDUM SÅNUM FYLGI
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segir Helga sem talar svo sannarlega af eigin reynlsu. „Ég gat ekki
einu sinni ryksugað gólfin hjá
mér.“
Helga dregur í efa að rétt sé að
tala um að á Íslandi sé eitthvað
sérstakt velferðarkerfi. Sjálf
kannast hún allavega ekki við að
velferð sé höfð í fyrirrúmi þegar
áföll dynja yfir. „Mér var ekki
boðin nein aðstoð að fyrrabragði
og það þrátt fyrir að mörgum væri
vel kunnugt um þær aðstæður
sem við bjuggum við. Ég legg til
að kerfið veiti áfallaaðstoð inn á
heimilin. Heimilislæknar ættu að
hafa forgöngu um þetta enda vita
þeir oft vel hvernig ástandið er.
Þeir ættu að tilkynna það til
Félagsþjónustunnar og félagsráðgjafar ættu svo að skipuleggja og
bjóða fram aðstoð áður en fólk
örmagnast.“
Helga segir kerfið reikna með
að einhver í fjölskyldunni komi til
bjargar þegar eitthvað bjátar á en
meinið sé að ekki eigi allir ætt-

ingja eða vini sem geta veitt
aðstoð. Auk þess sé það óraunhæft
að skyldmenni geti hjálpað að
gagni þar sem aðstoðin sem þurfi
sé ekki bara við að ryksuga heldur
miklu heldur til fjárhagslegra
úrræða og andlegs stuðnings og
slíkt þurfi að vera í höndum fagfólks.
Þó fólk líði ekki skort fyrir,
geta minnstu áföll sett allan fjárhag úr lagi. Helga segir því mikilvægt að fólki sé veitt fjárhagsaðstoð áður en allt er komið í óefni.
„Fólk á ekki að þurfa að selja ofan
af sér þó tímabundnir erfiðleikar
steðji að vegna sjúkdóma eða annars. Það brotnar nógu margt hjá
fólki án þess að svona nokkuð
þurfi að bætast við. Það þarf að
kaupa dýr lyf og annað sem fylgir
veikindum og á meðan getur fólk
ekki unnið.“ Hún segir að aðstæður hvers og eins séu einstakar og
taka þurfi tillit til þess með sértækum úrlausnum.
Og Helgu verður líka hugsað til
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N  BÎRN Å  FJÎLSKYLDUM
TELJAST HAFA BÒIÈ VIÈ F¹T¾KT ¹RIÈ

N b¥ F¹T¾KT FELST AÈ FORELDRAR HAFA
EKKI EFNI ¹ AÈ VEITA BÎRNUM
SÅNUM ÖAU LÅFSG¾ÈI SEM VILJI ER TIL
OG NAUÈSYNLEG ERU TALINm
N b¥SLAND ER Å HËPI ÖEIRRA /%#$
RÅKJA ÖAR SEM F¹T¾KT BARNA
M¾LIST HVAÈ MINNSTm

N b¶VÅ M¹ EKKI GLEYMA Å UMFJÎLLUN
UM F¹T¾KT BARNA AÈ INNAN VISSRA
MARKA ÖARF EKKI AÈ VERA SAM
SVÎRUN MILLI L¹GRA TEKNA FORELDRA
OG ÖESS AÈ BÎRN LÅÈI SKORT -ARGIR
FORELDRAR LEGGJA HART AÈ SÁR FYRIR
BÎRN SÅN ¶¹ GETA BÎRN LIÈIÈ
SKORT ÖËTT FORELDRARNIR HAFI N¾GAR
TEKJURm

þeirra sem glíma við langvarandi
fjárhagserfiðleika og hafa opinberar bætur einar til framfærslu.
Fólk sem svo er ástatt um ráði
ekki við að greiða fyrir læknisaðstoð, til dæmis hjá tann- og augnlæknum.
Þau eru oftar en ekki þung
sporin inn á opinbera kontóra í leit
eftir aðstoð í þrengingum. Helga
segir að það sé því lágmarkskrafa
að fólki sé vel tekið og að úrlausn
vandamála fari fram á einum stað.
„Allir benda á einhverja aðra og
fólk er sent á milli Heródesar og
Pílatusar,“ segir hún.
Það var skýrslan um fátækt
barna sem varð kveikjan að því að
Helga Björk leiddi hugann sérstaklega að þessum málum nú.
Hún hefur fylgst grannt með litlum dreng sem samkvæmt opinberum mælikvörðum telst alast
upp í fátækt. Fyrir vikið bíða hans
ekki sömu tækifæri í framtíðinni
og jafnaldra hans sem alast upp
við aðrar aðstæður. Helga segir
það lykilatriði í velferð barna að
þau fái að alast upp hjá foreldrum
sínum. „Börn þurfa að vera hjá
foreldrum og þess vegna þarf að
styðja þá foreldra sem þurfa til að
þeir geti verið með börnin. Slíkt
myndi skila sér margfalt til baka
með ýmsum hætti.“
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Vilja endurlífga stjórnarskrársáttmála
Endurlífgun svonefnds
stjórnarskrársáttmála,
öryggismál og viðskipti eru
meðal áherzlumála formennskumisseris Þjóðverja
í Evrópusambandinu, sem
hefst nú um áramótin. Þar
sem Þjóðverjar gegna einnig formennsku í G-8-hópi
ríku iðnveldanna í ár hafa
þeir mikil áhrif á það hvaða
stefnu evrópskt og vestrænt
samstarf tekur í ár.
Undir lok þýzka formennskumisserisins í ESB fyrri helming ársins
2007 stefnir þýzki kanzlarinn
Angela Merkel að því að leggja
fram áætlun um það hvernig fara
megi að því að endurlífga stjórnarskrársáttmálann svonefnda, en
fullgilding hans strandaði er
meirihluti kjósenda í Frakklandi
og Hollandi hafnaði honum í þjóðaratkvæðagreiðslum snemmsumars í fyrra. Hún væntir þess þó
ekki að takast muni að finna lausn
á málinu sem öll aðildarríkin 27 –
þeim fjölgar úr 25 í 27 nú um áramótin við inngöngu Rúmeníu og
Búlgaríu – geti fallizt á fyrr en á
árinu 2008, þegar ESB-formennskan verður í höndum Frakka.
„Við treystum á að geta lagt
fram skýrslu við lok formennskumisserisins, þar sem við útlistum
áætlunina,“ sagði Merkel í Kaupmannahöfn á þriðjudag, þar sem
hún átti stutt stopp á leið sinni á
fund finnskra ráðamanna í Helsinki í Finnlandi, en Þjóðverjar
taka við kefli ESB-formennskunnar af Finnum nú um áramótin. „Á
árinu 2008, þegar Frakkar gegna
formennskunni, vonumst við til að
sjá niðurstöður,“ hefur AP-fréttastofan eftir kanzlaranum.

+ANNA LEIÈIR TIL FULLGILDINGAR
Þýski utanríkisráðherrann FrankWalter Steinmeier sagði í heimsókn í höfuðstöðvar ESB í Brussel
á þriðjudag, að hann hefði beðið
ríkisstjórnir allra ESB-landanna
25 auk Rúmeníu og Búlgaríu, sem
verða 26. og 27. aðildarríkið þann
1. janúar, að tilnefna fulltrúa í sérstaka samninganefnd sem fara á
yfir möguleikana á endurlífgun
stjórnarskrársáttmálans.
Steinmeier sagði að í sérstakri

-%2+%, -ETNAÈUR FYRIR HÎND %VRËPUSAMBANDSINS

hátíðaryfirlýsingu sem kenna á
við Berlín og undirrituð verður í
tilefni af 50 ára afmæli undirritunar Rómarsáttmálans, stofnsáttmála ESB, um miðjan marz, yrði
að finna ákvæði þar sem getið er
„hinna undirliggjandi grunnraka“
fyrir Evrópusamrunanum og
framtíðarstefnu hans.
„Það er brýn þörf á að við
komum stofnanaendurbótum í
framkvæmd til að forða Evrópu[sambandinu] frá lömun,“
sagði Steinmeier.
Endurlífgun hins umdeilda 200
síðna skjals, sem til stóð að yrði
nýjasta uppfærsla stofnsáttmála
sambandsins og var eftir á að
hyggja eflaust misráðið að kenna
við stjórnarskrá, er hægara sagt
en gert. Með sáttmálanum stóð til

að uppfæra stofnana- og ákvarðanakerfi sambandsins þannig að
skilvirkni þess og starfshæfni
héldist þótt aðildarríkjunum fjölgaði enn frekar. Þetta átti að tryggja
meðal annars með fækkun þeirra
málefnasviða þar sem samhljóða
samþykki allra aðildarríkjanna
þarf við er ákvarðanir eru teknar,
og með stofnun nýs embættis
„utanríkisráðherra“ ESB sem átti
að tryggja betur að hið stækkaða
samband kæmi sameinað fram á
alþjóðasviðinu.

«TTI VIÈ DËM KJËSENDA
Í Frakklandi og Hollandi eru ráðamenn tortryggnir á aðgerðir til
„björgunar“ sáttmálanum af ótta
við að þær færu illa í kjósendur
þeirra, þar sem meirihluti þeirra
hafnaði honum í þjóðaratkvæði.
Leiðtogar Lúxemborgar og Spánar ýttu við þessari umræðu er þeir
mæltust til þess, við lok leiðtogafundar sambandsins í liðinni viku,
að fulltrúar þeirra átján landa sem
þegar hafa fullgilt stjórnarskrársáttmálann fyrir sitt leyti kæmu
saman til ráðstefnu um leiðir til að
koma honum af strandstað. Jan
Peter Balkenende, forsætisráðherra Hollands, brást strax illa við
þessari ráðstefnuboðun; hún gerði
lítið úr vilja hollenzkra og franskra
kjósenda.
Ráðamenn í Berlín vilja að á
þýzka formennskumisserinu verði
ákveðin tímaáætlun um stofnanauppfærslu sambandsins, þar á
meðal um það hvaða þáttum
stjórnarskrársáttmálans sé unnt
að bjarga. Þess er þó ekki vænzt
að hreyfing komist á það mál fyrr
en að afloknum forsetakosningunum í Frakklandi á vori komanda.
Aðalkeppinautarnir um embættið
hafa gefið misvísandi yfirlýsingar
um afstöðu sína til þess hvað skuli
gera í þessu.
Nicolas Sarkozy, innanríkisráðherra frönsku ríkisstjórnarinnar,
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MEIER UTANRÅKISR¹ÈHERRA ¶ÕZKALANDS
KYNNIR FORMENNSKU¹¾TLUNINA ¹ BLAÈA
MANNAFUNDI Å "RUSSEL
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-ERKEL VILL MËTA FRAMTÅÈ %VRËPUSAMBANDSINS
!NGELA -ERKEL KANZLARI ¶ÕZKALANDS ¹FORMAR AÈ NÕTA FORMENNSKUMISSERI ¶JËÈVERJA ¹ FYRRI
HELMINGI ¹RSINS  TIL AÈ LEGGJA GRUNN AÈ FRAMTÅÈARSKIPAN %3" 3ÕN HENNAR N¾R MEÈAL
ANNARS TIL N¹NARA SAMSTARFS UM ÎRYGGISM¹L OG VIÈSKIPTI MARKVISSAR AÈGERÈIR GEGN HLÕNUN
LOFTSLAGS OG F¹T¾KT Å !FRÅKU EN HÒN VILL STRANGARI REGLUR UM FREKARI FJÎLGUN AÈILDARRÅKJA

Stækkun: Hlé gert á frekari fjölgun aðildarríkja
eftir inngöngu Rúmeníu og
Búlgaríu um áramótin
Sækjast eftir aðild
1 Tyrkland
2 Úkraína
3 Georgía
4 Moldóva
5 Serbía
Rúmenía
6 Króatía
7 Bosnía Herzegovína
8 Svartfjallaland
9 Albanía
10 Makedónía
Búlgaría
Öryggi: Aðildarríkin og borgarar
þeirra verða að taka höndum saman
um að berjast gegn hryðjuverkum,
öfgahyggju og glæpastarfsemi
Efnahagsmál: ESB og framkvæmdaStjórnarskrársáttmáli: Merkel hefur
stjórn þess ættu að gera meira til að efla svarið að endurlífga stjórnarskrársáttmálinnri markaðinn og skapa ný störf
an strandaða. Hún vill sáttmála sem skilggreinir betur valdmörk ESB og þjóðríkjanna
Hnattvæðing: ESB á að beita sér fyrir
auknu frelsi í alþjóðaviðskiptum. Þróun í
Afríkulöndum forgangsmál
Loftslagsbreytingar: ESB á að beita sér
Stofnanaumbætur: Berlínaryfirlýsing í fyrir djörfum aðgerðum til að hamla gegn
Marz til að endurlífga umbótaumræðu - losun gróðurhúsalofttegunda
forgangsmál að vinna traust borgara ESB
Sameiginleg gildi: Áherzla á félagsleg
Miðausturlönd: Koma friðarviðræðum
réttindi en ekki aðeins beinharðan hagmilli Ísraela og Palestínum. aftur í gang
vöxt.
© GRAPHIC NEWS

sem gerir sér vonir um að verða
forsetaefni gaullista, hefur mælt
fyrir því að viss minna umdeild
atriði úr stjórnarskrársáttmálanum verði sameinuð í nýjum
„örsáttmála“ sem ekki þurfi að
bera undir þjóðaratkvæði. Keppinautur hans á vinstri vængnum,
Segolene Royal, hefur heldur ekki
viljað segja neitt ákveðið um hvort
hún vilji halda nýja þjóðaratkvæðagreiðslu.

!LMENNINGS¹LITIÈ AÈ SNÒAST
Svo virðist þó að almenningsálitið
bæði í Frakklandi og Hollandi, og
einnig í hinum aðildarríkjunum,
sé að snúast aftur til fylgis við
stjórnarskrársáttmálann. Í niðurstöðum hálfsárslegru viðhorfskönnunarinnar
Eurobarometer,
sem birtar voru í byrjun vikunnar,
kemur fram að stuðningur við
hann færi vaxandi í þeim löndum
sem ekki hafa fullgilt hann enn.
Meðalstuðningur við sáttmálann í þessum níu löndum óx úr 47
prósentum á fyrri helmingi þessa

árs í 53 prósent nú. Almennt er
viðurkennt að nauðsynlegt sé að
uppfæra stofnana- og ákvarðanakerfi sambandsins áður en af frekari fjölgun aðildarríkja verður.
Athyglisvert er að í könnuninni
kemur einnig fram, að stuðningur
við aðild fátæku umsóknarríkjanna í Suðaustur-Evrópu og við
Svartahaf fer minnkandi, en stuðningur við aðild EFTA-ríkjanna
Íslands, Noregs og Sviss fer vaxandi. Að meðaltali vilja 69 prósent
ESB-aðildarþjóðanna að Ísland
bætist í raðir sambandsins og 78
prósent að Noregur og Sviss geri
það. Stuðningur við aðild Tyrklands er aftur á móti kominn niður
í 28 prósent að meðaltali. Afstaðan
til inngöngu Rúmeníu og Búlgaríu, sem þó er frágengin, er líka
neikvæð.
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Hin geysivinsæla Canon EOS 400D
Arftaki vinsælustu SLR myndavélar í heiminum er
komin í BT
Í pakkanum:
1GB minniskort
18-55mm Canon linsa
55-200mm Canon linsa
Lóðrétt grip (batterígrip)
og ótrúlega fjölhæfur prentari fra Canon

Meiri upplausn 10 Megapixlar
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Rykvörn á myndflögu
Stærri skjár og betra notendaviðmót
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-Canon Pixma 160
prentar-skannar-ljósritar
-1GB minniskort

12.999 155.988
Vaxtalaust 12 mán.

Staðgreitt
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Gítaról

12.999

Gítarstillir

Strengir

16. 999

6AAJG

eV``^cc
Kennsludiskur fyrir byrjendur

25350950507941
FENDER gítarpakki sem inniheldur gítar,
strengi, gítarstilli, gítaról og tvö kennslumyndbönd.
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   !LFESCA      !TLANTIC 0ETROLEUM  
   !TORKA      "AKKAVÎR     
%IMSKIPAFÁLAGIÈ      &, 'ROUP      'LITNIR
     +AUPÖING      ,ANDSBANKINN  
   -AREL      -OSAIC &ASHIONS     
3TRAUMUR "URÈAR¹S      ®SSUR    

Peningaskápurinn...
 MILLJARÈA MÒRINN ROFINN
-ARKAÈSVIRÈI &, 'ROUP ER KOMIÈ YFIR  MILLJ
ARÈA KRËNA Å FYRSTA SKIPTI &ÁLAGIÈ HEFUR H¾KKAÈ
¹ UNDANFÎRNUM DÎGUM SEM REKJA M¹ TIL V¾NT
INGA UM AÈ R¹ÈIST VERÈI Å STËR VERKEFNI 'ETA &,
TIL AÈ R¹ÈAST Å NÕJAR FJ¹RFESTINGAR NEMUR UM 
MILLJÎRÈUM KRËNA
&R¹ ¹RAMËTUM NEMUR H¾KKUN ¹ GENGI HLUTA
BRÁFA Å &, RÒMUM FJÎRUTÅU PRËSENTUM EN
VERÈM¾TI FÁLAGSINS HEFUR EKKI SÅÈUR AUKIST
VEGNA H¾KKUNAR ¹ HLUTAFÁ Å TENGSLUM VIÈ
KAUP ¹ HLUTABRÁFUM Å 3TRAUMI Å SUMAR
6IÈSKIPTABANKARNIR ÖRÅR !CTAVIS OG %XISTA
ERU ÎLL METIN ¹ YFIR  MILLJARÈA KRËNA

+RËNAN GAF EFTIR

5MSJËN

N¹NAR ¹ VISIRIS

+RËNAN GAF VEL EFTIR Å G¾R ÖR¹TT
FYRIR H¾KKUN 3EÈLABANKANS
-ISMUNANDI TÒLKANIR ERU ¹
SVEIMI UM VEIKINGUNA EN
ÕMSIR TELJA AÈ 3EÈLABANKINN

Festa stærst í SpKef
Festa - lífeyrissjóður er stærsti
einstaki stofnfjáreigandinn í Sparisjóðnum í Keflavík með tíu prósenta hlut samkvæmt útboðslýsingu sem sparisjóðurinn birtir í

342345 %)'%.$52
34/&.&*2 ¥ 30+%&
&ESTA LÅFEYRISSJËÈUR
+AUPFÁLAG 3UÈURNESJA
+AUPÖING ,UXEMBOURG
+AUPÖING
(ITAVEITA 3UÈURNESJA
&RJ¹LSI FJ¹RFESTINGABANKINN
306
¶INGHËLL HF
)ÈNSVEINAFÁLAG 3UÈURNESJA
¶ËRARINN *AKOBSSON
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tilefni stofnfjárútboðs. Lífeyrissjóðurinn átti fimmtán prósent
hinn 12. desember en hefur selt
fimm prósent til SPV eins og
Fréttablaðið greindi frá í gær.
Sex aðrir stofnfjáreigendur
fara með fimm prósent eða meira
af stofnfé í SpKef, en hámarksatkvæðisréttur í sparisjóðum miðast
við fimm prósenta eignarhlut. Þeir
eru: Kaupfélag Suðurnesja, Kaupþing Luxembourg, Kaupþing banki,
Hitaveita Suðurnesja, Frjálsi fjárfestingabankinn og SPV. Samanlagður hlutur Kaupþings og Kaupþings Luxembourg er rúm fjórtán
prósent. Óvíst er hvort sá hlutur
sem er skráður á nafni Kaupþings
Luxembourg sé í eigu bankans.
Átján stærstu stofnfjáreigendurnir áttu rúmlega 65 prósent
stofnfjár.
EÖA

Sparisjóðir stofna Kistu
Svokallaðir Exista-sparisjóðir, hafa
stofnað fjárfestingafélagið Kistuna
utan um fjórðungshluta af bréfum
sínum í Existu. Kista kaupir jafnframt fjórðung af þeim bréfum sem
Icebank átti í Existu. Heildarverðmæti viðskiptanna nam 6,4 milljörðum króna. SPRON, sem tekur stærstan hlut í nýja félaginu, eða 41,56
prósent, leggur ekki inn hlutabréf
sín í Existu heldur peninga.
Guðmundur Hauksson, sparisjóðsstjóri SPRON, segir að sparisjóðirnir hafi átt farsælt samstarf í
Existu og áður í Kaupþingi. Hugsun-

in sé sú að sjóðirnir vinni áfram
saman þótt eignarhlutföll meðal
þeirra í Existu kunni að breytast.
Skráning Existu á markað í haust
hefur haft mikil áhrif á afkomu
þeirra sparisjóða sem að Kistu
koma. Hins vegar taka verðmætari
eignarhlutir í við útreikninga eiginfjárhlutfalla (CAD) sparisjóðanna
sem dregur þar með úr slagkrafti
þeirra, einkum hjá þeim minni. Með
því að stofna hlutdeildarfélag utan
um hluta bréfanna í Existu ættu eiginfjárútreikningar hjá sumum sparisjóðanna að verða auðveldari.
EÖA

GLÅMI ENN VIÈ SKORT ¹ TRÒVERÈUGLEIKA ¹ MARKAÈI
 MARKAÈI BEINDUST AUGU MANNA AÈ $AVÅÈ
/DDSSYNI SEÈALABANKASTJËRA SEM ÖËTTI FARAST
NOKKUÈ ËHÎNDUGLEGA ÖEGAR HANN TJ¹ÈI SIG UM
¹KVÎRÈUN 3TRAUMS "URÈAR¹SS ¹ BLAÈAMANNA
FUNDI Å KJÎLFAR VAXTA¹KVÎRÈUNAR BANKANS ¶ËTTI
SUMUM AÈ ÖAR F¾RI $AVÅÈ ÒT FYRIR VENJUBUND
IÈ HLUTVERK SEÈLABANKASTJËRA MEÈ ÖVÅ AÈ
TJ¹ SIG UM M¹LIÈ
6AXTA¹KVÎRÈUNIN ER VÅÈA GAGNRÕND
OG TALIÈ AÈ HAGFR¾ÈINGAR BANKANS
HAFI HAFT SITT FRAM NÒ EN FYRIR ¹RI ÖEGAR
BANKINN GERÈI AÈ FLESTRA MATI MISTÎK MEÈ
ÖVÅ AÈ H¾KKA OF LÅTIÈ Ö¹ HAFI $AVÅÈ HAFT
HAGFR¾ÈINGANA UNDIR LYKTUNIN
SEM MENN DRAGA AF ÖVÅ ER
ANNARS VEGAR AÈ STAÈA $AVÅÈS
SÁ VEIKARI INNAN BANKANS EÈA
HREINLEGA AÈ HANN TAKI EKKI
SLAGINN AF SAMA KRAFTI OG
¹ÈUR

-!2+!¨305.+4!2
!CTAVIS HEFUR SELT LYFJAVERKSMIÈJU SÅNA
Å ,IER Å .OREGI 3ALA VERKSMIÈJUNNAR ER
Å SAMR¾MI VIÈ MARKMIÈ FÁLAGSINS UM
SAMÖ¾TTINGU FRAMLEIÈSLUEININGA OG AÈ
STYRKJA FRAMLEGÈARSTIG SAMST¾ÈUNNAR ¹
N¾STU ¹RUM

4- 3OFTWARE OG !+6! 'ROUP !3! HAFA
SKRIFAÈ UNDIR VILJAYFIRLÕSINGU UM KAUP
ÖESS SÅÈARNEFNDA ¹ ÎLLUM HLUTABRÁFUM
Å -ARITECH )NTERNATIONAL !3 DËTTURFYR
IRT¾KI 4- 3OFTWARE .AVISION ÖRËUN
VERÈUR ¹FRAM UNDIR HATTI 4- 3OFTWARE

3TJËRN 3ÅMANS HF HEFUR SAMÖYKKT AÈ
LEGGJA FYRIR HLUTHAFAFUND TILLÎGU UM AÈ
STOFNAÈ VERÈI SÁRSTAKT MËÈURFÁLAG INNAN
3ÅMASAMST¾ÈUNNAR 3KIPTI HF 'ERT ER
R¹È FYRIR AÈ MËÈURFÁLAGIÈ VERÈI SKR¹È ¹
MARKAÈ FYRIR ¹RSLOK 

5MDEILD VAXTAH¾KKUN
Seðlabankinn tilkynnti í gær að stýrivextir yrðu hækkaðir um 25 punkta, upp í
14,25 prósent. Greiningardeildir Kaupþings og Landsbankans telja hækkunina
skapa hættu á erfiðri aðlögun hagkerfisins eftir væntan samdrátt.
Verðbólguhorfur til lengri tíma
hafa ekki batnað umfram það sem
spáð var í byrjun nóvember, þrátt
fyrir að verðbólga hafi verulega
hjaðnað frá þeim tíma. Þótt úr
verðbólgu dragi talsvert á komandi mánuðum eru enn horfur á að
hún verði yfir markmiði Seðlabankans næstu tvö árin, ekki síst
ef horft er fram hjá beinum áhrifum
fyrirhugaðrar
lækkunar
neysluskatta á fyrri hluta árs.
Þetta sagði Davíð Oddsson
seðlabankastjóri í gær þegar
ákvörðun Seðlabankans um að
hækka stýrivexti um 25 punkta
upp í 14,25 prósent var rökstudd.
Í nóvember tók bankastjórn
Seðlabankans ákvörðun um að
halda stýrivöxtum óbreyttum í
ljósi þess að stýrivextir væru
orðnir töluvert háir og að verðbólguhorfur hefðu batnað verulega frá því um miðbik ársins. Í
staðinn var aukavaxtaákvörðunardagurinn í gær settur á.
Davíð sagði bankastjórnina
ekki geta útilokað frekari vaxtahækkanir. Þó sagðist hann vonast
til þess að ekki beri frekari nauðsyn til að hækka vexti umfram það
sem nú hefur verið gert.
Greiningardeildir Kaupþings
og
Landsbankans
gagnrýndu
ákvörðun bankans í gær. Bentu
þær meðal annars á að skýrar vísbendingar séu nú um að verulega
sé að draga saman í hagkerfinu.
Hækkunin skapi því hættu á mjög
erfiðri aðlögun í hagkerfinu, enda
komi áhrif vaxtahækkana ávallt
fram með töf.
Gengi krónunnar lækkaði um
nærri 1,4 prósent í gær þrátt fyrir
vaxtahækkun bankans.

6!84!+6®2¨5. +9..4 !RNËR 3IGHVATSSON AÈALHAGFR¾ÈINGUR 3EÈLABANKANS )NGI
MUNDUR &RIÈRIKSSON %IRÅKUR 'UÈNASON OG $AVÅÈ /DDSSON BANKASTJËRAR 3EÈLABANK
ANS
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KVÎRÈUN 3TRAUMS "URÈAR¹SS UM
AÈ F¾RA BËKHALD SITT Å EVRUM ER AFAR
ËHEPPILEG AÈ MATI $AVÅÈS /DDS
SONAR SEÈLABANKASTJËRA ¶ETTA KOM
FRAM ¹ BLAÈAMANNAFUNDI Å 3EÈLA
BANKA ¥SLANDS Å G¾R ÖEGAR BANKINN
KYNNTI ¹KVÎRÈUN SÅNA UM AÈ H¾KKA
STÕRIVEXTI UM  PUNKTA 3AGÈI
SEÈLABANKASTJËRI EKKI GERT R¹È FYRIR
ÖVÅ AÈ FJ¹RM¹LAFYRIRT¾KI NÕTI SÁR ÖAU
LÎG SEM HEIMILI FYRIRT¾KJUM AÈ F¾RA
BËKHALD SITT Å ANNARRI MYNT ÖËTT
FORMLEGA V¾RU ÖAU EKKI UNDANÖEG
IN ÖEIM b¶AÈ DATT ENGUM ÖETTA Å
HUG m SAGÈI HANN
4ALSMENN 3TRAUMS "URÈAR¹SS

VILDU EKKI TJ¹ SIG UM ORÈ SEÈLA
BANKASTJËRA
3EÈLABANKASTJËRI VÅSAÈI TIL BRÁFS
FR¹ 3TRAUMI "URÈAR¹SI ÖAR SEM FRAM
KOMI AÈ Å 3VÅÖJËÈ MEGI FJ¹RM¹LA
FYRIRT¾KI GERA UPP Å EVRUM 3EGIR
HANN EÈLILEGT AÈ SLÅK HEIMILD SÁ
Å S¾NSKUM LÎGUM ÖAR SEM 3VÅAR
HAFI SKULDBUNDIÈ SIG TIL AÈ TAKA UPP
EVRUNA (EIMILDIN SÁ HINS VEGAR EKKI
FYRIR HENDI Å DÎNSKUM EÈA NORSKUM
LÎGUM SEM ÅSLENSK LÎG BYGGI ¹
3AMKV¾MT HEIMILDUM &RÁTTA
BLAÈSINS ER HVERGI VÅSAÈ TIL S¾NSKRA
LAGA Å BRÁFI 3TRAUMS "URÈAR¹SS TIL
3EÈLABANKANS

HOLMFRIDUR FRETTABLADIDIS

Glitnir semur um sérvarin skuldabréf upp á 100 milljarða króna
Útgáfan fær toppeinkunn. Samningur við Citigroup tryggir bankanum 50 milljarða.
Glitnir hefur gengið frá rammasamningi um útgáfu svokallaðra
sérvarinna skuldabréfa sem tengd
eru húsnæðislánasafni bankans.
Heildarupphæð
samningsins
nemur 100 milljörðum króna. Uppsetning rammasamningsins var í
höndum Deutsche Bank. Útgáfan
fær hæstu möguleiku lánshæfiseinkunn, Aaa, frá lánshæfismatsfyrirtækinu Moody’s.
Þá hefur bankinn gengið frá
samningi þar sem Citigroup skuldbindur sig næstu fimm árin til
þess að kaupa sérvarin skuldabréf
Glitnis fyrir fjárhæð sem jafngildir allt að 550 milljónum evra,
eða yfir 50 milljörðum króna.
Ingvar H. Ragnarsson, forstöðumaður alþjóðlegar fjármögnunar Glitnis, segir samningana
hluta af stefnu bankans að fjölga
fjármögnunarleiðum og styrkja
lausafjárstöðu
hans.
„Þessi
rammasamningur um skulda-

bréfaútgáfu veitir Glitni þann
sveigjanleika að geta gefið út sérvarin skuldabréf hvenær sem hagstæð tækifæri bjóðast og þar sem
samningurinn við Citigroup felur
ekki í sér skuldbindingu af hálfu
Glitnis til að selja þeim skuldabréf þá dregur sá samningur ekki
úr þeim sveigjanleika sem fjármögnunarramminn býður upp á,“
segir Ingvar.
Kjörin í samningunum við
Citigroup eru trúnaðarmál, en
Ingvar segir þau hagstæðari en
bankinn hafi notið að undanförnu
vegna tengingarinnar við húsnæðislánasafn bankans.
Ingvar segir fjármögnun Glitnis hafa gengið vel á árinu, en hún
nemur fimm milljörðum evra það
sem af er ári. „Við höfum á árinu
lagt áherslu á að greina frá mjög
sterkri lausafjárstöðu bankans, en
í lausum sjóðum eigum við fjárhæðir sem nema meiru en endur-

).'6!2 ( 2!'.!233/. )NGVAR SEM ER

FORSTÎÈUMAÈUR ALÖJËÈLEGRAR FJ¹RMÎGNUN
AR 'LITNIS SEGIR SÅÈUSTU METRANA Å NÕJUM
RAMMASAMNINGUM HAFA VERIÈ FLJËTFARNA
EN UNNIÈ HAFI VERIÈ VIÈ SAMNINGAGERÈINA
Å UM NÅU M¹NUÈI
&2¡44!",!¨)¨2«3!

fjármögnun næsta árs,“ segir
hann og bætir við að með rammasamningunum nýju sé svo hægt að
sýna fram á að bankinn hafi margar leiðir færar í fjármögnun og
hafi svigrúm til að leita bestu
kjara hverju sinni.
ËK¹
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Quantas í söluferli í Ástralíu
Ástralska flugfélagið Qantas hefur
tekið endurbættu yfirtökutilboði
ástralska
fjárfestingabankans
Macquarie, bandaríska sjóðsins
Texas Pacific og annarra fjárfesta
og mælt með því að hluthafar flugfélagsins taki tilboðinu. Tilboðið
hljóðar upp á 11,1 milljarð Bandaríkjadala eða ríflega 771 milljarð
íslenskra króna. Þetta eru stærstu
fyrirtækjakaup í flugheiminum.
Yfirtökutilboðið hefur allt frá
því að það var upphaflega lagt
fram snert streng í brjóstum Ástrala sem hafa gert kröfu um að flugfélagið verði áfram í meirihlutaeigu landsmanna og biðluðu þeir til
Johns Howard, forsætisráðherra
Ástralíu, að hann beitti sér gegn

Fasteignir fyrir 35 milljarða
6¡,!2 1!.4!3 &LUGFÁLAGIÈ 1ANTAS M¾LIR

MEÈ YFIRTÎKUTILBOÈI FJ¹RFESTA Å FÁLAGIÈ

sölunni. Samkvæmt áströlskum
fyrirtækjareglum mega erlendir
fjárfestar ekki eiga meira en 49
prósent í Qantas.Af þessum ástæðum hafði stjórn flugfélagsins hafnað tilboðinu fyrr í vikunni.
Fjármálayfirvöld í Ástralíu eiga
enn sem komið er eftir að gefa
samþykki sitt fyrir kaupunum. Ef
af verður mun ástralski fjárfestingasjóðurinn Allco fara með 49
prósenta hlut í félaginu en aðrir
fjárfestar um 9 til 15 prósent. JAB

Samson Properties, fasteignaþróunarfélag í eigu Björgólfs Thors
Björgólfssonar og Björgólfs Guðmundssonar, leiðir hóp fjárfesta
sem keypt hafa fasteignir í Finnlandi fyrir 35 milljarða króna.
Um er að ræða 22 fasteignir í
Helsinki, Espoo og Vantaa og
nemur fermetrafjöldinn alls 154
þúsundum. Félagið sem kaupir
fasteignirnar heitir Bronda Properties er í meirihlutaeigu Samson.
Samson Properties á stóran hlut í
fasteignafélaginu Sjælsjö gruppen, auk þess sem félagið hefur
fjárfest í fasteignaverkefnum í
Búlgaríu, Króatíu og á Spáni.
Með Samson í Finnlandsverkefninu eru Royal Bank of Scotland
og finnska félagið Ajanta Oy.

&%¨'!2  &5.$) "JÎRGËLFUR 'UÈMUNDSSON OG "JÎRGËLFUR 4HOR "JÎRGËLFSSON LEIÈA
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Stefna Samson Properties er að
leiða verkefni í náinni samvinnu
við heimamenn og alþjóðlega fagaðila og byggja upp með þeim
öflug fasteignafélög. Í tilkynningu
sem send var finnsku Kauphöllinni í gær er haft eftir Sveini
Björnssyni, forstjóra Samson

Properties, að kaupin skapi áhugaverð tækifæri og séu stökkpallur
inn á finnskan fasteignamarkað.
Hann segir að þekking finnskra
samstarfsaðila muni nýtast í þróun
verkefna félagsins í Finnlandi
sem og annars staðar í Evrópu.
HH

Spá 6,6 prósent
verðbólgu í janúar
Greiningardeild
Landsbankans
reiknar með því að vísitala neysluverðs muni standa í stað í janúarmælingu Hagstofunnar. Gangi það
eftir mun tólf mánaða hækkun
verðbólgunnar fara úr sjö prósentum í 6,6 prósent.
Helstu þættirnir sem greiningardeildin nefnir til hækkunar vísitölunnar eru gjaldskrárbreytingar sveitarfélaga um áramótin.
Einnig er gert ráð fyrir hækkunum á matvöru og þjónustu. Til
lækkunar teljast útsöluáhrif á
fatnaði og skóm.
Frá byrjun árs hefur þróun
eldsneytisverðs haft mikil áhrif á
verðbólguna, bæði til hækkunar
og lækkunar, og þar að auki hefur
fasteignaverð hækkað töluvert. Í
spánni er ekki gert ráð fyrir verðbreytingum á eldsneyti og fasteignum.
Greiningardeildin telur að áhrif-

6¥3)4!,! .%93,56%2¨3 ,++!2 ¥
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SEM HEFUR HAFT MIKIL ¹HRIF ¹ VERÈBËLGU
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in af lækkun virðisaukaskatts á
matvæli komi fram í mars og apríl
á næsta ári. Þá fari tólf mánaða
verðbólga að öllum líkindum niður
fyrir verðbólgumarkmið Seðlabankans sem er 2,5 prósent.
HHS

ESB rannsakar yfirtökutilboð Ryanair
Stjórn Aer Lingus og
Evrópusambandið hefur
hluthafar flugfélagsins
hafið rannsókn á því hvort
segja tilboðið hins vegar
hugsanlegur samruni írsku
ekki endurspegla raunflugfélaganna Ryanair og
verulegt verðmat á félagAer Lingus brjóti í bága
inu. Til marks um það
við samkeppnislög og sé til
samþykkti einungis 1
ama fyrir þá sem fljúga
prósent hluthafa tilboðið
með flugfélögunum. Þá
á fundi Aer Lingus í uppóttast ESB að fargjöld
hafi mánaðar.
getið hækkað verði af sam-)#(!%, /k,%!29
Michael O‘Leary, forruna flugfélaganna.
stjóri Ryanair, sagði í gær að hann
Aer Lingus, sem var að mestu í
sé þess fullviss að tilboðið nái að
eigu írska ríkisins, var einkavætt í
ganga í gegn á endanum þrátt
septemberlok. Ryanair, sem hefur
fyrir andstöðu meirihluta hluthafa
tryggt sér fjórðungshlut í félaginu
í Aer Lingus og vísaði á bug ótta
eftir almennt hlutafjárútboð, gerði
ESB að fargjöld muni hækka.
yfirtökutilboð í alla útistandandi
Hann útilokar ekki að flugfélagið
hluti í félaginu í byrjun október.
muni hækka yfirtökutilboð sitt. Af
Tilboðið hljóðar upp á 1,48 milljþví getur hins vegar ekki orðið
arða evrur eða um 136 milljarða
fyrr en að ári.
íslenskra króna.
JAB

Harrah‘s
selur
spilavítin
Stjórn bandarísku spilavítasamstæðunnar Harrah‘s, sem er ein sú
stærsta í heimi, hefur samþykkt
yfirtökutilboð bandarísku fjárfestingasjóðanna Apollo Management
og Texas Pacific Group. Kaupverð
nemur 17 milljörðum Bandaríkjadala eða tæpum 1.200 milljörðum
íslenskra króna.
Viðræður hafa staðið yfir í rúma
tvo mánuði en lokatilboðið er 35
prósentum yfir lokagengi samtæðunnar þegar viðræður hófust, að
sögn breska ríkisútvarpsins.
Harrah‘s rekur nokkur spilavíti
í Las Vegas í Bandaríkjunum og
hefur í bígerð að kaupa tvö til viðbótar.
JAB
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&LUGFÁLÎG Å !SÅU KOMA
!IRBUS TIL BJARGAR
Flugfélögin Singapore
Airlines og Thai Airways
ætla að panta yfir 20
A380 risafarþegaþotur
frá Airbus. Pantanirnar
eru gleðiefni fyrir móðurfélag Airbus en tafir
á afhendingu vélanna
hefur verið móðurfélaginu dýrkeypt.

Singapore Airlines ætlar að kaupa
níu þotur frá Airbus, en það er
viðbót við þær tíu sem flugfélagið hefur þegar pantað. Þá hefur
komið til tals að félagið panti allt
að sex vélar til viðbótar. Singapore Airlines er fyrsta flugfélag-

ið sem fær afhentar risaþotur frá
Airbus seint á næsta ári, en
afhending þeirra er tveimur
árum á eftir áætlun.
Því fer fjarri að þetta séu einu
kaup Singapore Airlines hjá Airbus því flugfélagið er sagt ætla
að kaupa 20 millistórar A320 farþegaþotur til að sinna innanlandsflugi auk þess sem félagið mun
leigja allt að 19 A330 flugvélar
frá Airbus. Kaupvirði þotnanna
20 nemur rúmum 92 milljörðum
íslenskra króna.
Ríkisflugfélagið Thai Airways
er sagt vera að íhuga kaup á sex
risaþotum, þó með ákveðnum fyrirvörum. Apinan Sumanaseni,
forstjóri félagsins, segir stjórnendur Airbus hafa boðið flugfélaginu afslátt af kaupunum í sárabætur
vegna
seinkunar
á
afhendingu vélanna. Falli afslátt-

urinn niður verður hins vegar
hætt við kaupin.
Kaup Singapore Airlines eru
fagnaðarefni fyrir stjórnendur
flugvélaverksmiðjunnar Airbus
en fyrirtækið hefur lent í umtalsverðum kröggum vegna seinkunar á afhendingu vélanna. Heildarkostnaður við þróun risaþotunnar
nemur 12 milljörðum evra eða
1.100 milljörðum íslenskra króna.
Þar af nemur kostnaður EADS
vegna tafa á afhendingu risaþotunnar einum milljarði evra eða
um 92 milljörðum króna.
Þetta eru hins vegar ekki einu
gleðifréttirnar fyrir Airbus því
flugvélaframleiðandinn fékk flughæfisskírteini frá flugmálayfirvöldum í Bandaríkjunum og Evrópu fyrir risaþotuna í síðustu viku
sem þýðir að mikilvægur áfangi
fyrir Airbus sé að baki.
JAB

Gjaldeyrishömlum aflétt í Taílandi

(!22!(k3 3T¾RSTA SPILAVÅTASAMST¾ÈA Å

HEIMI HEFUR VERIÈ SELD TIL TVEGGJA FJ¹RFEST
INGASJËÈA

Taílenski hlutabréfamarkaðurinn
tók vel við sér í gær eftir að ríkisstjórn landsins ákvað að aflétta
gjaldeyrishömlum, sem boðaðar
höfðu verið daginn áður. Gengi
hlutabréfa hækkaði um níu prósent.
Seðlabanki Taílands boðaði á
mánudag að ákveðnar hömlur yrðu
settar á hlutabréfakaup erlendra
fjárfesta í Taílandi með það fyrir
augum að sporna við hækkun á
bahtinu, gjaldeyri landsins. Gengi
þess hefur hækkað mikið síðustu
misserin og hefur ekki verið hærra
gagnvart Bandaríkjadal í níu ár,
sem hefur komið illa niður á taílenskum útflutningi.
Alþjóðlegir fjárfestar brugðust
við með því að losa um eign sína í
taílenskum hlutabréfum með þeim

afleiðingum að gengi taílensku
hlutabréfavísitölunnar
hrundi
niður um tæp 15 prósent. Gengið
hefur ekki lækkað jafn mikið í 16
ár og stóð um tíma í svipuðu gildi
og fyrir tveimur árum.
Á tímabili var óttast að fall
hlutabréfavísitölunnar í Taílandi
myndi hafa áhrif víðar í Asíu líkt
og þegar fjármálakreppa gekk yfir
álfuna fyrir tæpum áratug. Áhrifin voru hins vegar minni en óttast
var í fyrstu en hlutabréfavísitölurnar í Hong Kong, Indónesíu og í
Malasíu lækkuðu lítillega í kjölfarið.
JAB
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Jólin koma

20% afsláttur
af minniskortum

Fulltaf frábærum gjöfum

C530
og ljósmyndaprentari
5M milljón pixla
Kodak myndgæði
16MB innra minni
5X stafrænn aðdráttur
Einföld og þægileg í notkun
Snögg að taka myndir
Innbyggt flass
1.5” LCD skjár
Ljósnæmni ISO 100-400
Auðvelt að færa myndir yfir á tölvu

EOS 400D
með 18-55mm linsu
og Soligor DG-340DZ flass

512 MB minnikort
fylgir með

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.

4.000
AFSLÁ

kr. 29.980,-

TTUR

Kr. 24.980,-

HEITAST

A VÉLIN

10,1 milljón pixla
EOS integrated cleaning system (rykhreinsibúnaður)
Dregur úr rykmyndum og hreinsar nemann (sensor)
2,5" skjár
Níu punkta fókus
Digic II örgjörvi
3 rammar á sek. allt að 27 rammar í burst
Picture style – mismunandi litir og áhrif
Hugbúnaður til RAW vinnslu í tölvu
Video out
Vegur aðeins 510 grömm
Takmarkað magn
Val á yfir 60 linsum við vél

Soligor

f y lg ir m DG-340DZ
eð kau
pum á
Canon
EOS 40
0D
kr

2 4n
má

Kr. 109.900,-

. 13.900

,-

EOS 400D með 55-200mm linsu

D80 m/18-135mm linsu

,Kr. 5.675

10,2 Megapixla myndflaga
2.5" LCD skjár
11 punkta fókus
i-TTL ljósmælikæerfi
Ljósnæmni ISO 100-1600
Tekur 3 ramma á sek
100 JPEG í lotu (medium)
6 RAW myndir í lotu
Notar allar Nikon autofocuslinur
Notar SD minniskort
Innbyggt flass
Festing fyrir aukaflass
Þyngd 585 gr.

,Kr. 7.683

2 4n
má

Kr. 149.900,-

10,1 milljón pixla
EOS integrated cleaning system (rykhreinsibúnaður)
Dregur úr rykmyndum og hreinsar nemann (sensor)
2,5" skjár
Níu punkta fókus
Takmarkað magn
Digic II örgjörvi
3 rammar á sek. allt að 27 rammar í burst
Picture style – mismunandi litir og áhrif
Hugbúnaður til RAW vinnslu í tölvu
Video out
Vegur aðeins 510 grömm
Val á yfir 60 linsum við vél

3,Kr. 7.18

má

Kr. 139.900,-

DIGIMAX i6 PMP

DIGIMAX L70

2 4n

DIGIMAX NV10

BEST

PRODUCT
2006-2007

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

Kr. 2.920,- 12
mán

Kr. 29.980,-

6 M.pixlar
3 x optískur aðdráttur
Mp 3 spilari
Hristivörn
2,5" skjár
Tekur video
Mikið af séreiginleikum
Frábær hönnun

Kr. 3.596,- 12
mán

Kr. 36.980,-

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)

Kr. 3.845,- 12
mán

Kr. 39.980,-

Stylus DX4000
MV 930i

MP3 spilari - H10

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

12.920
AFSLÁ

TTUR

kr. 48.900,-

Kr. 3.475,- 12
mán

Kr. 35.980,-

6 GB
Allt að 3000 lög
Hægt að skoða og vista JPEG myndir
Allt að 12 tímar á endingu rafhlöðu
1.5" hágæða 260.000 pixla litaskjár
Útvarp
Diktafónn
Fæst í silfur og rauðum lit

Northstar 1550x127mm
stjörnusjónauki

Kr. 2.472,- 12
mán

Kr. 24.990,-

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

Kr. 15.990,-

10x25 sjónauki

10.000
AFSLÁ

TTUR

Aðeins til í Kringlunni og Smáralind
Mótordrifinn Makstutov-Cassegrain sjónauki,
tölvustýrður,með "stjörnu elti"
RVO(real voice output) leiðbeinir notanda að
stjörnum og uppfræðir um stjörnuna
Innbyggt minni á 20.000 stjörnum og plánetum

!

10x aðdráttur
25mm linsa
Vatnsheldur

kr. 109.900,-

mán mán

Vasaljós og rafhlöður fylgja í kaupbæti

Kr. 3.990,-

kr. 5.900,-

Kr. 4.900,-

Með öllum myndavélum hjá Hans Petersen fylgir 100 fríar 10x15 myndir í framköllun
Frítt 2ja klst námskeið þar sem kennt er á myndavélarnar

!
12 24

Kr. 99.900,-

Vefverslun Hans Petersen er á
www.hanspetersen.is/verslun

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

Bankastræti • Fjörður • Kringlan • Laugavegur 178 • Smáralind

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

og Soligor DG-340DZ flass
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Mikilvægir
sjálfboðaliðar
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lysavarnafélagið Landsbjörg er stærstu sjálfboðaliðasamtök á Íslandi. Undir samtökunum starfa yfir hundrað björgunarsveitir og enn fleiri félagsdeildir. Flestir
félagar í sveitunum sinna þjálfun í frístundum og eru
ávallt tilbúnir þegar kallið kemur. Skiptir þá ekki máli
hvenær sólarhringsins það er eða hvort viðkomandi er heima eða
í vinnu. Fólk er í viðbragðsstöðu alla daga allan ársins hring.
Þessi hluti björgunarstarfs er sjálfsprottinn að stórum hluta á
Íslandi. Erlendis þekkist víða að sérhæfðar björgunarsveitir séu
hluti af opinberum stofnunum eins og her eða lögreglu. En ekki
á Íslandi. Hér eru það borgararnir sjálfir sem mynda hópa af
fólki sem er tilbúið að takast á við miserfiðar aðstæður. Skiptir
ekki máli hvort bjarga þurfi fólki á sjó, í rústum, á fjöllum eða
eftir alvarlegt slys. Björgunarsveitirnar búa yfir sérhæfingu
og nauðsynlegum tækjakosti. Og ekki má gleyma dýrmætu forvarnarstarfi sem samtökin sinna.
Slysavarnafélagið Landsbjörg varð til árið 1999 þegar Slysavarnafélag Íslands og Landsbjörg sameinuðust. Slysavarnafélag
Íslands var stofnað árið 1928 en Landsbjörg varð til við samruna Landssambands Hjálparsveita skáta og Landssambands
flugbjörgunarsveita. Bæði þessi landssambönd voru stofnuð í
upphafi áttunda áratugar síðustu aldar. Það býr því löng reynsla
og hefð innan þessara samtaka, sem sífellt er verið að miðla til
næstu kynslóða.
Það má halda því fram að þetta fyrirkomulag hafi orðið til
þess að styrkja borgaralegt björgunarstarf á Íslandi. Samtökin
hafa ekki verið undir pilsfaldi ríkisins og háð náðarvaldi fjárveitingavaldsins. Þau hafa byggt upp starf sitt á sjálfboðaliðum,
fjáröflunum og frjálsum framlögum. Auðvitað fer mikil vinna
í tekjuöflun, sem virkar þó um leið sem drifkraftur og knýr
starfsmennina áfram. Sá kraftur hefði ekki verið virkjaður
væru félagsmenn ríkisstarfsmenn. Því er mikilvægt að björgunarsveitir haldi sjálfstæði sínu og séu ekki innvinklaðar um of
í opinbert stjórnkerfi.
Landsbjörg starfar náið með Landhelgisgæslunni, lögreglu
og slökkviliði. Dóms- og kirkjumálaráðuneytið varð ráðuneyti björgunarmála hinn 1. janúar 2004. Undir forystu Björns
Bjarnasonar dómsmálaráðherra hefur starf þessara aðila verið
samhæft og stofnuð sérstök björgunarmiðstöð í Skógarhlíð. Þar
eru nú höfuðstöðvar Landsbjargar, slökkviliðs, Neyðarlínunnar, fjarskiptamiðstöðvar Ríkislögreglustjóra og stjórnstöðvar
Landhelgisgæslunnar. Þá hefur ráðherra áréttað hlutverk björgunarsveita sem hjálpar- og varaliðs eftir að varnarliðið hvarf af
landi brott.
Efling Landhelgisgæslunnar og samstarf þessara aðila tryggir
áframhaldandi uppbyggingu björgunarstarfs á Íslandi. Það þarf
ekki veðurofsa, skipsskaða eða stórslys til að Íslendingar átti sig
á mikilvægi björgunarsveita. Þær hafa löngum sannað gildi sitt.
En það er brýnt að við styðjum af fúsum og frjálsum vilja við
bakið á fólki, sem er ávallt tilbúið að hjálpa öðrum. Mikilvægt er
að Slysavarnafélagið Landsbjörg viðhaldi sjálfstæði sínu svo að
það verði áfram stærstu sjálfboðaliðasamtök á Íslandi.
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Jólin eru ekki ókeypis
D

aginn er að lengja. Myrkrið
hörfar undan, og jólin
nálgast, þegar ljós eru tendruð í
öllum húsum. Það er ekki úr vegi
að minna á, að þessi ljós urðu
ekki til fyrir tilviljun, heldur
vegna þess að íslenskir verkfræðingar beisluðu hin stríðu
straumvötn og leiddu rafmagn í
hús. Annað afrek þeirra er að
hafa úthýst kuldanum, en sá
óvelkomni gestur hímdi í þúsund
ár inni í húsum Íslendinga um
þetta leyti árs. Sumt, sem við
teljum nú sjálfsagt, er afleiðing
langrar baráttu, ekki aðeins við
náttúruöflin, heldur líka um
markmið og leiðir. Hvernig
stendur til dæmis á því, að við
höfum efni á að eyða stórfé um
jólin?
Einhverjir eyða eflaust um
efni fram fyrir þessi jól. Það
breytir því ekki, að Íslendingar
eru í röð ríkustu þjóða heims. En
það er ekki sjálfsagt fremur en
ljós og ylur innan dyra. Í lok
nítjándu aldar voru Íslendingar
fátækasta þjóð Vestur-Evrópu.
Þriðjungur landsmanna hafði
hrakist vestur um haf. Fyrri
hluta tuttugustu aldar vorum við
aðeins hálfdrættingar í tekjum á
við Dani. Við hernámið 1940
komumst við hins vegar upp fyrir
þá í tekjum og nutum síðan
stríðsgróða í heitu stríði og
köldu, en einnig þess, að við
rákum í fjórum þorskastríðum
útlendinga af hinum gjöfulu
Íslandsmiðum og jusum þar upp
fiski. Í lok níunda áratugar, þegar
við gátum ekki lengur treyst
ýmist á stríðsgróða eða rányrkju,
spáðu sumir hagfræðingar því,
að við ættum aftur eftir að verða
fátækasta þjóð Vestur-Evrópu.
Þær spár voru ekki fráleitar,
eins og stjórnarstefnan var á
þeirri tíð. Biðstofa forsætisráðherra var troðfull af fólki, sem
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Eflaust er þeim kjarabótum
eitthvað misskipt, en aðalatriðið er það, að allir búa við
bættan hag. Íslendingar hafa
því ekki aðeins efni á jólunum,
heldur líka á því að búa vel að
þeim, sem eiga undir högg að
sækja.
var að útvega sér fé úr opinberum sjóðum til að reka misheppnuð fyrirtæki. Verkföll voru tíð, en
undantekningarlaust samið um
miklu hærra kaup en atvinnulífið
gat staðið undir og verðbólga
látin jafna metin. Þrálátur halli
var á fjárlögum, og hið opinbera
safnaði skuldum. Ríkið rak fjölda
atvinnufyrirtækja, og um þau
gilti hið sama og kampavínið:
Þegar vel gekk, áttu þau skilið
meiri fjárframlög, og þegar illa
gekk, sem var miklu oftar, þurftu
þau sárlega meiri fjárframlög.
Vorið 1991 var skipt um stefnu
með það fyrir augum að opna
hagkerfið og auka atvinnufrelsi.
Biðstofa forsætisráðherra
tæmdist snögglega, því að
sjóðirnir, sem hann hafði áður
skammtað úr, voru ýmist lagðir
niður eða settar um þá strangar
reglur. Með aðhaldi í peningamálum hjaðnaði verðbólga niður í
það, sem hún er í grannríkjunum.

Halli á fjárlögum breyttist í
tekjuafgang, sem notaður var til
að greiða niður skuldir ríkisins.
Afnotaréttur útgerðarfyrirtækja
af fiskimiðum var staðfestur í
lögum, svo að þau gátu einbeitt
sér að arðbærum rekstri.
Lífeyrissjóðir voru treystir, en
hefðu ella tæmst. Þunglamaleg
ríkisfyrirtæki voru seld og tóku
óðar fjörkipp, sneru tapi í gróða.
Skattar voru lækkaðir, jafnt á
fyrirtækjum og almenningi.
Íslendingar réttu úr sér og héldu
í víking erlendis, þótt þeir
veifuðu að þessu sinni verði
frekar en sverði.
Þessi fimmtán ár hefur
kaupmáttur ráðstöfunartekna
aukist um nær helming. Eflaust
er þeim kjarabótum eitthvað
misskipt, en aðalatriðið er það, að
allir búa við bættan hag. Íslendingar hafa því ekki aðeins efni á
jólunum, heldur líka á því að búa
vel að þeim, sem eiga undir högg
að sækja. Ég skal aðeins nefna
hér tvær tölur í því sambandi.
Skattgreiðslur bankanna nema á
þessu ári um 12 milljörðum
króna. Áður greiddu bankar
sáralítil opinber gjöld. Skatttekjur ríkisins af fjármagnstekjuskatti nema á þessu ári um 18
milljörðum króna (eða jafnvel
meira). Áður bar fjármagn á
Íslandi lítinn sem engan ávöxt.
Samtals eru þessar nýju tekjur
ríkissjóðs, sem skapast hafa
vegna aukins atvinnufrelsis, um
30 milljarðar króna.
Setjum svo, að 5% landsmanna
geti ekki bjargað sér sjálfir, til
dæmis vegna elli, örorku eða
erfiðra sjúkdóma. Þetta eru þá 15
þúsund manns. Sé þessum 30
milljörðum króna deilt beint á
þetta fólk, þá fær hver maður
tvær milljónir í sinn hlut. Þetta
er hinn áþreifanlegi ávinningur
af frelsinu.

Vatnamælingar í bókaflóði
þrátt fyrir vinsældir bóka gefa um 40%
Íslendinga ekki bækur í jólagjöf. Það
er einlægur vilji okkar sem störfum að
bókaútgáfu að fá sem flesta úr þeim
hópi til að velja þó að ekki væri nema
ft heyrist sagt að bókaflóðið íslenska
eina bók í jólapakkann. Við bendum á
með öllum sínum fylgifiskum sé algerað ekki aðeins er þarna um að ræða
lega sérstætt fyrirbæri og oft hefur vísimargbrotna skemmtun og fræðslu
fingurinn verið reiddur á loft til að benda
(sem ekki þarf heldur að stinga í samútgefendum og smásölum á að fjölmiðlaband), heldur er lestur langmikilvægærusta og afsláttargnýr sé andlegri spekt
asta þjálfunarleiðin til að taka þátt í
þjóðarinnar síst til framdráttar. Þar
nútímasamfélagi.
gleymist að í fleiri löndum er hart barist á
bókamarkaði á aðventu.
Áður fyrr heyrði það til undanteknBækur eru fyrirferðarmiklar í jólainga að „venjulegt fólk“ þyrfti að koma
verslun allra Norðurlanda og gríðarhart +2)34*. "*!2+)
fram og „selja hugmyndir sínar“ eða
verðstríð breskra vöruhúsa og bóksölu- *«.!33/.
stinga niður penna, hvað þá setjast
keðja undangengnar jólavertíðir hefur
síendurtekið á skólabekk ævina á enda.
skekið veröld breskrar útgáfu og bóksölu. Það
Sú mennta- og skriftarbylting sem átt hefur sér stað
gleymist líka að Íslendingar kaupa sífellt fleiri
á aðeins fáeinum árum gerir miklar kröfur til færni
bækur á öðrum árstímum, en það breytir því þó
í móðurmálinu og sú færni er ekki lengur bundin við
ekki að aldrei eru bækur og höfundar þjóðinni jafn
fámennan hóp, heldur varðar alla þegna samfélagsmikið áhugaefni og í þeirri miklu útgáfuhátíð sem
ins. Hver einasti menntafrömuður getur skrifað
stendur yfir frá miðjum október og fram til jóla.
undir að lestur er kjarninn í því að öðlast tök á máli
Þrátt fyrir hvernig allt hefur veltst hafa bækur
og stíl þannig að hægt sé að ná tökum á hugsunum
haldið sínu sem ein vinsælasta gjafavaran á jólasínum í riti og geta flutt mál sitt í ræðu. Ein lítil
markaði.
bókagjöf hefur því meiri áhrif en flesta grunar.
Árleg könnun bókaútgefenda á fjölda keyptra
bóka og stöðunni á jólamarkaði sýnir þetta
Höfundur er formaður
glögglega. En í könnuninni kemur líka fram að
Félags íslenskra bókaútgefenda.
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Sage FLi fluguveiðipakki.
9 feta, 4ra hluta stöng með lífstíðarábyrgð.
Sage hjól með góðri diskabremsu.
Vönduð flotlína ásamt baklínu. Hólkur fylgir.
Pakkaverð aðeins 39.900.-

Scierra Avalanche
fluguveiðipakki. 12,6 eða 14 feta
tvíhenda. Öflugt Scierra tvíhenduhjól
með góðri bremsu. Scierra skotlína
og kastkennsla á DVD með
Henrik Mortensen. Vinsælasti
tvíhendupakkinn á markaðnum.
Jólatilboð aðeins 37.900.-

Simms Classic Guide
Gore-tex jakki.
Vatnsheldur jakki með góðri
útöndun. Merkið tryggir
gæðin. Jólatilboð
aðeins 26.995.

Scierra Avalanche fluguveiðipakki.
9 feta, 3ja hluta stöng. Scierra fluguhjól með
góðri diskabremsu. Vönduð flotlína ásamt
baklínu fylgir ásamt kastkennslu á DVD diski.
Mest keypti fluguveiðipakkinn í Veiðihorninu.
Veiðikortið 2007, veiðileyfi í 29
vatnasvæði fylgir ókeypis með”
Jólatilboð aðeins 21.900.-

Sage Launch fluguveiðipakki.
9 feta, 4ra hluta stöng með lífstíðarábyrgð.
Sage hjól með góðri diskabremsu.
Vönduð flotlína ásamt baklínu. Hólkur fylgir.
Pakkaverð aðeins 29.900.-

Ron Thompson Travel Force
4ra hluta flugustöng í hólk ásamt
Scierra IC3 fluguhjóli með góðri
diskabremsu. Hjólinu fylgja 3
aukaspólur og hjólataska.
Jólatilboð aðeins 12.995.-

Scierra Norðurá jakki.
Vatnsheldur jakki með
góðri útöndun. Áralöng
frábær reynsla á Íslandi.
Jólatilboð 22.995.-

Danvise.
Vinsælasta öngulheldan
á Íslandi árum saman.
Jólatilboð aðeins 5.895.(plata á mynd er aukabúnaður)

Scierra Aquatex jakki.
Vatnsheldur jakki með
góðri útöndun.
Jólatilboð 15.995.-

Scierra Explorer veiðitaska.
Scierra hjólataska.
Stonefly hnýtingatöskur.
Einhver vinsælasta taskan í
Vinsælar og vel útfærðar töskur Vandaðar og vinsælar töskur.
Veiðihorninu.
Sterk taska með
Verð frá 3.995.fyrir fluguhnýtara þar sem gert
vatnsheldum
botni.
er ráð fyrir öllu hnýtingaefni og
Burðarhandföng, axlaról.
verkfærum á einum stað.
Verð frá 6.995.Verð aðeins 16.995.-

Dr. Slick verkfærasett.
Vönduð bandarísk verkfærasett
í handhægu boxi.
Verð aðeins frá 4.495.-

DAM veiðijakki.
Vatnsheldur jakki
með útöndun.
Jólatilboð 12.995.-

Ron Thompson nestis/bakpoki. Þessi hefur notið mikilla
vinsælda í veiðitúrinn, tjaldvagninn eða útileguna. Diskar, glös
og hnífapör ásamt fylgihlutum
fyrir 4. Einangrað hólf með matarílátum á baki pokans. Frábært verð eða aðeins 4.995.-

Ron Thompson vöðlutaskan vinsæla. Vatnsheldur
botn. Lok sem loftar. Burðarhandfang og axlaról. Motta til
að standa á þegar farið er í og
úr. Verð aðeins 3.995.-

Ron Thompson reykofnar.
Vinsælir reykofnar.
Veislumáltíð á fáum mínútum.
Verð aðeins frá 5.995.Einnig reyksag á 595.

Erfitt að velja?

Hafnarstræti 5

Gefðu gjafabréf í stærstu veiðiverslun landsins. Þar er úrvalið
Þú sérð jólatilboðin líka á veidihornid.is
- Opið alla daga -
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Fréttablaðinu, hinn 1. desember sl., fer Hannes Hólmsteinn
Gissurarson mikinn yfir ráðstefnu sem haldin var í Háskóla
Íslands hinn 11. nóvember um
tímabil Mao Zedong í Kína. Hannes spyr, augljóslega hneykslaður,
„hvað hefði verið sagt, ef svipuð
ráðstefna hefði verið haldin um
Adolf Hitler?“. Í því sambandi
vísar hann til Heimsmetabókar
Guinness og nýlega útkominnar
ævisögu Maos eftir Jung Chang
og Jon Halliday, en samkvæmt
þessum heimildum er Mao heimsmeistari í fjöldamorðum.
Málflutningur Hannesar einkennist því miður af fáfræði og
þröngsýni og er því rétt að upplýsa hann um nokkur grundvallaratriði sem ráðstefnunni tengjast.
Fyrst ber að nefna að Hannes
vísar ranglega til skipuleggjenda
ráðstefnunnar. Þeir nefnast ekki
„vinir Kínverska alþýðulýðveldisins“ heldur Kínversk-íslenska
menningarfélagið og stóð félagið
að ráðstefnunni í samvinnu við
Asíuver Íslands sem er miðstöð
asískra fræða við Háskólann á
Akureyri og Háskóla Íslands.
Fyrirlesarar hennar voru sérfræðingar um málefni Kína sem
komu frá virtum evrópskum og
bandarískum menntastofnunum.
Í öðru lagi er augljóst að
Hannes hefur látið hjá liggja að
kynna sér efni ráðstefnunnar.
Allt sem hann segir um hana
tekur hann beint og orðrétt upp
af bloggsíðu Guðmundar Magnússonar sagnfræðings (sem augljóslega hefur ekki kynnt sér
hana heldur). Hannes veit því
augljóslega ekki að ráðstefnan
fjallaði um tímabil Mao Zedong í
Kína, þ.e. frá stofnun Alþýðulýðveldisins árið 1949 til dauða
Maos árið 1976. Þetta kom skýrt
fram í öllum auglýsingum og
kynningum á ráðstefnunni. Hún
er þar með innlegg í þá miklu
umræðu sem á undanförnum
árum hefur farið fram um þetta
afdrifaríka tímabil í sögu Kína
og þátt Maos í því. Það er hreinlega rangt hjá Hannesi að áhugi
á atburðum þessa tímabils sé lítill. Mikill fjöldi ráðstefna, erinda
og greinar- og bókaskrifa um þá,
jafnt á Vesturlöndum sem í Asíu,
sýnir að áhuginn er verulegur og
fer einmitt vaxandi.
Hafa „svipaðar“ ráðstefnur
um Adolf Hitler ekki verið haldnar á akademískum vettvangi?
Hefur tímabilið 1933-45, þ.e.
stjórnartíð Hitlers og nasismans,
ekki einmitt verið á meðal tíðræddari viðfangsefna nútíma
sagnfræði? Það væri þá fyrst
ástæða til að láta í sér heyra ef
ekki mætti halda slíkar ráðstefnur.
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Í þriðja lagi ber að athuga að
þótt ævisaga Maos eftir Jung
Chang og Jon Halliday sé á
margan hátt merkilegt rit, einkum vegna hinnar miklu heimildavinnu sem henni liggur að baki,
er hún langt frá því að teljast
áreiðanlegasta heimildin um
Mao. Fræðimenn eru langflestir
á einu máli um það að ritið sé svo
hlutdrægt í efnistökum sínum að
varast beri að taka of mikið mark
á því. Höfundar keppast með hálf
kjánalegum hætti við að innræta
Mao einhvers konar „illt eðli“ og
sýna fram á að allt frá barnæsku
hafi útsmogin sjálfhverf markmið búið að baki hverri einustu
athöfn hans. Úr verður mannskrímsli sem samræmist illa
þeirri staðreynd að Mao naut í
raun vinsælda og virðingar á
meðal fjölmargra náinna samstarfsmanna um langt skeið. Nú
þegar jafnvel Hitler er leyft að
tjá mannlega eiginleika (t.d. í
nýlegri þýskri kvikmynd um
hann og í nýlegum niðurstöðum
varalesturs á gömlum þöglum
upptökum frá stjórnartíð hans)
er hér ríghaldið í barnalega „ljótakallsímynd“ af Mao. Hvernig á
slík ofureinfölduð einvíddarmynd að gera okkur kleift að öðlast skilning á þessum margbrotna persónuleika og hinu
flókna hlutverki sem hann lék í
stofnun og framvindu Kína á 20.
öld? Það er heldur betur miðaldabragur á því að rekja örlög kínversku þjóðarinnar á öldinni til
þess eins að Mao hafi verið haldinn illum anda.
Þekking á stjórnartíð Mao og
á manninum sjálfum er einmitt
einn lykillinn að skilningi á þróun
Kína á nýliðinni öld og umbyltingu yfir í gjörbreytt samfélagsog hagkerfi. Og það hlýtur að
vera hlutverk fræðafólks að
kynna sér þetta tímabil með
opnum en gagnrýnum huga.
Þegar Hannes vitnar til orða
Arnþórs Helgasonar eru þau því
algerlega rifin úr samhengi. Arnþór segir hlutlæga umræðu nauðsynlega og á að sjálfsögðu við að

fordómar mega einmitt ekki loka
á gagnrýna umræðu – ráðstefnu
sem þessa ber að halda óháð því
hvaða persónulega eða pólitíska
álit við kunnum að hafa á Mao
Zedong, kommúnisma eða Kína
yfirhöfuð.
Og í fjórða lagi fór ráðstefnan
að sjálfsögðu ekki varhluta af
gagnrýninni umræðu frekar en
lagt var upp með. Einn af aðalfyrirlesurum ráðstefnunnar var
Michael Schoenhals, dósent í kínverskum fræðum við Háskólann
í Lundi, og einn af óvægustu
gagnrýnendum kínversku menningarbyltingarinnar og, á stundum, kínverskra stjórnvalda.
Hinir erlendu fyrirlesararnir,
ekki síst hinn heimsþekkti
Richard Baum frá Ríkisháskóla
Kaliforníu í Los Angeles, hafa
sömuleiðis allir látið til sín taka í
gagnrýninni umfjöllun um Kínverska alþýðulýðveldið. En samtímis hafa þeir einnig fagnað
þeim framförum sem þar hafa
átt sér stað á undanförnum aldarfjórðungi.
Í fimmta lagi er það einmitt til
marks um þessar framfarir að
kínverska sendiráðið stóð fyrir
lokahófi ráðstefnunnar. „Veisluglaumurinn“ þar kæfði engar
gagnrýnisraddir. Því er öðru
nær. Kínverska sendiráðið fagnaði fræðilegri umræðu um þetta
tímabil og lét sérfræðingunum
einum eftir að deila rannsóknum
sínum hver með öðrum og með
ráðstefnugestum. Hannes kvartar yfir því að miðað við umfjöllun um nasisma Þriðja ríkisins
hafi „ekkert sambærilegt uppgjör ... farið fram um kommúnisma“. Um leið hneykslast hann
yfir því að þessi ráðstefna – sem
var einmitt hógvært framlag til
slíks uppgjörs – sé haldin. Þetta
er merkileg mótsögn.
Loks ber að nefna að á Íslandi
hefur lengi skort fræðilega
umræðu um málefni og samfélög
Asíu, bæði vegna þess að hér á
landi eru fáir sérfræðingar á
þeim sviðum en einnig vegna
þess að fordómar á borð við þá
sem Hannes tjáir í grein sinni
stuðla að því að útiloka slíka
umræðu. Á tíma hnattvæðingar
og aukinna alþjóðasamskipta
verður varla of mikið gert úr
gildi þess að Íslendingar auki
skilning sinn á álfunni, sögulegum og menningarlegum forsendum hennar og samfélagsháttum.
Með alþjóðlegri ráðstefnu um
tímabil Mao Zedong í Kína tóku
Kínversk-íslenska menningarfélagið og Asíuver Íslands fyrsta
skrefið í þá átt að breyta þessu.
Fleiri skref eru í vændum, enda
sýna m.a. skrif Hannesar Hólmsteins Gissurarsonar að ekki er
vanþörf á.
Höfundur er forstöðumaður
Asíuvers Íslands og lektor við
Háskólann á Akureyri.
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ú eru alveg að koma jól. Þá
fara flestir á taugum, rjúka
út í búðir til að kaupa auglýsingarvörur á uppsprengdu verði af
hálf biluðum fyrirtækjum. Allir
hamast við að skreyta meira en
Jón í næsta húsi og baka betri
smákökur en Jóna frænka.
Bilunin og æsingurinn í kringum jólin er orðinn svo mikill að
allir eru löngu búnir að gleyma
því hvað jólin snúast um þegar
þau loksins koma. Loksins koma?
Það er bara hjá börnunum sem
jólin „loksins“ koma. Þau bíða
spennt eftir jólunum, njóta hvers
augnabliks af spennunni og
hlakka þessi ósköp til. Þau leika
sér í snjónum, syngja jólalög,
dást að skreytingunum og borða
kökurnar.
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Á meðan börnin njóta jólanna
dragnast foreldrarnir um með
hálftómt
veskið,
hausverk,
áhyggjur og við það að fá hjartaslag. Foreldrarnir eiga ósköp erf-

itt með að njóta jólanna. Þegar
þeir horfa á snjóinn sjá þeir fram
á að þurfa að þurrka blaut föt,
sitja fastir í snjóskafli tímunum
saman eða að þurfa að hita kakó
handa 100 manns. Við lifum á
tímum þar sem allt geysist áfram
á fleygiferð, stoppar aldrei og
fylgir þess vegna straumnum
umhugsunarlaust og gerilsneitt
alls tilgangs. Fólk fer á taugum
þegar minnst er á frí, jól, afmæli,
hátíðir og ekki síst gleði. Flestir
hlakka bara til þess að leggjast
upp í rúm og fara að sofa.
Ef við myndum öll stoppa og
hugsa okkur um væri þá samróma niðurstaða þjóðarinnar að
það er bara alger vitleysa að gera
það sem fólk fyrir 50 árum hlakkaði til að gera að einhverju til að
kvíða fyrir? Það er bara spurning.
Höfundur er grunnskólanemi.
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Fyrsta barnið
lífrænt ræktað
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Kristrún Jónsdóttir, eða Ditta, lærði að matreiða úr
grænmeti fyrir þrjátíu árum.

(UMARVEISLA

STENDUR YFIR Å
.ETTË ÖAR SEM
H¾GT ER AÈ F¹
(ORNAFJARÈARHUMAR ¹
 KRËNUR KÅLËIÈ

Ditta var aðeins sautján ára þegar áhuginn fór að þokast í
átt til hollustu og heilbrigðs mataræðis, en þá voru þær
nokkrar vinkonur sem smituðust af þessu áhugamáli. og
sumar þeirra reka grænmetisveitingastaði í dag, eða hafa
gert um árin.
„Ég byrjaði að elda mat úr grænmeti um svipað leyti og
ég fór að búa, einhvern tíma í kringum 1973-74. Þá var ég
sautján ára og barnshafandi, en fyrsta barnið mitt er einmitt lífrænt ræktað,“ segir Ditta kankvís og bætir því við
að áhugi hennar á matargerð komi úr sömu átt og áhugi
fyrir annarri sköpun „Sköpun gengur út á svo margt. Til
dæmis að mála myndir, sauma flíkur eða búa til börn. Þetta
er bara þörf sem þarf að fá útrás,“ segir hún og hlær innilega.
Fyrst um sinn notaði Ditta mikið matreiðslubók sem var
gefin út af Náttúrulækningafélagi Íslands, en þegar hún
öðlaðist meiri reynslu fór hún að þreifa sig áfram og búa til
uppskriftir. Síðar tók hún aftur kjöt og fisk inn í mataræðið
en segist alltaf búa að grænmetisárunum.
„Mér þótti frekar erfitt að ala börnin upp á grænmetisfæði eingöngu, svo ég bætti inn kjöti og fiski. Ég nota samt
grænmeti á hverjum degi með öðrum mat og gæti aldrei án
þess verið. Fyrir vikið taka börnin mín öllu grænmetisfæði
sem öðrum mat og líta alls ekki á hann sem neitt framandi
og skrítið,“ segir Ditta að lokum og þetta hlýtur að teljast
ótvíræður kostur því allir hafa gott af meira grænmeti.

'ARÈHEIMAR ERU MEÈ TILBOÈ ¹

TÒLÅPÎNUM OG KOSTA TÅU TÒLÅP
ANAR  KRËNUR ¥ 'ARÈHEIM
UM M¹ EINNIG F¹ FALLEGAR JËLA
SERÅUR MEÈ TUTTUGU TIL FIMMTÅU
PRËSENTA AFSL¾TTI
(ÒSGAGNAHÎLLIN ER MEÈ TUTTUGU
PRËSENTA AFSL¹TT AF THERMO
SK¹LUM OG VÅNK¾LUM FR¹
"ODUM
-IKILL VERÈMUNUR ER ¹

JËLAMATNUM MILLI VERSLANA
SAMKV¾MT VERÈLAGSEFTIRLITI !3¥
-ESTUR ¹ KONFEKTI OG DRYKKJAR
VÎRUM EN EINNIG ¹ LAUFABRAUÈI
OG JËLAKJÎTI "ËNUS VAR OFTAST
MEÈ L¾GSTA VERÈIÈ EN VERSLUN
  OFTAST MEÈ ÖAÈ H¾STA

'«¨!. $!'

MHG FRETTABLADIDIS

¥ DAG ER FÎSTUDAGURINN
 DESEMBER  DAGUR
¹RSINS 

Minningabrot Hjalta Þórarinssonar læknis

Brautryðjandi og
læknir af Guðs náð
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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
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*ËLIN ERU LOKS AÈ GANGA Å GARÈ .Ò ER SKYNSAMLEGAST AÈ BORÈA
SEM OFTAST TIL AÈ KOMA MAGANUM Å FORM ÖVÅ Ö¹ MUN RÒMAST
MEIRA AF JËLASTEIKINNI Å BUMBUNNI

 
b¶EIR SEM HAFA ÖAÈ EKKI Å PUTTUNUM HVERSU LENGI ¹ AÈ STEIKJA ¾TTU HIKLAUST AÈ SPL¾SA Å KJÎTHITAM¾LI m SEGIR «MAR OG HAMPAR
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Mikilvægt að láta kjötið
standa eftir steikingu
Nú styttist í að jólasteikin fari
í ofninn og Ómar Grétarsson
í Galleríi kjöti var beðinn um
heilræði í meðhöndlun hennar.
En fyrst þetta:

Kryddin frá Pottagöldrum eru ómissandi í matreiðsluna

– Ómar, hvaða kjöt virðist þér
verða á flestum jólaborðum í ár?
Koníakslegni hamborgarhryggurinn er vinsæll og svo er það
villibráðin. Það er búið að vera
mikil sala í gæs. Ég mundi giska á
að við hefðum selt 30% meira af
henni í ár en í fyrra.“
– Stafar það af rjúpnaskorti?
„Já, ég held það. Það var sterk
hefð hjá mörgum að borða rjúpur
en rjúpnalausu árin hafa skapað
nýjar venjur. Hreindýrið er vin-

sælt, enda mjög góður matur. Við
göngum þannig frá því að við
hreinsum það allt þannig að fólk
fær hreina vöðva. Svo erum við
með soð þannig að ekkert mál er
að búa til sósuna þótt steikin sé
ekki með beini. Hamborgarhryggurinn stendur alltaf fyrir sínu en
þeir sem eru að flauta rjúpurnar
út af borðinu fara helst í hreindýrið eða gæsirnar. Líka hérann. Ég
hef ekki smakkað hérakjötið en
það lítur svakalega vel út.“
– Þarf ekki steikingartíminn að
vera voða nákvæmur á svona fínu
kjöti?
„Jú, þeir sem hafa það ekki í
puttunum hversu lengi á að steikja
ættu hiklaust að splæsa í kjöthitamæli. Eldunin skiptir svo miklu
máli og það munar um hverja
gráðu. Til dæmis þegar hreindýrið
er eldað upp í kannski 65-70 gráður er það bara orðið þurrt og vont.
Allt þetta rauða kjöt á að elda eins
og nautakjöt, brúna það á pönnu og
baka á eftir við vægan hita. Svo er
mikilvægt að láta það standa eftir

að það er tekið út úr ofninum. Það
myndast svo mikill þrýstingur
þegar það hitnar að innan að það
þarf að kólna aðeins til að safinn
bara spýtist ekki úr því þegar það
er skorið. Ég mundi láta nautalund
eða álíka sveran vöðva standa í 10
mínútur og nautainnralæri í 20.“
– En hversu lengi sýður þú
hamborgarhrygg?
„Það er minna salt í hryggnum
okkar en flestum öðrum og þess
vegna þarf ekki að sjóða hann
heldur er nóg að setja hann í ofninn. Ég mundi baka hann á 130
gráðum í klukkutíma, hækka þá
hitann og gljá hann aðeins.“
– Nú er oft verið með kalt kjöt
um jóladagana. Einhver heilræði í
sambandi við það?
„Í fyrsta lagi að pakka því inn í
filmu og geyma í ísskáp. Ef fólk er
að sjóða eitthvað til að borða það
kalt er þýðingarmikið að kæla það
nógu hratt niður. Svo má alls ekki
láta til dæmis kalkún standa á eldhúsborðinu frá aðfangadagskvöldi
fram á jóladag.“
GUN FRETTABLADIDIS
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!MBROSIA
!MBROSIA ER ÖEKKTUR EFTIRRÁTTUR FR¹
SUÈURRÅKJUM "ANDARÅKJANNA SEM
TIL ER Å MÎRGUM AFBRIGÈUM (ÁR ER
EITT AFBRIGÈI SEM ER MJÎG LÁTT OG
EINFALT OG ER GOTT MËTV¾GI VIÈ ÖANN
ÖUNGA MAT SEM VIÈ GJARNAN BORÈUM
UM JËL .AFN RÁTTARINS KEMUR ÒR
GRÅSKRI GOÈAFR¾ÈI OG MERKIR bF¾ÈI
GUÈANNAm !MBROSIA ¶AÈ EITT AÈ
TAKA SÁR ÖETTA HJËMFAGRA ORÈ Å MUNN
N¾GIR TIL AÈ LYFTA ANDANUM OG
GREINA ÒR UPPH¾ÈUNUM KLINGJANDI
BJÎLLUR
 MANDARÅNUR
 ÖROSKAÈUR ANANAS
EÈA EIN  G DËS AF ANANASBITUM

  MSK KËKËSMJÎL
  MSK 'RAND -ARNIER
 4AKIÈ HÕÈIÈ AF MANDARÅNUNUM OG
SKERIÈ HVERJA ÖEIRRA Å FJËRAR SNEIÈAR
&JARL¾GIÈ STEINANA
 %F NOTAÈUR ER FERSKUR ANANAS
3KERIÈ HANN Å FJËRÈUNGA AFHÕÈIÈ OG
FJARL¾GIÈ KJARNANN ÒR HVERJUM FJËRÈ
UNGI OG SKERIÈ SVO ANANASINN Å BITA
%F NIÈURSOÈINN ANANAS ER NOTAÈUR
HELLIÈ VÎKVANUM AF
 3ETJIÈ ANANASBITANA Å FALLEGA SK¹L
¹SAMT MANDARÅNUSNEIÈUNUM (ELLIÈ
'RAND -ARNIER ¹ ¹VEXTINA OG STR¹IÈ
SVO KËKËSMJÎLINU YFIR
"ERIÈ FRAM EITT OG SÁR EÈA MEÈ
ÖEYTTUM RJËMA 'LEÈILEG JËL

Jóladrykkir um veröld víða
Áfengi er ekki stór hluti af
jólahaldi hér á landi en víða
um heim gengur fólk að áfengisneyslu vísri yfir hátíðirnar.
Nokkrir drykkir eru þar ofarlega á blaði.
Kampavín er jóladrykkur margra
og er áætlað að margar milljónir
flaska séu seldar um hver jól. Vísindamenn hafa reiknað út að það
séu fjörutíu og níu milljón loftbólur í einni flösku svo það er ekki að
undra að það séu svona margir
glaðir um jólin.

yfirleitt dökkur og sætur og
óvenju sterkur, bæði á bragð og
prómíl. Hann hentar vel til að
dreypa á í miklum kulda.
Jólaglöggið er vel þekkt í
Skandinavíu en ýmsar útfærslur
af því má finna víða um Evrópu.
Uppistaðan er rauðvín, þurrkaðir
ávextir, negull og kanill og það er
selt á götum úti í eins ólíkum löndum og Austurríki og Englandi.
Svo má ekki gleyma kaffi- og
kakódrykkjum sem eru bættir
með áfengi til að fá hlýju í kroppinn á þessum kalda árstíma.

Jólabjór er bruggaður fyrir
jólin víða um heim. Jólabjórinn er

*ËLAGLÎGG ER VÅÈA DRUKKIÈ ¹
JËLAMÎRKUÈUM

Hin víðfræga skötuveisla á Þorláksmessu

UPPÁHALDSBJÓR MARGRA KYNSLÓÐA
LÉTTÖL

POTTURINN
OG PANNAN
Borðapantanir í síma 551 1690

Opið 11.30 - 22.00 – Brautarholt 22 – 105 Reykjavík – Sími 551 1690 – www.potturinnogpannan.is
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Uppáhaldsblandan
Fyrir langflesta Íslendinga
eru engin jól án þess að hafa
blandað malt og appelsín á
borðum. Þessi kostablanda
kom fyrst fram á sjónarsviðið
fyrir rúmum 60 árum og þá fyrir algjöra tilviljun þegar efnaminni Íslendingar vildu drýgja
maltið með gosdrykkjum.
Ölgerð Egils Skallagrímssonar
var stofnuð árið 1913 og fyrsta
varan sem þar var framleidd var
Maltextrakt. Maltið hefur síðan
haldist óbreytt allar götur síðan.
Maltið varð fljótlega eftirsóttur drykkur sem gjarnan
var hafður á borðum um jól.
Áfengisbann hafði gengið í
gildi árið 1908 á Íslandi og
maltið því gjarnan staðgengill jólaölsins á borðum
heldri manna.
„Maltið var
mjög dýrt og
þegar
efnaminni Íslendingar reyndu
að drýgja það
með
gosdrykkjum varð
til vísir að því
sem við þekkjum í dag sem
jóladrykk allra
landsmanna,“
segir
Guðmundur
Mar

Magnússon, ölgerðameistari hjá
Agli Skallagrímssyni. Egils appelsín kom síðan á markaðinn árið
1955 og upp úr 1960 var blandan
malt og appelsín orðinn nokkuð
almennur siður um jól. Maltið er
framleitt að mestu leyti eins og
bjór úr möltuðu byggi, vatni og
humlum en telst samt ekki vera
áfengi. „Alkóhólmagnið í malti
er mjög lágt eða um það bil 1% af
rúmmáli sem er helmingi minna
en alkóhólmagnið í pilsner,“ segir
Guðmundur. Maltið er framleitt
allt árið. Framleiðsluferlið tekur
um það bil eina viku og eins og
lög gera ráð fyrir er mest framleiðsla á haustin. „Í desember
selst um það bil hálf miljón lítra
af malti sem er um
30% af árssölunni,“
segir
Guðmundur.
Fyrir þremur árum
komu síðan tilbúnar
blöndur á markaðinn
og hefur það mælst
vel fyrir að sögn Guðmundar. „Við erum
að selja um 450 þúsund lítra af tilbúnu
blöndunni á ári. En
þó aðallega í nóvember og fyrri
hluta
desember.
Langlestir
vilja
blanda sjálfir um
jól og hafa ákveðnar skoðanir á þeim
fræðum,“
segir
Guðmundur.
RH FRETTABLADIDIS

2IZ ¸ L!LLEMANDE Å STAUPI MEÈ KAFFIFROÈU VANILLU BRULEE HJÒPAÈ RIZ ¸ LA MANDE OG VANILLUÅS

Girnilegur riz à la
hvers manns disk
Á flestum íslenskum heimilum er jólagrauturinn hefð sem mörgum þykir vænt um. Sérstaklega vegna möndlugjafarinnar sem
alltaf er gaman að fá.

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

Sígilt riz à la mande

'RAUTURINN ER SOÈINN DEGI ¹ÈUR EN HANS SKAL NEYTT

J Gleðileg jól og farsælt komandi ár

JJ

J

J
J

Umhverfisstofnun Suðurlandsbraut 24 108 Reykjavík sí

J

MEÈ KAFFIFROÈU VANILLU BRULÁE
HJÒPAÈ MEÈ RIZ ¸ LA MANDE OG
VANILLUÅS
+AFFIFROÈA
 L VATN
 G SYKUR
 SÅTRËNA
 STK MATARLÅMSBLÎÈ
+AFFI

!ÈFERÈ 6ATN SYKUR OG SÅTRËNA SOÈIÈ
SAMAN &YRST ER SAFINN KREISTUR ÒR
SÅTRËNUNNI EN SÅÈAN ÎLL SETT ÒT Å MEÈ
BERKI OG ÎLLU ¶VÅ N¾ST ER SÅTRËNAN
FJARL¾GÈ OG KAFFI B¾TT SAMAN VIÈ
-ATARLÅMIÈ LEYST UPP Å KÎLDU VATNI
SEM ER B¾TT ÒT Å HEITAN VÎKVANN OG
K¾LT 2JËMI SETUR Å RJËMASPRAUTU OG
SPRAUTAÈ OFAN ¹ RIZ ¸ LA MANDE UM
LEIÈ OG BORIÈ ER FRAM
6ANILLU BRULÁE

 G HRÅSGRJËN PUDDING RICE
 L MJËLK
 VANILLUSTÎNG
 G SYKUR
3ALT ¹ HNÅFSODDI
 G MÎNDLUFLÎGUR
 L LÁTTÖEYTTUR RJËMI

J

J

Jólagrauturinn er danskur siður sem talinn er hafa borist til landsins á
18. öld. Síðan þá hefur hann bæði verið gerður úr byggi og hrísgrjónum
soðnum í mjólk. Borinn fram saltaður með rúsínum og kanel. Sætur
með smjöri og sírópi. Sveipaður rjóma eða berjasaft. Tignarlegur sem
frómas eða ís, undir nafninu riz à la mande sem þýðir hrísgrjón með
möndlu. Grauturinn er á sumum heimilum borinn fram á hádegi
aðfangadags en einnig sem forréttur eða eftirréttur að kvöldi aðfangadags. Styrmir Karlsson, yfirmatreiðslumaður á Hótel Holti, hefur
ósjaldan heillað gesti sína með riz à la mande um jólin. Á hverju ári
galdrar hann fram nýja útgáfu af þessum sígilda jólarétti, sem eflaust
á eftir að vera í góðum félagsskap á jólamatseðli landsmanna þetta árið
sem endranær. Styrmir gefur okkur uppskrift að sígildum Riz à la
mande en grautinn má ekki síður nota í spennandi eftirrétti við allra
hæfi.

Riz à la mande í staupi

-JËLK VANILLA SYKUR OG SALT ER SETT SAMAN Å POTT OG SUÈAN L¹TIN KOMA
UPP 'RJËNUM ER B¾TT ÒT Å OG L¹TIÈ MALLA UNDIR LOKI Å UM ÖAÈ BIL 
MÅNÒTUR (R¾RT Å ANNAÈ SLAGIÈ %INNIG ER H¾GT AÈ SJËÈA ÖETTA Å OFNI
VIÈ  GR¹ÈUR Å JAFNLANGAN TÅMA "LANDAN ER K¾LD NIÈUR OG GEYMD TIL
N¾STA DAGS ,ÁTTÖEYTTUM RJËMA OG MÎNDLUFLÎGUM ER BLANDAÈ SAMAN
VIÈ GRAUTINN OG HANN BORINN FRAM MEÈ KIRSUBERJASËSU 6OIL¸ %INNIG ER
H¾GT AÈ NOTA AÈRAR SËSUR EINS OG ¹STRÅÈUALDINSSËSU KAFFI KARAMELLU
SËSU EÈA HVAÈ SEM ER ¶¹ ER SKEMMTILEGT AÈ BERA FRAM FROÈU Å STÅL VIÈ
SËSUNA SEM DISKUR HVERS OG EINS ER SKREYTTUM MEÈ 3J¹ UPPSKRIFT AÈ
KAFFI OG SÒKKULAÈIFROÈU 

 EGGJARAUÈUR
 G MJËLK
 G RJËMI
 G SYKUR
 STK VANILLUSTÎNG
!ÈFERÈ -JËLK SYKUR RJËMI OG VANILLA
SOÈIÈ OG K¾LT "LANDAÈ VARLEGA
SAMAN VIÈ EGGJARAUÈUR EKKI ÖEYTT 
"AKAÈ VIÈ  GR¹ÈUR Å UM ÖAÈ BIL 
MÅN EÈA Å VATNSBAÈI VIÈ  GR¹ÈUR

(JÒPAÈ RIZ ¸ LA MANDE
 G HVEITI
 G -AIZENA MJÎL
 G SYKUR
3ALT ¹ HNÅFSODDI
 G HREINSAÈ SMJÎR
 EGG
 STK VANILLUSTÎNG
 L MJËLK
!ÈFERÈ -JËLK MEÈ VANILLUSTÎNG
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3IGILDUR RIZ ¸ LA MANDE ER GJARNAN BORINN FRAM ¹ AÈFANGADAG Å H¹DEGINU -ANDLA ER FALINN Å GRAUTNUM OG S¹ SEM FINNUR HANA F¾R GJÎF

mande á

+ANIL PANNACOTTA MEÈ SÒKKULAÈIFROÈU BERJUM OG RIS ¸ LA MANDE ÅS

HÁTÍDAKAFFI
2006

ER SETT Å POTT OG SUÈAN L¹TIN KOMA
UPP 0OTTURINN TEKINN AF HELLUNNI
%GGJUNUM B¾TT ÒT Å OG ÖEYTT SAMAN
VIÈ ¶URREFNUM B¾TT ÒT Å OG SUÈAN
L¹TIN KOMA UPP AFTUR ,¹TIÈ MALLA Å UM
ÖAÈ BIL  MÅNÒTUR EÈA ÖANGAÈ TIL AÈ
VÎKVINN ER ORÈIN AÈ PASSLEGA ÖYKKUM
VELLINGI 3ÅGILDUM RIZ ¸ LA MANDE ER
SVO BLANDAÈ VIÈ ,¹TIÈ KËLNA +ÒLUR
ERU BÒNAR ÒR MASSANUM OG FRYSTAR
,OKS ER KÒLUNUM VELT UPP ÒR EGGJUM
OG BRAUÈRASPI OG SVO DJÒPSTEIKTAR

6ANILLUÅS
  L RJËMI
 L MJËLK
 G SYKUR
 EGGJARAUÈUR
 STK VANILLUSTÎNG

3TYRMIR +ARLSSON YFIRMATREIÈSLUMEISTARI
¹ (ËTEL (OLTI GALDRAR FRAM TIGNARLEGAN RIZ
¸ LA MANDE FYRIR HVER JËL &2¡44!",!¨)¨6!,,)

SOÈNU BLÎNDUNA 3IGTAÈ OG SETT Å
EFTIRRÁTTASK¹LAR EÈA GLÎS

Kanil-pannacotta

2IZ ¸ LA MANDE ÅS

MEÈ SÒKKULAÈIFROÈU BERJUM OG
RIZ ¸ LA MANDE ÅS

6ANILLUÅS SJ¹ UPPSKRIFT
SÅGILDUM RIZ ¸ LA MANDE SJ¹ UPPSKRIFT
B¾TT ÒT Å K¾LT OG FRYST

0ANNACOTTA
 DL RJËMI
 DL MASCARPONE OSTUR
 DL MJËLK
 STK VANILLUSTÎNG
 G SYKUR
 MATARLÅMSBLÎÈ
 G HVÅTT SÒKKULAÈI
 MSK KANILDUFT
!ÈFERÈ !LLT SOÈIÈ SAMAN NEMA
SÒKKULAÈI OG MATARLÅM -ATARLÅMIÈ
LEYST UPP Å KÎLDU VATNI "¾TT ÒT Å

3ÒKKULAÈIFROÈA
 G MJËLK
 G SÒKKULAÈI
 STK VANILLUSTÎNG
 STK MATARLÅMSBLÎÈ
!ÈFERÈ -ATARLÅMSBLÎÈIN LÎGÈ Å KALT
VATN 6ANILLUSTÎNG OG MJËLK ERU SETT Å
POTT OG SUÈAN L¹TIN KOMA UPP "¾TIÈ
MATARLÅMINU ÒT Å OG LEYSIÈ VEL UPP
3ÒKKULAÈINU HELLT YFIR OG SKREYTT MEÈ
RJËMA MEÈ RJËMASPRAUTU

H2 hönnun

!ÈFERÈ -JËLK RJËMI SYKUR OG
VANILLUSTÎNG SETT Å POTT 3UÈAN L¹TIN
KOMA UPP 6ANILLUSTÎNGIN ER TEKIN ÒR
VÎKVANUM %GGJARAUÈUM ER B¾TT ÒT
Å 3ETT YFIR VATNSBAÈ OG L¹TIÈ MALLA
(R¾RIÈ VARLEGA MEÈ SLEIKJU VIÈ 
GR¹ÈUR ÖANGAÈ TIL VÎKVINN ER ORÈINN
ÖYKKUR &RYST

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

- leggur heiminn
að vörum þér

 DESEMBER  &®345$!'52

3KATA KARTÎFLUR RËFUR OG RÒGBRAUÈ OG EKKI SPILLIR GRAUTURINN

Skata að hætti greifans
Þorláksmessa er hinum megin
við hornið. Þá er betra að
kunna skil á skötueldamennskunni og hefðum kringum hana.
Sá sem hér leiðbeinir okkur
er sægreifinn sjálfur, Kjartan
Halldórsson.
„Ég set skötuna í kalt vatn og læt
hana malla í svona átta mínútur
eftir að suðan er komin upp,“ segir
Kjartan og á tóninum má heyra að
honum finnst þetta nú varla vera
nokkuð til að tala um. Hann kveðst
bera fram kartöflur, rófur, rúgbrauð og smjör með skötunni. Líka
bræddan hnoðmör og hamsatólg. Í
eftirrétt er síðan hrísgrjónagrautur með rúsínum. „Hann var nú
kallaður Steingrímur eða Denni á
tímabili, sá grautur, eftir gamla
forsætisráðherranum
okkar,“
segir hann grallaralegur og rifjar
upp gamla daga. „Þegar ég var
kokkur á sjó hafði ég saltfisk og
skötu á laugardögum og svo var
Steingrímur í eftirrétt, með rúsínum jafnvel og rjóma. Ég mæli með
því.“
En nú viljum við vita aðeins
meira um skötuna og mismunandi
afbrigði af henni. „Skatan er bæði
til söltuð og kæst. Sumir hafa
verið með þurrkaða skötu en ég
kann ekkert á hana. Síðan hef ég
verið með tindabikkjuna eða lóðskötuna eins og hún heitir. Munurinn á henni og venjulegri skötu er
að tindabikkjan er fínni fiskur.

b-AÈUR G¾TI LENT Å AÈ N¹ EKKI ANDANUM FYRR EN EFTIR ¹RAMËT m SEGIR S¾GREIFINN +JARTAN
GLAÈLEGA
&2¡44!",!¨)¨2«3!

-AGNÒS ®RN 4ËMASSON G¾ÈIR SÁR ¹
SKÎTU GREIFANS

Hún er líka þrælgóður matfiskur
fersk, bæði pönnusteikt og djúpsteikt. Betri en margt annað. Svo
er hún rosalega góð kæst. Tekur
svo vel bragð og verður alveg

þrælmögnuð og sterk. Það verður
bara að passa sig að súpa ekki
hveljur yfir henni því maður gæti
lent í því að ná ekki andanum fyrr
en eftir áramót!
GUN

*ËLAMATUR HÁR OG ÖAR
*«,!-!452 %2 %).3 «,¥+52 /' ¶*«¨
)2.!2 %25 -)3-5.!.$) %. ¶« -
'!.'! ²4 &2 ¶6¥ !¨ 500)34!¨!. 3¡
¶!¨ "%34! 3%- ('4 6!2 !¨ & 5(6%452 ¥ ¶%)- ,®.$5- ¶!2 3%*«, (!&! 6%2)¨ (!,$). ¥ !,$!2!¨)2

¥TALSKUR JËLAM¹LSVERÈUR ER GJARNAN
SJÎRÁTTAÈUR OG HEFST ¹ BLÎNDUÈUM
SM¹RÁTTUM Ö¹ SM¹SKAMMTI AF PASTA
SVO ER GRILLAÈ KJÎT OG TVENNS KONAR
SALAT Ö¹ TVEIR S¾TIR EFTIRRÁTTIR OSTUR OG
¹VEXTIR OG AÈ LOKUM KONÅAK OG SÒKKU
LAÈI 6ERÈI YKKUR AÈ GËÈU

(EFÈBUNDINN JËLAMATUR Å 4ÁKKLANDI
ER FISKISÒPA SALÎT OG EGG &JÎLDI GESTA
VIÈ BORÈIÈ VERÈUR AÈ VERA JÎFN TALA
ÖVÅ EF EINHVER ER STAKUR G¾TI HANN
D¹IÈ FYRIR N¾STU JËL
 JËLUNUM Å &INNLANDI ER SN¾DDUR
POTTRÁTTUR ÒR NÒÈLUM K¹LI GULRËT
UM OG KARTÎFLUM MEÈ SKINKU EÈA
KALKÒNI  EFTIR FARA ALLIR Å GUFUBAÈ
OG HEIMS¾KJA GRAFIR L¹TINNA ¾TTINGJA
OG VINA

¥ ,ETTLANDI BORÈA MENN BRÒNAR BAUNIR
MEÈ BEIKONSËSU LITLAR BÎKUR K¹L OG
PYLSUR UM JËLIN

+ALKÒNN ER HEFÈBUNDINN JËLAMATUR HJ¹
ENSKUM¾LANDI ÖJËÈUM

¶JËÈVERJAR BORÈA HELST STEIKTA G¾S ¹
JËLUNUM MEÈ KARTÎFLUM K¹LI GULRËT
UM RËFUM OG SÒRUM GÒRKUM

0ORTÒGALIR F¹ SÁR HINS VEGAR SALTAN
ÖORSK MEÈ SOÈNUM KARTÎFLUM UM
L¹GN¾TTIÈ ¹ JËLANËTT
¥ STRALÅU ERU JËLIN UM H¹SUMARIÈ OG
ÖVÅ ER JËLAMATURINN GJARNA ÒTIGRILLAÈAR
R¾KJUR STEIK OG KJÒKLINGUR MEÈ ÅS Å
EFTIRRÁTT OG GJARNAN ELDAÈ ¹ STRÎNDINNI
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Jólailmurinn berst um bæinn
Krydd og ávextir ásamt indælum mat fylla heimilin af
jólaangan.
Rauð epli og mandarínur eru
ávextirnir sem umfram aðra
minna okkur á jólin. Í hugum
margra er ilmur þeirra nátengdur
þeirri miklu hátíð. Eldra fólkið
man þá tíma er epli voru einungis
fáanleg fyrir jólin og sköpuðu
jólastemninguna öðru fremur. Í
seinni tíð hefur gildi þeirra sem
jólaávaxta minnkað en lyktin af
þeim er ómissandi enn. Kanill og
negull eru líka þær kryddtegundir
sem einkum framkalla hinn lokkandi og ljúffenga hátíðarilm sem
við sækjumst eftir. Lykt af negul-

3ÒKKULAÈI Å BR¹È
¶!¨ %2 ('!2! 3!'4 %. '%24 !¨ "2¨! 3²++,!¨)

nöglum sem stungið er í appelsínu eða
mandarínu er alltaf
jólaleg.
Vanillustöngin gefur mjólkurgrautnum einstaklega góðan keim og
hún ber líka með sér
ljúfan ilm í eldhúsið. Fleiri

tegundir
matarilms
koma okkur vissulega í
jólaskap
og
meðal
þeirra er lyktin sem
berst um húsið þegar
rauðkálið er soðið með
sykri og ediki. Þegar hún
fyllir vitin er von á góðri
máltíð.

&ÅNSAXIÈ SÒKKULAÈIÈ OG SETJIÈ Å HITA
ÖOLNA GLER EÈA ST¹LSK¹L (ELLIÈ VATNI Å
POTT HAFIÈ DÕPTINA UM   SENTIMETRA
OG HITIÈ VIÈ MEÈALHITA ÖAR TIL RÕKUR
ÒR VATNINU EN EKKI L¹TA ÖAÈ SJËÈA
"ARMUR SK¹LARINNAR MEÈ SÒKKULAÈINU
¹ HELST AÈ VERA AÈEINS VÅÈARI EN ¹
POTTINUM EN EKKI OF STËR 3ETJIÈ SK¹L
INA Å POTTINN OG PASSIÈ AÈ BOTNINN ¹
SK¹LINNI SNERTI EKKI VATNIÈ Å POTTINUM
,¹TIÈ STANDA ÖAR TIL UM ÖRÅR FJËRÈU AF
SÒKKULAÈINU ER BR¹ÈNAÈ 4AKIÈ SK¹LINA
UPP ÒR POTTINUM OG HR¾RIÈ SÒKKU
LAÈIÈ SAMAN ÖAR TIL ALLT ER BR¹ÈNAÈ
%KKI SETJA LOK YFIR SK¹LINA RAKINN G¾TI LEKIÈ NIÈUR OG BLANDAST VIÈ SÒKKU
LAÈIÈ

uppskrift Dittu }

«MËTST¾ÈILEGAR SÒKKULAÈIPERUR AÈ
H¾TTI $ITTU
&2%44!",!¨)¨34%&!.

'ËMS¾TAR
SÒKKULAÈIPERUR
 LÅTRAR AF 3TUTE SUPERIOR DÎKKUM
VÅNBERJASAFA F¾ST Å "LËMAVALI
 MSK KANILL
 STËRAR MSK HUNANG
 STËR MATSKEIÈ AF NIÈURSKORNUM
FERSKUM ENGIFER
 DL AF ËBLANDAÈRI SËLBERJASAFT
TIL D¾MIS 2IBENA
  LÅTIÈ ÖROSKAÈAR PERUR
 GR BR¾TT SÒKKULAÈI
 POKI RISTAÈAR MÎNDLUFLÎGUR

Perurnar flysjaðar en stöngullinn skilinn eftir á perunni.
Soðið í einn og hálfan klukkutíma. Potturinn tekinn af og
perurnar látnar kólna í pottinum.
Þegar perurnar eru orðnar
kaldar eru þær settar á bökunarpappír og látið renna af
þeim. Súkkulaðið brætt yfir
vatnsbaði, möndlurnar létt
ristaðar í ofni og svo er súkkulaðið sett með matskeið ofan
á hverja peru fyrir sig, möndlunum er stráð yfir og svo er
beðið eftir því að súkkulaðið
harðni.
Borið fram með þeyttum
rjóma eða vanilluís. Njótið!

FENGA AÈFERÈIN
Þessa uppskrift er einnig
hægt að framreiða með því að
sjóða perurnar í rauðvíni, en
fyrir sex persónur hentar að
nota hálfa rauðvínsflösku og
þrjár matskeiðar af hunangi.
Ofninn er settur á 150, perurnar skrældar og stöngullinn látinn halda sér. Vínið sett
í pott með hunanginu og hitað
þar til hunangið bráðnar. Þá
eru perurnar lagðar uppréttar í eldfast mót, vín og hunangsblöndunni hellt yfir og
svo er þetta hulið vel með
álpappír.
Látið standa í ofninum í
fjóran og hálfan til fimm
klukkutíma. Perurnar látnar
kólna og svo er þetta borið
fram með þeyttum rjóma og
skreytt á sama hátt og í hinni
uppskriftinni.

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

Ævint‡ralegar fiskbú›ir
fiskisaga.is

Hamraborg 14a • Skipholti 70 • Höf›abakka 1 • Vegamótum (Nesvegi 100) Sundlaugavegi 12 • Háaleitisbraut 58-60
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4ILBOÈIN GILDA TIL
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4ILBOÈSVERÈ
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4ILBOÈSVERÈ
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$ANU RAUÈK¹L  G
$ANU RAUÈBEÈUR  G
2AUÈK¹L FERSKT
2ËSAK¹L FERSKT  G
"ËNUS FERSKUR TRÎNUBERJASAFI  L
.ËA KONFEKT  G FYLLTIR MOLAR
"ËNUS KONFEKT  KG
&EZER MINT  G
&ERSKUR SVÅNABËGUR
&ERSK SVÅNARIFJASTEIK
6EETE H¹REYÈINGARSETT

6ÎRUTEGUND

4ILBOÈIN GILDA TIL
 DESEMBER

'OÈA H¹TÅÈARLAMBAL¾RI
"K JËLAGRÅSASTEIK
-ËA VEISLUFUGL MEÈ FYLLINGU
%ÈALF REYKTGRAFINHUNANGSREYKT LAXABLËM
(ËLA BAYONNESKINKA
(ËLA HANGIKJÎT ÒRB L¾RI
-ERLO ÒRVALS R¾KJA
&RESCHETTA 8, PÅTSUR  GERÈIR  G
'ILLE JËLAPIPARKÎKUR  G
,ÅF MAÅSKORN  G

6ÎRUTEGUND

*ËLAGJAFAHUGMYND 

4ILBOÈIN GILDA TIL
 DESEMBER

3ÁRSNIÈIN GJÎF HANDA KONUNNI 'JAFABRÁF ¹
SÁRHANNAÈAN OG SAUMAÈAN FATNAÈ
TD KJËL DRAGT PILS UNNIN AF FAGMANNI

+JÎRGARÈI H¾È 3 

4ILBOÈIN GILDA TIL
 DESEMBER

Laugarvegur 101 • 4thfloorhotel.is

Vetrartilboð

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

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

Útvegum miða á leiksýningar og jólahlaðborð

4ILBOÈIN GILDA TIL
 DESEMBER
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&+ HAMBORGARHRYGGUR
&JARÈARKOSTUR BIRKIREYKT LAMBAL¾RI ÒRB
&JARÈARKOSTUR BIRKIREYKTUR LAMBAFRAMPARTUR ÒRB
&JALLALAMBS FORRÁTTIR SAUÈAKJÎT
!LI ÒRB HAMBORGARHRYGGUR
²RBREYKTUR SVÅNAKAMBUR FR¹ +JARNAF¾ÈI
0ANDA KONFEKT  G
0ANDA KONFEKT  G
!NTHON "ERG GULLKONFEKT  G
$UC D/ SKELJAKONFEKT  G

6ÎRUTEGUND

4thﬂoorhotel

6ERÈ ¹ÈUR












«ÈALS SVÅNAHAMBORGARHRYGGUR MEÈ BEINI
!LI HAMBORGARHRYGGUR MBEINI
!LI HAMBORGARHRYGGUR BEINLAUS
&ROSNAR NAUTALUNDIR INNFLUTTAR
&ROSNAR SVÅNALUNDIR
*ËI &EL ÅS  L
+LEMENTÅNUR   KG
2AUÈRËFUR

6ÎRUTEGUND

4ILBOÈIN GILDA TIL
 DESEMBER

4ILBOÈSVERÈ
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Jólapakkar og tilboð á risatækjum
Hátækni er með
rausnarleg jólatilboð
núna síðustu dagana
fyrir jól.
Verslunin Hátækni í
Ármúla er svo sannarlega í jólaskapi. Á sérstöku jólatilboði eru
meðal annars nokkrar
stærðir af flatskjám
með 20 til 100 þúsund
króna afslætti. Verð fyrir 32
tommu Hitachi LCD sjónvarpi
er 239.995 krónur og 55 tommu (¾GT ER AÈ F¹ PLASMASJËNVÎRP OG ,#$
plasmasjónvarp frá Hitachi er SKJ¹I ¹ GËÈU VERÈI HJ¹ (¹T¾KNI
á 399.995 krónur svo fátt eitt sé
55 tommu Hitachi plasmasjónnefnt.
varp, Yamaha heimabíómagnEinnig býður Hátækni upp á
ara og KEF heimabíósett. Þessi
sérstaka jólapakka á tilboðspakki ætti að kosta 929.985 en
verði. Jólapakki eitt inniheldur
er á jólatilboði á 749.995 króntil dæmis 32 tommu Palladine
ur. Jólapakkarnir eru alls sex
LCD sjónvarp, Yamaha heimaog mismunandi samsettir.
bíósett og veggfesting fyrir
Takmarkað magn er á öllum
sjónvarp á 159.995 krónur en
tilboðsvörum. Vefsíða verslunpakkinn kostaði áður 192.985
arinnar er www.hataekni.is. JËA
krónur. Jólapakki 3 inniheldur

&®345$!'52  DESEMBER 

Tilboð á gólfefni
Parket og gólf eru með sérstakt
jólatilboð á eikarparketi.
Kannski eru ekki margir sem eru
að hugsa um nýtt gólfefni á þessum tíma ársins. Hugleiðingar um
endurbætur á heimilinu eru væntanlega látnar bíða þar til eftir áramót þegar betra næði gefst til
skipulagningar.
Hins vegar geta þeir sem hafa
hug á að skipta um gólfefni litið
við í versluninni Parket og gólf í
Ármúla. Þar er Upfloor eikarparket á sérstöku jólatilboði. Fermetrinn kostar 2.500 krónur. Fermetrinn af Upfloor eikarparketi með
listum og undirlagi kostar 3.000
krónur fermetrinn.
Tilboðið gildir meðan birgðir

%IKARPARKET ER ¹ JËLATILBOÈI HJ¹ 0ARKETI
OG GËLF

endast og því gildir reglan um að
sá fær sem fyrstur nær.
JËA
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MUNU N¹ H¹MARKI ¹ MORGUN ¶EIM SEM
ILLA ER VIÈ BÒÈIR OG MANNMERGÈ M¹ BENDA ¹ AÈ TAKA DAGINN
SNEMMA HELST KLUKKAN TÅU ÖEGAR BÒÈIR OPNA SVO ÖEIR LENDI EKKI
Å MESTU ÎSINNI

Blómálfurinn
Vesturgötu 4 sími 562 2707
Íslandsmeistari í blómaskreytingum
&ERLI GR¾NU BAUNANNA Å /RA FELST MEÈAL ANNARS Å FOSSI

&2¡44!",!¨)¨'6!

Ora baunir eru borðaðar
víða um heim á jólum
Flestir Íslendingar hafa alist upp
við að borða Ora grænar baunir
með jólahangikjötinu og finnst þær
ómissandi.
Þegar gluggað er í jólaminningar fólks
sem fætt er upp úr miðri síðustu öld
koma Ora-baunir ósjaldan við sögu. Þær
virðast hafa tilheyrt jólahaldi til sjávar
og sveita og sömuleiðis hjá Íslendingum
erlendis, hvort sem þeir hafa dvalið þar
lengi eða bara skroppið til Kanarí í jólafrí. Því fannst Fréttablaðinu við hæfi að
forvitnast um uppruna grænu Orabaunanna og fylgjast með vegferð þeirra
gegnum vinnsluna í niðursuðuverksmiðjunni Ora. Magnús Magnússon,
markaðsstjóri hjá Ora, býður fyrst í
stofu og miðlar fróðleik.
„Fyrirtækið er stofnað 1950 en niðursuðan sem slík hófst 1952 og þá kom
Ora-nafnið líka til sögunnar. Ora er
komið úr latínu og merkir strönd enda
hefur fyrirtækið alla tíð verið hér við
sjóinn í Kópavogi. Grænu baunirnar
eru stór þáttur af sögu fyrirtækisins.
Þær voru með því fyrsta sem framleitt
var og nokkru síðar komu gulræturnar
og grænu baunirnar sem notað hefur
verið í ítalska salatið með hangikjötinu.“
Nú viljum við vita hvaðan baunirnar
koma og Eiríkur Magnússon framkvæmdastjóri verður fyrir svörum.
„Þær koma af ökrum í Evrópu og Ameríku, mest frá Ameríku. Við veljum baunir í framleiðsluna. Þær eru teknar hér
inn og hreinsaðar og svo pakkaðar og
soðnar niður eftir séruppskrift Ora sem
hefur verið óbreytt alveg frá byrjun.“
Eiríkur segir algengt að Íslendingar úti
um heim vilji Ora-baunir um jólin og
kveðst hafa heyrt margar sögur tengdar þeim. Meira að segja hafi hann séð
þeirra getið í minningargrein nýlega.
GUN FRETTABLADIDIS

(ÁR ERU BAUNIRNAR KOMNAR Å DËSIR EN EFTIR ER AÈ SETJA LOKIÈ ¹

$ËSUNUM RAÈAÈ Å VAGN SEM FLYTUR Ö¾R Å NIÈURSUÈUNA

(ÁR KOMA DËSIRNAR EFTIR F¾RIBANDI ¹ LEIÈ Å KASSA 3TARFSSTÒLKUR HLEYPA ENGRI Å
GEGN SEM EKKI LÅTUR HRAUSTLEGA ÒT
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EINAR ÁGÚST VÍÐISSON

Aftur upp á vagn
edrúmennskunnar

Í SVÖRTUM FÖTUM ÁTTA ÁRA

Hætta eftir
áramót

EINA ÍSLENSKA HOLLYWOODSTJARNAN, ANITA BRIEM

Með mömmu
á Mývatni
um jólin

GULLHÚÐAÐUR DANNI DELUXE

Stelpur og „chill“
með Dóra DNA

22.12.06

Með allt
niðrum sig

K

ompás hefur átt
undir högg að
sækja. Þeir sem að
þættinum koma hafa eflaust
átt von á sterkum viðbrögðum við áhrifaríkum þætti
sunnudagskvöldsins
síðasta. En líklega bjuggust
þeir við að það yrði Guðmundur í Byrginu en ekki Kompás sem þyrfti
að eyða vikunni í nauðvörn.

O

g afhverju er það þannig? Einhver
sagði í vikunni að það væri einkamál
Guðmundar í Byrginu hvað hann
gerði í svefnherberginu. Það er einfaldlega
rangt. Ekki ef einstaklingurinn sem er með
honum í þessu svefnherbergi er vistmaður á
ríkisstyrktu meðferðarheimili. Þangað kominn
til að ná bata eftir erfiða eiturlyfjaneyslu en
ekki til að láta lemja sig með svipu. Það er
bara ekkert einkamál. Það er lögreglumál. Og
getur varðað allt að fjögurra ára fangelsi.

M

argir hafa bent á að framsetning
þeirra gagna sem Kompás aflaði
sér hafi verið glannaleg. Nefna í því
sambandi myndskeiðið af litla vini Guðmundar. En það er að sjálfsögðu ekki framsetningin sem er glannaleg. Heldur háttsemi
Guðmundar gagnvart skjólstæðingum sínum.

P

étur og Páll hafa enn og aftur kosið
að skjóta sendiboðann í stað þess að
bregðast við þeim upplýsingum sem
dregnar voru fram í Kompási. Og um leið og
það gerðist breyttist umræðan um málið í
farsa. Svoldið eins og fárið sem Sigmundur
Ernir og hans fólk á NFS keyrði gegn DV fyrir
tæpu ári.

Á

kaflega var það til dæmis pínlegt að
heyra Guðmund í Byrginu saka
Sigmund Erni um að hafa falsað
myndskeið sem sent var úr síma hans til
skjólstæðings. OG engu skárra var það
þegar lygni geðlæknirinn, sem Kompás fletti
ofan af fyrir skemmstu, var teymdur í Kastljósið til að staðfesta nauðvörn Guðmundar þess
efnis að viðmælendum Kompás hefði verið
gefið contalgin. Ótrúverðugara vitni var ekki
hægt að finna. Og slappt af Sigmari og
Helga að taka þátt í vitleysunni.

S

vosem skiljanleg nauðvörn hjá
Guðmundi, enda með allt niðrum sig.
Þið afsakið orðalagið. En skynsamt
fólk á að vita betur en að taka mark á svona
bulli. Kompás á hrós skilið fyrir að leiða fram í
dagsljósið ámælisverð vinnubrögð í Byrginu.
Guðmundur Jónsson forstöðumaður á að
finna sér eitthvað annað að gera en að hjálpa
ungum stúlkum að verða edrú. Det stannar
nu!
Andri Ólafsson

FÖSTUDAGUR [6°]

SUNNUDAGUR [8°]

LAUGARDAGUR [8°]

EINAR ÁGÚST ER KOMINN AFTUR EFTIR ERFIÐA TÍMA

Aftur á vagn edrúmennskunnar
„Við ætlum að taka þessa
einu tónleika og sjá hvernig
þetta leggst í okkur,“ segir
söngvarinn góðkunni Einar
Ágúst Víðisson sem í kvöld
mun stíga á svið með nýrri
súpergrúppu sem ber
nafnið Fönix. Tónleikarnir
verða á skemmtistaðnum
Domo í Þingholtsstræti og
hefjast klukkan 22.00.
Auk Einars skipa sveitina
þeir Vignir Snær Írafárungur, Júlíus Jóhannsson,
Benedikt Brynleifsson og
Birgir Kárason. Allir eru þeir
reynsluboltar úr íslensku
tónlistarlífi og því mikil
eftirvænting eftir því hvað
þeir munu bera á borð á
tónleikunum í kvöld.
Sjálfur er Einar Ágúst
hógvær þegar hann er
spurður um framhaldið.
„Ég er nú ekki þekktur fyrir
að vera neitt sérstaklega
yfirlýsingaglaður svo ég læt
það vera að hafa uppi stór
orð um framtíðaráætlanir
okkar. En ég er himinlifandi
að fá að vera í hljómsveit
með þessum drengjum.
Það er draumi líkast. Við
erum allir með verkefni til
hliðar við þetta þannig að
við ætlum svona að máta
okkur saman á tónleikunum

í kvöld og sjá svo til með
framhaldið.“
Lítið hefur farið fyrir Einari
Ágústi eftir að hann skildi
við félaga sína í Skítamóral
fyrir fáeinum árum.
„Jú, það er nú þannig að ég
féll af vagni edrúmennskunnar og flaug ansi hátt
eins og fuglinn Fönix
forðum. Ég er blessunarlega lentur aftur til jarðar,
heill á húfi, og risinn aftur úr
öskustónni, sterkari en
nokkru sinni fyrr,“ segir
Einar og útskýrir að nafn
hljómsveitarinnar sé tilvísun
í þessa reynslu.
Talsvert hefur verið fjallað í
fjömiðlum um feilspor
Einars en augljóst er að
hann lætur það ekki á sig
fá.
„Satt að segja hélt ég að
það myndi taka lengra tíma
að fá menn í þessum
bransa til að treysta mér
eftir þetta. En ég er fullur
auðmýktar og þakklátur fyrir
að fá aftur tækifæri.

Mynd: Gassi.is
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Einar Ágúst Víðisson
Segist risinn aftur úr öskustónni
sterkari en nokkru sinni.

Hurðaskellir mælir með ...
Kvikmynd

Tónlist

„Ég horfi nú mjög lítið á kvikmyndir og fer
örsjaldan í bíó. Það kemur þó fyrir. Síðasta
kvikmynd sem ég sá í bíó var Bridges of
Madison County. Alveg frábær mynd þar sem
Clinton fer gjörsamlega á kostum. Við
bræðurnir leigjum okkur líka stundum DVD og
kom Þvörusleikir með eina góða nú í sumar.
Það var kvikmyndin Íkíngút sem er að
einhverjum hluta til íslensk. Flottar senur í
henni og var ég mjög hrifinn af kvikmyndatökunni. Annars er Oliver Stone meistarverkið um The Doors alltaf í uppáhaldi hjá mér.“

„Ég er mikill tónlistarunnandi og syng nánast
á hverjum degi. Maður þekkir líka alla flóruna
og er alltaf með það nýjasta á hreinu.
Krakkarnir vilja alltaf einhverja tónlist í skóinn.
Nú er ég mikið að hlusta á 50 Cent og
Steed Lord. Þrusu bönd. Knockin on
Heavens door er samt mitt uppáhalds lag og
eiginlega bara allt með The Doors. Ég hef
meira að segja safnað skeggi til þess að
líkjast Jim Morrison sem mest, hann var
langflottastur undir það síðasta.“

Bók
„Hún heitir Draumalandið. Farið út í búð og kaupið hana. Ég er mjög
hlynntur skoðunum Andra Snæs enda mjög brýnt að vernda hálendið. Ég
þekki það af eigin raun. Það vill enginn láta virkja í bakgarðinum hjá sér.
Þess vegna skil ég íbúa Áslandshverfis í Hafnarfirði mjög vel þessa
dagana. Svo les ég náttúrlega alltaf Hér & nú, það er í miklu uppáhaldi
hjá mér, finnst það orðið betra eftir að Ellý tók við þessu.

Í SVÖRTUM FÖTUM Á TÍMAMÓTUM EFTIR ÁTTA ÁR SAMSTARF

Hætta eftir áramót
„Er það ekki bara eðli allra góðra hluta að þeir taki
einhvern tíma enda? Við ákváðum allavega að nú væri
ágætis tímapunktur að kíkja á aðra hluti,“ segir
Hrafnkell Pálmason betur þekktur sem Keli Í svörtum
fötum. Hljómsveitin er semsagt hætt eftir átta ára
samstarf en fyrsta ballið þeirra var 1. janúar 1999.
„Þetta er nú allt gert í góðu og ekki vegna einhverra
vinslita,“ segir Hrafnkell sem sjálfur er í tónsmíðanámi í
Listaháskólanum. „Ég er því að gera eitt og annað og
mun held ég aldrei hætta að semja tónlist.“
Hljómsveitin verður með tónleikaröð á síðustu metrunum. Annan í jólum ætla þeir að vera í Sjallanum og svo

HÆTTIR Í svörtum fötum eru
hættir eftir átta ára samstarf.

á Players 29.desember. „Lokaslúttið verður svo á Nasa
hinn þrítugasta. Það er samt eitthvað sem við erum
bókaðir í á næsta ári og munum auðvitað klára það.“

SIRKUS
Útgáfufélag 365 prentmiðlar Útgefandi Helgi Hermannsson, ábm. Ritstjórar Andri Ólafsson, andri@minnsirkus.is og Breki Logason,
breki@minnsirkus.is Ritstjórn Dröfn Ösp Snorradóttir, drofn@minnsirkus.is, Helga Ólafsdóttir, helga@minnsirkus.is,
Sigríður Dögg Arnardóttir, siggadogg@minnsirkus.is og Sölvi Snær Magnússon, solvi@minnsirkus.is Sirkusstjóri Árni Þór Vigfússon
Sirkusblaðið Skaftahlíð 24 105 Rvk, sími 550 5000 Auglýsingar Gréta Karen Grétarsdóttir 550 5864 gretakaren@frett.is
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Ég var að heyra …
Að fréttamaðurinn knái, Gissur
Sigurðsson, hefði farið í
skemmtistaðasleik á
Sálarballinu um síðustu
helgi / Að pabbi hans
Basshunter ætli ekki að
koma með honum til
landsins / Að Björgvin
Halldórsson hafi aldrei verið
heitari. Hefur strákurinn selt 17.000 eintök af
geisla- og DVD-diski sínum með Sinfóníunni /
Að Gaukurinn loki endanlega
á Þorláksmessu. Þar
verður opnuð minjagripaverslun á árinu 2007 /
Að völva Hér & nú segir
Loga Bergmann hætta á
Stöð 2 á árinu /
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ATRIÐI SEM BENDA TIL ÞESS AÐ ...

jólin séu að koma

1.
2.

SIRKUS MEÐ MYN DAVÉ LINA Á LOFTI Í MIÐBÆNU M

X-mas hringir inn jólin
Það var margt um manninn í bænum þegar Sirkus
fór á stjá með myndvélina sína. VIð kíktum meðal
annars í Smirnoff-partí sem haldið var á Barnum.
Þar var DJ Jerry að spila og dansþyrstir skemmtu
sér vel. Þá byrja jólin aldrei fyrir alvöru fyrr en hinir
árlegu Xmas tónleikar eru haldnir og að sjálfsögðu vorum við á staðnum. Þar voru líka Brain
Police, Dr. Spock, Skakkamanage, Reykjavík!,
Toggi, Lay Low, Pétur Ben, Sprengjuhöllin, Dikta,
Future Future, Noise, Ultra Mega Teknóbandið
Stefán og Wulfgang.
Sirkus er að sjálfsögðu alltaf á gestalista þegar
bestu tónleikarnir eru annars vegar en lét sig þó
ekki muna um að punga út miðaverðinu, sem var
977 kr., í þetta skiptið enda rann hver einasta
króna til Bugl, Barna- og unglingageðdeildar
Landspítalans. Frábært framtak hjá Frosta og
Mána á X-inu og frábærir tónleikar.

Vinkonur Fengu sér Smirnoff á
Barnum.

Heitir Johnny English er þarna lengst
til hægri ásamt félögum sínum.

Skál! Þorbjörn Kjærbo og Ragnar
Bragason voru hressir.

Gaman Þessar skvísur brostu fyrir
ljósmyndaran.

ÞAÐ ER 22. DESEMBER

3.

Síðan kemur
aðfangadagur

Á morgun er
Þorláksmessa

4.

Svo er það
jóladagur

5

Svo annar
í jólum

6.

FORSÍÐUMYNDIN Á SIRKUS ER AF
STELPU MEÐ JÓLASVEINAHÚFU

Dikta Haukur Heiðar og Skúli Frændi
voru í jólaskapi.

Blikk Platan hans Péturs Ben, Wine
For My Weakness hefur slegið í gegn.

Jólatilboð!

Toggi Pop Mætti með drengjakór úr
Breiðholtinu.

Borðlampi kr 59.000
Gólflampi kr 79.000

DUX 1001 með Duxiesta yfirdýnu
og fótum 90x200cm
Fullt verð kr. 174.500 · Tilboð kr 150.000

Gott málefni Allt þetta fólk styrkti
BUGL með aðgangseyri sínum.

di
Kod frítt
r
i
g
l
fy með

Kósý Gott er að slaka á í miðju
jólastressinu.

Duxiana Royal Gæsadúnssæng 140x200cm kr 34.980
Duxiana Royal koddi 50x70cm að vermæti kr 11.800
fylgir frítt með hverri sæng.

Ármúla 10 • Sími: 5689950

Hágæða sængurfatnaður frá GANT
Egypsk bómull · 15%afsl

6
stelpubögg með

Siggu Dögg

Gefðu ást í
jólagjöf …

S

enn líður að jólum. Þeim
yndislega tíma árs þar sem
gleðin yfir að gefa breytist í andhverfu
sína. Jólagjöfin hefur ákveðið gildi sem
oft er metið út frá hugsuninni sem var
lögð í hana og hjá sumum, krónufjöldanum. Ég eyði mörgum andvökustundum í að spá og spöglera hvað ég
geti föndrað persónulegt frá hjartanu.
Mér finnst hugurinn bak við gjöfina
númer eitt, tvö og þrjú en alls ekki
hversu dýr hún var.
Ef hún er ekki „ekta ég“ þá getur þú
alveg eins sleppt þessu.
Mér finnst fólk oft tapa sér í jólagjafainnkaupum. Það æðir um verslanirnar
á Þorláksmessu með „verðmiðablindu“ og kaupir það sem hendi er
næst, „æ, hún verður örugglega
ánægð með þetta, annars skiptir hún
því bara“.
Fallegustu gjafirnar eru þær sem lýsa
einlægar en ekki þær sem kostuðu
flestar krónurnar.
Ég var nýverið í Bandaríkjunum þar
sem ég varð vitni að þessari
„verðmiðablindu“ í troðnum verslanaklasanum þar sem fólk var ókurteist
og fýlt. Ekki beint stemningin sem ég
var í. Það virtust allir keppast við að
rumpa þessu af.
Rumpa af þessari hátíð ljóss og friðar,
fjölskyldustundar, frídegi frá vinnu og
dóli frameftir í náttfötunum að borða
góðan mat. Hér þarf að verða
hugarfarsbreyting.
Jólin eru eini tími ársins þar sem það
er fullkomlega réttlætanlegt að vera
sykursætur og væminn. Þetta er sá
tími þar sem játningar líkt og „mér
finnst þú æði“ mega flakka og fyrir
vikið hljóma aðeins sætar en á
nokkrum öðrum tíma. Við erum meyr
fyrir svo þetta er kjörið tækifæri fyrir
hvers kyns kærleikstjáningar og
tilburði.
Ég er með róttæka nýja hugmynd sem
gæti gert jólin ögn ánægjulegri og
einlægari. Auk þess að létta
þrýstinginn á pyngjunni og hugarangrinu sem fylgir því að standa í röð í
verslun.
Gefðu gjöf frá hjartanu.
Brenndu geisladisk með lögunum
„ykkar“. Þetta passar einnig fyrir
foreldra, systkini og ömmu og afa, þú
getur t.d. notað lögin sem voru vinsæl
þegar þau voru upp á sitt besta.
Ódýrt, skemmtilegt og einfalt. Það
hlusta líka allir á tónlist.
Keyptu þér fallegan pappír og
skrifaðu eitthvað einlægt líkt og
„Þú ert einstök, takk fyrir að vera
til“. Ef hver einasta manneskja í
þessum heimi vissi að hún væri metin
að verðleikum þá væri heimurinn
eflaust annar.
Bakaðu smákökur eða lagaðu
frægu sósuna þína og útbúðu körfu
með tilheyrandi.
Láttu framkalla mynd af ykkur
saman og settu hana í ramma.
Búðu til I.O.U. (ég skulda þér)
inneignarmiða þar sem þú telur upp
nokkur atriði líkt og ferð í bíó/sund/
keilu og ísbíltúr, viðkomandi á þessar
stundir svo inni hjá þér.
Í öllu gjafaflóðinu þá eru það
„einföldustu“ gjafirnir sem standa upp
úr og virkilega segja „mér þykir vænt
um þig“.
Gleðileg jól …

22.12.06

27.

26.

Þér er boðið í árlegt jólapartí til Gísla
Marteins. Húsið er orðið
fullt og þú festist í
fatahenginu því Ólafur Teitur
heilsar þér með virktum, en réttir
þér svo frakkann þinn og hinir
gestirnir fylgja fordæmi hans. Þú
kemst við illan leik inn í eldhús þar
sem þú slærð í gegn meðal
kvennanna með því að vera sá
eini sem er búinn að lesa
Margréti Frímanns
og Ein til frásagnar. Færist fram um
þrjá reiti.

DES

DES

Annar í jólum er yfirleitt bara
gott djamm hjá þér. Þú
hringir í Capone bræður sem eru
með jólaþátt og færð miða á ball
með Magna um kvöldið. Hringir í
gamlan drykkjufélaga og þið
mætið eldhressir á Nasa. Áttið
ykkur þó fljótt á því að Í
Svörtum Fötum eru á sviðinu.
Þú ferð upp á svið og tekur
lagið „Það er ekkert mál“ við
mikla hrifningu stelpnanna. Fram
um einn reit.

25.

Jóladagur er ömurlegasti
dagur ársins hjá piparsveinum í 101. Þú gerir þó alltaf
góðverk á jóladag fyrir félaga
þinn Guðmund Jónsson í Byrginu.
Hangikjötið frá vinnunni fer yfirleitt til fyrrverandi
fíkla. Þegar þú mætir á svæðið er fótbrotinn
Guðmundur að láta stúlkur hjúkra sér svo hann
komist á lappir. Þú lætur hann fá hangikjötið og
færð að kíkja aðeins á internetið í staðinn.
Stenst ekki mátið og sendir nokkra tölvupósta.
Áfram um tvo reiti.

DES

Aðfangadagur og þú átt eftir að kaupa gjöf handa
barnsmóður þinni. Þú ferð í Mál og menningu
fyrir hádegi og kaupir Ævisögu Hannesar
Hólmsteins eftir Óttar Martin Norðfjörð.
Einnig grípurðu nokkra reyfara eftir MacLean
og Bagley. Þá rekstu á skólasystur
þína sem þú varst skotinn í og fór í
bókmenntafræði, losar þig
snöggt við reyfarana og kaupir íslenska
stílfræði og Tvílýsi eftir Thor Vilhjálmsson í
staðinn. Hleypur síðan niður í Eymundsson, skiptir bókunum aftur í reyfara og
tefst eina umferð.

29.

Þú varst búinn að lofa að
fara í kirkju með mömmu
þinni og svo vill til að
séra Hjálmar er að messa í
Dómkirkjunni í kvöld. Þú bítur á
jaxlinn og telur þig geta þolað við
í klukkutíma. Vakan dregst hins
vegar á langinn því séra
Hjálmar syngur eins og
engill og er sífellt klappaður upp. Þú missir úr eina
umferð.

DES

28.
DES
Eina platan sem þú fékkst í jólagjöf var
sólóplatan hans Bigga í Maus. Þú
ákveður því að fara niður í Skífu til
þess að skipta henni. Strákurinn í
búðinni neitar þó að taka við plötunni
þar sem það er ekki lengur pláss fyrir
Biggaplötur í rekkanum. Þú sleppur
þó með að taka aðra Biggaplötu í
staðinn. Nærð að snúa upp á
strákinn með því að taka plötu með
Bigga Ármanns, eitthvað flipp sem
hann gerði fyrir kosningarnar. Ferð
samt aftur um tvo reiti.

24. 30.
DES

Það er Þorlákur sem þýðir skata á Óðinsvé í
hádeginu. Fljótlega eftir hádegið færist smá
brennivínsskjálfti í kallinn og ákavítið er drukkið
grimmt. Strákurinn hringir í þig og rukkar þig
um jólatré sem þú lofaðir að kaupa. Þú ferð í
Blómaval en örfá tré eru eftir. Fljótlega sérðu
fallegt tré en það er einhver fljótari að grípa
það. Þú kannast við kauða og spyrð hvort
þar fari ekki örugglega Siggi stormur. Að
sjálfsögðu
segistu ver
mikill áhugamaður um
krakkaveðrið og ljósmyndasamkeppni
NFS. Hann brosir
og gefur þér tréð.
Áfram um einn
reit.

DES

31.

DES
Áramótaboðið fer allt til fjandans eftir skaupið.
Móðursystir þín var ekki alveg að fíla húmorinn hjá
Hugleiki og Þorsteini Guðmunds. Strákurinn
neitar líka að skjóta upp rándýra fjölskyldupakkanum sem þú keyptir og vill frekar horfa á
Palla Magg. „Hann var svo fyndinn í
Strákunum.“ Vonbrigði. Þú klárar viskíflöskuna og drepst uppi í rúmi hjá móður þinni.
Aftur um tvo reiti.

23.
DES

22.
DES

Blaðamaður frá DV hringir í þig og
biður þig að minnast þess markverðasta á árinu. Þú færist allur í aukana,
talar eitthvað um frið fyrir botni
Miðjarðarhafs og vanmátt Sameinuðu
þjóðanna. Blaðamaður spyr þig þá hvort þú sért
ekki örugglega Krummi í Mínus? Viðvarandi
misskilngur því þú heitir Krummi og konurnar í
bankanum kalla þig alltaf Krumma í Mínus. Þú
lýsir skoðunum þínum á DV og óvandvirkni
blaðamanna. Bíddu eina umferð.

Þú ert kallaður á
húsfund af því að þú ert
sá eini sem ert ekki með rauðar
perur á svölunum. Þú stendur á
rétti þínum til að hafa bláar perur og þegar
nágranni þinn býðst til að borga nýjar perur
handa þér sakar þú hann um jólaperufasisma.
Um leið og þú rýkur á dyr heyrirðu að konan á
móti segir: „Hann er búinn að eyðileggja
blokkina þessi jólin.“ Situr hjá í eina umferð.

1.
JAN

Þegar þú sérð mynd af þér í
Mogganum við grein um
áramótaskaupið undir fyrirsöginni:
„Hvað er fyndni?“ sérðu strax eftir því að
hafa skrifað hana. Hún lítur út einsog
umsókn um skaupið að ári. Það er
hringt í þig frá þremur útvarpsstöðvum
og þú beðinn um að segja betri
brandara en voru í skaupinu. Á eftir er ljóst
að þú verður ekki ráðinn. Farðu aftur um
einn reit.

Enn eitt jólaspilið
spil. Þetta er dæmigert tenSirkus býður lesendum sínum upp á heimasmíðað þarf
er teningur og einhvern
sem
eina
Það
.
ingaspil, líkt og hið sígilda slönguspil
staddur. Leikmenn eru í hlutsmáhlut sem gefur til kynna hvar hver og einn er m
hremmingum sem árstíðinni
verki helgarpabba í 101 Reykjavík og lenda í ýmsu
jólum og áramótum. Þetta
fylgir
fylgja. Markmiðið er að lifa af það amstur sem til ánæg
ju. Góða skemmtun!
sér
lesið
er eitt fárra spila sem menn geta

SIRKUS
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HOLLYWOODSTJARNAN ANITA BRIEM LEIKUR EITT AF AÐALHLUTVERKUNUM Í KALDRI SLÓÐ

Hjá mömmu yfir jólin
Krúttleg stelpa með hafsjó
af hæfileikum og fallegt
bros. Gæti verið góð lýsing
á leikkonunni Anitu Briem.
Þótt hún sé aðeins tuttugu
og fjögurra ára hefur hún
afrekað margt. Byrjaði í
barnaleikritunum en fór svo
til útlanda til þess að læra
fagið. Nú býr hún í Hollywood og leikur í stórmyndum með frægum stjörnum.
Hana langaði þó að reyna
sig á móðurmálinu og er í
einu af burðarhlutverkunum
í Kaldri slóð sem frumsýnd
verður 29. desember. Hvað
fékk hana til þess að þiggja
hlutverkið?
„Ég hef ekki unnið á Íslandi í um sjö
ár og langaði til að eyða nokkrum
dögum í að vinna á móðurmálinu
með íslenskum leikurum. Sagt er að
Þröstur sé snillingur, það gæti hafa
verið kynningarfulltrúi Kaldrar slóðar
en ég er nokkuð viss um að það sé
sannleikur í þessu. Ég taldi alla vega
nokkuð víst að hann gæti látið mig
líta vel út,“ segir Anita og á þar við
Þröst Leó Gunnarsson sem leikur
aðalhlutverkið í myndinni.
Hvernig er þessi stelpa sem þú
leikur?

„Ég leik Elínu, blaðamann, kollega
og nánasta vin Baldurs, persónu
Þrastar Leós. Ég kem mest fyrir í
byrjun myndarinnar þegar áhorfendur eru að kynnast Baldri, hetjunni
sinni, áður en hann hverfur í fang
óvissunnar, leyndardóma og
hávaxinnar dömu.“
Okkur leikur forvitni á að vita muninn
á íslenska bransanum og þeim sem
allir vilja taka þátt í í Hollywood.

„Ég hef takmarkaða reynslu á
Íslandi. Stéttarfélag leikara stjórnar
öllu með harðri hendi í Ameríku
þannig að aðstaða og vinnutími
listamannanna fer eftir ströngum
reglum. Tökulið og leikarar vinna oft
undir erfiðum kringumstæðum hér á
landi og fannst mér þeir einkennast

af einstökum dugnaði. Mikill munur
fyrir leikara er umboðsfólkið. Ég er
með „managera“ og umboðsmenn í
Ameríku og London. Þeir koma upp
öllum fundum og ég kem aldrei að
beinum samningaviðræðum. Þarf
aldrei sjálf að standa í slíkum
formsatriðum sem eru nauðsynleg
hér á landi þó ég þykist vita að
margir íslenskir leikarar yrðu afar
glaðir að þurfa ekki að semja um
launamál sjálfir.“
Anita hefur nýverið leikið í Hollywoodstórmyndinni um leyndardóma
Snæfellsjökuls, Journey to the center
of the earth með stjörnunni Brendan
Fraiser. En hvað er hún að bralla
núna?

„Ég er ýmislegt að malla. Ekkert
sem hægt er að tala um. Það þarf
að hræra grautinn varlega og með
ástúð. Ekki of mikið salt og ekki of
lítið. Svo er best að tala ekki mikið á
meðan, nauðsynleg athygli og
hugarskerpa þarf að vera inni í
kollinum, ekki í munninum,“ segir
Anita ákveðin og bætir við: „Ha, já,

já,“ þegar hún er spurð nánar út í
næsta verkefni.
Hvað fékkstu mikið fyrir Brendan
Fraser-myndina?

„Um leið og mér dettur í hug að þér
komi það við skal ég hafa samband,“ segir Anita og hlær. Nú hefur
hún unnið bæði við sjónvarp og
kvikmyndir. Hvort heillar hana

Hvernig býrðu til ævintýramynd eða
spennumynd og nýtir þér það sem
form til að segja eitthvað sem skiptir
þig máli?
Ég horfði á Poltergeist um daginn
og missti andann í smá stund. Innan
fyrstu mínútunnar er búið að kynna
þig, áhorfandann, fyrir öllum
höfuðpersónunum og staðsetja öll
svæði inni í húsinu þar sem myndin

„Ég lifi núna óútreiknanlegu lífi sem felur í
sér mikil ferðalög og undarlegan vinnutíma.“
meira? „Ég hef verið nógu heppin
að fá að upplifa hvort tveggja og
þetta eru tveir ólíkir miðlar. Núna
liggur áhuginn í átt að kvikmyndum.
Mig langar að þróa mína getu,
vittneskju og tækni í þeim miðli. Ég
horfi öðruvísi á kvikmyndir og skil
betur myndrammana, hvernig þeir
koma til, hreyfingar, ferðalög, liti,
form og munstur, hvernig þeir passa
saman og koma saman til að segja
sögu sem snertir og skiptir máli.

á sér stað án þess að þú vitir það,
þá er ekki enn búið að segja orð.
Svo horfði ég aftur á The Shining …
ég gæti bæði röflað og horft á
Kubrick fram í rauðan dauðann.“
Eitthvað var slúðrað um að Anita og
Brendan Fraser væru að stinga
saman nefjum þegar tökum á
myndinni stóð. Eitthvað til í því? „Ég
tel við hæfi að kalla það slúður.
Bölvað bull.“
Ertu einhleyp?

„Síðast þegar ég gáði. Ég lifi núna
óútreiknanlegu lífi sem felur í sér
mikil ferðalög og undarlegan
vinnutíma. Ég er hrein og bein við
sjálfa mig og þá sem eru mér næstir
og geri greinarmun á fólki sem mér
þykir áhugavert og þeim sem ég vil
hafa nálægt. Ég tók þessa hluti
saman og sætti mig við það að
þetta gæti tekið smá tíma. En þegar
það gerist …“
Komin með blaðafulltrúa?

„Það fer í gang nokkrum mánuðum
áður en næsta verkefni kemur út.“

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

NÝJAR OG SPENNANDI
VÖRUR FYRIR JÓLIN.
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En er Anita ekki búin að kynnast
ógeðslega mikið af frægu fólki? Hver
er frægasti vinur þinn í Hollywood?

„Marlon Brando kemur til mín í
draumum mínum. Við erum vinir. Við
erum náin. Hann stendur í hurðinni
með blik í auga og smjör í vinstri
hendi. Ég hristi hausinn og reyni að
fela litla brosið sem langar að
brjótast út.“

Það dreymir marga um að búa í L.A
og starfa í bransanum, fara í partí
með fræga fólkinu og lesa um sig í
slúðurblöðunum. Margir segja samt
að Hollywood sé falskur bær. Er það
rétt?

„Los Angeles er eins og stórt
úthverfi, mjög útbreidd. Það býður
þér tækifæri til að púsla saman því
lífi sem þú kýst þér. Þú sérð sjaldan
gangandi mann, allir ferðast um á
bílunum sínum, það var einmitt
hugmyndafræðin á bak við kvikmyndina Crash. Bransinn getur
verið eins andstyggilegur eins og
hann er súrefnisgefandi.
Listamannabransinn úti um allan
heim er þannig. Andstyggilegt fólk
er alls staðar. Ég hef fengið tækifæri
að funda með og kynnast einstaklega hæfileikaríku fólki þarna. Ég
minni mig mikið á hvað er mér
mikilvægt, hvað ég vil segja og læra.
Maður hefur lítið upp úr því að taka
sig of alvarlega.
Borgin byrjaði að lifna við fyrir mér
þegar ég hitti hóp af afar góðu fólki.
Borgin er full af fjársjóðum en þetta
eru ekki staðir sem ég hef rambað á
sjálf heldur þarf þér eiginlega að
vera boðið, þá er ég ekki að tala um
gestalista og rauða kalla. Enda get
ég sagt ykkur að gestalistar og
rauðir kallar eru frekar óspennandi
með óspennandi fólki.
Mér finnst lítið vit í að flytja til
borgarinnar og blóta henni svo í
sand og ösku eins og margir gera.
Ef maður byrjar á því á maður
kannski að hugsa sér til hreyfings
eða skoða þann möguleika að
maður sé orðinn bitur til frambúðar.“
Móðir Anitu býr á Mývatni og kemur
hún af og til þangað til þess að
slappa af. Ætlar hún að vera hjá
mömmu um jólin?

„Ég verð heima yfir jólin og
áramótin. Ég á svo góða fjölskyldu,
sjáðu til. Ég valdi vel. Þau gefa mér
kraft og ást. Ég tek þeim ekki sem
sjálfsögðum hlut.“
Arnaldur Halldórsson, pix.is
Andri Ólafss. og Breki Logason
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Estee Lauder
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Chanel
Guerlain
Ghost

Gjafaaskja kr. 4.900

Kaupauki að verðmæti
Kr. 4.000 fylgir

Kr. 10.900
Tilboðsverð Kr.

7.630

TVÆR GLÆSILEGAR VERSLANIR

Kr. 8.900

Öll verð og tilboð gilda til og með 31.12.2006. Birt með fyrirvara um prentvillur. *Gildir ekki með öðrum tilboðum og afsláttum.

Tilboðsverð Kr.

Kr. 9.900

Kr. 10.900

7.565

Tilboðsverð Kr.

9.265

Tilboðsverð Kr.

8.415

Suðurver

Kr. 10.900

Kr. 10.900
Tilboðsverð Kr.

Tilboðsverð Kr.

9.265

Kr. 9.900
Vildarverð Kr.
Hamraborg

   

Opnunartími
Föstudagur
Þorláksmessa
Aðfangadagur

8.415

22. desember kl. 10-22
23. desember kl. 10-23
24. desember kl. 10-14

Bylgjan - snyrtivörur
Suðurveri • 105 Reykjavík
Hamraborg 14a • 200 Kópavogi
S. 414 4200 • ghost@ghost.is • www.ghost.is
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tíska
GUÐBJÖRG HULDÍS förðunarfræðingur

Jólagjöfin í ár
Smá spenningur myndast innra með manni
þegar jólin nálgast. Flestir hafa einhverja hluti á
óskalistanum sínum og bíða og vona að þeirra
uppáhald verði undir trénu. Suma langar í föt,
aðra í tæki og stelpurnar langar flestar í skartgripi. Sirkus kannaði hvað væri á
óskalistanum hjá þremur stelpum og
einum karlmanni fyrir þessi jól.

„Jólagjöfin sem allar konur ættu að
fá í ár er La Mer Moisturizing
cream. Ég hef lengi leitað að hinu
fullkomna rakakremi og hef aldrei
fundið neitt nógu gott. Húðin
breytist líka eftir árstíðunum og í
ljósi kulda og versnandi veðurs
seinustu vikurnar hefur húðin á mér
skroppið saman af þurrki, nefið
flagnað og húðin er mislit af roða.
Mér leið hreinlega illa í húðinni og
fannst ég ekki vera upp á mitt
besta og líta illa út. Ég fór á
stúfana og ákvað að prófa La Mer.
Og ég hef aldrei prófað annað eins
rakakrem! Eftir aðeins þrjá daga
voru þurrkublettirnir á nefinu farnir,
húðin endurheimti gljáann aftur og
ég hreinlega fann húðina fyllast af
raka. Innan við viku fór ég að fá
komment um hvað ég liti vel út og
spurningar um hvað ég væri
eiginlega að gera. Farði leggst
mun betur á húðina og útkoman er
meiri háttar. Þegar húðin verður
svona full af raka, verða allar línur

mun minni og húðin mýkri
viðkomu. Ég get ekki annað
en mælt með þessum
fjársjóði sem mér finnst
þetta vera og það er efst á
mínum óskalista fyrir jólin svo
ég verði nú fín og fersk langt
fram á næsta ár!“

BENEDIKT BJARNASON, verkefnastjóri markaðsdeildar Skjásins

SIGRÚN ANNA WAAGE,
nemi í Verslunarskóla Íslands

„Draumagjöfin í ár myndi henta afar vel því ég
er alltaf að týna lyklum, kortum og öðrum
nauðsynjum. Ég held ég gæti týnt sjálfum mér
ef ég legði mig fram. Þetta er tæki sem heitir
Loc8tor og hjálpar manni að finna einmitt
þessa hluti sem maður er alltaf að týna. Time
Magazine valdi þetta eina af uppfinningum
ársins 2006, en ég týndi auðvitað blaðinu og
þurfti að finna þetta á netinu.
Þessu tæki fylgja litlir sendar sem settir eru á
þá hluti sem ekki er hægt að lifa án: lykla, bíla,
börn og þegar þeir finnast ekki, þá segirðu
tækinu einfaldlega hverju þú týndir
og það
leiðbeinir þér í áttina að því.
Byrjendapakkinn kostar um 8.000
krónur en ég hugsa að ég yrði
ánægðari með bónuspakkann.
Hann kostar rúmar 13.000 krónur
og honum fylgja fleiri sendar.
Ég óttast samt mest að ég myndi
týna þessu tæki. Þá veit ég ekki
hvernig ég fyndi það - né nokkuð
annað.“
Heimasíða tækisins er: http://
www.loc8tor.co.uk/index.asp

„Í jólagjöf langar mig
mest í skartgripi eftir
frænku mína
Hendrikku Waage.
Ætli það væri ekki
hringur sem væri
efstur á óskalistanum mínum. Mér
finnst hringarnir úr
Esju-línunni hennar
æðislegir, ég ætti
reyndar erfitt með að
velja lit þeir eru til í
svo mörgum flottum
litum. Mér finnst
Esju-hringarnir vera
svo flottir af því að
það er hægt að nota
þá við öll tækifæri
hvort sem er í
skólann eða ef ég er
að fara eitthvað fínt.“

XSTREAM DESIGN AN 06 11 001

SUNNA BJÖRNSDÓTTIR, Galleri Sautján
„Ég get ekki valið neitt eitt sem er efst á óskalistanum mínum, mig
langar samt sem áður í ýmsa hluti. Til dæmis langar mig í skartgripi og
eitthvað fallegt í nýju íbúðina mína. Besta jólagjöfin mín er nú þegar á
leiðinni og verður ekki í pakka. Pabbi minn er að koma frá Los Angeles
þar sem hann býr til að verja jólunum með okkur fjölskyldunni. Hann
hefur ekki verið á Íslandi um jól í mörg, mörg ár. Ég get ekki beðið eftir
að fá hann heim.“

SIRKUS
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1994 KOMIÐ AFTUR
Ja hérna, Mary Kate Olsen er búin að lita á sér hárið og ég er að digga það ... hún er að
taka netta Nadiu Auermann* á þetta - en MKO* er jú ein af allra
smörtustu konunum í
celebb-heiminum*. Olsen-tvibbarnir mega eiga það fram yfir
Nadia
Auermann á
hinar Holly-hós* að þær
sýningu fyrir
eru ekkert að hafa sig í
Versace árið
frammi með einhver 9.
1994...
bekkjar-dramatík eins og
Blohan og co* og ég fíla þær!
Þær eru bara að fara í meðferð fyrir
anórexíu og chilla í NY og fara á
Paris fashion week og svona, ekki
á fyllirí að rífast við hótelerfingja!

Hottnett*
er ekki
hætt saman
veiii!

2

KONAN SEM BRÆDDI KLAKANN!

Mmmmmmmmmm..... þetta er konan hans Ice-T hún Coco. Hún er skínandi dæmi um
náttúrulega fegurð eins og hægt er að sjá á þessum overly-photoshopped* myndum af
henni. Coco var að skeggræða hjónalíf þeirra en þau hafa verið lengi gift á Hollywoodmælikvarða* eða 5 ár úfff það er aldeilis - og gefur í skyn að það sé til erótískt video af þeim.
Við verðum bara að bíða spennt
eftir því - umm ó guð ég datt
næstum því af stólunum
mínum af undrun, eða þannig,
hún er nú enginn nýgræðingur
bak við myndavélina fatalaus
blessunin! En hún Coco er sko
með munninn fyrir ofan brjóllurnar
og sagði að ef það myndi leka út
þá gætu þau huggað sig við að
þau litu vel út á því!

3

LJÓSKUR SKEMMTA SÉR
BETUR EN ... AÐRIR!

Með svartabeltið
í Hollywood
FUG-STILES!*

Hérna er nú Íslandsvinkona okkar
hún Julia Stiles sem lék í hinu epíska
stórvirki A little trip to Heaven - en að
það standi Stiles í nafniu hennar er mér
óskiljanlegt þar sem hún virðist vera
verulegas skert á tískusviðinu. Ég meina,
hefði það drepið hana að smella á sig
smá meik-öppi* á frumsýningunni á The
Children of Men hérna????!

Ice-T
e
það r sem sa
sem
gt
ass-m kallast
an*..
.

R
U
LÓ
S
G

SAY IT AINT SATIN DUDE!

5

4

BÓLGIN BRIT BRIT

Mér er þetta gjörsamlega
óskiljanlegt hvernig Brit Brit* fer frá
því að vera temmilega aðlaðandi í það
að líta út eins og
blöðruselur á
meltunni! Skvísan
ákvað að sleppa
út einu djammkvöldi og skella
sér á NBA-leik
þessi elska! En
sjáiði hún er alveg
hammer-time* í
framan og bólgin
og ég veit ekki hvað og hvað. Stelpan er
kannski aðeins að reyna að leggja inn
góða hegðun áður en þau skella sér í
réttarsalinn og rífast um kristal-snakkskálarnar sínar og derhúfu-haldarana!

Sko ég dýrka Kelis og Nas er einn af mínum all time favorite hip hop artist* en ... ég á
soldið bágt með átfittin* þeirra hérna en þau eru í svart/hvíta útgáfupartýinu á plötunni
hans “Hip hop is dead”.
Reyndar er ég að venjast
hárinu á henni en það er
svo lengi sem hún passar
upp á að hafa það hvítt en
ekki gult - það er alveg
bannað og gerir engum
greiða að trítla um með
golden shower-hár*! Nas
er svo í einhverjum oriental*
satín blóma jakkafötum
iiiieewww shii homie you
crazy? Eina sem er samt í
lagi er Destiny dóttir hans
sem stendur í plein svörtum
kjól á milli þeirra!

LÆRÐU LINGÓIÐ
Holly-hós

Ass-man

Hammer-time

Oriental

Josh Hartnett og
Scarlett Johansen

Hottnett

Hollywood glyðrurnar

Slæmu ásigkomulagi, að
vera sjúskaður

Asískum jakka

Nadiu Auermann

Lindsay Lohan og
(ó)vinkonur hennar

Sumir vilja meina að
menn skiptist í rass eða
brjóstkalla… að þeir fíli
annaðhvort betur

All time favorite hip hop artist

Látlausum

Uppáhalds hip hop
listamaðurinn minn

“dude looks like a lady”

Var mjög frægt þýskt
módel og á það til að
módelast enn þá - litaði
síða hárið á sér alhvítt og
varð megastjarna fyrir
vikið.
MKO

Mary Kate Olsen
Celebb-heiminum

Stjörnu veröldinni

Blohan og co

Hollywood-mælikvarða

Hjónabönd hafa því miður
ekki lifað lengi í flestum
tilvikum
Overly-photoshopped

Ofsalega mikið unnar
myndir í Photoshopmyndvinnslu forritinu

Fug-Stiles

Ljótalína Stiles - það að
vera ekki sætur er fug
sem er stytting á fuckin

Átfittin

ugly

Golden shower-hár

fug

Pissugult hár

Brit Brit

iiiieewww shii homie
you crazy

Britney Spears

Útganginn á þeim,
fatnaður

ELDVARPA
VIKUNNAR
Sá sem verður steiktur á
teini þessa vikuna er
engin önnur en Nicole
Scherzinger eða
aðalsöng-skækjan í
Pussy Cat Dolls.. uss
sem er nú yfirleitt afar
sæt og ææ ok ég
hef sjaldan séð
hana smart en ok
hún er voða hott en shiii eins og
vinir mínir í
Aerosmith sögðu í
gamla daga „dude
looks like a lady“* og
þá í þessu tilviki lady
look like a dude*!
Guðanna bænum,
farðu nú úr trannyátfittinu og í
eitthvað fallegt
stelpa það er
hryllingur að
horfa svona
upp á þig! Og
hvað er með
hárið og
svipinn !!!!

ELDVARPAN

WHO FRÉTTIR
CARES
Mikið er ég fegin að við getum öll andað léttar
því Sharon Stone og Christian Slater hafa loks
ákveðið að staðfesta samband sitt fyrir okkur
almenningnum. Ég verð að segja fyrir mitt leyti
að núna get ég barasta sofið á kvöldin - vegna
þess að óvissan var að fara með mig! En já
ég verð að segja að þetta verður að teljast
með skrítnari blöndum sem ég hef séð í
celebb-samböndum lengi - jafnvel síðan
Heather Locklear og David Spade!

Plein

gaurinn lítur út fyrir að
vera gella, gamalt og gott
lag með Aerosmith
Lady look like a dude

Gellan lítur út eins og
gaur
Tranny-átfittinu

Klæðskiptingafatnaður

ojjjjj ertu alveg galinn vinur

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

22.12.06

SIRKUS
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um helgina
TEKINN ÞAÐ HAFA MARGIR VERIÐ TEKNIR AF AUDDA

n
n
i
k
e
T
f
Best o

Halla Vilhjálmsdóttir, Hörður Magnússon, Bubbi Morthens og Björgvin
Halldórsson eiga öll að minnsta kosti eitt sameiginlegt. Auðunn Blöndal
hefur tekið þau öll. Sirkus ákvað að taka saman bestu setningarnar úr
þáttunum í vetur. Fylgist svo spennt með á nýju ári.

„Þú ert bara lítill
tappi...krumpaður
að innan“

„Ekki...vera að
ýta við mér“

„Ertu ekki að
grínast?“

„Þetta er besta
platan í dag“

DANNI DELUXE OG DÓRI DNA ERU MANNÝGIR KJÚKLINGAR ÚR MOSFELLSBÆ

STEINÞÓR
MÆLIR MEÐ

1

2

DEERHOOF - +81

Deerhoof átti eina af plötum
ársins 2005 og væntanleg
skífa, Friend
Opportunity,
gæti orðið ein
af plötum
ársins 2007.
Fyrsta tóndæmið ýjar að
minnsta kosti ískyggilega
mikið að því.
CLAP YOUR HANDS SAY
YEAH - Underwater (You
and Me)

Höldum okkur
við lög af
spennandi
plötum sem
koma út á
næsta ári en CYHSY ætla að
gefa út plötuna Some Loud
Thunder. Lag með hressandi
bjöllum og kraumandi stuði.

3

Nennum ekki einhverju væli
Daníel Deluxe er einn
heitasti plötusnúður
bæjarins. Og stendur fyrir
Gullgleði Danna Deluxe
annan í jólum á Thorvaldsen bar. „Ég spila
aðallega hiphop en bæti
alls konar fönki, diskói og
almennri stemningu inn í
þetta,“ segir Danni um
Gullgleðina sem haldin er
í fyrsta skipti nú í ár. „Við
hvetjum fólk til þess að
mæta með eins mikið af
gulli og það getur. Svo er
það bara Havana Club
og allir í stuði.“
Danni var einnig að gefa
út plötu með rappkónginum Dóra DNA. Strákarnir
lýsa þessu sem mixtape-i
en þar er margt sniðugt

að finna. „Þetta er
skíturinn með stóru S-i
og litlu í-i. Við vildum
koma þessu frá okkur
fyrir árslok, þá erum við
bara með hreint blað á
nýju ári,“ segir Dóri en
þeir drengir hafa ekki
gefið neitt út lengi. „Nei
við höfum bara kannski
ekki verið nógu einbeittir
enda nóg annað að gera.
Ég er til dæmis á fullu í
prófum í háskólanum
núna,“ segir Danni en
það er margt annað en
tónlist að finna á mixtapeinu. Meðal annars
símaviðtal við Dóra vegna
Gullkindarinnar, Morfísræðu og ljóð. „Þarna er
nóg af gúmmelaði eins

FM957

HEIÐAR
MÆLIR MEÐ

1

Wet and Rusting

Meira pre-2007, af plötunni
Friend and Foe. Skrýtið lag en
skemmtilegt og fer með mann
um víðan völl.

Danni Deluxe Skýtur leirdúfur í frístundum en er aðallega að þeyta
skífum á bærum bæjarins.

Hlustaðu á þetta ...

JAMES MORRISON
The pieces can´t fit anymore

Enn einn
smellurinn af
plötunni
„Undiscovered”
frá meistara
James Morrison. Hugljúft og
þægilegt lag. Flott plata frá
flottum söngvara.

2

og við kjósum að kalla
það. Við erum sérstaklega ánægðir með hvað
textarnir eru „current“.
Þarna er lag um Aron
Pálma heim og svona
málefni dagsins í dag, við
nennum ekki einhverju
væli.“
Strákarnir verða með
partí á Prikinu á gamlárskvöld og svo er það bara
Gullgleðin og eitthvað

veglegt á nýju ári. Þeir
eru báðir úr Mosfellsbæ
en á plötunni er að finna
lagið Mosó. Eru ekki bara
kjúklingar í Mosfellsbæ?
„Þetta er bara uppvöxtur
okkar í hnotskurn og það
eru bara kjúklingar og
pitsur í Mosfellsbæ. Þetta
eru samt mannýgir
kjúklingar,“ segir Dóri
DNA góður á því að
lokum.

Tónleikagagnrýni í Sirkus

AKON FEAT SNOOP DOGG
I wanna love you

Þessi tappi á eina mest seldu
plötuna í Bandaríkjunum um
þessar mundir en gripurinn
heitir „Konvicted”. Hér fær
Akon engan annan en Snoop
Dogg til liðs
við sig og
útkoman er
vægast sagt
frábær.

Dóri DNA Segir nægt gúmmelaði á dísknum Stelpur og Chill.

MENOMENA -

„Hvaða plata
er þetta?“

3

AVRIL LAVIGNE
Keep holding on

Það hefur borið lítið á Avril
Lavigne síðustu
misserin en hér
kemur hún sterk
inn með titillag
myndarinnar
„Eragon”. Frekar
týpískt Avril
Lavigne lag en samt formúla
sem gengur klárlega upp.

Vertu þarna ...

Óryðgaður Trabant í toppstandi
Nasa við Austurvöll. 16. desember 2006.
„Við vorum hættir. En þá kom Gísli Galdur og
sagði það algjöra vitleysu. Þess vegna erum
við hér,“ sagði Ragnar Kjartansson, söngvari í
Trabant, rétt áður en hann skvetti kampavíni
yfir mannskapinn. Takk Gísli. FM BELFAST
og STEED LORD sáu um upphitun og stóðu
sig prýðilega. Múnderingin á þeirri síðarnefndu kannski „too much“ fyrir minn smekk

Ú

t er komin platan FRÁ HEIMSENDA
með hljómsveitinni Forgotten Lores.
Margir hafa beðið lengi eftir þessari
frábæru plötu rappsnillinganna. Þeir
verða eldhressir á því milli jóla og nýárs
og halda útgáfutónleika 29. desember í
Þjóðleikhúskjallaranum. Allir að tékka á
plötunni og tónleikunum ef þið eruð í
stuði. midi.is. Tjékk itt!

22.12.06

en músíkin var flott. Marga tónleikana hefur
maður farið á og mörg böndin séð í sjónvarpinu. En það er nú bara einu sinni þannig að
Trabant er tónleikaband á heimsmælikvarða.
Skemmtunin margfaldast við það eitt að sjá
hálfnakta, sveitta, glimmmerborna karlmenn
syngja um ástina við elektróskotið stemningarundirspil. Það eru ekki mörg bönd á landinu
sem fylla Nasa. En það gerði Trabant þetta
kvöld. Nýtt efni var leikið sem lofar góðu og
er bara vonandi að þeir haldi fleiri svona
tónleika á næstunni. Innistæðan er að
minnsta kosti til staðar. Stórfenglegur
performans hjá bandinu og næstbestu
tónleikar sem undirritaður hefur séð. Þeir
bestu voru á sama stað, með sama bandi,
fyrir ári síðan. Trabantinn er svo langt frá því
að vera orðinn eitthvað ryðgaður. Hann er í
toppstandi og bíður eftir að láta keyra sig
hring eftir hring eftir hring.
Breki Logason

A

llir dansþyrstir í jólaskapi ættu ekki að láta
Pravda framhjá sér fara í kvöld. Þar kemur
Sean Danke (Grétar G) fram ásamt Ghozt og
Brunhein á Flex Music kvöldi. Grétar stoppar
stutt á Íslandi yfir jólin og ætlar að taka vel á því.
Það er ekki oft sem sá möguleiki er til staðar að
upplifa guðföður danstónlistar á Íslandi í eigin
persónu þessa stundina þar sem kappinn býr
erlendis. Ekki missa af þessu!

SIRKUS

Það einfaldlega gerist ekki betra!

Sálin
hans
Jóns
míns
Addi Exos
Grétar G
DJ Víkingur
DJ Björn Þór

Sérstök forsala til 28. desember á www.broadway.is
Verð í sérstakri forsölu krónur 2.500,Almennt verð krónur 3.500,20 ára aldurstakmark
Húsið opnar á miðnætti
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Barnvænt
og fjörlegt
Jólaskraut þarf alls ekki allt
að vera til punts.
Það vill oft brenna við að jólaskraut er viðkvæmt og brothætt. Þá þarf að forða fallegu
glerkúlunum úr greipum lítilla
grallara sem heillast af fallegum litum og styttum sem endurkasta ljósinu úr ljósaseríum.
Til að ekki þurfi stöðugt að
vera að skammast í börnunum
að passa sig í kringum dýrmætt
jólaskrautið er sniðugt að fjárfesta í skrauti sem börnin geta
leikið sér með og komið við án
þess að hætta sé á að það
skemmist. Slíkt skraut fæst til
dæmis í Accessorize í Kringlunni
þar sem þessar
skemmtilegu fígúrur búa.

Prófar eitthvað nýtt
á hverjum jólum
Ingu Eydal finnst hver jól
sérstök.
„Góðar endurminningar og falleg jólatónlist er það sem helst
kemur mér í jólaskapið,“ segir
Inga Eydal söngkona en hún er
nýlega flutt á Selfoss og heldur
sín fyrstu jól þar í ár.
Inga vill prófa eitthvað nýtt
um hver jól, hvort sem það er í
mat eða skreytingum. „Hefðir
eru fínar svo lengi sem þær
trufla mann ekki. Ég er svo heppin að búa með fólki sem er tilbúið
að prófa nýja hluti og við breytum reglulega til.“
Inga er komin af miklu tón-

listarfólki og hefur sjálf sungið
lengi, fyrst með Ingimar Eydal,
föður sínum, og núna undanfarið
hefur hún sungið með Ingimari
syni sínum.
„Jólin voru eini tíminn í minni
barnæsku sem við sungum öll
saman inni á heimilinu. Pabbi
spilaði alltaf á píanóið um jólin
og við sungum öll saman jólalög.
Ég á margar fallegar minningar
frá jólum þegar ég var yngri. Afi
minn var mikið jólabarn og
fyrsta desember fórum við alltaf
til hans og ömmu og skreyttum
allt húsið. Sjálf skreyti ég töluvert en er dugleg að breyta til.“
ÎHÎ

)NGA %YDAL SEGIR UM AÈ GERA AÈ HALDA
EKKI OF FAST Å HEFÈIRNAR UM JËLIN

SG

Winx 300 heilsurúmin sóma sér vel í
fallegum og vönduðum svefnherbergishúsgögnum frá Zack.

Góðan dag!
Við gerum okkur grein fyrir því að góður svefn er ein mikilvægasta forsenda vellíðunar og góðrar heilsu. Þess vegna höfum við nú ákveðið að
bjóða til sölu Winx 300 heilsurúm frá Lattoflex í Þýskalandi. Lattoflex
hefur verið í fararbroddi í þróun heilsurúma í hálfa öld og eiga Winx 300
rúmin sér enga hliðstæðu.

Winx heilsurúmin uppfylla fjögur skilyrði sem eru forsenda rétts stuðnings við bak og þess að vakna endurnærð og úthvíld að morgni:

• Þau bæta blóðflæði með vöðvaslakandi örhreyfingum. Winx virkjar
eðlilegar hreyfingar í svefni og skilar
hreyfiorkunni mjúklega til líkamans
ólíkt mörgum öðrum rúmum sem draga
í sig orkuna.

• Axla- og mjaðmasvæði eru mýkri til
að halda bakinu beinu og losa spennu.
Þrískipt fjöðrunarkerfi stuðlar að endurnærandi svefni. Að auki veitir næmni
sérhannaðra vængja líkamanum breytilegan stuðning óháð þyngd.

• Álagspunktar eru hverfandi vegna
vængjanna sem Lattoflex hefur þróað
ásamt Evo dýnunum sem eru hannaðar
með tilliti til lögunar líkamans.

• Rúmin eru að auki stillanleg undir
baki og öxlum eftir breytilegum þörfum
hvers og eins, og þau fást einnig með
slakandi nuddkerfi.

Fjárfestu í betri líðan!
Skoðaðu vefsetur okkar www.eirberg.is til að fá nánari upplýsingar um Winx 300 heilsurúmin
eða komdu í verslun Eirbergs að Stórhöfða 25 (gulu húsin). Í desember er verslunin opin
á laugardögum kl. 11:00 - 16:00 og á virkum dögum kl. 9:00 - 18:00.

Stórhöfða 25 • 110 Reykjavík • sími 569 3100 • www.eirberg.is
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¶ETTA JÎTUSETT F¾ST Å &RÒNNI Å (AMBORG

Alvöru hjól LINHAI
sem fer alla leið

*ËLASVEINNINN MINN K¹TI KARLINN MINN

Jólaskraut
sem vekur upp
fortíðarþrá
Í fornmunaverslunum má finna
gamalt jólaskraut sem minnir
á fyrri tíma.
Jólin snúast að miklu leyti um
nostalgíu og hefðir. Gamalt jólaskraut getur orðið til þess að vekja
upp gamlar og ljúfar minningar,
auk þess sem það er stofuprýði.
Ekki er til mikið af antikskrauti, enda fólk gjarnt á að halda

í þá muni sem því þykir vænt um.
Eitthvað má þó finna af því og er
tilvalið að safna í eina hillu sem er
þá eins konar minningarhilla.
Fyrir þá áfjáðu má alltaf fara á
eBay, og aðrar sambærilegar síður,
og þefa uppi jólaskraut úr öðrum
heimshornum frá ýmsum tímum,
jafnvel frá tímum þegar Íslendingar héldu upp á jólin með einu
kerti í glugga í dimmum torfbæ.

%ITTHVAÈ ER ÖETTA JËLATRÁ GISIÈ ENDA ¹N
EFA BÒIÈ AÈ NOTA UM MÎRG JËL

TG

þjarkur 4x4

*Hjólin koma götuskráð

Borgartúni
Borgartúni 36
36 588
588 9747
9747

VIÐ FELLSMÚLA

GÓLFLAMPAR

&2¡44!",!¨)¨(%)¨!

&RÒIN Å (AMBORG SELUR MARGA JËLADÒKA
SEM MINNA ¹ Ö¹ SEM AFI OG AMMA
NOTUÈU

-ARÅA MEY BÅÈUR ÖESS
AÈ HALDA JËL Å &RÒNNI Å
(AMBORG

*ËLASTJARNA ÒR &RÅÈU FR¾NKU

*ËLAKÒLUR SEM ERU
KANNSKI EKKI SÁRLEGA
GAMLAR EN AFSKAP
LEGA GAMAL
DAGS ¶¾R
F¹ST Å &RÅÈU
FR¾NKU

.EFIÈ ¹ ÖESSUM BENDIR TIL AÈ HÁR SÁ
'¹TTAÖEFUR ¹ FERÈ

2495-

GÓLFLAMPI
Litir: Gylltur og kopar

3995-

GÓLFLAMPI, TVÖFALDUR
Litir: Kopar, gylltur og stál
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jólaskrautið }

Kyrrð eftir innkaup
Á Þorláksmessukvöldi standa
KFS og KSS fyrir samkomu í
Friðrikskapellu á Hlíðarenda.
Þar getur fólk komið og átt
rólega stund.

*ËLAHJÎRTUN ERU ALLRA DANSKASTA
JËLASKRAUTIÈ

$ANSKA HJARTAÈ
SL¾R INN JËLIN
(# !.$%23%. &,¡44!¨) &9234!
*«,!(*!24!¨

(IÈ D¾MIGERÈA RAUÈA OG HVÅTA
FLÁTTAÈA PAPPÅRSHJARTA ER Å $AN
MÎRKU N¹NAST AÈALT¹KN JËLANNA
ENDA ER JËLAHJARTAÈ DÎNSK UPP
FINNING 3AGA ÖESS N¾R EKKI LANGT
AFTUR EN FYRSTU HEIMILDIR UM FLÁTTUÈ
HJÎRTU ¹ JËLATRJ¹M Å $ANMÎRKU ERU
FR¹ ALDAMËTUNUM NÅTJ¹NHUNDRUÈ
%LSTA JËLAHJARTAÈ SEM SÎGUR FARA AF
KLIPPTI OG FLÁTTAÈI (# !NDERSEN
EN HANN HAFÈI MIKIÈ GAMAN AF
ÖVÅ AÈ KLIPPA ÒT ÒR PAPPÅR %LSTA
VARÈVEITTA JËLAHJARTAÈ ER FR¹ ¹RINU
 OG SKIPAR HEIÈURSSESS Å
DANSKA ÖJËÈMINJASAFNINU 4ALIÈ
ER AÈ ¹ST¾ÈA ÖESS AÈ JËLAHJARTAÈ
VARÈ SVONA ¹STS¾LT Å $ANMÎRKU SÁ
SÒ AÈ LEIKSKËLABÎRN EIGA AUÈVELT
MEÈ AÈ BÒA ÖAU TIL OG ÖVÅ SKIPUÈU
ÖAU HEIÈURSSESS ¹ MÎRGUM DÎNSK
UM HEIMILUM (JÎRTUN VORU TALIN
ÖROSKA SKÎPUNARG¹FU BARNANNA
ÖOLINM¾ÈI FÅNHREYFINGAR OG
SJ¹LFSAGA ¶EIR SEM TELJA SIG SKORTA
EINHVERN ÖESSARA EIGINLEIKA GETA
ÖVÅ HAFIST HANDA OG GERT SVO SEM
EINS OG EITT JËLAHJARTA ¹ÈUR EN JËLIN
GANGA Å GARÈ

Miðbærinn er lifandi staður á Þorláksmessu. Fólk þeytist um og
margir kaupa síðustu jólagjafirnar
í stresskasti. KFS og KSS, kristileg
samtök menntaskóla- og háskólanema, standa fyrir samkomu klukkan 23.30 í Friðrikskapellu að kvöldi
Þorláksmessu. Tilefnið er að gefa
fólki kost á að eiga rólega stund
fyrir jólin. „Við viljum leyfa fólki
að hvíla sig, slappa af eftir jólainnkaupin og fá jólastemninguna beint
í æð svona rétt fyrir jólin,“ segir
Þóra Jenný Benónýsdóttir, einn af
skipuleggjendum samkomunnar.

Allir eru velkomnir í Kapelluna.
„Við munum syngja jólasálma,
hlusta á hugvekju frá Höllu Jónsdóttur, kennara við Kennaraháskóla
Íslands, og systurnar Rannveig og
Erla Káradætur syngja,“ segir Þóra.
„Svo endum við að sjálfsögðu á því
að syngja Heims um ból og fá okkur
heitt súkkulaði og piparkökur.“
Síðustu ár hafa á bilinu 100 til
200 manns lagt leið sína í kapelluna
á Þorláksmessukvöldi enda er kapellan í leiðinni fyrir þá sem eru á
leið heim frá miðbænum. „Ég hvet
bara alla til að mæta og eiga með
okkur rólega og góða stund,“ segir
Þóra. „Stund sem er alveg í anda
jólanna.“
TG
¶ËRA *ENNÕ HVETUR FËLK TIL AÈ M¾TA Å
&RIÈRIKSKAPELLU ¹ ¶ORL¹KSMESSUKVÎLD OG
EIGA RËLEGA STUND

<Z[Âj[VaaZ\Vih`j
Í desembermánuði erum við með glæsileg tilboð
í tilefni opnunar á nýrri verslun í Suðurveri.
Komdu í nýju verslunina í Suðurveri
eða í Hamraborg og skráðu þig
sem Vildarvin Bylgjunnar og nýttu
þér frábær tilboð til áramóta.


(h%a{i
ijg

V[

Kr. 9.900
Vildarverð Kr. 8.415

Óskalisti }
5.' +/.! 3%- .µ,%'! &%34)
+!50  3)..) &92345 ¥"²¨ «3+!2
3¡2 -%¨!, !..!23 !¨ & 3*«.
6!2033+0 /' 3+²2).'!&®45 ¥
*«,!'*®&

6ERKF¾RATÎSKU
MEÈ NOKKRUM
VERKF¾RUM TIL
D¾MIS HAMRI
SKRÒFJ¹RNI
DÒKAHNÅF OG
ÖESSH¹TTAR
NAUÈSYNJUM

Kr. 9.900
Vildarverð Kr. 8.415

$ËSAHNÅF UPPTAKARA KLËSETTBURSTA
BRAUÈBRETTI ÖEYTARA OG AÈRA HLUTI
SEM VONT ER AÈ UPPGÎTVA ¹ ÎGUR
STUNDU AÈ EKKI ERU TIL

Kr. 10.900
Vildarverð Kr. 7.630

&ALLEGA MYND TIL AÈ HENGJA UPP ¹
VEGG
+AFFIKÎNNU BOLLA SYKURKAR OG
ANNAÈ TILHEYRANDI 'LÎS MOPPU OG
SKÒRINGARFÎTU

TVÆR GLÆSILEGAR VERSLANIR

INNGÖNGU TILBOÐ
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&ÅN HANDKL¾ÈI RÒMFÎT SJËNVARPS
SK¹P STËLA

V[

Kr. 10.900
Vildarverð Kr. 9.265

Kr. 10.900
Vildarverð Kr. 9.265

Kr. 8.900
Vildarverð Kr. 7.565

Kr. 10.900
Vildarverð Kr. 9.265

Suðurver

Allir sem gerast Vildarkorthafar í desember
fá 15% afslátt af öllum
vörum*
Sem Vildarkorthafi hlýtur þú:
• 10% fastur afslátt
• Sértilboð

Hamraborg
Opnunartími í desember
fimmtudagur
21
desember
föstudagur
22
desember
laugardagur
23
desember
sunnudagur
24
desember
mánudagur
25
desember
þriðjudagur
26
desember
miðvikudagur
27
desember
fimmtudagur
28
desember
föstudagur
29
desember
laugardagur
30
desember
sunnudagur
31
desember

• Afslátt af gjafakortum
• Afslátt af snyrtistofu
kl. 10-22
kl. 10-22
kl. 10-23
kl. 10-14
lokað
lokað
kl. 10-18
kl. 10-18
kl. 10-19
kl. 10-14
kl. 10-14

   

Bylgjan - snyrtivörur
Suðurveri • 105 Reykjavík
Hamraborg 14a • 200 Kópavogi
S. 414 4200 • ghost@ghost.is • www.ghost.is
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4IL SÎLU '-# *IMMY STËRI "LASER ¹RG
k   DIESEL ÖARFNAST LAGF¾RINGAR VERÈ
 ÖÒS %INNIG ËSKAST mVETRARDEKK
UPPL Å S  
4IL SÎLU ER 4OYOTA #OROLLA ¹RG k %KINN
 ÖÒS ¶ARFNAST LAGF¾RINGA FYRIR SKOÈ
UN OG F¾ST ÖVÅ ¹  ÖÒS STGR 5PPL Å S
 

  ÖÒS



-ËTORHJËL
)CEBIKEIS AUGLÕSIR

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

!&'2%)¨3,!. %2 /0).
6)2+! $!'! p
5- (%,'!2 p

«SKA EFTIR  VÁL Å /PEL :AFIRA ¹RG k
5PPL S  
 VARAHLUTI Å JA DYRA 3UNNY ¹RG k
,EGACY k !CCENT k  STK DEKK 
2 ¹  Ö 3  

6INNUVÁLAR
WWWSNJOKEDJURIS

-IKIÈ ÒRVAL FYRIR VINNUVÁLAR OG VÎRUBÅLA
WWWSNJOKEDJURIS 3KM EHF 5PPL Å S
 
4IL SÎLU MÎLUNARSAMST¾ÈA SEM INNI
HELDUR TVO KALKBRJËTA TV¾R HÎRPUR
MATARA OG F¾RIBÎND %INNIG #ASE  
HJËLASKËFLA 3  

.ÕR #HRYSLER 'RAND 6OYAGER $ISEL EYÈSLA
  , Å BLÎNDUÈUM AKSTRI  MANNA
LEÈUR ALLT RAFKNÒIÈ S¾TI FELLANLEG NIÈUR
Å GOLF ¹LFELGUR SAMLITUR FULL ¹BYRGÈ
ÖJËNUSTAÈUR AF 2¾SI -ILLJËN KR AFSL¹TTUR
FR¹ LISTAVERÈI /KKAR VERÈ  ÖÒS

3PARIBÅLL EHF
3KÒLAGÎTU   2EYKJAVÅK
3ÅMI  
WWWSPARIBILLIS

--# ,  ¹RG k NÕSK Å GËÈU
STANDI !NNAR BÅLL FYLGIR MEÈ SEM VARA
HLUTUR SEM ER VÁLARLAUS 6  Ö 3
 
'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

,YFTARAR

"ÅLAPARTASALAN S

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

&ELLIVEGGIR ®RYGGISHLIÈ 3ËLHÕSAHURÈIR
!DDCO %HF 3   ADDCO ADDCO
IS !UÈBREKKU   +ËP

(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

)SUZU PICKUP  ¹RG k m BREYTTUR
6ERÈ  ÖÒS 5PPL Å SÅMA  

0ARTAR S  

-INKAPELSAR

(VERNIG V¾RI AÈ FARA Å BÅLTÒR TIL +EFLAVÅKUR
'OTT ÒRVAL AF MINKAPELSUM *AKOB S
 

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

*EPPAR

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

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

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

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

-JÎG GOTT VERÈ

4IL SÎLU .ISSAN 0RIMERA  EK 
ÖÒS SSK .ÕSKR¹ÈUR  ,ISTVERÈ
 ÖÒS &¾ST ¹  ÖÒS 5PPL Å S
 
(YUNDAI %LANTRA .ORDIC 3TYLE ¹RG k
EK  ÖÒS 6ERÈ  ÖÒS 5PPL Å S
 
3AMLITAÈUR SILFUR +ÅA BÅLL MEÈ 
L¹NI ,ÕSING ,ÅTÈ KEYRÈUR UPPL Å S 


+ÎRFUBÅLALEIGAN

(ONDA #26 %XECUTIVE ¹RGERÈ  TIL
SÎLU 4OPPEINTAK +EYRÈUR AÈEINS ÖÒS
KM 3J¹LFSKIPTUR TOPPLÒGA OG LEÈUR
Å S¾TUM $ÎKKGR¹R AÈ LIT -JÎG VEL
MEÈ FARINN 3ELST ¹ MJÎG GËÈU VERÈI
HVÅLANDI GOTT BÅLAL¹N 5PPLÕSINGAR Å
SÅMA  

  ÖÒS

*EEP 'RAND #HEROKEE ,IMITED 8 ¹RG
 EK  ÖKM 6ERÈ  ÖÒS
%INN HLAÈINN AUKABÒNAÈI TD DVD LEÈUR
TOPPLÒGA 'ETUM B¾TT BÅLUM ¹ PLAN OG
SKR¹ 3   (EIMSBÅLAR ËSKA VIÈ
SKIPTAVINUM SÅNUM 'LEÈILEGRA *ËLA

(EIMSBÅLAR
+LETTH¹LSI   2EYKJAVÅK
3ÅMI  
WWWHEIMSBILARIS

"ÅLAR TIL SÎLU

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  

«DÕR OG GËÈ ÖJËNUSTA 6INNUH¾È 
METRAR 3ALA OG LEIGA 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  
'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
4IL SÎLU .ISSAN 4ERRANO ¹RG k OG k
B¹ÈIR   DIESEL BEINSK 3  

0ALLBÅLAR

,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

(JËLBARÈAR
LFELGUR ¹ .ISSAN !LMERA m TIL SÎLU
5PPL Å S  

6ARAHLUTIR

'ËDUR  MANNA DISEL (YUNDAI (
k ¹RG EKINN  ÖKM SKODUN k
,ISTAVERD  SELST ¹ 
5PPL Å SÅMA  

"ÅLAPARTAR OG ÖJËNUSTA 3
 

4IL SÎLU 'OLF ¹RG k %K  Ö  GÅRA "ÅLL
Å GËÈU ¹SIGKOMULAGI 6ERÈ  Ö 5PPL
Å S  
4IL SÎLU --# ,ANCER ST X k MIKIÈ
YFIRFARINN 6ERÈ  ÖÒS 3  

4IL SÎLU

$ODGE 2AM    $IESEL ¹RG 
NÕR BÅLL 4OPPLÒGA LEÈUR EINN MEÈ ÎLLU
3  

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

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

3AUMAVÁLAR

 0HAFF IÈNAÈARSAUMAVÁLAR Å BORÈUM
4ILBOÈ 3  
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4IL BYGGINGA

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

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


"¾KUR

6%2+&2) 4), 3®,5

6ERSLUN
'EFINS
  VIKNA "ORDER #OLLIE ,ABRADOR HVOLPAR
F¹ST GEFINS ¹ GËÈ HEIMILI 5PPL Å S 


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

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

n KR *ËLAVERÈ KR
+EILA n 7
n KR *ËLAVERÈ KR
KR *ËLAVERÈ KR
n KR *ËLAVERÈ KR
n KR *ËLAVERÈ KR

4ÎLVUR
«DÕRAR TÎLVUVIÈGERÈIR

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

!LLT ¹ ÒTSÎLU

&R¹B¾RAR JËLAGJAFIR   AF ÎLLU Å BÒÈ
INNI /PIÈ TIL  Å KVÎLD 3IGURSTJARNAN 3
  &¹KAFENI BL¹U HÒSIN 

'ÅTARKENNSLUBËK $6$ OG #$ 
WWWMOJOMUSICIS

+EILA n 7
KR *ËLAVERÈ KR

!PPLE -AC"OOK0RO  M¹N N¹NAST
ËNOTUÈ TIL SÎLU +OSTAR NÕ  Ö VERÈ
¶ S   SA

"¥,!2 4), 3®,5

(LJËÈF¾RI
+EILA n 7
KR *ËLAVERÈ KR

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

0IZZAK¾LIBORÈ TIL SÎLU

0IZZAK¾LIBOÈ JA ¹RA GAMALT CM ¹
LENGD OG CM ¹ BREIDD H¾È CM
3ELST ¹ CA  ÖÒS 5PPL Å S  

+EILA n 7
KR *ËLAVERÈ KR

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

+EILA n 7
KR *ËLAVERÈ KR

.ISSAN 0ATROL p $ISEL ¹RG
 EKÖKM nBREYTTUR
BSK Å TOPPSTANDI 6ERÈÖ
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  
EÈA ¹ WWWBILAHORNIDIS

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

*EEP 7RANGLER  ¹RG 
EKÖKM &LOTTUR BÅLL
6ERÈÖ 5PPLÕSINGAR Å
SÅMA   EÈA ¹ WWW
BILAHORNIDIS

,AND 2OVER $ISCOVERY ¹RG
 EK LEÈUR TOPPLÒGA
RAFMAGN Å ÎLLU OÚ 6ERÈÖ
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  
EÈA ¹ WWWBILAHORNIDIS

&ORD  $ISEL ¹RG 
EKÖKM &LOTTUR BÅLL 6ERÈ
Ö 5PPLÕSINGAR Å SÅMA 
 EÈA ¹ WWWBILAHORNIDIS

&ORD -ONDEO ¹RG 
EKÖKM SJ¹LFSKIPTUR SETT
6ERÈ *ËLATILBOÈÖ
5PPLÕSINGAR Å SÅMA  
EÈA ¹ WWWBILAHORNIDIS

--# ,ANCER ¹RG 
EKÖKM BSK SETT
6ERÈÖ 4ILBOÈÖ HVÅL
ANDI Ö !FBÖÒS

2ANGE 2OVER $ISEL ¹RG 
EKÖKM 6ERÈÖ 3KOÈ
AR SKIPTI ¹ ËDÕRARI

"¥,!2  (*«, 4), 3®,5

-AGNARI  R¹SA 7
KR *ËLAVERÈ KR

+EILA n 7
KR *ËLAVERÈ KR

+EILA n 7
KR *ËLAVERÈ KR

  &ARAD ÖÁTTIR
KR *ËLAVERÈ KR

1LVVDQQDYDUD
OHGtVLO
OHèXUO~JD[FG
VVNUDIPt|OOX
RPÀ
8SSOtV

-AGNARI R¹SA 7
KR *ËLAVERÈ KR
-AGNARI R¹SA 7
KR *ËLAVERÈ KR
-AGNARI  R¹SA 7
KR *ËLAVERÈ KR

(¹TALARASETT MM 7
KR *ËLAVERÈ KR
(¹TALARASETT MM 7
KR *ËLAVERÈ KR
(¹TALARASETT MM 7
KR *ËLAVERÈ KR
(¹TALARASETT nXn 7
KR *ËLAVERÈ KR
(¹TALARASETT XMM 7
KR *ËLAVERÈ KR
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µMISLEGT

*ËLASVEINAÖJËNUSTAN 4ÎKUM AÈ OKKUR
JËLABÎLL STARFSMANNAFAGNAÈI GLEÈI Å
HEIMAHÒSUM OG AFHENDINGU PAKKA
(AFIÈ SAMBAND Å SÅMA   F KL
 OG   E KL 

(REINGERNINGAR

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


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

  (ÒSEIGNAÖJËNUSTAN 
 ,EKAÖÁTTINGAR ÖAKVIÈG MÒRV
IÈG
HÒSAKL
ÎLL M¹LNINGARVINNA
H¹ÖRÕSTIÖV ÖAKÖÁTTIEFNI  TEYGJ
ANL 

(ÒSAVIÈHALD

¶AK OG UTANHÒSSKL¾ÈNINGAR OG ALLT
HÒSAVIÈHALD 2AGNAR 6 3IGURÈSSON EHF
3  
6ERKTAKAR GETA B¾TT VIÈ SIG VERKEFNUM
Å PÅPULÎGNUM 5PPLÕSINGAR Å SÅMA 
   

4ÎLVUR
"ÒSLËÈAFLUTNINGAR
%RT ÖÒ AÈ FLYTJA "ÒSLËÈAFL FYRIRT¾KJAFL
PÅANËFL OFL %XTRA STËR BÅLL &LUTNINGAÖJ
-IKAELS 3  
"ÒSLËÈAFL OG ALLIR ALMENNIR FLUTN 
MENN EF ËSKAÈ ER -* FLUTNINGAR 3
 
(ERRA (ATTAR (ATTABÒÈ 2EYKJAVÅKUR
,AUGAVEGI  3  

(ÒSAVIÈHALD

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

3P¹DËMAR

*ËLASKEMMTANIR
3KJ¹BELTI ER FR¹B¾R JËLAGJÎF +R 
(ËKUS 0ËKUS ,AUGAVEGI  S  
HOKUSPOKUSIS
)NNRÁTTINGAR OG T¾KI ÒR SÎLUTURNI TIL SÎLU
!FGRBORÈ HILLUR BÒÈARKASSAR PYLSUPOTT
UR OFL 5PPL Å S     

A;È/C5:A7<5/@
4@pBB/0:/A7<A

GTW`
#
USabW`
ROUZSUO

*ËLASVEINAÖJËNUSTA

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

Ab`
[O`YOc`
ab]Tc\\W
VSW[O

4), 3®,5


AË;7###
3/ÈD
7A7@

>r<BC</@

7A

(*«, 4), 3®,5

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
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"ELLAIS S    
%52/6)3!

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

%NGLALJËS TIL ÖÅN  

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

!LLRA BEST AÈALVERKTAKAR
EHF

(UNDAR¾KTIN AÈ
$ALSMYNNI
«SKAR LANDMÎNNUM ÎLLUM
GLEÈILEGRA JËLA OG VILL Å LEIÈINNI
MINNA ¹ HEIMASÅÈUNA OKKAR
WWWDALSMYNNIIS
3ÅMI   WWWDALS
MYNNIIS

&YRIR VEIÈIMENN

!TVINNA Å BOÈI

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

-ÒRARAR
6ANTAR ÖIG MÒRARA

6IÈGERÈIR OG FLÅSALAGNIR TÎKUM ALLT AÈ
OKKUR SEM AÈ VIÈKEMUR MÒRVERKI
6ÎNDUÈ VINNA 3    


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

2AFVIRKJUN

9$716+(/'(**
9HUéRJ9HUé
Q~DéHLQVRJ

6ÁLSTJËRA VANTAR TIL AFLEYSNINGA ¹ ÅSFISK
TOGARA Å JANÒAR 3  
3TÕRIMANN VANTAR ¹ T¾PLEGA 
TONNA NETAB¹T SEM GERÈUR ER ÒT FR¹
3UÈURNESJUM ¶ARF AÈ GETA BYRJAÈ SEM
FYRST 3     

!TVINNA ËSKAST

5Ð/$1Ð*85/(*$
9HUé9HUéQ~
DéHLQV

 ¹RA GAMALL MAÈUR ËSKAR EFTIR VEL LAUN
AÈRI VINNU MARGT KEMUR TIL GREINA KVÎLD
OG N¾TURVINNA (EF BÅLPRËF REGLUSAMUR
OG STUNDVÅS REYKI HVORKI NÁ DREKK 4ALA
ÅSL ENSKU OG S¾NSKU 6ILJUGUR STERKUR
OG VINNUSAMUR 5PPL Å S   
 

%NGLISH 3PRINGER 3PANIEL HVOLPAR TIL SÎLU
5PPLÕSINGAR Å S  

(EIMILIST¾KI
(ÒSN¾ÈI Å BOÈI
'ISTIHEIMILI $ALSHRAUN (AFNAFJÎRÈUR
TVEGGJA MANNA HERB FR¹  KR PER
M¹N 5PPL  

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

 HERB NÕSTANDSETT ÅBÒÈ TIL LEIGU Å
MIÈB¾ 2VK ,EIGIST TIL ÖRIGGJA M¹NAÈA
&YRIRSPURNIR SENDIST ¹ HERB VISIRIS

9HUé
9HUéQ~DéHLQV

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

(EILSUVÎRUR

-ISSTI  KG ¹  VK ¶Ò GETUR ÖAÈ
LÅKA MEÈ (ERBALIFE 2ANNVEIG  
WWWHEILSUVALTOPDIETIS
"OTNLAUS ORKA BETRI LÅÈAN (ERBALIFE
3HAPEWORK (EILSUR¹ÈGJÎF OG EFTIRFYLGNI
+AUPAUKI FYLGIR (ALLDËRA "JARNA HJÒKR
UNARFR¾ÈINGUR WWWHALLDORABJARNAIS
3     

'UFUSTRAUBORÈ FYRIR KRÎFU
HARÈA 

"L¹STUR K¾LISOG OG HITI Å BORÈI  LÅTRA
VATNSTANKUR   BAR GUFUÖRÕSTINGUR
0ROFESSIONAL STRAUBOLTI 4ILBOÈ 
KR 6ERSLUN OPIN   (AMRABORG 
3ÅMAR   EÈA   
WWWRAFHEIMILIDIS

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

&¾ÈUBËTAREFNI

.UDD NUDD NUDD 5PPL Å S  

4ILKYNNINGAR
!! FUNDUR KARLAR ¹ FÎSTUDAGSKVÎLDUM
KL  3ELJAVEGI  2EYKJAVÅK 3ÅMI
  WWWAAIS

4IL LEIGU HERBERGI Å (AFNARFIRÈI OG
3ANDGERÈI EINNIG TIL LEIGU ATVINNUHÒS
N¾ÈI Å (AFNARFIRÈI 5PPL Å S  
  

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

'EYMSLUHÒSN¾ÈI

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

.UDD

 FM ÅBÒÈ ¹ RËLEGUM STAÈ Å 3ELJAHVERFINU
TIL LEIGU FR¹ JAN k ,EIGIST ÒT MEÈ ÎLLU
INNBÒI 3  

"ÒSLËÈAGEYMSLA /LIVERS GEYMIR BÒSLËÈIR
INNSIGLAÈAR Å PLASTI ¹ BRETTUM 3TARFAÈ Å
 ¹R 'EYMT Å VÎKTUÈU OG UPPHITUÈU
HÒSN¾ÈI 3     
3¾KJUM OG SENDUM BÒSLËÈIRNAR
05+9 BARNAHJËL Å ÒRVALI FYRSTA HJËLIÈ ÖRÅ
HJËL HLAUPAHJËL OFL (VELLUR 3ÒÈARVOGI
  

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

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

!TVINNUHÒSN¾ÈI
"ARNAVÎRUR

&UNDIÈ

4ÕNDI Å -JËDDINNI SEINT Å NËV EÈA
BYRJUN DES GR¹UM LOÈMINKASKINNSTREFLI
MKÒLUM ¹ ENDUNUM 6INSAML SKILIST Å
ËSKILAMUNI ,ÎGREGLUNNAR "ORGARTÒNI

4IL LEIGU NÕTT GL¾SILEGT  H¾ÈA RAÈHÒS
TIL LENGRI EÈA SKEMMRI TÅMA Å 4ORREVIEJA
#OSTA "LANCA STRÎNDINNI ¹ 3P¹NI 5PPL Å
S     

,ÁTTARI OG HRESSARI MEÈ (ERBALIFE WWW
DAGAMUNURIS S STA  
4AKTU ÖÁR TAK -EÈ (ERBALIFE N¾RÈU
¹RANGRI OG BETRI LÅÈAN %RLA "JARTMARZ S
  WWWECOIS

4APAÈ

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

µMISLEGT
%NGAR SKULDIR (¾RRI
TEKJUR

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

4), 3®,5

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

3NYRTING
4), 3®,5

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

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

)iNDIHQL
6
+OtéDVPiUD
6ZZZWDQWUDLV
2SLéGHV
ìRUOiN
$éIDQJDGDJ
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Dóttirin farin að tala
b¶AR SEM ÁG ER MIKILL FJÎLSKYLDU
MAÈUR OG NÕT VINNUNAR MYNDI ÁG
VILJA SAMEINA ÖETTA TVENNT OG TÒRA
B¾ÈI MEÈ 6ESTURPORTS FJÎLSKYLDUNNI
OG EINS BLËÈFJÎLSKYLDUNNI m SEGIR
«LAFUR %GILL %GILSSON LEIKARI UM SÅNA
DRAUMAHELGI
(ËPURINN TR¾ÈI UPP ¹ GËÈUM
INDVERSKUM VEITINGASTAÈ Å ,ONDON
OG AÈ SÎGN «LAFS SNERIST UPP¹KOMAN
SÅÈAN UPP Å FJÎLDASÎNG SEM +ALLI ÒR
"AGGALÒT STJËRNAÈI AF MYNDUGLEIKA
b(LÁ YRÈI GERT ¹ ALLRI GLEÈINNI
ÖEGAR Ö¾R FRÁTTIR B¾RUST AÈ "USH
HEFÈI ¹KVEÈIÈ AÈ SEGJA AF SÁR (ANN
HAFÈI Ö¹ BEYGT AF Å VIÈTALI OG VIÈUR
KENNT AÈ HAFA F¾RT HEIMINUM MEIRI
ËFRIÈ EN FRIÈ OG ¾TLAÈI FRAMVEGIS AÈ
LIFA EFTIR K¾RLEIKSBOÈSKAP "IBLÅUNNAR
EN EKKI HEFNDm

6)33)2 ¶²
 STYRKLEIKI PIPAR¹VAXTA ER M¾LDUR
¹ 3COVILLE KVARÈA
 ST¾RSTA EPLABAKA SEM NOKKRU
SINNI HEFUR VERIÈ BÎKUÈ VAR  FER
METRAR
 ST¾RSTI +ENTUCKY &RIED #HICK
EN VEITINGASTAÈUR Å HEIMINUM ER Å
0EKING
 ST¾RSTI VEITINGASTAÈURINN Å 0EK
ING RÒMAR  GESTI Å EINU
 SUMT FËLK DREKKUR ÖVAG VANF¾RRA
KVENNA Å ÖEIRRI TRÒ AÈ ÖAÈ STYRKI
ËN¾MISKERFIÈ
 SUMU FËLKI FINNST GOTT AÈ TYGGJA
SYKUR UM LEIÈ OG ÖAÈ TYGGUR TYGGJË
 SÒKKULAÈIBITAKAKAN VAR FUNDIN
UPP ¹RIÈ 
 4ABASCO SËSA ER BÒIN TIL ¹ ÖANN
H¹TT AÈ EDIKI OG ÕMSUM PIPAR
TEGUNDUM ER BLANDAÈ SAMAN Å
FRANSKA EIKARTUNNU ÖYKKU LAGI AF
SALTI ER SÅÈAN STR¹È YFIR OG ÖETTA
ALLT L¹TIÈ MALLA Å ÖRJÒ ¹R EÈA ÖAR TIL
SALTIÈ HEFUR DREIFST UM ALLA TUNN
UNA
 TIL AÈ LOSNA VIÈ STÅFLAÈ NEF GETUR
VERIÈ GOTT AÈ BORÈA HR¹AN LAUK
 TIL AÈ R¾KTA HVEITI Å EINS KÅLËA
BRAUÈHLEIF ÖARF TVÎ ÖÒSUND LÅTRA
VATNS
 TIL ERU FLEIRI EN  MISMUN
ANDI TEGUNDIR HRÅSGRJËNA
 TËMATAR OG AGÒRKUR TELJAST EKKI
TIL GR¾NMETIS HELDUR ¹VAXTA
 TËMATSËSAN ER UPPRUNNIN Å
+ÅNA
 TRÎNUBER ERU FLOKKUÈ MEÈ ÖVÅ
AÈ ATHUGA HVORT ÖAU SKOPPA
 FULLÖROSKAÈ TRÎNUBER ER H¾GT AÈ
REKJA LÅKT OG KÎRFUBOLTA
 TYGGIGÒMMÅ INNIHELDUR Å RAUN OG
VERU GÒMMÅ
 4AÅVANSKT FYRIRT¾KI FRAMLEIÈ
IR DISKA ÒR HVEITI SEM H¾GT ER AÈ
BORÈA AÈ M¹LTÅÈ LOKINNI
 UM ÖAÈ BIL  MILLJËNIR AF
MM S¾LG¾TISKÒLUM ERU SELDAR ¹
DEGI HVERJUM Å "ANDARÅKJUNUM
(EIMILD &¹NÕTUR FRËÈLEIKUR
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«LAFUR HUGSAR SIG UM b!RFTAKI
"USH YRÈI ÖELDÎKK TRÒLAUS KONA
SEM HÁLDI GËÈA R¾ÈU ÖAR SEM LOKA

ORÈUNUM bGUÈ BLESSI !MERÅKUm V¾RI
BREYTT Å bGUÈ BLESSI VERÎLDINAm 6IÈ
ÖAÈ BRYTUST ÒT ENN MEIRI FAGNAÈAR
L¾TI ¹ VEITINGASTAÈNUMm
«LAFUR B¾TIR VIÈ AÈ 'EIR ( (AAR
DE SL¾GIST SVO Å HËPINN b(ANN SEGÈ
IST ¾TLA AÈ ENDURSKOÈA AFSTÎÈU SÅNA
TIL STËRIÈJU BYGGÈA OG LANDBÒNAÈ
ARM¹LA VEGNA ¹HRIFA SEM ORÈ "USH
HEFÈU HAFT ¹ HANN OG LEGGJA MEIRI
¹HERSLU ¹ ÒTFLUTNING ¹ MENNINGU
¶ETTA MYNDI ÖË LÅKLEGAST EKKI GER
AST SVO ÁG MYNDI VILJA EYÈA DRAUMA
HELGINNI MEÈ SAMBÕLISKONU MINNI
OG DËTTUR SEM V¾RI FARIN AÈ TALA ÖAR
SEM ÁG SÁ Å AUGUNUM ¹ HENNI AÈ
ÖAÈ ER SVO MARGT SEM HANA LANGAR TIL
AÈ SPYRJA MIG UM OG MARGT SEM ÁG
VIL SEGJA HENNIm
RVE
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Náttúruperlan Skógtjörn og „sjávarlóðin“ á Álftanesi
5-2¨!.
3KIPULAGSM¹L

H

enrik Thorarensen hefur
farið mikinn í fjölmiðlum
undanfarið. Haft er eftir honum
að ég vaði yfir hann á skítugum
skónum og misbeiti valdi mínu
sem forseti bæjarstjórnar Álftaness. Henrik Thorarensen hefur
aðgang að fjölmiðlavaldi og hefur
valið að leggja málstað sinn sem
almennur borgari fyrir dómstól
götunnar. Fyrir þeim dómi vitnar
hann um að ég sé skrýtinn, siðlaus
maður sem taki ekki rökum og sé
í persónulegri pílagrímsför. Hann
segir að ég hafi með forkastanlegum hætti; misnotað vald mitt,
stundað yfirhylmingar vegna persónulegra hagsmunamála, reynt
að ýta bæjarfélaginu út í dýrkeypt
skaðbótamál, slegið eign minni á
lóð sína, beitt lygi, frekju og yfirgangi, byggt sundlaug, haldið
grillveislur, lætur að því liggja að
ég hafi kveikt í húsum, grafið
skurði, staðið fyrir aðförum, hótunum og málaferlum vegna lóðarinnar, lokað aðkomunni með bílum
og svifflugum og sé í broddi þeirrar stjórnsýslufylkingar sem brjóti
á hinum almenna borgara.
Staðreyndin er að Henrik Thorarensen, sem ólmur virðist vilja
verða granni minn, hef ég aldrei
hitt prívat og persónulega eða átt
nokkurn orðastað við. Hugmyndir
hans um mig sem persónu hljóta
því að vera byggðar á afspurn og
ég hef velt því fyrir mér hvaðan
hann hefur sínar heimildir. Henrik
Thorarensen bíður eftir úrlausn
frá sveitarfélaginu Álftanesi
vegna lóðar sem hann festi kaup á
þrátt fyrir að byggingarleyfi lægi

Sá er þetta ritar hefur gert
athugasemdir við að umrætt
svæði geti talist byggingarhæft
eða boðlegt fyrir íbúðarhús.
Telur að hús byggt þarna
verði umhverfisslys. Byggingin
skemmi strandlínu Skógtjarnar, breyti ásýnd byggðarinnar
við tjörnina, skemmi fjöruna
og hafi áhrif á dýralíf.
ekki fyrir. Það er staðreynd að
meirihluti
Sjálfstæðismanna,
sem hélt um stjórnartaumana á
Álftanesi þangað til sl. vor,
afgreiddi ekki byggingaleyfi
vegna Miðskóga 8 fyrir kosningar. Hvers vegna ekki? Henrik
Thorarensen fullyrðir að ég sé
valdamikill og stjórni öllu hér.
Hann hefur þó ekki sýnt fram á
með haldbærum rökum eða gögnum að ég hafi með óeðlilegum
hætti beitt valdi mínu sem forseti
bæjarstjórnar Álftaness, enda hef
ég ekki gert það.
Einhverra hluta vegna velur
Henrik Thorarensen að vega að
heiðri mínum með aðferð sem
bendir fyrst og fremst til þess að
hans málstaður sé á sandi byggður. Vissulega svíður undan slíkum
svívirðingum, ekki síst þegar
maður leggur sig fram um að
sinna störfum sínum á heiðarlegan hátt. Eftirfarandi ummæli
Henriks Thorarensen eru ekki
sannleikanum samkvæm eða á
rökum reist.
Skógtjörnin er sérstæð náttúruperla þar sem gætir sjávarfalla því tjörnin er opin til hafs
um ós. Vegna skipulagsmistaka á

3%.$)¨ /++52 ,¥.5
6IÈ HVETJUM LESENDUR TIL AÈ SENDA
OKKUR LÅNU OG LEGGJA ORÈ Å BELG UM
M¹LEFNI LÅÈANDI STUNDAR 'REINAR
OG BRÁF SKULU VERA STUTT OG GAGN
ORÈ %INGÎNGU ER TEKIÈ ¹ MËTI EFNI
SEM SENT ER FR¹ 3KOÈANASÅÈUNNI
¹ VISIRIS ¶AR ERU N¹NARI LEIÈBEIN
INGAR 2ITSTJËRN ¹KVEÈUR HVORT EFNI
BIRTIST Å &RÁTTABLAÈINU EÈA 6ÅSI EÈA
Å B¹ÈUM MIÈLUNUM AÈ HLUTA EÈA
Å HEILD SKILINN ER RÁTTUR TIL LEIÈRÁTT
INGA OG TIL AÈ STYTTA EFNI

aðhafst. Lóðin fór með
8.
áratugnum
var
óvæntum hætti úr eign
teiknuð lóð út í tjörnfjölskyldunnar
og
ina. Á þeim tíma fóru
hefur gengið kaupum
menn frjálslega með
og sölum síðastliðið
skipulagsavinnu,
ár.
gerðu drög og skoðuðu
Sá er þetta ritar
hverja lóð og staðhefur gert athugahætti fyrir sig. Því
semdir við að umrætt
voru skipulagsdrögin
svæði geti talist byggsem unnið var eftir
ingarhæft eða boðlegt
aldrei kláruð né staðfyrir íbúðarhús. Telur
fest í sveitarstjórn eða
að hús byggt þarna
Skipulagsstofnun.
+2)34*. 36%)."*®233/.
verði umhverfisslys.
Menn höfðu á þeim
Byggingin skemmi strandlínu
tíma ekki áhyggjur af lóðinni MiðSkógtjarnar, breyti ásýnd byggðskógum 8, því þar stóðu útihús
arinnar við tjörnina, skemmi fjörsem náðu einnig inn á lóðina Miðuna og hafi áhrif á dýralíf. Sama
skóga 6. Þegar útihúsin voru rifin
sjónarmið hefur komið fram hjá
sáu menn að þarna var tæpast
fólki sem einnig býr við Skógtpláss fyrir hús þó ekkert væri

jörnina.
Metnaðarfull
stefna
sveitarfélagsins um að vernda
fjörurnar er óumdeild. Þó D-listinn þykist í orði sammála þessari
stefnu, þá leggur hann fram tillögur og bókanir á borð bæjarstjórnar sem sanna að þeirra hugmyndir um umhverfisstefnu gilda
ná ekki til svæðisins sunnan við
heimili mitt og fjölskyldu minnar.
Þetta kemur mér reyndar ekki á
óvart eftir áralanga reynslu af
samskiptum við forvígismenn
sjálfstæðismanna hér á Álftanesi.
Fulltrúar D-listans gáfu fyrir um
tveimur árum vilyrði fyrir að
byggja á þessari lóð sem nú er
orðin fræg að endemum og lögðu
drög að því að hún yrði staðfest á
skipulagi. Vegna þessara aðgerða

sjálfstæðismanna í bæjarstjórn
er sveitarfélagið nú hugsanlega
orðið skaðabótaskylt. Ég tek ekki
ábyrgð á þessum verkum fráfarins meirihluta.
Ég læt lesendum eftir að svara
þeirri spurningu hvort núverandi
meirihluti bæjarstjórnar, Á-listinn, eigi að leggja blessun sína
yfir mislukkað handverk D-listans og heimila byggingu á lóðinni
Miðskógum 8 eða standa við
umhverfisstefnu sveitarfélagsins
og hafna því að valda svæðinu
óafturkræfum og stórfelldum
skaða. Viljum við viðhalda náttúrlegum strandlengjum á Álftanesi
eða ekki?
Höfundur er íbúi við Skógtjörn.
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6IÈURKENNUM AÈ STRÅÈIÈ Å ¥RAK ER BORGARASTRÅÈ
Eyðilegging Askariya-helgidómsins í Samarra 22. febrúar síðastliðinn, eins af helgustu stöðum sjía-múslima, afhjúpaði með ótvíræðum hætti þá sorglegu staðreynd að borgarastríð var skollið á í Írak. Landi sem verið hefur samsafn margra þjóðarbrota frá
því það varð til árið 1920. Í þessari grein veltir Peter W. Galbraith fyrir sér afleiðingum borgarastríðsins og færir rök fyrir því að
skipting Íraks sé bæði óumflýjanleg og jafnvel til hagsbóta.

Á

rla morguns 22.
febrúar sprengdu
írakskir uppreisnarmenn upp Askariya-helgidóminn í
Samarra. Þar voru
án efa á ferðinni súnníar tengdir
al-Kaída. Síðan þá hafa hermdarverkin og ringulreiðin í Írak óvefengjanlega orðið að borgarastríði.
Sjíar trúa því að Mahdi, tólfti
og síðasti trúarleiðtoginn, hafi
horfið í helli undir helgidómnum
árið 878 en muni snúa aftur og
boða tíma friðar og réttlætis. Sjíar
líta svo á að með falli stjórnar
Saddams Husseins og kosningasigurs þeirra í íröksku þingkosningunum 2005, hafi löngu tímabært
réttlæti
hins
kúgaða
meirihluta sigrað.
Bókstafstrúarmenn súnnía sem
eyðilögðu Askariya-helgidóminn
gáfu með því ótvírætt til kynna að
þeir myndu ekki sætta sig við nýtt
stjórnskipulag Íraks.

3T¾RSTUR Ö¹TTUR VANM¹TTAR
"ANDARÅKJANNA
Að kvöldi þessa dags komu leiðtogar Íraks saman til fundar í höfuðstöðvum Kúrdaleiðtogans Massoud Barzani í Bagdad, þar sem ég
var gestkomandi. Þrátt fyrir
hvatningarorð um þjóðareiningu,
fóru þeir ekki í grafgötur um hvað
var í uppsiglingu: borgarastyrjöld. Og þeir vissu jafnframt að
ekkert sem í þeirra valdi stæði
gæti komið í veg fyrir hana.
Engu að síður er ekkert borgarastríð í Írak, ef marka má orð
George W. Bush Bandaríkjaforseta og manna hans. Ríkisstjórn
Bush neitar að horfast í augu við
raunveruleikann og það á hvað
stærstan þátt í vanmætti Bandaríkjamanna til að takast á við það
hörmungarástand sem nú ríkir í
Írak.
Sú alda ofbeldis sem reis við
sprenginguna þann 22. febrúar
hefur nú náð áður óþekktum
hæðum. Vígamenn og hryðjuverkasveitir myrða daglega að
meðaltali milli 100 og 200 súnnía
og sjía. Höfuðborg Íraks þar sem
súnníar og sjíar bjuggu eitt sinn í
sátt og samlyndi ásamt hópum
Kúrda og kristinna manna, er nú
að mestu skipt milli sjía í austri og
súnnía í vestri.
Kúrdarnir og minnihlutahópar
sem ekki aðhyllast múhameðstrú,
leita í æ ríkari mæli skjóls í norð-

urhluta Íraks þar sem fólk býr við
sæmilegt öryggi, ellegar forða sér
úr landi. Þær milljónir fólks sem
eftir verða búa við stöðugt ófrelsi
og ótta.
Í austurhluta Bagdad þar sem
sjíar ráða ríkjum, er öryggi, lögum
og reglu haldið uppi af mahdi-hersveitum sjía, sem tengjast hinum
róttæka klerki Muqtada al-Sadr. Í
vesturhluta borgarinnar, þar sem
meirihluti íbúanna eru súnníar ráða
liðsmenn al-Kaída, fylgismenn
þeirra og liðsmenn Baath-flokksins
lögum og lofum víðast hvar.

«H¾F STJËRN
Ríkisstjórn Íraks og stofnanir
hennar eru hreinn farsi. Hin margrómaða ríkisstjórn þjóðareiningar
undir forystu Nouri al-Maliki forsætisráðherra er að falli komin,
öldungis ófær um að koma sér
saman um nokkra stefnumótun,
auk þess sem þeir súnníar sem í
henni sitja hóta sífellt að slíta samstarfinu.
Írakski herinn samanstendur
að stærstum hluta af hersveitum
skipuðum sjíum, súnníum og Kúrdum. Þær hunsa iðulega skipanir
lögformlegra yfirvalda ef þær
ganga í berhögg við óskir þjóðareða trúarleiðtoga viðkomandi
sveitar. Það kemur því ekki á óvart
að fæstir Írakar treysta lögreglu
og her landsins.

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

3¾MILEGT ÎRYGGI Å NÅU EN EKKI ¹TJ¹N
HÁRUÈUM
Talsmenn ríkisstjórnar Bush hafa
löngum haldið því fram að staðan í
Írak sé miklu betri en fréttir
herma, og benda á í því sambandi
að öryggi fólks sé sæmilega tryggt
í 14 af 18 héruðum landsins.
George Casey, æðsti yfirmaður
Bandaríkjamanna í Írak, hefur til
að mynda teygt sig svo langt í röksemdafærslunni að staðhæfa að
ekkert borgarastríð geisi í Írak
því friðsamlegt sé að mestu leyti í
stærstum hluta landsins.
Með góðum vilja má segja að
sæmilegt öryggi ríki í níu héruðum í Írak. Þar af eru þrjú á landsvæði Kúrda sem stjórnarskrárlega og í raun eru sjálfstæð
gagnvart öðrum héruðum landsins. Hin héruðin sex eru á svæði
sjía í suðurhluta landsins og þeim
er sömuleiðis stjórnað sérstaklega, óháð stjórnvöldum í Bagdad.
Þar framfylgja hersveitir sjía
lögum Kóransins svipað og gerist
í Íran, án þess að taka minnsta tillit til þess frelsis sem fólki í Írak á
að vera tryggt samkvæmt nýrri
stjórnarskrá landsins.
Í landi þar sem borgarastyrjöld
geisar er tilgangslítið að fylgja
stefnu sem miðar að því að mynda
ríkisstjórn á grunni þjóðareiningar og efla stofnanir á borð við her
og lögreglu. Ekki einungis er hver
höndin uppi á móti annarri í þessari ríkisstjórn þjóðareiningar,
heldur hefur hún ekki stjórn á
neinu og allra síst Bagdad. Lögregla og her eru ekki hlutlausir
verðir almannaöryggis, heldur
beinir þátttakendur í borgarastríði. Aukin þjálfun þessara hópa
gerir þá einungis enn hættulegri.
(LUTLAUSIR VARÈMENN Ö¹TTTAKENDUR
Å BORGARASTRÅÈI
Nefnd um málefni Íraks undir forystu James Baker, fyrrverandi
utanríkisráðherra Bandaríkjanna,
og Lee Hamilton, fyrrverandi
þingmanns demókrata, leggur til
að her Bandaríkjamanna verði
fluttur brott frá Írak í áföngum á
næstu tveimur árum. Þær liðssveitir sem eftir verða eigi fyrst
og fremst að sinna þjálfun íröksku
lögreglunnar og hersins og vera
til stuðnings. Með þessu virðist
vera gefið í skyn að lögregla og
her séu, eða geti orðið, hlutlausir
varðmenn almannaöryggis. Staðreyndin er hins vegar sú að þetta
eru sjíar og súnníar sem eru beinir þátttakendur í borgarastríði.
Nefndin leggur jafnframt til að
teknar verði upp opinberar við-

ræður um lausn mála við stjórnir
Írans og Sýrlands. Og þar sem ríkisstjórn Bush virðist hvorki hafa
úrræði til að takast á við kjarnorkuvæðingu Írana né getu til að
koma á friði milli Ísraela og araba,
sýnist skynsamlegt að ræða við
Írana og Sýrlendinga.
Hins vegar er hvorugt þessara
landa tilbúið eins og staðan er til
að leggja eitthvað til málanna um
lausn Íraksdeilunnar, jafnvel þó
þau telji sig geta það. Borgarastyrjöldin í Írak er sjálfbær og
hvorugt landanna hefur nokkurn
áhuga á að aðstoða Bandaríkjamenn við að koma sér úr klúðrinu
í Írak.

6IÈURKENNING ¹ BORGARASTYRJÎLD
FYRIR BESTU
Viðurkenning á þeirri staðreynd
að borgarastyrjöld geisi í Írak
myndi skýra þá kosti sem Bandaríkjamenn standa frammi fyrir.
Annars vegar geta þeir reynt að
sameina ríki sem aldrei hefur í
raun verið sameinað, og sem þorri
landsmanna er andvígur. Hins
vegar geta þeir viðurkennt að
ríkið hefur liðast sundur og reynt
að komast að samkomulagi við
sjía, súnnía og Kúrda í Írak hverja
í sínu lagi.
Fyrri kosturinn þýddi að Bandaríkjamenn yrðu að taka að sér
hlutverk friðargæslumanna milli
sjía og súnnía. Slíkt verkefni
krefðist enn fleiri hermanna, gæti
dregist árum saman og hefði án
efa enn frekara mannfall í för með
sér. Síðari kosturinn gæfi Bandaríkjamönnum
möguleika
á
útgönguleið.
Ef til skiptingu Íraks kæmi,
yrði hún að öllum líkindum á þann
veg að Kúrdistan yrði í norðri,
svæði sjía myndað úr héruðunum
níu í suðurhluta Íraks og svæði
súnnía sem næði yfir héruðin þrjú
þar sem átökin eru hvað mest.
Áform eru um að höfuðborgin
Bagdad verði sérstakt hérað sem
tilheyri landinu öllu, en hugsanlega verður að skipta borginni upp
í samræmi við þá skiptingu sem
þegar hefur átt sér stað í svæði
súnnía í vestri og sjía í austri.
3ÒNNÅAR EINIR GEGN SKIPTINGU
LANDSINS
Þess verður eflaust ekki langt að
bíða að Kúrdistan verði sjálfstætt
ríki. Bæði súnníar og sjíar í Írak
aðhyllast hins vegar írakska þjóðernisstefnu sem gæti auðveldað
þessum hópum að viðhalda einhvers konar tengslum innan landamæra eins ríkis.

Meðal íbúa Íraks eru súnníar
einir um að leggjast gegn skiptingu landsins. Ástæðan er í sumum
tilvikum þrá eftir fornri frægð
þegar súnníar stjórnuðu landinu, í
öðrum tilvikum hafna þeir öllu
sem gerst hefur eftir að Saddam
Hussein var hrakinn frá völdum.
En þar sem Kúrdistan er þegar
orðin staðreynd og írakska þingið
hefur samþykkt lög um sérstakt
svæði sjía, standa súnníar í raun
frammi fyrir því að stofna eigið
svæði eða verða einskismannsland milli Kúrdistan í norðri og
svæðis sjía í suðri.
Súnníar geta hins vegar haft
mikinn hag af skiptingu Íraks.
Uppreisn þeirra er rekin áfram af
hatri á Bandaríkjamönnum og ríkisstjórn Íraks undir forystu sjía. Á
eigin landsvæði gætu súnníar haft
eigin her og haldið uppi lögum og
reglu sjálfir.
Það sem margir súnníar óttast
er að missa olíusvæðin í Norðurog Suður-Írak. En til að liðka til
fyrir skiptingu landsins hafa
Kúrdar og sjíar samþykkt að
tryggja súnníum hlutfallslegan
skerf í olíuauði Íraks, aukinheldur
sem enn á eftir að leita olíu víða í
héruðum súnnía.
Borgarastríðið sem stendur
yfir í Írak er á góðri leið með að
leysa upp ríki sem búið var til af
utanaðkomandi öflum og hefur
gert lítið annað í 80 ára sögu sinni
en að leiða hörmungar yfir þorra
þjóðarinnar. Staðfesting á skiptingu landsins er íröksk lausn á
íröksku vandamáli.
Það verður sársaukafull aðgerð
en ekkert bendir til að formleg
skipting landsins myndi skipa
málum á verri veg. Þvert á móti,
gæti hún orðið til þess að draga úr
ofbeldinu.
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Gleðileg Sony jól
32”

BESTA
VERÐIÐ!
000
KDL32U2

,119.950
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”

. með
í 12 mán slum
á mán.
ið
re
g
ro rað
Visa/Eu

rp
Besta sjónva
í heimi!

32”
W2000 40”

449.950,37.495,Staðgreitt

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

”
W2000 46

,599.950
49.995,tt
Staðgrei

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

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

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

100
Alpha

99.950,8.330,tt
Staðgrei

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

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

Sony D-SLR myndavél • 10 megapixlar
Hristivörn á myndflögu

Kauptu
já
Sony h
Sony!

WWW.SONYCENTER.IS SÍMI 588 7669

1
ESPRIT

,499.950
41.662,tt
Staðgrei

. með
í 12 mán slum
á mán.
ið
o raðgre
Visa/Eur
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Stórvirki eru ekki sprottin
af hvatvísi, þau eru klasi
minni afreka sem eru leidd
saman í eitt.

TIMAMOT FRETTABLADIDIS
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Dostoévskí leiddur fyrir aftökusveit

 5PPHAF $REYFUS M¹LSINS Å

¶ENNAN DAG ¹RIÈ  VAR
RÒSSNESKA SK¹LDIÈ $OSTOÁVSKÅ
LEIDDUR FYRIR AFTÎKUSVEIT (ANN
VAR D¾MDUR TIL DAUÈA FYRIR AÈ
TAKA Ö¹TT Å SAMS¾RI GEGN RÅKIS
STJËRNINNI  SÅÈUSTU STUNDU VAR
HANN N¹ÈAÈUR OG SENDUR Å ÒTLEGÈ
TIL 3ÅBERÅU
&AÈIR $OSTOÁVSKÅS VAR L¾KNIR VIÈ
F¹T¾KRASPÅTALA Å -OSKVU %FTIR AÈ
FAÈIR HANS DË STUNDAÈI SK¹LD
IÈ N¹M OG RÁÈ SIG Å ÖJËNUSTU
RÅKISINS EN STUNDAÈI SKRIFTIR ¹
LAUN &YRSTA SAGAN HANS &¹T¾KT
FËLK FÁKK GËÈAR VIÈTÎKUR EN
ÖEIRRI N¾STU VAR EKKI EINS VEL
TEKIÈ %FTIR N¹ÈUNINA VAR $OSTOÁVSKÅ Å FJÎGUR ¹R Å
3ÅBERÅU EN GERÈIST SÅÈAN HERMAÈUR Å -ONGËLÅU
(ANN SNERI HEIM TIL 2ÒSSLANDS ¹RIÈ  .¾ST

KIRKJUNNAR Å 2EYKJAVÅK
GJÎF FR¹ $ITLEV 4HOMSEN
KAUPMANNI
 $ËMAR KVEÈNIR UPP Å
,ANDSYFIRRÁTTI Å SÅÈASTA
SINN (¾STIRÁTTUR ¥SLANDS
TËK TIL STARFA ¹RIÈ EFTIR
 #HURCHILL OG 2OOSEVELT
HITTAST Å FYRSTA SINN EFTIR
AÈ "ANDARÅKJAMENN HEFJA
Ö¹TTTÎKU Å HEIMSSTYRJÎLD
INNI &RUMDRÎGIN LÎGÈ
AÈ MYNDUN b3AMEINUÈU
ÖJËÈANNAm
 "ANDARÅSKI GRÅNISTINN
,ENNY "RUCE D¾MDUR FYRIR
KL¹M OG ËSIÈLEGT ATH¾FI ¹
ALMANNAF¾RI
 2ÒMENSKA KOMMÒNISTA
STJËRNIN FELLUR

STOFNAÈI HANN TÅMARIT OG FËR
RAUNAR EINNIG Å FYRSTU FERÈ SÅNA TIL
ANNARRA %VRËPULANDA
4ÅMARITSÒTG¹FAN VARÈ HONUM
EKKI AÈ FÁÖÒFU OG AÈ AUKI VAR
HANN ILLA HALDINN AF SPILAFÅKN ¶AR
KOM AÈ AÈ HANN VARÈ GJALDÖROTA
(ANN MISSTI KONU SÅNA EKKJU
SEM HANN HAFÈI KV¾NST ¹ ÒTLEGÈ
AR¹RUNUM KYNNTIST ANNARRI KONU
OG KV¾NTIST HENNI 3AMA ¹R OG
'L¾PUR OG REFSING KOM ÒT 
FLÒÈI HANN UNDAN L¹NARDROTTNUM
SÅNUM TIL ÒTLANDA EN SNERI AFTUR
 ,OKAVERKIÈ ¹ HÎFUNDAR
FERLINUM "R¾ÈURNIR +ARAMASOV
KOM ÒT  OG VAR FEIKNAVEL TEKIÈ EN $OSTO
ÁVSKÅ LIFÈI EKKI LENGI TIL AÈ FAGNA VELS¾LDINNI
(ANN DË ¹RI EFTIR ÒTKOMU ÖESS

&RAKKLANDI
 +LUKKA SETT Å TURN $ËM
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Elskulegur eiginmaður minn og faðir
okkar,

Einar Sigurðsson
Frostafold 12 (áður Grýtubakka 4),

andaðist fimmtudaginn 7. desember. Jarðarförin hefur
farið fram í kyrrþey frá Grafarvogskirkju. Innilegar
þakkir fyrir auðsýnda samúð og vinarhug. Sérstakar
þakkir til starfsfólks á deild 11-E og hjúkrunarþjónustu Karitas fyrir kærleiksríka og líknandi umönnun.
Helga Lára Jónsdóttir
Alexandra Einarsdóttir, Jón Þór Einarsson
Guðbjörg Einarsdóttir og Hjörtur Einarsson
tengdabörn, barnabörn og langafabarn.

Hjartans þakkir til ykkar allra sem sýnduð okkur samúð og hlýju vegna andláts
og útfarar okkar elskulega eiginmanns,
föður, tengdaföður, afa og langafa,

Stefáns V. Þorsteinssonar
Herjólfsgötu 40, Hafnarfirði.

Guð gefi ykkur gleðilega jólahátíð.
Erla Guðmundsdóttir
Inga Þóra Stefánsdóttir
Helga Björg Stefánsdóttir Rögnvaldur Guðmundsson
Elfa Stefánsdóttir
Haraldur J. Baldursson
Víðir Stefánsson
Elín R. Sigurðardóttir
Magnús Hjörleifsson
barnabörn og barnabarnabörn.

!LLTAF MIKIÈ LÅF OG FJÎR
Starfsmenn Blómavals í Skútuvogi
hafa verið önnum kafnir, eins og fyrir
öll jól, að selja fólki jólatré. Sala fyrirtækisins á jólatrjám er ein sú rótgrónasta á höfuðborgarsvæðinu og hafa
fjölmargir Íslendingar nýtt sér þjónustu þeirra um árin.
Að sögn Bjarna Ásgeirssonar,
skrúðgarðyrkjumeistara hjá versluninni í Skútuvogi sem var opnuð á síðasta ári, hefur jólatrjáasalan staðið
yfir hjá fyrirtækinu í 35 ár. Sjálfur
hefur hann selt jólatré hjá Blómavali í
tíu til fimmtán ár.
Hann segir það alltaf vera jafn líflegt að selja jólatré. „Það er mikið líf
og fjör. Fólkið er skemmtilegt og það
er bara mikið líf og fjör í kringum
þetta,“ segir Bjarni og bætir því við að
kaup á jólatré sé fyrst og fremst mikil
fjölskylduathöfn. Það sé mikilvægur
hluti af jólaundirbúningnum að koma
saman til að kaupa sér jólatré.
Bjarni játar að töluvert sé um að
fólk komi á síðustu stundu til að redda
sér jólatré. „Eru ekki Íslendingar
þekktir fyrir það?,“ segir hann og
hlær. „Það er alltaf ákveðinn fjöldi
sem kemur á Þorláksmessu og sem
betur fer höfum við oftast átt tré þann
daginn. Það hefur samt stundum
komið fyrir að fólk hefur gripið í
tómt.“
Bjarni segir að um átta til tíu þúsund jólatré seljist fyrir hver jól í
Blómavali. Danskur þinur selst langmest en einnig hefur íslensk stafafura
og íslenskt rauðgreni selst tölvert.

"*!2.) 3'%)233/. "JARNI HEFUR VERIÈ ÎNNUM KAFINN AÈ UNDANFÎRNU VIÈ SÎLU JËLATRJ¹A

70 ára
Auðunn Hafnfjörð
Jónsson

Elskuleg móðir mín,

Bergþóra Guðlaugsdóttir
hjúkrunarheimilinu Garðvangi, Garði,
áður Skólavegi 8, Keflavík,

HUOiWLQÒWI|UIHUIUDPIUi.HÀavíkurkirkju
föstudaginn 22. des. kl. 14.00.

matsveinn, Seilugranda 8, Reykjavík

verður 70 ára 24. desember,
á aðfangadag.
Heitt á könnunni milli kl. 10-15 á
afmælisdaginn. Einnig á Auðunn
55 ára matsveinsafmæli.

Fyrir hönd fjölskyldunnar,
Jóhanna Sigurbjörg Óladóttir

Þökkum auðsýnda samúð vegna fráfalls
ástkærrar móður minnar, fósturmóður,
tengdamóður og systur,

Ingileifar Ágústu
Jóhannesdóttur
Ástkær eiginmaður minn, faðir,
tengdafaðir og afi

Gísli Haraldsson
fyrrv. kaupfélagsstjóri, Kleppsvegi 140,
Reykjavík,

lést að heimili sínu 14. desember. Útförin fer fram frá
Fríkirkjunni i Hafnarfirði, fimmtudaginn 28. esember
kl. 15.00.
Fanney Vilbergsdóttir
Steinunn Gísladóttir
Kristín Gísladóttir
Eva Dís Gísladóttir
Pétur Hrafn og Áróra

Friðrik Pétursson
Sigurbjörn Aðalsteinsson
Samuel Tholozan
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FREYR FRETTABLADIDIS

Austurbyggð 17, Akureyri,

Sérstakar þakkir til starfsstúlkna Asparhlíðar og
starfsfólks lyfjadeildar 1 fyrir frábæra umönnun.
Guð blessi ykkur öll.
Guðrún Hjaltadóttir Friðrik Vestmann
Hjalti Hjaltason
Vilhelmína Norðfjörð Sigurðardóttir
Rósa Hjaltadóttir
Hugi Kristinsson
Anna Friðriksdóttir
Guðlaug Pétursdóttir
Sverrir Valdimarsson
Vilborg Jóhannesdóttir
Sigurður Jóhannesson
og fjölskyldur

Vinsæl upplestrarkvöld fyrir austan
„Þetta hefur verið að stækka
jafnt og þétt frá því við
byrjuðum árið 1993,“ segir
Sigríður Dóra Sverrisdóttir,
menningarfrömuður
á
Vopnafirði. Sigríður stendur fyrir skemmtilegum upplestrarkvöldum fyrir jólin
og hafa fleiri Austfirðir
bæst í hópinn í gegnum árin.
Upplestrarkvöldin
hafa
verið haldin á Neskaupsstað, Seyðfirðingar hafa
verið með frá 1995 og íbúar
á Skriðuklaustri síðustu
þrjú ár. Í ár var fyrsta kvöldið haldið á Þórshöfn þar sem
Einar Kárason og Þórunn
Valdimarsdóttir
riðu
á
vaðið.
En það eru líka ákveðnar
ástæður fyrir þessum mikla
vexti. „Það er önnur hugsun
í þessu hérna hjá okkur en
höfundar frá Reykjavík eiga
að venjast. Alla jafna þurfa
þeir að lesa við ólíkustu og á
stundum erfiðustu aðstæður alveg yfir í það að sitja
og lesja í glymjandanum í
verslunarmiðstöðvum. En
hérna lítum við á þetta sem
spennandi
menningaruppákomu og rukkum því
smá upphæð í aðgangseyri.
Í staðinn fær fólk kaffi, konfekt og smákökur og svo

3)'2¥¨52 $«2! %R ¹N¾GÈ MEÈ
HVERNIG UPPLESTRARKVÎLDIN FYRIR
AUSTAN HAFA HEPPNAST

auðvitað frábæra lestra úr
góðum bókum. Hér situr
fólk og hlustar og höfundarnir njóta þess að lesa.“
Sigríður Dóra bendir líka á
að fyrir vikið hafi þessar
ferðir austur spurst vel út
meðal höfunda. Nú hafa á
bilinu 45 til 48 höfundar
komið og margir oftar en
einu sinni. „Höfundarnir fá
líka heilmikið út úr þessu,
sannkallaðan „grand tour“.
Þeir ferðast um Austurland,
hitta fólk, borða góðan mat
og fá góða hvíld fyrir jólin,“
segir Sigríður Dóra.

Gleðileg jól
í BT
SUIT
TRIVIAL GPENUUR
S 2006

R SPEED
NEEDCAFRO
BON
Þvottabjörninn Rúni
(Bruce Willis) reynir að
stela ruslmat og nammi
frá birninum Víglundi
en tekst ekki betur til
en svo að maturinn
glatast og Víglundur
gómar hann. Þá verður
Rúni að lofa nokkru
ómögulegu, að
útvega allan matinn á
einni viku.

Xbox360

6.499
PC, PSP, GBA
4.999 5.999
CARS

3.999

PS2, Xbox

GSM SÍMI

Montni kappakstursbíllinn
Leiftur McQueen lifir
spennandi lífi þar til hann
þarf að taka óvæntan
krók á leiðinni í mikilvægasta kappaksturs
lífs síns.

Samsung SGH-X160
Nettur samlokusími
frá Samsung

DVD

2.299

8.999

PSP TILBOÐ 3 litir
Vélin stök

Action

23.999
VELDU 1
leik

Bílaleikir

Fjölskylduleikir

Vélin með leik

24.999
Íþróttaleikir

ÓTRÚLEGT
úrval

G

Húsavíkur
hangikjöt

Eigðu örugg jól með kjöti frá Nóatúni!

Ostar og meðlæti

RIFSBERJAHLAUP
DGF

199

SÚPUR
kr.
STK

CAMPBELLS

Jólaís í úrvali!

169

Opnunartími verslana Nóatúns
22 des. 9-22, 23 des 9–23, 24 des 9-14

kr.
STK

Besti

*
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Gerðu jólin auðveld
og kræktu í uppskriftabækling
í Nóatúni!

ber 2006
tist í DV 15. desem
ðakönnun sem bir
*Samkvæmt gæ

i
t
e
m
n
æ
r
g
t
fersk
og ávextir

Allt í veisluna!
Gleðileg jól!
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Ég á marga vini sem
mig langar að gleðja
um jólin. Ég gæti sent
þeim
jólakort.
Föndrað lítil og persónuleg kort með hreindýrum og jólasveinum,
sagt svo gleðileg jól og
þú ert frábær. En ég hitti
allt þetta fólk fyrir jólin og segi
þeim að þau séu frábær augliti til
auglitis. Svo er ég líka ömurlegur
föndrari, límdi einu sinni vísifingurinn við augnlokið á mér og vil
helst ekki gera það aftur.
Ég gæti líka gefið vinum mínum
jólagjafir. Þá þyrfti ég að voga mér
inn í musteri Mammons, Kringluna,
og þá vil ég heldur líma puttana á
mér við augnlokin. Fréttablaðið

borgar heldur engin forstjóralaun,
nema auðvitað forstjóranum, svo
ég yrði að velja hverjum ég gæfi
pakka og hverjum ekki. Ég gæti
líka farið þá leið sem flestir fara:
Ég gæti gefið ódýrt drasl.
Við, ég og þú lesandi góður,
erum partur af þeim fimm prósentum sem eru ríkasta fólk í
heimi og höfum minna en ekkert
að gera við drasl úr Tiger eða
Rúmfatalagernum. Við eigum allt
sem við þurfum og þurfum ekki
meira.
Það er hins vegar til fólk í heiminum sem vantar ýmislegt. Á
meðan við fimm prósentin kýlum
út vömbina til heiðurs Jesús Kristi
þá svelta hin 95 prósentin. Mér
finnst það ekki jólalegt og langar

að breyta því, svo langt sem mín
aumu áhrif ná. Þess vegna ætla ég
ekki að gefa nema móður minni og
föður, systur og bróður, jólagjöf og
láta alla hina peningana, sem hefðu
farið í gjafir, renna til Hjálparstarfs kirkjunnar. Ég ætla að láta
þá búa til brunn fyrir peninginn
fyrir fólk í Úganda, Mósambík eða
Malaví. Ég ætla að leyfa þeim að
ráða.
Þá getur fólk fengið sér ferskt
vatn að drekka næstu jól, vinir
mínir eru sáttir, samviska mín
sömuleiðis, og ef Jesús myndi hitta
mig myndi hann örugglega rétta
mér spaðann og segja: „Rosalega
var fyndið þegar þú límdir puttann
á þér við augnlokið. Ég vissi ekki
hver pabbi ætlaði.“

N 0ONDUS

%FTIR &RODE °VERLI

Ég hef ákveðið að árið
Ég kaupi bara
í ár verður ár bílsins
&YRIR
einhvern góðan
hjá mér, framvegis
þjóðverja!
keyrum við allt.
Elsa mín,
,EGGÈU við eigum
ÖIG OG ekki bíl.
LÁTTU ÖIG
3KYNDI
LAUSNIR
EHF

Jól
Jól íí Reykjanesbæ
Reykjanesbæ

Má bjóða þér

Þú ert
ekki með
bílpróf.

%FTIR Bílpróf?

Nei, nei,
Ekki hélstu
ÖIG 3KRÕTIÈauðvitað
ekki.
ERTU AÈ
Ekki hélstu aðVIKUR ¹ b,EGÈU
það væna?
OG LÁTTU ÖIGm ÁG ER SEGJA AÈ SUMIR
þú gætir bara
ALVEG JAFN ÖUNG ÖESSARA SKYNDIKÒRA
keypt þér bíl og
VIRKI EKKI
dempt þér úti í
umfrerðina?

N 'ELGJAN

%FTIR *ERRY 3COTT  *IM "ORGMAN

0ALLIerum
VERTU NÒ SVO V¾NN AÈ
Hvað
RAÈA íSKËNNUM
ÖÅNUM
við með
Plokkfisk.
matinn?
*¹

Ohhh, mamma þú
veist að ég þoli ekki
plokkfisk!

Þú ættir að opna vefsíðu
þar sem ég get farið og séð
matseðil vikunnar.
Þá gæti ég lika emailað
þér tillögum og jafnvel
bara samið nýtt
matarplan fyrir
þig.

á ljósarúnt?

Hmmm,
ég
!LLTAF RÎFLANDI
ÅÉg er bara
skal hugsa
MANNI að reyna að
málið!
einfalda þér
lífið.

Gerðu þér ferð til Reykjanesbæjar
og skoðaðu Ljósahús 2006.

Þannig er ég
bara.

N (ANDAN VIÈ HORNIÈ

Upplýsingar um verðlaunahús og
tilnefningar í leiknum er að finna í
Upplýsingamiðstöð Reykjaness,
næstu bensínstöð og á upplýsingavef
Reykjanesbæjar.

%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

Lóa!! Hvað
meinarðu
taka okkur
pásu og hitta
annað fólk?!

Öll hús eru merkt inn á kort.
reykjanesbaer.is

N +JÎLTURAKKAR

%FTIR 0ATRICK -C$ONNELL

*¾JA +ISA MÅN VIÈ SKULUM
GERA OKKUR GLAÈAN DAG OG F¹
OKKUR LAXAMAUK
Í gær var
Valentínusardagurinn!

,AXINN KEMUR ALLA
LEIÈ FR¹ !LASKA

¶AÈ HLAUT AÈ VERA
EINHVER ¹ST¾ÈA FYRIR
Það sendiÖVÅmér
HVAÈ HÒN VAR
enginnLENGI
rósir!AÈ KOMA MEÈ
ÖETTA

Þú lýgur!

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

%FTIR *ERRY 3COTT  2ICK +IRKMAN
Heyrðir þú hvað ég
sagði, ég er ólétt aftur!

3OLLA ÁG HELD AÈ
NAFNSPJALDIÈ ÖITT
SNÒI ÎFUGT

Já, það
var
-ÁR
SÕNIST
nákvæmlega
ÖAÈ SNÒA
það sem
RÁTT mér
heyrðist þú
segja!

3OLLA

DECJB
`a#&%

39.999

kr.

A{\B6MkZgÂ

;jcV^'%A896'%%)
'%¹)/(A89h_ckVge
JeeaVjhc/+)%m)-%ejc`iVg
Egd\gZhh^kZHXVc
H`ZgeV*%%/&
C^XVbHiZgZd]a_Â`Zg[^
HXVgibZÂG<7!HK=H!8K7H
d\]ZngcVgiahiZc\^
IZmiVkVged\[_VghiÅg^c\

9.799kr.

almennt ver 4
49.999
9.999

49.999kr.

=E8(&-%;?yACDI6I¡@>
EgZciVg!h`VccVgd\a_hg^iVg
EgZciVgd\[_ag^iVgVaaiVÂ''hÂjg
hkVgi]kiid\'%hÂjga^i6)
 )-%%m&'%%ejc`iVegZcijeeaVjhc
E]didGZi>Ka^iVi¨`c^bZÂa_hbncYV]na`^
EgZciVg{_VÂVgeVeegh
GVj[Vg[ng^gbncYVkaV`dgi

almennt ver
r 59.999

6aaiVÂ'-)ibVjeeiV`V{]VgÂVcY^h`
6jÂkZaiVÂiZc\_Vi`jkak^Âhe^aVgVcc
GVj[[ng^gH9`dgi

EVcVhdc^X9BG:=**JEEIy@JI¡@>
9K9jeei`ji¨`^
BZÂ&+%<7]gÂjbY^h`

almennt ver
r 12.999

2.499 4.999 1.599
kr.

kr.

E8

EH'

kr.

?aVhkZ^cVgc^ghnc\_V
d\igVaaV[ng^gWgc^c
`a#&+#%%YV\

9K9
almennt ver

almennt ver

3.499

almennt ver

5.999

GVnbVc"GVk^c\GVWW^ih"E8

2.499

CZZY[dgHeZZY8VgWdcTEH'

2.999 3.999
kr.

kr.

9K9

9K9

?aVhkZ^cVgc^ghnc\_V"9K9

3.999

kr.

9K9

4.999

kr.

E]^a^eh=E)+)-
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(%hZ`#VÂ]^icV&%%

almennt ver

3.999

')"HZgV*"9K9

almennt ver

4.999

')"HZgV*"9K9

almennt ver

4.999

6.999kr.
@ZclddY;E),.
**%lbVik^cchajka
BZÂ&!*aigVWaVcYVgV
;c^g[na\^]aji^g
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r 7.999
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6.999
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Hinn sanni andi jólanna

!

Kl. 20.00
Balzamerhljómsveitin Bardukha
heldur útgáfutónleika á Súfistanum
í Reykjavík. Sveitin leikur tónlist
sem einkennist af sterkum þjóðlegum áhrifum, auk spuna í ríkulegu
magni. Ekki er óalgengt að þeim
hlaupi kapp í kinn sem getur leitt
tónlistina á óvæntar brautir og á
stundum eiga þeir til að bresta í
söng á erlendum þjóðtungum af
slíku listfengi að eftir er tekið.

MENNING FRETTABLADIDIS

RLEGIR KYRRÈAR OG
ÅHUGUNARTËNLEIKAR VERÈA
HALDNIR Å .ESKIRKJU KL 
Å KVÎLD (ALLVEIG 2ÒNARS
DËTTIR SËPRANSÎNGKONA OG
3TEINGRÅMUR ¶ËRHALLSSON
ORGELLEIKARI STANDA AÈ
TËNLEIKUNUM OG MUNU
ÖAR FLYTJA GÎMUL S¹LMALÎG
Å BLAND VIÈ TËNLIST *OHANNS
3EBASTIANS "ACH
4ËNLEIKARNIR ERU HUGS
AÈIR SEM MËTV¾GI VIÈ HINN
MIKLA HRAÈA SEM EINKENNIR
JËLAHALD ¹ OKKAR DÎGUM OG
ER ÖETTA TILVALIÈ T¾KIF¾RI FYRIR
FËLK AÈ KOMA Å MIÈJUM JËLA
UNDIRBÒNINGI SETJAST NIÈUR Å KIRKJUNNI SEM VERÈ
UR AÈEINS LÕST MEÈ KERTALJËSUM HLUSTA ¹ FAGRA
TËNLIST OG KOMAST Å SNERTINGU VIÈ HINN SANNA

ANDA JËLAH¹TÅÈARINNAR
(ALLVEIG 2ÒNARSDËTTIR
OG 3TEINGRÅMUR ¶ËRHALLSSON
ERU LISTAMENN AF YNGRI KYN
SLËÈINNI SEM HAFA VAKIÈ
MIKLA ATHYGLI UNDANFARIN ¹R
FYRIR TËNLISTARFLUTNING SINN
¶AU HAFA STARFAÈ SAMAN
VIÈ .ESKIRKJU SÅÈASTLIÈIN
¹R ÖAR SEM ÖAU STOFNUÈU
¹SAMT FLEIRUM TËNLISTAR
HËPINN 2INASCENTE
!ÈGANGSEYRIR AÈ TËN
LEIKUNUM ERU  KRËNUR
EN  KRËNUR FYRIR ALDRAÈA
OG N¹MSMENN
(!,,6%)' 2².!23$«44)2 3«02!. (ELDUR ¹RLEGA

KYRRÈAR OG ÅHUGUNARTËNLEIKA SÅNA ¹SAMT 3TEIN
GRÅMI ¶ËRHALLSSYNI Å KVÎLD

 %KKI MISSA AF 
JËLALEIKRITUM "ORGARLEIK
HÒSSINS OG ¶JËÈLEIKHÒSSINS
¥ MENNINGARMUSTERINU VIÈ
(VERFISGÎTUNA VERÈA "AKK
YNJUR %VRIPÅDESAR FRUMSÕNDAR
¹ ANNAN Å JËLUM EN ÖANN
 DESEMBER VERÈUR VERK
!NTHONYS .EILSON «FAGRA
VERÎLD FRUMSÕNT Å KASTALANUM
VIÈ ,ISTABRAUTINA
STËRSKEMMTILEGUM TËNLEIKUM
¹ "ARNUM VIÈ ,AUGAVEG  Å
KVÎLD EN ÖAR LEIKA SVEITIRNAR
3KAKKAMANAGE OG &"ELFAST

.µ*!2 "+52
T ER KOMIN BËKIN "ÒSTAÈIR EÈA
²
)CELANDIC #OTTAGES ¥ BËKINNI
ER MYNDUM
AF BÒSTÎÈUM
TIL SVEITA TEFLT
SAMAN VIÈ
N¹TTÒRU OG
LANDSLAGSMYNDIR
9FIR TVÎ HUNDRUÈ
LJËSMYNDIR ERU
Å BËKINNI OG
ALLUR TEXTI ER
B¾ÈI ¹ ENSKU
OG ÅSLENSKU ,JËSMYNDARI ER 'UNNAR
3VERRISSON OG RITSTJËRAR %LSA VARS
DËTTIR OG (ALLA "¹RA 'ESTSDËTTIR

3®.'(«052).. 6/8 &/8 &LYTUR DJASS
POPP KLASSÅK OG ROKKLÎG Å KREFJANDI
ÒTSETNINGUM

¹TT GEFUR BETRI MYND AF ÖJËÈ EN
&(EIMILISBRAG
HVERNIG HÒN BÕR ,JËSMYNDABËKIN

Hin fyrstu jól
Jólatónleikar sönghópsins VoxFox
verða haldnir í Fríkirkjunni í
Reykjavík í kvöld kl. 20. Tónleikarnir bera yfirskriftina „Hin
fyrstu jól“ og mun hópurinn 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
en hópurinn hefur víða troðið upp
á undanförnum árum, t.d. í brúðkaupum og á Listahátíð. Hópurinn
leggur mikið upp úr vönduðum og
krefjandi útsetningum. Efnisdagskrá kvöldsins er afar fjölbreytt,
popp, rokk, djass og klassík tónlist
í bland.
Tónleikarnir eru öllum opnir og
allir hjartanlega velkomnir.

(,*«-36%)4). #(!.'%2 &AGNAR VETRAR
SËLSTÎÈUM ¹SAMT FLEIRI GËÈUM

Sólstöðurokk
Í tilefni af vetrarsólstöðum 21.
desember verður hátíð haldin í
Tónlistarþróunarmiðstöðinni við
Hólmaslóð í kvöld. Þetta er í sjöunda sinn sem þessi árlega hátíð
groddalegu grasrótartónlistarinnar er haldin og er búist við fjölmenni þar sem hlutur metaltónlistar fer mjög vaxandi.
Sólstöðuhátíðin í ár hefur á sínum
snærum fulltrúa allra geira innan
metaltónlistar – dauðarokk, blackmetal, thrash, grindcore, metalcore og dark ambient.
Í ár verður leikið á tveimur
sviðum innan miðstöðvarinnar og
tekur ein sveit við af annarri svo
að tónlistin þagnar aldrei. Meðal
þátttakenda verða sveitirnar
Changer, Forgarður Helvítis, Denver, Gjöll og Sólstafir. Fyrsta
hljómsveit byrjar kl. 19 og verður
spilað stanslaust til klukkan 23.
Aðgangseyrir er 700 kr. en Tónlistarþróunarmiðstöðin er til húsa við
Hólmaslóð 2, úti á Granda.
KHH

-9.$,)34 3)'2².!2 3)225 3)'52¨!2$«4452  SÕNINGUNNI 0AKKHÒS POSTULANNA SÕNDI MYNDLISTARMAÈURINN VERK SEM KANNAR

¹HRIF LJËSS OG MYNDA ¹ RÕMI

!NDINN Å HVAÈA EFNI SEM ER
Það bætist við ljósadýrðina
á Laugaveginum í dag en
þá opnar sýning í galleríinu Kling & bang. Fjórir
listamenn sýna þar undir
yfirskriftinni „Ljósaskipti
– Jólasýning Kling og
Bang“ enda eru vetrarsólstöður í dag.
Myndlistarmennirnir Hekla Dögg
Jónsdóttir, Daníel Björnsson,
Sirra Sigrún Sigurðardóttir og
Ásdís Sif Gunnarsdóttir lýsa upp
galleríið sem hefur staðið fyrir
margs konar sýningarhaldi og
uppákomum á þessum árstíma.
„Þetta er hugmynd sem kom upp
fyrir löngu síðan að við fjögur
myndum sýna saman því við
höfum öll notað ljós sem virkan
þátt í okkar verkum en öll á

mismunandi hátt,“ útskýrir Sigrún
Sirra. Listamennirnir hrífast af
verkum hvert annars af því að
þau tengjast í sameiginlegu sjónrænu tungumáli, skærum litum
og dularfullum atburðarásum í
daglegu lífi. Þau hrífast af viðkvæmum efnum, sjá gersemar og
galdur í hlutum sem öðrum er oft
ekki sýnilegt. „Okkur fannst vera
ákveðin harmonía milli verkanna
okkar og þá fæddist þessi hugmynd að gera sýningu á myrkasta
tíma ársins.“ Sýningunni er líkt
við aldingarð sem fylltur er handverki byggðu á vísindakerfi, gosbrunnum, varðeldi, sykri, blikkandi ljósum, rjómtertum, frosti,
hvirfilbyl og sólkerfi.
Verk Sirru er að hennar sögn
unnið í beinu framhaldi af verki
sem hún sýndi á sýningunni Pakkhús postulanna í Hafnarhúsinu í
haust. „Þá sýndi ég einmitt í sama
rými og Ásdís Sif en þetta verk er

%,$2) 6%2+ (%+,5 $!''!2 *«.3$«4452 b¶AÈ SEM HEILLAR MIG VIÈ FLUGELDANA ER AÈ
ENGINN GETUR ¹TT Ö¹ ¶Ò SKÕTUR ÖEIM UPP OG SÒ STUND GETUR ORÈIÈ EINHVERS ANNARS UM
LEIÈ %FNIÈ VERÈUR ANDLEGTm SEGIR (EKLA

dálítill viðsnúningur. Þá var ég
með tjald sem áhorfendur komust
ekki inn í en þar var sýnd kvikmynd og ákveðið ljósaflökt. Nú
verða áhorfendur inni í tjaldinu
og birtan kemur utan frá.“
Hekla Dögg Jónsdóttir kveðst
einnig á kunnuglegum slóðum í
sínum verkum en hún sýnir tvö
vídeóverk sem varpað verður í
sýningarrýminu. „Þetta eru nokkurs konar glansmyndir þar sem
stjörnur myndast í vatni, svo er
þarna svanur líka svo þetta verður dálítið ævintýralegt.“ Hún segist vinna dálítið með brellur sem
gera hið efnislega andlegt. „Þetta
eru svona áhugamanna-tæknibrellur sem maður beitir til þess
að gera hlutina huglæga. Ef eitthvað lítur út fyrir að vera ofboðslega sætt, til dæmis glansmyndir,
þá getur það samt verið ekta staður eða hlutur og ekkert sérstakt í
gangi.“
Listafólkið þekkist vel og ekki
síst í gegnum galleríið en Sirra
útskýrir að algjör tilviljun hafi
ráðið því að sýningunni var valinn
staður þar. „Við höfðum annað
sýningarrými í huga en svo bauðst
okkur þetta tækifæri á þessum
árstíma og því gátum við ekki
neitað,“ segir Sirra.
Verkin á sýningunni eru öll ný
af nálinni og á sýningartímanum
verður einnig skipulagður gjörningur í tengslum við hana og munu
Daníel Björnsson, Hildur Björg
Yeoman, Valdimar Jóhannsson,
Ásdís Sif og listamaðurinn Auxpan þá framkvæma „Turbulence
Chamber“.
Sýningin stendur til 28. janúar
og verður galleríið opið fimmtudaga til sunnudaga milli kl. 14-18
nema að lokað verður á gamlársdag.
KHH

UR)CELANDIC
)NTERIOR OPNAR
DYR AÈ HÅBÕLUM
ÅSLENSKU ÖJËÈAR
INNAR OG FANGAR
STEMNINGUNA
¹ ÅSLENSKUM
NÒTÅMAHEIMIL
UM %IGENDUR
ÖEIRRA HÅBÕLA
SEM UM R¾ÈIR ERU AF ËLÅKUM UPP
RUNA OG ALDRI EN EIGA SAMMERKTAN
¹HUGANN ¹ AÈ HAFA FALLEGT Å KRINGUM
SIG 9FIR TVÎ HUNDRUÈ LJËSMYNDIR ERU Å
BËKINNI OG ALLUR TEXTI B¾ÈI ¹ ÅSLENSKU
OG ENSKU ,JËSMYNDARI ER 'UNNAR
3VERRISSON OG RITSTJËRAR %LSA VARS
DËTTIR OG (ALLA "¹RA 'ESTSDËTTIR
JËÈMENNINGARHÒSIÈ HEFUR GEFIÈ
¶
ÒT GL¾SILEGA SÕNINGARBËK VEGNA
YFIRSTANDANDI
SÕNINGAR ¥SLENSK
TÅSKUHÎNNUN
-ATTHIAS 7AGNER
+ OG 'UÈRÒN
'ARÈARSDËTTIR
ERU RITSTJËRAR
BËKARINNAR (ÒN
ER AÈ MESTU
PRÕDD MYNDUM
AF SÕNINGUNNI OG AF FATNAÈINUM SEM
ÖAR ER SÕNDUR 4EXTI BËKARINNAR ER ¹
ÖREMUR TUNGUM¹LUM ÅSLENSKU ENSKU
OG ÖÕSKU (ÒN ER TIL SÎLU HJ¹ ¶JËÈ
MENNINGARHÒSINU OG HÎNNUÈUNUM
SEM VERK EIGA Å BËKINNI
T ER KOMIN BËKIN 3ÅÈASTA SETNING
²
&ERMATS EFTIR 3IMON 3INGH Å ÖÕÈ
INGU +RISTÅNAR
(ÎLLU *ËNSDËTT
UR 0IERRE DE
&ERMAT TELST
TIL MERKUSTU
ST¾RÈFR¾ÈINGA
SÎGUNNAR FYRIR
AÈ HAFA LAGT
GRUNNINN AÈ
TALNAFR¾ÈI
NÒTÅMANS OG
FYRIR MIKILV¾GAR
GRUNDVALLAR
UPPGÎTVANIR ÎRSM¾ÈAREIKNINGS OG
ST¾RÈFR¾ÈILEGRAR EÈLISFR¾ÈI ¶AÈ ER
ÖË EIN SETNING ÎÈRUM FREMUR SEM
VALDIÈ HEFUR ËM¾LDUM HEILABROTUM
ST¾RÈFR¾ÈINGA FRAM ¹ OKKAR DAGA
3ETNINGIN FANNST EFTIR DAUÈA &ERMATS
HRIPUÈ ¹ BËKARSP¹SSÅU ¹SAMT ÖEIM
ORÈUM AÈ HANN HEFÈI FUNDIÈ D¹SAM
LEGA SÎNNUN ¹ HENNI EN SÎNNUNIN
RÒMAÈIST EKKI ¹ SP¹SSÅUNNI ,IÈU
ÖRJ¹R OG H¹LF ÎLD ÖAR TIL BRESKA ST¾RÈ
FR¾ÈINGNUM !NDREW 7ILES TËKST
LOKS AÈ SANNA HANA ¹ SÅÈASTA ¹RATUG
 ALDAR ²TGEFANDI ER (IÈ ÅSLENZKA
BËKMENNTAFÁLAG

TVÆR GULLPLÖTUR!

TIL HAMINGJU
BUBBI

Bubbi áritarlötum

ullp
og tekur á móti g lind
í Skífunni Smára

kl. 21 í kvöld

2xCD

2.199kr.
2.4 99kr.

DVD

2.499kr.
2.9 99kr.

Þann 16. október sl. komu út afmælistónleikar Bubba,
06.06.06 bæði á tvöfaldri geislaplötu og á DVD mynddiski.
Bubbi hefur nú náð þeim einstaka árangri að selja báðar
útgáfurnar í gull en samtals hafa rúmlega 17.500 eintök selst af
þessum glæsilegu útgáfum og er DVD mynddiskurinn orðinn
söluhæsti íslenski tónlistarmynddiskurinn frá upphafi.
Skífan óskar Bubba innilega til hamingju
með þennan frábæra árangur.
Flytjandi ársins
Söngvari ársins

TRYGGÐU ÞÉR EINTAK!
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Leiðrétting vegna tónleika
Ranglega var farið með tímasetningu tónleika Kammerhópsins Camerarctica í Fréttablaðinu í gær. Hópurinn stendur
um þessar mundir fyrir árlegum
kertaljósa-tónleikum
sínum og lýkur tónleikaröð
þeirra í kvöld þegar hópurinn
leikur í dómkirkjunni í Reykjavík kl. 21.
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.
Eru lesendur blaðsins beðnir
velvirðingar á þessum misskilningi.

+%24!,*«3 /' (4¥¨,%)+) #AMERARCTICA

LÕKUR JËLATËNLEIKARÎÈ SINNI Å KIRKJUNNI Å KVÎLD

Svipult líf, sígild orð Framsækin
Lesandi veitir að sjálfsögðu
athygli yfsíloninu í titli, Endurskyn. Þar gefur höfundur strax
hnitmiðaðan tóninn: nánast hver
einasti stafur valinn af kostgæfni,
sérhvert orð dýrt. Ráðningu ljóðanna engin takmörk sett innan
flugvíddar lesandans. Vísanir
flóknar, lærðar og margræðar;
þrengja ljóðið og víkka í senn.
Frjóvgun efnis og forms eingetin.
Fullþroska skáldskapur, krefjandi
og fagur.
Skáldið ann orðum og unir sér
(eins og munkur á heitri bæn) við
að ljá þeim ljóðrænan dýrleika
sem í senn stríkkar erindi þeirra,
skírskotun og skáldskapargildi.
Hefur ást á sjálfri skáldlistinni og
streymi hennar gegnum mannsandann. Laugar sig í þeim straumi
og gjálpar goðsvörum að lesanda
sínum. Ann orðagaldri og þeirri
tvíræðu ögrun að magna meint
aukreitismál í ljóði með erkidjúpri
vísun og ýta þannig lesanda sínum
fram á gínandi hengiflug uns hann
annaðhvort svífur eða grípur
dauðahaldi í Guðmund og leistinn
og glímir til úrslita við skáldið.
Svipult líf, sígilt orð: sama aska,
sama jörð.
Skáldið yrkir um raunveruleikann núna og hérna en speglar hann
hvenær sem er í súrrealísku (ofurraunsæju) skyni í sjálfum sér –
m.a. með umsnúningi tíða/tíma.
Það er persónuleg upplifun
efasemdarmanns sem hlýtt hefur
áminningu hinsta kalls og leitar
sátta við jarðneska tilveru ofar
raunveruleika fremur en handan
– og helgar sig orðinu um leið, vegvísi þess sem vantreystir goðum
mannanna. Skáldið er þó nærri
lesanda sínum og samtíma, ber
ugg í brjósti: eldur fer um landið,
stórskuldug duld haugast upp í
skugga fjallkonunnar: lokalínu
Kraftaverkanna hefði hins vegar
að ósekju mátt sleppa, slævir
broddinn.
Skáldið yrkir mjög persónulega reynslu (?) inn í höfuðskepnur, goðsögur og náttúru, og mátar
feigð sína – feigð mannsins – í
þeim spegli. Það er eðalskáldskapur sem unun er að rýna í og máta
við eigin feigð. Ég nefni sérstaklega: 0rð mitt (12) Undirdjúpin
(13) Endursýn (16) Synir Satúrnusar (17) Sá litli (25) Föstudagur 30.
júní (30) Svar (31) og Ástin og
brauðið (33). Ljóðasmíði af sjaldgæfum
þroska.
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Görótt íslensk tunga og
súrrealísk skynskekking draga
upp myndir í brotabrotum, hringsnúa lesandanum í iðu margvísandi orða, birta honum útgöngu
um furður frá upphafi tímans:
umsteypu kaos í kosmos þar sem
himinn, mar & undirheimur (synir
Satúrnusar) gullbleikan skára
teiginn enn í dag. Blóðugir með
ljáinn – enda réð skaparinn/
kanníbalinn faðir þeirra hverju
menn stinga upp í sig (18). Bölbæn
með öfugum formerkjum.
Sem minnir á (dulvituð jólakveðja skáldsins): Satúrnus, hinn
rómverski Krónos, var guð sáðningar og uppskeru, úrhellis
laugardagur alls jarðargróðurs.
Honum til dýrðar var haldin mikil
svallhátíð 17. desember ár hvert
og stóð í viku sleitulaus: tilbeiðsla
upprisu ljóssins í myrkrinu, forfari kristinna jóla. Náttúrulegir
hátíðisdagar lífsins á jörðinni eru
tveir, vetrar- og sumarsólstöður:
afmælisdagar lífsandans. Því er
það engin tilviljun að skírarinn og
frelsarinn skuli eiga þessa sömu
afmælisdaga, bókstaflega sprottnir
upp úr skauti náttúrunnar, fengu
jólin að gjöf frá sólinni og Jónsmessu í ábæti. Sigruðu náttúruna
með eins konar sjálfsmarki; vantreyst af ýmsum fyrir vikið.
Afsakið: þetta er ekki ljóðagreining, dómarinn fleygði sér bara
fram af hengiflugi skáldsins í
tilefni dagsins.
Endurskyn stendur undir nafni:
bók sem krefur lesandann um
endurlestur á sérhverju orði,
endurskynjun eigin feigðar.
3IGURÈUR (RËARSSON

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
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Stóra sviðið kl. 20:00
Lau. 6/1, lau. 13/1 lau. 20/1, lau. 27/1.

3IGURÈUR (RËARSSON

.ÕHIL

Bakkynjur, frumsýning 26. desember.

STÓRFENGLEG! eftir Peter Quilter

Brandarinn um höfund stafrófsins
var góður en skelfing lúinn núna,
haltur og staflaus. Þess vegna
missir grunnhugmynd bókarinnar
marks, varla einu sinni fyndin.
Málverk sem málari málar sem
getur ekki hætt að mála fyrr en
allir litirnir eru búnir (og á ekkert
nema liti) verður á endanum einlitt: brúnt, málarinn málar sig í
flag. Eins fer fyrir rithöfundi sem
getur ekki hætt að skrifa fyrr en
allir stafirnir eru búnir (og á ekkert nema stafi): hann skrifar sig í
flag.
Aðferð bókarinnar er einföld:
sérhvert ljóð er sérhver stafur
stafrófsins þar sem undir er raðað
í stafrófsröð skyldum og óskyldum orðum sem eiga ekki annað
sameiginlegt en að byrja á þeim
tiltekna staf og ná því aldrei að
mynda merkingu nema í besta
falli setningu og setningu í senn.
Stafurinn sjálfur – ljóðið – því
undantekningarlaust merkingarlaust. Nema það sé boðskapurinn?
Hið eina sem lesandinn getur
dundað sér við er að velta fyrir
sér hvers vegna í veröldinni höfundur velur tiltekin orð en ekki
önnur og lesa heimsmynd skáldsins út úr þeim sparðatýningi:
Í gamni vitaskuld: (a) bókin er
afrakstur af samstarfi Odda og
Nýhils um framsækna bókagerð (
bls 2): höfundur er undir áhrifum
kápuhönnunarinnar – sem er
framsækin og til fyrirmyndar –
sér tilvistina í litlum mislitum
köflóttum reitum sem raðast
saman eftir skyni augans fremur
en markhæfu viti, (b) bóndinn
(karlinn) er germyndin, búadóttirin
(konan) andlagið, bændum fylgir
þó bévíti og blöff: tilvistarkreppa
tittlingsins tímaeyðsla (48), (c)
heimurinn er skipulagt digitalkaos,
eða (d) dramatískur dragbítur
(13), (e) endurlausn mannsins felst
í því að öskra öskureiður (58). Með
þeim háværu orðum kveður skáldið lesanda sinn, litlu nær. Allt í
gríni.
Ljóðin eru hvert öðru lík: sjálfum finnst mér Y (bls 54) bera af.

+AMMERSVEITIN °SAFOLD ÉSAMT (ULDU "JÚRK 'ARARSDØTTUR SØPRAN OG £GÞSTI LAFSSYNI BARÓTØN
FLYTJA VERK EFTIR -AHLER (LJØMSVEITARSTJØRI $ANÓEL "JARNASON
 JANÞAR KL  Ó $553 HÞSUM Ó +EFLAVÓK
 JANÞAR KL  Ó °SLENSKU ØPERUNNI
-IAVER KR  .ÉMSMENN  FYRIR 
&,!'!2) ° &2!-3+. 4HE 2AKE|S 0ROGRESS E 3TRAVINSKY .ÉNARI UPPLâSINGAR É WWWOPERAIS
&RUMSâNING FÚS  FEB KL  NOKKUR STI LAUS  SâN SUN  FEB KL 
 SâN FÚS  FEB KL  n  SâN SUN  FEB KL  &£!2 3µ.).'!2 429''½5 ¨¡2 -)½! 342!8
¨ORLÉKSMESSA Ó PERUNNI PERUKAREOKÓ
$AVÓ LAFSSON ØPERUSÚNGVARI HELDUR UPPI FJÚRINU (ÞSI OPNAR KL 
WWWOPERAIS
OPERA OPERAIS
3ÓMI  
-IASALAN ER OPIN ALLA DAGA NEMA MÉNUDAGA KL   OG FRAM A SâNINGU SâNINGARDAGA
3ÓMASALA KL   RIJUDAGA FÚSTUDAGA -IASALA É .ETINU ALLAN SØLARHRINGINN

3TJÎRNUVITLAUS SK¹LDSKAPUR FRAMS¾KIN
INNPÎKKUN

SKÖTUVEISLA
í dag og á
Þorláksmessu

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.

GRANDAGARÐI 101 - SÍMI 552 9094
Opið mán. til laug. 06.00 til 18.00
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Fyndnir rauðhausar Glóandi símalínur
Rauðhærðar og ákveðnar stúlkur
hafa löngum verið vinsælt efni í
barnabækur. Sú allra frægasta er
auðvitað hin eina sanna Lína
langsokkur en fyrir jólin núna
koma svo út tvær bækur þar sem
litlar rauðhærðar og vægast sagt
skoðanafastar stúlkur eru í aðalhlutverki.
Bína bálreiða er dúkka sem er
afar óþekk við dúkkumömmuna
Guðrúnu Svövu sem er dóttir
höfundarins,
Ásthildar
Bj.
Snorradóttur og til í alvörunni.
Bína er alltaf reið af því að hún
getur ekki gert ýmsa hluti eins
og að sitja kyrr og skiptast á svo
Guðrún Svava þarf að kenna
henni það. Og það gerir hún með
nokkrum einföldum kennsluaðferðum sem virka svo vel að
von bráðar er Bína alveg hætt að
vera reið og er eftirleiðis kölluð
Bína brosmilda. Höfundurinn er
talmeinafræðingur og vinnur við
að styrkja boðskiptafærni og efla
málþroska hjá ungum börnum og
þetta er frábær bók til að kenna
börnum alls konar grunnatriði í
samskiptum og mannasiðum.
Kennsluaðferðirnar eru svo vel
útlistaðar að foreldrarnir eiga
örugglega eftir að geta notað þær
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TËNLIST SEM EINKENNIST AF STERKUM
ÖJËÈLEGUM ¹HRIFUM AUK SPUNA Å
RÅKULEGU MAGNI %KKI ER ËALGENGT AÈ
ÖEIM HLAUPI KAPP Å KINN SEM GETUR
LEITT TËNLISTINA ¹ ËV¾NTAR BRAUTIR OG
¹ STUNDUM EIGA ÖEIR TIL AÈ BRESTA Å
SÎNG ¹ ERLENDUM ÖJËÈTUNGUM AF
SLÅKU LISTFENGI AÈ EFTIR ER TEKIÈ
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INGUNNI /FIÈ ÒR ÖÎGNINNI SÕNIR
2ÒNA VERK UNNIN ¹ PAPPÅR MEÈ AKRÕL
OLÅUKRÅT PASTEL OG BLEKI EINNIG ERU
ÖAR MYNDIR UNNAR ¹ STEINLEIR  SAMA
STAÈ SÕNIR LJËSMYNDARINN 3PESSI VERK
SÅN ¹ SÕNINGUNNI ,OCATIONS SEM BER
SAMA TITIL OG V¾NTANLEG BËK HANS
3ÕNINGARNAR STANDA TIL  DESEMBER
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á hvað eina sem þarf að kenna
barninu að gera.
Sagan af undurfögru prinsessunni og hugrakka prinsinum
hennar er meinfyndin verðlaunasaga þar sem textinn og myndirnar segja mjög ólíka sögu sem
kitlar hláturtaugarnar hjá bæði
lesendum og áheyrendum. Litla
rauðhærða prinsessan í þeirri
sögu er vægast sagt ákveðin og
ekkert lamb að leika sér við enda
fáir prinsar sem ráða við hana og
myndirnar tala sínu máli þó að
textinn sé greinilega ritskoðaður
af siðameistara hirðarinnar.
Myndirnar eru frábærar og fá
vel að njóta sín, einkum þar sem
sagan er ekki í aðalhlutverki
heldur styður við myndirnar með
því að vera í algjörri andstöðu
við þær.
Kímnigáfa barna er oft vanmetin og oft þroskaðri en foreldrar gera sér grein fyrir. Þessar
bækur ættu að geta fengið flest
börn á aldrinum 3-7 ára til að
skella upp úr.
"RYNHILDUR "JÎRNSDËTTIR

Stór fyrirtæki ráðast stundum í
að setja saman sögubækur um
tilurð sína og þróun. Oftast gerist
þetta á tímamótum. Slíkt reynast
oft merkilegar heimildir, höfundum er veittur aðgangur að eldri
starfsmönnum, sögulegum skjölum, myndasafni ef til er og lykilmönnum fyrirtækisins. Oft þarf
að sigla milli skers og báru, höfundar verða skyndilega trúnaðarmenn um innri átök, persónulegan fjandskap, það innra drama
sem flest fyrirtæki búa yfir. Eins
verða þeir á skömmum tíma að
setja sig inn í flókin viðfangsefni,
gjarna tæknilegs eðlis sem eru
ekki nema á færi þeirra sem hafa
staðið pliktina árum saman og
sinnt af köllun hagsmunum
eigenda.
Seinni árin hafa slík komið út í
nokkrum mæli: upp í hugann
koma Eimskipafélagsbók Guðmundar Magnússonar, Þeir létu
dæluna ganga eftir Hall Hallsson. Og nú hafa þær Helga Guðrún Johnson og Sigurveig Jónsdóttir sett saman stóra bók og
merkilega um sögu Símans þar
sem rakin eru flókin viðfangsefni Símans frá upphafi, tækninýjungar sem starfsmenn hans
með tilstuðlan stjórnvalda
komu fram. Bókin verður til í
þann mund sem Síminn er orðinn einkafyrirtæki og símaþjónusta hér á landi telur
öldina.
Þetta er merkilegt rit um
margt. Þar er rakin á auðskilinn og frekar fjörlegan
máta tækniþróun svo
lesandi hrífst með:
aragrúi manna kemur
við sögu en nafnarunan tekur aldrei
yfir og í gegnum
tímans rás verður
lesandinn kunnugur
helstu forkólfum í
því
merkilega
starfi, afreki sem

Síminn og símamenn unnu. Þetta
er ekki síst fyrir þá sök að
höfundarnir ræða jafnharðan við
marga sem taka þátt í því ævintýri sem uppbygging símakerfis
var hér í landi, hér voru háir og
lágir að störfum og raddir margra
hljóma i verkinu.
Þessi alþýðlegi frásagnarháttur er spunninn úr blaðamennskuferli þeirra beggja, Sigurveigar
og Helgu, þeirri þraut sem
sjónvarpsfréttamenn verða að
temja sér, að koma flóknu efni til
skila á áhugaverðan, innilegan og
greinargóðan máta, gera flókin
mál einföld og auðskilin. Bókin
sem er í stóru broti er í sautján
köflum sem stundum skarast
lítillega í efni því Síminn vann á
mörgum vígstöðvum og ókunnan
rekur raunar í rogastans hversu
víðfeðm starfsemin hefur verið.
Það kemur sem sagt í ljós að
verkefnin sem ríkisfyrirtækinu
voru falin voru margbreytileg og
tröllaukin, svo nánast er borin
von að einkaaðilum hefði reynst
það mögulegt að væða landið fjarskiptum á svo breytilegan hátt
sem raun varð á. Þannig kom það
þessum lesanda á óvart að
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Ríkisútvarpið óx upp nánast í
króknum hjá Símanum sem skýrir það að langt fram eftir síðustu
öld litu verkfræðingar Símans
nánast á dreifingu sjónvarps um
landið sem mál sitt og Ríkisútvarpsins. Það skýrir líka hversu
vanmáttugir ráðherrar voru lengi
vel að búa svo um hnútana að hér
væri byggt upp eitt dreifikerfi og
urðu á endanum of seinir.
Bókin er glæsilega myndskreytt og hinn eigulegasti gripur. Hún hefur aftur farið lágt í
flóði síðustu daga, rétt eins og
fyrri ritin tvö fóru á sínum
tíma. Sem er furðulegt:
vitaskuld eiga stórfyrirtæki á borð við
Símann að koma svo
yfirgripsmiklu verki
á
framfæri
við
almenning:
öðru
eins eyða menn þar
á bæ í auglýsingar.
0¹LL "ALDVIN "ALDVINSSON

F  9FIRLITSSÕNING ¹ VERKUM
$RAFNAR &RIÈFINNSDËTTUR STENDUR
YFIR Å ,ISTASAFNI !KUREYRAR $RÎFN LÁT
MIKIÈ AÈ SÁR KVEÈA Å ÅSLENSKU LISTALÅFI
OG HASLAÈI HÒN SÁR VÎLL Å EINUM ERFIÈ
ASTA GEIRA GRAFÅKLISTARINNAR TRÁRISTUNNI
/PIÈ ALLA VIRKA DAGA NEMA M¹NU
DAGA  

F  3ÕNINGIN &RELSUN LITARINS
2EGARD &AUVE Å ,ISTASAFNI ¥SLANDS
GEYMIR VERK FRÎNSKU EXPRESSJËNIST
ANNA FR¹ UPPHAFI  ALDAR 3ÕNINGIN
KEMUR FR¹ -USÁE DES BEAUX ARTS
Å "ORDEAUX Å &RAKKLANDI  VERK
EFTIR ÖRETT¹N LISTAMENN ÖAR ¹ MEÈAL
MEISTARANA 2ENOIR OG -ATISSE
3ÕNING ¹ VERKUM *ËNS 3TEF¹NSSONAR
LISTM¹LARA M¹ SJ¹ Å SAL  EN HANN VAR
NEMANDI -ATISSE
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'ALLERÅI VIÈ )NGËLFSSTR¾TI

F  (YE *OUNG 0ARK SÕNIR Å GALL
ERÅI "ANANANANAS ¹ ,AUGAVEGI 
3ÕNINGIN %INSKISMANNSLAND ER OPIN
UM HELGAR MILLI   FRAM AÈ JËLUM
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TONLIST FRETTABLADIDIS

Tónlistarkonan Lovísa Elísabet Sigrúnardóttir, betur þekkt sem Lay Low, fékk
afhenta gullplötu á miðvikudag, en plata
hennar „Please don‘t hate me“ hefur selst í
fimm þúsund eintökum.
„Ég bjóst nú engan veginn við þessu,
þetta kom mjög mikið á óvart. Ég bjóst alls
ekki við svona góðum viðtökum,“ segir
Lovísa, en hún mun fara í tónleikaferðalag
til útlanda eftir áramót.
„Það er fínt að komast í smá frí núna
áður en það byrjar, ég næ að slappa af yfir
jólin.“
Helgi Pjetur Jóhannsson, útgáfustjóri
hjá COD, afhenti Lovísu og upptökustjóranum, Magnúsi Árna Öder Kristjánssyni, eintak af gullplötunni kl. 17 í Skífunni í gær.
Lay Low er ein af þeim fjölmörgu tónlistarmönnum sem fram komu á X-mas styrktartónleikunum í fyrrakvöld.
SGJ

4«..).. '%&)..
4RAUSTI *ÒLÅUSSON

Lög ársins
Nú líður að áramótum og fjölmiðlar þegar farnir að horfa til baka og
skoða árið 2006 og meta. Tónlistarmiðlarnir eru komnir á fullt með
ársuppgjörin og mest fer fyrir vali á plötum ársins. Þetta verður að
teljast nokkuð merkilegt í ljósi þess að það eru komin nokkur ár síðan
spekingar spáðu endalokum plötunnar. Yfirlýsingar um að ný tækni,
netið og niðurhal gerðu þessa hefðbundnu „stóru plötu“ úrelta mátti
lesa úti um allt: „Nú velja menn bara þau lög sem þeir vilja og þurfa
ekki að kaupa heilu plöturnar.“
Þessar spár hafa ekki
gengið eftir. Sala á
geisladiskum hefur að vísu
eitthvað dregist saman, en
alls ekki jafn mikið og
spáð var og platan er enn
þá sá mælikvarði sem er
notaður til að meta gæði
og frammistöðu einstaka
tónlistarmanna. Einn eða
tveir smellir geta vakið
mikla athygli, en til að
sanna sig og öðlast
virðingu þarftu ennþá að
búa til heila plötu sem
eitthvað er varið í. Það
eina sem hefur breyst er
að nú hala menn niður
stökum lögum í staðinn
fyrir að kaupa smáskífur.
Fréttablaðið birtir á
næstunni niðurstöður úr
vali hóps gagnrýnenda og
tónlistarpælara á plötum
'.!2,3 "!2+,%9 %IGA EITT AF LÎGUM ¹RSINS
ársins. Ég ætla þ.a.l. ekki
að fjalla um þær hér. Mig langar hins vegar að tala aðeins um lög
ársins. Hvaða lög standa upp úr þegar maður skoðar árið 2006? Til að
vera gjaldgengt þarf lagið helst að límast á heilann og það þarf einhver
að hafa heyrt það. Þessi lög koma strax upp í hugann:
Crazy með Gnarls Barkley (heilinn á nákvæmlega engan möguleika
á því að komast undan), Young Folks með Peter, Björn og John (flautið
í því lagi mun hljóma í hausnum á mér að eilífu), Over and Over með
Hot Chip (grúvið jafnast á við grúvið í Billie Jean!), LDN með Lily
Allen (ennþá flottara en Smile), Sexy Back með Justin Timberlake
(skrokkurinn fer að hreyfast í takt, jafnvel án vitundar og samþykkis
heilans).
Og íslenska deildin: Freðinn fáviti með Fræ (þeir nota heilajötungrip), Love Your Bum með Eberg (grípandi og tilraunakennt, fullkomin
blanda), Not Clean með Ghostigital (Mark E. Smith, Einar Örn og
Curver í klikkuðu stuði), 7913 með Reykjavík! (spilist hátt, mjög hátt!),
Barfly með Jeff Who? (Ennþá fast á heilanum eftir meira en ár!).
Þar hafiði það!
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HRIFAMIKLIR HERMUNKAR
Nýlega kom út heimildarmynd og plata til heiðurs
einni sérkennilegustu
hljómsveit rokksögunnar,
The Monks. Steinþór Helgi
Arnsteinsson kannaði sögu
Munkanna betur.

The Monks var stofnuð af fimm
bandarískum hermönnum, staðsettum í Þýskalandi, árið 1964,
þeim Gary Burger, Larry Clark,
Dave Day, Eddie Shaw og Roger
Johnston. Í fyrstu kölluðu þeir sig
reyndar The Torquays en breyttu
fljótlega um tónlistarstíl, klippingu, fatastíl og nafn. Hermennirnir rökuðu á sér munkaskalla,
byrjuðu að klæðast eingöngu
svörtu og það sem kannski mestu
máli skiptir, framkvæmdu tilraunir með tónlist.

%KKI FYRIR MELËDÅUR
The Monks hófu að þróa sinn eigin
hljóm enda komnir með leið á
Chuck Berry eftirhermum. „Það
tók okkur líklega ár til þess að
finna rétta hljóminn. Við vorum
alltaf að gera mikið af tilraunum.
Sumar tilraunirnar mistókust
herfilega og nokkur laganna voru
hræðileg. En þau sem við héldum
voru virkilega sérstök,“ útskýrir
Gary Burger, aðalsöngvari og
gítarleikari sveitarinnar. Meðlimir
sveitarinnar hafa líka ítrekað sagt
að aðaláhersla sveitarinnar væri á
ryþma en ekki melódíur. Lög
sveitarinnar voru afar taktföst og
fylgdu sjaldnast venjulegum
popplagaformúlum.
Hljóðheimur The Monks var

(2%33)2 4HE -ONKS FR¹ ¹RINU 
2EYNDAR M¹ GETA ÖESS AÈ NOKKRIR ÒR
SVEITINNI ERU ENN STARFANDI HJ¹ BANDA
RÅSKA HERNUM

36!,)2 0ILTARNIR Å 4HE -ONKS HÎFÈU VISSULEGA SÁRSTAKT ÒTLIT EN ÒTLITIÈ VAR SAMT SEM

¹ÈUR TENGT TËNLISTINNI OG ¹TTI AÈ ÕTA UNDIR BOÈSKAP SVEITARINNAR

einnig afar frumlegur og framandi. Hljómsveitin var ein sú
fyrsta til þess að vinna með hljóð
endurvarp (audio feedback) og
vann auk þess nokkuð með hljóðbjögun. Eitt af aðaleinkennum The
Monks var líka hrár banjóhljómur
en Dave Day, gítarleikari sveitarinnar, spilaði iðulega á sex strengja
banjó með hefðbundnum gítargripum.

HRIFIN GREINILEG
Eina almennilega breiðskífa
sveitarinnar, Black Monk Time,
kom út árið 1966 og vakti kannski
ekki mikla athygli þá enda á skjön
við allt annað á þeim tíma. Eftir
því sem árin liðu hafa tónlistarspekúlantar hins vegar gert sér
meira og meira grein fyrir mikilvægi þessarar mögnuðu sveitar.
Hljómsveitin hefur oft verið
flokkuð með garage-böndum sjöunda áratugarins og má meðal
annars finna lög með sveitinni á
hinum stórfenglegu Nuggets
safnplötum. Hafa einnig margir
viljað meina að The Monks hafi
haft jafnmikil áhrif á pönkið og
til dæmis The Velvet Underground. Í þessu samhengi má
reyndar benda á myndbandsupptöku, sem er meðal annars hægt
að sjá á youtube.com, sem sýnir
frá tónleikum sveitarinnar í

þýsku sjónvarpi. Þar sést vel og
heyrist hversu hrikalega hrá
hljómsveitin var og því ekki að
undrast að einhverjir hafi uppveðrast af hljómnum.

3INGAPORE 3LING MEÈ ¹ PLÎTUNNI
Nú á dögunum kom út sérstök
hljómplata tileinkuð þessari
mögnuðu sveit. Platan heitir
Silver Monk Time og þar kennir
ýmissa grasa. Meðal flytjenda má
til dæmis nefna Silver Apples/
Alan Vega, The Raincoats, Jon
Spencer og Solex, The Gossip,
The 5.6.7.8’s, Alexander Hacke úr
Einsturzende Neubauten, Mouse
on Mars, Psychic TV og The Fall
sem hafa reyndar nokkrum sinnum áður sent frá sér sínar útgáfur af lögum The Monks. Ekki má
heldur gleyma framlagi íslensku
sveitarinnar Singapore Sling sem
á eitt af 29 lögum plötunnar.
Að lokum má líka minnast á
heimildamyndina The Transatlantic Feedback eftir Lucíu Palacios og Dietmar Post. Myndin kom
einnig út á þessu ári og hefur
meðal annars fengið frábæra
dóma hjá Mojo, The Hollywood
Reporter og Die Zeit. Myndin
gefur góða sýn á stuttan feril þessarar mögnuðu sveitar sem hefur
reyndar komið nokkrum sinnum
saman á undanförnum árum.

'.ª

Léttar bombur
Þessir piltar heimsækja okkur í
mars næstkomandi. Þeir risu upp
úr númetal-senunni á sínum tíma,
en í dag er ekki hægt að kalla tónlist þeirra neinu öðru nafni en
popprokk.
Þeir eru mun skildari sveitum á
borð við Red Hot Chili Peppers í
dag en Korn. Þeir eru ungir að
árum, flestir ennþá undir þrítugu,
en hafa þó náð að punga út fimm
breiðskífum á undan þessari frá
árinu 1995.
Incubus hefur alltaf verið sérstaklega vönduð sveit, og verður
melódískari með hverri útgáfu.
Þetta er alvöru sveit, sem við höfum
fengið að sjá þroskast úr lostafullu
greddurokki yfir í sveit sem leggur
nú aðaláherslu á aðgengilegar og
ljúfar poppsmíðar.
Þannig er titill Light Grenades
vel lýsandi fyrir innihaldið. Platan
er full af léttum lögum, sem

springa annað slagið út í létt rokk.
Lagið Earth to Bella er gott dæmi
um þetta. Það er ekki ein sekúnda á
þessari plötu það beitt að hún skeri
í eyru viðkvæmari rokkunnenda.
Incubus hafa aldrei verið smeykir
við slagarasmíðar og hér er að
finna nokkra slíka. Helst þá lagið
Dig sem hefur alla burði til þess að
verða einn stærsti smellur sveitarinnar frá upphafi. Hetjulag sem
myndi sóma sér vel í lokin á
hádramatískri bandarískri mynd.
Paper Shoes er annað sterkt lag.
Flott kassagítarspil og afbragðs
hrynjandi grípa eyrað strax.
Light Grenades er virkilega
heilsteypt og vönduð plata. Miðað
við hversu vel hlaðinn slagaralager Incubus er orðinn með þeim
sex plötum sem komnar eru, ætti
að vera óhætt að mæla með tónleikum sveitarinnar.
"IRGIR ®RN 3TEINARSSON
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3JÎTTA BREIÈSKÅFA )NCUBUS ER ÖEIRRA
BESTA Å SJÎ ¹R (EILSTEYPT GRÅPANDI OG
RÅGHELDUR Å ÖANN STÅL SEM SVEITIN HEFUR
SKAPAÈ SÁR SJ¹LF

GLEÐILEG SKÍFUJÓL
OPIÐ Í DAG FRÁ 10:00 -22:00
Kringlunni • Smárlind • Laugarvegi

CD+DVD

2.199
Please Don’t Hate Me
Lay Low

áritar

19:00
dag kl:
Áritar í
n
lu ni
í Kring

2.199
Þjóðlög
Ragnheiður Gröndal

áritar
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dag k :00 í
í
r
a
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Ár
15
lunni,
á
í Kring og 18:00
d
n
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a
r
á
i
Sm
raveg
Lauga

2.199
Jól og Blíða
Baggalútur

3.199

áritar

Björgvin ásamt S.Í.
CD+DVD
0

The Concept of Calzamer Music

áritar

kl:21:0
í dag
og
Áritar
n
lu ni
í Kring áralind
í Sm
19:00

2.199

2.199
Bardukha

í dag
g spila
Áritaro Laugarvegi
0á
kl:21:0

2.199

Álfar og Fjöll

Magga Stína syngur Megas

Friðrik Karlsson & Þórunn Láru

Magga Stína

2.199
Jóhann Friðgeir og vinir
Jóhann Friðgeir

CD+DVD

2.199
Nylon
Nylon

2.399
Love (CD+DVD)
The Beatles

2.799
Sálin og Gospel
Sálin

2.199
Ástarsól - Lög Gunnars Þórðars

Óskar Pétursson

Verð geta breyst án fyrirvara
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Desertar og dónatal
¥ PISTLI SÅÈUSTU VIKU LAGÈI ÁG TIL AÈ KARLMENN KVEIKTU ¹
HEILANUM FYRIR JËLIN ¶AÈ VAR SAGT Å FRAMHALDI AF ÖVÅ AÈ
ÁG HAFÈI HEYRT NOKKRAR MJÎG SL¾MAR FR¹SAGNIR KVENNA
AF ÖVÅ HVERSU ËN¾RG¾TNIR KARLMENN G¾TU VERIÈ VIÈ
JËLAGJAFAINNKAUP FYRIR SPÒSUR SÅNAR AUGLJËST V¾RI ¹
GJÎFUNUM AÈ ÖEIR ÖEKKTU Ö¾R LÅTIÈ SEM EKKERT ¥ KJÎL
FARIÈ RIGNDI INN SÎGUNUM AF VONDUM GJÎFUM /G EKKI
BARA FR¹ KONUM HELDUR FANNST MÎRGUM KARLMÎNNUM
ÖEIR KNÒNIR TIL AÈ SEGJA MÁR SÎGUR SÅNAR ¶AÈ KOM
MÁR VERULEGA ¹ ËVART HVERSU MARGIR VORU S¹RIR OG
SVEKKTIR YFIR ÖVÅ AÈ KONUR ÖEIRRA G¾FU ÖEIM GJAFIR SEM
V¾RU AUGLJËSLEGA EKKI GEFNAR MEÈ ¹N¾GJU ÖEIRRA OG
GLEÈI AÈ LEIÈARLJËSI
(VAÈ SEM ÖVÅ LÅÈUR ¹KVAÈ ÁG AÈ FJALLA AFTUR UM
JËLAGJAFIR EN Å ÎÈRU SAMHENGI 'JAFIR ¹ MILLI ELSKENDA
ÖURFA NEFNILEGA EKKI ENDILEGA AÈ VERA EFNISLEGIR
HLUTIR EÈA ¹ÖREIFANLEGIR ¡G M¾LI REYNDAR MEÈ AÈ
KARLMENN GEFI KONUM EITTHVAÈ EFNISLEGT ÖAR SEM
Ö¾R VIRÈAST VERA MEIRA EFNISHYGGJUVERUR EN KARLAR

EN HITT M¹ SVO SANNARLEGA VERA TIL FYLLINGAR
¡G HEYRÈI EINU SINNI AF KONU SEM FÁKK AÈ VERA
DESERTSK¹L ¡G ¾TLA EKKI AÈ FARA MJÎG N¹IÈ ÒT Å
Ö¹ S¹LMA EN Å GRËFUM DR¹TTUM ER ÖAÈ ÖANNIG AÈ
DESERTINN ER BORINN FRAM ¹ KONUNNI OG ÖAÈ ER BANN
AÈ AÈ NOTA HNÅFAPÎR EÈA HENDUR ¶¹ ER ÁG AÈ TALA
UM FRAMANDI ¹VEXTI RJËMA OG JAFNVEL SÒKKULAÈI %ITT
SVONA LÅTIÈ FRAMTAK GETUR ORÈIÈ AÈ H¹LFRI J¹ EÈA HEILLI
KVÎLDSTUND HJ¹ TURTILDÒFUM OG SKAPAÈ ËGLEYMANLEGAR
MINNINGAR -EÈ ÖESSARI STUTTU D¾MISÎGU VIL ÁG
BENDA ¹ AÈ HUGARFLUGIÈ GETUR SKAPAÈ ËTRÒLEGUSTU
¾VINTÕR ¡G GET LOFAÈ YKKUR ÖVÅ AÈ DESERTINN GËÈI
GLEYMIST ALDREI /G HVER MAN SVOSUM EFTIR SKRÅTNU
PEYSUNNI SEM GAMLI K¾RASTINN GAF ¹ JËLUNUM
*ËLIN ERU EINMITT S¹ TÅMI SEM MARGIR HAFA N¾GAN TÅMA
TIL AÈ SLAPPA AF OG NJËTA VEL ¶¹ ER UPPLAGT AÈ RÅFA SIG
UPP FR¹ LEIFUNUM AF JËLASTEIKINNI SETJA VÅDEËIÈ ¹ P¹SU
OG NOSTRA VIÈ MAKANN SINN !È HANGA UPPI Å SËFA
OG GÒFFA Å SIG REYKT KJÎT OG NAMMI SKILUR EKKI MIKIÈ

ANNAÈ EFTIR SIG EN AUKA
KÅLË OG SVITA Å R¾KTINNI
EFTIR ¹RAMËT (INS VEGAR
HVÅLIST MAÈUR VEL EN ÖAÈ
ER LÅKA H¾GT AÈ ENDURN¾R
AST ¹ ANNAN H¹TT OG VIL ÁG
MEINA MUN MEIRA GEFANDI
OG ¹N¾GJURÅKARI H¹TT ¶ESS
VEGNA ¾TLA ÁG AÈ STINGA UPP
¹ ÖVÅ AÈ KARLMENN OG KONUR
KVEIKI ¹ ÅMYNDUNARAFLINU OG
FINNI FR¹B¾RA HUGMYND TIL AÈ
STJANA VIÈ Ö¹ BRAGÈLAUKA
MAKANS SEM VIÈ NEFNUM
SJALDAN ¹ NAFN !LLIR EIGA SÁR
JÒ EITTHVAÈ SEM ÖEIR ËSKA
SÁR Å JËLAGJÎF FR¹ MAKAN
UM OG Ö¹ MEINA ÁG FR¹
MAKANUM EINUM

!LLIR Å JËLASKAPI ¹ 8 MAS
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ALDREI HAFA VERIÈ STERKARI EN NÒ EFTIR AÈ
HÒN REYNDI FYRIR SÁR ¹ SÒLUNNI GËÈU

Árlegir styrktartónleikar X-ins
977, X-mas 2006, fóru fram í
níunda sinn á Nasa við Austurvöll á miðvikudagskvöld. Þetta
árið rann allur aðgangseyrir til
BUGL, Barna- og unglingageðdeildar Landspítalans.
Fram komu: Brain Police, Dr.
Spock, Skakkamannage, Reykjavík!, Toggi, Lay Low, Pétur Ben,
Sprengjuhöllin, Dikta, Future
Future, Noise, Ultra Mega Teknóbandið Stefán og Wulfgang.
Eins og venjan er spiluðu
nokkrar hljómsveitir frumsamin
jólalög, þar á meðal Skakkamanage
og
Sprengjuhöllin.
Undirtektirnar voru góðar og
ljóst að áhorfendur voru komnir
í gott jólaskap að tónleikunum
loknum.

302%.'*5(®,,). (LJËMSVEITIN 3PRENGJUHÎLLIN FRUMFLUTTI JËLALAGIÈ SITT 3PRENGJUHJËL
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Óskarsverðlaunaleikkonan Halle
Berry hefur nýlokið við upptökur
á sinni fyrstu plötu. Berry hefur
sungið töluvert lengi en gengið
svo langt að búa til plötu.
Nýja platan, sem mun bera
nafn leikkonunnar, verður gefin út
einhvern tímann á næsta ári. „Ég
hef alltaf haft gaman af því að
syngja. Þessi plata mun sýna að ég
get gert fleira en að leika,“ sagði
Berry.

0¡452 "%. 4ËNLISTARMAÈURINN 0ÁTUR "EN

VAR ¹ MEÈAL FJÎLDA TËNLISTARMANNA SEM
KOMU FRAM ¹ 8 MAS

4/'') 4ËNLISTARMAÈURINN 4OGGI SEM GAF ÒT PLÎTU ¹ ¹RINU SÎNG AF MIKILLI INNLIFUN
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&¡,!'!2 &ÁLAGARNIR 3KÒLI 3TEINAR OG

3IGRÒN +RISTÅN VORU Å GËÈU STUÈI ¹ .ASA

!LEXANDER LÁTU SIG EKKI VANTA ¹ 8 MAS

*«,!+«2 (VÅTKL¾DDUR KARLAKËR SÎNG
GULLFALLEGA MEÈ 4OGGA Å #OCA #OLA
JËLALAGI HANS

Kynntist kærastanum á Myspace
6)#4/2)! "%#+(!- 3EGIR BETRA AÈ
STUNDA KYNLÅF MEÈ STUTT H¹R

Klippti sig
fyrir kynlífið
Victoria Beckham segir í nýlegu
viðtali að hún hafi klippt á sér
hárið til þess að geta stundað
meira kynlíf með eiginmanni
sínum, fótboltamanninum David
Beckham. „David vill heldur að ég
sé með stutt hár, en hárlengingar
geta flogið út um allt í miðjum
ástarleik,“ segir Victoria. Kynlíf
þeirra hjóna er greinilega í góðum
gír en nýlega sást David kaupa
kynæsandi undirföt og á Victoria
því greinilega von á góðum glaðningi um jólin.

¾TLAR AÈ GEFA ÒT SÅNA FYRSTU PLÎTU ¹
N¾STA ¹RI

Upptökum á
plötu lokið

Hrifin af
súludansi
Súludans virðist eiga betur við
leikkonuna Kate Hudson en við
Lindsay Lohan. Lohan kvartaði
nýlega undan því að hún væri illilega lemstruð eftir æfingar í súludansi, og sagðist vera blá og marin
á báðum lærum. Hudson hvetur
hins vegar konur til þess að reyna
fyrir sér í dansinum og segir alla
geta náð tökum á listinni. Hudson
segist jafnframt aldrei hafa verið
sterkari en eftir að hún fór að
leggja stund á súludans, og stærir
sig af því að geta nú klifið súlu án
þess að nota tærnar.

(!,,% "%229 ,EIKKONAN (ALLE "ERRY

„Jenna og ég kynntumst á
Myspace, hún óskaði eftir mér
sem „vini“ á vefnum og þannig
hófst þetta allt,“ segir bardagaíþróttakappinn Tito Ortiz um
hvernig hann og kærastan hans,
Jenna Jameson, kynntust. Jenna
er ein frægasta klámmyndastjarna í heiminum og samkvæmt
könnunum sem gerðar
hafa verið í Bandaríkjunum er hún draumaprinsessa margra karlmanna þar í landi. Jenna
hefur nú sest í helgan
stein og vill heldur freista
gæfunnar annars staðar
en í klámmyndum, en
hefur ekki ákveðið sig
hvert skal haldið. Ævisaga hennar, How to
make love like a pornstar, seldist í bílförmum í
Bandaríkjunum. Eftir útgáfu
hennar breyttu margir skoðunum sínum á Jennu, en í bókinni
kemur fram hvernig hún hrakt-
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NÕLEGA VÎRUMERKI SITT TIL
(UGH (EFNER FYRIR D¹GËÈA
SUMMU

ist í klámiðnaðinn, þar sem hún
skapaði sér stórveldi úr nánast
engu. Tito, kærasti Jennu, er einnig afar þekkt persóna í Bandaríkjunum, fyrir að berjast í blönduðum bardagalistum. Hefur hann
komið fram í þáttum á borð við
Jay Leno, Conan O‘Brian og vilja
margir meina að hann sé einn
litríkasti íþróttamaður Bandaríkjanna síðan Mike Tyson trónaði á
toppi hnefaleikaheimsins. Kemur
það því mörgum á óvart að þau
hafi kynnst á netinu, hvað þá
heimasíðunni Myspace. „Við sendum svo hvort öðru skilaboð sem
seinna urðu að tölvupóstum þar til
við fórum svo loks á stefnumót og
síðan þá hefur ekki slitnað slefið á
milli okkar,“ segir Tito sem kveðst
vera ástfanginn af Jennu og skeytir engu um fortíð hennar. „Hún er
gáfuð, með sterkt viðskiptavit og
góðan húmor,“ segir Tito um ástkonu sína, en hún hefur verið viðstödd alla bardaga hans síðan þau
fóru að vera saman.
HAL

7(!- (LJËMSVEITIN 7HAM SLË Å GEGN ¹
NÅUNDA ¹RATUGNUM

Ridgeley
hætti við
Ekkert varð af endurkomu dúettsins Wham! á tónleikum George
Michael á Wembley á dögunum.
Ástæðan var sú að Andrew Ridgeley, hinn meðlimur Wham!, hafði
ekki taugar í að koma fram á nýjan
leik.
Andrew ætlaði að syngja nokkur
Wham!-lög með Michael á tónleikunum en hætti við á síðustu stundu.
Wham! sló í gegn á níunda áratugnum með lögum á borð við I´m
Your Man og Club Tropicana. Dúettinn hætti störfum árið 1986 á
kveðjutónleikum á Wembley. Síðan
þá hefur lítið farið fyrir Ridgeley á
meðan George Michael hefur gefið
út fjölda sólóplatna. Ridgley er nú
kvæntur Keren Woodward, fyrrum
söngvara Bananarama.

Tifsög kr. 8260,- stgr.
Blað 210mm laser – Hjólsög 1600w
kr. 9760,- stgr.
Blað 185mm laser – Hjólsög 1400w m/ aukablaði
kr. 6750,Blað 185mm laser – Hjólsög 1400w m/ aukablaði
kr. 8995,Ø 140 Hjólsög 750w kr. 3625,Hjólsög Metal og Wood 1650w kr. 3625,Ø 185 24T / Ø 185 48T
Hjólsagir frá kr. 3.625,- stgr

Fræsarar
9540,- verð frá kr. 7795,- stgr.

Þurrgeymir m/ starti kr.
13.347,- stgr.

Flísasagir 450 w kr. 7625,- stgr.
Minna land 450 w verð frá kr. 6120,-stgr.

Háþrýstiþvottatæki

Hleðslutæki
Verð frá kr. 3860,- stgr.
Rafstöðvar
Bensín / 2300 w / 5.5 HP kr. 44.750,- stgr.
Bensín / 950w / 2.4 HP kr. 34999,- stgr.
Blönduð / 2 HP 17995,- stgr.

Transarar
160 AMP kr. 12.995,100 AMP kr. 9720,-

1650w / 390 l/h kr. 7315,- stgr.
1600w / 390 l/h á hjólum kr. 8250,- stgr.
1500w / 360 l/h sjálfvirkt start/stopp
kr. 10750,- stgr.
1800w 360 l/h kr. 16250 stgr.

Þurrpressa / 7 bör / 8 l tankur kr. 13995,- stgr.
Þurrpressa / 8 bör / 25 l tankur / 1100w kr. 15900,- stgr.
Olíu / 8 bör / 25 l tankur / 1500w kr. 14995,- stgr.

Strigar frá kr. 85,- stgr.

Föndursett
160w / 15000 – 35000 rpm
kr. 3750,- stgr.

Taska kr. 2520,- stgr.
Plastkassi 45 x 26 x 29 cm kr. 4720,- stgr.
57 x 26 x 26 cm kr. 5310,- stgr.

Taska kr. 4695,- stgr.
Bílaþvottakústar
kr. 1865,- stgr.

Taska kr. 9590,- stgr.
Trönur frá
kr. 2650,- stgr.
Borðtrönur frá
kr. 785,- stgr.
Penslar frá
kr. 245,- stgr.

Hjólatjakkar (2 tonna) frá
kr. 3260,- stgr.

Stigar frá kr. 13.995,- stgr.
Stigi 4785,- stgr.
Stigar frá 2997,stgr.

Skrúfjárn 6 stk.
kr. 1050,- stgr.
Verkfærakassi
kr. 3995,- stgr.

Hleðslukastarar
55 w 1.000.000 Candle
Power kr. 1430,- stgr.
25 w 500.000 Candle
Power kr. 1450,- stgr.
75w 2.000.000 Candle
Power kr. 1580,- stgr.

kr. 1495,-stgr.
Trésagir frá kr.
940,- stgr.
¼ “ Topplyklasett
33 stk kr. 4995,stgr.

LED Höfuðljós
3 Stillingar 2/4/8 LED
kr. 1885,-

Bílaviðgerðarbretti
kr. 6999,- Verð frá kr. 4855,- stgr.
Lofthöggvélar
850w 5125,- stgr.
850w í tösku 6750,- stgr.
1500w í tösku 12.250,-

Viðgerðarstóll
kr. 5520,- stgr.

Lástöng
kr. 1365,verð frá kr. 450,- stgr.
Hleðsluskrúfjárn
4,8 v / 2oo rpm / 5h
kr. 1725,- stgr.
Klaufhamrar
Tréskaft frá kr. 195,- stgr.
Fíberskaft frá kr. 245,- stgr.
Stálskaft frá kr. 265,- stgr.

Tangir
Verð frá kr. 175,- stgr.
Hleðsluborvél 18v
1 klst. Hleðsla kr. 8250,- stgr.
Verð frá kr. 2135,- stgr.

Verkfæralagerinn ehf.
Skeifan 8
108 Reykjavík
Sími 5886090. - Fax 5885040
vl@simnet.is

Opið 21 Des 09,00-22,00
22 “ 09,00-22,00
23 “ 09,00-22,00
24 “ 10,00-13,00
25 “ Lokað
26 “ Lokað

27
28
29
30
31

“
“
“
“
“

10,00-18,00
09,00-18,00
09,00-19,00
10,00-16,00
Lokað



 DESEMBER  &®345$!'52

3KÕRSLURNAR UM ,ENNON
LOKSINS GERÈAR OPINBERAR
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-ADONNA ¾TLAR AÈ FETA Å FËTSPOR
EIGINMANNS SÅNS OG LEIKSTÕRA SINNI FYRSTU
KVIKMYND

Madonna
leikstýrir
Söngkonan Madonna ætlar að feta
í fótspor eiginmanns síns Guy
Ritchie og leikstýra sinni fyrstu
kvikmynd. Myndin nefnist Blade
to the Heart og er byggð á ævi
boxaranna Emilie Griffith og
Benny „Kid“ Paret. Lést Paret árið
1962 eftir bardaga við Griffith.
Fyrirtæki Madonnu, Maverick
Entertainment, mun framleiða
myndina og er talið að Madonna
muni bæði leikstýra og leika í
myndinni.

John Lennon vildi ekki
bindast neinum samtökum
sem voru á móti Bandaríkjunum en þetta kemur fram
á síðustu tíu blaðsíðunum í
skýrslu sem Alríkislögreglan
gerði um hinn friðelskandi
bítil.

Síðustu blaðsíðurnar í eftirlitsskýrslu
FBI,
Alríkislögreglu
Bandaríkjanna, um John Lennon
koma loks fyrir augu almennings
eftir aldarfjórðungs baráttu sagnfræðingsins Jon Wiener. Alríkislögreglan hefur hingað til neitað
að láta þessar síðustu síður af
hendi og borið fyrir sér að þær
gætu hugsanlega ógnað stjórnmálasambandi Bandaríkjanna við
önnur lönd.
Talið er að mótmælaseta Johns Lennon og
Yoko Ono í rúmi þeirra
hjóna í New York árið
1972 hafi gefið bandarískum
yfirvöldum
næga ástæðu til að
fylgjast grannt með
hinum
friðsama
bítli. Reyndar hefur
áður komið fram að
Alríkislögreglan
hafi haft augun á

./%, '!,,!'(%2 .OEL HEFUR GAGNRÕNT
2²-3%4!. &2'! *OHN ,ENNON SITUR HÁR Å RÒMINU MEÈ 9OKO /NO Å FR¾GRI

Lennon á árunum 1971 til 1972 en
mótmælasetan gaf henni tilefni til
að fylgjast enn betur með Lennon
enda vakti athæfið heimsathygli.
Alríkislögreglan kom upp hlerunarbúnaði og fylgdist með
Lennon í daglegu lífi og sýna
skýrslurnar að John átti
nokkra fundi við hinn vinstrisinnaða Red Mole sem studdi
skæruliða í Kambódíu
gegn
Bandaríkjunum.
Hins vegar kemur einnig skýrt fram að Lennon
hafi aldrei gefið neinum færi á sér og vildi
alls ekki láta tengja sig
við einn eða neinn hóp.
Jon Wiener ákvað að

Kajak siglt í höfn
+%!.% (LJËMSVEITIN +EANE SPILAR LAG

EFTIR 4HE #ULT ¹ N¾STU SM¹SKÅFU SINNI

Í fótspor
The Cult
Breska hljómsveitin Keane spilar
sína útgáfu af lagi rokksveitarinnar
The Cult, She Sells Sanctuary, á
næstu smáskífu sinni sem kemur
út 22. janúar.
Aðallag smáskífunnar, A Bad
Dream, er að finna á nýjustu plötu
Keane, Under the Iron Sea, sem
kom út fyrr á þessu ári.
The Cult átti blómatíma sinn á
níunda áratugnum og gerði m.a.
fræg lögin Sweet Soul Sister, Lil
Devil, Fire Woman og Wild Flower.
Keane sló í gegn með sinni fyrstu
plötu, Hopes and Fears, sem kom
út fyrir tveimur árum. Hafði hún
að geyma lög á borð við Somewhere Only We Know og Everybody´s Changing.

,!2! &,9.. "/9,%  MEÈAL FYRRI K¾R
ASTA LEIKKONUNNAR ERU *ACK .ICHOLSON OG
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Gengin út
Leikkonan Lara Flynn Boyle kom
aðdáendum sínum á óvart þegar
hún giftist Donald Ray Thomas í
Texas á dögunum. Boyle, sem er 36
ára, hefur leikið í myndum á borð
við Wayne´s World, Men in Black,
auk þess sem hún lék í sjónvarpsþáttunum Twin Peaks. Hún fékk
jafnframt tilnefningu til Emmyverðlaunanna fyrir hlutverk sitt
sem Helen Gamble í The Practice.
Á meðal kærastanna sem hin
grannvaxna Boyle hefur átt í gegnum tíðina eru Jack Nicholson og
David Spade.

Hljómsveitin Benni Hemm Hemm
hélt útgáfutónleika í Tjarnarbíói
síðastliðið föstudagskvöld. Fagnaði sveitin þá útgáfu annarrar plötu
sinnar, Kajak, sem hefur fengið
mjög góðar viðtökur. Var hún m.a.
tilnefnd til Íslensku tónlistarverð-

'REEN $AY FYRIR LAGASTULD

MËTM¾LASETU ÖEIRRA Å .EW 9ORK ¹RIÈ 

krefjast skýrslnanna eftir að hann
skrifaði ævisögu bítilsins skömmu
eftir andlát hans árið 1981. Wiener
fékk aðgang að einhverjum hluta
skjalanna en öðrum var haldið
leyndum vegna „þjóðaröryggis“.
Árið 1997 fékk Wiener síðan stóran hluta þeirra gagna sem Alríkislögreglan hafði um John Lennon
en sem fyrr neitaði stofnunin að
afhenda honum síðustu tíu síðurnar þar til fyrir skömmu. Alríkislögreglan hefur alltaf borið fyrir
sig að síðustu blaðsíðurnar gætu
ollið milliríkjadeilum en Wiener
hló að slíkum fyrirslætti. „Ég held
að Tony Blair ætli ekki að ráðast
inn í Bandaríkin vegna þeirra,“
sagði sagnfræðingurinn.

Gagnrýnir
Green Day
Noel Gallagher, aðallagahöfundur
Oasis, hefur gagnrýnt bandarísku
rokksveitina Green Day fyrir að
hafa notað hljóma úr einu frægasta lagi Oasis, Wonderwall, í
lagið Boulevard of Broken
Dreams.
Noel kippir sér samt ekki
mikið upp við þetta og amast aðallega við tímasetningunni. „Þeir
hefðu átt að sjá sóma sinn í því að
bíða þangað til ég myndi deyja,“
sagði hann. „Ég sýni fólkinu sem
ég stel frá alla vega þá virðingu.“

6%, 3«44 4ËNLEIKARNIR

launanna sem besta poppplatan.
Ásamt Benna Hemm Hemm
komu fram á tónleikunum hljómsveitirnar Skakkamanage, Retro
Stefson og Hjaltalín. Kynnir
kvöldsins var myndasöguhöfundurinn Hugleikur Dagsson.

Å 4JARNARBÅËI VORU VEL
SËTTIR ENDA "ENNI (EMM
(EMM BÒINN AÈ FESTA SIG
VEL Å SESSI HÁR ¹ LANDI
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Vönduð og hátíðleg

Ragna Fróða flytur

Góð jól er fyrsta plata hljómsveitarinnar Brooklyn Fæv, sem
sló fyrst í gegn árið 1998 þegar
hún vann Söngvakeppni framhaldsskólanna með því að syngja án
undirleiks.
Sama ár kom út jólalagið Sleðasöngurinn og fyrir tveimur árum
kom síðan út annað jólalag, Einmana á jólanótt. Bæði þessi lög
eru á plötunni auk níu laga til viðbótar, þar á meðal Góða ósk um
gleðilega hátíð. Er það íslensk
útgáfa af laginu Have Yourself a
Merry Little Christmas og er enginn annar en Raggi Bjarna gestasöngvari.
Það er skemmst frá því að
segja að Góð jól er bæði vönduð
og hátíðleg jólaplata þar sem fallegar raddanir eru í fyrirrúmi.
Lagið með Ragga Bjarna er eitt
það eftirminnilegasta og hefði
hann alveg mátt koma oftar við
sögu á plötunni, svo vel stendur
hann sig. Íslenskir textar hafa
verið gerðir við nokkur af eldri
lögunum og stendur Bragi Valdimar Skúlason úr Baggalúti sig
með prýði í þeirri aðlögun.
Það er greinilegt að Brooklyn

„Það er vægast sagt brjálað að
gera en það er líka bara alveg
rosalega skemmtilegt,“ segir
Ragna Fróða fatahönnuður. Auk
þess að sinna eigin hönnun, Path
of Love, og verslun við Laugaveginn er hún að undirbúa flutning
starfseminnar í nýtt húsnæði og
stefnir að því að opna þar um áramótin.
„Ég er alveg rosalega ánægð
með nýja húsnæðið. Það er á horni
Frakkastígs og Kárastígs en snýr í
raun út að Frakkastígnum en ég
spái því að það sé hinn nýi Laugavegur í verslunarumhverfi Reykvíkinga. Ég held að síðasta mjólkurbúðin í Reykjavík hafi haft
aðsetur í þessu húsi og svo hefur
verið þarna hver verslunin á fætur
annarri í gegnum tíðina. Þetta hús
býr yfir réttu stemningunni, það
verður svona minni og þéttari
verslun og verkstæði sem hentar
okkur, svo þetta á örugglega eftir
að ganga vel.“
Ragna lætur ekki staðar numið
við flutningana og er með enn
fleiri spennandi hluti í bígerð á
næstunni sem tengjast Path of
Love. „Um helmingurinn af því
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Fæv hafa lagt mikið í gerð þessarar plötu og unnið sína vinnu afar
vel. Þetta er tvímælalaust plata
sem hægt er að skella á fóninn til
að komast í jólaskap.
&REYR "JARNASON

 &®25- &ATAHÎNNUÈURINN 2AGNA &RËÈA

FLYTUR VERSLUN SÅNA UM ¹RAMËTIN

sem við erum að selja eru sérpantanir þar sem konur koma og velja
út úr línunni og fá sérsaumað eftir
máli. Þetta hentar okkur vel þar
sem við erum með þessa vinnustofu og verslunina á sama stað
auk þess eru efnin sérunnin af
okkur og/eða sérpöntuð að utan.
Nú er ég með í bígerð að fá sérunnin efni frá verksmiðju á
Indlandi svo það er alveg heilmikið
að gerast.“
MAG
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Hornið heimilislega
Meðalaldur íslenskra veitingahúsa er ekki hár. Til dæmis tók veitingastaðurinn Hornið í Hafnarstræti til starfa árið 1979 og er nú meðal elstu
veitingahúsa í höfuðborginni þótt aldurinn sé innan við þrjátíu ár.
Veitingarekstur hefur að sjálfsögðu verið stundaður á Íslandi um
aldir (samanber fræga bændagistingu á Öxl í Breiðuvík um miðja 16. öld)
þótt ekkert veitingahús á landinu eigi meira en um hálfrar aldar samfellda
sögu.
Ef maður svipast um í evrópskum borgum þykja þrjátíu ár ekki hár
aldur. Péturskjallari (Peterskeller) í Salzburg tók til starfa árið 803. Þar
hafa margir gestir notið veitinga og frægastir allra eru þeir Fást og Kölski
sem mæltu sér þar mót endur fyrir löngu til að ræða viðskipti.
Norður-Evrópa
státar ekki af
svona
gömlum
vertshúsum. Rules
í Covent Garden í
Lundúnum opnaði
ekki fyrr en árið
1798. Þá hafði Le
Procope í París
verið starfandi frá
árinu 1686. Þar
voru
Voltaire,
Rousseau
og
Diterot fastagestir. Þar snæddu
byltingarforingjarnir
Danton,
Marat og Robespierre og þar skrifaði Benjamín Franklin hjá sér punkta
sem seinna voru notaðir í sjálfstæðisyfirlýsingu Bandaríkjanna.
Hinn gyllti friður (Den gyldene freden) er aldursforseti norrænna
veitingahúsa og hefur státað af góðum veitingum síðan 1722.
Næstelsta veitingahúsið á Norðurlöndum segja menn að sé Restaurant
Allegade 10 í Kaupmannahöfn frá 1780 og í Osló hefur Gamla ráðhúsið
verið starfrækt sem matsölustaður í 150 ár en Kasaniemi mun vera elsti
veitingastaðurinn í Helsinki, frá 1836.
Hvað sem því líður þá hefur Hornið í Hafnarstræti 15 notið vinsælda í
langan tíma á íslenskan mælikvarða – og væri sjálfsagt elsta veitingahús
veraldar ef miðað væri við höfðatölu. Hinar stöðugu vinsældir byggjast á
því að staðurinn er rekinn af myndarskap og boðið upp á veitingar og þjónustu sem henta bæði ferðamönnum og heimamönnum. Aðaláhersla er á
pítsur og pasta, en auk þess eru á matseðlinum fisk- og kjötréttir svo að
allir ættu að geta fundið eitthvað við sitt hæfi. Afgreiðslan gengur fljótt og
rösklega fyrir sig, hráefnið er gott og kokkarnir kunna til verka.
Maturinn á Horninu er ágætur, stemningin er frjálsleg og notaleg og
þernurnar snarar í snúningum. Þar er ekki lögð áhersla á að nema ný lönd
í matargerðarlist, en það er líka kúnst út af fyrir sig að gera stórum og
fjölbreyttum viðskiptamannahópi til hæfis daginn út og inn í næstum
þrjátíu ár án þess að hægt sé að greina stöðnun eða þreytumerki.
(ORNIÈ
(AFNARSTR¾TI 
 2EYKJAVÅK
¶RÅRÁTTUÈ M¹LTÅÈ FYRIR TVO VATN OG RAUÈVÅNSGLAS OG KAFFI ¹ EFTIR KOSTAÈI  KR
3J¹VARRÁTTASÒPA  KR HVÅTLAUKSSTEIKTIR SNIGLAR  KR SJ¹VARRÁTTAPANNA 
KR LAMBAFILLET  KR EPLAKAKA  KR OG VANILLUÅS  KR 
0LÒSARNIR ERU .OTALEG STEMNING HEIMILISLEGUR MATUR RÎSKLEG ÖJËNUSTA
-ÅNUSARNIR ERU &YRIR RÒMAN  KALL ¹ MANN ¹ MAÈUR HEIMTINGU ¹ AÈ F¹ AÈEINS
MEIRA EN NOTALEGA STEMNINGU HEIMILISLEGAN MAT OG RÎSKLEGA ÖJËNUSTU

Blíður töﬀari
Söknuður hefur að geyma nýjar
upptökur af sextán þekktum
lögum eftir Jóhann Helgason.
Jóhann á ógrynni laga sem hafa
náð miklum vinsældum ýmist í
flutningi hans sjálfs og þeirra
hljómsveita sem hann hefur verið
meðlimur í eða í flutningi annarra.
Hér syngur Jóhann lögin öll sjálfur við undirleik Jóns Ólafssonar
píanóleikara, Guðmundar Péturssonar gítarleikara, Friðriks Sturlusonar bassaleikara og Jóhanns
Hjörleifssonar trommuleikara.
Útsetningar eru eftir Jón Ólafsson.
Það orkar oft tvímælis þegar
tónlistarmenn gera heilar plötur
með nýjum útgáfum af gömlum
smellum. Oftar en ekki vantar
neistann í nýju upptökurnar jafnvel þó að öll vinna í kringum þær
sé til fyrirmyndar og maður skilur
ekki af hverju gömlu sígildu upptökunum var ekki frekar bara
safnað saman til útgáfu. Söknuður
fellur ekki í þennan flokk „óþarfa“
endurvinnsluplatna bæði vegna
þess að hér eru nýjar útsetningar
á ferðinni og vegna þess að mörg
þessara laga hafa ekki komið út
með Jóhanni sjálfum áður.
Jóhann Helgason er einn af
okkar fremstu lagasmiðum eins og
heyrist glöggt þegar hlustað er á
þessa plötu. Hún er stútfull af flottum lagasmíðum. Á meðal laga eru
Yaketty Yak Smacketty Smack,
Poker, She’s Done It Again, Sail on,
Ástin og lífið, Í Reykjavíkurborg,
Ástin mín ein, Karen Karen og titillagið Söknuður. Allt frábær lög sem
við þekkjum í flutningi jafn ólíkra

#OHEN ER KËNGURINN
Ricky Gervais segist ekki
lengur vera fyndnasti
maður Bretlands en hann
hefur verið ókrýndur
konungur grínsins í heiminum um nokkurt skeið.
Arftakinn kemur hins vegar
fáum á óvart.
Gervais lýsti því yfir í viðtali við
The Sun að Sascha Baron Cohen
hlyti að bera þennan titil en þessa
„þungu“ kórónu hefur Gervais
mátt burðast með um nokkurt
skeið. „Það er auðvelt að fá fólk til
að hlæja en Cohen færir það upp á
annað svið,“ sagði Gervais við The
Sun. Cohen var nýverið tilefndur
til tveggja Golden Globe verðlauna fyrir kvikmynd sína um
blaðamanninn Borat og gladdist
Gervais mikið yfir því en sjálfur á
hann tvo gullhnetti fyrir Officeþáttaröðina. „Hann er mjög hugrakkur og ég gæti aldrei gert það
sem hann er að gera því ég myndi
aldrei þola þessar morðhótanir
sem hann hefur fengið,“ sagði
Gervais við The Sun.
Gamanleikarinn studdi líka við
bakið á góðum vini sínum Jonathan
Ross sem nýverið gerði risasamning við BBC og hefur verið gagnrýndur harðlega af öðrum breskum gamanleikurum fyrir að selja
sálu sína. „Ross er þyngdar sinnar
virði í gulli. Ef fólki finnst hann
ekki fyndinn getur það bara skipt
um stöð,“ sagði Gervais.
Ricky er einn fárra breskra
gamanleikara sem tekist hefur að
rjúfa múrinn milli Bretlands og
Bandaríkjanna enda hefur þáttur
hans Extra slegið í gegn hjá elítunni í Hollywood. Í vikunni er
síðan komið að stóru stundinni hjá
hinum knáa Gervais en þá verður
stórmyndin Night at the Museum
frumsýnd en hún skartar meðal
annars Ben Stiller og Owen Wilson
í aðalhlutverkum auk
þess
sem Stefán Karl Stefánsson talar fyrir kolbrjálaðan víking. Gervais
viðurkenndi að hann
hefði aldrei dreymt
um að þetta yrði hans
næsta skref, að leika í
stórri
Hollywoodmynd. „Ég fékk tölvupóst frá Ben Stiller
þar sem hann bað
mig um að leika í
myndinni. Ég var
bara að endurgjalda
honum greiðann fyrir
að
hafa
leikið
í
Extras,“ útskýrði Gervais. „Ég var
ekki viss um að þetta væri hið
rétta fyrir mig en eftir því sem ég
sagði oftar nei því meir átti ég að

'%26!)3 ,EIKUR -R -C0HEE Å KVIKMYNDINNI .IGHT AT THE -USEUM EN HÒN ER FYRSTA

(OLLYWOOD KVIKMYND HANS

fá borgað,“ bætti gamanleikarinn
við.
Gervais taldi að breskir leikarar væru of fljótir á sér þegar gylliboðin frá kvikmyndaborginni
kæmu. Þeir fengju einn góðan
dóm heima fyrir og væru síðan
roknir vestur um haf. „Síðan mistekst þeim þar, koma heim
og leika í kvikmynd sem fer
beint á DVD,“ útskýrði Gervais sem viðurkenndi að
loksins hefði hann smitast af leiklistarbakteríunni eftir þátttöku sína í
Night at the Museum.
„Þegar ég lék í síðasta
atriðinu mínu leið mér
eins og alvöru leikara,“
sagði Gervais og lýsti því
yfir að aðdáendur hans
mættu eiga von á fleira
slíku frá honum. „Þetta
er lífið handa mér.“

"/2!4 'ERVAIS HEFUR AFHENT 3ASCHA

"ARON #OHEN TITILINN FYNDNASTI MAÈUR
HEIMS EN 'ERVAIS HEFUR BORIÈ HANN UM
ÖËNOKKURT SKEIÈ

Íslandið hans Eastwood
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3ÎKNUÈUR HEFUR AÈ GEYMA NÕJAR
UPPTÎKUR AF NOKKRUM AF ÖEKKTUSTU
LÎGUM *ËHANNS (ELGASONAR G¾T
PLATA SEM SÕNIR AÈ *ËHANN ER EKKI
BARA ÎNDVEGIS LAGASMIÈUR (ANN ER
LÅKA FR¹B¾R SÎNGVARI

flytjenda og Þú og ég, Vilhjálms
Vilhjálmssonar, Björgvins Halldórssonar og Magnúsar og Jóhanns.
Útsetningar Jóns Ólafssonar eru
hættulega nálægt því að vera
karakterlaust
„easy-listening“
miðjumoð, en söngur Jóhanns lyftir
þeim á hærra plan. Það er hrein
unun að hlusta á þessa mjúku og
viðkvæmnislegu en á sama tíma
töffaralegu söngrödd og það verður
að segjast Jóni til hróss að söngurinn nýtur sín til fulls í þessum
útsetningum.
4RAUSTI *ÒLÅUSSON

Ferðamálafrömuðir á heimasíðunni travelbites.co.uk hvetja nú
fólk til þess að heimsækja Ísland í
ljósi þess að sjálfir Clint Eastwood og Steven Spielberg hafi
valið landið sem tökustað í kvikmyndinni Flags of Our Fathers.
Bretarnir segja að náttúrufegurð Reykjanesskagans sé slík
að stórmenni Hollywood eigi ekki
aukatekið orð og að drengjabandið Take That hafi hreinlega orðið
að nota sömu staðsetningu í myndbandi þeirra við lagið Patience. Á
síðunni er enn fremur ritað um
Reykjanesið: „Aðeins klukkustund frá Reykjavík má finna
Reykjanes, en fáir staðir eru jafn
kjörnir til þess að meðtaka grófa en stórbrotna náttúru landsins.“
Ísland
hefur
fengið mikla athygli
í alls kyns miðlum
#,).4 %!347//$ %FTIR AÈ

%ASTWOOD FÁKK ¹HUGA ¹
¥SLANDI HAFA FLEIRI FYLGT
Å KJÎLFARIÈ TIL D¾MIS
BRESKA DRENGJA
SVEITIN 4AKE 4HAT
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2EYKJANES KJÎRINN STAÈUR TIL AÈ BERJA STËRBROTNA N¹TTÒRU LANDSINS AUGUM

undanfarið vegna Flags of Our
Fathers en varla líður dagur
án þess að viðtal birtist
við Eastwood þar
sem
hann
lofar landið
í hástert. Í
fæstum

viðtölum kemur þó fram að landið
hafi einungis verið staðgengill
Iwo Jima, en Clint fékk ekki leyfi
til þess að mynda þar, enda friðaðar
og sögufrægar slóðir. Þess vegna
þurfti hann að leita á Reykjanes,
en svarti sandurinn er afar vandfundinn.
HAL

James Bond
Safnið
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Vaxtalaust 12 mán.

Nú færðu allar Bond myndirnar í stórglæsilegri skjalatösku merkta
ofurnjósnaranum sjáfum 007.
Allar myndirnar hafa verið endurbættar fyrir stafræn gæði, bæði
hljóð og mynd. Þetta er jólagjöf Bond aðdáandans!

33.588
Staðgreitt

Aðeins í

Frábær jólamynd fyrir
alla fjölskylduna!
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MIÐASALA Í SMÁRABÍÓ OG REGNBOGANN Á

DAVID EDWARDS, DAILY MIRROR

“SIGUR”

AUBRAY DAY, TOTAL FILM

MATTHEW BOND, THE MAIL ON SUNDAY

“STÓRFENGLEG”
CHARLES GANT, HEAT
Þegar myrkrið skellur á...
hefst ævintýrið!
Stórkostleg ævintýramynd
byggð á magnaðri metsölubók

ZOO

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

“MÖGNUÐ”

JONATHAN ROSS, FILM 2006

SÍMI 564 0000
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
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&JÎLMIÈLAR Å "ANDARÅKJUNUM
HÁLDU ÖVÅ FRAM AÈ LAG SÎNG
KONUNNAR "EYONCÁ +NOWLES
2ING 4HE !LARM FJALLAÈI UM K¾R
ASTA HENNAR *AY : OG NÕSTIRN
IÈ 2IHANNA ¶VÅ VAR HALDIÈ
FRAM AÈ *AY : OG 2IHANNA
HEFÈU ¹TT Å LEYNILEGU ¹STAR

SKU
KU TALI
ÍSLENS
MEÐ ÍSLEN

SÍMI 462 3500

SÍMI 551 9000
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
HÁTÍÐ Í BÆ
CASINO ROYALE

kl. 5.50, 8 og 10.10 B.I. 10 ÁRA
kl. 5.40, 8 og 10.30
kl. 10.30 B.I. 16 ÁRA
kl. 1.40
kl. 3

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

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

SAMBANDI EN 2IHANNA SKRIFAÈI
NÕLEGA UNDIR SAMNING VIÈ $EF
*AM FYRIRT¾KI *AY : b¶ESSAR
SÎGUSAGNIR UM AÈ LAGIÈ SÁ UM
*AY OG 2IHÎNNU ERU ALVEG ÒT Å
HRËA HÎTT MERKILEGT HVAÈ
FËLK GETUR FUNDIÈ UPP ¹ m
SEGIR "EYONCÁ SEM ER
S¹TT MEÈ SÅNUM MANNI

«SKARSVERÈLAUNAHAFINN
2EESE 7ITHERSPOON FLYTUR
NÒ BÒFERLUM FR¹ (OLLY
WOOD EN HENNI LÅKAR EKKI
STJÎRNUB¾RINN LENGUR
2EESE HYGGUR ¹ AÈ FLYTJA
TIL FJÎLSKYLDU SINNAR ¹
HEIMASLËÈUM Å 3UÈUR
+ARËLÅNU .ÕLEGA SKILDI

7ITHERSPOON VIÈ EIGINMANN SINN
TIL SJÎ ¹RA ¥SLANDSVININN 2YAN
0HILLIPPE 2EESE TEKUR TVÎ BÎRN
ÖEIRRA MEÈ TIL +ARËLÅNU EN ÖAU
HAFA NÒ ÖEGAR HAFIÈ N¹M ÖAR
SUÈUR FR¹

3,). /' '/30%, 3¹LIN HANS *ËNS MÅNS

HEFUR SLEGIÈ Å GEGN MEÈ TËNLEIKUM
SÅNUM OG 'OSPELKËRS 2EYKJAVÅKUR

Sálin í átta
þúsund
Platan Lifandi í Laugardalshöll
með Sálinni hans Jóns míns og
Gospelkór Reykjavíkur hefur
selst í átta þúsund eintökum fyrir
þessi jól.
Platan hefur verið uppseld
síðustu daga en nýtt upplag er
komið í verslanir. Platan hefur að
geyma mynd- og hljóðupptökur
frá tónleikum Sálarinnar og
Gospelkórsins sem fóru fram í
haust fyrir fullu húsi. Þann 30.
desember verða aðrir tónleikar
haldnir vegna mikillar eftirspurnar. Fáir miðar eru eftir og fer
miðasala fram á midi.is.

3+!++!-!.!'% (LJËMSVEITIN MUN

VAFALÅTIÈ SPILA NÕJA JËLALAGIÈ SITT #OSTA
$EL *ËL

Jólalegir
tónleikar
Hljómsveitirnar Skakkamanage
og FM-Belfast halda tónleika á
efri hæðinni á Barnum í kvöld.
Skakkamanage hefur vakið mikla
athygli með lagi sínu Costa Del Jól
og mun hljómsveitin vafalítið
spila það. Einnig spilar sveitin
væntanlega lög af fyrstu plötu
sinni Lab of Love.
Tónleikarnir hefjast um tíu
leytið og er frítt inn. Eru allir þeir
sem hafa lokið jólagjafainnkaupum sínum þann daginn hvattir til
að líta við.

www.haskolabio.is
Mynd eftir Óskarsverðlaunahafann Clint Eastwood.

55
PO 0 KR
PP
I O MEÐ
GS
VA
L

ENDURUPPLIFUNIN

ENDURUPPLIFUNIN

Framleidd af Steven Spielberg

A

EEEE

FÁNAR FEÐRANNA

KVIKMYNDIR.IS

EEE

EEEE

FORSÝND Í KVÖLD

EEEE

V.J.V. TOPP5.IS

S.V. -MBL

H.J. -MBL

frumlegasti
spennuhasar ársins

Hér er á ferðinni

JÓLAMYNDIN Í ÁR

frumlegasti
spennuhasar ársins

Frá framleiðendum

Hér er á ferðinni

og

DENZEL WASHINGTON VAL KILMER

JÓLAMYNDIN Í ÁR

DENZEL WASHINGTON VAL KILMER
Sannkallað meistaraverk sem kvik-

BÆJARHLAÐIÐ M/- Ísl tal
SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl tal
ÁSTRÍKUR OG KLEÓPATRA Ísl tal
BÆJARHLAÐIÐ M/- Ísl tal

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

GÓÐA SKEMMTUN!

kl. 13:00
kl. 14:40
kl. 16:15
kl. 18:10

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

myndað var að mestum hluta á Íslandi.

Leyfð
Leyfð

EEE

Leyfð

M.M.J. - KVIKMYNDIR.COM

Leyfð

EEE

GLEÐILEG JÓL

S.V. -MBL

EEEE

LEIÐIN TIL BETLEHEM

Frá framleiðendum

og

ÞRJÁR Á TOPPNUM

„SNJÖLL OG BRÁÐFYNDIN“

FORSTJÓRI HEILA KLABBSINS

-H.J. MBL

JÓLASVEININN 3

(FRÁFÖLLNU (
HINIR

BARÁTTAN
UM
JÓLIN
ER
HAFIN.

EEEE
S.V. -MBL

Tim Allen

EEEE

Martin Short

KVIKMYND EFTIR BALTASAR KORMÁK

B.i.12

SANTA CLAUSE 3

kl. 5:50

FLAGS OG OUR FA.. kl. 8

B.i.16

NATIVITY STORY

kl. 5:50 - 8

B.i.7

BOSS OF IT ALL

kl. 5:50 - 8 - 10:10

B.i.12

MÝRIN

kl. 8 - 10:10

B.i. 12

THE US VS. J..

kl. 5:50 (ótextuð)

B.i.12

THE DEPARTED

kl. 10:10

B.i. 16

DÉJÁ VU

kl. 6:15 - 9 - 10:30

Leyfð

V.J.V. TOPP5.IS

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

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl tal.

kl. 6

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

DÉJÁVU

kl. 8

B.i. 12

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

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

Efnileg söngkona
Þriðja leiðin er fyrsta plata söngkonunnar Elísabetar Eyþórsdóttur.
Þetta er samt alls ekki sólóplata,
heldur samstarfsverkefni Elísabetar sem syngur, Einars Más
Guðmundssonar sem semur textana og Barkar Hrafns Birgissonar
sem semur lögin og útsetur þau
auk þess að spila á gítar.
Tónlistin á Þriðju leiðinni er
djassað popp. Lagasmíðarnar
falla vel að skemmtilegum textum
Einars Más. Hljóðfæraleikurinn
er í höndum Barkar Hrafns, Scott
McLemore trommuleikara, Valdimars Kolbeins Sigurjónssonar
kontrabassaleikara og Eyþórs
Gunnarssonar sem spilar á píanó
og hammond orgel. Hann er fyrsta
flokks. Útsetningarnar eru smekklegar og lögin eru skreytt með
snyrtilegum og vel spiluðum sólóum.
Elísabet, sem er ekki nema
tvítug, hefur mjög sæta og góða
söngrödd sem minnir mann á
móður hennar, Ellen Kristjánsdóttur, sem syngur á móti henni í
laginu Gestaþáttur og
syngur eitt lag á plötunni ein, lagið Úr
tómleikans gjá.
Svona djasspopp
er ekki mjög fersk
eða spennandi tónlist í sjálfu sér.
Hér er ekkert sem
brýtur blað eða ýtir
við manni. Lögin
eru samt mörg fín,
t.d. Páskaliljan
mín, Dagar
ganga í barndóm, Öll þessi
ef, Gestaþáttur, Úr tóm-
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HVAÈ OLLI ELDSVOÈANUM ,ILLY FER
MEÈ
HLUTVERK +ATE Å ,OST EN
Ö¾TTIRNIR ERU TEKNIR
UPP ¹ (AWAII (AFA
ÖEIR VERIÈ SÕNDIR ¹
SJËNVARPSSTÎÈINNI
!"# Å
"ANDARÅKJUNUM
OG Å
2ÅKISSJËNVARPINU
VIÈ MIKLAR
VINS¾LDIR

&2¡44)2 !& &«,+)
2OKKARINN /ZZY /SBOURNE SEGIR
FR¹ ÖVÅ Å NÕLEGU VIÈTALI AÈ KONA
HANS 3HARON HAFI PLATAÈ HANN
TIL ÖESS AÈ FARA Å MEÈFERÈ MEÈ ÖVÅ
AÈ SEGJA HONUM AÈ ÖAÈ YRÈI
BAR ¹ STAÈNUM /ZZY HÁLT AÈ Å

4«.,)34
¶RIÈJA LEIÈIN
%LÅSABET %YÖËRSDËTTIR

(((
¶AÈ HEYRIST VEL ¹ ¶RIÈJU LEIÈINNI
AÈ %LÅSABET %YÖËRSDËTTIR ER EIN AF
EFNILEGUSTU SÎNKONUM LANDSINS
0LATAN ER VEL GERÈ EN ÖAÈ VANTAR
AÈEINS MEIRA LÅF Å HANA

leikans gjá og lokalagið Ástarbirta, en í því fer hljómsveitin á
flug, nokkuð sem mætti gerast
oftar á plötunni.
Það sem dregur þessa plötu
niður er að þrátt fyrir öll þessi
vönduðu vinnubrögð þá vantar
meira líf í hana. Þetta er of
snyrtilegt. Hljómar stundum
einum of mikið eins og knáir
atvinnuspilarar hafi tekið að
sér verkefni sem þurfti að
klára. Það er enginn að
sleppa fram af sér beislinu. Elísabet er samt
mjög efnileg söngkona
og á framtíðina fyrir
sér.
4RAUSTI *ÒLÅUSSON

MEÈFERÈINNI YRÈI HONUM
NEFNILEGA KENNT HVERNIG ¹
AÈ DREKKA EN EKKI HVERNIG ¹
AÈ H¾TTA AÈ DREKKA b¡G HÁLT
AÈ MÁR YRÈI KENNT AÈ DREKKA
MARTINI SVO URÈU ALLIR BRJ¹LAÈIR
ÖEGAR ÁG SPURÈI UM BARINN m SEGIR
/ZZY SEM ALLTAF ER Å STUÈI
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 (LYNUR ¾TLAR GEGN 'EIR
(LYNUR SKELSSON SEM MARGIR ÖEKKJA BETUR UNDIR NAFNINU
#ERES  TJ¹ÈI &RÁTTABLAÈINU Å G¾R AÈ HANN MYNDI TILKYNNA
UM FRAMBOÈ SITT TIL FORMANNS +3¥ EFTIR ¹RAMËT .AFN (LYNS
HEFUR HINGAÈ TIL EKKI VERIÈ Å UMR¾ÈUNNI EN HANN HEFUR NÒ
¹KVEÈIÈ AÈ STÅGA FRAM (LYNUR
HEFUR VERIÈ VIÈLOÈANDI
KNATTSPYRNU Å ¹RARAÈIR OG VAR
AÈSTOÈARÖJ¹LFARI ¶RËTTAR ¹
SÅÈUSTU LEIKTÅÈ

SPORT FRETTABLADIDIS

Vill komast í Championship-deildina
3COTT &ITZGERALD VAR Å G¾R FASTR¹ÈINN
KNATTSPYRNUSTJËRI "RENTFORD SEM LEIKUR Å
ENSKU  DEILDINNI EN HÒN GENGUR UNDIR
NAFNINU ,EAGUE /NE (ANN HEFUR STÕRT LIÈINU
SÅÈAN ,EROY 2OSENIOR VAR REKINN ÖANN 
NËVEMBER SÅÈASTLIÈINN EN Ö¹ HAFÈI "RENTFORD
LEIKIÈ SEXT¹N LEIKI Å RÎÈ ¹N SIGURS STANDIÈ
HEFUR EKKI BATNAÈ OG ER LEIKJAFJÎLDINN NÒ
ORÈINN TUTTUGU OG &ITZGERALD AÈEINS N¹È
EINU STIGI (ANN STÕRIR ENGU AÈ SÅÈUR LIÈINU
TIL LOKA TÅMABILSINS AÈ MINNSTA KOSTI EN Ö¹
HEFUR «LAFUR )NGI 3KÒLASON LEIKMAÈUR LIÈS
INS HUG ¹ AÈ YFIRGEFA ÖAÈ
«LAFUR SAMDI VIÈ "RENTFORD Å FYRRASUMAR
TIL TVEGGJA ¹RA EN SLEIT KROSSBÎND STRAX Å
SÅNUM ÎÈRUM LEIK (ANN VAR FR¹ ALLT TÅMABILIÈ
Å FYRRA OG ER ËÈUM AÈ JAFNA SIG
b-ÁR LÅST ¹G¾TLEGA ¹ MANNINN SJ¹LFAN EN
HANN SPILAR EKKI LEIKSTÅL SEM HENTAR MÁR VEL m

SAGÈI «LAFUR VIÈ &RÁTTABLAÈIÈ (ANN
HEFUR ¹TT FAST S¾TI Å BYRJUNARLIÈINU EN
MISSTI AF NOKKRUM LEIKJUM Å HAUST
VEGNA VEIKINDA
3TAÈA "RENTFORD ER SL¾M ,IÈIÈ
ER Å  OG NEÈSTA S¾TI DEILDARINNAR
ÖREMUR STIGUM ¹ EFTIR N¾STU
LIÈUM FYRIR OFAN b-AÈUR
¹TTAR SIG EKKI ¹ ÖVÅ HVERSU
ERFITT ÖETTA ER FYRR EN MAÈUR
LENDIR Å ÖVÅ SJ¹LFUR 3J¹LFSTRAUST
LEIKMANNA ER Å MOLUM OG HVER
LEIKUR ER MIKILL BARNINGUR OG
HREINLEGA UPP ¹ LÅF OG DAUÈAm
«LAFUR KOM TIL FÁLAGSINS
ÖEGAR MIKIÈ STËÈ TIL OG -ARTIN
!LLEN Ö¹VERANDI STJËRI ¾TLAÈI
MEÈ LIÈIÈ BEINUSTU LEIÈ UPP ¹ VIÈ
b¶AÈ VAR ALLT GERT Å FYRRA TIL AÈ KOMA LIÈ

INU UPP EN ÖAÈ GEKK EKKI 6IÈ MISSTUM FJËRA
TIL FIMM FASTAMENN Å LIÈINU OG ÖAÈ STEFNDI
Å MIKLAR SKULDIR HJ¹ FÁLAGINU OG DREIF HANN
SIG Ö¹ Å BURTm
3J¹LFUR SEGIR «LAFUR AÈ HANN ¾TLI EKKI
AÈ FRAMLENGJA SAMNING SINN VIÈ
FÁLAGIÈ b¡G HELD AÈ ÖAÈ KOMI EKKI
TIL GREINA OG ÁG VIL HELST EKKI SPILA
LENGUR Å ÖESSARI DEILD !UÈVITAÈ
STEFNIR MAÈUR H¾RRA OG ÁG
VONAST TIL AÈ KOMAST AÈ Å LIÈI
Å #HAMPIONSHIP DEILDINNI %N
ÁG ER LÅTIÈ AÈ SP¹ Å ÖVÅ OG ¾TLA
EINBEITA MÁR AÈ TÅMABILINU HJ¹
"RENTFORD OG AÈ HALDA MÁR Å
LIÈINUm
(ANN SEGIR AÈ ÖAÈ SÁ ÖË
EKKI ÒTILOKAÈ AÈ HANN FARI FR¹
LIÈINU STRAX Å JANÒAR

6AR ¹ LEIÈINNI TIL &LËRÅDA
*%2-!).% /.%!, TTI GËÈAN LEIK FYRIR
)NDIANA GEGN 0HILADELPHIA
-9.$'%449

."! DEILDIN Å FYRRINËTT

Philadelphia
tapar og tapar
+®2&5"/,4) Hvorki gengur né

rekur hjá Philadelphila 76ers sem
tapaði tólfta leiknum í röð í NBAkörfuboltadeildinni í fyrrinótt.
Liðið beið þá lægri hlut á
heimavelli fyrir Indiana Pacers
93-101. Jermaine O’Neal var
stigahæstur í liði gestanna með
34 stig og auk þess tók hann
ellefu fráköst.
New York Knicks lætur
leikbönn ekkert stöðva sig og
liðið vann annan leikinn í röð með
sigurkörfu undir blálokin. David
Lee skoraði sigurkörfuna 111-109
í þann mund sem lokaflautið gall.
Utah Jazz vann sigur á Atlanta
112-106 þrátt fyrir að hafa verið
21 stigi undir fyrir fjórða og
síðasta leikhlutann. Utah vann
fjórða leikhlutann 40-13.
EGM

&RAM F¾R NÕJAN LEIKMANN

Annar markvörður í Fram
&«4"/,4) Fram sem endurheimti
sæti sitt í Landsbankadeildinni í
sumar hefur fengið til sín nýjan
leikmann. Það er markvörðurinn
Gunnar Líndal Sigurðsson sem
kemur úr herbúðum Þórs á
Akureyri. Honum er ætlað að
keppa um markmannsstöðuna við
Hannes Þór Halldórsson sem
samdi við félagið fyrir skömmu
en hann kemur úr herbúðum
Stjörnunnar og var í U21
landsliðinu.
EGM

Sigfús Páll Sigfússon var í fyrradag valinn í íslenska landsliðshópinn sem tekur
þátt í heimsmeistaramótinu í Þýskalandi. Sigfús segist ekki hafa búist við kallinu frá Alfreð Gíslasyni landsliðsþjálfara og ætlar að berjast fyrir sínu sæti.
(!.$"/,4) Alfreð Gíslason valdi í
fyrradag landsliðshópinn sem
keppir fyrir Íslands hönd á heimsmeistaramótinu í Þýskalandi í
næsta mánuði. Alfreð valdi nítján
manna hóp en alls fara sextán leikmenn til Þýskalands. Einn þeirra
sem Alfreð valdi er leikstjórnandinn knái í Íslandsmeistaraliði
Fram, Sigfús Páll Sigfússon. Hann
var valinn í landsliðið sem fór til
Ungverjalands í æfingaferð fyrir
skemmstu og átti hann ekki von á
því að vera valinn nú.
„Nei, ég bjóst reyndar ekki við
því að vera valinn,“ sagði Sigfús.
„Ég hef oft staðið mig betur en í
Ungverjalandi en fékk kannski
ekki mörg tækifæri með liðinu
þar. En það er gaman að vita að
Alfreð hefur trú á mér. Ég var
reyndar farinn að skipuleggja frí
nú um áramótin og átti pantað flug
til Flórída nú á jóladag þar sem ég
ætlaði að vera með mínum félögum. En ég sé alls ekki eftir því að
missa af þeirri ferð,“ sagði
Sigfús.
Eins og flestir ungir handboltakappar hefur Sigfús stefnt að því
að komast í íslenska landsliðið.
„Ég var nú að stefna á að komast í
liðið í kringum 22-23 ára aldurinn,“ sagði Sigfús sem er tvítugur.
„En það er ljóst að þátttaka Fram í
Meistaradeildinni hefur gert góða
hluti fyrir mig. Þar spiluðum við á
móti þeim bestu og fengum dýrmæta reynslu. Ég væri til í að fara
í það verkefni aftur en það verður
erfitt, til þess þurfum við Framarar
að hysja upp um okkur buxurnar.“
Sigfús er 1,74 metrar á hæð og
hefur oft verið rætt um að það
gæti háð honum í handboltanum.
Hann gefur þó lítið fyrir það og
reynir að svara gagnrýninni inni á
vellinum. „Sumir eru stórir og

*«. "*®2'6). 3PILAR MEÈ 6ÅKINGUM ¹

N¾STA TÅMABILI

6ÅKINGAR MEÈ NÕJAN LEIKMANN

Jón Björgvin
aftur í Víkina
&«4"/,4) Víkingar hafa bætt við

leikmanni í sinn hóp en Jón
Björgvin Hermannsson er
genginn í raðir félagsins frá
Fylki. Jón Björgvin er mjög
fjölhæfur leikmaður sem getur
spilað nánast alls staðar á
vellinum en samkvæmt vefsíðunni Víkingur.net er hann
hugsaður sem miðjumaður. Hann
er uppalinn hjá Fylkismönnum en
þekkir ágætlega til Víkings þar
sem hann lék sjö leiki með liðinu í
1. deildinni 2003 þegar það
hafnaði í öðru sæti og komst upp í
Landsbankadeildina.
EGM

&ÁLAGASKIPTI Å  DEILDINNI
3)'&²3 0,, 3)'&²33/. 6ALINN Å ÅSLENSKA LANDSLIÈIÈ ÖR¹TT FYRIR UNGAN ALDUR (ANN ER

YNGSTI LEIKMAÈURINN Å HËPNUM OG ÖRETT¹N ¹RUM YNGRI EN FYRIRLIÈINN «LAFUR 3TEF¹NS
SON
&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

aðrir minni, þannig er það bara.“
Sem fyrr segir fékk hann að
spreyta sig gegn mörgum af bestu
handboltamönnum
Evrópu
í
Meistaradeildinni og kom honum
á óvart að getumurinn var ekki
meiri. „Ég er enn nokkuð frá þeim
bestu en ég hélt að bilið væri
miklu meira. Ég reyni frekar að
nýta mér snerpuna. Þar að auki
eru ekki margir litlir leikmenn í
Þýskalandi og það voru kannski
viðbrigði fyrir þá að mæta mér.“
Þrír leikmenn fara ekki til
Þýskalands og segir Sigfús ætla
að gera allt sem í sínu valdi stend-

6ATNSELGUR VIÈ +! HEIMILIÈ

Stöðuvatn á
æfingasvæðinu
&,«¨ Stöðuvatn hefur myndast á

F í t o n / S Í A

&2¡44!",!¨)¨

æfingasvæðinu við KA-heimilið á
Akureyri eftir rigningu og hlýindi
síðustu daga. Gunnar Jónsson
segir völlinn vitanlega líta mjög
illa út enda séu engin niðurföll
þar. „Við eigum því ekki möguleika að ræsta svæðið. Þetta er að
hluta tilkomið vegna þess að
snjór sem er mokað frá Lundaskóla er settur á svæðið. Þetta er
í lagi undir venjulegu árferði á
vorin en ég býst nú við að
völlurinn jafni sig á þessum
vatnselg fljótlega,“ sagði Gunnar.
„Það er kannski tímabært að
stofna sundknattleiksdeild hér í
félaginu,“ bætti hann við í léttum
dúr.
ES¹
4),+/-5-)+), 3*«.

6ATNSELGURINN ¹ ¾FINGASV¾ÈINU VIÈ
+! HEIMILIÈ
-9.$!.$2) &!..!2 34%&.33/.

ur til að halda sínu sæti. „Ég ætla
að sýna mig og gera mitt besta. Ef
Alfreð hefur trú á mér get ég leyft
mér að fara óhræddur í þetta verkefni. Það er mikill heiður fyrir mig
að vera hluti af þessu liði og tel ég
að það geti náð mjög langt. Mótið í
Þýskalandi verður án efa risastórt
og mikil upplifun fyrir leikmenn.“
Íslenska landsliðið hefur undirbúning sinn á æfingamóti í Danmörku og mætir svo Tékkum tvívegis dagana 13. og 14. janúar.
Þann 18. janúar heldur liðið til
Þýskalands.
EIRIKURASGEIRSSON FRETTABLADIDIS

Elínbergur
skiptir í Leikni
&«4"/,4) Varnarmaðurinn

Elínbergur Sveinsson sem var
fyrirliði Víkings Ólafsvíkur í
sumar er kominn í herbúðir
Leiknis úr Breiðholti. Elínbergur
er 24 ára og er honum ætlað að
fylla skarð Hauks Gunnarssonar í
vörn Breiðhyltinga en Haukur
var fyrirliði Leiknisliðsins. Bæði
Víkingur Ólafsvík og Leiknir
leika í 1. deildinni en í viðtali við
heimasíðu síðarnefnda liðsins
sagði Elínbergur að tvö úrvalsdeildarlið og þrjú önnur lið úr 1.
deildinni hefðu sýnt honum
áhuga.
EGM
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!LLEN )VERSON ¾TLAR Å ENN EITT RIFRILDI VIÈ ERS

Bað ekki um að vera
skipt til annars félags
Allen Iverson er
byrjaður að pakka eftir að Philadelphia skipti honum til Denver
Nuggets og áður en hann yfirgefur
svæðið ætlar hann að ná einni
deilu í viðbót við félagið. Iverson
segist nefnilega aldrei hafa farið
fram á að vera skipt til annars
félags en það er þvert á yfirlýsingar forráðamanna 76ers.
„Ég fór aldrei og bað um að
vera skipt til annars félags. Ég fór
á fund og lýsti yfir óánægju minni
með þann körfubolta sem liðið
væri að spila. Við vorum ekki að

+®2&5"/,4)

#!2-%,/ !.4(/.9 %KKI VINS¾LL ÖESSA

DAGANA

&2¡44!",!¨)¨'%449 )-!'%3

.ORTHWEST FLUGFÁLAGIÈ

Vill ekki Carmelo á forsíðu
+®2&5"/,4) Flugfélagið Northwest
í Bandaríkjunum hefur innkallað
öll desember-hefti blaðs flugfélagsins þar sem Carmelo
Antony, leikmaður Denver
Nuggets, er á forsíðunni. Anthony
var fyrir nokkrum dögum
dæmdur í fimmtán leikja bann í
NBA-deildinni fyrir þátt sinn í
slagsmálum Nuggets og New
York Knicks.
„Northwest vill ekki að kúnnar
fyrirtækisins fái það á tilfinninguna
að við styðjum slíka hegðun. Þess
vegna innkölluðum við heftið.
Þess í stað fá kúnnar okkar
janúarheftið í hendur snemma,“
sagði í yfirlýsingu frá Northwest.

3(!.% 7!2.% 4ILKYNNTI BLAÈAMÎNNUM

Å G¾R AÈ HANN HYGÈIST H¾TTA AÈ SPILA
KRIKKET ¹ N¾STUNNI
./2$)# 0(/4/3'%449

STRALINN 3HANE 7ARNE

Goðsögn hættir
í krikketi
+2)++%4 Ástralski krikketleikarinn Shane Warne tilkynnti í gær
að hann hygðist hætta með
landsliði Ástrala að lokinni keppninni við Englendinga um hinn
svokallaða Öskubikar, The Ashes,
sem nú stendur yfir í Ástralíu.
Heimamenn hafa þegar tryggt
sér sigur í seríunni með því að
vinna fyrstu þrjár viðureignirnar
en tvær eru enn eftir.
„Ég vil hætta á toppnum og á
eigin forsendum. Ég held að ég
hafi unnið mér inn þann rétt,“
sagði Warne sem er án efa einn
besti krikketleikari sögunnar sem
og einn sá vinsælasti.
ES¹

spila sigurkörfubolta. Ég sagði að
ef liðið ætlaði að spila svona áfram
og tapa leikjum þá vildi ég ekki
taka þátt í því,“ sagði Iverson við
Ap-fréttastofuna. „Ég sagði síðan
það sama við liðsfélaga mína.“
Það þarf vart að taka fram að
forráðamenn Philadelphia hafa
vísað ummælum Iversons til föðurhúsanna. Iverson lék sinn síðasta
leik fyrir Philadelphia 6. desember gegn Chicago en Sixers er
búið að tapa tólf leikjum í röð.
Liðið hefur ekki tapað svona mörgum leikjum í röð í tíu ár.
HBG

!,,%. )6%23/. %R ¹ LEIÈ TIL SLAGSM¹LAHUNDANNA Å $ENVER .UGGETS
&2¡44!",!¨)¨'%449 )-!'%3

6IL F¹ T¾KIF¾RI TIL AÈ SANNA
MIG UNDIR STJËRN #URBISHLEY
Argentínumaðurinn Javier Mascherano segist ætla að berjast fyrir tilverurétti
sínum hjá West Ham og er ákveðinn í að sanna sig fyrir nýja stjóranum.
Argentínumennirnir
Javier Mascherano og Carlos
Tevez hafa legið undir ámæli
undanfarið en þeir eru sterklega
orðaðir við sölu í félagaskiptaglugganum í janúar. Mascherano
ætlar sér aftur á móti ekkert að
fara en blæs þess í stað í herlúðra
og vonast til að sýna sig og sanna
fyrir hinum nýja stjóra West Ham,
Alan Curbishley.
„Ég veit ekkert um nýja þjálfarann, Curbishley, en ég vona að
hann byrji frá grunni með alla
leikmennina og að hver og einn fái
tækifæri til að spila og sanna sig.
Ég er búinn að heyra mjög góða
hluti um nýja stjórann en mitt
helsta áhyggjuefni er núna að
sýna fram á að ég sé ekki slæmur
leikmaður eins og margir kannski
halda,“ sagði Mascherano sem
hefur engan veginn náð að sanna
sig fyrir stuðningsmönnum West
Ham sem þó sáu hann í frábæru
formi með Argentínu á HM í
sumar.
„Ég hef engu að tapa þar sem
enginn er fremri öðrum hérna.
Allir segja að hann sé reyndur
þjálfari og ég býst við því að hann
muni kynnast hverjum okkar með
tímanum, sérstaklega á æfingunum nú til að byrja með.
Síðan ákveður hann hverjir
spila. Pardew var mjög hrifinn af
því þegar Tevez og ég komum
hingað en fljótlega fór að grafa
undan trausti hans til okkar og við
vorum ekki notaðir í leikjum. Það
var mjög pirrandi fyrir mig að fá
ekki tækifæri í byrjunarliðinu, en
sem atvinnumaður þarf maður að
taka því og halda áfram að leggja
hart að sér á hverjum degi og spila
vel með varaliðinu.
Þetta er ekki sanngjarnt að

&«4"/,4)

!.#%,/44) 3EGIR AÈ !# -ILAN SÁ ¹ RÁTTRI

LEIÈ

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

#ARLO !NCELOTTI ¹N¾GÈUR

AC Milan stefnir á fjórða sætið
&«4"/,4) Carlo Ancelotti, þjálfari

%++) !& "!+) $/44).. *AVIER -ASCHERANO HEFUR EKKI NÕTT T¾KIF¾RI SÅN Å BYRJUNARLIÈI
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mínu mati, ég var að vonast eftir
fleiri tækifærum og þetta særði
mig.“
Mascherano hefur verið hvað
sterklegast orðaður við Juventus
en hann er staðráðinn í að sýna og
sanna ágæti sitt í ensku úrvalsdeildinni. „Það hefur aldrei
hvarflað að mér að fara þrátt fyrir
að festa mig ekki í sessi hérna. En
ef ég er ekki að spila, yrði það auð-

vitað flóknara. Liðsfélagar okkar
hafa tekið vel á móti okkur, sérstaklega með tungumálavandamálið, og ég get alls ekki kvartað.
Ég kom í úrvalsdeildina mjög
spenntur yfir öllu í kringum hana
og ég vil ólmur ná árangri með
West Ham. Það var takmarkið mitt
og er það enn og vonandi fæ ég
tækifæri til þess núna,“ sagði
Mascherano.
HÖH

AC Milan, var hæstánægður eftir
að liðið vann Catania á miðvikudaginn en segir að liðið þurfi þó
að bæta sig frekar. „Það eru
aðeins sex stig núna í fjórða sætið
og á það stefnum við. Auðvitað
viljum við komast í Meistaradeildina. Við erum loks á réttri
leið, hægt og örugglega, en við
getum þó bætt leik okkar enn
frekar. Við megum ekki við því að
tapa mikið fleiri stigum,“ sagði
Ancelotti en hann hrósaði Kaka
og Gennaro Gattuso sérstaklega.
„Kaka er ekki búinn að ná sér
fullkomlega af meiðslum en hann
er mikilvægur fyrir okkar lið. Þá
var gott að fá Gattuso aftur til
baka, hann spilar alltaf af sömu
ástríðu,“ sagði Ancelotti en Kaka
hefur verið orðaður við Real
Madrid að undanförnu. Adriano
Galliani, varaforseti AC Milan,
hefur sagt að Kaka sé alls ekki á
förum. Ítalíumeistarar Inter eru
með sjö stiga forskot á Roma í
ítalska boltanum en liðið vann
sinn tíunda deildarsigur í röð á
miðvikudag.
EGM
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Hafa grafið
stríðsöxina
.&, Terrell Owens og DeAngelo
Hall eru orðnir vinir á ný en hinn
síðarnefndi sagðist ekkert vilja
hafa með Owens að gera eftir að
hann hrækti framan í hann í leik
Atlanta Falcons og Dallas
Cowboys.
Það var gamla stjarnan Deion
Sanders sem sannfærði Hall um
að ræða við Owens í þriggja
manna símtali en Owens hafði
mikið reynt að ná í Hall án
árangurs áður en Sanders skipti
sér af málum.
„Mamma mín hefði ekki fengið
mig til að ræða við hann en ég er
feginn að hafa hlustað á Deion,“
sagði Hall.
HBG

Íþróttatengt fólk í Írak undir stöðugum árásum
¥¶2«44)2 Fólk í íþróttaheiminum í
Írak lifir í stöðugum ótta þar sem
það færist sífellt í vöxt að því sé
rænt og jafnvel myrt. Ástæðan er
oftar en ekki hefndaraðgerðir á
vegum sjía og súnnía. Nýjasta
dæmið er þjálfari ólympíuliðsins í
hjólreiðum sem var rænt og síðan
myrtur á mánudag.
Þjálfaranum var rænt þrem
dögum eftir að liðið kom heim af
Asíuleikunum þar sem liðið vann
ekki til neinna verðlauna. Lík hans
fannst síðan tveim dögum síðar.
„Við töpuðum enn einum manninum úr okkar röðum. Hann er
ekki stjórnmálamaður og er ekki
tengdur neinum stjórnmálasamtökum. Þetta er óskiljanlegt
og ljóst að enginn er óhultur,“
sagði framkvæmdastjóri íþróttaog ólympíusambands Íraks.
Í síðasta mánuði fannst formaður eins stærsta knattspyrnufélags

«,9-0¥5,)¨ ¥2!+3 ¥RAKSKIR ÅÖRËTTAMENN HAFA MARGOFT VERIÈ FËRNARLÎMB Å HEFNDAR

AÈGERÈUM SJÅA OG SÒNNÅA

Íraks látinn úti á götu en hann var
myrtur á leið sinni til vinnu.
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Snemma í nóvember var blindum
íröskum íþróttamanni og þjálfara

hans rænt en þeim var sleppt að
lokum eftir að í ljós kom að
hvorugur var tengdur súnníum.
Nýlega var íröskum alþjóðadómara rænt er hann yfirgaf
skrifstofur knattspyrnusambandsins. Mannræningjarnir fóru fram
á fjórtán milljónir króna í lausnarfé. Fyrrverandi landsliðsmaður
Íraks í blaki var skotinn til bana
í verslun sinni fyrr á árinu og
einum vinsælasta knattspyrnumanni landsins var rænt í
september.
Í júlí sagði þjálfari íraska knattspyrnulandsliðsins, Akram Ahmed
Salman, upp störfum þar sem
hann hafði fengið líflátshótanir.
Uppsögn hans kom í kjölfar þess
að formanni íþrótta- og ólympíusambandsins hafði verið rænt
ásamt þrjátíu öðrum starfsmönnum sambandsins. Það fólk er enn í
haldi mannræningjanna.
HBG
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(EIKKI +OVALAINEN EFTIRMAÈUR &ERNANDO !LONSO HJ¹ 2ENAULT

Renault er mín fjölskylda í formúlu 1
&/2-²,!  Finnski ökuþórinn
Heikki Kovalainen mun aka
fyrir Renault-liðið í formúlu 1 á
næsta keppnistímabili, í stað
Fernando Alonso sem skipti yfir
til McLaren. Kovalainen var
tilraunaökumaður hjá Renault á
síðasta keppnistímabili en keppti
þar áður í GP2-mótaröðinni.
Hann hefur þó verið hjá Renault
síðan 2002 sem hluti af ökuþórateymi liðsins.
„Mér finnst eins og Renault
sé eins og fjölskyldan mín. Ég
fer oft í verksmiðjuna og þar
þekki ég alla með fornafni,“
sagði Kovalainen.
„Allt liðið styður mig heils-

6).)2 !¨ ,/+5- 2OEDER OG -OURINHO

TAKAST HÁR Å HENDUR AÈ LEIK LOKNUM
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*OSÁ -OURINHO

„Sýndi“ Butt
gula spjaldið
&«4"/,4) Það er líf og fjör í

kringum José Mourinho, stjóra
Chelsea, eins og venjulega.
Á miðvikudag bað hann Andy
Johnson, framherja Everton,
afsökunar vegna ásakana um að
hann hefði kastað sér viljandi
niður í grasið í leik Everton og
Chelsea á dögunum. Aðeins
nokkrum klukkutímum síðar
gekk mikið á þegar Chelsea sótti
Newcastle heim í enska deildarbikarnum.
Chelsea vann 1-0 en Mourinho
lenti saman við Glenn Roeder,
stjóra Newcastle, eftir sigurmarkið. Ástæðan var að Mourinho
sýndi Nicky Butt, leikmanni
Newcastle, ímyndað gult spjald
eftir brot hans, sem leiddi til
marksins.
Roeder gerði lítið úr atvikinu
eftir leikinn og sagði þá aðeins
hafa verið að skiptast á skoðunum
og meira væri ekki um málið að
segja. Roeder sagðist heldur ekki
hafa séð handabendingar
Mourinho til Butt.
„Ég skil ekki af hverju fólk þarf
alltaf að vita nákvæmlega hvað var
sagt þegar stjórar skiptast á
skoðunum á hliðarlínunni,“ sagði
Roeder frekar fúll en hann var
einnig óánægður með hvar
aukaspyrnan var tekin. Roeder
segir það ekki vera spurningu að
um aukaspyrnu hafi verið að ræða
en var pirraður á því hvar
dómarinn setti boltann niður. Hann
sagði enn fremur að hans lið hefði
ekki beint verið óheppið í leiknum
en hefði skot Obafemi Martins fyrr
í leiknum farið inn hefði leikurinn
kannski endað öðruvísi.
HBG

hugar og sjálfstraustið er mikið
hjá okkur. Við teljum okkur geta
endurtekið afrek síðustu ára.“
Alonso hefur tvö síðustu ár
unnið heimsmeistaratitil ökuþóra hjá Renault og voru félagaskipti hans afar umtöluð og
áberandi. Kovalainen mun því
aka við hlið Ítalans Giancarlo
Fisichella sem hann lofar í
hástert.
„Ég hef alltaf litið á hann sem
minn liðsfélaga. Hann stóð sig
vel á síðasta tímabili og var
stundum fljótari en Alonso í
tímatökunum en Alonso var
yfirleitt alltaf skrefinu á undan
í sjálfum keppnunum.“

Spurður hver markmið hans
væru fyrir næsta tímabil sagði
hann: „Einfaldlega að komast í
mark í fyrstu keppninni og ná í
einhver stig fyrir Renault. Það
eru allar forsendur til staðar til
að við getum staðið okkur vel.
En ég vil ekki byggja upp miklar væntingar fyrir fyrstu keppnina því það er tilgangslaust. Við
munum taka eina keppni fyrir í
einu.“
ES¹

+/6!,!).%. 4EKUR SIG VEL
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+EVIN 'ARNETT LAUNAH¾STUR Å ."!
Kevin Garnett, leikmaður Minnesota Timberwolves, fær hæst laun allra leikmanna í NBA-deildinni á þessari leiktíð eða 21 milljón dollara sem er tæplega einn og hálfur milljarður íslenskra króna. Hið slaka lið
New York Knicks er aftur á móti það félag sem er með langmestu launabyrðina eða 117 milljónir dollara.
Bandaríska íþróttablaðið Sports Illustrated komst á
dögunum yfir skjöl sem sýna laun
allra leikmanna í NBA-deildinni. Í
raun sýna gögnin sem blaðið
komst yfir laun fram til ársins
2012. Einnig kemur fram í gögnunum hvaða sérákvæði eru í samningum leikmannanna og hvaða
laun leikmenn fá frá liðum sem
þeir hafa yfirgefið. Þar kemur til
að mynda fram að Dallas greiðir
Michael Finley fáránleg laun þótt
hann sé ekki lengur á leikmannaskrá félagsins.
Launin sem um ræðir eru eingöngu þau laun sem félögin greiða
leikmönnunum og auglýsingasamningar eða aðrar aukatekjur
koma ekki fram í þessum tölum.
SI hefur búið til sinn eigin lista
yfir þá leikmenn sem fá greitt of
mikið að þeirra mati og leikmenn
sem fá greitt of lítið miðað við
getu. Efstir á listanum yfir þá leikmenn sem fá greitt of mikið að
mati SI er bakvarðapar New York
Knicks, Stephon Marbury og Steve
Francis, en þeir eru samtals með
rúmar 32 milljónir dollara í laun á
þessu leiktímabili. Tímabilið hjá
Marbury er hans versta á ellefu
ára ferli og Francis hefur einnig
lítið getað.
Chris Webber er í öðru sæti
með sínar 20 milljónir dollara en
hann er nú að skjóta í fyrsta skipti
undir 40 prósentum. Laun hans
hækka í rúmar 22 milljónir dollara á næsta ári. Bronsverðlaun SI
fær síðan Michael Finley en Dallas mun greiða honum rúmar 16
milljónir dollara í ár og 18 milljónir
dollara á næsta ári á meðan hann
leikur með San Antonio. Jalen
Rose er í svipaðri stöðu en NY
greiðir stærstan hluta launa hans

tæplega 700 þúsund dollara fyrir
árið. Þriðji er síðan DeShawn
Stevenson hjá Waizards en hann
er á lágmarkslaunum leikmanna
sem hafa verið sex ár í deildinni,
sem er tæp milljón dollara. Hann
er einn af þremur byrjunarliðsmönnum í deildinni á svo lágum
launum.
New York Knicks er með langhæsta launaliðinn í deildinni en
Knicks greiðir leikmönnum sínum
rúmar 117 milljónir dollara í laun
á árinu. Það er langt í næsta lið
sem er Dallas en leikmenn
Mavericks munu kosta félagið
rúmlega 91 milljón dollara á
árinu.
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þótt hann spili með Phoenix.
Sá leikmaður sem fær minnst
greitt miðað við getu að mati SI er
stórstjarnan LeBron James en
hann er enn á nýliðalaunum sem
eru tæpar sex milljónir dollara
fyrir árið. Hann má ekki fá

„almennileg“ laun fyrr en á næsta
tímabili samkvæmt reglum NBA.
Næstur á þessum lista er Monta
Ellis hjá Golden State en hann er
næststigahæsti leikmaður liðsins
og hefur slegið í gegn frekar
óvænt. Hann þénar ekki nema

,AUN Å DOLLURUM

+EVIN 'ARNETTM -INNESOTA  MILLJËN
#HRIS 7EBBER ERS
  MILLJËNIR
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+OBE "RYANT ,AKERS
  MILLJËNIR
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  MILLJËNIR
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Haukar og Fram hafa ekki staðið undir væntingum
Í DHL-deild karla eru hlutir að
þróast nokkurn veginn í samræmi
við spá liðanna sjálfra og eru Valsmenn, sem spáð var Íslandsmeistaratitlinum, efstir þegar
deildin er hálfnuð. Valsliðið hefur
engu að síður ekki verið nægjanlega sannfærandi og leikur liðsins
of sveiflukenndur. Liðið hefur
verið að missa leiki niður og oft á
tíðum ekki klárað leiki sem sönnum meistaraefnum sæmir.
HK, sem kemur fast á hæla
Vals, hefur hins vegar sýnt ágætis
tilburði og að mörgu leyti komið á
óvart. Hins vegar ef mannskapurinn er skoðaður nánar auk þess
sem liðið fékk til liðs við sig einn
efnilegasta þjálfara landsins,
Gunnar Magnússon, þarf staða
liðsins ekki að koma svo á óvart.
Hið sameinaða lið Þórs og KA
Akureyri kemur í þriðja sæti og
kemur það mér lítið á óvart. Þar
eru saman komnir leikmenn með
mikla reynslu og þyngd (í orðsins

fyllstu!). Varnarleikur er þeirra
aðalsmerki en sóknarleikur liðsins hefur ekki verið nægjanlega
sannfærandi og virkar hann oft á
tíðum mjög tilviljanakenndur og
þunglamalegur. Stjarnan sem
kemur í 4. sæti hefur verið að
rétta úr kútnum eftir þjálfaraskipti og verið að mjaka sér
þangað sem liðið á klárlega
heima.

(AUKAR EKKI STAÈIÈ UNDIR V¾NTING
UM
Haukar sem eru í fimmta sæti
hafa valdið vonbrigðum og engan
veginn staðið undir þeim væntingum sem gerðar voru í upphafi.
Fróðlegt verður hins vegar að sjá
hvernig þeir koma undan hléinu.
Þær fréttir hafa borist að Aron
Kristjánsson sé á heimleið frá
Danmörku til að taka við Haukum.
Með fullri virðingu fyrir Páli
Ólafssyni og því góða starfi sem

hann hefur skilað þá er það hárrétt ákvörðun hjá Haukum að
næla sér í Aron því þar er á ferðinni mjög svo áhugaverður þjálfari sem hefur náð sér í fína reynslu
í Danmörku og á eflaust eftir að
koma með ferskar áherslur inn í
íslenskan handbolta.
Jafnir Haukum að stigum í
sjötta sæti koma Íslandsmeistarar Fram. Fram var spáð
öðru sæti og er staða liðsins
því eflaust nokkur vonbrigði.
Hins vegar virðist þátttaka
Fram í Meistarakeppninni
hafa tekið sinn toll og því
verður fróðlegt að sjá
hvort þátttaka þjálfara
liðsins í HM 2007 í janúar
nk. muni taka sinn toll. Í
tveimur neðstu sætunum koma síðan Fylkir
og ÍR. Fylkir gerði
nýlega það sama og
Stjarnan og skipti
um þjálfara.

Er það frekar óvanalegt að tvö
lið séu búin að skipta um þjálfara
fyrir jól en þar ræður eflaust
miklu um að lið eiga það nú á
hættu að geta fallið um deild.
Hvort sú skipting hafi verið rétt
get ég ekkert sagt um en það er
spurning engu að síður hvort
Sigurður hefði ekki átt að fá að
klára leikina fram að áramótum
því liðið á von á góðum liðsauka.

&YLKIR FÁKK MEIRA EN &RAM
Ekki nema þessi skipting hafi á
einhvern hátt tengst heimkomu
Heimis Arnar Árnasonar. Staða
Fylkis er í samræmi við spá
liðanna en engu að síður
hefur liðið verið frekar
óheppið hvað meiðsl leikmanna varðar auk þess
sem liðið leigði
sinn
besta
varnarmann
fram að áramótum
til

Gummersbach í Þýskalandi. Fylkir
gat einfaldlega ekki hafnað því
leigutilboði sem kom í Guðlaug
enda um dágóða upphæð að ræða
og var sú upphæð mun hærri en
Fram fékk frá Gummersbach fyrir
söluna á Sverre Jakobssyni. Það
hlýtur að vera súrt fyrir Fram og
sérstaklega í ljósi þeirra leiðinda
sem upp komu sl. sumar í kringum
félagaskipti Sverres. Með tilkomu
Heimis og endurkomu Guðlaugs
hefur Fylkir því fína möguleika til
að gera mun betur.
Lestina rekur síðan ÍR sem í
sjálfu sér kemur ekki á óvart.
Liðið varð fyrir mikilli blóðtöku
fyrir þetta keppnistímabil en engu
að síður hefur liðið náð sér í fjögur stig, m.a. með sigri á Haukum,
auk þess sem liðið hefur verið
mjög nálægt því að landa fleiri
stigum. Það verður því fróðlegt að
fylgjast með eftir áramót því
spennan á eflaust eftir að haldast
fram í síðustu umferð.

ÓDÝRT FYRIR ALLA!
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• Textavarp
• Nicam stereo
• Skart- og AV-tengi
• Silfrað/ svart eða málmlitað / hvítt

SNJÓSLEÐI
• “Classic Sport”
• GT-sæti og GT-stýri

400
gr.

99

pr. dós

4590

NIÐURSUÐUVÖRUR - 1/1 DÓS

FJARSTÝRÐ ÞYRLA

199

• Perur / ananasskífur / blandaðir ávextir
• Ferskjur, 6 x 425 gr., kr 399

3990

PIPARKÖKUR

• Lengd: 64 cm
• Rafhlöður og fjarstýring fylgja

FJARSTÝRÐUR BÍLL

• 400 gr

• Mega Rider 2
• L : 29 cm
• Rafhlöður og fjarstýring fylgir

19

pr. stk.

99
SÍDER

RAUÐ KERTI
• Epla / peru
• 0,65 ltr.

• H: 30 cm

199
SPRITTKERTI - 100 Í PK
• Hvít
• Stór hvít sprittkerti, 10 í pk, kr 269

FRÁ

399

BABY BORN
MINIWORLD

• Margar gerðir af dúkkum
með fylgihlutum

5990
BABY BORN
• Special Edition
• Dúkka með fylgihlutum

189
RÚÐUVÖKVI
• 4 ltr

Opið frá 09:00 til 22:00

Fiskislóð / Lynghálsi / Skútuvogi / Dalvegi, Kópavogi / Austurvegi, Selfossi

ÓDÝRT FYRIR ALLA!
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Hann verður alltaf Nonni fyrir mér

&¾DDIST  ¹GÒST ¹RIÈ 
Å &ÅLADELFÅU (ANN VAKTI
FYRST ATHYGLI Å KVIKMYNDINNI
,OOKING FOR -R 'OODBAR
 OG HEFUR SÅÈAN Ö¹
LEIKIÈ Å VINS¾LUM MYNDUM
¹ BORÈ VIÈ !N /FFICER AND
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KL  Å KVÎLD

'ARÈAR 4HOR #ORTES HEFUR VERIÈ MIKIÈ Å FRÁTT
UM AÈ UNDANFÎRNU EINS OG UM JËLIN Å FYRRA
(ANN ER NEFNILEGA ALGJÎR JËLABANGSI .Ò
ER HONUM LÅKT VIÈ 0AVAROTTI OG VOÈA FJÎR
EN ÖESSI MAÈUR VERÈUR ALLTAF .ONNI FYRIR
MÁR ¶AÈ HEFUR NEFNILEGA GLEYMST MJÎG
MIKIÈ Å ÖESSARI 'ARÈARS UMR¾ÈU AÈ
HANN LÁK .ONNA Å SJËNVARPSÖ¹TTUNUM
.ONNI OG -ANNI SEM ERU EINHVERJIR
BESTU Ö¾TTIR SEM ÁG HEF SÁÈ (ARALDUR
SEM FALDI SIG BAK VIÈ FOSSINN ¶ORSTEINN
VINNUMAÈUR SEM VAR MEÈ ËGEÈSLEGA
FEITT H¹R AMMAN SEM VAR  ¹RA *ÒLLI
SMALI MEÈ FLAUTUNA OG SÅÈAST EN EKKI SÅST
-AGNÒS (ANSSON SJ¹LFUR ILLMENNIÈ SEM
ÁG ALDREI GLEYMI ¡G HELD SVEI MÁR ÖAÈ
AÈ ÁG G¾TI ENDURLEIKIÈ HEILU ATRIÈIN ÒR
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TÎMDUM ÒLFI ÒT Å N¹TTÒRUNA ,EIKSTJËRI ER
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%AST "ILL 7ILLIAMS "ARBARA (ALE OG 7ILLIAM
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FR¹  ¥ MYNDINNI ERU SAGÈAR SAMTÅMIS
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MARGIR MUNA EFTIR ÒR !MAZING 2ACE OG
3URVIVOR

 %NTERTAINMENT 4ONIGHT E
 !MERICAN $AD  3TAR 4REK
3TEVE VERÈUR FR¾GUR RITHÎFUNDUR OG ÎLL
FJÎLSKYLDAN GLEYMIR SÁR Å FR¾GÈINNI HANS
ÖAR ¹ MEÈAL 3TAN SEM VERÈUR HREINT ÒT SAGT
ËÖOLANDI

 &OYLES 7AR  3TRÅÈSVÎLLUR &OYLES

 3UPERNATURAL  E "LOODY

 3AKAM¹LAMYND #HRISTOPHER &OYLE ER
RANNSËKNARLÎGREGLUMAÈUR Å (ASTINGS ¹
3UÈUR %NGLANDI Å SEINNI HEIMSSTYRJÎLDINNI
(ANN VILDI ËLMUR GANGA Å HERINN EN
YFIRMENN HANS SETTU HONUM STËLINN FYRIR
DYRNAR ¶AÈ ER KANNSKI EINS GOTT ÖVÅ ENGINN
ER EINS SNJALL VIÈ ÒRLAUSN SAKAM¹LA OG HINN
ÖRAUTSEIGI &OYLE ¶R¹TT FYRIR STRÅÈIÈ HALDA
GL¾PAMENN UPPTEKNUM H¾TTI HEIMA FYRIR
OG EKKI SKORTIR VERKEFNIN FYRIR &OYLE OG FÁLAGA
HANS

-ARY

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

 3UPERNATURAL  E 3KIN
 4ËNLISTARMYNDBÎND FR¹ 0OPP 46

3*«.6!20 ./2¨52,!.$3
&RÁTTAÖ¹TTURINN +ORTER ER SÕNDUR KL OG
ENDURSÕNDUR ¹ KLUKKUTÅMA FRESTI TIL KL 

/-%'!
$AGSKR¹ ALLAN SËLARHRINGINN

  TIL SJÎ E
 2ACHAEL 2AY E
 4HE +ING OF 1UEENS E
 1UEER %YE FOR THE 3TRAIGHT 'UY
E &IMM SAMKYNHNEIGÈAR TÅSKULÎGGUR
ÖEFA UPPI LÒÈALEGA GAURA OG BREYTA ÖEIM
Å FLOTTA FÕRA
 "EVERLY (ILLS  "ANDARÅSK
UNGLINGASERÅA
 2ACHAEL 2AY 'L¾NÕIR SPJALLÖ¾TTIR
  TIL SJÎ
 %VERYBODY ,OVES 2AYMOND E
 4OPPSKÅFAN 'L¾NÕR TËNLISTARÖ¹TTUR
ÖAR SEM SÎNGSTJARNAN (EIÈA KYNNIR VINS¾L
USTU TËNLISTINA ¹ ¥SLANDI Å DAG OG F¾R TIL SÅN
GËÈA GESTI
 4RAILER 0ARK "OYS JËLAÖ¹TTUR
 4HE "ACHELOR 6))) .µ44
"ANDARÅSK RAUNVERULEIKASERÅA ÖAR SEM
MYNDARLEGUR PIPARSVEINN LEITAR AÈ DRAUMA
DÅSINNI ¶ETTA ER ¹TTUNDA Ö¹TTARÎÈIN OG
PIPARSVEINNINN AÈ ÖESSU SINNI ER L¾KNIR
INN 4RAVIS 3TORK (ANN ER KYNNTUR FYRIR 
YNGISMEYJUM OG Å HËPNUM G¾TI LEYNST
STËRA ¹STIN Å LÅFI HANS
 +OJAK
 %VERYBODY ,OVES 2AYMOND
 -ASTERS OF (ORROR 342!.',%'!
"®..5¨ "®2.5-
 #3) -IAMI E "ANDARÅSK SAKA
M¹LASERÅA
 #LOSE TO (OME E ,ÎGFR¾ÈIDRAMA
AF BESTU GERÈ
 "EVERLY (ILLS  E "ANDARÅSK
UNGLINGASERÅA
 #3) .EW 9ORK E "ANDARÅSK SAKA
M¹LASERÅA
 #3) .EW 9ORK ,OKAÖ¹TTUR E
"ANDARÅSK SAKAM¹LASERÅA
 4VÎFALDUR *AY ,ENO E

T

FRÁTTATENGDUR D¾GURM¹LAÖ¹TTUR ÖAR SEM
FJALLAÈ ER UM ÖAÈ SEM ER EFST ¹ BAUGI HVERJU
SINNI 5MSJËNARMENN ERU (EIMIR +ARLSSON
OG 3IGRÅÈUR !RNARDËTTIR BETUR ÖEKKT SEM
3IRRÕ

T

 ¥SLAND Å BÅTIÈ &JÎLBREYTTUR
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Ö¹TTUNUM ¹N ÖESS AÈ FIPAST .Ò ER T¾KIF¾RIÈ TIL ÖESS AÈ
ENDURSÕNA Ö¾TTINA OG SÕNA KVENFËLKI LANDSINS JËLABANGS
ANN ¹ YNGRI ¹RUM (INS VEGAR HEFUR ANNAR BANGSI FARIÈ
MASSÅFT Å TAUGARNAR ¹ MÁR UNDANFARIÈ OG ÖAÈ ER $R 0HIL
3¹ MAÈUR ER EKKI DOKTOR FREKAR EN 3AXI (VERSU ILLA ÖARF
MANNI EIGINLEGA AÈ LÅÈA TIL ÖESS AÈ HORFA ¹ ÖENNAN
Ö¹TT ¶AÈ EINA SEM ER GERT Å Ö¾TTINUM ER AÈ G¾GJAST
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¹ EFTIR ANNARRI (EITIR ÖETTA EKKI 6OYERISMI EÈA G¾GJU
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TALAR MEIRA AÈ SEGJA EINS OG HANN 3ÅÈAN GORTAR HANN SIG
AF ÖVÅ AÈ VERA MEÈ SVART BELTI Å 4AEKWONDO ÁG SVER ÖAÈ
ÁG G¾TI TEKIÈ HANN

3+*2 30/24
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#HELSEA

 5PPHITUN
 ,IÈIÈ MITT E
 7EST (AM -AN 5TD
 5PPHITUN E
 !RSENAL 0ORTSMOUTH FR¹ 
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 5PPHITUN E
 $AGSKR¹RLOK

KÆST SKATA
KÆST TINDASKATA
SALTFISKUR, HÁKARL

SALTAÐAR KINNAR, SIGINN FISKUR.

  
   

(VAÈ KOSTAR
ÙSKURINN
ÖAR SEM
ÖÒ VERSLAR

/PIÈ ALLA LAUGARDAGA  
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FRAM AÈ GANGA -¹LIN FL¾KJAST
FREKAR ÖEGAR FYRRUM ELSKHUGI
HENNAR BLANDAST Å M¹LIÈ
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Ungt föruneyti Bubba á Litla-Hraun í ár
„Þetta er í fyrsta skiptið sem ég fer
með Bubba, jú það er rétt,“ segir
Jón Atli Jónasson rithöfundur. Jón
Atli verður í föruneyti Bubba Morthens þegar hann heimsækir fanga á
Litla-Hrauni
á
aðfangadag,
skemmtir þeim og messar yfir.
Þetta mun vera í 23. skiptið sem
Bubbi skemmtir á Litla-Hrauni á
aðfangadag, einstök hefð og til
stökustu fyrirmyndar.
Jón Atli segist ekki vera búinn
að ákveða nákvæmlega hvað hann
muni lesa fyrir fangana, víst er þó
að hann muni grípa eitthvað niður í
Ballöðuna um Bubba Morthens,
skáldævisögu sína um kónginn
sjálfan. „Svo er aldrei að vita nema
ég skrifi jólasögu og lesi, það verður þá glæpasaga sem gerist á

… fær Garðar Thór Cortes sem
troðfyllir tónleikasali Englands
og var nú síðast líkt við
hetjutenórinn Luciano Pavarotti af gagnrýnanda.
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„Þetta var ekki alveg sanngjarnt
að mínu mati,“ segir Harold Burr,
fyrrum söngvari hljómsveitarinnar The Platters. Á föstudaginn síðasta datt Harold úr sjónvarpsþættinum
X-factor.
Einar
Bárðarson setti hann ekki í hóp
þeirra sem komust áfram, en Harold segir að einhver vafi hafi þó
blundað í mönnum. „Ég var í hópi
þeirra tólf sem komust áfram
fyrst, en svo var ég beðinn um að
koma og mér sagt að mistök hefðu
átt sér stað. Eftir það var ég keyrður þangað sem hinir voru og okkur
sagt að við hefðum ekki komist
áfram,“ segir söngvarinn.
Harold hefur getið sér gott orð
í Reykjavík sem hrífandi djasssöngvari. Undanfarin ár hefur
hann spilað út um alla borg og
vekur það mikla lukku þegar hann
flytur gömul lög frá Platters-árum
sínum. „Ég hef sungið lengi og
verið mikið í kringum tónlist
og aðra söngvara. Ég var
alveg viss að minn flutningur
hefði dugað til þess að koma
mér áfram, því ég heyrði
marga söngvara sem voru
síðri,“ segir Harold án þess
að hljóma hrokafullur.
En að mörgu þarf að
huga við gerð
sjónvarpsþáttar
eins og X-factor
og segir Harold að það hafi
hugsanlega
verið
sinn
banabiti.
„Þeir vilja
auðvitað
gera góðan
sjónvarpsþátt og þess
vegna er ekki
%).!2 "2¨!23/.

3EGIR SVIÈSFRAM
KOMU (AROLDS
"URR EKKI HAFA
VERIÈ UPP ¹
MARGA FISKA

*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

vel á þetta,“ segir Toggi. „Annars
geri ég bara það sem mér er sagt,
mæti með gítarinn og jólaskapið.“
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is í fyrsta skipti sem þau koma á
Litla-Hraun. „Ég hefði nú ekki
boðið mig fram ef mér hefði litist
ekki
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jólum,“ segir Jón Atli sem er spenntur fyrir ferðinni. „Já, ég les sjaldan
upp en þetta verður alveg glæsilegt.“
Þetta árið verður föruneyti
Bubba í yngri kantinum. Auk
Bubba og Jóns Atla verða í hópnum tónlistarkonan Lovísa Elísabet Sigrúnardóttir, Lay Low, og
tónlistarmaðurinn Toggi. Bæði
gáfu þau út fyrstu plötur sínar á þessu ári
og hafa fengið frábærar
viðtökur.
Þetta er sömuleið-

-INNSTU M¹TTI MUNA AÈ FRESTA
ÖYRFTI FRUMSÕNINGU LEIKRITSINS
«FAGRA VERÎLD Å "ORGARLEIKHÒSINU
EÈA AFLÕSA MEÈ ÎLLU ÖEGAR L¹ VIÈ
STËRSLYSI ¹ ¾FINGU -¹LAVEXTIR VORU
ÖEIR AÈ 'UÈMUNDUR «LAFSSON
LEIKARI ER L¹TINN SÅGA NIÈUR ¹ SVIÈIÈ
Å UPPHAFSSENUNNI 3NURÈA HLJËP
HINS VEGAR ¹ ÖR¹ÈINN OG LITLU M¹TTI
MUNA AÈ 'UÈMUNDUR FÁLLI NIÈUR OG
HEFÈI Ö¹ LÅKLEGA HLOTIÈ ÎRKUML AF EN
FYRIR MIKLA MILDI SLAPP HANN MEÈ
SKREKKINN !È SÎGN VAR LEIKHËPNUM
ÎLLUM MJÎG BRUGÈIÈ
FYRIR UTAN 'UÈMUND
SEM HÁLT ¾FINGUNNI
¹FRAM EINS OG EKK
ERT HEFÈI Å SKORIST
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alltaf hægt að leggja
mestu áhersluna á sönginn sjálfan. Því það
eina sem ég gat séð
verulega
að
mínum flutningi
var
sviðsframkoman og
kannski
aldurinn
ef því er
að
skipta.“
Fyrirkomulag
Xfactor er
ólíkt
því
sem
við
þekkjum
úr
Idol. Nú er það
þannig að fólki er
skipt í þrjá hópa
eftir dómurum, og

&2¡44)2 !& &«,+)

var Harold látinn fylgja Einari
Bárðarsyni eins og aðrir eldri
keppendur í þættinum. „Harold
Burr er náttúrlega góður söngvari, eins og allir þarna, það var
enginn lélegur,“ segir Einar og
bætir því við að hann hafi látið
sviðsframkomu keppenda spila
stóra rullu í vali sínu, vegna þess
hve leikar voru annars jafnir. „Það
sem stóð í mér er að Harold horfði
í gólfið í þau þrjú skipti sem hann
söng fyrir mig. Ég lagði það saman
við reynslu hans og tók heldur
sénsinn á einhverjum öðrum,“
segir Einar að lokum.
Harold er ekki af baki dottinn
og segist ekki bitur eftir reynsluna í X-factor, þvert á móti gæti
hún heldur gert honum gott. Á
nýju ári stefnir Harold á stórræði
og hyggst ætla að byrja aftur með
The Platters-kvöld sín sem vöktu
mikla lukku hér áður fyrr.
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Aldrei fleiri jólakveðjur á RÚV
„Þulirnir eru byrjaðir að lesa þær
inn á band en jólakveðjurnar hafa
aldrei verið fleiri,“ segir Lárus
Guðmundsson sem tekið hefur á
móti jólakveðjum landsmanna en
þær verða að venju fluttar á Rás 1 á
Þorláksmessu. „Ég hef reyndar
ekki nákvæma tölu en þetta eru í
kringum fjórtán til fimmtán
klukkustundir,“ útskýrir Lárus.
„Gæti giskað á að fjöldi þeirra væri
á bilinu átta til níu þúsund,“ bætir
hann við.
Jólakveðjurnar á gömlu gufunni
eru að margra mati stór hluti af
jólahaldinu og segir Lárus að starfsfólkið í Efstaleitinu finni vel fyrir
því hversu miklu máli þetta skipti
fyrir fólk. „Margir panta í gegnum
netið en þeir eru líka ófáir sem
koma hingað og skrifa jólakveðjuna hjá starfsfólkinu hérna,“ segir
Lárus en lokað var fyrir móttöku á
miðvikudaginn. „Nokkrir hafa
hringt með kökkinn í hálsinum eftir
að við hættum að taka við og grát-

beðið okkur um að taka við kveðju,“
segir Lárus og flestir hafa fengið
ósk sína uppfyllta.
Lárus segist bera mikla virðingu
fyrir þulunum sem lesa jólakveðjurnar og vildi óska þess að hann
væri gæddur sömu þolinmæði og
þeir. Landsmenn eiga hins
vegar örugglega eftir að
sakna Ragnheiðar Ástu
Pétursdóttur sem forfallast í ár sökum veikinda. „Hún hefur lengi
verið stór hluti af þessari hefð en við vonumst
til að sjá hana aftur á
næsta ári,“ segir Lárus
en meðal þeirra sem
lesa jólakveðjurnar
í ár eru þau Gerður G. Bjarklind
og
Sigvaldi
Júlíusson.
FGG
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KVEÈJURNAR ERU KOMNAR Å
LESTUR HJ¹ ÖULUM GÎMLU
GUFUNNAR EN Ö¾R HAFA
ALDREI VERIÈ FLEIRI
'%2¨52 ' "*!2+
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LANDSMANNA ¹
¶ORL¹KSMESSU

GÓÐA
JÓLASKEMMTUN
SENA ÓSKAR LANDSMÖNNUM SKEMMTILEGRA JÓLA
OG ÁRAMÓTA OG ÞAKKAR FRÁBÆRAR VIÐTÖKUR Á ÁRINU!
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Ólafur
Jóhann
áritar

Hvað liggur í
augum uppi?
35-)2 eru alveg staðfastir á því
að það sem liggur í augum uppi, geti
ómögulega verið staðreynd, einfaldlega vegna þess að hún liggur í
augum uppi. Umræðan um að á
öllum málum séu margar hliðar fer
af stað og þarna hljóti að vera eitthvað annað í gangi.
¶!¨

er út af þessum sumum sem
umræða um helstu spillingarmál
undanfarinna ára hefur alltaf þæfst
og útvatnast á ótrúlega stuttum tíma.
Tökum nokkur dæmi.

¶%'!2 náfrændi forsætisráðherra
var skipaður hæstaréttardómari,
þótti það vera spilling í fimmtán
mínútur og svo tók þófið við. „Hvers
á aumingja maðurinn að gjalda?“
„Getur hann aldrei orðið hæstaréttardómari vegna þess að hann er
náfrændi forsætisráðherra?“ „Á
hann ekki jafnan rétt og aðrir?“.
¶%'!2

besti vinur forsætisráðherra var skipaður hæstaréttardómari var það spilling í eina mínútu, en þá fór umræðan af stað um að
sá væri nú bara svo frábær lögmaður
að það væri bara sjálfsagt.

¶%'!2

Árni Johnsen fékk náðun
frá handhafa forsetavalds, samflokksmanni sínum. Þetta þótti svo
sjálfsagt að umræðan um að glæpamaður, sem hefði í skjóli opinbers
embættis misnotað almannafé til að
hagnast ætti hugsanlega að þurfa að
bíða lengur en ella með að fá náðun,
fór ekki einu sinni af stað. Nei nei,
hann tók út sinn dóm og batnandi
mönnum er best að lifa og allur sá
pakki.

¶%'!2 sonur fyrrum forsætisráðherra og aðstoðarmaður dómsmálaráðherra verður á næstu dögum
eða vikum skipaður héraðsdómari,
þá verður það ekki mikið tiltökumál,
vegna þess að dómsmálaráðherra
mun víkja sæti og láta annan um að
skipa hann. Það mun ekki verða talið
spilling nema í svona þrjátíu sekúndur, þá verður málið dautt.
/'

nú þegar trúarleiðtogi er bókstaflega sýndur með buxurnar
niðrum sig í sjónvarpinu, þá segja
sumir að „það geti nú bara ekki
verið“. „Þarna hljóta að vera einhverjar myndfalsanir í gangi“.
„Hann segir að þetta sé lygi, og sver
það við börnin sín og eiginkonu“.

¥3,!.$

er lítil eyja, ekki mikið
stærri en Sikiley og hér þurfa allir
að búa í sátt og samlyndi. Við komumst ekkert annað. Þess vegna er
þægilegra að horfa í hina áttina, út á
hafið og segja við sjálfan sig að
sannleikurinn liggi nú sjaldnast í
augum uppi.

Ólafur Jóhann Ólafsson

Ólafur Jóhann áritar bók sína Aldingarðinn í Bónus Kringlunni í dag kl. 18.00.
Athugið – aðeins þetta eina sinn fyrir jólin!
Tryggið ykkur áritað eintak af Aldingarðinum og komið
með fyrri bækur Ólafs Jóhanns til áritunar.
„Ólafur Jóhann skrifar agaðan stíl sem er

gífurlega áhrifamikill ...
bók sem er skelfilega heillandi.“
Publishers Weekly

„Maður getur ekki hætt að lesa ... sögurnar tvinna saman
spennu, sorg og tilfinningalífi fólks á meistaralegan máta.“
Óttar M. Norðfjörð, DV

„Snjallar og vandaðar smásögur.“

6000
eintök seld
Ný prentun
komin í
verslanir

Vinsælasta
smásagnasafn
ársins

Jón Yngvi Jóhannsson, Kastljós

„Sögurnar eru geysilega vel byggðar og nostrið við sögufléttuna
eitt og sér nánast tryggir ánægjulegan lestur.“
Ágúst Borgþór Sverrisson, vettvangur.net

„Ólafur Jóhann er gjörhugull höfundur með óvenjulegar stílgáfur ...
kemur lesanda sínum í opna skjöldu með snjöllum lausnum.“
Páll Baldvin Baldvinsson, Fbl.

„Aldingarðurinn er óvenjulega þéttofin bók ... efni sagnanna er þrungið
tilfinningum og átökum í mannlegri tilveru ... Þessi bók er með hans
[Ólafs Jóhanns] betri verkum.“
Skafti Þ. Halldórsson, Mbl.
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