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Nafn komið á síðustu
Harry Potter-bókina

Flytur jólakveðjuna til
Íslendinga

«VÅST HVORT GALDRASTR¹KURINN LIFI AF

$ETTUR EKKI Å HUG AÈ BREYTA HEFÈINNI
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Sennilega
trúa ekki margir
því
að hægt sé
að reka verslun
eingöngu með
jólaskraut.
Sigríður María
Birgisdóttir,
annar
eigenda Jólahúss
ins við Skólavörðustíg,
er sjálfsagt
á allt öðru
máli.
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þeir standa
fyrir utan
að við opnum
og bíða eftir
á morgnana
ir í söfnun
sumarviðskiptin
.“ Þó að
kaupa einn og fólk talar um
séu mest
ferðamenn
að
á ári, maður
við
í
kominn á
verður nú
jólaskrauti leit að fallegu íslensku
ellilífeyri
er þó farið
verður komið.
þegar það
aukana að
Þetta eru
Íslendingar að færast í
án sveinar,
nú þrettað skrauti
komi í leit
Grýla, Leppalúð
yfir sumartím
kötturinn
erum með
i og
ann. „Við
þannig að
helling f
ef b j
ár á
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Vöruúrva
veglegt og lið í Jólahúsinu
er
þar er hægt
skraut frá
að fá jólaýmsum löndum
Danmörku
allt frá
til Kanada
handverk
Ísle k

 DESEMBER  q  TÎLUBLAÈ q  ¹RGANGUR

,!5'!2$!'52

-%34 ,%3.! $!'",!¨  ¥3,!.$)

3ÅMI  

Kosningaslaki rýrir lánshæfismat íslenska ríkisins

3.%)3!&5,,4 (%,'!2",!¨

Krónan féll kröftuglega í kjölfar frétta um lækkun S&P á lánshæfiseinkunnum ríkissjóðs. Þensluhvetjandi
Amal Tamimi í helgaraðgerðir í ríkisfjármálum eru á skjön við peningamálastefnuna.
viðtali um flótta sinn
hækkana, en fyrir vikið yrði aðlöglækkuðu einnig í verði; mest bréf í
Geir segir að ekki verið hvikað frá
%&.!(!'3-, Mikill viðsnúningur
með fimm börn frá
unarkerfið sársaukafyllra,“ segir í
bönkum og fjármálafyrirtækjum.
núverandi stefnu. „Krónan er ekki
varð til hins verra á gjaldeyris- og
Jerúsalem og nýja lífið á hlutabréfamarkaði í gær eftir að
skýrslu S&P.
Jafnframt lækkaði S&P lánsað hrynja.“
„Óheppilegt og óvænt, sérstakDavíð Oddsson seðlabankastjóri
Íslandi, Ingvi Hrafn Jóns- matsfyrirtækið Standard & Poor´s hæfiseinkunn fyrir langtímaskuldbindingar í íslenskum krónum en
greindi frá því að það hefði lækkað
lega í ljósi þess að matsfyrirtækið
segir að þessi breyting komi honum
son um nýju sjónvarpseinkunn fyrir skammtímaskuldlánshæfiseinkunnir ríkissjóðs fyrir
Moody‘s gefur okkur hæstu
örlítið á óvart, enda hafi ríkið ekki
bindingar var staðfest.
langtímaskuldbindingar í erlendri
einkunn,“ segir Geir Haarde forverið talið vera í neinni lánsfjárstöðina sína, Í svörtum
Lækkunin skýrist af minnkandi
mynt úr AA- í A+ og fyrir skammsætisráðherra. „Ég tel að þeir [S&P]
þörf og verið að greiða niður skuldfötum gerir upp leiðaraðhaldi í ríkisfjármálum í aðdragtímaskuldbindingar í erlendri
séu ekki á réttu róli með þetta mat
ir. Seðlabankinn spáir því ekki að
lok sín, farið í saumana á mynt í A-1 úr A-1+. S&P lækkaði anda þingkosninga sem mun valda sitt.“ Um þau varnaðarorð sem vextir muni hækka frekar, þótt
þenslu og beinir S&P spjótum
einnig lánshæfiseinkunnir Íbúðakomu fram í síðustu skýrslu S&P í
ekkert sé hægt að útiloka í þeim
ákærunum í olíumálinu
sínum að nýlegum lækkunum á
lánasjóðs og Landsvirkjunar.
sumar segir Geir: „Það var auðvitefnum. „Við teljum að það þurfi þá
matvælaskatti. „Þensluhvetjandi
Krónan féll um 2,9 prósent eftir
að brugðist við þeim. Við gripum
mikil og vaxandi ótíðindi til að
mikla og allt um fallega
ríkisfjármál og spenna á vinnuað hafa styrkst um eitt prósent
hér til sérstakra aðgerða í sumar.
vextir hækki frekar.“
borðsiði fyrir jólaboðin.
markaði skapa hættu á að verðáður en fréttirnar bárust. Fór
Við hægðum á öllum framkvæmdGlitnir er eini bankinn sem er
bólguþrýstingur magnist enn.
yfir 130 í fyrsta
um þar til ljóst var að óhætt var að
með lánshæfismat frá S & P og var
  gengisvísitalan
Þetta gæti leitt til frekari vaxtaþað staðfest. SJ¹ SÅÈU  OG  ETA KËÖ
skipti í langan tíma. Hlutabréf
hleypa þeim af stað á nýjan leik.“

4EKIST ¹ VIÈ
TOSSABANDALAGIÈ

3KÎTU¹T ¹ ¶ORL¹KSMESSU

Læknar kvef og
eykur kyngetu

%INAR -¹R 'UÈMUNDS
SON Å VIÈTALI
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hundruð kíló af skötu fóru yfir
afgreiðsluborðið hjá Hólmgeiri
Einarssyni í Fiskisögu þar sem
örtröð myndaðist í gær. Stærsti
skötuátsdagur ársins er í dag á
Þorláksmessu.
„Lyktin er yndisleg. Fólkið
kemur meðvitað um hana á
þessum árstíma og sækir í lyktina
til að losna við kvefið.“ Spurður
um fleiri eiginleika skötunnar
sagðist Hólmgeir nokkuð viss um
að hún yki kyngetuna.
Skötuunnendur sem lögðu leið
sína í Fiskisögu í gær voru á
ýmsum aldri en enginn undir
þrítugu, að sögn Hólmgeirs, og
hugðust flestir bjóða til skötuveislu í dag.
SDG

4OPP TÅU LISTINN TILBÒINN
¶AÈ LIGGUR FYRIR HVAÈA
TÅU ÅÖRËTTAMENN KOMA
TIL GREINA SEM ¥ÖRËTTA
MAÈUR ¹RSINS 
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/&3!6%¨52 ¥ 2¡.5. &RAMAN AF
DEGI VERÈUR SUÈVESTAN STORMUR VESTAN
TIL ¹ .ORÈURLANDI ANNARS H¾GARI ,¾G
IR UM ALLT Å KVÎLD (ITI   STIG SVALAST
¹ 6ESTFJÎRÈUM
6%¨52 
HVÍTA HÚSIÐ / SÍA

3+®45¨) ¶ËTT MÎRGUM ÖYKI SKÎTULYKTIN SEM LEGGST YFIR BORG OG BÕ EINU SINNI ¹ ¹RI MIÈUR KR¾SILEG TAKA AÈRIR HENNI FAGNANDI OG
GETA VART HUGSAÈ SÁR JËLAHALDIÈ ¹N HENNAR (ËLMGEIR Å &ISKISÎGU SEGIR SKÎTUUNNENDURNA Å ELDRI KANTINUM
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5NGUR ¥SLENDINGUR LIGGUR ÖUNGT HALDINN ¹ SJÒKRAHÒSI Å RËSUM Å $ANMÎRKU

Féll 12 metra niður af svölum
$!.-®2+ Íslendingur á þrítugs-

íð

G

át
h
a
g
e
leðil

aldri liggur mikið slasaður á
sjúkrahúsi í Árósum í Danmörku
eftir að hafa fallið af svölum íbúðar sinnar og lent á steyptri stétt.
Fallið var um tólf metrar.
Slysið átti sér stað síðastliðinn
sunnudag. Tildrög þess eru ekki
ljós. Maðurinn féll af svölum íbúðarinnar, sem er á fjórðu hæð í fjölbýlishúsi. Hann slasaðist mikið við fallið
og telja læknar á sjúkrahúsinu það
vera hreint kraftaverk að hann

skuli vera á lífi, að sögn föður hans
sem dvelur nú ytra við sjúkrabeð
sonar síns ásamt fjölskyldu.
Ungi maðurinn slasaðist mikið
þegar hann lenti á stéttinni.
Höfuðið og hryggjarsúlan sluppu
ósködduð, en önnur meiðsl eru
alvarleg, meðal annars innvortis.
Hann hefur gengist undir þrjár
stórar aðgerðir á undanförnum
dögum og tóku tvær fyrstu um sjö
klukkustundir. Síðasta aðgerðin
var gerð í fyrradag og tók hún níu

klukkustundir. Manninum hefur
verið haldið sofandi í öndunarvél
frá því að hann kom á sjúkrahúsið
á sunnudag. Faðir hans segir að
líðan hans sé stöðug og eftir atvikum. Hann sé þó enn í lífshættu.
Hann taldi, þegar Fréttablaðið
ræddi við hann síðdegis í gær, að
trúlega yrði prófað að vekja son
hans síðdegis.
Danska lögreglan rannsakar tildrög þess að maðurinn féll niður
af svölunum.
JSS

Gjafabréf - harður pakki en samt mjúkur

1

dagur til jóla!

Opið til 23
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3TRAND FLUTNINGASKIPSINS 7ILSON -UUGA ER ENN TIL RANNSËKNAR HJ¹ SJËHERNUM

-INNINGARATHÎFN Å 4RITON

Ekkert óeðlilegt komið í ljós

Minntust sjóliðans sem lést

3*«3,93 Ekkert bendir til þess að

rangar ákvarðanir hafi leitt til
þess að hinn 25 ára gamli Jan
Nordskov Larsen, danskur skipverji á danska varðskipinu Triton,
lést við björgunaraðgerð skammt
frá strandstað flutningaskipsins
Wilson Muuga við Hvalsnes.
Þetta staðfesti Klaus Randrup,
yfirmaður upplýsingamála hjá
danska sjóhernum, í samtali við
Fréttablaðið í gær. Starfsmenn
rannsóknardeildar sjóhersins hafa
að undanförnu yfirheyrt skipverja
á Triton og einnig skipstjórann Ulf
Michael Berthelsen.
„Það hefur ekkert komið fram
sem bendir til þess að rangar

Jakobína, ertu smeyk við reyk?
b¡G ER KANNSKI EKKI SMEYK VIÈ HANN
EN ÁG VILDI EKKI ÖURFA AÈ VINNA Å
ÖANNIG UMHVERFI OG TEL AÈ ALLT STARFS
FËLK EIGI AÈ NJËTA SAMA RÁTTAR HVAÈ
ÖAÈ VARÈARm
&R¹ OG MEÈ  JÒNÅ  VERÈA REYKINGAR
BANNAÈAR ¹ VEITINGA OG SKEMMTISTÎÈUM
¹ ¥SLANDI *AKOBÅNA ( RNADËTTIR ER VERK
EFNASTJËRI TËBAKSVARNA HJ¹ ,ÕÈHEILSUSTÎÈ
SEM GAF NÕVERIÈ ÒT KYNNINGARB¾KLING UM
HIÈ FYRIRHUGAÈA REYKBANN

²TLIT FYRIR ¹G¾TT VEÈUR Å KVÎLD

Viðrar vel til
jólagjafakaupa
6%¨52 Mjög slæmt veður var víða

á landinu í nótt og er útlit fyrir
áframhaldandi vonskuveður fram
eftir degi norðanlands. Veðrið
skánar til muna sunnan- og
suðvestanlands eftir hádegi og er
útlit fyrir fínt veður til jólagjafakaupa á flestum stöðum landsins í
kvöld, að sögn Sigurðar Þ.
Ragnarssonar veðurfræðings.
Á morgun, aðfangadag, verður
líklega rigning og strekkingsvindur á öllu landinu fyrir hádegi en
hæglætisveður þegar fer að
nálgast jólamatinn. Hiti verður á
bilinu 7 til 13 stig, sem Sigurður
segir óvenjulega hlýtt á þessum
árstíma.
SH

3TJËRNVÎLD Å "ANDARÅKJUNUM

Sögð beita mútum í öryggisráði
"!.$!2¥+). Bandaríkjastjórn

notar fé eyrnamerkt þróunarlöndunum til að múta þeim löndum
sem hafa kosningarétt í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna. Fá
þessar þjóðir 59 prósentum meira
fé á ári frá Bandaríkjunum meðan
þær hafa sæti í ráðinu, segir í
frétt breska blaðsins Guardian.
Þetta kemur fram í nákvæmri
greiningu Ilyana Kuziemko og
Eric Werker, vísindamanna við
Harvard-háskólann, á gögnum
sem ná fimmtíu ár aftur.
Hjálparstofnanir brugðust illa
við fréttunum. „Hjálpin ætti að
fara til þeirra sem á henni þurfa
að halda,“ hefur blaðið eftir
Duncan Green hjá Oxfam.
SMK

&2 342!.$34!¨ «LJËST ER ENN HVAÈ OLLI

ÖVÅ AÈ 7ILSON -UUGA STRANDAÈI
&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

ákvarðanir hafi leitt til slyssins.
Fyrst og fremst var um erfiðar
aðstæður að ræða sem voru
ófyrirsjáanlegar. Mótorar björg-

unarbátsins gáfu sig og það olli því
að báturinn var stjórnlaus í miklu
brimi sem endaði með því að
honum hvolfdi,“ sagði Randrup.
Rannsóknardeild lögreglunnar
í Keflavík hefur undanfarna daga
yfirheyrt skipverja á Wilson
Muuga. Ekki hefur enn fengist
skýr niðurstaða á hvað olli því að
sjálfstýring skipsins bilaði. Lögreglumenn og sérfræðingar hafa
farið um borð í skipið og yfirfarið
vélar þess en niðurstöður þeirrar
skoðunar liggja ekki fyrir.
Rannsóknarnefnd
sjóslysa
vinnur enn að yfirheyrslum vegna
strandsins en þeirri vinnu er ekki
lokið ennþá.
MH

3*«3,93 Minningarathöfn um Jan
Nordskov Larsen, danska
sjóliðann sem lést er skipverjar á
danska varðskipinu Triton
freistuðu þess að bjarga áhöfn
flutningaskipsins Wilson Muuga,
fór fram um borð í Triton í gær.
Sjö skipverjar af Triton sluppu
ómeiddir þegar björgunarbáti
þeirra hvolfdi í miklu brimi
skammt frá strandstað flutningaskipsins Wilson Muuga sunnan
við Sandgerði skammt frá
Hvalsnesi. Jan Nordskov
drukknaði áður en þyrlu Landhelgisgæslunnar tókst á ná
honum upp úr sjónum við erfiðar
aðstæður.
MH

Guðmundur kærður
fyrir kynferðisbrot
Guðmundur Jónsson hefur verið kærður fyrir að misnota stöðu sína sem forstöðumaður Byrgisins. Ólíðandi ef ásakanir um misbeitingu undir trúarlegu yfirvarpi reynast réttar, segir biskup. Ekki fjölmiðlamál, segir lögmaður Guðmundar.

)"2!()- 35,%9 /' !"$)2!()- -5$%9

,®'2%',5-, Guðmundur Jónsson, forstöðumaður

Hundruð fallin

meðferðarheimilisins Byrgisins, hefur verður kærður af 24 ára konu fyrir kynferðisbrot og að misnota
aðstöðu sína er hún var í meðferð á Byrginu. Þetta
staðfestu Hörður Jóhannesson yfirlögregluþjónn og
Sigurbjörn Víðir Eggertsson rannsóknarlögreglumaður í gær.
Þá er hann einnig kærður fyrir að draga að sér fé
frá konunni en hún segir hann hafa haft af sér fjórar
milljónir króna eins og fram kom í viðtali við konuna í þættinum Ísland í dag á Stöð 2 á fimmtudagskvöld.
Tekin var skýrsla af konunni í gær en líklegt er
að lögreglan á Selfossi og lögreglan í Reykjavík
muni vinna í sameiningu að rannsókn málsins.
Sagðist konan í þættinum hafa átt í ástarsambandi við Guðmund frá 18. nóvember 2004 en hún
var þá í meðferð á Byrginu. Stóð það yfir í rúm tvö
ár.
Karl Sigurbjörnsson, biskup Íslands, segir nauðsynlegt að upplýsa um það hvort Guðmundur Jónsson hafi misnotað stöðu sína sem forstöðumaður
Byrgisins en meðferð þar byggir öðru fremur á
trúarlegum grunni. „Það er alveg sama hvernig á
þetta er litið, málið er á allan hátt hræðilegt. Þessar
ásakanir eru það alvarlegar að það verður að fara
fram nákvæm skoðun á þessu máli. Mér fannst
umfjöllunin í sjónvarpi [þáttur Kompáss] fara út
fyrir öll velsæmismörk en það er annað mál og léttvægara. Ef þessar ásakanir reynast sannar þá þarf
að horfa til þess hversu alvarlegt það er að misbeita
stöðu sinni undir trúarlegu yfirvarpi. Það er algjörlega ólíðandi.“

,¥+.!2-,
!3¥ STYRKIR (UGARAFL
!LÖÕÈUSAMBAND ¥SLANDS HEFUR
¹KVEÈIÈ AÈ SENDA EKKI ÒT JËLAKORT UM
ÖESSU JËL EN L¹TA ÖESS Å STAÈ NOKKRA
FJ¹RUPPH¾È RENNA TIL STARFSEMI (UGAR
AFLS (UGARAFL ER SAMTÎK FËLKS SEM ¹TT
HEFUR VIÈ GEÈR¾NA ERFIÈLEIKA AÈ ETJA

Þarf að horfa til þess
hversu alvarlegt það er
að misbeita stöðu sinni undir trúarlegu yfirvarpi. Það er algjörlega
ólíðandi.
+!2, 3)'52"*®2.33/.
")3+50 ¥3,!.$3

,EIÈTOGAR MÒSLIMA SEGJA STRÅÈ RÅKJA Å
LANDINU
&2¡44!",!¨)¨!0

TÎK VERSNA Å 3ËMALÅU

-/'!$)3(5 !0 Harðir bardagar
geisa nú í Sómalíu milli hermanna
stjórnarinnar, sem nýtur stuðnings frá Eþíópíu, og liðsmanna
múslímahreyfingar sem vill taka
völdin í landinu.
Stjórnarherinn segist hafa fellt
600 múslima, en sveitir múslima
segjast hafa fellt 400 stjórnarliða.
Þær tölur hafa þó ekki verið
staðfestar.
Múslimar hafa einnig beint
spjótum sínum að hermönnum frá
Eþíópíu og vilja hrekja þá úr
landi. Í gær sendi Eþíópíustjórn
síðan frá sér yfirlýsingu þar sem
hún sagði þolinmæði sína vera á
þrotum.
GB

$«-3-,
4RAÈKAÈI ¹ MANNI
'5¨-5.$52 *«.33/. %KKI N¹ÈIST Å HANN Å G¾R ÖR¹TT FYRIR

ÅTREKAÈAR TILRAUNIR

&2¡44!",!¨)¨34%&.

Hilmar Baldursson, lögmaður Guðmundar, sagði
kæru á hendur 365 miðlum hafa verið lagða fram
vegna umfjöllunar Kompáss. Hann sagði málið nú
vera komið í eðlilegan farveg. „Það er svolítið einkennilegt að hægt sé að fara upp á fréttastofu Stöðvar 2 og ausa úr skálum reiði sinnar yfir nafngreinda
menn án þess að það sé stutt með haldbærum sönnunum sem mark er á takandi. Hins vegar er málið
nú komið í eðlilegan farveg og verður ekki rekið í
fjölmiðlum af okkar hálfu.“
Konan lagði fram ýmis gögn er kæran var lögð
fram hjá lögreglunni í Reykjavík. Meðal annars
myndbandsupptökur, tölvupósta og önnur gögn um
er vörðuðu fjármál.
Þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir náðist ekki í Guðmund Jónsson í gær.
MAGNUSH FRETTABLADIDIS

+ARLMAÈUR VAR Å G¾R D¾MDUR Å EINS
M¹NAÈAR FANGELSI OG TIL GREIÈSLU 
ÖÒSUND KRËNA SKAÈABËTA FYRIR AÈ HAFA
TRAÈKAÈ ¹ ÎÈRUM MANNI OG TEKIÈ
HANN H¹LSTAKI Å ¹GÒST (ANN HAFÈI
¹ÈUR VERIÈ D¾MDUR FYRIR OFBELDISBROT

¥2!+
3TARFSMÎNNUM VERÈI SLEPPT
&YRR Å ÖESSUM M¹NUÈI VORU ¹ ANNAN
TUG STARFSMANNA 2AUÈA H¹LFM¹NANS
Å ¥RAK NUMDIR ¹ BROTT FR¹ EINNI AF SKRIF
STOFUM FÁLAGSINS Å "AGDAD 2AUÈI KROSS
¥SLANDS HEFUR NÒ TEKIÈ UNDIR Ö¹ KRÎFU
ALÖJËÈAHREYFINGU 2AUÈA KROSSINS OG
2AUÈA H¹LFM¹NANS AÈ ÖEIR VERÈI LEYSTIR
SKILYRÈISLAUST ÒR HALDI

2ÁTTARSTAÈA VÅMUEFNASJÒKLINGA ER EKKI N¾GILEGA TRYGGÈ SEGIR YFIRL¾KNIR 3

BÍLL DAGSINS
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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.

%KKERT EFTIRLIT MEÈ SIÈAREGLUM
,!'!-, „Lagalegur réttur vímuefnasjúklinga er ekki nægilega
tryggður. Því er hægt að fara illa
með sjúklinga án þess að brjóta
lög,“ segir Þórarinn Tyrfingsson,
yfirlæknir hjá meðferðarstofnuninni SÁÁ. „Sjúklingar okkar
eru mjög áhrifagjarnir og líta
upp til þeirra sem eru að aðstoða
þá og meðhöndla.“
Í almennum hegningarlögum
segir að ef umsjónarmaður eða
starfsmaður í fangelsi, á geðsjúkrahúsi, vistheimili, uppeldisstofnun eða annarri slíkri stofnun hefur samræði eða önnur
kynferðismök við vistmann á
stofnuninni varðar það fangelsi
allt að fjórum árum.
Þórarinn segir að ekkert sé
beinlínis í lögum um þá sem séu
haldnir vímuefnavanda. „Það er
kannski vegna þess að fólk gerir

sér ekki grein fyrir því hvað dómgreind þeirra er skert fyrst eftir
að þeir hætta í neyslunni. En nýjustu rannsóknir hafa sýnt það að
þeir eru gríðarlega áhrifagjarnir
og jafnvel játa á sig glæpi og
annað sem ekki er fótur fyrir.“
Engar reglur eða lög eru til
um að stofnanir setji sér siðareglur og þeim því í sjálfsvald
sett hvort og þá hvers konar siðareglur þær setji sér. Þá ber stofnunum engin skylda til að tilkynna
brot á siðareglum til yfirvalda
nema um saknæmt athæfi sé að
ræða.
Þórarinn segir að í seinni tíð
hafi menn farið að tala um að
þörf sé á strangari og formlegri
siðareglum.
Greinargerð sem Magnús
Stefánsson félagsmálaráðherra
óskaði eftir frá stjórn Byrgisins

¶«2!2).. 492&).'33/. ¥ SIÈAREGLUM

3 ER KVEÈIÈ ¹ UM AÈ STARFSMENN
MEGI EKKI NOTF¾RA SÁR SJÒKLINGA Å
¹BATASKYNI HVORT SEM ER FÁLAGSLEGA
FJ¹RHAGSLEGA EÈA KYNFERÈISLEGA

barst ráðuneytinu í gær. Hún
verður tekin til skoðunar á á
þriðjudaginn.
SDG
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RAMËTAR¾ÈA P¹FA

Vill samræður
við múslima
0&!'!2¨52 !0 Benedikt sextándi
páfi segir að ársins 2006 verði
minnst fyrir þá hættu sem hann
segir vera á
átökum milli
menningarheima og
trúarbragða.
Hann hvatti til
þess að efnt
yrði til frekari
samræðna
milli kristinna
manna og
múslima.
Hann
"%.%$)+4
sagðist hafa
3%84.$)
sérstakar
áhyggjur af átökunum fyrir botni
Miðjarðarhafs.
Páfi sagði þetta í gær þegar
hann flutti áramótaræðu sína í
Klementínusalnum í Páfagarði og
kom þar inn á mörg helstu
hugðarefni sín, eins og til dæmis
skírlífi presta og andstöðu við
hjónabönd samkynhneigðra.
GB

&J¹RHAGSAÈSTOÈ Å 2EYKJAVÅK

Einstaklingar fá
95.325 á mánuði
"/2'!2-, Fjárhagstoð Reykja-

víkurborgar hækkar um 8,8
prósent frá og með næstu
áramótum.
Fjárhagsaðstoð til einstaklinga
eldri en átján ára hækkar úr
87.615 krónum í 95.325 og aðstoð
til hjóna og fólks í skráðri
sambúð úr 140.184 krónum í
152.520 krónur á mánuði.
Hækkunin er í samræmi við
reglur Reykjavíkurborgar um
fjárhagsaðstoð til framfærslu en
grunnfjárhæð hennar ber að
endurskoða árlega í tengslum við
gerð fjárhagsáætlunar.
Hækkunin var samþykkt á
fundi borgarráðs í gær.
BÖS

 DESEMBER  ,!5'!2$!'52

,¾KKUN L¹NSH¾FISEINKUNNAR GEFUR EKKI TILEFNI TIL BREYTINGA ¹ RÅKISFJ¹RM¹LUM

&LUGSAMGÎNGUR Å ËLESTRI Å G¾R

Hafa ólíka sýn á framtíðina

Færri komust í
flug en vildu

%&.!(!'3-,
Árni Mathiesen
fjármálaráðherra telur að lækkun Standard & Poor´s á lánshæfiseinkunn ríkissjóðs gefi ekki tilefni til breytinga á stefnu í
ríkisfjármálum. Stjórnvöld hafi
greinilega öðruvísi sýn á framtíðina en matsfyrirtækið.
„Það læðist að manni sá grunur að vegna þess hversu hagvöxtur hefur verið mikill á undanförnum árum þá séu menn ekki búnir
að átta sig á því að það er spáð sex
prósenta samdrætti í þjóðarútgjöldum á næsta ári. Það jafnast á
við það mesta sem við höfum séð
síðustu fjörutíu árin.”
Í skýrslu S&P er sérstaklega

tekið fram að þensluhvetjandi
áhrif sem verða til vegna breytinga frá upphaflega fjárlagafrumvarpi nemi yfir þrettán
milljörðum króna. Árni bendir á
að af þessari upphæð falli níu
milljarðar til vegna lækkaðra
vörugjalda og virðisaukaskatts á
matvælum.
Að mati Árna hafi þetta verið
rétti tímapunkturinn að láta lækkun matvælaverðs koma fram.
Ekki megi heldur gleyma því að
stefnt sé að tíu milljarða afgangi
af fjárlögum.
Fjármálaráðherra segir það sé
nokkuð erfitt að átta sig á þessu
mati þar sem aðeins vika sé liðin

&,5' Miklar truflanir urðu á

2.) -!4()%
3%. ,¾KKUN

MATARSKATTS
KEMUR ¹ GËÈUM
TÅMA

síðan Moody´s staðfesti sitt mat.
„Af þessu matsfyrirtækjum er
Standard og Poor´s það sem breytir sínu mati oftast og ekki nema
ár síðan þeir breyttu okkar mati
til hækkunar.“
EÖA

Þorskveiðar skornar
niður um fimmtung

®,&53 &,¨)2 9&)2 "!++! -IKLAR

SKEMMDIR HAFA ORÈIÈ ¹ GIRÈINGUM OG
ÕMSUM MANNVIRKJUM VEGNA FLËÈANNA

Eftir nærri þriggja sólarhringa átakafund komu sjávarútvegsráðherrar ESB sér í gær
saman um fiskveiðikvóta næsta árs í lögsögu sambandsins. Sókn í þorsk og fleiri
ofveiddar tegundir var minnkuð en þó ekki eins mikið og fiskifræðingar ráðlögðu.
"2533%, !0 Sjávarútvegsráðherr&ISKVEIÈIKVËTI Å LÎGSÎGU %3" SKORINN NIÈUR
ar
Evrópusambandslandanna
komu sér í fyrrinótt saman um
fiskveiðiheimildir næsta fiskveiðiárs í lögsögu sambandsins. Sókn
í þorskstofninn í Norðursjó verður dregin saman um fimmtung, en
fiskifræðingar höfðu ráðlagt mun
róttækari niðurskurði til að bjarga
stofninum frá algeru hruni vegna
ofveiði síðustu ára og áratuga.
Veiðiheimildir voru líka minnkaðar í nokkrar aðrar eftirsóttar
fisktegundir, en þær voru auknar
í aðrar til að bæta útgerðarmönnum að nokkru leyti upp missinn.
Ráðherrarnir höfðu setið á rökstólum um kvótaútdeilinguna í
á þriðja sólarhring þegar niðurstaða fékkst loks. Sóknin verður
takmörkuð mest á miðunum vestur af Skotlandi og í Keltneska hafinu við Írland. Þorskkvótinn var
minnkaður þar um 20 prósent
og um 15 prósent í nokkra aðra
stofna, að því er Joe Borg, sem
fer með sjávarútvegsmál í framkvæmdastjórn ESB, greindi frá.
Borg hét því að hrinda í framkvæmd róttækri áætlun sem
miðar að því að bjarga þorskstofninum í Norðursjó og öðrum hafsvæðum sem heyra undir fiskveiðilögsögu ESB. Þær aðgerðir
sem gripið hefur verið til á síðastliðnum þremur árum í þessu
skyni hafa ekki skilað áþreifanlegum árangri. „Þorskstofninn er
í slæmu ástandi á öllum miðum
ESB,“ sagði hann, en bætti við að
nýjustu seiðatalningar bentu til
að gera mætti sér vonir um að til
betri vegar horfði.
Carol Phua, talsmaður alþjóðlegu
náttúruverndarsamtak-

6IÈBÒNAÈAR¹STANDINU AFLÁTT

Tekið að sjatna
í flóðunum
&,«¨ Almannavarnarnefndir í
Árnessýslu afléttu í gærmorgun
viðbúnaðarástandi í sýslunni
vegna flóðahættu. Sjatna fór í
Ölfusá í fyrrakvöld en flóðið náði
hámarki um klukkan fimm og
hafði rennslið þá náð ríflega
sexföldu meðalrennsli árinnar.
Búið er dæla vatni úr nokkrum
húsum sem flætt hafði inn í.
Ljóst þykir að gríðarmiklar
skemmdir hafi orðið á girðingum
og ýmsum öðrum mannvirkjum í
uppsveitum sýslunnar, auk þess
sem hey hefur spillst eða flotið
burt. Vegir eru víða skemmdir, en
Vegagerðin vann að viðgerðum á
þeim í gær og vonaðist til að ná að
ljúka þeim fyrir daginn í dag.
Skriðuhætta í Eyjafirði er þá
liðin hjá.
SH

3J¹VARÒTVEGSR¹ÈHERRAR %VRËPUSAMBANDSLANDANNA HAFA KOMIST AÈ SAMKOMU
LAGI UM AÈ SKERA NIÈUR VEIÈIHEIMILDIR NOKKURRA HELSTU FISKTEGUNDA SEM VEIDDAR
ERU Å LÎGSÎGU ÖEIRRA Å VIÈLEITNI TIL AÈ STÎÈVA OFVEIÈI OG ÕTA UNDIR ENDURNÕJUN
FISKISTOFNA  MËTI ERU VEIÈIHEIMILDIR AUKNAR Å BETUR STÎDDUM STOFNUM
¶ORSKUR
.ORÈURSJËR
6ESTUR AF 3KOTLANDI
+ELTNESKA HAFIÈ
®NNUR MIÈ
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 DAGA ¹ M¹NUÈI

innanlands- og millilandaflugi
vegna veðurs í gær. Fjölmargir
flugfarþegar þurftu að bíða
klukkustundum saman eftir að
komast í flug. Langar raðir
mynduðust út úr flugstöðinni á
Reykjavíkurflugvelli fyrir þrjú
flug sem farin voru til Akureyrar
í gær og komust færri að en
vildu.
Engar vélar fóru eftir klukkan
fimm í gær og er spáin tvísýn
fyrir daginn í dag.
Þá urðu miklar tafir á millilandaflugi í gær fóru síðustu
morgunvélarnar ekki í loftið fyrr
en upp úr hádegi.
SH

BRETLAND
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 ¹R FYRIR ()6 SMIT

BELGÍA

Keltneska
hafið

4VÅTUGUR KARLMAÈUR HEFUR VERIÈ
D¾MDUR Å HÁRAÈSDËMI +AUPMANNA
HAFNAR Å TVEGGJA OG H¹LFS ¹RS FANG
ELSI FYRIR AÈ DREIFA ()6 VEIRUNNI ¥
DËMSÒRSKURÈI SEGIR AÈ MANNINUM
HAFI VERIÈ LJËS ¹H¾TTAN ÖEGAR HANN
HAFÈI ËVARIN KYNMÎK VIÈ ÖRJ¹ FYRRUM
UNNUSTA SÅNA

FRAKKLAND

Biskajaflói
SPÁNN
© GRAPHIC NEWS

(EIMILDIR &RAMKV¾MDASTJ %3" )#%3

Biskajaflóa leiddi til þess að samstaða náðist um að banna veiðar úr
honum í bili. Einnig verða síldarog lönguveiðar dregnar talsvert
saman í lögsögu sambandsins.
Ráðherrarnir ákváðu enn fremur strangari reglur um möskvastærð og strandveiðar í Miðjarðarhafi.
AUDUNN FRETTABLADIDIS

anna WWF, sagði aðgerðir ESB
til verndar fiskistofnum langt
frá því að vera nægilegar. „Pólitísk hrossakaup um kvóta halda
áfram, á meðan ástandið í hafinu
versnar. Þeir eru að skjóta sig í
fótinn,“ sagði hann um niðurstöðu
ESB-ráðherranna í ár.
Hrun
ansjósustofnsins
í

,®'2%',5&2¡44)2
(ANDTEKINN MEÈ FÅKNIEFN
+ARLMAÈUR ¹ ÖRÅTUGSALDRI VAR HANDTEK
INN Å (VERFISGÎTU Å 2EYKJAVÅK AÈFARA
NËTT FÎSTUDAGSINS (ANN VAR MEÈ
TALSVERT MAGN AF KANNABISEFNUM OG
PENINGUM ¹ SÁR ,ÎGREGLAN GRUNAR
MANNINN UM SÎLU FÅKNIEFNA

Hátíðleg jólagjöf
Helga himneska stjarna
er ljóðperla Sigurbjörns
Einarssonar biskups við
lag Steins Kárasonar.
Flutt af Schola cantorum og
félögum úr kammersveit
Hallgrímskirkju.
Stjórnandi Hörður Áskelsson.
Útsetning Atli Heimir Sveinsson.
(LQQLJtÀutningi Hrólfs
Sæmundssonar bariton við
orgelundirleik
Steingríms Þórhallssonar.

Kærleikur á hvert heimili.
6|OXVWDèLU6NtIDQ3HQQLQQRÀ.
ÒWJiID GUHL¿ng Steinn.is
s. 8966824
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&ORS¾TISR¹ÈHERRA FULLVISS UM AÈ FLUGUMFERÈARDEILAN LEYSIST

(L¹KUTÅÈ ¹ +¹RAHNJÒKUM

Treystir Sturlu og Flugstoðum

Mikil hækkun
vatnsborðs

Flugstoðir ohf. og
Sturla Böðvarsson samgönguráðherra hafa fullan stuðning
Geirs H. Haarde forsætisráðherra
í deilu þeirra við flugumferðarstjóra. Geir sendi flugumferðarstjórum tóninn í gær og sagði „fráleitt að nota svona tilefni til að
knýja fram breytingar á kjarasamningi sem er í fullu gildi.“
Geir sagði samgönguyfirvöld
og Flugstoðir „hafa staðið í einu
og öllu að þessu máli í samræmi
við lög í landinu“ og er þess fullviss að deilan leysist, en vildi ekki
útskýra hvað væri verið að gera í
málinu. Sturla Böðvarsson vildi
heldur ekki tjá sig um þetta í gær.
3!-'®.'52

Er stýrikerfið í tölvunni þinni
fengið á löglegan hátt?
*¹
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Borðar þú skötu um jólin?
3EGÈU SKOÈUN ÖÅNA ¹ VISIRIS

.Õ FRUMVERUFYLKING

Týndur hlekkur uppgötvaður
./2%'52 Norskir vísindamenn

hafa fundið nýja frumverufylkingu í sjónum sem talin er
vera einn af allra elstu forfeðrum
mannanna, kom fram á Aftenposten.
Telonemia eru örsmáir
einfrumungar sem lifa í öllum
höfum heims, og telja vísindamennirnir að þeir hafi lítið sem
ekkert breyst í milljarð ára.
„Þeir eru meðal fyrstu
lífveranna ... og Telonemiafylkingin er týndur hlekkur í
þróunarferlinu,“ sagði Kjetill S.
Jakobsen og bætti við að hann
gerir ráð fyrir að Telonemia
finnist einnig í norskum fjallavötnum, sem og öðru ferskvatni.
Uppgötvunin hefur vakið
mikla athygli meðal vísindamanna sem rannsaka upphaf lífs
á jörðu.
SMK

Forsætisráðuneytið svaraði í
gær bréfi frá Alþjóðasamtökum
flugumferðarstjóra, en í því var
lýst yfir áhyggjum af aðgerðum
Flugstoða. Sérstaklega var bent á
að samkvæmt aðilaskiptalögum
væri óleyfilegt að segja upp
starfsfólki við breytt rekstrarform og að allt liti út fyrir að ríkisstjórnina skorti pólitískan vilja til
að tryggja að flugumferðarstjórar
fengju sanngjarna meðferð.
Í svari forsætisráðuneytisins
kemur fram að svo virðist sem
Alþjóðasamtökin hafi ekki kynnt
sér allar forsendur málsins. Ráðuneytið túlki lög um aðilaskipti með
öðrum hætti, án þess að það sé

+2!(.*²+!2 Vatnsborð Hálslóns

'%)2 ( (!!2$% ¶AÈ STEFNIR Å AÈ
FLUGSAMGÎNGUR RASKIST EFTIR ¹RAMËT N¹I
FLUGUMFERÈARSTJËRAR OG &LUGSTOÈIR OHF
EKKI LENDINGU Å DEILUM SÅNUM 'EIR ER
VISS UM AÈ FARS¾LLEGA ÒR R¾TIST
&2¡44!",!¨)¨!.4/.

útskýrt nánar í svarinu. Forsætisráðuneyti ábyrgist að kjör flugumferðarstjóra skerðist ekki. KËÖ

fór í 562,2 metra í gær og hafði
þá hækkað um tæplega 60
sentimetra á sólahring, sem er
tífalt meira en að jafnaði í
síðustu viku.
Þessa miklu vatnavexti má
rekja til hlákunnar sem geysað
hefur á svæðinu að undanförnu.
Í óveðrinu flettist einnig
klæðning af kafla Kárahnjúkavegar og Sandá flæddi yfir
vestari Eyjabakkaveg.
Vindkviðurnar í fyrrinótt
héldu vöku fyrir fólki á vinnusvæðinu en fámennt er þar nú
vegna yfirstandandi jólafría.
HS
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-EÈ FARÖEGANN ¹ ÖAKINU
,ÎGREGLAN Å 3OGNDAL Å .OREGI STÎÈVAÈI
BÅLSTJËRA NOKKURN AÈFARANËTT FIMMTU
DAGSINS ÖAR SEM FARÖEGI HANS SAT EKKI
EÈLILEGA Å FARÖEGAS¾TI HELDUR L¹ ¹ ÖAKI
BIFREIÈARINNAR "ÅLSTJËRINN VAR SVIPTUR
ÎKUSKÅRTEINI SÅNU ¹ STAÈNUM OG M¹
HANN BÒAST VIÈ SEKT EÈA ÖRIGGJA M¹N
AÈA FANGELSISVISTUN FYRIR VIKIÈ

,®'2%',5&2¡44)2
"ÅLL MEÈ TENGIVAGN VALT
&LUTNINGABÅLL MEÈ TENGIVAGN VALT ¹
3UÈUREYRARVEGI SEINNIPARTINN Å G¾R
OG ÖURFTI LÎGREGLAN ¹ ¥SAFIRÈI AÈ LOKA
VEGINUM Å H¹LFA ÖRIÈJU KLUKKUSTUND
MEÈAN VERIÈ VAR AÈ FJARL¾GJA BÅLINN
%NGIN SLYS URÈU ¹ FËLKI

5NG STÒLKA ¹ OFSAHRAÈA
TJ¹N ¹RA STÒLKA VAR TEKIN ¹ 
KÅLËMETRA HRAÈA ¹ 6ESTURLANDSVEGI
VIÈ RTÒNSHOLT Å VIKUNNI ÖAR SEM
H¹MARKSHRAÈI ER  KÅLËMETRAR ¹
KLUKKUSTUND 3AMA STÒLKA VAR TEKIN
FYRIR VIÈLÅKA HRAÈAKSTUR FYRR Å HAUST

&2 ,!5'!2$!, 3KEMMTI OG MENNTAGARÈUR Å DALNUM ER ¹ TEIKNIBORÈINU 6ERKEFNIÈ ER AFAR METNAÈARFULLT "YGGINGARNAR VERÈA AÈ

MIKLUM HLUTA NEÈANJARÈAR OG VERÈA UNDIR GRASBALANUM ¹ MILLI ,AUGARDALSHALLARINNAR OG 'L¾SIB¾JAR
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Náttúrugripasafnið
staðsett í Laugardal
Borgaryfirvöld íhuga að reisa stóran skemmti- og menntagarð í Laugardal. Gert
er ráð fyrir húsnæði fyrir Náttúrufræðistofnun og Náttúrugripasafnið. Kostnaður gæti numið tíu milljörðum króna. Borgin vill ræða samstarf við ríkið.
3!&.!-, Nýtt glæsilegt húsnæði

fyrir Náttúrufræðistofnun Íslands
og Náttúrugripasafn Íslands er
hluti af stórum mennta- og
skemmtigarði sem Reykjavíkurborg íhugar að byggja í Laugardalnum. Safnahlutinn verður um
11.500 fermetrar sem skiptist á
milli náttúrugripa- og vísindasafns
og sjávardýrasafns. Byggingin er
23.000 fermetrar að stærð þar sem
fjölbreyttir möguleikar verða til
skemmtunar og fræðslu.
Borgarráð samþykkti á fundi
sínum á fimmtudag að óska eftir
formlegum viðræðum við ríkisstjórnina um aðstöðu fyrir náttúrugripa- og vísindasafn í Reykjavík
auk starfsemi Náttúrufræðistofnunar. Bréf þessa efnis, undirritað
af Vilhjálmi Þ. Vilhjálmssyni
borgarstjóra, barst Geir H. Haarde
forsætisráðherra í gær.
Björn Ingi Hrafnsson, formaður

Borgarráðs, segir að fjárfestar séu
í viðræðum við borgina um gríðarlega uppbyggingu í Laugardalnum.
„Það sem við erum að segja með
bréfinu er að í Reykjavík eru margvíslegir valkostir og við erum tilbúin til viðræðna við ríkisvaldið
um sameiginlega aðkomu að þessu
máli. Við tökum undir það að ekki
sé búandi við núverandi ástand og
teljum það hlutverk okkar að benda
á lausnir.“
Samstarfshópur Reykjavíkurborgar er leiddur af þrem fjárfestum. Klasa hf., fyrirtæki
Sigurjóns Sighvatssonar Palomar
Pictures og Fasteign hf. Hönnun
er í höndum Jerde Partnership í
Los Angeles og THG Reykjavík.
Ragnar Atli Guðmundsson er
verkefnisstjóri. „Þetta er opnanlegt torg sem verður aðalhliðið
inn í dalinn. Innangengt verður í
Fjölskyldu- og húsdýragarðinn,

Skautahöllina og Laugardalshöllina. Við viljum sýna dalnum virðingu út frá náttúru og umhverfi
og þess vegna eru byggingarnar
felldar inn í grastorfuna á milli
Laugardalshallarinnar og Glæsibæjar.“
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir
menntamálaráðherra segir að sér
hafi verið kynntar hugmyndir um
stóran náttúru- og vísindagarð í
Laugardalnum. „Auðvitað er það
mikið fagnaðarefni ef margir geta
sammælst um gera þetta á öflugan hátt. Því fylgir mikill kostnaður að byggja náttúruminjasafn,
ekki undir 1,5 milljörðum króna,
og því fleiri sem geta komið að
slíkri uppbyggingu því betra.“
Byggingarverktakar
sem
Fréttablaðið ráðfærði sig við telja
að uppbygging garðsins muni
kosta á bilinu fimm til tíu milljarða króna.
SVAVAR FRETTABLADIDIS

"ORGARSTJËRI SEGIR METNAÈARFULLA UPPBYGGINGU Å ,AUGARDAL Å R¾KILEGRI SKOÈUN

6ILL R¾ÈA SAFNAM¹L HEILDST¾TT
Vilhjálmur
Þ.
Vilhjálmsson
borgarstjóri segir uppbyggingu
skemmti- og menntagarðs í
Laugardal í rækilegri skoðun.
Hann segir að rekstrargrundvöllur
slíks garðs og stofnkostnað þurfi
að skoða gaumgæfilega og ekki
megi rasa um ráð fram í þessu sem
öðru.
„Við erum að tala um þrjú söfn.
Náttúrugripasafn, vísindasafn og
sjávardýrasafn. Hugmyndin um
vísindasafn og sjávardýrasafn er
eldri en umræðurnar um náttúrugripasafn kveiktu þá hugmynd að
sameina öll söfnin þrjú,“ segir
Vilhjálmur.
Vilhjálmur minnir á að ríkið
fékk úthlutað lóð undir náttúrugripasafn í Vatnsmýrinni árið 1991

6),(*,-52 ¶ 6),(*,-33/. "ORGAR

STJËRI SÁR FYRIR SÁR AÈ SÎFN YRÈU HLUTI
AÈ FJÎLBREYTTRI FJÎLSKYLDUSKEMMTUN Å
,AUGARDAL
&2¡44!",!¨)¨34%&.

en ekkert hafi gerst í því máli
síðan. „Við viljum því ræða hugmyndir um safnamál þar sem borg
og ríki gætu komið saman og koma
þessu þannig á hreyfingu. Nú veit
ég að þeir sem starfa hjá Náttúru-

fræðistofnun telja það æskilegt að
safnið og stofnunin séu í sömu
byggingunni. Ég skal ekki dæma
um það en mér þætti það allavega
skynsamlegt að söfnin væru á
sama stað. Þá gætu fjölskyldurnar
nýtt sér fjölbreytt val og skemmt
sér vel ef þetta risi til dæmis í
Laugardalnum.“
Aðspurður hvort borgin gæti
hugsað sér að koma að uppbyggingu náttúrugripasafns í Vatnsmýrinni ef ríkið kysi að nýta lóðarréttindi sín þar segir Vilhjálmur að
borgin hafi ekki hingað til tekið
þátt í uppbyggingu á háskólasvæðinu. „Fyrst af öllu þurfum við að
tala saman og sjá hverjir snertifletirnir eru á milli okkar í þessum
málum.“
SH¹
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Skuldir lækka í 8,1 milljarð

Veruleg fjölgun
fíkniefnabrota

6)¨3+)04) Vaxtaberandi skuldir 365

 Hvað er björgunarþyrlan TFGRO kölluð af starfsmönnum
Landhelgisgæslunnar?
 Hvað heitir áin sem rennur í
gegnum Selfoss?
 Hvað hét einræðisherra
Túrkmenistans sem féll frá í
vikunni?
36®2 6)¨ 3052.).'5-  ",3 

hf. lækka í um 8,1 milljarð króna
eftir útgáfu nýs hlutafjár í Daybreak Holdco Ltd., dótturfyrirtæki 365. Skuldir félagsins námu
fyrir söluna rúmum 20 milljörðum
króna.
Daybreak Holding er móðurfélag breska prent- og samskiptafyrirtækisins Wyndeham Press
Group sem Dagsbrún keypti fyrr
á árinu. Eftir viðskiptin þá verður
Daybreak hlutdeildarfélag 365.
„365 hf. verður nú minnihlutaeigandi í Daybreak sem er í samræmi við áður tilkynnta stefnu
félagsins og okkur líst vel á að
starfa með nýjum hluthöfum við

¥ 02%.43!, 79.$%(!- $AGSBRÒN

KEYPTI 7YNDEHAM 0RESS Å SUMAR EN NÒ
HEFUR  SELT BRËÈURPART FÁLAGSINS

þetta verkefni,“ segir Ari Edwald,
forstjóri 365. Nákvæmt söluverð
hlutarins segir hann ekki gefið
upp að sinni.
Við skiptingu Dagsbrúnar hf. í

síðasta mánuði féll eignarhlutur
Dagsbrúnar í Daybreak í hlut 365.
„Í tengslum við framangreint
hefur verið gefið út nýtt hlutafé í
Daybreak sem nemur 64 prósentum
af
heildaratkvæðamagni
félagsins. Landsbanki Íslands hf.
tryggði sölu á hinu nýja hlutafé
sem að FL Group og Landsbanki
Íslands hf. skráðu sig fyrir,“ segir
í tilkynningu 365 til Kauphallar
sem send var eftir lokun markaða
í gær.
Dagsbrún gerði yfirtökutilboð í
Wyndeham Press Group í júlí, en
verðmæti yfirtökunnar var þá
metið á 80,6 milljónir punda eða
um tíu milljörða króna.
ËK¹

,®'2%',5-, Fíkniefnabrotum
fjölgaði á síðasta ári um 58 prósent
samanborið við meðalfjölda slíkra
brota síðustu fimm árin þar á
undan. Árið 2005 voru 1.396
einstaklingar kærðir fyrir
fíkniefnabrot, 1.189 karlar og 207
konur. Þetta kemur fram í
ársskýrslu embættis ríkislögregflustjóra fyrir árið 2005.
Hvað upptæk fíkniefni varðar
náðu lögregla og tollgæsla mestu
magni af hassi eða tæplega 21 kílói.
Eftir því sem það magn sem tekið
hefur verið af hassi á undanförnum
árum hefur dregist saman hefur
orðið aukning á magni örvandi efna
sem hald hefur verið lagt á.
JSS

Ákærður fyrir raðmorðin
og spurður út í eldri morð
(2/33  &,¨)3+%2) (ROSS HEFUR VÅÈA
FL¾TT UNDANFARNA DAGA

5M   HROSSUM BJARGAÈ

Voru orðin
blaut og hrakin
&,«¨ Björgunarsveitarmenn frá

Sauðárkróki björguðu um 70
hrossum í gær, sem höfðu flætt í
Héraðsvötnum. Þau hímdu uppi á
hól sem stóð upp úr vatninu í fyrrinótt og voru orðin köld og hrakin
þegar þau náðust loks í land síðdegis í gær.
Sigurbjörn Vopni Björnsson í
björgunarsveitinni Skagfirðingasveit á Sauðárkróki sagði að í
fyrradag hefði tekist að bjarga 30
hrossa hóp, en síðan hefðu
aðstoðarbeiðnir streymt að. Sum
hrossanna hefðu staðið í vatni
upp í kvið og hvergi getað sig
hreyft. Hrossunum var komið í
hús þegar þau komu í land.
JSS

(ANDTEKIN Å (AFNARFIRÈI

Tekin með hass
og mikið fé

Stephen Wright hefur verið ákærður vegna vændiskvennamorðanna í Bretlandi en öðrum manni var
sleppt úr haldi í gær. Lögreglan hyggst spyrja hinn ákærða út í óupplýst morð fjórtán ár aftur í tímann.
"2%4,!.$ !0 Fjörutíu og átta ára

gamall karlmaður, Stephen Wright,
mætti fyrir dómara í Bretlandi í
gær, ákærður fyrir morðin á fimm
vændiskonum í Ipswich í Suffolk.
Var hann dæmdur í áframhaldandi
varðhald.
Wright, sem starfaði áður sem
atvinnubílstjóri, var handtekinn á
þriðjudag og færður í gæsluvarðhald, en var birt ákæra seint á
fimmtudag. Hann hefur ekki játað
sekt. Í dómssal í gær sat hann
íklæddur dökkbláum jakkafötum
og staðfesti nafn sitt, heimilisfang
og fæðingardag, en þagði annars.
37 ára gömlum manni sem handtekinn var á mánudag hefur verið
sleppt úr haldi, en hann mun verða
kallaður aftur inn til frekari yfirheyrslna, kom fram í máli lögreglustjórans Stewart Gull, sem stýrir
rannsókninni. Hins vegar kom ekki
fram hvort lögregla hefði hann enn
grunaðan um aðild að morðunum,
né hvenær yfirheyrslum yfir
honum yrði haldið áfram.
Lík kvennanna fundust á víðavangi í nágrenni Ipswich á tíu daga
tímabili í byrjun þessa mánaðar.

%.. 5..)¨ !¨ 2!..3«+. ,ÎGREGLUMENN STARFA ÎTULLEGA AÈ RANNSËKN MORÈA ¹ FIMM V¾NDISKONUM Å )PSWICH Å %NGLANDI %INN
MAÈUR HEFUR VERIÈ ¹K¾RÈUR GRUNAÈUR UM AÈ HAFA MYRT KONURNAR
&2¡44!",!¨)¨!0

Öll líkin voru nakin, en eingöngu
hefur tekist að finna dánarorsök
tveggja hinna myrtu. Gemma
Adams, Tania Nicol, Anneli Alderton, Paula Clennell og Annette

,®'2%',5-, Maður og kona á

þrítugsaldri voru handtekin í
Hafnarfirði um á fimmtudagskvöld eftir að 200 grömm af hassi
og hundruð þúsunda í peningum
fundust við húsleit hjá þeim.
Lögreglan í Hafnarfirði telur
að hassið hafi verið ætlað til sölu.
Hún telur að peningarnir séu ágóði
af fíkniefnasölu.
Fólkið var fært til yfirheyrslu
en var sleppt að henni lokinni. IFV
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%FRI RÎÈ FR¹ H¾GRI 'EMMA !DAMS
 ¹RA 4ANIA .ICOL  ¹RA OG !NNELI
!LDERTON  ¹RA .EÈRI RÎÈ FR¹
H¾GRI 0AULA #LENNELL  ¹RA OG
!NNETTE .ICHOLLS  ¹RA
./2$)#0(/4/3!&0

Nicholls, sem voru á aldrinum 19 til
29 ára, hurfu ein af annarri frá
lokum október fram í desember.
Wright býr í útjaðri rauða hverfisins í Ipswich, þar sem konurnar
fimm störfuðu allar.
Málið hefur vakið gríðarlega
athygli í Bretlandi og hafa allir fjölmiðlar fylgst grannt með störfum
lögreglunnar. Talsmenn lögreglu
hafa beðist undan athygli fjölmiðla,
því þeir óttast að öll umræðan geti
skaðað rannsóknina og væntanleg
málaferli.
Suffolk-lögreglan er ein sú
fámennasta í landinu og hafa hundruð lögregluþjóna komið henni til
aðstoðar, en alls hafa um 600 lögregluþjónar sinnt rannsókninni.
Henni er langt frá því að vera
lokið og leita lögreglumenn enn

eftir vísbendingum bæði á og nærri
þeim stöðum þar sem konurnar
fundust, sem og á heimili Wright og
víðar.
Gríðarleg öryggisgæsla var
fyrir utan dómshúsið í gær þegar
Wright var fluttur þangað í lögreglubíl. Lögmaður hans, Paul
Osler, sagði skjólstæðing sinn vera
undir miklu álagi. „Ég minni alla á
það að hann er álitinn saklaus þar
til rétturinn finnur hann sekan,“
sagði Osler við fréttamenn fyrir
utan dómssal í gær.
Wright mætir aftur í dómssal 2.
janúar og kom fram í máli talsmanna lögreglu að hann yrði spurður um óupplýst morð á öðrum
vændiskonum í héraðinu fjórtán ár
aftur í tímann.
SMK FRETTABLADIDIS

+ARLMAÈUR ¹ FIMMTUGSALDRI D¾MDUR FYRIR HARKALEGT OFBELDI

Dýfði höfði eiginkonu sinnar
ofan í salernisskál á hóteli

'.ª

$«-3-, Karlmaður á fimmtugsaldri hefur verið

dæmdur í Héraðsdómi Reykjavíkur fyrir að svipta
eiginkonu sína frelsi og misþyrma henni. Hann var
dæmdur í fjögurra mánaða fangelsi, skilorðsbundið í
fimm ár.
Atburðurinn átti sér stað á Hótel Nordica í Reykjavík í september á síðasta ári. Manninum var gefið að
sök að hafa haldið eiginkonu sinni nauðugri á hótelherbergi þeirra í allt að fjórar klukkustundir, elt hana
er henni tókst að komast út úr herberginu og dregið
hana fáklædda eftir göngum hótelsins, á hárinu
meðal annars, aftur inn í herbergið. Jafnframt, að
hafa meðan á frelsissviptingunni stóð, veist að henni,
hrint henni, slegið hana í andlitið, klipið hana víðsvegar um líkamann, rifið í hár hennar og stungið
höfði hennar ofan í salernisskál. Afleiðingar voru
þær að konan hlaut mar og húðblæðingar á brjóstum
og hálsi, mar og rispur á baki, handleggjum, hnjám,
rasskinn, læri og í andliti, eymsli í hársverði og hár-

(«4%, ./2$)#! ¶AR DVÎLDU HJËNIN ÖEGAR ATBURÈURINN ¹TTI SÁR

STAÈ

lausa bletti. Hún krafði manninn um tveggja milljóna
króna bætur.
Maðurinn játaði brot sitt fyrir dómi og sagði jafnframt að hjónin væru enn í sambúð og væru á leið til
útlanda eftir áramót. Þetta staðfestri réttargæslumaður konunnar. Bótakröfu hennar var hafnað.
JSS

1.
SKÁLDVERK
Metsölulisti Mbl.
21. des.

Arnaldur Indriðason áritar í dag frá klukkan
16.00 til 17.00 skáldsögu sína, Konungsbók.

1.
SKÁLDVERK
EYMUNDSSON
20. des.

Áritunin fer fram í Þjóðmenningarhúsinu þar
sem yrkisefni sögunnar, sjálf Konungsbók
Eddukvæða er til sýnis. Ókeypis er inn á
handritasýningu Árnastofnunar í Þjóðmenningarhúsinu meðan á árituninni stendur.
Sérstakt tilboð verður á bókinni sem er til
sölu í Þjóðmenningarhúsinu á þessum tíma

„ Írónísk, launfyndin,

bókmenntaleg spennusaga.“

eða aðeins 3.500 kr.

Jón Yngvi Jóhannsson, Kastljós

„Konungsbók er viðburðarík

og spennandi saga.“

Silja Aðalsteinsdóttir, tmm.is

Stofnun Árna Magnússonar

Hverfisgata 15

„Arnaldur hefur góð tök á frásagnartækni ... lesturinn

er góð skemmtun.“
Katrín Jakobsdóttir, Mbl.

„Mögnuð

og trúverðug spennusaga ... “

Gísli Sigurðsson, rannsóknarprófessor
við Stofnun Árna Magnússonar

edda.is
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¥SLAMSKAR KONUR ¹ BRESKUM FLUGVÎLLUM

6ERÈI GERT AÈ SÕNA ANDLIT SÅN
"2%4,!.$ !0 Breskir fjöl-

miðlar og stjórnmálamenn
kalla nú eftir því að
íslömskum konum verði
alltaf gert að sýna andlit
sín þegar þær fara í gegnum öryggisgæslu á flugvöllum.
Ástæðan er sú að
breska lögreglan óttast að
karlmaður sem myrti
lögreglukonuna Sharon
!.$,)43",*! "RETAR FARA NÒ FRAM ¹ AÈ KONUR SÕNI
Beshenivsky, hafi flúið
ANDLIT SÅN Å ÎRYGGISG¾SLU FLUGVALLA
&2¡44!",!¨)¨!0
land í fyrra íklæddur
hefðbundinni andlitsblæju
og kufli múslimakvenna. Talið er að Mustafa Jamma sé nú í Sómalíu,
heimalandi sínu.
Við komuna til Bretlands eru konur oftast beðnar um að lyfta
blæjunni, en ekki við för úr landi.
SMK

%2&)¨!2 !¨34¨52  342!.$34!¨ 3L¾MAR AÈST¾ÈUR ¹ STRANDSTAÈ VONT VEÈUR

SKAMMVINN BIRTA OG SL¾M VEÈURSP¹ HAMLA BJÎRGUNARAÈGERÈUM Å (VALSNESFJÎRU
5MHVERFISSTOFNUN DREGUR ÒR AÈGERÈUM AÈ MINNSTA KOSTI FRAM ¹ ANNAN Å JËLUM

Dregið úr aðgerðum í dag
Umhverfisstofnun ætlar að draga úr aðgerðum í
Hvalsnesfjöru þar til hægt verður að vinna samfellt
í minnst tíu tíma á dag við að dæla olíu úr skipinu.

Þú getur enn
gefið geðveikt
F í t o n / S Í A

Söfnun til styrktar samtökum sem vinna að úrbótum
í geðheilbrigðismálum lýkur á aðfangadag
Þú getur enn tekið þátt í söfnuninni. Viðskiptavinir Sparisjóðsins
þurfa ekki að greiða neitt, bara velja félag til að styrkja, og
Sparisjóðurinn leggur þá fram 1.000 kr. til félagsins. Farðu inn á
spar.is eða komdu í heimsókn og veldu félagið sem fær þinn styrk.

342!.$)¨ Ef flutningaskipið Wilson Muuga hefur staðið af sér
vonskuveðrið, sem spáð var í
Sandgerði í nótt, eru meiri líkur
en minni til þess að það standi um
hríð í fjörunni þar sem straumur
fer minnkandi næstu daga. Davíð
Egilsson, forstjóri Umhverfisstofnunar, sagði í gærkvöld að í
dag yrði kannað hvernig skipinu
hefði reitt af eftir nóttina.
Tekin
var
ákvörðun
hjá
Umhverfisstofnun í gær um að
draga úr aðgerðum á strandstað
þar til veður yrði skaplegra og
unnt að vinna samfellt í tíu tíma á
dag við að undirbúa dælingu og
annan eins tíma við að koma olíunni í land. Virkur vinnutími upp á
þrjá til fjóra tíma um borð dygði
of skammt.
Davíð segir að um leið og veður
lagist verði farið í að undirbúa
dælingu. Björgunarmenn verði að
geta ferðast á léttabát milli skips
og lands. Það gerist um leið og
flæði.
Fjórir starfsmenn Olíudreifingar voru um borð í þrjá tíma í
gær og þyrlan flutti viðbótarbúnað um borð. Skipið virðist traust
og hefur lítið hreyfst í fjörunni
þrátt fyrir vont veður og slæmt
sjólag. „Það eru mjög góðar fréttir
því að það gefur okkur svigrúm til
aðgerða,“ segir Dadvíð.
Engar breytingar hafa sést á
skrokk skipsins. Sjór ásamt svartolíu er í óþekktu magni í botntönkum en dísilolíutankur og síðutankar virðast heilir. Könnunarflug
með ströndinni í gær sýndi 200

34!¨!. 5- "/2¨
3J¹VARFALLA G¾TIR Å VÁLARRÕMI 7ILSON
-UUGA &REMRI LESTIN ER ÖURR OG
HEIL 3M¹ SJËR ER Å AFTARI LESTINNI EN
EKKI ER LEKI ÖAR 3JËR ¹SAMT SVART
OLÅU ER Å ËÖEKKTU MAGNI Å BOTN
TÎNKUM SKIPSINS $ÅSILOLÅUTANKUR
UNDIR VÁLINNI VIRÈIST VERA HEILL MEÈ
FJËRT¹N TONN AF DÅSILOLÅU 3ÅÈUTANK
ARNIR ERU HEILIR

metra langa olíubrák frá skipinu.
„Þetta er hverfandi magn og
talið vera smurolía undan vélinni
en olíuflekkirnir sem sáust í fyrradag voru horfnir í gær,“ segir
Davíð, „olíulekinn virðist lítill og
brimið sér um að dreifa olíunni.“
Veður hefur verið einstaklega
vont á strandstað, sjólag slæmt og
stuttur birtutími. Aðstæður eru
afar erfiðar, einkum vegna þess að
flytja þarf menn út í skipið með
þyrlunni. Ekki er hægt að koma
fyrir nauðsynlegum búnaði til að
dæla olíunni í land nema veður sé
skaplegt í minnst tíu tíma á dag.
Í kvöld og nótt var spáð vonskuveðri og hvassviðri og rigningu
með slæmu skyggni fram á annan
í jólum, þegar veður verður skaplegra áður en það versnar á ný.
Vont veður og sjávarfallastraumur fara saman næstu daga og gera
björgunaraðgerðir erfiðari um
jólahátíðina.
Komi til þess að olíuleki aukist
skyndilega verði undirbúningur
hafinn til að bregðast við því.
GHS FRETTABLADIDIS
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6LADIMÅR 0ÒTÅN 2ÒSSLANDSFORSETI SÁR ¹
LISTASAFN Å -OSKVU AÈ SKOÈA SÕNINGU ¹
VERKUM )LYA 'LAZUNOV !F ÖESSARI MYND
AÈ D¾MA VIRÈIST HANN TAKA ¹ SIG SVIP
LISTAVERKANNA
&2¡44!",!¨)¨!0

!URSKRIÈA LOKAÈI VEGINUM

Innilokuð á
Staðarbakka
&,«¨ Aurskriða féll á veginn í

Hörgárdal norðan við Staðarbakka rétt fyrir miðnætti
aðfaranótt fimmtudags með þeim
afleiðingum að sjö manns
lokuðust inni á Staðarbakka.
Símasamband rofnaði en íbúar
voru ekki taldir vera í neinni
hættu.
Um morguninn hófst Vegagerðin handa við að hreinsa
veginn og lauk því starfi um
hádegi. Þó voru einhverjir vegir á
svæðinu enn ófærir seinnipartinn
í gær. Á Akureyri flæddi nokkuð
vatn um Kjarnaskóg og tjaldstæðið að Hömrum, en Brunná
hafði þá flætt yfir bakka sína. SÖS

6IÈR¾ÈURNAR ¹RANGURSLAUSAR

N-Kórea eflir
vopnabúr sitt
+¥.! !0 Sex ríkja viðræðum um
kjarnorkuvopnaáform NorðurKóreu lauk í gær án þess að
nokkur árangur fengist. Þvert á
móti hóta Norður-Kóreumenn því
núna að efla vopnabúr sitt.
Í viðræðunum, sem stóðu í
fimm daga og
voru haldnar í
Kína, vildu
fulltrúar NorðurKóreu ekki ræða
neitt annað en
fjármálalegar
refsiaðgerðir
+)- +9% '7!.
Bandaríkjanna
gegn Norður-Kóreu, en Bandaríkjamenn voru ekki til væðræðu
um að hætta þeim aðgerðum
nema Norður-Kórea ræddi
vopnaáform sín.
Þó eru fulltrúar ríkjanna sex,
sem auk Norður-Kóreu og
Bandaríkjanna eru Rússland,
Kína, Japan og Suður-Kórea,
staðráðnir í að hittast aftur innan
fárra vikna.
GB
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&ORSTJËRI 5MHVERFISSTOFNUNAR UM GAGNRÕNI SKIPSTJËRA Å 3ANDGERÈI

%LDSVOÈI Å +EFLAVÅK

Þetta eru stórar aðgerðir

Rúður sprungu
í eldinum

3+)03342!.$)¨ Grétar Mar Jónsson, skipstjóri í Sandgerði, er
ósáttur við að ekki sé fyrir löngu
byrjað að dæla úr flutningaskipinu Wilson Muuga sem situr
strandað í Hvalsnesfjöru í Sandgerði. Nú sé hætta á því að skipið
nuddist til í fjörunni, göt komi á
olíutankana og olía renni út.
„Við erum með eitt mesta
fuglalíf frá Stafnesi norður á
Garðskaga og ég er skíthræddur
um að þegar olía renni í sjóinn
drepist allur fugl á svæðinu,“
segir Grétar og telur veður hafa
verið nægilega gott til að byrja
að dæla. Næg tækifæri gefist
milli dúra og því hafi átt að dæla

'2¡4!2 -!2
*«.33/.
3+)034*«2) ¥
3!.$'%2¨) /'
&5,,42²) ¥ (!&.
!234*«2.

strax og vegurinn hafi verið tilbúinn á miðvikudag.
Grétar gagnrýnir þá sem
stjórna aðgerðum í strandinu
fyrir að hafa ekki áhyggjur af því
að missa níutíu tonn af olíu í
hafið. „Ef skipið brotnar og gat

kemur á tanka þá er þetta skelfilegt mengunarslys,“ segir hann
og skilur ekki „hægagang og
rólegheit“.
Davíð
Egilsson,
forstjóri
Umhverfisstofnunar, segir að
gagnrýni af þessu tagi komi alltaf upp. Henni sé svarað með
sama hætti og gagnrýni vegna
Vikartinds. „Það er alltaf gagnrýnt að það sé ekki rokið í framkvæmdir en þetta eru stórir
atburðir og það þarf mikið til að
koma aðgerðum í gang. Það má
ekki gleyma því að þetta eru stórar aðgerðir þar sem menn koma
inn í aðstæður sem þeir lítið
þekkja.“
GHS

Ríkisútgjöld vaxa
alltaf á kosningaári
Ríkisútgjöldin vaxa um 16,7 prósent milli fjárlaga 2006 og fjárlaga kosningaársins 2007. Þetta er þó svipað og í venjulegu kosningaári sé tekið tillit til verðbólgu. Hagfræðingur telur að vel sé tekið í hugmyndir um framkvæmdir.
%&.!(!'3-, Ríkisútgjöld hafa
vaxið að meðaltali um ellefu prósent á kosningaári á tímabilinu
1945-1997, samkvæmt athugun
Þórunnar Klemensdóttur á ríkisútgjöldum á þessu tímabili. Það er
mun meira en árin á milli kosninga, þegar útgjöldin hafa aðeins
vaxið um þrjú til fimm prósent.
Sigurður Jóhannesson hagfræðingur segir að ríkisútgjöld
aukist um 16,7 prósent milli fjárlaga 2006 og fjárlaga kosningaársins 2007. Sé reiknað með verðbólgu upp á fimm til sjö prósent
aukist útgjöldin svipað og í venjulegu kosningaári.

6®8452 2¥+)3²4'*!,$!
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6¾RI   EF  V¾RI EKKI SLEPPT
3AMANBURÈUR ER ERFIÈARI HJ¹ SVEITAR
FÁLÎGUNUM EN HJ¹ RÅKINU VEGNA VERK
EFNAFLUTNINGA
(EIMILD %RINDI 3IGURÈAR *ËHANNES
SONAR ¹ &J¹RM¹LAR¹ÈSTEFNU SVEITAR
FÁLAGANNA 

,®'2%',5-, Talsverður eldur
kom upp í kjallaraíbúð í á
Kirkjuvegi í Keflavík á sjöunda
tímanum á föstudagsmorgun.
Þrennt var inni í íbúðinni og náði
fólkið að koma sér út af sjálfsdáðum áður en lögreglan og slökkviliðið komu á vettvang.
Fólkið var flutt til aðhlynningar
á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja
en var útskrifað að lokinni skoðun.
Miklar skemmdir urðu á
íbúðinni og sprungu meðal annars
tvær rúður.
Að sögn lögreglunnar í
Keflavík eru eldsupptök ókunn en
talið er að eldurinn hafi kviknað út
frá raftækjum.
IFV

-)334) 34*«2.  "¥,.5- "ÅLL KONUNNAR
SKEMMDIST ÖEGAR HANN LENTI ¹ HLÎÈNUM
VEGG

4VEIR BÅLAR SKEMMDUST

Fékk flog og
keyrði á vegg
,®'2%',5-, Kona á fertugsaldri

keyrði á hús og hlaðinn vegg á
gatnamótum Skólavegs og
Hásteinsvegs í Vestmannaeyjum
síðdegis á miðvikudaginn. Hún
var ein í bílnum og slasaðist ekki
í árekstrinum. Bíllinn hennar er
nokkuð skemmdur, sem og annar
bíll sem stóð við vegginn, en grjót
kastaðist úr honum og lenti það á
bílnum.
Konan fékk flogaveikiskast og
missti stjórn á bílnum. Hún hefur
ekki áður fengið flogaveikiskast
undir stýri.
IFV
+/3.).'!2 3TJËRNM¹LAMENN REYNA AÈ HALDA ATVINNULEYSI Å L¹GMARKI ¹ MEÈAN BORGAR
AR GERA UPP VIÈ SIG HVORT ÖEIR VILJA SKIPTA UM STJËRNENDUR SEGIR 3IGURÈUR *ËHANNESSON

„Þetta passar allt saman. Fjárlögin 2007 eru hefðbundin kosningafjárlög,“ segir Sigurður. „Það
er aðeins meiri hagvöxtur í kosningaárum, eða 4,6 prósent, en
önnur ár á því tímabili sem Þórunn skoðar, eða 4,1 prósent í
meðalári,“ segir hann.
Sigurður segir að hugsunin sé
sú að menn reyni að viðhalda góðærinu og halda atvinnuleysinu
niðri á kosningaári þannig að kjósendum líði vel og búi ekki við
mikið atvinnuleysi á meðan þeir
meta hvort þeir vilji hafa sömu
stjórnendur áfram. Þetta gildi
bæði um ríki og sveitarfélög.
„Stjórnmálamennirnir
hafa
sjálfsbjargarviðleitni og reyna að
fresta bakslagi í hagkerfinu fram
yfir kosningar. Ég veit ekki hvort
það er úthugsað eða hvort það gerist ósjálfrátt en með því að auka
útgjöldin svona mikið þá frestast

bakslagið og þá vonandi, fyrir
stjórnmálamennina, fram yfir
kosningar,“ segir hann og telur
dæmigert að nú sé vel tekið í ýmsar
hugmyndir, til dæmis vegagerð.
Sigurður hefur skoðað vöxt í
útgjöldum sveitarfélaganna. Hann
segir að útgjöld þeirra hafi vaxið
mest ári fyrir kosningar, eða um 6,5
prósent, ef miðað er við tímabilið
1981-2005. Hin árin hafi þau vaxið
frá tveimur og upp í sex prósent.
„Ríkið hefur meiri áhrif á hagsveifluna þannig að það er kannski
meiri von um að menn geti haldið
góðæri í gangi í ríkisfjármálunum. Í sveitarfélögunum eru menn
að skoða afrekalistann fyrir síðustu fjögur ár. Áhrifin á almennt
efnahagsástand eru kannski ekki
alveg jafn mikil þar ennþá þó að
áhrif sveitarfélaganna hafi aukist
mjög mikið,“ segir hann.
GHS FRETTABLADIDIS

"ARNA OG UNGLINGAGEÈDEILD

Fyrsti áfangi
boðinn út
(%),"2)'¨)3-, Fyrsti áfangi
viðbyggingar við barna- og
unglingageðdeild Landspítalans
við Dalbraut hefur verið boðinn
út.
Nýbyggingin er tvær hæðir og
kjallari, 1.244 fermetrar. Á fyrstu
hæð verður móttaka göngudeildar, viðtals- og meðferðarherbergi
og á annarri hæð skrifstofur
starfsmanna og viðtalsaðstaða. Í
kjallara verður mötuneyti,
tæknirými og fleira.
Áætlaður kostnaður við
nýbygginguna nemur um 340
milljónum króna. Fyrir utan
framlag ríkisins hafa fjölmörg
félagasamtök stutt við áform um
uppbyggingu á BUGL með
myndarlegum gjöfum.
JSS

3VARTAÖOKA ¹ (EATHROW HEFUR HAMLAÈ ÎLLU FLUGI Å FJËRA DAGA

4UGÖÒSUNDIR FARÖEGA STRAND
"2%4,!.$ !0 Tugþúsundir farþega sátu í gær
strandaðar á Heathrow-flugvelli við Lundúnir, eftir
að hundruðum fluga var aflýst vegna þykkrar þoku
fjórða daginn í röð. Svo margir þurftu að bíða að
flugvallaryfirvöld hafa sett upp upphituð tjöld og
matsöluvagna víðs vegar um völlinn. Eins gengu
starfsmenn um og dreifðu þunnum dýnum og
teppum, svo fólk gæti hvílt sig.
Um 160.000 manns fara um Heathrow-flugvöll á
meðaldegi, en nærri 200.000 manns áttu pantað flug
um völlinn í gær.
„Það er allt farið úr böndunum,“ sagði Nicholas
Velaz, 23 ára Bandaríkjamaður. „Það er svo mikið af
fólki hér í flugstöðvarbyggingunni að maður getur
varla gengið.“
Öll hótel í nágrenni Heathrow voru yfirfull og
hafa hundruð manna neyðst til að sofa í flugstöðvarbyggingunum.
Hátt í þúsund flug hafa verið afboðuð síðan á
þriðjudag, þegar þykkur þokubakki færðist yfir
Lundúnaborg. Voru farþegar varaðir við því að þeir
kæmust hugsanlega ekki heim fyrir hátíðarnar, því
líkur eru á að þokunni létti ekki í nokkra daga.

36!24!¶/+! &LUG UM (EATHROW HEFUR AÈ MESTU LEGIÈ NIÈRI

SÅÈAN ¹ ÖRIÈJUDAG

&2¡44!",!¨)¨!0

Þokan hefur hins vegar haft lítil áhrif á öðrum
flugvöllum.

SMKAA
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tónleikaröð á NASA

BUBBI TEKUR FYRIR

BROT AF ÞVÍ BESTA
TÓNLEIKAR
LAUGARDAGINN
23. DESEMBER.
AUKATÓNLEIKAR
26. DESEMBER
ANNAN Í JÓLUM.

Miðasala við innganginn og á
www.nasa.is. Fyrstir koma,
fyrstir fá! Tónleikarnir hefjast
kl. 22, húsið opnar kl 20.

www.nasa.is
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Opnunartími verslana Nóatúns
Opið í dag til 23:00 – 24. desember til 14:00
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Gerðu jólin auðveld
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¶RETT¹N SLÎSUÈUST ÖEGAR AURSKRIÈA FÁLL Å 3VÅÖJËÈ

%LDVARNIR UM JËLIN

 METRA VEGARKAFLI ËNÕTUR

Kerti ekki nálægt gardínum

36¥¶*«¨ !0 Aurskriða féll á þjóð-

*«,!(!00$244)¨ ¥ G¾RKVÎLD S¹TU

3P¹NVERJAR LÅMDIR VIÈ SJËNVARPSSKJ¹INN
ÖEGAR DREGIÈ VAR Å JËLALOTTËINU 3TËRI
VINNINGURINN bS¹ FEITIm EINS OG 3P¹N
VERJAR SEGJA NEMUR Å ¹R  MILLJÎRÈ
UM KRËNA ¶ARNA M¹ SJ¹ STARFSMANN
UNDIRBÒA LOTTËVÁLINA SEM ER BÕSNA
GL¾SILEGA ÒR GARÈI GERÈ &2¡44!",!¨)¨!0

vegi númer E6 nærri Munkedal í
suðvesturhluta
Svíþjóðar
á
miðvikudagskvöld og reif í sundur
400 metra langan kafla vegarins.
Minnst 26 manns voru fluttir á
sjúkrahús en enginn þeirra reyndist alvarlega slasaður. Fjölmargir
bílar eyðilögðust í hamförunum
og unnið var að því í gær og fyrradag að tína þá upp úr aurnum, en
ellefu bifreiðar fóru á kaf í drulluna.
Jafnframt skemmdust lestarteinar í hamförunum.
Þrátíu kílómetra löngum kafla
vegarins var lokað af ótta við frekari aurskriður, og hafa sænsk

«.µ452 6%'52 !URSKRIÈA EYÈILAGÈI 
METRA LANGAN KAFLA S¾NSK ÖJËÈVEGS
&2¡44!",!¨)¨!0

samgöngumálayfirvöld tilkynnt
að vinnan við enduruppbygging-

una verði tímafrek. Hingað til
hafa um fimmtán þúsund bílar
farið á degi hverjum eftir veginum, sem liggur eftir vesturströnd
Svíþjóðar og yfir til Noregs.
„Þetta er meginæð umferðar
milli Noregs og Danmerkur, svo
ég held þetta geti reynst sumum
[bílstjórum] þungbært. Þeir neyðast núna til að ferðast eftir minni
vegum,“ sagði Thomas Andersson, talsmaður samgöngumálaráðuneytis Svíþjóðar. Hann bætti
við að búast mætti við að viðgerðin tæki allt að þremur mánuðum.
Miklar rigingar hafa verið á
svæðinu undanfarið og eru þær
taldar hafa valdið skriðunni. SMK

%,$6!2.!-, Sjóvá Forvarnahús
hvetur landsmenn til að fara
varlega með kertaskreytingar og
staðsetja þær ekki nálægt eldfimu
efni, til dæmis gardínum, nú þegar
sá árstími fer í hönd, jól, áramót
og þrettándinn, þar sem kertabrunum fjölgar.
„Skýringin er væntanlega sú að
kertanotkun er meiri og ekki síður
að skreytingar eru farnar að þorna
og eru eldfimari fyrir bragðið. Það
sem af er desember hafa tólf
kertabrunar verið tilkynntir til
tryggingafélaganna, sem er mun
minna en undanfarin sex ár. Að
meðaltali hafa þeir verið 44 fyrstu
þrjár vikurnar í desember.“
GHS

(UNDRAÈ ÖÒSUND MANNS

%RLENDIR STARFSMENN TÅNAST HUNDRUÈUM OG JAFNVEL ÖÒSUNDUM SAMAN Å JËLAFRÅ

Innflytjendamet í Svíþjóð

Útlendingarnir streyma í jólafrí

34/++(«,-52 !0 Árið 2006 ætlar

að slá öll met í fjölda innflytjenda til Svíþjóðar, því ljóst er að
um hundrað þúsund manns
bætast aðfluttir í íbúafjöldann í
ár.
Fjöldinn í ár er 48 prósentum
meiri en árið 2005.
Flestir innflytjendurnir eru
frá Írak, Póllandi og Serbíu og
Svartfjallalandi, samkvæmt
upplýsingum frá hagstofu
Svíþjóðar.
Jafnframt eru fæðingar í
Svíþjóð fimm prósentum fleiri í
ár en var á síðasta ári, en
dánartíðnin stendur í stað.
Samanlögð áhrif aukinnar
fæðingartíðni og fjölgunar
innflytjenda gera það að
verkum að íbúum landsins
fjölgar um 0,7 prósent og eru
þeir nú orðnir 9,11 milljónir. GB

6)..5-!2+!¨52 Erlendir starfsmenn eru óðum að fljúga utan í
jólafrí. Flestar brottfarir verða frá
flugvellinum á Egilsstöðum á
Þorláksmessu en þá fara átta hundruð til níu hundruð Pólverjar í beint
flug til Póllands. Pólverjarnir
koma aftur til landsins milli jóla
og nýárs eða í byrjun nýja ársins.
Ingólfur Arnarson, flugvallarstjóri á Egilsstöðum, segir að daglegt flug hafi verið um nokkurra
mánaða skeið frá Egilsstaðaflugvelli. Um þessar mundir séu
fleiri að fara en koma til Egilsstaða en brottfarir séu þó ekkert
fleiri nú fyrir jólin en venjulega
hefur verið í desember síðustu ár.
Um tólf hundruð til þrettán
hundruð erlendir starfsmenn eru
hjá Bechtel í Reyðarfirði. Björn S.
Lárusson, samskiptastjóri hjá
Bechtel, segir að Bechtel hafi

verið með beinar flugferðir til
Póllands frá Egilsstöðum upp á
síðkastið og stundum fimm ferðir
á dag.
„Það verða hundrað og fimmtíu
starfsmenn við störf, fyrst og
fremst sérfræðingar sem setja inn
vélar og tæki í þær byggingar sem
reistar hafa verið,“ segir hann og
telur að yfirbragðið verði með
rólegra móti á starfssvæði Bechtel
um jól og áramót.
„Fyrsta vélin kemur til Egilsstaða strax eftir áramót og svo eru
aðrir að tínast þangað milli jóla og
nýárs og fram yfir áramót,“ segir
hann.
Ómar R. Valdimarsson, talsmaður Impregilo, segir að tæplega þrjú
hundruð af tæplega ellefu hundruð
starfsmönnum á Kárahnjúkum fari
heim um jólin, flestir Portúgalar,
Kínverjar og Ítalir. Þrettán

 +2!(.*²+5-

%RLENDIR STARFSMENN
HALDA HUNDRUÈUM
SAMAN AF LANDI BROTT
ÖESSA DAGANA TIL AÈ
HALDA JËL Å HEIMALANDI
SÅNU &R¹ %GILSSTAÈA
FLUGVELLI FARA H¹TT Å NÅU
HUNDRUÈ 0ËLVERJAR ¹
¶ORL¹KSMESSU ¶RETT¹N
FJÎLSKYLDUR VERÈA ¹ +¹RA
HNJÒKUM YFIR JËLIN

fjölskyldur verði á Kárahnjúkum
yfir jólin.
Starfsmenn á höfuðborgarsvæðinu eru líka farnir að tínast brott.
Loftur Árnason, framkvæmdastjóri Ístaks, áætlar að yfir hundrað og fimmtíu erlendir starfsmenn
Ístaks séu að yfirgefa landið þessa
dagana og taki sér heldur lengra
jólafrí en Íslendingarnir. Þeir komi

ekki aftur fyrr en eftir áramót.
Guðjón Arngrímsson, upplýsingafulltrúi Icelandair, segir að vélar
félagsins séu yfirleitt fullar og það
sama hafi gilt nú fyrir jólin. Hann
kveðst ekkert geta sagt um það
hvort brottfarir erlendra starfsmanna séu fleiri en venjulega nú
fyrir jólin.
GHS FRETTABLADIDIS
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3TJËRNARFORMAÈUR 'AZPROM ¹SAMT
FORSETA 2ÒSSLANDS
&2¡44!",!¨)¨!0

'ASDEILA 'EORGÅU OG 2ÒSSA

Georgía fellst á
verðhækkun
-/3+6! !0 Georgíumenn hafa
fallist á að greiða Rússum frá og
með áramótum sem svarar
rúmlega sextán þúsund krónum
fyrir þúsund rúmmetra af gasi,
að því er rússneska gasorkufyrirtækið Gazprom upplýsti í gær.
Þetta er meira en helmingi
meira verð en Georgíumenn hafa
til þessa greitt Rússum fyrir gas.
Georgíustjórn hefur sakað Rússa
um að refsa Georgíumönnum með
því að hækka gasverðið.
Zurab Nogaideli, forsætisráðherra Georgíu, sagði hins
vegar í gær að Georgíumenn
myndu fá megnið af því gasi sem
þeir þurfa frá Aserbaídjan.
GB
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.EFBRAUT MANN OG BAR HNÅF
,ÎGREGLUSTJËRINN Å 2EYKJAVÅK HEFUR
¹K¾RT T¾PLEGA TVÅTUGAN KARLMANN FYRIR
AÈ KÕLA MANN Å ANDLITIÈ ¹ 3MIÈJUSTÅG
Å 2EYKJAVÅK Å JANÒAR  -AÈURINNN
NEFBROTNAÈI Å ¹R¹SINNI !UK ÖESS ER
MAÈURINN ¹K¾RÈUR FYRIR AÈ HAFA BORIÈ
HNÅF ÖEGAR ¹R¹SIN ¹TTI SÁR STAÈ

,®'2%',5&2¡44)2
)NGUNN LOSNAÈI FR¹ BRYGGJU
&JÎLVEIÈISKIPIÈ )NGUNN LOSNAÈI FR¹
BRYGGJU ¹ !KRANESI ¹ FIMMTUDAGS
KVÎLD "JÎRGUNARSVEITARMÎNNUM TËKST
AÈ KOMA TAUG Å SKIPIÈ ÒR HAFNSÎGUB¹TI
OG DRAGA ÖAÈ AÈ BRYGGJU

afgreiðslutími um

jól og áramót

23. des. þorláksmessa
24. des. aðfangadagur
25. des. jóladagur
26. des. annar í jólum

9-24
9-16
lokað
9-24

31. des. gamlársdagur opið til kl. 18
1. jan. nýársdagur opnum kl. 13

24 stunda verslanir:

Barónsstíg, Hjarðarhaga, Langarima, Lágmúla, Dalvegi,
Engihjalla, Lyngási, Staðarbergi, Akureyri og Keflavík

23. des. þorláksmessa
24. des. aðfangadagur
25. des. jóladagur
26. des. annar í jólum

opið allan sólarhringinn
opið til kl. 16
lokað (opnar á miðnætti)
opið allan sólarhringinn

31. des. gamlársdagur opið til kl. 18
1. jan. nýársdagur opnum kl. 13
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Peningaskápurinn ...
/RÈF¾RI ÒTVALDRA
&J¹RM¹LAEFTIRLITIÈ BIRTI ¹ VEF SÅNUM Å G¾R BREYT
INGU ¹ SKILGREININGU Å LEIÈBEINANDI TILM¾LUM UM
EFNI STARFSREGLNA STJËRNA FJ¹RM¹LAFYRIRT¾KJA UM
HVERJIR TELJIST VENSLAÈIR FJ¹RM¹LAFYRIRT¾KJUM (LUTI
VAR ÖAR UNDANSKILINN SKÕRSLUGJÎF UM FYRIRGREIÈSL
UR SEM ¹ÈUR ÖURFTI AÈ SKILA REGLULEGUM
SKÕRSLUM UM ¥ TILKYNNINGUNNI SEGIR b¥
BREYTINGUNNI FELST AÈ FYRIRT¾KI SEM
AÈILAR SEM TELJAST TIL TÅU ST¾RSTU HLUT
HAFA Å FJ¹RM¹LAFYRIRT¾KI EIGA AMK
TÅU PRËSENTA HLUT Å STARFA HJ¹
EÈA GEGNA STJËRNARSTÎÈUM FYRIR
TELJAST EKKI TIL VENSLAÈRA AÈILA Å
SKILNINGI TILM¾LANNA OG LÕTUR
SKÕRSLUGJÎF FJ¹RM¹LAFYRIRT¾KJA
OG YTRI ENDURSKOÈANDA TIL
&J¹RM¹LAEFTIRLITSINS EKKI AÈ
FYRIRGREIÈSLUM TIL ÖESSARA
AÈILAm (A 3PURNING ER
HVORT N¾GILEGA LJËST

Actavis dregur úr
framleiðslu í Evrópu
Actavis hefur tilkynnt um sölu á
lyfjaverksmiðju sinni í Lier í
Noregi til norska tryggingarfélagsins
Storebrand.
Félagið
greiðir sem samsvarar 900 milljónum króna fyrir verksmiðjuna. Á
þriðjudaginn tilkynnti félagið um
kaup á verksmiðju indverska lyfjafyrirtækisins Grandix Pharmaceuticals þar sem fram fer framleiðsla og þróun samheitalyfja. Er
áætlað að auka afkastagetu verksmiðjunnar þar úr 700 milljónum
taflna í fjóra milljarða. Á sama
tíma var tilkynnt um opnun félagsins á nýrri þróunareiningu á Indlandi sem mun sérhæfa sig í þróun
virkra lyfjaefna.
Actavis á tuttugu verksmiðjur í
tólf löndum. Breytingarnar í vikunni eru í samræmi við markmið
félagsins um samþættingu framleiðslueininga og að styrkja fram-

6%2+3-)¨*! '2!.$)8  ).$,!.$)

legðarstig samstæðunnar. „Markmið okkar fyrir þetta ár að ná
EBITDA-framlegð upp á 20 til 21
prósent. Við stefnum á að hækka
það hlutfall upp í 21 til 22 prósent á
næsta ári,“ segir Halldór Kristmannsson,
framkvæmdastjóri
innri og ytri samskipta hjá Actavis. Hann segir að til að ná þessu
markmiði verði skoðað að minnka
enn frekar framleiðslu á öðrum og
óhagkvæmari stöðum. Engar
ákvarðanir liggi þó fyrir um hvar
það verði gert.
HHS

Glitnir heldur einkunn
Lánshæfi Glitnis er óbreytt að mati
Standard & Poor’s sem staðfesti mat
sitt þrátt fyrir að matsfyrirtækið
hafi lækkað lánshæfiseinkunn
íslenska ríkisins.
Ástæðurnar að baki lækkuðu
mati hjá ríkinu voru teknar með í
reikninginn við endurskoðun á mati
Glitnis, að Standard & Poor’s, en við
matið styður styrk staða bankans á
heimamarkaði sem og landfræðileg
dreifing með starfsemi bankans í
Noregi og í Svíþjóð frá því í maí á
þessu ári. „Í einkunnagjöfinni er

einnig horft til jafns og stöðugs
hagnaðar af starfseminni og gæða
eigna.“
Bjarni Ármannsson, forstjóri
Glitnis segir þessa afstöðu Standar
& Poor‘s mikilvæga fyrir lánakerfið
og staðfesti að Glitnir, sem sé eini
bankinn sem metinn er af S&P, sé
svo eignadreifður að mat á veikleikum í íslenska hagkerfinu breyti ekki
mati á fjárhagslegum styrk og lánshæfi bankans. „Ef að líkum lætur
mætti draga sömu ályktun um aðra
íslenska viðskiptabanka.“
ËK¹

SÁ VIÈ HVERJA ER ¹TT %KKI ER OFSAGT AÈ REKSTUR
FJ¹RM¹LAFYRIRT¾KJA SÁ FLËKINN

&J¹RM¹LAKRÅSA JËLASVEINSINS
'R¾NLENSKA HEIMASTJËRNIN HEFUR SKORIÈ
JËLASVEININN ÒT ÒR FJ¹RLÎGUM AÈ ÖVÅ ER GREINT
ER FR¹ Å DANSKA VIÈSKIPTARITINU "ÐRSEN /G
&ERÈAMANNAR¹È .UUK SEM TËK YFIR
STARFSEMI SVEINKA ¹ ¹RINU HEFUR EKKI
R¹È ¹ AÈ SVARA BRÁFASKRIFTUM BARNA
VÅÈSVEGAR AÈ ÒR HEIMINUM Å ¹R ¶ETTA
ER BAGALEGT ÖVÅ DAGANA FYRIR JËL
STREYMA BRÁF MEÈ ËSKUM BARNA
UM GJAFIR ¹ HEIMILISFANGIÈ 
'R¾NLAND 6¾NKAST VIÈ ÖENNAN
NIÈURSKURÈ HEIMASTJËRNARINNAR
HAGUR &INNA ÖAR SEM ÎTULLEGA
ER UNNIÈ AÈ ÖVÅ AÈ KOMA UPP
HEIMILI JËLASVEINSINS 3PURNING
HVORT SËKNARF¾RI SÁ HÁR ¹ LANDI Å
ÖESSUM EFNUM LÅKA

-!2+!¨305.+4!2 
¥ G¾R VAR GENGIÈ FR¹ VIÈSKIPTUM ¹  
PRËSENTUM HEILDARHLUTAFJ¹R Å 3TRAUMI
"URÈAR¹SI &J¹RFESTINGABANKA "ANKINN
STARFSFËLK HANS OG FJ¹RFESTAR KEYPTU HLUT
&, 'ROUP FYRIR   MILLJARÈ KRËNA
2ËBERT 7ESSMAN FORSTJËRI !CTAVIS
'ROUP ER MAÈUR ¹RSINS Å ÅSLENSKU
ATVINNULÅFI ¹RIÈ  AÈ MATI DËM
NEFNDAR &RJ¹LSRAR VERSLUNAR (ANN HLÕTUR
ÖENNAN HEIÈUR FYRIR EINSTAKAN ¹RANGUR
VIÈ STJËRN OG EFLINGU FYRIRT¾KISINS ¹
UNDANFÎRNUM ¹RUM

)CELANDIC 'ROUP HF HEFUR GERT SAMNING
UM SÎLU ¹ ÎLLUM HLUTABRÁFUM Å 6') EHF
3ÎLUVERÈ HLUTABRÁFANNA ER 
KR OG VAR BËKF¾RT VERÈ ÖEIRRA Å LOK SEPT
EMBER   KR 3ÎLUHAGN
AÈUR R¾ÈST AF STÎÈU EIGIN FJ¹R 6') EHF Å
¹RSLOK 

®SSUR KAUPIR FRANSKT
FYRIRT¾KI ¹   MILLJARÈA
Með kaupunum á
franska fyrirtækinu
Gibaud Group kemst
Össur í hóp tíu stærstu
fyrirtækja heims á markaði með stuðningstæki.
Félagið hefur yfir tuttugu
prósenta markaðshlutdeild í Frakklandi.
Össur hefur keypt franska fyrirtækið Gibaud Group fyrir 132
milljónir Bandaríkjadala, sem
nemur um 9,3 milljörðum íslenskra
króna. Félagið verður áfram rekið
undir eigin nafni, enda hefur vörumerkið mjög styrka stöðu í Frakklandi að sögn Jóns Sigurðssonar,
forstjóra Össurar. Þetta eru önnur
stærstu fyrirtækjakaup Össurar
frá upphafi, á eftir bandaríska
stuðningstækjafyrirtækinu Royce
sem var tekið yfir árið 2004. Frá
árinu 2000 hefur Össur tekið tólf
fyrirtæki yfir víðs vegar um
heim.
Gibaud Group er leiðandi á
sviði þróunar og framleiðslu á
stuðningstækjum með sérstaka
áherslu á spelkur og vörur til
notkunar við blóðrásarmeðferðir.
Félagið er næststærst á franska
stuðningstækjamarkaðnum með
yfir tuttugu prósenta markaðshlutdeild. Með kaupunum á félaginu kemst Össur í hóp tíu stærstu

*«. 3)'52¨33/. &/234*«2) ®3352!2 &R¹ ¹RINU  HEFUR ®SSUR TEKIÈ YFIR TËLF

FYRIRT¾KI VÅÈS VEGAR UM HEIM

fyrirtækja á stuðningstækjamarkaðnum. Össur hefur markvisst verið að styrkja sig á þessum
markaði frá því árið 2003, þegar
Generation II Group var keypt.
Jón
segir
markaði
með
stuðningstæki og stoðtæki, þar
sem Össur hefur mjög sterka stöðu
á heimsvísu, fara vel saman. „Við
getum notaða svipaða tækni á
stuðningstækjamarkaðnum og í
stoðtækjunum. Í báðum tilfellum
er grunnhugmyndin sú að verið er
að hjálpa fólki að hreyfa sig. Þar
að auki eru sölu- og dreifileiðirnar
líka svipaðar.“
Gibaud Group hefur jafnframt
yfir tíu prósenta markaðshlutdeild

&2¡44!",!¨)¨'6!

á markaði með vörur til notkunar
við blóðrásarmeðferð. Þetta er
fyrsta skref Össurar í þessa átt.
„Við förum inn á þennan markað
vegna þess að það eru ákveðin
samlegðaráhrif milli markaða með
stuðningstæki
og
blóðrásarmeðferðir í Evrópu. Stuðningstæki eru seld í gegnum sérhæfðar
heilsubúðir í Evrópu og þar eru
þessar vörur líka til sölu.“
Hjá Gibaud Group starfa 361
starfsmaður. Það rekur tvær
starfsstöðvar, aðra í Saint-Etienne
og hina í Trevoux fyrir norðan
Lyon en þar eru framleiddar vörur
til notkunar við blóðrásarmeðferðir.
HOLMFRIDUR FRETTABLADIDIS

Sjávarútvegshluti Maritech seldur
TM Software og hugbúnaðarfyrirtækið AKVA Group ASA hafa
skrifað undir viljayfirlýsingu um
kaup þess síðarnefnda á öllum
hlutabréfum í Maritech International AS, dótturfyrirtæki TM
Software. Þar með talin eru öll
hlutabréf í Maritech sem er með
starfsstöðvar í Noregi, Chile,
Bretlandi og Bandaríkjunum auk
eigna tengdum sjávarútvegi sem
heyra undir Maritech hf. á Íslandi
og Maritech Software Inc. í
Kanada.
Heildarsöluverð
Maritech-

fyrirtækjasamstæðunnar er 80
milljónir norskra króna eða sem
samsvarar um 903 milljónum
íslenskra króna. Innifalin er yfirtaka á skuldum félagsins. Kaupverðið verður greitt með peningum við fullnustu samningsins.
Áætluð velta Maritech og tengdra
fyrirtækja 2006, sem AKVA kaupir
samkvæmt samningnum, er um
1,5 milljarður íslenskra króna.
Haft er eftir Ágústi Einarssyni,
nýráðnum forstjóra TM Software,
í fréttatilkynningu að með sölunni
sé TM gert kleift að leggja meiri

kraft í þróun og útrás fyrirtækisins í lausnum fyrir heilbrigðisgeirann. Þar séu möguleikar á
áframhaldandi vexti miklir.
Samningurinn gerir ráð fyrir
að TM Software afhendi AKVA
Group öll kerfi sem fyrirtækið
hefur þróað og tengist sjávarútvegi. Gert er ráð fyrir að sölunni verði að fullu lokið í febrúar
2007 eftir að áreiðanleikakönnun
og frágangur endanlegs samnings
hefur farið fram og öll skilyrði
samningsins eru uppfyllt.
HHS

Hesteyri leyst upp til eigenda
Félagið hagnðaðist gríðarlega á árinu þegar Exista keypti VÍS eignarhaldsfélag.
Eigendur eignarhaldsfélagsins
Hesteyrar vinna að því að skipta
félaginu upp í þrjú eignarhaldsfélög og hefur skiptingaráætlun
verið lögð á borð yfirvalda. Miðast skiptingin við 1. september
síðastliðinn.
Hesteyri er í jafnri eigu
eignarhaldsfélagsins Samvinnutrygginga og útgerðarfyrirtækjanna FISK Seafood á Sauðárkróki
og Skinneyjar-Þinganess á Höfn,

Hornafirði. Félögin þrjú, sem
taka við eignum og skuldum
Hesteyrar, eru B-EST ehf., CS&Þ ehf. og D-félagið ehf.
Liður í uppstokkuninni var
sala á tæplega tveggja prósenta
hlut í Exista í gær. Hesteyri fékk
tæpa 4,8 milljarða króna fyrir
sinn snúð en heldur eftir 3,82
prósentum í Exista auk hlutabréfa í Skinney-Þinganesi.
Hesteyri kom fram á sjónar-

sviðið sumarið 2002 þegar fyrirtækið eignaðist fjórðungshlut í
Keri, eiganda Olíufélagsins.
Þessum bréfum var skipt fyrir
bréf í VÍS síðar sama ár. Mikill
hagnaður féll í skaut Hesteyrar
þegar Exista keypti VÍS eignarhaldsfélag í maí á þessu ári og
greiddi kaupverðið með eigin
bréfum. Ætla má að Hesteyri
hafi grætt um níu milljarða við
söluna.
EÖA
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Stjórnvöld í Afríkuríkinu eiga í
viðræðum við Kínastjórn um töku
allt að tveggja milljarða dala eða
140 milljarða króna láns. Með lántökunni er vonast til að hægt verði
að blása lífi í fremur dapurt efnahagslíf Simbabve.
Gangi lántakan í gegn mun
þetta vera stærsta erlenda lánið
sem stjórnvöld í Simbabve hafa
tryggt sér. Mestur hluti þess verður nýttur til að berjast við verðbólguna, sem mælist talsvert yfir
1.000 prósentum, auk þess sem
drjúgur hluti þess verður nýttur
til kaupa á matvælum, en þau eru
af skornum skammti.
Afríkuríkið
er
gríðarlega
skuldsett og segja stjórnmálaskýrendur að um sé að kenna
bágri efnahagsstjórn Roberts

Mugabe, forseta
landsins. Stjórnvöld hafa átt í
erfiðleikum með
greiðslu
af
lánum
bankastofnana
en
Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn
varaði við því
2/"%24 -5'!"%
fyrr í vikunni að
3TJËRNVÎLD Å
3IMBABVE REYNA NÒ efnahagsástand
landsins
gæti
AÈ F¹ STËRT L¹N FR¹
versnað enn fre+ÅNVERJUM
kakar.
Stjórnmálaskýrendur
segja
Kínverja hafa á síðustu misserum
reynt að bæta samband sitt við
Afríku og héldu í þeim tilgangi
leiðtogafund Afríkuríkja fyrir
skömmu.
JAB

Toyota tekur fram úr GM
Allt virðist stefna í að japanski
bílaframleiðandinn Toyota taki
fram úr bandaríska bílaframleiðandanum General Motors sem
stærsta fyrirtækið á þessu sviði á
næsta ári. Toyota ætlar að gefa í á
nýju ári og auka framleiðslu á
nýjum bílum um 4 prósent sem
jafngildir því að fyrirtækið búi til
9,42 milljónir bíla á árinu.
Til samanburðar áætlar General Motors að
framleiða tæpar 9,2
milljónir bíla á næsta
ári. Greiningaraðilar
gera hins vegar ekki
ráð fyrir að þær áætlanir standist enda
búast þeir við samdrætti frekar en aukn-

ingu. Ástæðan liggur í því að bílaframleiðandinn bandaríski hefur
átt við taprekstur að stríða og
ætlar að loka nokkrum verksmiðjum á næstunni auk þess sem
30.000 manns verður sagt upp.
Aðrir bandarískir bílaframleiðendur hafa átt við rekstrarvanda
að stríða og gripið til svipaðra

aðgerða.
Ólíkt General Motors ætlar
Toyota, sem skaust fram úr Ford í
bílaframleiðslu sem næststærsti
bílaframleiðandi
heims
fyrir
þremur árum, að reisa sex nýjar
framleiðslulínur um heim allan
fyrir lok þessa áratugar og framleiða umhverfisvæna bíla í auknum mæli.
Bandaríska dagblaðið The New
York Times býst við að Toyota geti
farið fram úr General Motors
snemma á næsta ári.
JAB
*%00) &2 4/9/4! *APANSKI

BÅLAFRAMLEIÈANDINN 4OYOTA HEFUR
GEFIÈ BENSÅNIÈ Å BOTN OG ¾TLAR AÈ
FARA FRAM ÒR 'ENERAL -OTORS SEM
ST¾RSTI BÅLAFRAMLEIÈANDI Å HEIMI ¹
N¾STA ¹RI
&2%44!",!¨)¨2%54%23

GEFÐU FRÍ Í JÓLAGJÖF
Komdu virkilega á óvart um þessi jól. Flugferð með Icelandair til Evrópu eða
Bandaríkjanna er besti jólapakkinn í ár.
).$6%23+52 &!23¥-!./4!.$) ,ÅKUR

+ Pantaðu jólapakkann á www.icelandair.is

ERU SAGÈAR ¹ AÈ 6ODAFONE MUNI LEGGJA
FRAM TILBOÈ Å INDVERSKT FARSÅMAFÁLAG
'ANGI ÖAÈ EFTIR N¾R 6ODAFONE LYKILSTÎÈU
¹ INDVERSKA FARSÅMAMARKAÈNUM
&2¡44!",!¨)¨!&0

Barátta farsímarisa hafin
Svo virðist sem farsímafyrirtæki
séu að undirbúa baráttu um indverska farsímafyrirtækið Hutchison Essar, fjórða stærsta farsímafyrirtæki Indlands.
Breski farsímarisinn Vodafone
staðfesti í gær að það væri að
þreifa fyrir sér og sagðist tilbúið
að greiða allt að 13,5 milljarða
dala eða 944 milljarða íslenskra
króna fyrir farsímafélagið, sem er
í eigu eins ríkasta manns Asíu.
Þá sagði bandaríski fjárfestingasjóðurinn og indverska fjarskiptafyrirtækið Reliance Communications sömuleiðis að þau væru
að leita eftir allt að 15 milljörðum
dala eða rúmum milljarði króna til
að fjármagna tilboð í það. Þá munu
fjarskiptafélögin Maxis í Malasíu
og egypska félagið Orascom Telecom sömuleiðis hafa áhuga á indverska félaginu.
JAB

/,¥! "LOOMBERG SP¹IR ÖVÅ AÈ HR¹OLÅU

VERÈ GETI FARIÈ Å ALLT AÈ  DALI ¹ TUNNU ¹
N¾STA ¹RI
&2¡44!",!¨)¨!&0

Bloomberg les
í olíuverðið
Flestir greinendur telja líkur á að
heimsmarkaðsverð á hráolíu muni
hækka í næstu viku vegna aðgerða
OPEC, samtaka olíuútflutningsríkja, til að stemma stigu við verðlækkunum á olíu á seinni hluta árs
og minnka umframbirgðir af olíu
helstu
hagkerfa,
samkvæmt
Bloomberg í gær.
Fréttaveitan segir 16 greinendur af 42 telja líkur á að olíuverð hækki, 13 að verðið fari niður
en jafn margir búast við óbreyttu
verði eða lítilli breytingu. Þá telja
nokkrir þeirra að hráolíuverðið
geti farið allt upp í 70 dali á tunnu
á næsta ári, sem er nálægt því
sögulega meti sem olíuverðið fór í
um miðjan júlí í sumar.
JAB

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

Einungis fyrir handhafa
Vildarkorta VISA og Icelandair.
Evrópa
29.900 punktar**
Bandaríkin 43.900 punktar**

*Skattar eru innifaldir í verði.

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

Evrópa
Bandaríkin
Saga Class Evrópa
Saga Class Bandaríkin

20% barnaafsláttur gildir í almennu farrými.

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

ÍSLENSKA / SIA.IS / ICE 35511 12/06

Mugabe horfir til Kína



 DESEMBER  ,!5'!2$!'52

&2 $%') 4), $!'3
greinar@frettabladid.is

,¾KKUN L¹NSH¾FISEINKUNNAR RÅKISINS VAR FYRIRSÁÈ
OG GRAFALVARLEG

Flutum sofandi
að feigðarósi
(!&,)¨) (%,'!3/. 3+2)&!2

L

ækkun Standard and Poor‘s á lánshæfismati íslenska
ríksins er grafalvarleg tíðindi, en ætti ekki að koma á
óvart. Lausatök hafa verið í rekstri ríkisins og stjórnvöld hafa skellt skollaeyrum við viðvörunum og ábendingum um úrbætur sem nauðsynlegar eru. Þegar menn
berja höfðinu nógu oft við steininn er það einu sinni svo að augljóslega gefur hausinn eftir fremur en steinninn. Niðurstaðan er
að jólagjöf efnahagsstjórnarinnar í ár er hækkandi fjármagnskostnaður fólks og fyrirtækja á Íslandi.
Seðlabankinn, bankar og helstu alþjóðastofnanir hafa ásamt
matsfyrirtækjum þráfaldlega bent á nauðsynlegar úrbætur.
Fjáraukalög, afturköllun aðgerða til að draga úr þenslu og hik við
að gera nauðsynlegar úrbætur á íbúðalánamarkaði voru auðvitað til þess fallin að draga úr trausti þjóðarinnar á alþjóðamörkuðum. Það er ekki ofmælt að tala um lausatök í stjórn efnahagsmála þegar ekkert er gert til að mæta augljósri og skynsamlegri
gagnrýni á efnahagsstjórnina.

Það er ekki ofmælt að tala um lausatök í stjórn efnahagsmála þegar ekkert er gert til að mæta augljósri
og skynsamlegri gagnrýni á efnahagsstjórnina.
Sá vandi sem nú hefur verið stimplaður af Standard og Poor‘s
liggur ekki síst í því að umræða og aðgerðir stjórnmálamanna
hafa ekki fylgt eftir þeim róttæku þjóðfélagsbreytinum sem
orðið hafa á undraskömmum tíma. Íslenskt atvinnulíf er fullgildur þátttakandi í alþjóðavæðingunni. Stjórnmálaumræðan er hins
vegar föst í heimóttarlegum farvegi þar sem skellt er skollaeyrum við því sem almennt er talið boðlegt í hinum siðmenntaða
heimi. Lokað ósýnilegt hagkerfi á heimskortinu gat hagað sér
nokkurn veginn að vild. Opið hagkerfi sem vakið hefur eftirtekt
í alþjóðlegum viðskiptaheimi getur ekki leyft sér slíkan munað,
ef munað skyldi kalla.
Þannig var augljóslega tímaskekkja og mistök að ráða stjórnmálamann í embætti Seðlabankastjóra. Ekki síst þegar sá hinn
sami var holdgervingur þeirra sjónarmiða sérstakrar íslenskrar
efnahagshegðunar sem nú hafa leitt til þess að traust okkar á
alþjóðavettvangi hefur beðið hnekki.
Í ljósi þess hversu illa við höfum haldið á málum á methagvaxtarskeiði síðustu ára getur farið svo að kostir okkar verði
engir aðrir þegar upp er staðið en að kasta núverandi gjaldmiðli
og taka upp evru. Það væri kaldhæðni sögunnar ef afleiðingar
efnahagsstjórnarinnar yrðu þessar í ljósi þess að í forystu efnahagsstjórnarinnar sitt hvorum megin borðs, fyrst sem forsætisráðherra og síðan Seðlabankastjóri, sat á þessum tíma einn eindregnasti andstæðingur evrunnar.
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BLAÈSINS Å STAFR¾NU FORMI OG Å GAGNABÎNKUM ¹N ENDURGJALDS

3KRÅTINN BRANDARI
¶EIR SEM STJËRNA "JARTSÒTG¹FUNNI
HAFA STUNDUM VAKIÈ ¹ SÁR ATHYGLI
MEÈ SKRÅTNUM BRÎNDURUM PËST
MËDERNÅSKUM INNANHÒSSHÒMOR
SEM ENGINN SKILUR UTAN ÖEIRRA SEM
INNVÅGÈIR ERU %INN SLÅKUR BRANDARI
VAR SENDUR FJÎLMIÈLUM FYRIR HELGI
ÖAR SEM TILKYNNT VAR AÈ BËKIN 5NDIR
HIMNINUM EFTIR %IRÅK 'UÈMUNDSSON
YRÈI TEKIN AF MARKAÈI
ÖAR SEM !UÈI !ÈAL
STEINSDËTTUR HEFÈI
GRAMIST ÖEGAR HÒN
TÕNDIST Å HEIMSPEKI
LEGUM VANGAVELTUM
%KKI HEFÈI VERIÈ ¾TL
UNIN AÈ VEKJA GREMJU
OG ÖVÅ VERIÈ ¹KVEÈIÈ AÈ
TAKA BËKINA AF MARKAÈI
SVO EKKI HLYTIST MEIRI

SKAÈI AF !È SJ¹LFSÎGÈU VAR BËKIN
EKKI TEKIN AF MARKAÈI EN MARGIR
KLËRUÈU SÁR Å HÎFÈINU YFIR ÖESSARI
TILKYNNINGU OG SEGJA M¹ AÈ ÖESSI
PËSTMËDERNÅSKI BRANDARI HAFI TÕNST Å
ÖÕÈINGU

6ARLA FYRIR TAPIÈ
2ËBERT 7ESSMAN FORSTJËRI !CTAVIS
VAR VALINN MAÈUR ¹RSINS Å ÅSLENSKU
ATVINNULÅFI ¹RIÈ  AÈ MATI DËM
NEFNDAR &RJ¹LSRAR VERSLUNAR 2ËBERT
SEM ER  ¹RA FÁKK ÖENNAN
HEIÈUR FYRIR bEINSTAKAN ¹RANGUR VIÈ
AÈ ST¾KKA !CTAVIS ATHAFNASEMI
FRAMSÕNI DJARFLEGA FRAMGÎNGU
VIÈ YFIRTÎKUR ¹ ERLENDUM FYRIRT¾KJ
UM OG FRAMÒRSKARANDI ¹VÎXTUN TIL
HLUTHAFA ¹ UNDANFÎRNUM ¹RUM m
EINS OG SEGIR Å FRÁTTATILKYNN
INGU .OKKRIR STÎLDRUÈU

SÁRSTAKLEGA VIÈ ORÈALAGIÈ bDJARFLEGA
FRAMGÎNGU VIÈ YFIRTÎKUR ¹ ERLEND
UM FYRIRT¾KJUM m ÖVÅ HANN REYNDI
YFIRTÎKU ¹ KRËATÅSKU LYFJAFYRIRT¾KI
¹ ¹RINU OG TAPAÈI ¹ ÖEIRRI TILRAUN
RÒMUM TVEIMUR MILLJÎRÈUM KRËNA
%KKI ER ÖË H¾GT AÈ DRAGA Å EFA AÈ
TILRAUNIN HAFI VERIÈ DJÎRF OG AÈ SÎGN
FORSTJËRANS VAR TAPIÈ
VIÈUNANDI ÖAR SEM
V¾NTANLEGUR HAGN
AÈUR HEFÈI ORÈIÈ SVO
MIKILL
SVANBORG FRETTABLADIDIS

Trúin hennar ömmu
M

óðuramma mín var sveitastúlka sem flutti á mölina.
Flutti ásamt afa með tvær hendur
tómar um aldamótin þarsíðustu.
Ævi þeirra var ekkert sældarbrauð, bjuggu í tíu leiguíbúðum
áður en þau eignuðust íbúð í
verkamannabústöðunum. Áttu
samtals níu börn, fjögur þeirra
urðu uppkomin, þrjú misstu þau í
bernsku og tveir synir, annar
átján ára og hinn rétt tvítugur,
fórust í Halaveðrinu með sama
togaranum.
Ég man vel eftir henni ömmu,
frekar lágvaxin en sterkleg, fríð
sýnum með stór brún augu, sem
voru eins og gimsteinar í andliti
hennar. En í þessum augum var
mæða og sorg. Stundum hélt ég
að hún liti aldrei glaðan dag.
Sonamissirinn varð henni
þungbær alla ævi og ef ekki hefði
verið fyrir trúnna, einlæga og
ævarandi von og vissu um að
drengjunum hennar hefði
hlotnast annað líf, þá hefði hún
fyrir löngu bugast.
Já trúin gaf henni kjark, gaf
henni kraft til að lifa áfram. Hún
trúði á annað líf fyrir handan,
studdi Harald Níelsson og séra
Emil Björnsson og sótti fundi hjá
spíritistum. Guð var alltaf
nálægur, upprisa Krists var henni
heilög, hennar hald og von og trú
í marga áratugi.
Ég hugsaði kannski ekki mikið
um kristindóminn á þessum
árum. Ég hafði og hef enn mínar
efasemdir um upprisuna og
framhaldslífið. En ég lærði að
skynja og skilja þau sterku áhrif,
sem þessi trúarvissa gaf fólki.
Mínu fólki sem öðrum. Ég sá og
sé hvað trúin getur gefið og veitt.
Lífskraft, haldreipi, von. Fegurð
kristinnar trúar felst einmitt í
þeim styrk sem hún veitir, að því
leyti að hún byggir brýr milli lífs
og dauða, milli syndanna og
fyrirgefningarinnar, milli skins
og skúra.

%,,%24 " 3#(2!-
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Lífshlaupið er enginn dans á
rósum. Hörmungar, ógæfa,
dauðsföll og mótlæti verða á vegi
okkar flestra. Það eiga margir um
sárt að binda. Með tímanum lærir
maður að lifa með sorginni og
sársaukinn verður öðruvísi eftir
því sem frá líður. Þó er það svo að
þau atlot sem best duga, þegar á
reynir, eru bænirnar og blessun
þeirra sem þjóna kirkju og köllun
Guðs. Og þetta segi ég án þess að
vilja vera væminn. Kirkjustarfið

Fegurð kristinnar trúar felst
einmitt í þeim styrk sem hún
veitir, að því leyti að hún byggir brýr milli lífs og dauða, milli
syndanna og fyrirgefningarinnar, milli skins og skúra.
og boðskapur kristinnar trúar er
athvarf hins sorgmædda, hins
þjáða og hinnar eilífu vonar. Ekki
í lausnum eða viðgerðum, ekki í
drambi og dekri, heldur í
auðmýktinni og umkomuleysinu
frammi fyrir örlögunum.
Ég held nefnilega að styrkur
trúarinnar sé fólginn í veikleika
hennar. Hún getur ekkert sannað,
hún getur engum atburðum
breytt, hún getur ekkert annað
gert en að falla á hné niður og
játa sig sigraða gagnvart
almættinu.
Það sem ég er að reyna að

segja er einfaldlega það, að trúin
snýst ekki eingöngu um Biblíuskýringar eða heilaga ritningu,
heldur boðar hún von, hún kennir
okkur kristilegt hugarfar og hún
felur í sér siðferðilegan styrk, til
að standast ógæfu, illvirki og
andspyrnu. Kristnin er með
öðrum orðum sá rauði þráður,
sem spunninn er í lífi okkar,
kristinna manna, í siðferði,
kærleika og samkennd. Hún
gefur okkur von um bata, hún
líknar brotinni sál, hún færir
okkur trúna á hið góða. Að sjá til
sólar. Að gefast ekki upp. Að trúa
á hið óræða.
Við skiljum ekki hið vonda og
andstyggilega af því að það er
andstætt siðferði okkar. Við
sjáum ljósið í góðri hegðan,
góðum fyrirmyndum og birtunni
sem stafar frá hinu ímyndaða
himnaríki. Ég er vegurinn,
sannleikurinn og lífið, sagði
Jesús. Hvað á hann við? Jú, að
með breytni okkar og framferði í
lífinu sé vegurinn varðaður, frá
vöggu til grafar, frá fæðingu til
eilífðar. Þannig lifum við, þótt við
deyjum. Ekki í holdi og blóði, en í
andanum og sannleikanum. Það
var í rauninni þetta, þessi trú,
sem hélt henni ömmu gangandi. Í
uppgjöf sinni, sorginni og ástinni
sem hún bar til drengjanna sinna.
Hún trúði. Og treysti.
Það sama gildir um að aðra
sem hafa staðið og standa í sömu
sporum. Og þó amma hafi verið
barn síns tíma og sinnar erfiðu
lífsgöngu, þá er gildi trúarinnar
og kristindómsins enn á sama
róli. Það er vonin og vissan um
það ljós sem kviknaði á jólum,
forðum daga. Og lifir enn.
Ég óska lesendum og landsmönnum öllum gleðilegra jóla.
Hvort heldur í allsnægtum eða
örbirgð, hvort heldur í efa eða
einsemd, þá eigum við öll þetta
ljós, sem skín hvað skærast á
jólum.

Borgarstjóri gefur kartöflu í skóinn
réttindanefndar og skrifstofu fyrir árið
2007 eða um eina milljón. Réttur fatlaðra,
réttur kvenna og karla, réttur innflytjenda, réttur barna, réttur aldraðra og allra
hinna þótti vart merkari en svo að hægt
ýr borgarstjóri varði fyrstu fjárhagsvar að líta framhjá þeirri staðreynd að
áætlun sína á maraþonfundi borgaralltaf var gert ráð fyrir því að fjölga starfsstjórnar á þriðjudag. Sýndi þar sá fyrrfólki til að framfylgja stefnunni. Nú er öll
nefndi sitt rétta andlit þegar hann skar niður
vinnan á höndum einnar manneskju á
mannréttindi og rétt hverfanna til ákvarðskrifstofu borgarstjóra.
ana. Auk gjaldskrárhækkana sem virtist
Ekki gat borgarstjóri eða hans sveinar
nær óhugsandi eftir öll kosningaloforðin "29.$¥3 ¥3&/,$
veittist nýr borgarstjóri að hverfafélögun- (,®¨6%23$«44)2 útskýrt hvernig framkvæma ætti þær
skuldbindingar sem hann sjálfur samum með því að skera niður alla peninga sem
þykkti fyrr á árinu á hendur borginni. Svo sem
hingað til hafa farið í hverfablöðin, hverfahátíðir
kostnaðinn við starfstengda íslenskukennslu fyrir
og slíkt. Hugmyndafræðin á bak við hverfafélögin
alla starfsmenn borgarinnar af erlendum uppruna,
var að veita meira vald og samráð út í hverfin. Nú
halda upp stöðugum rannsóknum á líðan borgarbúa
fá ráðsmenn greidd laun en allt umfram það hefur
eftir ólíkum aðstæðum, tryggja rétt barna til
verið sent niðrí ráðhús þar sem styrktarsjóður
borgarráðs hefur bólgnað út. Þar er engu líkara en menntunar og tómstunda óháð uppruna eða fötlun,
tryggja aðgengi og ekki síst eyða launamun kynjað borgarstjóri ætli að sitja á sínum kontór og
anna svo fátt eitt sé nefnt. Þegar stjórnmálamenn
útdeila peningum til þeirra sem eru „þægir“ eins
leggja ekki fjármuni til mannréttinda skerðast þau
og um sjálfan jólasveininn væri að ræða.
réttindi sem lofað hefur verið í krafti framkvæmdaNýja mannréttindastefna borgarbúa sem nú
leysis. Eina vonin er að allir jólasveinar fari aftur
nær til sjö nýrra hópa til viðbótar við kynjajafntil fjalla á þrettándanum og líka þessi nýi!
réttið þótti ekki næg ástæða til þess að hækka fjárframlagið til nefndarinnar svo einhverju munaði.
Höfundur er fulltrúi Samfylkingar í mannréttindaMetnaður Sjálfstæðisflokksins fyrir auknu jafnnefnd Reykjavíkurborgar.
ræði í samfélaginu kristallast í 5,3% hækkun mann-
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Alþingi braut gegn sjálfstæði dómstóla með lögum sem felldu úr
gildi ákvörðun Kjaradóms um
launahækkun til kjörinna fulltrúa
og dómara. Dómur
þess efnis var kveðinn upp í Héraðsdómi
Reykjavíkur á þriðjudag.
Guðjón
St.
Marteinsson dómari
við
þann
sama
Héraðsdóm Reykjavíkur höfðaði dómsmálið en hann vildi
ekki una lögunum.
Var það enda mat
hans að þau færu
gegn stjórnarskránni.
Þar sem fátítt er
að mál sem þetta sé
höfðað og enn fátíðara að dómarar fari í
dómsmál er Guðjón
St.
Marteinsson
maður vikunnar.
Eins og algengt er
um dómara berst
Guðjón lítið á í samfélaginu og hans verður aðeins vart á opinberum
vettvangi
þegar hann fellir
dóma í málum sem
þykja fréttnæm.
Guðjón fæddist í
Reykjavík í júlí 1953.
Hann
er
elstur
þriggja bræðra, sonur
Guðrúnar
Hjartardóttur
fyrrverandi
skrifstofumanns og
Marteins
Björns
Skagfjörð Guðjónssonar
járnsmíðameistara. Eiginkona
Guðjóns er Edda Guðgeirsdóttir
íþróttakennari og eiga þau
þrjú börn.
Guðjón lauk stúdentsprófi frá
Menntaskólanum við Tjörnina
1975 og lögfræðiprófi frá Háskóla
Íslands 1981. Fyrstu árin eftir
lagaprófið starfaði hann sem fulltrúi hjá Tollgæslustjóra, Sakadómi og Lögreglustjóranum í
Reykjavík en 1989 varð hann dómari við Sakadóm Reykjavíkur og
svo Héraðsdóm Reykjavíkur.

Viðmælendum Fréttablaðsins
ber saman um að mannkostir
Guðjóns séu miklir, sama hvort
þeir koma úr röðum samstarfs-

manna við dóminn, sækjenda eða
verjenda. Sanngjarn og réttsýnn
voru orð sem flestir völdu honum.
Guðjón þykir ekki sérlega refsiglaður dómari en í því felst að
dómar hans eru alla jafna ekki
mjög þungir.
Guðjón er sagður vinna hratt
og fyrir vikið er hann afkastamikill. Hann er óþolinmóður en hin

hliðin á þeim peningi er sú að
hann á það til að vera fljótfær.
Guðjón á gott með að ná til fólks
og birtist það glögglega í samskiptum hans við vitni í
dómssalnum.
Guðjón St. Marteinsson þykir skemmtilegur maður og það er oft
fjör í kringum hann.
„Ansi
ertu
vel
búinn,“ sagði Guðjón
við Ástþór Magnússon
friðarsinna þegar hann
kom fyrir Héraðsdóm
íklæddur
jólasveinabúningi í desember
2002. Í frétt Morgunblaðsins af málinu sagði
að Guðjón hefði svarað
aðspurður að ekkert
meinaði mönnum að
klæðast slíkum búningi
í dómssal, allra síst í
desember.
Guðjón
er
afar
áhugasamur um fótbolta og spilar sjálfur
reglulega með hinum
nafntogaða félagsskap
Lunch United. Þar eru
innanborðs
margir
þjóðkunnir menn og má
nefna
Jón
Steinar
Gunnlaugsson, Þórólf
Árnason, Sigmund Erni
Rúnarsson,
Ásgeir
Sigurvinsson og Friðrik Þór Friðriksson. Á
yngri árum lék Guðjón
bæði handbolta og fótbolta með Fram og þótti
nokkuð liðtækur. Hann
er framherji í fótboltanum og þykir hafa
góðan vinstri fót.
Guðjón fylgist líka
grannt
með
ensku
knattspyrnunni og í
hans huga er aðeins eitt knattspyrnulið í Manchester - Manchester City. Þarf hann stundum að þola
háðsglósur vegna þess frá félögum sínum enda hefur City staðið í
skugga nágrannaliðsins United
um áratugaskeið.
Guðjón hefur einnig gaman af
að veiða og á sér mikinn og góðan
vin í hundinum sínum Skugga.

Vörumerking þjóða
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ugtakið vörumerking þjóða er
tiltölulega nýtt en kemur æ
oftar upp í umræðunni þegar þjóðir
horfast í augu við, í flestum tilfellum, vandamál af ýmsum toga. Mun
bíómyndin Borat hafa víðtækar og
alvarlegar afleiðingar fyrir landið
Kasakstan eða mun hún koma landinu á kortið? Er eitthvað vit í að
eiga viðskipti við fólk í Nígeríu?
Eru Finnar of hlédrægir til að ná
árangri á alþjóðavettvangi? Eru
Svisslendingar leiðinlegir? Eru
Íslendingar víkingar sem borða illa
lyktandi hákarl í öll mál og skola
niður með brennivíni?
Ímynd þjóðar er margslungin
og erfitt að kljást við neikvæða
eiginleika orðsporsins og hlægilegar staðalímyndir. Fæstar þjóðir
vilja kannast við persónuna sem
aðrir sjá í þeim sem þjóð, en í því
orðspori geta þó legið tækifæri.
Við tengjum jafnframt jákvæða
eiginleika við þjóðir og erum þess
flest fullviss að Þjóðverjar séu
heimsins bestu verkfræðingar og
skipuleggjendur, bestu kokkarnir
komi frá Frakklandi og frumkvöðlarnir og bestu sjómennirnir frá
Íslandi.
Það eru ekki allir á eitt sáttir um
nauðsyn og tilgang þessara nýju

hugmynda
og
hvort það sé
yfirleitt hægt að
vörumerkja
þjóð. Ég skipa
afstöðu manna í
þrjá hópa; Alsinnar (Absolutists), Krúnusinnar (Royalists)
(,9.52
og
Hófsamir
'5¨*«.33/.
(Moderates), og
mun rétt tæpa á afstöðu þess fyrst
nefnda.
Alsinninn sér þjóðina sem fyrirbæri sem lýtur sömu lögmálum og
vara, þjónusta eða fyrirtæki. Þjóðina er hægt að staðsetja og vörumerkja á sama hátt og nota til þess
tól markaðsfræðinnar. Alsinninn
telur að þjóð sé í eðli sínu háð breytingum og valdhafar og þegnar hafi
öldum saman reynt að staðsetja sig
meðal þjóða samfélagsins. Hann
spyr: Hvað var slagorð frönsku
byltingarinnar, „frelsi, jafnrétti,
bræðralag“ eða slagorð byltingar sinna í Bandaríkjunum, „líf, frelsi
og leitin að hamingju“ annað en tilraun til að skapa þjóðinni sess á
meðal þjóða og staðsetja nýja aflið
gagnvart gamla stjórnskipulaginu?
Er einhver munur á milli slagorðanna „Iceland Naturally“ eða „Vietnam Value“ og „Brimborg - Öruggur staður til að vera á?“ Alsinninn
telur að svo sé ekki.

Það er þó reginmunur þar á og
felst meðal annars í stjórnun vörumerkisins (brand management).
Stjórnunin felst í skipulagningu og
stýringu skilaboða, gæðum, framleiðslu o.s.frv. á því sem vörumerkið stendur fyrir í samanburði við
önnur vörumerki milli vöruflokka
og markaða. Þjóð er margslungið
fyrirbæri og verður ekki stýrt á
sama hátt og vöru eða þjónustu.
Hún getur verið eins mismunandi
og einstaklingarnir eru margir ef
svo má segja. Það kemur hins vegar
ekki í veg fyrir að hægt sé nota orðspor þjóðar til framdráttar vörum,
þjónustu eða fyrirtækjum viðkomandi þjóðar. Það er jafnframt mikilvægt að átta sig á að einkenni þjóðarinnar eru mismunandi milli
markaða og landa og engin ein þjóð
sér aðra í sama ljósi.
Megintilgangurinn með vörumerkingu þjóðar er sá að auka á
hagsæld þjóðarinnar með því að
styðja við og styrkja vörumerki
hennar. Það er hægt með því að
vernda orðspor þjóðarinnar með
aðferðum vörumerkingar og kynna
og halda fram jákvæðum eiginleikum sem markaðir tengja við þjóðina og/eða landið og hægt er að yfirfæra á vörumerki á viðkomandi
markaði.
Höfundur er viðskiptafulltrúi
Íslands fyrir Norður-Ameríku.

Svínahamborgarhryggur
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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
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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
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Ekki væntanleg í kvikmyndahús
Þann 27. janúar síðastliðinn var kvikmynd Stevens Soderbergh „Bubble“ frumsýnd í kvikmyndahúsum vestanhafs og nánast
samtímis á kapalstöðvum auk þess sem hún kom út á mynddisk um líkt leyti. Í fyrsta sinn var hægt að horfa löglega á stórmynd
frá Hollywood í heimabíóinu á sama tíma og myndin var frumsýnd á breiðtjöldum bíóhúsanna. Boðar þetta upphafið að endi
stóru bíóhúsafrumsýninganna eins og þær hafa þekkst í Bandaríkjunum undanfarin 90 ár? Kvikmyndagerðarmaðurinn Paul
Mazursky sem tilnefndur hefur verið til óskarsverðlauna telur að sú sé ekki raunin.

É

g leigi mikið af bíómyndum á netinu. Ég
horfi líka á aragrúa
kvikmynda á mynddiskum
árlega
á
plasmaskjánum
heima hjá mér. Þar á meðal eru
fjölmargar myndir sem ég myndi
aldrei fara að sjá í bíó. Mér finnst
fátt skemmtilegra en að liggja í
sófanum á síðkvöldum og horfa á
eitthvert rusl með ost og kex og
Dietkók innan seilingar. Ég rifja
líka iðulega upp kynnin við gömlu
meistarana: Michelangelo Antonioni, Federico Fellini, Akira Kurosawa, Preston Sturges, Francois
Truffaut, Orson Welles ...
Mynddiskar eru frábær nýjung, og þeir hafa breytt hugsanagangi margra kvikmyndagerðarmanna um kvikmyndaframleiðslu.
Þeim er löngu ljóst að kvikmyndaverin vilja myndir sem
hægt er að frumsýna með pomp
og prakt á föstudagskvöldi. Þau
vilja myndir sem slá í gegn!
Þannig að það er tilgangslítið að
velta einhverju fyrir sér sem höfðar til vitsmuna, er kaldhæðið eða
einfaldlega vandað. Ef að líkum
lætur verða slíkar hugmyndir
aldrei að handriti. Kvikmyndaverin vilja framhald af vinsælum
myndum, þau vilja gamanmyndir
þar sem brandararnir fljúga af
vörum leikara á borð við Jim
Carrey, Cameron Diaz, Ben Stiller
og The Rock. Eða ofbeldisfullar
hasarmyndir með hefndarmorðum hvaða stórstjörnu sem er, en
helst af öllu The Rock.

%RFIÈLEIKAR VITSMUNALEGRA MYNDA
Vissulega hafa vitsmunalegri
myndir fundið sér farveg hjá litlu
kvikmyndaverunum
eins
og
Focus, Fox Searchlight, Lions
Gate og fleirum sem hafa frjálslyndari og víðsýnni sýn á kvikmyndagerð. En jafnvel þau eiga í
mesta basli með að markaðssetja
myndir sínar vegna mikils kostnaðar. Þannig að þau gefa þær út á
mynddisk skömmu eftir frumsýningu í kvikmyndahúsum og ná
þannig tvöfaldri nýtingu á það
fjármagn sem lagt er í markaðssetningu.
"ÅË Å KVIKMYNDAHÒSUM
En eins og ég viðurkenndi að framan, horfi ég mikið á kvikmyndir á
mynddisk. Hins vegar er ekkert
sem jafnast á við að sjá bíómynd í
kvikmyndahúsi í fullum sal áhorfenda. Þetta kann hugsanlega að
hljóma undarlega, en þú lesandi
góður veist að þetta er satt.
Þegar þú horfir á gamanmynd í
bíóhúsi, tekur þú undir hlátur
hinna í salnum. Það er einfaldlega
skemmtilegra. Þegar þú horfir á
dramatíska mynd skynjarðu þau
áhrif sem hún hefur á fólkið í salnum samhliða þeim áhrifum sem
þú upplifir sjálfur. Þetta er eins og
Grikkirnir kölluðu það fyrir margt
löngu: catharsis eða nokkurs
konar skynhrif. Og sameiginleg
skynhrif eru á við fullnægingu.
Þau eru lýjandi og örvandi í senn.
Reyndu hins vegar að upplifa
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,ÅKT OG ¹ SÅÈASTA ¹RI BIRTIR &RÁTTA
BLAÈIÈ NÒ GREINAR EFTIR ERLENDA
HÎFUNDA UM MARKVERÈA ATBURÈI
SEM GERÈUST ¹ SÅÈASTA ¹RI !LLIR
GREINARNAR EIGA ÖAÈ SAMEIGINLEGT
AÈ FJALLA UM VENDIPUNKTA NÕJA
ÖRËUN SEM ¹ EFTIR AÈ HAFA VERULEG
¹HRIF ¹ ALÖJËÈASAMFÁLAGIÈ
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og hann gengur í Eskimóajökkum
sem ég vildi gjarnan eiga.
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þessa tilfinningu heima yfir mynd
á DVD. Uh-uh. Áður en þú nærð
þeim hæðum ertu örugglega þegar
búinn að svara nokkrum símtölum, fara einu sinni eða tvisvar á
klósettið og ná þér í snarl í ísskápinn. Og þá kemur stundum fyrir
að þú ert búinn að gleyma hvaða
mynd þú varst að horfa á.
En hvaða máli skiptir þetta?
Hverjum stendur ekki á sama um
það að DVD tæknin breyti aðgengi
og upplifun fólks á kvikmyndum?
Og er þessi kenning nokkuð annað
en væl í gömlum bíómyndakalli
sem tekur Billy Wilder fram yfir
Steven Seagal?
Hugsanlega ekki. Í öllu falli hef
ég horft á hverja einustu Seagal
mynd sem gerð hefur verið í sjónvarpinu á síðkvöldum. Þegar hann
hefnir sín fá vondu kallarnir svo
sannarlega að finna til tevatnsins

¥ Ö¹ GÎMLU GËÈU DAGA
En þrátt fyrir það sem ég segi, eru
að minnsta kosti tíu góðar bíómyndir
framleiddar
árlega.
Reyndar verður að viðurkennast
að í þá svokölluðu gömlu góðu
daga voru framleiddar mun fleiri
en tíu góðar myndir á ári, en þá
verður að hafa í huga að sjónvarp
þekktist varla á þeim tíma. Kvikmyndir voru aðdráttarafl fyrir
hugfangna áhorfendur sem höfðu
fátt betra við tímann að gera,
næstum ekkert annað. Núna geturðu horft á raunveruleikaþátt í
iPodinum þínum á meðan þú ert á
heimleið úr vinnunni og verið í
símanum á sama tíma.
Við þjáumst öll af athyglisbresti nú um stundir. Jafnvel sálfræðingurinn sem segir þér að
barnið þitt sé haldið athyglisbresti
er upptekinn af rauða ljósinu sem
blikkar á símanum hans. Hann
langar að vita hvort konan hans
ætlar að hafa pasta í kvöldmatinn
eða ekki. Meira að segja meðan ég
er að skrifa þetta er ég á þönum
um allt. Ég get varla beðið þess að
komast heim til að sjá aftur myndina „The Seventh Seal“ (1957) eftir
Ingmar Bergman. Hefur hún staðist tímans tönn eða er hún kannski
bara hallærisleg núna?
En hvað er það sem veldur
þessu öllu? Líkt og með flest í
Hollywood eru það peningarnir
sem ráða þegar öllu er á botninn
hvolft.
6ÎLDIN F¾RAST TIL UMBOÈSSKRIFSTOFA
Fjármögnun stórmyndanna hefur
meira að segja tekið miklum breytingum á undanförnum árum. Áður
fyrr stóðu kvikmyndaverin undir
henni sjálf en núorðið vilja þau fá
fleiri í lið með sér. Þetta má greinilega sjá á upphafskynningum kvik-

mynda nú til dags: „Jack Cheese
Productions presents a Milky Way
Company picture in association
with Canal Plus and Trojans in a
Universal Picture…
Allt snýst
þetta um að dreifa áhættunni. Og
hverjir finna þessa meðframleiðendur fyrir kvikmyndaverin?
Stundum gera þau það sjálf, en
iðulega fá þau umboðsskrifstofur
til að finna meðframleiðendur –
CAA, ICM og UTA eru þær stærstu
á þessu sviði.
Um leið og hlutverk umboðsskrifstofanna verður viðameira,
verða völd þeirra meiri. Þær fá að
koma einhverjum umbjóðenda
sinna að í myndinni: leikara, leikstjóra, handritshöfundi, jafnvel
umsjónarmanni mötuneytis. Þegar
svo margar hendur koma að verkinu, verða völd og áhrif leikstjóra
og leikara minni nema þeir heiti
Spielberg eða Cruise… og kannski
duga þau nöfn ekki til.

 TJALDIÈ OG SKJ¹INN ¹ SAMA TÅMA
Þannig að þrátt fyrir að allir sem
að málinu koma vilji að myndin
verði að veruleika á kvikmyndatjaldinu, vilji að hún verði frumsýnd með pomp og prakt, rauðum
dregli og kavíar, er engin trygging
fyrir því að hún verði ekki komin
á mynddisk eftir einn eða tvo mánuði. Líkt og gerðist á þessu ári með
kvikmynd Stevens Sonderbergh
„Bubble“, munu myndir æ oftar í
náinni framtíð verða gefnar út á
mynddisk samtímis og þær eru
frumsýndar eða jafnvel alls ekki
sýndar í kvikmyndahúsum.
En er þetta af hinu illa fyrir
kvikmyndargerðarmenn? Ég er
einn þeirra og verð að viðurkenna
meðan ég skrifa þetta að ég er ekki
viss. Myndi ég vera ánægður með
að myndin mín færi sem fyrst á
mynddisk frekar en að hún færi
ekki neitt? Vitanlega. Myndi ég
ekki frekar vilja sjá myndina mína

sýnda í þúsundum svefnherbergja,
en einungis í heilabúinu á mér?
Vitanlega vildi ég það frekar.
Þegar allt kemur til alls met ég
það svo að kvikmyndabransinn
muni lifa þetta af. Leikararnir og
leikstjórarnir munu kvarta yfir
auknum áhrifum heimabíóanna, en
þeir munu halda áfram að búa til
kvikmyndir.
Kvikmyndaverin
munu halda sínu striki, rétt eins og
þau hafa gert þrátt fyrir talmyndir,
litmyndir, sjónvarp, þrívíddarmyndir, iPodinn, stafrænar myndir
og hvað svo sem næsta tækniundur
kemur til með að heita.
Og ég veðja á að breiðtjaldið
muni einnig lifa þetta af. Fólk vill
áfram láta skemmta sér, það mun
alltaf sækjast eftir þessum skynhrifum sem það getur einfaldlega
ekki fengið eitt síns liðs heima hjá
sér. Og eins og ástand heimsmála
er í dag, sýnist þörfin fyrir hlátur
og grát, gleði og eldmóð, vera
meiri en nokkru sinni.
Lengi lifi breiðtjaldið!
Á hinn bóginn er nýjasta myndin mín 74 mínútna löng heimildarmynd sem heitir „Yippiee“. Og enn
sem komið er höfum við ekki náð
að gera dreifingarsamning við
kvikmyndahús. Við vitum hins
vegar að myndin verður seld á
mynddisk.
Lengi lifi heimabíóin!
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URLEIKSTJËRI MYNDANNA
b"OB  #AROL  4ED
 !LICEn 
b!N 5NMARRIED
7OMANn 
b$OWN AND /UT
IN "EVERLY (ILLSn
 b%NEM
IES ! ,OVE 3TORYn
 OG FLEIRI MYNDA (ANN
HEFUR FJËRUM SINNUM VERIÈ TIL
NEFNDUR TIL «SKARSVERÈLAUNA

ÓDÝRT FYRIR ALLA!
400
gr.

5990

bæti
p
u
a
k
í
ja
lg
y
f
Piparkökur
r. 2000
k
ir
f
y
m
u
p
u
a
öllum k

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

4990

99

HEIMA-KARAOKE

SÍDER
• Epla / peru
• 0,65 ltr.

99

• Sett með mixer, hljóðnema,
köplum og DVD
• Auka DVD á 1290 pr stk

pr. dós

NIÐURSUÐUVÖRUR - 1/1 DÓS
• Perur / ananasskífur / blandaðir ávextir
• Ferskjur, 6 x 425 gr., kr 399

3990
FJARSTÝRÐUR BÍLL

19

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

pr. stk.

5990

RAUÐ KERTI

BABY BORN

• H: 30 cm

19.900

• Special Edition
• Dúkka með fylgihlutum

21'' SJÓNVARP M/DVD SPILARA

5990

199

PIZZAOFN

• Textavarp
• Nicam stereo
• Skart- og AV-tengi
• Silfrað/ svart eða málmlitað / hvítt

SPRITTKERTI - 100 Í PK

• OBH Nordica Pizza Pronto
• 1200 W, 3 stillingar, 350°
• Steinplata
• 2 gerðir af pizzaspöðum fylgja með

• Hvít
• Stór hvít sprittkerti, 10 í pk, kr 269

1990
JÓLATRÉSFÓTUR

189

9999

RÚÐUVÖKVI

BOSCH BORVÉL 12V GSR

• 4 ltr

• 2 rafhlöður fylgja

• Jólasveinn

Opið frá 09:00 til 23:00

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

ÓDÝRT FYRIR ALLA!
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Dauðir fiskar og lifandi manneskjur
nema hvað hann var sá
sem kom með gullið,
hinir voru með reykelsi
og myrru. Persónulega
held ég að það hafi verið
Baltasar sem kom með
gullið, það smellpassar
við Baltasar vin minn
sem er mikill höfðingi.
Sýrlendingar
sem
eru vel að sér í fornum fræðum
halda því fram að hin raunverulegu nöfn vitringanna hafi verið
Larvandad, Gushnasaph og Hormisdas. Sem getur vel verið að sé
rétt hjá þeim án þess að við Andri
tökum afstöðu til þess.
Reyndar hafa menn lengi velt
því fyrir sér af hverju vitringar
völdu þessar gjafir handa fátækum trésmið og fjölskyldu hans.
Sumir halda því fram að vitringarnir hefðu sýnt meiri visku ef
þeir hefðu fært fólkinu einhverja
nytjahluti – nema þetta hafi verið
sérvitringar. En mér finnst þetta
vera prýðilega táknrænt fyrir
hversu erfitt það er og hefur alltaf
verið að velja jólagjafir svo að
öllum líki.

-ÒTUR OG MÒTUR

fjallað um jólaÍ Dagbók Þráins Bertelssonar er
Rætt er um lofsvert
föstu-aftökur í beinni útsendingu.
r mættu taka sér til
fordæmi jólasveinanna sem margi
félaga Larvandad,
fyrirmyndar og loks er minnst á þá
og villigæsakæfu.
Gushnasaph og Hormisdas, mútur
(OLLUR SKYNDIBITI
Nú er allt upp á holl$ESEMBER
ustuna
hérna
á
heimilinu áður en
maður fagnar fæð35..5$!'52
ingu Frelsarans með
steiktum
gæsum,
hamborgarhrygg,
hangiketi,
rjómaís, smákökum og krydduðum kræsingum í 13 daga og 13
nætur samfleytt.
Ég nennti ekki að elda í kvöld
og stakk upp á skyndibita. Það
fékk dræmar undirtektir þar til
mér hugkvæmdist að stinga upp á
nýjum veitingastað sem býður
upp á hollan skyndibita, lífrænt
ræktaðan og meinhollan.
Við fengum okkur að borða í
Tryggvagötu á stað sem heitir
ICELANDIC FISH & CHIPS sem
þýðir „íslenskur fiskur og franskar“. Reyndar voru þeir ekki með
franskar. Fiskurinn var óaðfinnanlegur en staðurinn á eftir að
slípast dáldið til að geta slegið



Kæra
Dagbók
Þráinn Bertelsson skrifar

Hamborgarabúlluna út sem minn
uppáhalds skyndibitastað. Til
dæmis væri upplagt að hafa
frammi alls konar sósur og krydd
handa gestum án þess að rukka
aukalega fyrir hverja fingurbjörg
af krydduðu skyri.
Sem sagt prýðilegur skyndibiti,
en heldur í dýrari kantinum fyrir
minn smekk.

6ITRINGAR Å
¥SAKSSKËLA
$ESEMBER
Jólaskemmtun
í
Ísaksskóla.
Andri
lék vitring. Þeir
-.5$!'52
voru í flottum búningum en sögðu fátt,
eins og vitringa er siður. Það hlýtur að vera gaman að fá að leika
persónu sem er í glæsilegum búningi en þarf ekki að læra langan
texta utanað.
Almennt er talið að
vitringarnir
þrír
hafi heitið Baltasar, Melkíor og
Kaspar. Andri var
ekki alveg klár á
því hvern þeirra
hann var að leika,



&ORGANGSVERKEFNI ¹ FRÁTTASTOFUM
Byrgismálin
eru
heldur hráslagaleg.
$ESEMBER
Fyrir mína parta
hefði þessi frétt
alveg mátt bíða
¶2)¨*5$!'52
fram yfir þrett-
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Jólasveinarnir
koma með í skóinn
handa smáfólkinu á
hverjum morgni.
-)¨6)+5$!'52
Embættisfólk og
starfsmenn í öllum
stofnunum og stórfyrirtækjum
mættu taka þessa afkastamiklu
og stundvísu heiðursmenn sér til
fyrirmyndar. Allt gengur eins og
það á að ganga, enginn seinkun á
neinu máli og allir fá góða fyrirgreiðslu, jafnvel betri en þeir
eiga skilið – og umfram allt er
engin pólitík í spilinu.
Sem minnir mig á að ég var að
lesa á Netinu notalega sögu af
hinum rausnarlega Geira á Goldfinger og vinum hans
Gunnari Birgissyni og
Ármanni á Alþingi á
styrktarsamkomu fyrir
HK í Kópavogi.
Slóðin á söguna
er blogdog.blog.
is. Það er líflegt að fylgjast með fréttum á blog.is
– sem er einstaklega vel
heppnuð
bloggsíða
hjá Mogganum.
Ég
er
soldið
kvefaður
og logandi
hræddur um
að missa röddina.
Út frá því fór ég
að hugsa um
orðalagið
„að
fara í mútur“ sem er notað
um raddbreytingu hjá strákum
á
kynþroskaskeiði. Þá rann
alltíeinu upp fyrir mér
að orðið mútur er sennilega
skylt latneska orðinu „mutatio“ sem þýðir „breyting“. Þess
vegna er út í bláinn að tala um að
stjórnmálamenn fari í mútur.
Þeir breytast ekki.
„Ætli Óskar Bergsson sé endanlega kominn úr
mútum?“
$ESEMBER
„Ósköp
ætlar
Gunnar Birgisson
að vera lengi í
&)--45$!'52
mútum.“
Svona setningar
bera vott um lélega máltilfinningu.
$ESEMBER



ándann. En æsingurinn í fréttastofum er orðinn svo mikill að það
er að verða fastur siður að krossfesta einhvern vesa-ling á aðventunni í beinni útsendingu.
Fyrir síðustu jól var sá krossfesti svo stálheppinn að hafa kvatt
þetta jarðlíf fyrir nokkrum árum
svo að hann var löglega afsakaður
frá því að veita sjónvarpsviðtöl.
Að þessu sinni er lifandi maður
tekinn fyrir. Hann virkar á mig
eins og dæmigerður geðvillingur. Ég sá kvikmynd um hann
og meðferðaraðferðir hans
fyrir að ég held tveimur
árum og skil ekki enn
þann dag í dag að enginn úr eftirlitsiðnaði
ríkisins skuli hafa talið
það í sínum verkahring
að tékka á honum.
Ef menn reka fyrirtæki og sýsla með
dauða fiska eru heilbrigðisyfirvöld
og
hvers konar eftirlitsaðilar inni á gafli hjá
þeim, að ég tali nú ekki
um skattmann. En þeir sem
eru með lifandi fólk í höndunum virðast ekki vera undir
neinu eftirliti – og hef ég
þó
aldrei
heyrt
minnst á að fiskverkendum detti
í hug að misnota
dauðar
ýsur,
hvað þá standa í
BDSM-sambandi
við þær.
Mín vegna mættu fréttahaukar
gjarna veita því athygli að stór
hluti þjóðarinnar er á þessum árstíma með hugann við jól og jólahald. Sjálfsagt eru fréttastjórar
fjölmiðla með langa lista yfir aðila
sem eiga það skilið að vera krossfestir opinberlega en spurningin
er hvort krossfestingar séu viðeigandi forgangsverkefni fréttastofa á jólaföstunni.
Fréttatímar sem eru samansúrraðar frásagnir af mönnum sem
nota farsíma til að útbreiða myndir af besefanum á sér eða sitja
fyrir allsberir á Netinu mega
gjarna bíða þar til eftir jól. Einkum vegna þess að þetta eru ekki
fréttir af stóratburðum sem eru
að gerast hér og nú, heldur er um
að ræða fréttir sem fréttamenn
geta mótað að vild sinni og birt við
hentugleika.
Sólveig ávítaði mig í morgun
fyrir að taka ekki nægan þátt í
jólaundirbúningnum. Ég fór í
mikla fýlu. Það eina sem ég tek
ekki í mál að sinna er að pakka inn
gjöfum og skrifa jólakort. Ég kann
ekki að pakka neinu inn nema þá í
plastpoka og það langar engan að
fá plastpoka í jólagjöf. Og ef ég á
að skrifa jólakort dettur mér
aldrei neitt í hug nema „Gleðileg
jól og farsælt komandi ár. Þökkum
liðið. Sólveig og Þráinn.“
Og hvern langar að
fá svoleiðis jólakveðju?



6ILLIG¾SAK¾FA
Paté, kæfa, terrine?
Sólveig fann þessa líka fínu
uppskrift að villigæsakæfu, paté
eða terrine. Ég fylgdi uppskriftinni út í æsar. Þorði ekki öðru því
að hún var alltaf að gefa mér
auga. Þetta var heljarmikið puð,
ekki síst að úrbeina gæsirnar og
hakka höglin.
En allt gekk það að óskum þar
til ég kom að síðustu línu í uppskriftinni. Hún hljóðaði svo:
„Bakist við 90° í vatnsbaði þar til
innri hiti er orðinn 67°.“
Hvaða endemis rugl er þetta?
Ég fer daglega í gufubað sem er
92° og er ekki enn þá orðinn að
kæfu.
Ekki þyrði ég að gefa út matreiðslubók og eiga það á hættu að
prentvillupúkinn eða eigin afglöp
eyðilegðu jólin á mörg þúsund
heimilum.
GLEÐILEG JÓL!
Lesendum Fréttablaðsins og landsmönnum
öllum:
HEILSA
OG
FRIÐUR!
P.S.
Ég bakaði kæfuna í
litlum
skálum við 190°
hita í klukkutíma
og korter – og
árangurinn er
dásamlegur.
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Þetta er 240 hestafla bíll og
hann segir ekki ha? þegar
ég stíg á bensíngjöfina.
«LI UM SILFURLITAÈA KAGGANN SINN SEM
HANN KEYPTI Å SUMAR OG FRÒIN KALLAR
'R¹A FIÈRINGINN

TIMAMOT FRETTABLADIDIS
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Skipverjum á njósnaskipi sleppt

 5PPBYGGING HAFIN Å

¶ENNAN DAG ¹RIÈ  VAR ¹HÎFNIN ¹ NJËSNASKIPINU
0UEBLO L¹TIN LAUS ÒR HALDI EFTIR ELLEFU M¹NAÈA VIST
3KIPIÈ MEÈ  MANNA ¹HÎFN VAR HERTEKIÈ AF .ORÈUR
+ËREUMÎNNUM  JANÒAR  OG HÁLDU ÖEIR ÖVÅ
FRAM AÈ SKIPIÈ HEFÈI ROFIÈ LANDHELGI .ORÈUR +ËREU
,YNDON " *OHNSON "ANDARÅKJAFORSETI VARÈ ¾VAREIÈUR
(ANN HÁLT ÖVÅ FRAM AÈ TAKA SKIPSINS TENGDIST NÕ¹RSSËKN
¶JËÈFRELSISFYLKINGARINNAR 4ET SËKNINNI ÖËTT EKKI V¾RI
UNNT AÈ F¾RA SÎNNUR ¹ ÖAÈ "ANDARÅKJASTJËRN REYNDI
AÈ F¹ ®RYGGISR¹È 3¶ TIL ÖESS AÈ FORD¾MA TÎKU 0UEBLO
OG ÖRÕSTI ¹ 3OVÁTRÅKIN UM AÈ F¹ .ORÈUR +ËREU TIL ÖESS
AÈ SLEPPA ¹HÎFNINNI %LLEFU M¹NUÈIR LIÈU ¹N ÖESS AÈ
ÖESSAR TILRAUNIR B¾RU ¹RANGUR OG ¹HÎFNIN S¾TTI ILLRI
MEÈFERÈ Å PRÅSUND +IM )L SUNG ¶AÈ VAR EKKI FYRR EN
SKIPSTJËRINN SKRIFAÈI UNDIR J¹TNINGU UM AÈ HANN HEFÈI
VERIÈ AÈ NJËSNA UM .ORÈUR +ËREU AÈ ¹HÎFNIN VAR
L¹TIN LAUS *¹TNINGARSKJALIÈ VAR SVO NOTAÈ Å ¹RËÈURS
STRÅÈI NORÈANMANNA GEGN HÎFUÈRÅKI HEIMSVALDASINN
ANNA "ANDARÅKJUNUM *OHNSON FORSETI VAR HARÈLEGA







GAGNRÕNDUR HEIMA FYRIR LINKIND OG HVERNIG HANN HEFÈI
HALDIÈ ¹ M¹LINU 'AGNRÕNENDUR HÁLDU ÖVÅ FRAM AÈ
BEITA HEFÈI ¹TT .ORÈUR +ËREU REFSINGUM OG VIÈSKIPTA
ÖVINGUNUM -¹LIÈ VAR ENN EITT ¹FALLIÈ FYRIR UTANRÅKIS
STEFNU "ANDARÅKJANNA GAGNVART KOMMÒNISTARÅKJUNUM





0LYMOUTH Å -ASSACHUSETTS
FYRSTU NÕLENDU %VRËPU
MANNA ¹ AUSTURSTRÎND
!MERÅKU
0¹LL «LAFSSON SK¹LD LÁST
 ¹RA AÈ ALDRI (ANN ORTI
MEÈAL ANNARS b« BLESSUÈ
VERTU SUMARSËLn
,IÈHLAUPINN %DDIE 3LOVIK
TEKINN AF LÅFI &YRSTI "ANDA
RÅKJAMAÈURINN TIL ÖESS AÈ
HLJËTA ÖAU ÎRLÎG SÅÈAN Å
BORGARASTRÅÈINU
.IXON VARAFORSETI
"ANDARÅKJANNA HEIMS¾KIR
¥SLAND
-INNIHLUTASTJËRN %MILS
*ËNSSONAR TEKUR VIÈ VÎLD
UM
TÎK VERÈA Å MIÈB¾
2EYKJAVÅKUR b¶ORL¹KS
MESSUSLAGURINNn

3)'-!2 " (!5+33/. "/2¨!2 3+®45 /&4  2)

FÆDDUST ÞENNAN DAG

2ICKY -ART
IN SÎNGVARI
ER F¾DDUR


¶%44! '%2¨)34  $%3%-"%2 

2YAN 3EAC
REST SJËN
VARPSMAÈUR
ER F¾DDUR


Hjartans þakkir færum við öllum þeim sem
sýndu okkur samúð og hlýhug við fráfall
móður okkar, tengdamóður, ömmu og langömmu,

Kristjönu Margrétar
Sigurðardóttur,
Granaskjóli 12, Reykjavík.

Sérstakar þakkir færum við þeim ættingjum og vinum
sem heimsóttu hana í veikindum hennar og starfsfólki á
Hrafnistu í Hafnarfirði fyrir góða umönnun. Við óskum
ykkur öllum gleðilegra jóla og farsældar á komandi ári.
Guðmundur Pétursson
Þórunn Kristjánsdóttir
Ingibjörg Pétursdóttir
Einar Gylfi Jónsson
Sigurður Pétursson
Hansína Hrönn Jóhannesdóttir
barnabörn og langömmubörn.

Frænka okkar,

3KATAN ER MIKILS MEGNUG
Þeir eru ófáir sem halda fast í þann sið
að snæða skötu á Þorláksmessu. Sigmar
B. Hauksson er einn þeirra, en hann
sótti skötuveislur á Naustinu í tuttugu
og tvö ár, þar til að veitingastaðnum var
lokað. „Þetta var alltaf sami hópurinn.
Við sátum við kóngaborðið á Naustinu,
þar sem erlendir þjóðhöfðingjar og konungar og drottningar Norðurlandanna
höfðu setið í veislum. Það greip okkur
mikið vonleysi þegar staðnum var lokað
í fyrra,“ sagði Sigmar.
Sigmar er ættaður af Vestfjörðum,
en skötuhefðin er talin eiga ættir sínar
að rekja þangað. „Heima hjá mér var
skatan étin af og til yfir veturinn, ekki
bara á Þorláksmessu,“ sagði Sigmar,
sem gerir slíkt hið sama í dag. „Konan
mín er líka Vestfirðingur og mikið fyrir
skötu. Við fáum okkur til dæmis smá
skötubita í hádeginu á gamlársdag. Það
er mjög gott ef maður er að vaka lengi
fram eftir og drekka mikið, þá er maður
alveg galvaskur daginn eftir,“ sagði
Sigmar. Hann hefur jafnframt tröllatrú
á mætti skötunnar.
„Fyrir nokkrum árum heyrði ég
erindi um skötu sem Halldór Hermannsson flutti á ráðstefnu um séreinkenni
Vestfirðinga. Hann sagði, og ég er alveg
sammála honum, að fólk sem borðaði
skötu færi að tala tungum. Ég hef sagt
það við erlenda vini mína að maður
verði svolítið „high“ af henni,“ sagði
Sigmar. Hann hefur einnig heyrt sögur
af því að skata fái læknað ýmiss konar
magakvilla. „Hallur kaupmaður, sem
var með Svalbarða á Framnesvegi, sagði
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mér að það hefði komið til hans talsvert
af fólki með magasár og magabólgur
sem engin meðul hefðu læknað. Svo
fékk það sér skötu, og hákarl þess á
milli, og varð eins og nýtt,“ sagði Sigmar,
sem hefur lengi velt því fyrir sér að
benda Kára Stefánssyni á lækningamátt
skötunnar. „Ég hitti hann stundum í
ræktinni, ég hef bara gleymt að minnast
á þetta við hann,“ sagði hann grafalvarlegur.
Í fyrra reyndu Sigmar og félagar
hans fyrir sér með skötuveislu í heima-

húsi, en hann segir það ævintýri ekki
hafa gengið nógu vel. Í ár ætlar hópurinn því að leggja leið sína á veitingahúsið
Lauga-Ás. „Við bindum gríðarlegar
vonir við þann stað, þar eru miklir
fagmenn sem kunna þetta,“ sagði
Sigmar, sem að vonum finnst ómissandi
að bragða skötu á Þorláksmessu. „Það er
mjög skemmtilegur siður, eins og að fá
sér saltkjöt og baunir á sprengidag. Mér
finnst mjög gaman að við eigum þessa
siði og að þetta tilheyri okkar menningu,“ sagði hann.
SUNNA FRETTABLADIDIS

Óla S. Þorleifsdóttir
Hrafnistu, Vífilsstöðum, Garðabæ,
Áður Dalalandi 4, Reykjavík,

andaðist á Vífilsstöðum miðvikudaginn 20. desember.
Minningarathöfn fer fram frá Fossvogskapellu
fimmtudaginn 28. desember kl. 15.00.
Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir og afi,

Aðstandendur.

Þórður Þorgeirsson

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Hildur Emilía Pálsson
Hjúkrunarheimilinu Eir, áður Stigahlíð 4

Staðarseli 3, Reykjavík,

verður jarðsunginn frá Háteigskirkju miðvikudaginn
27. desember kl. 13.00.

Maðurinn minn,

Inga Magdalena Árnadóttir
Árni Þórðarson
Inga Jytte Þórðardóttir
Ólafur Már Ólafsson
Birgitta Svava, Steinar Þór, Þórunn Inga og Þorgeir.

Gunnar Guðmundsson

lést að kvöldi 19. desember. Jarðarförin auglýst síðar.
Stefánía Stefánsdóttir
Anna Guðnadóttir
Stefán H. Stefánsson
Kittý Stefánsdóttir
Hrafnhildur Stefánsdóttir
ömmu og langömmubörn.

Björn Valgeirsson
Jórunn Magnúsdóttir
Ólafur Ólafsson
Valur S. Ásgeirsson

lést á sjúkrahúsinu Egilsstöðum 17. desember.
Jarðarför fer fram í Djúpavogskirkju föstudaginn
29. desember kl. 14.00.
Fyrir hönd aðstandenda
Þórdís Guðjónsdóttir

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar,
fósturfaðir, tengdafaðir, afi og langafi,

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

lést á heimili sínu, Skólastíg 16, Stykkishólmi,
þriðjudaginn 19. desember. Útför hans fer fram frá
Stykkishólmskirkju föstudaginn 29. desember kl. 14.
Helga Magðalena Guðmundsdóttir
Skúli Guðmundur Ingvarsson
Páll Kristinn Ingvarsson
Atli Már Ingvarsson
Hrefna Jónsdóttir
Barnabörn og barnabarnabörn

Brynja Harðardóttir
Kolbrún Jónsdóttir
Sesselja Eysteinsdóttir
Gunnar Ólafsson

Útför elskulegrar móður okkar,
tengdamóður, ömmu og langömmu,

Sigríðar Fannýjar
Ásgeirsdóttur
frá Lækjarbakka, Skagaströnd,

fer fram frá Hólaneskirkju, Skagaströnd,
¿mmtudaginn 28. des. kl. 14.
Ása Jóhannsdóttir
Pétur Steinar Jóhannsson Guðrún Víglundsdóttir
Gissur Rafn Jóhannsson
Gyða Þórðardóttir
Gylfi Njáll Jóhannsson
Guðrún Ólafsdóttir
ömmubörn og langömmubörn.
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Úr fjötrum til frelsis
Amal Tamimi er fædd
og uppalin í Jerúsalem
í Palestínu en flúði aðstæður sínar og eiginmanninn og fluttist til
Íslands árið 1995 með
börnin sín fimm. Sigríður Hjálmarsdóttir hitti
Amal í Alþjóðahúsinu
við Hverfisgötu en þar
starfar Amal í dag.

A

mal byrjar á að
nefna það hvað
aðstæður og menning í Palestínu eru
mikið öðruvísi en
til dæmis hér á
landi. „Það er sama hvort þú ert
múslími eða eitthvað annað því
þar er íslam ríkjandi og menning
hennar gengur yfir allt landið,“
segir Amal og bætir því við að eins
og í flestum öðrum múslímalöndum þá gefi lögin körlum meiri
réttindi en konum í Palestínu.
„Við ölumst upp við það í Palestínu að besta lífið fyrir stelpur
sé að vera giftar, eiga börn, vera
húsmæður og svona,“ segir Amal
sem giftist sjálf sextán ára gömul.
„Besti aldurinn fyrir stelpur til að
gifta sig sé milli 16 og 23 ára. Ég
get ekki sagt að fjölskyldan mín
hafi sagt mér að ég yrði að giftast
fyrrverandi manninum mínum
heldur spurðu þau mig. Ég var
mjög ánægð að vera gift þegar ég
var sextán ára því það þótti mjög
fínt og flott að vera trúlofuð á
þeim aldri,“ segir hún og hlær.
„Hann var tíu árum eldri en ég
enda eiga karlmenn að vera tilbúnir til að kvænast áður en þeir
biðja konu. Þeir eiga að vera
komnir með húsnæði og menntun,
byrjaðir að vinna og búnir að safna
pening þannig að allir hlutir séu
tilbúnir fyrir fjölskylduna. Stelpur eiga hins vegar ekki að hugsa
um þessa hluti.“

3TELPUR TELJAST EKKI MEÈ
„Þegar við giftum okkur var maðurinn minn tilbúinn og ég flutti
bara inn til hans með ný föt,“ segir
Amal og útskýrir að þegar stelpur
gifti sig fái þær heimanmund til
að kaupa ný föt og skartgripi og
annað sem þær þurfa að eiga á
nýja heimilinu. „Stelpur fara ekki
með neitt með sér frá heimili foreldra sinna heldur kaupa sér allt
nýtt. Gamla dótið geta þær bara
skoðað þegar þær heimsækja
mömmu sína og það er voða
skemmtilegt,“ segir Amal og skellir upp úr.
Amal segir eiginmanninn hafa
verið mjög venjulegan millistéttarmann. „Hann vann sem blaðamaður og var á ágætis launum.
Við eignuðumst börn alveg strax
þannig að ég var orðin mamma
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sautján ára gömul,“ segir Amal og
bætir því við að þarna giftist fólk
til þess að eignast börn. „Ef kona
er ekki orðin ófrísk innan sex
mánaða þá er hún drifin til læknis.“
Hjónin eignuðust fimm börn á
þeim sautján árum sem hjónabandið varði. „Ég eignaðist þrjár
stelpur til að byrja með en þær
teljast ekki með sem börn heldur
bara strákarnir. Það verður að

eignast stráka til að halda fjölskyldunafninu gangandi. Ef ég
hefði byrjað á að eignast þrjá
stráka þá hefði ég líklega ekkert
eignast fleiri börn, eða það hefði
að minnsta kosti enginn ýtt á mig
með það,“ útskýrir Amal og heldur áfram. „Ef kona eignast bara
stelpur þá nöldra allir í henni með
að eignast fleiri börn alveg eins og
hún eigi ekkert barn. Ég var komin
með þrjár stelpur og það þótti

alveg glatað,“ segir Amal en hún
eignaðist loks strák árið 1986.
„Það þótti hins vegar ekki nóg því
fólki fannst ég ekki geta látið hann
vera eina strákinn. Hann þurfti að
eignast bróður til að þeir gætu
stutt hvor annan. Þá eignaðist ég
fimmta barnið sem var strákur.
Annars hefði ég þurft að halda
áfram að eignast börn þangað til
ég fengi fleiri stráka.“
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3KËLI OG SKYLDUR
Aðspurð hvort hún hafi verið yfir
sig ástfangin allan tímann sem
hún var í hjónabandinu segir
Amal: „Sure,“ og hlær. „Eins og ég
sagði þá var fjölskyldan mín ekkert að ýta á mig með að gifta mig
en þegar ég hugsa um það eftir á
þá á náttúrlega ekkert að spyrja
sextán ára stelpu hvort hún vilji
gifta sig. Það er bara bull,“ segir
Amal og bætir við: „Ég var mjög
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glöð og ánægð með að gifta mig
og hætta í menntaskóla. Mér
þótti þetta voðalega flott,“
segir hún og hlær. „Eftir fyrsta
árið og fyrsta barnið þá áttaði
ég mig á því að kannski væri
þetta ekkert svo gott og fékk
það í gegn að ég lyki náminu.
Það gerði ég meðan ég gekk
með barn númer tvö og mamma
passaði eldri dótturina á meðan
ég var í skólanum.“ Amal segir
að þrátt fyrir að hún væri í
námi þá hafi hún ekki mátt
klikka neitt á skyldunum heima
fyrir og gagnvart eiginmanninum. „Ég þurfti að þrífa, elda,
læra og allt það en þetta gekk
upp.“
Amal lét sér hins vegar ekki
nægja að ljúka við menntaskólann heldur vildi hún halda
áfram að læra og fá sér síðan
vinnu. „Ég fór í viðskiptafræðinám og fékk skírteini upp á það
árið 1987 en þá var ég orðin
fjögurra barna móðir. Þá fór ég
að vinna og gerði það alveg
þangað til ég kom hingað til
Íslands.“ Amal segist ekki hafa
unnið neitt meira eða minna en
einstæðar mæður geri hér á
landi sem fara heim eftir vinnu
til þess að sjá um öll heimilisstörfin. „Þó að ég ætti mann þá
gerði hann ekki handtak heima
fyrir. Hann hafði sagt við mig
að ef ég vildi endilega vinna þá
gæti ég svo sem gert það en ég
þyrfti samt að rækja allar þær
skyldur sem ég hafði við heimilið.“
Amal segir að í Jerúsalem
sé það í lagi að konur vinni utan
heimilis þótt annars staðar í
Palestínu þyki það ekki gott.
„Ég hefði heldur ekkert hugsað
um að vinna úti nema af því að
konurnar í kringum mig voru
líka útivinnandi. Maðurinn
minn var líka voða stoltur af
mér út á við þótt hann væri það
ekki heima fyrir.“

,AMIN HEIMA FYRIR
Spurð hvort síðan hafi allt farið
í steik, segir Amal: „Það var
allan tímann allt í steik. Ef
þetta hefði bara verið slæmt
síðustu tvö árin eða eitthvað
svoleiðis þá hefði ég örugglega
beðið þangað til þetta myndi
lagast en þetta byrjaði strax.
Viðhorf okkar voru mjög ólík
strax í byrjun,“ segir Amal og
bætir því við að hún sé að eðlisfari mjög glöð kona og brosi
mikið. „Ég fæddist og ólst upp í
Jerúsalem og var yngst í fjölskyldunni. Allir voru mjög
góðir við mig og byggðu upp
sjálfstraustið hjá mér. Á heimilinu var mér kennt að segja
það sem mér bjó í brjósti og
gagnrýna ef mér fannst það
rétt. Þar var ég aldrei lamin
fyrir að hafa skoðanir,“ segir
hún en þegar hún flutti inn til
eiginmannsins tók annað við.
„Ég mátti ekki gagnrýna neitt,
ekki segja nei, ekki segja að ég
vildi gera eitthvað eða koma
með hugmyndir, af því ég var
„bara“ kona. Það skipti engu
máli þótt ég væri búin að
mennta mig meira en hann því
hann er karlmaður og ég kona
þannig að ég á alltaf að hlusta.“
Amal segist stundum hafa látið
það vera að segja sína skoðun á
málunum en stundum staðið
fast á sínu og þá sérstaklega
þegar dæturnar voru að nálgast unglingsár. „Það þurfti
jafnvel ekki meira en svo að ég
leyfði þeim að fara út að hjóla
en honum fannst það ekki rétt
og gat þá alveg truflast. Það
var mjög mikið um það að hann
yrði fokvondur yfir einhverjum svona smáhlutum.“
Amal telur að sumir karlmenn vilji ekki sýna að þeir
elski eða virði konuna sína því
það beri vott um veiklyndi.
„Maðurinn minn var alltaf í
vondu skapi og það var rosalega erfitt. Ég reyndi að halda
þetta út og tókst það í sautján
ár. Hann lamdi mig oft en þorði
ekki að lemja stelpurnar,“ segir
Amal og heldur áfram: „Hann
reyndi einu sinni að lemja eldri
dóttur mína en ég varð svo reið
að ég hefði frekar dáið en að
láta hann snerta dóttur mína.
Ég sagði honum að ef hann
byrjaði að lemja hana þá myndi
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maðurinn hennar taka við
og lemja hana líka síðar.
Þegar hún var sextán ára þá
sá ég hana standa frammi
fyrir pabba sínum og tala
við hann af algjöru virðingarleysi og það var ein aðalástæðan fyrir því að ég ákvað
að taka börnin og fara með
þau hingað. Ég hafði lesið
mikið um kjöraðstæður
fyrir börn og sá að ef börn
missa virðingu fyrir foreldrum sínum þá vissi það
ekki á gott.“

&LÒÈI FR¹ EIGINMANNINUM
Ég tók ákvörðun um að fara
með börnin í burtu frá
honum en þurfti hjálp til
þess. Bróðir minn, Salmann
Tamimi, hafði búið hér á
Íslandi í nokkurn tíma og
sótti
um
dvalarleyfi,
atvinnuleyfi og allt sem ég
þurfti svo ég gæti komið,“
segir Amal sem þurfti að
undirbúa þetta vel og fela
það fyrir öllum í kringum
sig að hún væri á förum
með börnin. „Ég sagði
engum að ég væri að fara
nema einni vinkonu minni
því ég þurfti að smygla
fötum út úr húsinu og til
hennar svo við færum ekki
allslaus til Íslands. Þetta
var rosalega erfitt. Ég byrjaði að undirbúa þetta í október og kom hingað í janúar,“ segir hún og rifjar upp
ferðina. „Ég sagði manninum mínum að ég væri að
fara með krakkana í heimsókn til systur minnar og
yrði þar allan daginn. Síðan
fór ég út á flugvöll og var
alveg rosalega hrædd alla
leiðina um að hann myndi
komast að því að ég væri
ekki hjá systur minni. Það
var ekki fyrr en ég var lent
hér á Íslandi sem ég gat
loksins slakað á.“
Amal hafði lengi talað
um það við manninn sinn
að hún vildi skilja við hann.
„Hann var alveg sáttur við
það svo lengi sem hann
fengi forræði yfir börnunum enda eru lögin þannig í
Palestínu. Ef konan flytur
frá manninum sínum þá
skilur hún eftir börnin sem
eru yfir ellefu eða þrettán
ára. Þegar þau síðan ná
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þeim aldri eiga þau að vera
hjá föður sínum því þá
þurfa þau ekki lengur á
hjálp móður sinnar að
halda í daglegu lífi. Ef kona
giftir sig aftur þá fara öll
börnin strax til föður síns
óháð því hversu gömul þau
eru,“ segir Amal og bætir
því við að rétturinn sé
almennt allur karlsins
megin í Palestínu. „Ef ég
vil skilnað þá get ég ekki
fengið hann nema eiginmaðurinn samþykki. Ég
var ekki fráskilin þegar ég
kom hingað enda þóttist ég
bara vera að fara að heimsækja systur mína en kom
alla
leið
hingað
til
Íslands.“
Bróðir Amal borgaði
flugmiðana fyrir Amal og
börnin en þegar hún var
farin að vinna hér á landi
borgaði hún honum það til
baka. „Fjölskyldan bjargaði
mér alltaf, líka þegar ég fór
í námið heima í Palestínu,
þá borgaði fjölskyldan mín
fyrir það og barnapössunina á meðan ég var í skólanum auk þess sem ég fékk
vasapening frá þeim. Þau
vildu umfram allt að ég
gæti lært.“

6ILDI ENGA VORKUNN
Aðspurð hvort það þyki
eðlilegt að menn berji konurnar sínar segir Amal:
„Það þykir kannski ekki
eðlilegt en ef þú kvartar
yfir slíku við einhvern
færðu strax spurningar um
hvað þú hafir gert rangt.
Þér er sagt að ef þú gerðir
hlutina rétt þá myndi hann
ekki lemja þig. Þannig að
þú færð engan stuðning frá
fólkinu í kringum þig til að
láta hann hætta. Í mesta
lagi mæta reiðir bræður
kvenna og lemja eiginmann
hennar til baka en það gengur aldrei lengra en það.“
Amal segir enga konu í
Palestínu leita til lögreglunnar til að kvarta undan
manninum sínum enda sé
lögreglan frá Ísrael. „Ef
kona færi til lögreglunnar
þá yrði hún útskúfuð úr
samfélaginu. Enginn myndi
virða hana og enginn myndi
giftast dóttur hennar. Fólk-

ið í kringum konur sem
sæta ofbeldi segir þeim að
þegja. Svona er þetta og það
er ekkert við því að gera.“
Sjálf segist Amal ekki
hafa gefið manninum sínum
tækifæri til að fara mjög
illa með hana. „Fyrstu skiptin lamdi ég hann til baka.
Síðan sá ég að ef ég gerði
það þá varð þetta bara
verra. Nágrannarnir heyrðu
í okkur og voru að spyrja
næstu daga hvernig ég
hefði það og voru að vorkenna mér,“ segir Amal og
bætir því við að hún sé ekkert fyrir vorkunnsemi frá
öðrum. „Ég reyndi bara eins
og ég gat að forðast slagsmál. Ef hann varð mjög
reiður reyndi ég að halda
mig frá honum eins og ég
gat en ég varð stundum blá
hér og þar,“ bætir hún við
og bendir á að konur
skammist sín fyrir að vera
barðar. „Ég held að þetta sé
ekki bara út af samfélaginu
heldur er þetta tilfinningin
sem konur fá ef þær eru
lamdar. Þær halda að það sé
þeim að kenna og halda að
ef þær haga sér öðruvísi þá
lagist þetta. Ég gaf honum
endalaus tækifæri eftir að
hann baðst afsökunar. Þetta
er ekki bara bundið við Palestínu heldur er þetta svona
með konur úti um allan
heim sem eru barðar. Maðurinn minn hætti þessu
aldrei og það tók mig sautján ár að fatta það,“ segir
hún og hlær.

3TËRH¾TTULEGT AÈ STINGA AF
Aðspurð hvað maðurinn
hennar hafi gert þegar hann
komst að því að Amal kæmi
ekki aftur segir hún: „Það
gerðist ekkert. Ég sótti um
skilnað og pappírarnir voru
sendir til hans. Hann trúir
ekki á íslenskt réttarkerfi
en samt fékk ég skilnaðinn í
gegn héðan. Maðurinn minn
gerði ekki neitt. Hann skrifaði ekki undir en samkvæmt
lögum
getur
dómari
úrskurðað skilnað eftir að
pappírarnir eru sendir þrisvar án þess að nokkur viðbrögð fáist. Hann hafði
ákveðinn umhugsunarfrest
og af því hann svaraði ekki

Þér er sagt
að ef þú
gerðir hlutina rétt þá
myndi hann
ekki lemja
þig. Þannig
að þú færð
engan
stuðning
frá fólkinu í
kringum þig
til að láta
hann hætta.

þá var bara úrskurðað að ég væri
fráskilin,“ segir Amal.
„Fyrst eftir að ég fór frá Palestínu var fólkið í kringum okkur í
miklu sjokki því ég yfirgaf Palestínu með fimm börn. Í Palestínu er
það bara þannig að maður fer ekkert
þaðan. Ég var rosalega virk kona í
kvennahreyfingu og pólitík og allt
og einn daginn hvarf ég bara. Vinir
mannsins míns hringdu mikið í mig
og báðu mig að koma til baka,“ segir
hún og bendir á að það séu sömu
virnirnir og hún hafði leitað til áður
en hún flúði. „Ég bað þá um að hjálpa
mér við að halda börnunum eftir
skilnaðinn. Ég sagði þeim að það
væri allt sem ég færi fram á. Þeir
gerðu hins vegar ekki neitt allan
þennan tíma fyrr en ég kom hingað.
Þá fóru þeir að lofa að gera þetta og
hitt til að aðstoða mig svo ég hefði
það betra. Ég treysti því ekki.“
Amal játar að það sem hún gerði
hafi verið stórhættulegt. „Ef ég
hefði farið til baka aftur hefði ég
líklega verið drepin. Það hefði verið
sett upp sem bílslys eða eitthvað
svoleiðis. Það hefði ekkert þurft að
skjóta mig. Þannig að þetta var
rosalega hættulegt enda þorði ég
ekki að fara þangað aftur fyrr en ég
var alveg viss um að hann væri
búinn að gifta sig aftur og eignast
börn með nýju konunni. Ég fór til
Palestínu í fyrra, eftir að hafa verið
hér á landi í tíu ár.“

0ABBINN HAFÈI ALDREI SAMBAND
Næstelsta dóttir Amal fór líka út
á síðasta ári og var hjá pabba sínum
frá maí til desember og var ánægð
með það. „Hann var líka mjög glaður að sjá hana aftur en hann á sitt
líf í dag og er ekkert að hugsa um
að taka við fimm börnum aftur,“
segir Amal sem tókst með tímanum
að slaka á og vera ekki hrædd um
að hann kæmi til að taka þau af
henni. „Ég sagði þeim að ekkert
þeirra færi aftur til Palestínu fyrr
en þau væru orðin átján ára og með
íslenskan ríkisborgararétt því þá
gæti ég bjargað honum eða henni til
baka aftur.“
Amal segir að þar sem börnin
hefðu ekki verið í neinu sambandi
við föður sinn í svo langan tíma þá
hafi orðið „pabbi“ ekki haft neina
þýðingu fyrir þau lengur. „Samskipti milli foreldra og barna þurfa
að vera miklu meira en bara blóðtengsl.“
Amal segir yngstu börnin þrjú
hafa saknað pabba síns dálítið til að
byrja með en eftir að þau fóru að
aðlagast hér og eignast vini þá hafi
þau hætt að hugsa um hann.
„Ég lét þau hringja í hann dálítið
til að byrja með en þegar ég fékk
símareikning upp á 137 þúsund út
af því að ég var svo góð að leyfa
börnunum að hringja í pabba, þá
ákvað ég að loka á það. Ég sagði við
krakkana að ef pabbi þeirra vildi
tala við þau þá gæti hann hringt í
þau því hann var með símanúmerið
okkar. En hann gerði það ekki.
Þannig að þá voru öll tengslin búin
milli barnanna og pabba þeirra.“
N¾GÈ Å DAG
„Fyrstu fimm árin á Íslandi voru
rosalega erfið. Það voru engin störf
í boði fyrir mig til að byrja með
nema við ræstingu, í fiskvinnslu
eða í bakaríi. Ég vann bæði við
ræstingar og í fiski tólf til þrettán
klukkutíma á dag til að eiga nóg af
mat handa öllum fimm börnunum
auk þess að leigja íbúð. Ég var hjá
bróður mínum frá janúar til apríl
en hann fór svo til Svíþjóðar í júní
þannig að ég var þá alein á Íslandi
án þess að kunna tungumálið, götunöfn eða neitt.“
Amal fannst það dálítið erfitt að
vera með skírteini upp á að vera
menntuð í viðskiptum en fá samt
enga vinnu annars staðar en í fiski.
„Það tók mig fimm ár að læra
íslenskuna nógu vel til að geta farið
í háskólann. Þar fór ég í félagsfræði
og byrjaði þá loks að finna mig
aftur og öðlast meira sjálfstraust.
Fram að því hafði ég mjög lítil samskipti við fólk því ég var bara að
vinna og svo heima að hugsa um
börnin,“ segir Amal en hún tók
félagsfræðina á þremur árum og
útskrifaðist árið 2004. „Þá fékk ég
starf sem fræðslufulltrúi, ráðgjafi
og túlkur hjá Alþjóðahúsinu,“ segir
Amal en hún og börnin hennar
fengu íslenskan ríkisborgararétt
árið 2002 og líður afar vel á Íslandi
í dag.
SIGRIDURH FRETTABLADIDIS

GLEÐILEG SKÍFUJÓL
OPIÐ Í DAG FRÁ 10:00 -23:00
Kringlunni • Smáralind • Laugavegi

2.499
Stiklur
Ómar Ragnarsson DVD

áritar

Áritar í dag kl:14:00
í Smáralind

2.499

2.199

Út og Suður
Gísli Einarsson DVD

áritar

Áritar í dag kl:14:00
í Smáralind

2.199
Love
The Beatles

The Concept of Calzamer Music

áritar

Bardukha

Áritar og spila í dag
kl:15:00 á Laugavegi

CD+DVD

2.199
Jól og Blíða
Baggalútur

2.499
Sálin og Gospel
Sálin

2.199
Please Don’t Hate Me
Lay Low

5 CD

2.799
100 Íslensk Jólalög
Ýmsir

2.499
Á móti sól í 10 ár
Á móti sól

2.499
Pottþétt 42
Ýmsir

2 CD

2 CD

2.499

2.499

1.999

2.199

Rokkskífan í 30 ár
Ýmsir

06.06.06
Bubbi

Verð geta breyst án fyrirvara

Lifandi Tónlist í kjallara Skífunar á Laugavegi
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Stórar lóðir í útjaðri byggðar
Í landi Gljúfurárholts í Ölfusi rís nú hvert einbýlishúsið af öðru á risastórum lóðum en þessi nýja byggð er staðsett í útjaðri
Hveragerðisbæjar. 130 hektara jörð var deilt niður í 6.000-9.000 fermetra lóðir með stórum byggingareitum og er fyrsta áfanga
að ljúka í uppbyggingunni. Sigríður Hjálmarsdóttir kynnti sér málið og fékk upplýsingar frá eigendum svæðisins, stærsta framkvæmda-aðilanum og álit skipulagsfræðings á þessu nýja fyrirkomulagi.
3IGRÅÈUR +RISTJ¹NSDËTTIR SKIPULAGSFR¾ÈINGUR

Ódýrari lausn fyrir
hestamenn
Þ

®RN +ARLSSON ANNAR EIGENDA SV¾ÈISINS

Nýjung í lóðaframboði
Þ

að er þegar byrjað að byggja á
sautján af þeim tuttugu lóðum
sem seldar voru í fyrsta áfanga
sem tekur yfir tuttugu hektara
landsvæði,“ segir Örn Karlsson og
bætir því við að hámarksstærð
húsanna sé 600 fermetrar þó flest
þeirra séu ekki svo stór. „Að
minnsta kosti tvö þeirra eru fast
að þeirri stærð en leyfilegt er að
byggja útihús á lóðunum og á ég
von á að eigendur eigi eftir að nýta
sér það þegar hverfið fer að þroskast.“
Örn bendir á að búið sé að
leggja reiðvegi víða í kringum
hverfið og almennt búið að efla
reiðvegakerfið í Ölfusinu þannig
að kjörið sé fyrir hestamenn að
notfæra sér þetta tækifæri. „Menn
hafa lagt sig fram við að færa reiðvegina af akvegum þannig að það
er hægt að ríða þvert um Ölfusið
án þess að snert nokkurn tíma
akvegi svo þetta svæði er mjög
vænt fyrir hestamennskuna,“
segir Örn en hann sér fyrir sér að
einhverjir noti réttinn til byggingu útihúsa fyrir heimilisiðnað
eða vinnustofu. „Þeir sem eru svo
vel settir að geta unnið heima geta
þarna skapað sér gott umhverfi,
hvort sem það er í hestamennsku
eða öðru.“

-IKLIR MÎGULEIKAR
Feðgarnir keyptu jörðina í þeim
tilgangi að byggja upp hverfi með

stórum lóðum og húsum. „Þetta er
ákveðin hugmyndafræði og finnst
mikið í Bandaríkjunum þó það hafi
ekki tíðkast hér á landi fyrr en það
er ákveðinn hópur sem finnst þetta
fýsilegur kostur, það er alveg
klárt,“ segir Örn en þetta er einmitt nýjung í framboði á lóðum af
því þessar lóðir eru við byggðarkjarna en ekki sér lóðir úti í sveit.
„Þegar þú ert kominn út í úthverfi
þá færðu eitthvað sem vegur upp
á móti því að þú ert kominn lengra
frá og þetta svæði býður upp á
mikla möguleika. Byggingareitirnir eru mjög stórir, arkitektúrinn frjáls, hæðamörk mjög rúm og
hægt er að staðsetja húsin innan
stórs byggingareits. Þannig að það
er enginn reglustikufílingur í
þessu hverfi.“
Bæjarstjórnin hefur samþykkt
áframhaldandi
uppbyggingu
í
kringum svæðið og deiliskipulag
fyrir annan áfanga hefur verið samþykkt. „Eftir að ákveðinni uppbyggingu hefur verið náð þá ætlar bæjarstjórnin að reisa þarna grunnskóla
en ákveðinn byggingarreitur er
fyrir hann á deiliskipulaginu,“ segir
Örn og bætir því við að í framtíðinni
verði þetta nýja hverfi í samfelldri
byggð við Hveragerði.
„Jörðin sem við keyptum er 130
hektarar og verður líklega öll í
þessum sama dúr en það er að
sjálfsögðu háð markaðnum,“ segir
Örn Karlsson.

essar lóðir eru mjög stórar,
hálfur til heill hektari, og má
segja að mörk borgar og sveitar
sem voru svo greinileg hér áður
fyrr séu svolítið að hverfa. Skilin
verða ógreinilegri en það er greinilega eftirspurn eftir þessum lóðum
og þetta er bara svar við eftirspurn,“ segir Sigríður Kristjánsdóttir, spurð um álit á þessari nýju
byggðarþróun.
„Ég hef velt því fyrir mér hvers
vegna slík byggð rísi ekki nær höfuðborgarsvæðinu,“ segir Sigríður
og bætir við: „Það er búinn að vera
mikill þrýstingur bæði frá Reykjavíkurborg og Kópavogi á að koma
hesthúsasvæðunum út úr byggð en
þau eru í sumum tilfellum lent inni
í henni miðri.“ Sigríður segir slíkt
einkennandi fyrir svokölluð jaðarbelti sem myndast um borgir. „Jaðarbelti eru landnotkun í kringum
borgir, fyrir hverfi sem er ekki
æskilegt að hafa inni í borginni.
Það sem gerist með svona jaðarbelti er að þegar landið verður svo
dýrt að það borgar sig að nota það
undir eitthvað annað þá færist
þessi byggð utar, hún stekkur út
yfir byggðina sem er komin í kring.
Kópavogur og Reykjavík hafa
verið að taka þessi gömlu hesthúsahverfi og byggt þar íbúabyggð
í staðinn,“ segir Sigríður og heldur
áfram: „Fyrir þá sem eru með
hesta er þá spurning hvort það
borgi sig ekki að fara alla leið í Ölfusið þar sem hægt er að fá ódýrari
lóð en í Kópavogi og Reykjavík. Á
lóðinni er hægt að byggja bæði ein-

býlishús og hesthús í stað þess að
reisa hesthús uppi á heiði þar sem
verið er að byggja nýja hesthúsabyggð fyrir höfuðborgarsvæðið.“

HUGAVERÈ ÖRËUN
Sigríður segir þessa þróun mjög
áhugaverða því þetta séu breytingar á búsetuþróun í dreifbýlinu.
„Landbúnaðarháskólinn var einmitt
með málþing um skipulagsmál og
búsetuþróun í dreifbýli á dögunum
því þetta er að breytast svo mikið á
Suðurlandi og í Borgarfirðinum.“
Aðspurð hvort þetta nýja skipulag sé líkt því sem gerist í Ameríku segir Sigríður: „Það sem er
amerískt við þetta er að þessir
svokölluðu „developerar“, sem
myndu hugsanlega geta kallast
byggðarþróunarfjárfestar, kaupa
jarðir, fá skipulagshönnuð eða
arkitekt til að hanna skipulagið og
fá svo verktaka til að framkvæma
þetta. Þá vaknar sú spurning hvort
íslenska skipulagslöggjöfin sé í
stakk búin til að takast á við þessa
fjárfesta.“ Sigríður segir þessa
fjárfesta kaupa einhverja spildu
og hanna hana alveg eftir sínu
höfði án þess að taka tillit til þess
sem er í kring. „Það er líka dálítill
póst-módernismi í því að finna
bara lausn á sínu en spá ekkert í
heildina,“ segir Sigríður en hún
telur að byggðarþróun verði eitt
af kosningamálunum í vor. „Flokkarnir munu eflaust fara að marka
sér meiri stefnu í þessum málum,“
segir Sigríður.

*ËNAS 'UÈMUNDSSON
HJ¹ !USTURBRÒ

Sælureitur með
andrými
V

erktakafyrirtækið Austurbrú
hefur verið stórtækast í uppbyggingu á Gljúfurárholtssvæðinu en það keypti átta lóðir. „Húsin
eru flest á bilinu 260-300 fermetrar en tvö húsanna eru miklu
stærri, eða um 500 fermetrar. Í
þeim er aukaíbúð í kjallara en
aðalhúsið er um 320 fermetrar,“
segir Jónas Guðmundsson hjá
Austurbrú.
Jónas segir fermetraverðið á
svæðinu vera það sama og í Hveragerði og á Selfossi sem er mun
ódýrara en á höfuðborgarsvæðinu. „Við vorum til dæmis að selja
rétt rúmlega fokhelt hús sem er
260 fermetrar á 33 milljónir. Síðan
erum við með 300 fermetra hús
sem eru seld alveg tilbúin á 49
milljónir.“
Spurður hvort þetta sé hugsað
sem herragarðar fyrir efnafólk
segir Jónas: „Við höfum nú aldrei
kynnt þetta sem herragarða eða
neitt þvílíkt. Við höfum reyndar
litið á þetta sem stór hús þar sem
fólk getur verið með sinn sælureit.
Þarna er hægt að hafa heimili,
vinnustofu, hesthús, garðrækt og
fleira en þarna er líka mikið andrými,“ segir Jónas og bætir því við
að upphaflega hafi verið miðað við
að hestamenn keyptu lóðirnar en
það hafi þó ekki verið sá hópur sem
hafi keypt nú þegar. N
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MIKIL JËLAINNKAUP OG
FERÈALÎG ¹ MILLI STAÈA
&ËLK ER HVATT TIL AÈ
L¾SA VEL BÅLUM SÅNUM
ÖVÅ ¹VALLT KOMA UPP
TILFELLI ÖAR SEM GJÎFUM
OG ÎÈRUM MUNUM ER
R¾NT ÒR ËVÎKTUÈUM
BÅLUM
-IÈBORGIN ER ALDREI EINS HEILL
ANDI OG ¹ ¶ORL¹KSMESSU )ÈANDI
MANNLÅF ¹ HVERJU GÎTUHORNI
TËNLEIKAR RJÒKANDI HEITT KAFFI
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SJ¹LFSÎGÈU JËLAÎLIÈ SEM ER
INNAN SEILINGAR %KKI L¹TA VEÈRIÈ
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Smáauglýsingasími
550 5000
Auglýsingasími Allt
550 5880
Þú getur pantað
smáauglýsingar á visir.is
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Heldur jólin allt árið um kring
Sennilega trúa ekki margir því
að hægt sé að reka verslun
eingöngu með jólaskraut. Sigríður María Birgisdóttir, annar
eigenda Jólahússins við Skólavörðustíg, er sjálfsagt á allt öðru
máli.
„Það er alveg troðfullt út úr dyrum
alla daga, allan ársins hring. Á
sumrin eru það náttúrlega mest
megnis ferðamenn sem koma og

þeir standa fyrir utan og bíða eftir
að við opnum á morgnana.“ Þó að
sumarviðskiptin séu mest við
ferðamenn í leit að fallegu íslensku
jólaskrauti er þó farið að færast í
aukana að Íslendingar komi í leit
að skrauti yfir sumartímann. „Við
erum með helling af dóti hérna
sem hefur söfnunargildi, fólk er
að safna að sér settum og kemur
allt árið til að kaupa sér hluti sem
vantar inn í, desember notar fólk
nú oftast til þess að kaupa handa
öðrum. Jólasveinarnir eru vinsæl-

ir í söfnun og fólk talar um að
kaupa einn á ári, maður verður nú
kominn á ellilífeyri þegar það
verður komið. Þetta eru nú þrettán sveinar, Grýla, Leppalúði og
kötturinn þannig að ef byrjað er í
ár má reikna sextán ár í þetta.“
Samkvæmt Sigríði eru þó sumir
sem taka styttri tíma í að safna
öllum sveinunum því nokkrir fastir viðskiptavinir séu eiginlega í
áskrift hjá búðinni, byrja að kaupa
í janúar og koma svo einu sinni í
mánuði til að bæta í safnið.

Vöruúrvalið í Jólahúsinu er
veglegt og þar er hægt að fá jólaskraut frá ýmsum löndum allt frá
Danmörku til Kanada. Íslenskt
handverk er einnig í hávegum haft
í versluninni, og það selst, að sögn
Sigríðar, mjög vel allt árið. „Það
hefur breyst mikið með Íslendingana að hér fyrir nokkrum árum
þótti ekki fínt að kaupa mikið
íslenskt en nú leggur fólk miklu
meira upp úr því að eiga fallegt
íslenskt handverk.“
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Vi› lánum fyrir n‡jum og notu›um bílum á hagstæ›um kjörum án tillits til ﬂess hvar ﬂú tryggir bílinn e›a
hefur ﬂín bankavi›skipti. Reikna›u láni› ﬂitt á www.frjalsi.is, hringdu í síma 540 5000 eða sendu okkur
línu á frjalsi@frjalsi.is. Við viljum að þú komist sem lengst!
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Einstaklega þægilegur
Fiat Grande Punto
Fiat Grande Punto er söluhæsti bíll Evrópu. Líklegast
vegna þess að hann er einstaklega þægilegur í allri umgengni
og akstri.
Flestir tengja nafn Fiat við hinn
ódauðlega Uno bíl þeirra. Litla
ódýra blikkdollu í þjónustu annaðhvort skólafólks eða ömmu þeirra.
Svoleiðis var Fiat lengi vel. Eitt
sinn ítalskur risi sem framleiddi
bíla sem litu svo sem ágætlega út,
en voru hræðilegir þegar kom að
viðhaldi og rekstri. Slíkt er ekki
vænlegt til árangurs og þetta áttuðu Fiatmenn sig á og tóku sig
saman í andlitinu. Gæðamálin
voru tekin í gegn og á síðustu
árum hefur þessi yfirhalning verið
að skila sér margfalt.
Fiat Grande Punto er orðinn
söluhæsti bíll í Evrópu enda um
vel heppnaðan bíl að ræða. Engum
ÆVINTÝRIÐ Í ENGLABORG

JÓLABLAÐIÐ KOMIÐ ÚT!
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LAGT Á HÁTÍÐARBORÐIÐ

dylst að Ítalir gera fallega hluti og
er allt útlit, bæði innra og ytra,
afar stílhreint og snyrtilegt. Baksýnisspeglarnir eru afar sportlegir og fyrstu metrana í bílnum varð
maður að passa sig á að festast
ekki í því að kíkja stöðugt í hliðarspeglana. Mælaborðið er aðgengilegt en Ítalirnir skutu aðeins yfir
markið með appelsínugula litnum
í mælaborðinu.
Þegar keyrt er af stað er það
fyrsta sem maður tekur eftir
hversu léttur bíllinn er í stýri. Það
gerir aksturinn einkar ánægjulegan. Sé bíllinn hins vegar keyrður
mjög stíft kemur léttleikinn niður
á aksturseiginleikunum. Gírkassinn er sömuleiðis nettur og hann í
bland við létt stýrið gefur þá tilfinningu að maður sé á fisléttum
bíl. 1,4 lítra vél var í prufubíl og
þótt megi alltaf deila um hvað sé
nægt afl er hægt að segja með
góðri samvisku að hestöflin 77 séu
nóg fyrir þann akstur sem bílnum
er ætlaður.
Farþegarýmið aftur í og skottpláss er eftir stærð bílsins. Virkar
lítið og nett en er þegar á reynir
hæfilegt bílnum. Eitt er þó undarlegt við skottið og það er hvernig
það er opnað. Það er gert með fjarstýringu eða innan úr bílnum. Það
er ekkert hald til að taka í það og
því þarf maður að taka um bríkina
á skotthurðinni til að draga hana
upp. Í slabbinu varð sú gjörð frekar subbuleg.
Bíllinn hlaut 5 stjörnur í EuroNCAP árekstrarprófinu og ætti
því að vera nokkuð öruggur. Þar

4¾KNIBÒNAÈURINN Å 'RANDE 0UNTO ER Å
EINFALDARI KANTINUM ENDA UM TILTÎLULEGA
ËDÕRAN BÅL AÈ R¾ÈA

(LIÈARSPEGLARNIR ERU EINKAR SPORTLEGIR
OG LITLU GLUGGARNIR FYRIR FRAMAN Ö¹ B¾TA
ÒTSÕNI MIKIÈ

að auki eru litlir gluggar framan
við hliðarspegla sem taka út blinda
hornið sem truflar oft.
Grande Punto fæst í nokkrum
útgáfum, ýmist þriggja eða fimm
dyra, með 1,2 eða 1,4 lítra bensínvél eða 1,3 eða 1,9 lítra dísil vél.
Síðastnefnda vélin er 130 hestöfl.
Grande Punto er afar þægilegur bíll. Hann er enginn kappakstursbíll en í sínum flokki ætti hann
að vera meðal þeirra fremstu í
kappakstrinum um hylli kaupenda.

MÁLUM BÆINN RAUÐAN
100 HUGMYNDIR FYRIR JÓLABÖRNIN

ÁSKRIFTARSÍMI 550 5060 | WWW.VISIR.IS

&IAT HEFUR MIKIÈ SËTT Å SIG VEÈRIÈ SÅÈASTLIÈIN MISSERI OG HEFUR SALA ¹ 'RANDE 0UNTO
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George Lucas fær
fyrsta Moslerinn
Mosler er þekkt merki í heimi
kappaksturs. Þeir hafa nú búið
til sinn fyrsta götubíl.

!FTURENDINN ¹ "RERA ÖËTTI ALLRA AFTURENDA FALLEGASTUR ¶VÅ VERÈUR EKKI NEITAÈ AÈ HANN
ER LÎGULEGUR

Og hvílíkur götubíll. Mosler
MT900 S er með 435 hestafla vél
sem skilar honum upp í hundrað
kílómetra hraða á heilum 3 sekúndum og tíu sekúndubrotum
betur.
Fyrsti bíllinn verður afhentur á
næstu dögum en það er stjörnustríðsgoðið George Lucas sem
verður eigandi þess. Bíllinn ber
framleiðslunúmerið 003, en 001 og
002 voru notaðir til rannsókna og
betrumbóta á braut Mosler.
Bíllinn er örlítið breyttur eftir
séróskum Lucasar en búið er að
fjarlægja vindskeið (auðvitað vill
hann heldur líta vel út en halda sér

®NNUR KYNSLËÈ !UDI 44 LÅTUR DAGSINS LJËS
¹ N¾STA ¹RI MEÈ NÕJAN 2OADSTER Å BRODDI
FYLKINGAR

Önnur
kynslóð TT
-OSLER -4 3 ER  HESTÎFL VEGUR
AÈEINS UM  KÅLË OG KEMST ¹ RÒM
LEGA  KÅLËMETRA HRAÈA

Audi frumsýndi nýja Audi TT
Roadster 2008 á dögunum.

á veginum). Bíllinn er svartur og
sagan segir að búið sé að bæta við
tengi aftan við vélina fyrir R2D2,
en sú fullyrðing er ekki seld dýrari en hún var keypt.
Svo er spurning hvort Daniel
Craig vilji ekki fá bíl með framleiðslunúmerinu 007?

Tímasetningin hefði vart getað
verið betri. Veturinn í ár er sá
hlýjasti í Evrópu í manna minnum
og hvern langar ekki að bruna um
frönsku Rivíeruna með blæjuna
niðri og jólamúsík í græjunum?
TT verður fáanlegur í tveimur
útgáfum. Annars vegar framhjóladrifinn með 2,0 lítra 200 hestafla
vél, og hins vegar fjórhjóladrifinn
með 3,2 lítra 250 hestafla vél. Í
báðum útgáfum verður boðið upp
á S-tronic skiptingu sem áður hét
DSG, og er ein albesta sjálfskipting sem hægt er að fá.
Audi valdi að hafa blæjuna
mjúka í stað samanbrjótanlegs
þaks. Þetta var gert til þess að
spara pláss og ekki síður til að
halda bílnum léttum. Engin vanþörf á því enda TT orðinn unglingur og hefur vaxið í stærð í samræmi við það. Hann er sömuleiðis
orðinn öruggari en búið er að
styrkja álgrindina og bæta við
loftpúðum.
TT Roadster verður ekki ódýr
bíll. Í Bandaríkjunum er áætlað að
framhjóladrifni bíllinn muni kosta
2,6 milljónir og óhætt er að bæta
nokkrum hundrað þúsund köllum á
hann áður en hann kemst hingað til
lands. Fjórhjóladrifna útgáfan mun
kosta um 3,2 milljónir úti.
TG

Fallegasti afturendinn á Alfa Brera
BMW kaupir Cooper
Suðurafríska bílablaðið
Wheels24 stóð fyrir könnun á
netinu á því hvaða bílar þættu
karlmannlegastir, hommalegastir og með fallegasta afturendann.

Úrslitin urðu nokkuð óvænt, bæði í
flokki karlmannlegra bíla og
þeirra sem þykja hæfa samkynhneigðum. Það er ljóst að suðurafrískir bílaáhugamenn líta bíla ekki
sömu augum og við á norðurhjara
veraldar. Karlmannlegasti bíllinn
var valinn Audi RS4, en Audi hefur
hingað til þótt frekar tæpur hvað
varðar töffheit. TT slapp reyndar
lengi vel en svo sá ofurkvendið
Thandie Newton um að gera hann

að konubíl í Mission Impossible
II.
Í öðru sæti yfir karlmannlegustu bílana varð Toyota Fortuner.
Dodge Caliber kom í þriðja sæti en
miklu púðri hefur verið eytt í að
auglýsa hann sem testósterón bíl.
Sigurvegari í flokki hommalegustu bílanna var Peugeot 207. Af
hverju Suður-Afríkubúum finnst
hann hommalegastur er ekki ljóst,
og ekki heldur hvað þeim finnst
gera bíl hommalegan. Í öðru sæti
var BMW 3-línan coupe, og Jaguar
XK kom þar á eftir.
Flottasta afturendann á Alfa
Brera en fast á stuðara hans kom
BMW Z4 Coupé. Þriðja sætið
vermdi svo Opel Astra GTC en
athygli vekur að Renault Megan
Scenic er hvergi á listanum.
TG

TG

BMW hefur fest kaup á vörumerki og tækniþekkingu John
Cooper Works. Þetta er gert til
að styrkja MINI merkið.
Fæstum sem til þekkja koma
kaupin á óvart, en BMW og Cooper hafa unnið náið saman síðan
BMW eignaðist MINI.
Cooper gerir það sama fyrir
Mini og ///M gerir fyrir BMW. Það
er góðan bíl betri, miklu betri.
Þess vegna er mikilvægt fyrir
BMW að eignast fyrirtækið, þó
svo að samstarfið hafi verið orðið
svo náið að um formsatriði hafi
verið að ræða.
Næsta kynslóð MINI Cooper
verður því BMW væddari en áður

-).) ER MJÎG VINS¾LL SM¹BÅLL EKKI SÅST
#OOPER ÒTG¹FUR ¶VÅ VAR MIKILV¾GT FYRIR
"-7 AÈ EIGNAST #OOPER

og munu fingraför Þjóðverjanna
vera vel sýnileg. Þar með er eitt
síðasta og um leið sterkasta vígi
breskrar bílaframleiðslu endanlega fallið.
TG
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+AFFIBOLLI MEÈ JËLALEGU ÅVAFI GETUR HRESST UPP ¹ ORKUNA VIÈ
SÅÈUSTU GJAFAINNKAUPIN .ËG ER NÒ AF KAFFIHÒSUNUM TIL AÈ VELJA
ÒR Å MIÈBORGINNI TIL AÈ SVALA KAFFIÖÎRFINNI

(LÕ
*ËLAGJÎF
5LLARJAKKAR
ST¾RÈIR  
6ERÈ FR¹ 
'OTT BRAUÈ PASSAR MEÈ ÎLLUM RÁTTUM OG
ER SÁRSTAKLEGA GOTT AÈ DÕFA ÖVÅ Å ËLÅFUOLÅU

!NSJËSUMAUK ER TILVALIÈ Å PASTA OG
FISKRÁTTI

(EITREYKTAR G¾SABRINGUR ERU GËÈUR FOR
RÁTTUR OG HAFA SELST VEL Å /STABÒÈINNI

«LÅFUR M¹ NOTA Å ALLT MÎGULEGT EÈA
BORÈA EINAR SÁR

«LÅFUOLÅA ¹ ALLTAF VIÈ OG ER GËÈ MEÈ
BRAUÈI EÈA OFAN ¹ SALAT «LÅFUOLÅA OG
BALSAMIK EIGA VEL SAMAN

0RIMADONNA ER HOLLENSKUR GOUDAOSTUR
SEM NOTIÈ HEFUR MIKILLA VINS¾LDA OG ER
SÁRSTAKLEGA GËÈUR MEÈ GËÈU RAUÈVÅNI

Óvenjumikið að gera í ár
Í Ostabúðinni á Skólavörðustíg er nóg að gera fyrir jólin
og mikil stemning á Þorláksmessu.
Jóhann Jónsson, eigandi Ostabúðarinnar, segir að venjulega sé
fullt út úr dyrum síðustu dagana
fyrir jól. „Síðan við opnuðum
fyrir sjö árum hefur aðsóknin
aukist jafnt og þétt en hún er
óvenjumikil í ár og ég sé mikla
breytingu síðan í fyrra,“ segir
hann.
Mikið er um að fólk sé að koma
á síðustu stundu á Þorláksmessu
að kaupa í jólamatinn að sögn
Jóhanns. „Síðustu árin hefur það
aukist mikið að Íslendingar séu
með osta, paté og þess háttar á
jólaborðunum og við höfum selt
alveg gríðarlegt magn á síðustu

þremur dögum í forrétti. Gjafakörfur með mat eru líka vinsælar
jólagjafir í ár. Fólk á orðið allt í
dag en það er alltaf hægt að nota
matinn, hann fer ekki upp á háaloft. Við höfum verið að gera fjögurhundruð til fjögurhundruð og
fimmtíu körfur á dag sem er mjög
mikið.“
Eðlilega þarf tölvert fleira
starfsfólk þegar traffíkin er mikil
og Jóhann segist vera með mikið
af aukafólki fyrir jólin. „Núna
erum við rétt í kringum átján en
undir venjulegum kringumstæðum erum við fjögur. Það er samt
ekkert að því að hafa nóg að gera.
Stemningin er bara bjáluð og allir
kátir, og það er náttúrulega fyrir
öllu. Fólk er ekkert að pirra sig
þó að það sé smá biðröð, ekki í
þessari búð að minnsta kosti,“
segir hann og hlær.
EÎ

*ËHANN Å /STABÒÈINNI HEFUR NËG AÈ GERA
FYRIR JËLIN
&2¡44!",!¨)¨!.4/.

&LJÒGANDI FIÈRILDI ¹
¶ORL¹KSMESSU

OPIÐ í dag til kl. 23
3KËLAVÎRÈUSTÅGUR 
3ÅMI  
WWWBIRNANET
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Jólin handa þeim sem eiga allt
Það getur vafist fyrir fólki að finna
gjafir handa þeim sem allt eiga.
Sumir senda manni jólagjafalista
sem eru frekar auðveldir en aðrir
móðgast við tilhugsunina.
Ef markmiðið er að gefa gjöf
sem í senn kemur á óvart og slær í
gegn getur þetta verið stærra verkefni en viðráðanlegt er seinnipartinn í desember.
Sérstaklega ef maður á stóra
fjölskyldu þar sem allir eiga allt.
Hvaða vit er í að gefa ömmu styttur
eina ferðina enn og mömmu svuntu
sem fer inn í skáp með hinum sjö
svuntunum. Pabbi á alltof mörg
bindi og litli bróðir notar hvort eð
er ekki vettlinga.
Það er kominn tími til að fara
glænýjar leiðir í skógi velmegunarinnar og gefa það sem við höfum

,¾KJARTORG OG +VOSIN Å JËLALJËSUM

Hátíð út af
fyrir sig
5PPLÕST JËLATRÁ ¹ TORGINU
TAUMLAUS UMFERÈ NIÈUR Å B¾
MILLI BÒÈA FER VELDÒÈAÈ FËLK
SKAMMDEGIÈ F¾R ANNARLEGAN BL¾
¶ORL¹KSMESSUKVÎLD ER H¹TÅÈ ÒTAF FYRIR
SIG
FORLEIKUR AÈ JËLUNUM
-ARGIR KAUPA OG HLAUPA VIÈ FËT
TIL ÖESS AÈ N¹ Å FALLEGT DËT
/G ÒT UM ALLT ER BARNAMERGÈ
ÖVÅ JËLASVEINNINN ER VÅST ENN ¹ FERÈ
OG HVAÈ HANN KEMUR MEÈ ÖAÈ VEIT
EI NEINN
NEMA BARA GAMALL JËLASVEINN
,ITLU FËLKI GENGUR ILLA AÈ SOFNAl Å KVÎLD
ÖAÈ VILL HELST EI FARAl Å BËL
/G ÖAU ÖR¹ MORGUNDAGINN ÖVÅ Ö¹
KOMA GLEÈILEG JËL

!FI GAT EKKI VERIÈ ¹N¾GÈARI MEÈ JËLA
GJÎFINA SEM VAR FÁLAGSSKAPUR OG MIÈAR ¹
VÎLLINN MEÈ LITLUM STR¹K
./2$)#0(/4/3'%449)-!'%3

minnst af. Upplifanir og samverustundir. Mæðgur geta farið í SPA
saman, handsnyrtingu, andlitsbað
og annað dekur og borgað fyrir
hvor aðra og gefið það í jólagjöf.
Pabbar geta farið með stelpurnar
sínar í helgarferð við gott tækifæri
og skoðað menningu stórborga í
Evrópu, búið til minningu og gefið
það sem gjöf. Unga konan getur
keypt bók handa afa, uppáhalds
teið hans og farið í heimsókn og
lesið fyrir hann bókina.
Bókin og lesturinn er gjöfin í ár.
Gjöfin þarf samt alls ekki að vera
rándýr og getur þess vegna verið
falleg krús með heimatilbúnu konfekti ásamt heimboði og spilakvöldi
sem er góð jólagjöf handa sætum
systrum. Pakkar eru ekki endilega
besta gjöfin í ár.
RH

Skart smíðað af Hansínu
og Jens Guðjónssyni

Gullsmiðja Hansínu Jens
Laugavegi 42 • Sími 551 8448
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¥SLENSK HÎNNUN F¾R AÈ NJËTA SÅN HJ¹ (ÎNNU



6ERSLUNIN (ANNA VAR NÕVERIÈ OPNUÈ ¹ ,AUGAVEGI  "
)NGIBJÎRG (ANNA
EIGANDI VERSLUNAR
INNAR (ÎNNU

 

Peysuúrval
 $ "
Kasmírpeysur
$ "
Silkipeysur
$ "
Jakkapeysur
$ "
Blússur
margir litir
 "

# -"Sjöl
!
7UHÁar
- Skinnkragar
  
Loðhúfur
og gjafakort
 
er frábær jólagjöf
   "

Íslensk hönnun
í Hönnu
Á Laugavegi 20 B var nýlega opnuð ný verslun,
Hanna.

%FTIR AÈ HAFA LEGIÈ NIÈRI UM NOKKURT SKEIÈ ER NOTKUN ¹ ÅSLENSKU
ULLINNI ORÈIN VINS¾L AFTUR ENDA UM ÒRVALS HR¹EFNI AÈ R¾ÈA

Verslunin Hanna sérhæfir sig í vörum úr þæfðri
íslenskri lambsull. „Þetta er kvenfataverslun og hér
má fá allt frá síðum kápum í léttar peysur,“ segir Ingibjörg Hanna, eigandi verslunarinnar. „Svo erum við
líka með úrval af kjólum úr bómullar- og silkiefnum,“
Búðin var opnuð í síðustu viku og þótt snemmt sé
að segja til um móttökurnar er Hanna gríðarlega
ánægð. „Það hefur verið stöðugur straumur af fólki til
okkar og enn sem komið er erum við gríðarlega ánægðar með viðtökurnar,“ segir Hanna.

¶AÈ KENNIR ÕMISSA GRASA HJ¹ (ÎNNU EN MEST ER UNNIÈ MEÈ
Ö¾FÈA ÅSLENSKA LAMBAULL

¶ËTT (ANNA SÁRH¾FI SIG Å Ö¾FÈRI ULL ER EINNIG H¾GT AÈ F¹ SILKI
KJËLA Å VERSLUNINNI

Við óskum viðskiptavinum okkar

gleðilegra jóla
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!LLIR GETA SPREYTT SIG ¹ ARÅU
Å ANDDYRI «PERUNNAR

Óperukarókí fyrir alla
Í anddyri Íslensku óperunnar syngja
óperusöngvarar fyrir gesti og gangandi og
allir geta spreytt sig á aríu.
Það gefur auga leið að karókí á Þorláksmessu getur ekki verið neitt venjulegt karókí með Abbalögum eða Elvis. Nei, á
Þorláksmessu dugar ekki
að syngja neitt minna en
alvöru tónlist með stórri
hljómsveit. Og víkur þá sögunni að Davíð Ólafssyni,
söngvara og skemmtikrafti,
sem stendur fyrir óperukarókí í anddyri Íslensku óperunnar frá klukkan átta.
$AVÅÈ «LAFSSON MUN STJËRNA
KARËKÅSÎNGNUM OG EF TIL VILL
TAKA LAGIÈ SJ¹LFUR

&RIÈARGANGAN NIÈUR ,AUGAVEGINN ER ORÈIN
FASTUR LIÈUR Å LÅFI MARGRA ¹ ¶ORL¹KSMESSU

Gengið til
friðar og
gleðilegra jóla
Jólin eru hátíð friðar og ljóss
og þetta tvennt verður haft í
hávegum í friðargöngum sem
farnar verða á Akureyri og í
Reykjavík á Þorláksmessu.
Að vanda standa íslenskir friðarsinnar fyrir blysför niður Laugaveginn á Þorláksmessu. Safnast
verður saman á Hlemmi klukkan
17.30 en gangan leggur af stað
stundvíslega klukkan 18.00. Friðargangan á Þorláksmessu er nú
orðin fastur liður í jólaundirbúningi margra enda er gangan í ár sú
tuttugasta og sjöunda í röðinni. Að
venju munu friðarhreyfingarnar
selja kyndla á Hlemmi í upphafi
göngunnar.
Söngfólk úr Hamrahlíðarkórnum og Kór Menntaskólans í
Hamrahlíð undir stjórn Þorgerðar
Ingólfsdóttur kórstjóra tekur að
vanda þátt í blysförinni sem endar
með stuttum fundi á Lækjartorgi
þar sem Falasteen Abu Libdeh frá
Palestínu heldur stutt ávarp.
Fundinum lýkur síðan með friðarsöng.
Laugavegurinn
verður
að
vanda lokaður fyrir bílaumferð
meðan á göngunni stendur.
Á Akureyri stendur áhugafólk
um friðvænlegri heim að hinni
árlegu blysför í þágu friðar á Þorláksmessu. Blysförin felur í sér
almennar jólaóskir um frið og þá
einkum í Írak og hefur verið gengið á hverri Þorláksmessu síðan
2002.
Gengið verður frá Samkomuhúsinu (Leikhúsinu) á Akureyri kl.
20 og út á Ráðhústorg. Ávarp flytur Hlynur Hallsson myndlistarmaður og kór Akureyrarkirkju
syngur. Kerti verða seld í upphafi
göngunnar.
Taka ber fram í ljósi veðurspár
að aðeins verður gengið ef veður
leyfir.

„Anddyri Óperunnar er einn flottasti salur
landsins og minn draumur hefur alltaf verið að
nota þetta anddyri meira,“ segir Davíð. „Svo
datt mér í hug fyrir síðustu Þorláksmessu að
opna óperuna fyrir mannfjöldanum niðri í
bæ, leyfa fólki að hvíla sig og hlusta á fallega tónlist.“ Hann á sjálfur eitthvað um
hundrað óperuaríur án
söngs á geisladiskum
þannig að í kvöld getur
hver sem er fengið að
spreyta sig á óperuaríu við
undirleik stórhljómsveitar
en svo koma líka þekktir
íslenskir söngvarar fram eins
og Stefán Helgi Stefánsson og
Hulda Björk Garðarsdóttir.
Þá mun stúlknatríóið Feline
divine syngja jólalög við
píanóundirleik og Sólon
Íslandus sér um veitingasölu á staðnum. Davíð segir

að þetta tiltæki
hafi fengið góðar
undirtektir í fyrra.
„Fólk var geysilega ánægt og
svo voru margir
sem slógu tvær
flugur í einu
höggi og keyptu
gjafabréf í Óperuna í jólagjafir svo þetta
hentar fólki vel.“ Hann segir að
þetta hljóti að verða árlegur viðburður. „Þegar búið er að gera eitthvað tvisvar þá er það orðin hefð.
Sem er afar gott því þetta minnir
fólk á að óperan er ekki fyrir fáa
útvalda heldur fyrir alla.“
(ULDA "JÎRK 'ARÈARSDËTTIR
VERÈUR EIN AF ÖEIM SÎNGVUR
UM SEM KOMA OG SYNGJA
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¶ORL¹KSMESSAN ER KOMIN Å ÎLLU SÅNU VELDI &ËLK ER HVATT TIL
AÈ FARA EKKI YFIR UM Å JËLAÎSINNI BROSA OG SLAKA ¹ OG MUNA AÈ
JËLIN ERU H¹TÅÈ LJËSS OG FRIÈAR

Úr dragtinni í goretex
Flugbjörgunarsveitin í Reykjavík stendur fyrir jólatréssölu í
ár sem endranær og býður upp
á fallegan normannsþin og íslenska stafafuru. Margir þeirra
sem kaupa hafa sjálfir lent í
háska og vilja nota tækifærið
til að þakka fyrir sig og styðja
gott málefni í senn.

Poolborð
Pool er Cool
Púl is Kúl

Flugbjörgunarsveitin er með
glæsileg húsakynni við Flugvallarveg þar sem jólatréssalan
fer fram í skjóli frá íslensku
veðri.
„Það er gott að geta verið inni í
hlýjunni og gætt sér á smákökum, kaffi og kakói á meðan maður
finnur sitt tré,“ segir Ásgerður
Einarsdóttir sem sér um jólatréssölu sveitarinnar.
Ásgerður er nýlega byrjuð í
sveitinni og lét þar með gamlan
draum rætast. „Ég er svolítið
ótýpiskur nýliði, því ég var 39 ára
þegar ég byrjaði. Ég starfaði í
sendiráði Íslands í Frakklandi í
mörg ár svo það má segja að ég
hafi skellt mér úr dragtinni í
goretexið,“ segir Ásgerður brosandi. Ásamt því að vera í sjálfboðastarfi fyrir sveitina er
Ásgerður er í ferðamálanámi og
starfar sem leiðsögumaður, enda
altalandi á sjö tungumál. „Það er
frábært að geta sinnt áhugamáli á
sama tíma sem ég get látið gott af
mér leiða,“ segir Ásgerður.
Jólatréssalan er nú komin á
fullt og Ásgerður segir að sveitin
leggi mikið upp úr góðri þjónustu
við viðskiptavini. „Það er alltaf
gaman að taka á móti fjölskyldum
með börn sem eru að leita að
nákvæmlega rétta trénu,“ segir
Ásgerður.
Um 40.000 jólatré hafa selst
um jólin á Íslandi síðastliðin ár.
Þar af eru 8.000 til 10.000 tré
íslensk en hin frá Danmörku. „Við
erum bæði með einstaklega fallega stafafuru úr Heiðmörk,
danskan normannsþin sem er
ekki síðri og fallegar greinar til
að skreyta með,“ segir Ásgerður.
Hún leggur mikið upp úr að upplýsa viðskiptavini um meðhöndlun trjánna og býður upp greinargóðar leiðbeiningar sem fólk
getur tekið með sér heim. Flugbjörgunarsveitin fagnaði 55.
starfsárinu í fyrra og stöðugt
bætast við áhugasamir nýliðar
bæði strákar og stelpur. Meðlimir
eru um 300 talsins þar á meðal 50

SGERÈUR %INARSDËTTIR BÕÈUR UPP ¹ KAFFI KAKË OG SM¹KÎKUR UM LEIÈ OG HÒN AÈSTOÈAR
VIÈ VAL ¹ JËLATRJ¹M
&2¡44!",!¨)¨(®2¨52

virkir sem starfa innan ýmissa
deilda sveitarinnar. „Við vinnum
öll í sjálfboðastarfi svo ég vona
fólk vilji styðja okkur fyrir jól og
áramót með því að kaupa tré og
flugelda,“ segir Ásgerður.
Jólatréssalan er opin frá klukk-

an kl. 12.00-22.00 miðvikudag og
fimmtudag, kl. 10.00-22.00 föstudag og laugardag, kl. 09.00-13.00 á
aðfangadag, sunnudag. Flugeldasalan hefst fimmtudaginn 28.
desember. Nánari upplýsingar í
síma: 569 4250 www.fbsr.is
RH

jólalag
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-ÅN SKOÈUN
*«,!+®4452).. 4%+52 4), -*,-3
Suðurlandsbraut 10 Reykjavík
Sími 568 3920 & 897 1715

pingpong.is

¶Ò ERT JËLASVEINN
'ËÈIR H¹LSAR
"ARA SVO ÖIÈ VITIÈ ÖAÈ Ö¹ ERUÈ
ÖIÈ JËLASVEINNINN ¡G ÖEKKI FULLT
AF FËLKI SEM ER TILBÒIÈ TIL AÈ SEGJA
ÖAÈ HVERJUM SEM HEYRA VILL ¶AÈ
VILL REYNDAR FREKAR KOMA FRAM SEM
SKUGGAMYNDIR ¹ VEGG EN AÈ BERA
ANDLIT SÅN EINS OG VIÈ VITUM ERU
SKUGGAMYNDIR ¹ VEGG RAUNVERULEIK
INN FYRIR SUMUM OG ALVEG FULLKOM
LEGA NËGU GËÈUR VITNISBURÈUR /G
ÖAÈ ÖÕÈIR EKKI FYRIR YKKUR AÈ NEITA
ÖIÈ VITIÈ SJ¹LF AF ÖVÅ AÈ STUNDUM
HAFIÈ ÖIÈ L¾ÈUPOKAST LAUMULEGA
INN Å BARNAHERBERGI OG LAUMAÈ
EINHVERJU ËV¾NTU Å SKËTAU EINS OG
ÖIÈ F¹IÈ BORGAÈ FYRIR ÖAÈ 3EM ÖÕÈIR
AÈ ÖIÈ ERUÈ MEÈ SKËBL¾TI *¹ ÖIÈ
ERUÈ JËLASVEINAR MEÈ ANNARLEGAR

HVATIR OG MEGIÈ ÖAKKA FYRIR AÈ VERA
EKKI HÕDD TAFARLAUST ¡G VERÈ NÒ
BARA AÈ SEGJA AÈ ÖIÈ HAFIÈ EKKI
N¹È AÈ HALDA ÖESSU LEYNDU NEMA
SVONA RÁTT Å MEÈALLAGI OG ¾TTUÈ
KANNSKI AÈ VERA AÈEINS MEÈVITAÈRI
UM ORÈ OG GJÎRÈIR ¹ÈUR EN UPP
UM YKKUR KEMST ¶ESSI SAGA ER NÒ
ÖEGAR FARIN AÈ GANGA LJËSUM LOGUM
Å UNDIRHEIMUM BORGARINNAR ÖAÈ
ER AÈ SEGJA Å HEIMUM ÖEIRRA SEM
ERU UNDIR EINN OG FJÎRUTÅU OG F¾RIST
SÅFELLT NEÈAR /G ÖIÈ SKULUÈ BARA
PASSA YKKUR !LVÎRU JËLASVEINAR
KUNNA NEFNILEGA EKKI VEL VIÈ SVONA
HEGÈUN OG ÖAÈ G¾TI FARIÈ SVO AÈ EF
ÖIÈ H¾TTIÈ ÖESSU EKKI STRAX Ö¹ F¹IÈ
ÖIÈ SJ¹LF EKKERT Å SKËINN OG HANA NÒ
,IFIÈ HEIL

'ÎNGUM VIÈ Å KRINGUM EINIBERJA
RUNN
EINIBERJARUNN
EINIBERJARUNN
'ÎNGUM VIÈ Å
KRINGUM EINI
BERJARUNN
SNEMMA ¹
M¹NUDAGS
MORGNI
3VONA GERUM
VIÈ ER VIÈ
ÖVOUM OKKAR
ÖVOTT
ÖVOUM OKKAR ÖVOTT ÖVOUM OKKAR
ÖVOTT
SVONA GERUM VIÈ ÖEGAR VIÈ ÖVOUM
OKKAR ÖVOTT
SNEMMA ¹ M¹NUDAGSMORGNI
¶RIÈJUD 6INDUM OKKAR ÖVOTT
-IÈVIKUD (ENGJUM OKKAR ÖVOTT
&IMMTUD 4EYGJUM OKKAR ÖVOTT
&ÎSTUD 3TRAUJUM OKKAR ÖVOTT
,AUGARD 3KÒRUM OKKAR GËLF
3UNNUD SNEMMA 'REIÈUM OKKAR
H¹R
3UNNUD SEINT 'ÎNGUM KIRKJUGËLF
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Uppruni jólatrésins

jólaskrautið }

'ERA ALLT BJARTARA OG BETRA
*«,!3%2¥52 (!&! &24 ²4 +6¥!2.!2

*ËLIN ERU H¹TÅÈ LJËSS OG FRIÈAR OG HÁR
¹ NORÈURSLËÈUM ERU JËLALJËSIN MIKIL
V¾GARI EN ¹ FLESTUM ÎÈRUM STÎÈUM
4ALIÈ ER AÈ SJ¹LFUR -ARTEINN ,ÒTER HAFI
VERIÈ S¹ FYRSTI TIL AÈ SKREYTA JËLATRÁ
MEÈ LJËSUM SEM HJ¹ HONUM ¹TTU
AÈ T¹KNA STJÎRNUR HIMINSINS &YRST
UM SINN VORU LJËSIN ¹ TRÁNU LIFANDI
EN FYRSTA RAFLÕSTA JËLATRÁÈ SEM VITAÈ
ER UM VAR SKÎPUNARVERK %DWARDS (
*OHNSON SEM VAR AÈSTOÈARUPPFINN
INGAMAÈUR 4ËMASAR %DISONS %DWARD
VAR FORSTJËRI %DISON RAFMAGNSFÁLAGS
INS OG ÖAÈ VORU ÖVÅ H¾G HEIMATÎKIN
FYRIR HANN AÈ L¹TA FRAMLEIÈA FYRIR SIG

&ALLEG LJËÈABËK SEM KEMUR AÈ GËÈUM
NOTUM

Jólaljóð í
veski og vasa
Hugleiðingar á jólaföstu og yfir
hátíðarnar.
Jólaljóð
eftir
Kristínu Ómarsdóttur kom út hjá
Sölku á dögunum
og inniheldur eins
og nafnið bendir
til nokkrar hugleiðingar höfundar
um jólin, jólaföstuna, veturinn og
englana.
Þessi
ljóðabók passar vel í veski og vasa
og þess vegna er kjörið að fara
með hana með sér í búðaráp fyrir
jólin og lesa nokkur vel valin ljóð
fyrir sessunauta sína á kaffihúsi
yfir síðasta aðventukakóbollanum
eða í jólaboðin þar sem oft getur
nú verið gaman að brydda upp á
nýju umræðuefni. Svo má auðvitað líka setjast með epli og mjólk
um lágnættið og lesa hana sjálfum
sér til yndisauka.

*ËLASVEINARNIR KUNNA FLEST JËLALÎGIN
SEM ERU NAUÈSYNLEG TIL AÈ KOMAST Å
H¹TÅÈARSKAP

FM jól hljóma
um ból
Jólatónlistin er alveg ómissandi svona síðustu dagana
áður en sjálf hátíðin gengur í
garð.
Á jólavefnum www.jol.is er vefútvarp sem sendir jólatóna allan sólarhringinn, en einnig á hinum
mæta vef www.tonlist.is.
Fyrir tónlistarunnendur getur
áskrift hjá www.tonlist.is verið
einmitt það sem slær í gegn hjá
okkur sem eigum allt. Á vefnum
www.jol.is er hafsjór af upplýsingum um jól og jólahald. Tillögur að
jólagjöfum, leikir, upplýsingar um
messur, jólasveina, sögur ásamt
teikningum og skemmtilegum
fróðleik sem börn og jólasveinar
hafa sent inn.
RH

SÁRSTAKAR LJËSAPERUR FYRIR TILEFNIÈ /G
 DESEMBER ¹RIÈ  VAR KVEIKT
¹ ¹TTATÅU RAUÈUM HVÅTUM OG BL¹UM
LJËSAPERUM ¹ JËLATRÁNU HEIMA HJ¹
*¹TVARÈI *ËNS VIÈ &IMMTU BREIÈGÎTU
Å .EW 9ORK $AGBLÎÈ SAMTÅMANS
HUNSUÈU ÖETTA MERKISATVIK ÖAR SEM
ÖEIM ÖËTTI AÈ UM OF AUGLJËSA AUGLÕS
INGABRELLU V¾RI AÈ R¾ÈA ,JËSASERÅUR
HAFA PRÕTT JËLATRÁ Å FJÎLDA ¹RA EN ÖAÈ
ER EKKI FYRR EN NÒ ¹ SEINNI ¹RUM
SEM Ö¾R HAFA F¾RT SIG AF JËLATRÁNU
OG HLYKKJAST NÒ UM ALLT HEIMILIÈ
VEFJA SIG UTAN UM SPEGLA OG SKRÅÈA
EFTIR GLUGGAKISTUM ¶¾R HAFA MEIRA
AÈ SEGJA F¾RT ÒT KVÅARNAR OG ERU
NÒ SÕNILEGAR ¹ HEIMILUM FR¹ ÖVÅ AÈ

Ýmsar kenningar eru á kreiki
um uppruna og hlutverk grenitrjáa sem jólatrjáa.

,JËSASERÅUR ERU MEIRA EN BARA JËLALJËS NÒ
¹ DÎGUM

RÎKKVA TEKUR Å SEPTEMBER OG ÖANGAÈ
TIL Å MARS %NDA EKKI VANÖÎRF ¹ Å
SKAMMDEGINU ENDA M¹ MEÈ SANNI
SEGJA AÈ JËLASERÅUR GERI ALLT BJARTARA
OG BETRA EKKI BARA UM JËLIN

Aldagamlar heimildir greina frá
alls kyns trjádýrkun. Til að mynda
skreyttu Rómverjar í fornöld heimili sín með trjágrein eða gáfu hver
öðrum um nýárið í gæfuskyni. Þá
tákna tré oft heiminn, samanber
Yggdrasill úr norrænni goðatrú, og
gæti hugmyndin að jólatré verið
komin frá slíkri dýrkun.
Til eru helgisagnir um uppruna
jólatrésins. Ein er á þá leið að Guð
hafi beðið þrjá engla að velja tré
sem hæfði tilefninu þegar fyrstu
jólin voru haldin. Völdu þeir grenitré.
Einnig getur verið að hagsýni

og fegurðarskyn hafi ráðið för við
val á grenitré, sem fella ekki barr
og eru fallega græn á þessum árstíma, ólíkt lauftrjám sem fella
laufblöð.
(Heimild: www.visindavefur.is)
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Alvöru hjól LINHAI
sem fer alla leið

Jólin sumum erfið
Skiptinemum finnst misauðvelt
að halda jól í erlendu landi,
að sögn Sólveigar Sveinbjörnsdóttur, deildarstjóra erlendra
nema hjá skiptinemasamtökunum AFS.
„Jólin geta reynst sumum skiptinemum erfiður tími,“ segir Sólveig. „Þó frekar íslenskum nemum, sem geta lent á stöðum þar
sem jólin eru ekki haldin hátíðleg
og fyllast þar af leiðandi söknuði
um jólin.“
Sólveig segir erlenda skiptinema hins vegar marga hverja svo
dolfallna yfir öllu umstanginu sem
skapast í kringum íslenskt jólahald, að þeim hætti síður til að fyllast söknuði.
Að sögn Sólveigar eru nú 43
erlendir skiptinemar staddir hérlendis, hvaðanæva að úr heiminum. Hefur sú tala haldist nokkuð
jöfn undanfarin ár þótt skiptinemarnir frá því í fyrra hafi komið frá
fleiri löndum en nú.
„Þeim fjölgar hins vegar stöðugt
íslenskum skiptinemum sem halda
utan,“ heldur Sólveig áfram. „Það
væri einungis óskandi að þeir væru
djarfari í vali á áfangastöðum.

þjarkur 4x4

*Hjólin koma götuskráð

Borgartúni
Borgartúni 36
36 588
588 9747
9747

VIÐ FELLSMÚLA

GÓLFLAMPAR

(¾GT ER AÈ FR¾ÈAST BETUR UM !&3 Å BLAÈI ÖESS .AFNLEYSU AÈ SÎGN 3ËLVEIGAR ¥ NÕJASTA
HEFTI ÖESS ER UPPLIFUN ÅSLENSKRA SKIPTUNEMA Å MÒSLÅMARÅKJUM GERÈ GËÈ SKIL SEM L¹TA
VEL AF DVÎL SINNI
&2¡44!",!¨)¨'6!

Flestir velja sér lönd sem þeir hafa
einhverja fyrirfram þekkingu á og
njóta Bandaríkin því mikilla vinsælda, svo dæmi sé tekið. Því
miður fara aftur á móti alltof fáir
til Asíu. Ætli Suður-Ameríka sé
ekki undantekning þar á, en hún er
eftirsóttur áfangastaður þrátt fyrir

ítalía }

að vera mörgum Íslendingum
framandi. Tilgangurinn með þessu
er auðvitað að kynnast frábrugðnum menningarheimum, enda verður upplifunin sterkari af því að
fara til landa sem við höfum litlar
eða engar fyrirfram mótaðar hugmyndir um.“
ROALD FRETTABLADIDIS

austurríki }

Dýrlingurinn Nikulás
birtist börnunum
Nadia Mayr, 17 ára skiptinemi
frá Bolzano á Ítalíu, segir jólahaldið heima hjá sér samofnara trúnni en hérlendis.

2495-

GÓLFLAMPI
Litir: Gylltur og kopar

3995-

GÓLFLAMPI, TVÖFALDUR
Litir: Kopar, gylltur og stál

„Mér líst bara nokkuð vel á íslenska
jólaundirbúninginn,“ segir Nadia
og bætir við að hann sé að sumu
leyti ólíkur þeim sem hún sé vön.
„Munurinn er meðal annars sá
að þar sem við erum kaþólsk höldum við sjötta desember hátíðlegan
ólíkt flestum Íslendingum, en sá
dagur er tileinkaður heilögum
Nikulási, dýrlingi barna, sem er
fyrirmynd jólasveinsins víða um
heim,“ útskýrir Nadia.
„Hefð er síðan fyrir því að einhver birtist í gervi dýrlingsins í tilefni dagsins og útdeili góðgæti og
gjöfum til barna.“ Segist Nadia
halda að þetta gildi þó einkum um
Týról-hluta Ítalíu, sem heyrði áður
undir Þýskaland en þar er þýska
enn töluð ásamt ítölsku.
Nadia segir íbúa Bolzano enn
fremur duglega við að sækja
messu, ekki síst um jólin þar sem

.ADIA SEGIR LAX OG FONDÒ VERA D¾MI
GERÈAN JËLAMAT HJ¹ ÅBÒUM "OLZANO
&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

farið er í messu fyrir matinn, en
lax og fondú er þar dæmigerður
jólamatur að hennar sögn.
„Þá er töluverð áhersla lögð á að
fagna fæðingu Jesúbarnsins samkvæmt kennisetningum trúarinnar
og látið í veðri vaka að það færi
börnum gjafir í stað jólasveina
eins og hefð er fyrir hérlendis,“
bætir Nadia við.
RVE

taíland }
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Upplifir sín fyrstu jólin
Agra Chowlong, 16 ára skiptinemi frá Prathmthani í Taílandi, mun upplifa sín fyrstu
jól á Íslandi.
„Fjölskyldan mín heldur jólin ekki
hátíðleg þar sem við erum búddistar, en kristnir Taílendingar gera
það þótt allt sé umfangsminna en
hérna,“ segir Agra. „Þetta eru því
fyrstu jólin mín og ég er mjög
spenntur,“ bætir hann við og eftirvæntingin leynir sér ekki í röddinni.
Þótt búddistar haldi ekki upp á
jól, halda þeir stærðarveislu í apríl
sem kallast „songkran“ og er að
mörgu leyti sambærileg við þau að
sögn Agra.
„Songkran-hátíðin er haldin frá
13. til 15. apríl til að fagna nýja
árinu samkvæmt taílensku dagatali,“ útskýrir Agra.
„Fagnaðarlætin sjást meðal
annars á því hvernig fólk arkar um
göturnar með vatnssprautur, -byssur, -bala og fleira og gegnbleytir
hvað annað,“ heldur hann áfram.

!GRA SEGIR 3ONGKRAN H¹TÅÈINA KOMAST
N¾ST JËLUNUM EN Ö¹ ER MIKIÈ UM DÕRÈIR Å
4AÅLANDI
&2¡44!",!¨)¨2«3!

„Sú athöfn byggist á þeirri gömlu
hefð að sýna hinum eldri virðingu,
það er að segja foreldrum, ömmum
og öfum, með því að bleyta hendurnar aðeins á þeim. Vatnið á líka
að vera merki um hreinsun og endurnýjun. Í tímans rás hefur þessi
hefð síðan snúist um hálfgerðan
vatnsslag, sem kemur sér vel þar
sem hannn brýst út á einum heitasta tíma ársins í Taílandi.”
RVE

0ÒNS OG FISKUR ER ÖAÈ SEM #HRISTINA
NEYTIR AÈ ÎLLU JÎFNU UM JËLIN HEIMA HJ¹
SÁR Å 7ALDING
&2¡44!",!¨)¨2«3!

Malt og appelsín gott
Íslenskur jólaundirbúningur
hefur komið Christinu Redberger, 17 ára skiptinema frá
Walding í Austurríki, skemmtilega á óvart.
„Mér finnst jólaundirbúningurinn
meiri hér en heima,“ segir Christina, sem er stödd í fyrsta sinn á
Íslandi. „Sérstaklega hvað skreytingum viðvíkur, sem eru alveg
með ólíkindum.“
Að sögn Christinu eru matarvenjurnar sem tengjast hátíðarhöldunum sjálfum einnig nokkuð
ólíkar því sem hún á að venjast.
„Við neytum til dæmis annars
konar smákakna en hérlendis, þótt
mér finnist erfitt að útskýra muninn. Hangikjöt er að sama skapi
ekki dæmigerður jólamatur eins
og hjá Íslendingum heldur fiskur.
Púns er síðan jóladrykkurinn í
Austurríki en ekki malt og appelsín sem ég hafði aldrei heyrt minnst
á fyrr en ég kom hingað til lands.
Mér finnst það engu að síður alveg
rosalega gott á bragðið,” bætir
hún hlæjandi við.
Þá segir Christina nokkurn
mun vera á hátíðarhöldunum sjálfum. „Til að mynda koma jólasveinar lítið við sögu austurrískra jóla
og því meiri áhersla lögð á að
fagna fæðingu Jesú en almennt
tíðkast hérlendis,“ útskýrir hún.
„Við höfum þó jólatré alveg eins
og Íslendingar og skiptumst á
gjöfum, þannig að þetta er ekki
svart og hvítt.“
RVE
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Indverskt brúðkaup á aðfangadag jóla
Ásta Hrund Guðmundsdóttir,
18 ára, gerðist skiptinemi í
Java á Indónesíu á síðasta ári
og var boðið í indverskt brúðkaup um jólin.
„Mér fannst jólin frekar óhátíðleg
hjá kaþólikkunum þarna úti miðað
við það sem maður á að venjast hér
heima,“ segir Ásta um upplifun sína
af indónesísku jólahaldi.
Ásta slær þann varnagla þó að
ástæðan geti líka verið sú að múslímar séu í miklum meirihluta
landsmanna, eða 90 prósent. Sjálf
dvaldist Ásta hjá múslíma-fjölskyldu en fékk innsýn inn í kaþólskt
jólahald hjá vinum sínum.
„Kaþólikkar sækja messu um
hverja helgi, hversu trúaðir sem

%STER KANN BETUR AÈ META ÅSLENSKAR
JËLAHEFÈIR EFTIR DVÎLINA Å #HIMBOTE
&2¡44!",!¨)¨(®2¨52

Jól á
sólarströnd
Ester Ösp Sigurðardóttir
dvaldi sem skiptinemi í hafnarborginni Chimbote í Perú frá
2004 til 2005 og lá í sólbaði á
ströndinni á jóladag.
„Jólahaldið í Chimbote er svolítið frábrugðið því sem við Íslendingar eigum að venjast þar sem
það hefst ekki fyrr en undir miðnætti á aðfangadagskvöld,“ byrjar Ester á að segja.
„Þá brugðum við okkur, það er
að segja ég og fjölskyldan sem
ég bjó hjá, yfir til nágrannanna
og við elduðum saman kvöldmáltíð,“ segir Ester enn fremur.
„Eftir mat var skipst á fáeinum pökkum. Ég fékk hálsmen frá
fjölskyldunni og peysu frá ömmu
senda frá Íslandi. Sjálf gaf ég
vinkonum mínum íslenskar gjafir og „foreldrum“ mínum vínflösku og súkkulaði. Ætli þetta
hafi ekki tekið einn og hálfan
klukkutíma í heild sinni, sem er
frekar stutt á minn mælikvarða.“
Ester ráðgerði að hafa það
rólegt á jóladag eða þar til vinkonur hennar drógu hana með
sér niður á strönd. „Ég lá því á
ströndinni í steikjandi hita á
sjálfan jóladag,“ segir hún og
hlær við tilhugsunina. „Um
kvöldið borðuðum við síðan kalkún, sem telst vera fínni matur í
Chimbote á meðan kjúklingur er
nokkuð algengur réttur. Hann
var til dæmis borðaður á gamlárskvöld þegar mér var boðið í
mat til vinar míns.“
Þótt maturinn og jólahaldið
hafi í heild sinni verið ólík jólum
Esterar hérlendis, segir hún
reynsluna hafa komið sér til
góða. „Ég er vön stórum jólum
sem taka yfirleitt margar klukkustundir og margir taka þátt í.
Ætli maður kunni bara ekki betur
að meta þau eftir að hafa upplifað jólin erlendis.“
RVE

þeir kunna að vera, og sérstaka jólamessu á aðfangadag,“ útskýrir hún.
„Stórfjölskyldan hittist síðan til
að snæða saman hátíðarmat sama
dag, svo sem kjúkling, fisk og rækjur, sem er algengur jólamatur, og
ýmsa grænmetisrétti. Ekki má
síðan gleyma hrísgrjónunum sem
eru Indónesíubúum jafn ómissandi
og kartöflurnar eru okkur Íslendingum.“
Ásta segist ekki hafa orðið vör
við mikið jólaskraut í Indónesíu
nema kannski helst í verslunarkjörnum. Jólatré séu algengasta
skrautið í heimahúsum, þótt ekki sé
dansað í kringum þau eins og tíðkast
á mörgum íslenskum heimilum og
gjafastand sé í algjöru lágmarki.
Þá segist Ásta hafa saknað þess
að heyra ekki frumsamin indónes-

ísk jólalög en svo virðist sem heimamenn hlusti helst á þekkt amerísk
lög.
„Annars heimsótti ég vini mína í
Bali á Indlandi á jólunum sjálfum
og var svo lánsöm að lenda í indversku brúðkaupi,“ segir Ásta.
„Þannig að ég fékk indónesíska jólahaldið kannski ekki beint í æð, heldur upplifði brúðkaup að hætti hindúa í staðinn. Það var svo mikið
umstang í kringum það að ekki
gafst tími til að upplifa mikinn
söknuð. Ég fann ekki almennilega
fyrir honum fyrr en ég sneri aftur í
skólann í Indónesíu og hversdagsleikinn tók við.“
RVE
STA FÁKK INNSÕN Å KAÖËLSKT JËLAHALD
HJ¹ INDËNESÅSKUM VINUM SÅNUM
&2¡44!",!¨)¨(®2¨52
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*ËLAGJAFAHUGMYND 
3ÁRSNIÈIN GJÎF HANDA KONUNNI 'JAFABRÁF ¹
SÁRHANNAÈAN OG SAUMAÈAN FATNAÈ
TD KJËL DRAGT PILS UNNIN AF FAGMANNI
(AÙÈ SAMBAND OG ÁG GR¾JA M¹LIÈ
3ELMA 2AGNARSDËTTIR +L¾ÈSKERI OG +JËLAMEISTARI
+JÎRGARÈI H¾È 3 

EKKI FARA Í JÓLAKÖTTINN!

Viðurkenning að fá
jólasveinakaðalinn
Hugrún R. Hjaltadóttir, kynjafræðingur og sérfræðingur hjá
Jafnréttisstofu, er mikið jólabarn og byrjar alltaf að skreyta
hjá sér í byrjun desember.

Jólaskreytingar eru mikilvægur
hluti jólahaldsins hjá Hugrúnu og
hún á sér eitt uppáhalds jólaskraut. „Jólakaðallinn minn sem
er svona kaðall með heimaprjónuðum jólasveinum að klifra upp
er uppáhaldið mitt af öllu jólaskrautinu,“ segir hún.
Kaðalinn fékk Hugrún frá
ömmu sinni en hún og systir hennar, sem er nýlátin, prjónuðu svona
kaðla handa öllum í fjölskyldu
Hugrúnar. „Ég fékk minn ekki
fyrr en ég flutti að heiman og mér
fannst það rosaleg viðurkenning
að fá hann. Það var svona merki
um að ég væri orðin fullorðin og
ætti eigið heimili til þess að
skreyta,“ segir hún og hlær.
Hugrún segist ekki vera alveg
viss um hvort amma hennar eða
frænka hafi prjónað kaðalinn
hennar. „Stundum er verið að
reyna að finna út úr því hvor
þeirra hafi prjónað hvaða kaðal
og sagt að amma hafi prjónað
þennan því Stína frænka hafi
prjónað miklu fínna. En það er
eiginlega ekki hægt að segja neitt
um það. Mér finnst það heldur
ekki skipta neinu máli því mér
þykir vænt um hann óháð því
hvor þeirra prjónaði hann.“
Jólakaðallinn hefur vakið töluverða athygli þeirra sem koma í

(UGRÒNU ÖYKIR MJÎG V¾NT UM KAÈALINN ÖË AÈ HÒN VITI EKKI HVORT AMMA HENNAR EÈA
ÎMMUSYSTIR HAFI PRJËNAÈ HANN
&2¡44!",!¨)¨®2,9'52 (.%&),,

heimsókn til Hugrúnar fyrir jólin.
„Ég er búin að hengja hann upp
öll jól síðan ég flutti að heiman,
nema ein jól þegar ég bjó í útlöndum, og það eru margir sem tala
um hvað hann sé fallegur,“ segir
hún.
Hugrún segir að hún setji kaðalinn alltaf upp í byrjun desember með öðru jólaskrauti. „Ég

skreyti alltaf hjá mér fyrsta
desember. Það er bara eins og það
sé hluti af stjórnarskránni að allir
eigi að skreyta fyrsta des. og ég
tek auðvitað þátt í því eins og vel
þjálfaður samfélagsþegn. Mér
finnst samt alltaf gaman að bæta
einhverju við á þorláksmessu og
ég skreyti aldrei jólatréð fyrr en
þá.“
EÎ
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Ætilegar gjafir
Allir þurfa að nærast og því
eru sælkeravörur heppileg gjöf.
Ekki spillir ef þær eru úr eigin
ranni.
+RYDDBRAUÈ N¾STUM BEINT ÒR OFNINUM
ER ILMANDI GJÎF

"LEIKJAN ER
GËÈ

(REINDÕRIN ERU LJËMANDI FALLEG

Gler, en
ekki brothætt
Fallegt jólaskraut úr plexígleri
fæst í Islandia í Kringlunni.
Glaðlegir snjókarlar,
fínleg hreindýr, fallegir rugguhestar og
upplýst hús eru meðal
þess
jólaskrauts
sem
fæst
í
Islandia
í
Kringlunni.
Úr fjarlægð
virðist
um
mjög
viðkvæma vöru
að ræða en
þegar nánar
er að gáð eru
stytturnar úr
fallega mótuðu
og léttu plexígleri.
Stytturnar
fást í öllum
&ALLEGT OG STËRT
mögulegum
stærðum
og HÒS MEÈ LÕSINGU
gerðum
og
sumar þeirra eru líka tæknilegar.
Til dæmis er lýsing í sumum
þeirra og spiladós í öðrum en sjón
er sögu ríkari.

2UGGUHESTURINN SEM RUGGAR SJ¹LFUR OG
SPILAR LAG

jólaskrautið }
"LIKAR JËLASTJARNA
!& ®,,5 *«,!3+2!54) %2 4/0052)..
 42¡.5 ¶!¨ !,,2! -)+),6'!34!

3TJARNAN EFST ¹ JËLATRÁNU ER T¹KN FYRIR
"ETLEHEMSTJÎRNUNA SEM Å JËLAGUÈ
SPJALLINU ER SÎGÈ HAFA SKINIÈ YFIR
FJ¹RHÒSINU ÖAR
SEM *ESÒBARN
IÈ F¾DDIST OG
VAR LAGT Å JÎTU
5PPRUNI STJÎRNU
ÖESSARAR ER
MARGSLUNGINN
3UMIR TELJA AÈ
HÒN SANNI SVO
EKKI SÁ UM
VILLST AÈ *ESÒ
SÁ KONUNGUR
'YÈINGA ÖAR
SEM STJARNAN ER T¹KN FYRIR $AVÅÈ
KONUNG EN *ËSEF VAR AF HÒSI OG
KYNÖ¾TTI $AVÅÈS !ÈRIR SEGJA AÈ ÖAR
SEM STJARNAN HAFI LEITT VITRINGANA
FYRST TIL (ERËDESAR OG ÖAR MEÈ STEFNT
LÅFI *ESÒBARNSINS Å H¾TTU SÁ ÖAÈ EKKI
ÎRUGGT AÈ HÒN SÁ SEND AF 'UÈI !ÈRIR
VILJA NOTA SÎGUNA UM STJÎRNUNA TIL
AÈ ¹KVARÈA F¾ÈINGARDAG FRELSARANS
AF NOKKURRI N¹KV¾MNI EN SVO ERU
STJÎRNUR LÅKA FALLEGAR OG LÕSA SK¾RT ¹
MYRKUM HIMNI OG ÖAÈ ER Å SJ¹LFU SÁR
NËG TIL AÈ GERA Ö¾R AÈ SJ¹LFSÎGÈU
JËLASKRAUTI -ARGAR TEGUNDIR AF
STJÎRNUM PRÕÈA JËLATRÁSTOPPA B¾ÈI
EINFALDAR OG TVÎFALDAR EINS OG SÒ
SEM HÁR FYLGIR EN ALLAR BERA Ö¾R ÖË Å
SÁR FYRIRHEITIÈ UM GEISLANDI VONINA Å
MYRKRINU SVARTA 'LEÈILEG JËL

Upplagt
getur
verið að gleðja sína
nánustu með ætilegri jólagjöf.
Sumir eru svo myndarlegir að búa
til eitthvað sjálfir sem þeir geta
miðlað af og það gefur auðvitað
gjöfinni aukið gildi. Grafin bleikja
úr veiðiferð sumarsins, gómsæt
berjasulta úr uppskeru haustsins,

3ULTUKRUKKURNAR VERÈA ENN ¹LITLEGRI EF
LITLAR DÒLLUR ERU BUNDNAR YFIR LOKIÈ

ilmandi kryddkaka úr ofninum
eða box með heimabökuðum smákökum. Allt eru þetta kærkomnar
gjafir sem notast hverjum sem er.
Ostarnir eru líka sívinsæl gjafavara sem og kaffi og te þótt ekki
sé það unnið heima.

(EIMAGERÈAR SM¹KÎKUR SMAKKAST ¹VALLT
VEL

/STUR ER ¹VALLT K¾RKOMINN ¶ESSI MYND
ER ÒR /STAHÒSINU Å (AFNARFIRÈI

;

*ËLIN ERU ¹ MORGUN -UNIÈ AÈ KL¾ÈAST VÅÈUM FÎTUM UM MIÈJAN
BÒKINN -AGINN VERÈUR AÈ HAFA PL¹SS TIL AÈ ÖENJAST AÈEINS ÒT

=

Perlan frá Cacharel Konunglegir gestir
Nýtt ilmvatn frá reyndum
framleiðanda.
Ilmirnir frá Cacharel hafa um árabil verið mjög vinsælir hjá konum
víða um heim. Nú hefur þessi
framleiðandi sent frá sér nýjan
ilm, en hann er unnin í samstarfi
við konu að nafni Ellen von
Unwerth. Ellen þessi starfaði um
árabil sem fyrirsæta, eða þar til
hún hóf störf sem tískuljósmyndari. Hún ætti því að vita sínu viti
um kvenleika og tísku og því var
hún ráðin sem hirðljósmyndari
við kynningar á þessu nýja ilmvatni.
Ilmurinn heitir Noa Perle og
eru gyðjan Venus og perlan, innblásturinn á bak við ilminn. Fresíur og appelsínu extrakt eru meðal

.OA 0ERLE FR¹ #ACHAREL

Fína fólkið lét sig ekki vanta á tískusýningu
Chanel í Monte Carlo á dögnum.
Tískusýningin fór fram í hinu magnaða nítjándu aldar
óperuhúsi Mónakó. Meðal áhorfenda voru Karólína
prinsessa af Mónakó og dóttir hennar og fyrirsætan
Charlotte Casiraghi. Auk þeirra voru ýmsar smærri
stjörnur á borð við frönsku leikkonuna Anna Mouglalis.
Fötin, sem voru hönnuð af Karl Lagerfeld, voru
sígild og smekkleg úr léttu efni. Litirnir voru allt
frá húðlitu og bláu til svarts. Skórnir voru settir
slaufum og sjá mátti endalaust tjull í sköpunarverki
Lagerfelds að þessu sinni.

,JËSMYND EFTIR %LLEN VON 5NWERTH EN
HÒN SÁR UM ÅMYND NÕJA ILMSINS FR¹
#ACHAREL

þess sem má greina á þessum ilmi
sem er kvenlegur og fágaður í
senn, en jafnframt léttur og dulúðlegur. Ilmvatnsglasið er kringlótt
og á botni þess situr lítil eftirlíking af perlu. Einkar fallegt og
kærkomið gjöf fyrir konur sem
kunna að meta vörur frá þessum
þekkta framleiðanda.

+ARËLÅNA PRINSESSA AF -ËNAKË OG DËTTIR HENNAR #HARLOTTE #ASIR
AGHI LÁTU SIG EKKI VANTA ¹ TÅSKUSÕNINGUNA ./2$)#0(/4/3'%449)-!'%3

Besta jólagjöfin
er góð heilsa
Heilsudrekinn er þitt val
jafnvægi fyrir líkama og sál • heilsugjafavörur • gjafabréf

S k e i f u n n i 3 j · S í m i 5 5 3 8 2 8 2 · w w w. h e i l s u d r e k i n n . i s

.AOMI #AMPBELL HEFUR LENGI VERIÈ FYRIR
S¾TA FYRIR 6ICTORIAS 3ECRET (ÒN VEIT ÖVÅ
SITTHVAÈ UM MUNÒÈ OG LOSTA OG ÖAÈ M¹
FINNA ¹ NÕJA ILMINUM FR¹ HENNI

6ETRARKOSS FR¹ .AOMI
3+!034«2! ",®++534²,+!. 3%.$)2
&2 3¡2 9.$)3,%'!. ),-

)LMVÎTN .AOMI #AMPBELL HAFA SLEGIÈ
Å GEGN FR¹ ÖVÅ AÈ ÖAU KOMU ¹ MARKAÈ
.ÕLEGA SENDI HÒN FR¹ SÁR EINSTAKLEGA
GOTT ILMVATN SEM KALLAST 7INTER KISS
¶AÈ KEMUR Å LANGRI MJËRRI FLÎSKU SEM
FER VEL Å HENDI OG ER FALLEG ¹ HILLUNNI
)LMURINN ER SAMSETTUR ÒR
MEÈAL ANNARS VANILLU
HLYNSÅRËPI JASMÅNU
SEDRUSVIÈI OG FRESÅUM
(ANN ER S¾TUR EN UM
LEIÈ LÁTT KRYDDAÈUR
OG SÁRLEGA T¾LANDI
+ONUR ¹ ALDRINUM
  ¹RA HAFA HINGAÈ
TIL TEKIÈ ÖESSUM ILMI
SÁRLEGA FAGNANDI EN
AÈ SJ¹LFSSÎGÈU GETA
FLEIRI NOTIÈ HANS EINS
OG ALLS ÖESS SEM ER 7INTER KISS FR¹
.AOMI #AMPBELL
GOTT Å LÅFINU
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Kjóll úr McDonald’s jólakortum
Ungur tískuhönnuður fer ótroðnar slóðir í fatahönnun.
Sigurvegari fyrstu þáttaráðarinnar af Project Runway, Jay McCarroll,
hefur hannað kjól sem er nærri allur búinn til úr jólakortum frá skyndibitarisanum McDonald’s.
Kjóll McCarrolls var nýverið sýndur á góðgerðarsamkomu McDonald’s-fyrirtækisins „Load it, Gift it, Love it...Now
Wear it“ í New York og var það engin önnur en
söngkonan Kelis sem klæddist honum.
Kjólinn er nú til sölu á eBay en allur ágóði af
honum mun renna beint í barnasjóð McDonald’s,
nánar tiltekið Ronald McDonald House Charities.
Þess má geta að sumum þykir þessi ákvörðun
McCarrolls um að hanna föt fyrir McDonald’s
skjóta skökku við, þar sem hönnuðurinn hafnaði á
sínum tíma verðlaunafénu í Project Runway á
þeim forsendum að það hefti listrænt frelsi hans.
+ELIS VAKTI EKKI SÅÈUR ATHYGLI FYRIR
NÕJA H¹RGREIÈSLU

RVE

(ÁRNA AFHJÒPAR SÎNGKONAN KJËLINN

+ELIS ÖËTTI HAGA SÁR EINS OG SANNKÎLLUÈ
ATVINNUMANNESKJA ¹ SÕNINGARPALLINUM

'¾TTU AÈ BERAST EKKI ¹ HAF ÒT MEÈ
TÅSKUSTRAUMUM

Ekki vera
fórnarlamb
Sex atriði sem forða þér frá því
að verða fórnarlamb tískunnar.
1. Ekki festa kaup á hverju sem er,
reyndu að velja flíkur sem fara
bæði vaxtarlagi þínu og andliti.
2. Taktu vin eða vinkonu með í innkaupaferðina til að gefa álit.
Þannig kemurðu í veg fyrir að
kaupa eitthvað sem fer ekki þínum
karakter.
3. Farðu heim, mátaðu nýju fötin
og vertu viss um að þú sjáir ekki
eftir kaupunum. Ef þú gerir það
þá skaltu skila fötunum.
4. Veldu fötin út frá því hvað þig
vantar í fataskápinn þinn og hvaða
tilefni þú ætlar þér að nota þau
við.
5. Veltu því fyrir þér hversu lengi
flíkin mun vera í tísku. Sumar flíkur eru þannig gerðar að þær fara
aldrei úr tísku en með þeim má
nota aðrar vörur sem eru tímabundnari.
6. Áður en þú tekur ákvörðun,
vertu þá viss um að þú eigir aðar
flíkur heima hjá þér sem ganga
við það sem þú ert að spá í að
kaupa.

Nýtt fyrir
strákana
Nickel-fyrirtækið sérhæfir sig í
snyrtivörum fyrir karlmenn.
Fyrir tíu árum síðan var fyrirtækið Nickel stofnað af Philippe
Dumond og á sama tíma var fyrsta
snyrtistofa sinnar tegundar, sérstaklega
ætluð
karlmönnum,
opnuð af sama manni. Síðan þá
hefur þetta fyrirtæki farið vaxandi, enda liðin tíð að karlmenn
telji það karlmannlegt að vera
með þurra og sprungna húð.
Morning after rescue gel, varð
fljótlega með vinsælustu vörum
merkisins, en það er andlitskrem
sem gefur húðinni næringu og
lætur menn líta betur út eftir
annasamar nætur. Þetta krem, líkt
og aðrar vörur Nickel, kemur í
umbúðum sem karlmenn þurfa
ekki að skammast sín fyrir að hafa
uppi í hillu, því þær gætu eins
staðið uppi á
hillu á fínni
smurstöð.

-ORNING
AFTER RESCUE
GEL ER ¾TLAÈ
KARLMÎNNUM
SEM ÖURFA AÈ LÅTA
VEL ÒT EFTIR ANNA
SAMAR N¾TUR

Gallabuxur
Skyrta
Vesti
Bindi

5990
2990
4990
1990

Skyrta
2990
Vesti
4990
Gallabuxur 5990

KRINGLAN // SMÁRALIND // KEFLAVÍK
S.588 5777 // S.544 4646 // S.421 6899
blendofamerica.com ** blendshe.com
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Sætasta stelpan í veislunni
Notaðu vikuna fyrir áramót til þess að
slaka á og gera þig sæta.
Eftir allt stressið fyrir jólin er fátt betra en að
liggja uppi í rúmi, lesa góðar bækur, maula
mandarínur og láta þreytuna líða úr líkamanum. Það er kannski eins gott því skammt
undan eru áramótin og hvern langar að vera
með bauga undir augum og herptar axlir þegar
ein stærsta veisla ársins rennur upp? Vikuna
milli jóla og nýárs er upplagt að nota til að
fegra útlitið og það þarf ekki að vera
flókið. Flest allt heppnast betur sé
það undirbúið með góðum fyrirvara
og þá gildir einu hvort um er að ræða
matarboð, ferðalag eða fallegt útlit.
-¹NUDAGUR  DES

Sofðu út (en ekki hvað?). Mundu að fá
þér léttmeti á borð við mandarínur
yfir miðjan daginn, gættu hófs í
veislum og farðu svo í heitt bað fyrir
háttinn og gefðu þér tíma til að sinna
fótunum. Nuddaðu þá upp úr grófum
kornamaska, klipptu neglur og pússaðu
yfirborð þeirra og settu svo glært naglalakk á þær í lokin. Áður en þú ferð uppí
rúm skaltu reyna að gera nokkrar kviðæfingar því hvaða konu langar til að hafa
bumbu undir sparikjólnum? Það er vel
hægt að herða kviðvöðvana á einni viku.
Svo sefurðu líka betur eftir léttar æfingar.
¶RIÈJUDAGUR  DES

Annar í jólum og þú byrjar daginn á hressandi
gönguferð. Hún fær blóðið til að streyma og
enn brennir þú einhverjum af þessum hátíðlegu hitaeiningum. Gerðu
teygjuæfingar og fáðu
þér veglegan morgunverð, en hann gerir það
að verkum að þú átt
eftir að vera mettari
yfir daginn og gæta
meira hófs í veislum
dagsins.
-IÈVIKUDAGUR  DES

Keyptu sjálfbrúnkandi
krem, kornakrem fyrir andlit og líkama, latex hanska,
raka-maska fyrir andlitið og

nuddhanska sem örva blóðrásina og fjarlægja
dauðar húðfrumur. Mikið framboð er af sjálfbrúnkandi kremum sem flest eru góð, en
óhætt er að mæla með froðu frá Clinique
á líkamann og bæði líkams- og andlitskremum frá Shiseido.
Farðu í gufubað, heitu pottana og kaldar sturtur. Þetta örvar blóðrásina og
gefur húðinni fallegan ljóma. Mundu
líka að drekka vel af vatni yfir daginn.
&IMMTUDAGUR  DES

Plokkun, litun, handsnyrting
og annað í þeim dúr er eitthvað sem er heppilegt að
gera þennan dag. Sértu ekki
búin að finna áramótadressið
er ekki seinna vænna en að
hendast í búðir til að finna
það. Í Debenhams er starfandi stílisti sem getur aðstoðað við fatavalið og það er
eflaust gott að nýta sér það til
að vera alveg viss um að góðu
hliðarnar fái að njóta sín. Einnig er
gott að benda á að í mörgum verslunum er hægt að kaupa svokallaðar
„aðhaldsbuxur“ en það eru undirföt
sem grenna líkamann og geta minnkað
ummálið um nær eina stærð. Frá Oroblu koma góðar undirbuxur af þessu tagi
og í öllum betri undirfataverslunum er
úrval af þessum fatnaði.
Notaðu rakamaska á andlitið fyrir
svefninn og drekktu vatn!
&ÎSTUDAGUR  DES

Eftir vinnu er upplagt að skella
sér aftur í laugarnar og slaka á í
heita pottinum og gufunni. Í
sturtunni skaltu bursta húðina á líkamanum og nota
kornakrem til að fjarlægja dauðar húðfrumur, því þannig
undirbýrðu
húðina fyrir
brúnkukremið
sem þú setur
á
þig
um
kvöldið.
Þegar
maður

ber á sig brúnkukrem er mikilvægt að hafa
það í huga að kremið dreifist mjög jafnt á
líkamann. Notaðu hanska við verkið
svo að hendurnar verði ekki flekkóttar. Gættu þess að bera mjög lítið yfir
hné og olnboga. Láttu kremið þorna
áður en þú ferð í rúmið, skelltu þér í
sturtu um morguninn og berðu á þig
líkamskrem að lokum til að brúnkan njóti sín betur.
,AUGARDAGUR  DES

Drekktu grænt te til að losa líkamann við auka vatnssöfnun, borðaðu morgunverð og hlustaðu á góða
tónlist um leið og þú mátar sparifötin
og velur fylgihlutina. Finndu út hvaða
förðun hentar klæðnaðinum, til dæmis
með því að skoða myndir í tískublöðum. Prófaðu förðunina í dag svo þú sért
viss um að taka ekki neinar kjánalegar
„áhættur“ rétt áður en veislan byrjar.
3UNNUDAGUR  DES

Þá er síðasti dagur ársins runninn upp.
Sofðu nú eins lengi út og þig langar til, en þó
ekki svo lengi að þú fáir höfuðverk. Farðu á
fætur og berðu á þig góðan andlitsmaska áður
en þú skellir þér í sturtu. Gönguferðir eru alltaf góðar eins og áður segir, og eins mælum við
með því að þú drekkir vel af vatni því fátt er
betra fyrir útlitið og heilsuna en næg
vatnsdrykkja. Hafðu vatnsbrúsa við
hendina allan daginn.
Áður en þú farðar þig er mjög mikilvægt að bera gott rakakrem á andlitið
og hálsinn. Því næst kemur hyljari á
bletti, svo farði, þar næst málarðu
augun (ef eitthvað smitast undir
augun má strjúka það af og bæta á
farðann).
Ljúktu verkinu með sólarpúðri eða kinnalit og maskarann skaltu setja á alveg í
lokin. Smelltu þér í sparifötin og þá er ekkert eftir
en að njóta sín og láta
ljósið skína í áramótaveislunni!
6IÈ GETUM EKKI ALLAR ORÈIÈ JAFN S¾TAR OG
+ATE 7INSLET EN MEÈ RÁTTUM UNDIRBÒNINGI
KOMUMST VIÈ ANSI N¹L¾GT ÖVÅ

Tískuslys stjarnanna
Tímaritið People birti nýlega
lista fyrir fimm helstu tískuslysin, en athygli vekur að konurnar á listanum eiga sameiginlegt að vera yfirleitt flottar í
tauinu. Lýsingu blaðamanna
People hefur hér verið snarað
yfir á okkar ástkæra ylhýra.
Í guðs bænum látiði Beyoncé vita
að Jane Fonde vilji fá Barbarellu
búninginn sinn frá 1968 aftur. Stílistinn hennar á ekki gott í vændum.
Þótt það borgi sig ekki alltaf að
fara öruggu leiðina í fatavali hefði
Eva Mendes átt að halda sig við
það sem hún þekkir best, þegar
hún mætti svona til fara á galaballi Amerísku búningastofnunarinnar. Hver veit, kannski taldi hún
sig verða á meðal sýningargripanna?
Eva Longoria var vissulega í
jólaskapi þegar hún eldaði þakkargjörðarmat í sjónvarpsþættinum Good Morning America, en
það var kannski óþarfi að ganga
svo langt að klæðast að hætti pílagríma.

Guð einn má vita hvað Keiru
Knightley gekk til þegar hún dró
þetta út úr fataskápnum heima hjá
sér. Kannski var hún að leita að
baðfötum en fann bara þetta dularfulla pils (eða gardínu, við erum
ekki viss) sem hún dró upp um sig
með þessu forláta belti.
Mischa Barton er ekki með það,
íklædd bleiu og karlmanns hlýrabol, og lendir á botninum á listanum yfir verstu tískuslysin að mati
People. Fær þó hálft prik fyrir að
þora að láta sjá sig svona á
almannafæri.



,!5'!2$!'52  DESEMBER 

Fanning situr fyrir
Marc Jacobs hefur tilkynnt
hver verður andlit vorlínunnar
2007.
Greint hefur verið frá því hver
verður nýjasta andlit Marc Jaobs
og fellur það í skaut barnastjörnunnar Dakotu Fanning,
sem hefur gert það gott
með leik í kvikmyndum á
borð við Man on Fire
(2004), War of the Worlds
(2005) og I am Sam
(2001).
Tökum á auglýsingum
við herferð Marc Jacobs
lauk nýverið í Los Angeles, en þar var tískuljósmyndarinn heimsþekkti
Juergen Teller við stjórn-

6IRKAÈU H¾RRI MEÈ
RÁTTUM KL¾ÈABURÈI
¶!¨ - µ-)3,%'4 '%2! 4), !¨
",%++*! !5'!¨

!È KL¾ÈAST EINLITUM FÎTUM FR¹ TOPPI
TIL T¹AR GERIR ÖAÈ AÈ VERKUM AÈ ÒTLITIÈ
BLEKKIR OG FËLKI FINNST ÖÒ ËSJ¹LFR¹TT
VERA H¾RRI Å LOFTINU %INNIG ER HEPPI
LEGT AÈ VELJA FLÅKUR SEM BRJËTA EKKI
UPP HEILDARMYNDINA EÈA AÈGREINA TIL
D¾MIS MITTI OF MIKIÈ FR¹ NEÈRI HLUTA
BÒKSINS +ONUR GETA ÖANNIG VALIÈ AÈ
KL¾ÈAST SÅÈUM KJËLUM SEM ERU ¹N
MITTIS OG KARLAR VERÈA AÈ VELJA BELTI
SEM ER SAMLITT BUXUNUM
6EL SNIÈIN FÎT SEM FALLA AÈ LÅKAMANUM
L¹TA ÖIG LÅKA VIRKA GRENNRI OG LENGRI
¹ MEÈAN VÅÈ GETA GERT FËLK ST¾RRA
OG SVO M¹ ALDREI VELJA FÎT SEM ERU
ÖVERRÎNDËTT 4EINËTT JAKKAFÎT SKYRTUR
OG FLEIRA LANGRÎNDËTT ER ÎLLU SKEMMTI
LEGRA VAL VILJIR ÖÒ VIRKA H¾RRI OG
GRENNRI .OTAÈU H¹A H¾LA OG VENDU
ÖIG ¹ AÈ GANGA ¹ ÖEIM .Ò ER H¾GT AÈ
KAUPA H¹H¾LA SKË MEÈ FERKÎNTUÈUM
H¾L SEM ER MUN Ö¾GILEGRI
AÈ GANGA ¹ EN GAMLI
PINNAH¾LLINN SVO F¾STAR
ÖURFA AÈ KVARTA +ARL
MENN GETA VALIÈ AÈ GANGA
Å SKËM MEÈ ÖYKKUM
SËLA EÈA STÅGVÁLUM
MEÈ H¾L ¶EIR ÖURFA
ÖË AÈ G¾TA ÖESS
AÈ HAFA HANN EKKI
OF H¹AN !È LOKUM
ER VERT AÈ MINNA
FËLK ¹ AÈ BERA SIG
VEL RÁTTA ÒR BAKI OG
HERÈUM OG GANGA MEÈ
HÎFUÈIÈ UPPRÁTT ¶AÈ
LÅTUR ALLTAF BETUR ÒT

!NGELINA *OLIE ÖARF
LÅKLEGA LÅTIÈ AÈ
HUGA AÈ KL¾ÈA
BURÈI TIL AÈ
SÕNAST H¾RRI

Undradropar
fyrir húðina
Advanced night repair protective recovery complex eða ANR
eins og það er nefnt í daglegu
tali er án efa krúndjásn Estée
Lauder snyrtivörufyrirtækisins.
ANR droparnir innihalda meðal
annars serum sem Estée Lauder
sérhannaði fyrir dropana á sínum
tíma. ANR vinnur djúpt i nn í húðina yfir nótt og sér til þess að gefa
góðan raka, hressir þreytta húð og
vinnur gegn línum og roða.
Droparnir eru framleiddir eftir
sömu uppskrift síðastliðin 23 ár og
það stendur alls ekki til að breyta
henni, enda 3681 konur sem kaupa
ANR á degi hverjum.
RH

L‘Occitane með appelsínuilmi

völinn. Hefur Juergen meðal annars átt í samstarfi við fyrirsætuna
Kate Moss og Yves Saint Laurent
og er talinn hafa haft töluverð
áhrif á tískuheiminn.
Þess má geta að sérsauma varð
öll fötin sem Fanning klæddist í
nýju auglýsingunum,
vegna þess hversu lítil
og fíngerð leikkonan
knáa er, enda ekki
nema tólf ára þótt hún
hafi náð að skipa sér á
bekk með skærustu
stjörnum Hollywood.
RVE

¶AÈ ER ENGIN ÎNNUR EN
BARNASTJARNAN $AKOTA &AN
NING SEM VERÈUR NÕJASTA
ANDLIT -ARC *ACOBS

Skemmtileg og vel lyktandi gjafavara
fyrir fólk sem elskar að fara í bað.
Hjá eðalfyrirtækinu L‘Occitane er nú fáanlegur kassi með góðum baðvörum fyrir
konur og karla. Vörurnar eru með mildum
og góðum appelsínukeim og umbúðirnar
eru skemmtilega gamaldags en sígildar í
senn. Kassinn inniheldur ferskan appelsínuilm, sturtusápu, húðkrem og sykur-skrúbb
sem er samsettur úr
grófum sykri, möndlu
og
apríkósuolíum.
Eitthvað sem á eflaust
eftir að gleðja þau sem
elska að baða sig og
finna góða lykt.

2UBAN $k/RANGE
GJAFAKASSINN FR¹
,k/CCITANE INNIHELDUR
FERSKAR OG VELLYKTANDI
VÎRUR SEM GERA ÖAÈ
ENN SKEMMTILEGRA AÈ
SKELLA SÁR Å BAÈ
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:9 3UBARU )MPREZA ', NÕSKR 
SSK %K  ÖÒSKM 6ERÈ 
4ILBOÈ  !LLT AÈ  L¹NA
MÎGULEIKAR SÅMI  

&4 /PEL !STRA  NÕSKR  SSK
%K  ÖÒSKM 6ERÈ  !LLT AÈ
 L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  

/8 3UBARU )MPREZA '8 NÕSKR 
SSK %K  ÖÒSKM 6ERÈ 
4ILBOÈ  !LLT AÈ  L¹NA
MÎGULEIKAR SÅMI  

46 /PEL !STRA ', NÕSKR 
BSK %K  ÖÒSKM 6ERÈ 
!LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


"- /PEL !STRA  NÕSKR  BSK
%K  ÖÒSKM 6ERÈ  !LLT AÈ
 L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  

.( 6OLVO 6 NÕSKR  BSK
%K  ÖÒSKM 6ERÈ  !LLT AÈ
 L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  

/( .ISSAN 8 4RAIL %LEGANCE NÕSKR
 SSK %K  ÖÒSKM 6ERÈ
 !LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIK
AR SÅMI  

03 2ENAULT -EGANE #LASSIC
NÕSKR  SSK EK ÖÒSKM 6ERÈ
 4ILBOÈ !LLT AÈ 
L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  

!) 3KODA /CTAVIA 8 NÕSKR 
BSK %K  ÖÒSKM 6ERÈ 
!LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


4- /PEL #OMBO # 6AN NÕSKR 
BSK EK  ÖÒSKM 6ERÈ 
!LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


+9 0EUGEOT  NÕSKR  SSK
%K  ÖÒSKM 6ERÈ  !LLT AÈ
 L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  

*, /PEL :AFIRA #OMFORT  NÕSKR
 SSK %K  ÖÒSKM 6ERÈ
 4ILBOÈ  !LLT AÈ
 L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  

3: .ISSAN 8 4RAIL %LEGANCE
NÕSKR SSK %K  ÖÒSKM 6ERÈ
 !LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIK
AR SÅMI  

65 /PEL 6ECTRA ', NÕSKR 
BSK %K  ÖÒSKM 6ERÈ 
!LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


/. 2ENAULT ,AGUNA NÕSKR 
SSK %K  ÖÒSKM 6ERÈ  !LLT
AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


/' 3UBARU ,EGACY 7AGON NÕSKR
 SSK %K  ÖÒSKM 6ERÈ
 !LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR
SÅMI  

,+ &ORD &OCUS (IGH SERIES NÕSKR
 BSK %K  ÖÒSKM 6ERÈ
 !LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR
SÅMI  

.+ #ADILLAC %SCALADE NÕSKR
SSK %KÖÒSKM 6ERÈ
!LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


5) /PEL 6ECTRA %LEGANCE 
NÕSKR
SSK
%KÖÒSKM
6ERÈ !LLT AÈ  L¹NA
MÎGULEIKAR SÅMI  

"9 (YUNDAI 4UCSON NÕSKR SSK
%KÖÒSKM 6ERÈ !LLT AÈ
 L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  

-3
.ISSAN
0ATHFINDER
3%
"3
NÕSKR
EKÖÒSKM
6ERÈ 4ILBOÈ !LLT
AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


+8 3UZUKI )GNIS NÕSKR
BS %KÖÒSKM 6ERÈ
4ILBOÈ !LLT AÈ  L¹NA
MÎGULEIKAR SÅMI  

6% .ISSAN -AXIMA 18 NÕSKR
SSK %KÖÒSKM 6ERÈ
4ILBOÈ !LLT AÈ  L¹NA
MÎGULEIKAR SÅMI  

)NGVAR (ELGASON
3¾VARHÎFÈA   2VK
3ÅMI  
/PIÈ -¹N   ¶RI
&ÎS   ,AU  
WWWIHIS

)NGVAR (ELGASON
3¾VARHÎFÈA   2VK
3ÅMI  
/PIÈ -¹N   ¶RI
&ÎS   ,AU  
WWWIHIS

9+ 3UBARU ,EGACY ( NÕSKR
SSK %KÖÒSKM 6ERÈ
4ILBOÈ !LLT AÈ  L¹NA
MÎGULEIKAR SÅMI  

)NGVAR (ELGASON
3¾VARHÎFÈA   2VK
3ÅMI  
/PIÈ -¹N   ¶RI
&ÎS   ,AU  
WWWIHIS

.) .ISSAN -ICRA 6ISIA NÕSKR 
BSK %K  ÖÒSKM 6ERÈ 
!LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


3% #ITROEN # NÕSKR  SSK %K
 ÖÒSKM 6ERÈ  !LLT AÈ 
L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  

$+ 3UBARU ,EGACY 7AGON NÕSKR
 SSK %K  ÖÒSKM 6ERÈ
 !LLT AÈ  L¹NAMÎGULEIK
AR SÅMI  

+/ #HEVROLET ,ACETTI NÕSKR
BS %KÖÒSKM 6ERÈ !LLT AÈ
 L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  

9" -ITSUBISHI 0AJERO m NÕSKR
SSK %KÖÒSKM 6ERÈ !LLT
AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


-0 3UBARU &ORESTER #3 NÕSKR
SSK %KÖÒSKM 6ERÈ  !LLT
AÈ  L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI 


29 .ISSAN -ICRA 6ISIA NÕSKR
BS %KÖÒSKM 6ERÈ
4ILBOÈ !LLT AÈ  L¹NA
MÎGULEIKAR SÅMI  

46 .ISSAN -ICRA 6ISIA NÕSKR
BS %KÖÒSKM 6ERÈ
4ILBOÈ !LLT AÈ  L¹NA
MÎGULEIKAR SÅMI  

3" $AIHATSU 4ERIOS NÕSKR
SSK %KÖÒSKM 6ERÈ
4ILBOÈ !LLT AÈ  L¹NA
MÎGULEIKAR SÅMI  

0. #ITROEN # NÕSKR
SSK %KÖÒSKM 6ERÈ
4ILBOÈ !LLT AÈ  L¹NA
MÎGULEIKAR SÅMI  

0- /PEL :AFIRA #OMFORT 
NÕSKR
BS
%KÖÒSKM
6ERÈ 4ILBOÈ !LLT AÈ
 L¹NAMÎGULEIKAR SÅMI  

3$ 4OYOTA !VENSIS NÕSKR
SSK %KÖÒSKM 6ERÈ
4ILBOÈ !LLT AÈ  L¹NA
MÎGULEIKAR SÅMI  

)NGVAR (ELGASON
3¾VARHÎFÈA   2VK
3ÅMI  
/PIÈ -¹N   ¶RI
&ÎS   ,AU  
WWWIHIS

)NGVAR (ELGASON
3¾VARHÎFÈA   2VK
3ÅMI  
/PIÈ -¹N   ¶RI
&ÎS   ,AU  
WWWIHIS

)NGVAR (ELGASON
3¾VARHÎFÈA   2VK
3ÅMI  
/PIÈ -¹N   ¶RI
&ÎS   ,AU  
WWWIHIS
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"ÅLAR TIL SÎLU

  MILLJËNIR

.ISSAN 4ERRANO ))   $4) D  EK
 Ö KM BSK m BREYTTUR .Õ VETRAR
DEKK SUMARDEKK KRËKUR OFL 6 
ÖÒS HV  ÖÒS WWWBILASALINN
    

*EPPAR

4IL SÎLU 3KODA /CTAVIA   623 6ERÈ
  L¹N  ÖÒS AFBORGUN  ÖÒS 3ÅMI
 

 MILLJËNIR
4IL SÎLU JEPPI  HÒSBÅLL

4OYOTA ,ANDCRUISER ,8 ¹RG l
EK  ÖÒS m BREYTING 6ERÈ   MILLJ
,¹N  %NGIN SKIPTI 5PPL Å S 

«DÕRASTI OG BEST BÒNI SJ¹LFSKIPTI DÅSEL
JEPPIN Å DAG .ÕIR  ,ANDROVER
&REELANDER DISEL ,EÈUR  !LCANTARA INN
RÁTTING SJ¹LFSKIPTING LOFK¾LING BAKK
SKYNJARAR ¹LFELGUR OFL EYÈSLA   BLAND
AÈ  LITIR Å BOÈI 4IL SÕNIS ¹ STAÈNUM
6ERÈ  ÖÒS

3PARIBÅLL EHF
3KÒLAGÎTU   2EYKJAVÅK
3ÅMI  
WWWSPARIBILLIS

"ÅLASALINNIS (JALTEYRARGÎTU  
!K 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

3KIDOO -8:  !DRENALIN ¹RG 
EK  KM  HÎ  NELGT BELTI
BAKKGÅR 6  ÖÒS *ËLATILBOÈ KR 
ÖÒS STGR HV CA  ÖÒS WWWBILA
SALINN     

  ÖÒS

  ÖÒS

4OYOTA ,ANDCRUISER   $ÅSEL 4URBO
D RG  EK  ÖKM SSK m
DEKK .ÕSKOÈAÈUR k 6  ÖÒS WWW
BILASALINN     

n KR *ËLAVERÈ KR
+EILA n 7
n KR *ËLAVERÈ KR
KR *ËLAVERÈ KR
n KR *ËLAVERÈ KR
n KR *ËLAVERÈ KR
--# ,  ¹RG k NÕSK Å GËÈU
STANDI !NNAR BÅLL FYLGIR MEÈ SEM VARA
HLUTUR SEM ER VÁLARLAUS 6  Ö 3
 

.ISSAN 1UEST 3% ¹RG  EK ÖÒS
KM 6ERÈ  ÖÒSKR HV  ÖÒS
KR

-JÎG GOTT VERÈ

4IL SÎLU .ISSAN 0RIMERA  EK 
ÖÒS SSK .ÕSKR¹ÈUR  ,ISTVERÈ
 ÖÒS &¾ST ¹  ÖÒS 5PPL Å S
 

6%2+&2) 4), 3®,5

0EUGEOT  ¹RG k BSK EK 
ÖÒS VERÈ  ÖÒS EÈA TILBOÈ 5PPL Å
S  

  ÖÒS

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

-AZDASPEED  k 0ERLUHVÅTUR 4URBO
HÎ G 4ÎLVUST FJËRHJ DRIF 'LERTOPPL
"OSE #$ ,EÈUR *ËLATILBOÈ 5PPL 3
 

4IL SÎLU &ORD %CONOLINE X ¹RG 
6 BENSÅN m BREYTTUR NÕ m NEGLD
-UDDER OG SUMARDEKK ¹ FELGUM "ÅLLINN
ER NÕLEGA UPPGERÈUR OG INNRÁTTAÈUR SEM
HÒSBÅLL Å HONUM ER SVEFNPL¹SS FYRIR  
GASELDAVÁL ÅSSK¹PUR GASMIÈSTÎÈ VASKUR
VATNSTANKUR VATNSD¾LA FORTJALD ÖJËFA
VÎRN AUKA BENSÅNTANKUR NMT SÅMI NÕTT
HLJËÈKERFI W HV L¹N  ÖÒS
6ERÈ  ÖÒS 5PPL Å S  

'-# 3  3ONOMA :2  7$  LTR D
RG  EK  ÖKM SSK KRËKUR
SV DEKK AUKAFELGUR OFL 6  ÖÒS
WWWBILASALINN     

+EILA n 7
KR *ËLAVERÈ KR

+EILA n 7
KR *ËLAVERÈ KR

&ORD %CONOLINE 8 HÒSBÅLL SETT VERÈ
 ÖÒS 5PPL Å S  

+EILA n 7
KR *ËLAVERÈ KR

+EILA n 7
KR *ËLAVERÈ KR

(*«, 4), 3®,5

+EILA n 7
KR *ËLAVERÈ KR
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3ÁRH¾FUM OKKUR Å 6OLKSWAGEN 3KODA
OG $AIHATSU %IGUM EINNIG VARAHLUTI
Å FLEIRI TEGUNDIR BÅLA +AUPUM BÅLA TIL
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4OYOTA BÅLA /PIÈ VIRKA DAGA FR¹ KL
  WWWBILAPARTARIS BILAPART
AR BILAPARTARIS
6ARAHLUTIR Å 67 'OLF 0OLO OG 9ARIS
2ENAULT +ANGOO 6IÈGERÈIR +AUPI BÅLA
5PPL Å S     

5Ð/$1Ð*85/(*$
9HUé9HUéQ~
DéHLQV

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

'RÅPTU *ËLAG¾SINA 3ÅÈUSTU TILBOÈ ¹RS
INS 4OMBËLUVERÈ ¹ NÕJUM OG NÕLEGUM
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 .ÕR  "ENZ -, $ÅSEL ¶Ò
FINNUR HVERGI L¾GRA VERÈ ,¾KKUN DOLLAR
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+ËPAVOGSB¾R

(EIMILIST¾KI

%NDURBIRT AUGLÕSING UM SKIPULAG Å +ËPAVOGI
$ALVEGUR  "REYTT SKIPULAG

'UFUSTRAUBORÈ FYRIR KRÎFU
HARÈA 

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

(ÒSN¾ÈI Å BOÈI
,EIGJENDUR TAKIÈ EFTIR ¶IÈ ERUÈ SKREFI ¹
UNDAN Å LEIT AÈ RÁTTU ÅBÒÈINNI MEÈ HJ¹LP
,EIGULISTANS +ÅKTU INN ¹ WWWLEIGU
LISTINNIS EÈA HAFÈU SAMB VIÈ OKKUR Å
S  
JA HERB ÅBÒÈ MEÈ BÅLSKÕLI ¹ SV¾ÈI 
,EIGA  ÖÒS ¹ M¹N &YRIRFRAMGR SAM
KOMULAG 4IL LEIGU Å  ¹R 3  
'ISTIHEIMILI $ALSHRAUN (AFNAFJÎRÈUR
TVEGGJA MANNA HERB FR¹  KR PER
M¹N 5PPL  
4IL LEIGU NÕTT GL¾SILEGT  H¾ÈA RAÈHÒS
TIL LENGRI EÈA SKEMMRI TÅMA Å 4ORREVIEJA
#OSTA "LANCA STRÎNDINNI ¹ 3P¹NI 5PPL Å
S     
4IL LEIGU HERBERGI Å (AFNARFIRÈI OG
3ANDGERÈI EINNIG TIL LEIGU ATVINNUHÒS
N¾ÈI Å (AFNARFIRÈI 5PPL Å S  
  
 HERB NÕ ÅBÒÈ TIL LEIGU Å (FJ LEIGIST
MEÈ HÒSGÎGNUM ,EIGA  ÖÒS ¹
M¹N 5PPL Å S  
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"REYTT AÈALSKIPULAG
4ILLAGA AÈ BREYTTU !ÈALSKIPULAGI +ËPAVOGS  
AUGLÕSIST HÁR MEÈ SKV  GR SKIPULAGS OG BYGGINGARLAGA
NR  4ILLAGAN N¾R TIL LËÈARINNAR NR  VIÈ $ALVEG OG Å
HENNI FELST AÈ OPIÈ SV¾ÈI TIL SÁRSTAKRA NOTA GRËÈRARSTÎÈ ER
BREYTT Å VERSLUNAR OG ÖJËNUSTUSV¾ÈI  BREYTINGAR
SV¾ÈINU SEM ER UM  M AÈ ÚATARM¹LI ERU ¹¾TLAÈIR
LIÈLEGA  M ATVINNUHÒSN¾ÈI .ÕTINGARHLUTFALL ER ÖVÅ
¹¾TLAÈ  3KIPULAGSSV¾ÈIÈ AFMARKAST AF 2EYKJANESBRAUT
TIL SUÈURS .ÕBÕLAVEGI TIL AUSTURS $ALVEGI TIL NORÈURS OG
+ËPAVOGSL¾K TIL VESTURS !ÈKOMA AÈ LËÈINNI VERÈUR FR¹
$ALVEGI OG AF AÈREIN 2EYKJANESBRAUTAR AF .ÕBÕLAVEGI
"REYTINGIN ER SETT FRAM ¹ UPPDR¾TTI Å MKV  ¹SAMT
GREINARGERÈ DAGS Å ¹GÒST  .¹NAR VÅSAST TIL
KYNNINGARGAGNA
"
"REYTING ¹ SV¾ÈISSKIPULAGI
¥ OFANGREINDRI TILLÎGU AÈ BREYTTU AÈALSKIPULAGI AÈ $ALVEGI 
FELST JAFNFRAMT AÈ GERA ÖARF ËVERULEGA BREYTINGU ¹ STAÈFESTU
3V¾ÈISSKIPULAGI HÎFUÈBORGARSV¾ÈISINS   FYRIR
m+ËPAVOG VESTURn 4ILLAGAN N¾R TIL LËÈARINNAR NR  VIÈ $ALVEG
OG Å HENNI FELST AÈ ËBYGGT SV¾ÈI ER BREYTT Å BLANDAÈA BYGGÈ
 BREYTINGARSV¾ÈINU SEM ER UM  M AÈ ÚATARM¹LI ERU
¹¾TLAÈIR LIÈLEGA  M ATVINNUHÒSN¾ÈI .ÕTINGARHLUTFALL
ER ÖVÅ ¹¾TLAÈ   3KIPULAGSSV¾ÈIÈ AFMARKAST AF 2EYKJANES
BRAUT TIL SUÈURS .ÕBÕLAVEGI TIL AUSTURS $ALVEGI TIL NORÈURS
OG +ËPAVOGSL¾K TIL VESTURS !ÈKOMA AÈ LËÈINNI VERÈUR
FR¹ $ALVEGI OG AF AÈREIN 2EYKJANESBRAUTAR AF .ÕBÕLAVEGI
"REIÈHOLTSBRAUT ¥ SAMR¾MI VIÈ  GR SKIPULAGS OG

BYGGINGARLAGA HEFUR UMR¾DD BREYTING VERIÈ KYNNT ÖEIM
SVEITARSTJËRNUM SEM STËÈU AÈ GERÈ SV¾ÈISSKIPULAGSINS
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STAÈ GRËÈRARSTÎÈVAR -IÈAÈ ER VIÈ AÈ BYGGÈ VERÈI TVEGGJA
H¾ÈA BYGGING MEÈ KJALLARA ALLT AÈ UM M !ÈKOMA
AÈ LËÈINNI VERÈUR ÖRÅSKIPT FR¹ $ALVEGI ¹ MËTS VIÈ HÒS NR
VIÈ 3KËGARHJALLA OG NR  VIÈ 4RÎNUHJALLA H¾GRI BEYGJUR INN
OG ÒT ¹ LËÈARMÎRKUM $ALVEGAR  OG  OG AF RAMPA AF
.ÕBÕLAVEGI"REIÈHOLTSBRAUT INN ¹ 2EYKJANESBRAUT
4ILLAGAN ER SETT FRAM ¹ UPPDR¾TTI Å MKV  ¹SAMT
SKÕRINGARMYNDUM OG GREINARGERÈDAGS  ¹GÒST 
4ILLÎGURNAR VERÈA TIL SÕNIS ¹ "¾JARSKIPULAGI +ËPAVOGS &ANN
BORG   H¾È FR¹ KL  TIL  M¹NUDAGA TIL ÙMMTU
DAGA OG ¹ FÎSTUDÎGUM FR¹  TIL  FR¹  DESEMBER
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 AÈ HIN BANDARÅSKA $REW
"ARRYMORE VAR H¾STLAUNAÈA LEIK
KONAN ¹RIÈ  ¹ LISTA &ORBES
YFIR ¹HRIFAMESTU STJÎRNURNAR EN
¹RSLAUN HENNAR VORU  MILJ
ËNIR KRËNA
 AÈ HIN BRESKA 6ANESSA -AE
VAR AÈEINS ÖRETT¹N ¹RA ÖEGAR HÒN
LÁK FIÈLUKONSERTA 4SJAÅKOVSKÅS OG
"EETHOVENS INN ¹ GEISLADISK SEM
KOM ÒT UNDIR MERKJUM 4RITTICO OG
VARÈ ÖAR MEÈ YNGSTI FIÈLULEIKARI ¹
HLJËMPLÎTU
 AÈ  LIÈ KEPPTU ¹ ELLEFU LIT
BOLTAVÎLLUM ¹ HEIMSMEISTARA
MËTINU Å LITBOLTA SEM HALDIÈ VAR
Å $ISNEYS 7ORLD 7IDE ÅÖRËTTA
MIÈSTÎÈINNI Å /RLANDO &LËRÅDA Å
"ANDARÅKJUNUM   OKTËBER
 %R ÖAÈ ÖAR MEÈ ST¾RSTA LIT
BOLTAMËTIÈ
 AÈ "ANDARÅKJAMAÈURINN
-ICHAEL 3ESSIONS ER YNGSTI BORG
ARSTJËRI SEM SÎGUR FARA AF (ANN
VAR EINUNGIS  ¹RA OG  DAGA
ÖEGAR HANN SËR EIÈINN ¹TTUNDA
NËVEMBER  EFTIR AÈ HAFA
SIGRAÈ SITJANDI BORGARSTJËRA (ILLS
DALE Å BORGARSTJËRAKOSNINGUM Å
-ICHIGAN Å "ANDARÅKJUNUM H¹LF
UM M¹NUÈI ¹ÈUR 6AR HANN Ö¹
RAUNAR ENN Å MENNTASKËLA
 AÈ "RETINN !MROSA -ENDY ER
MANNA FLJËTASTUR AÈ BORÈA ÖRJ¹R
TEKÎKUR (ANN ÒÈAÈI Å SIG ÖREM
UR TEKÎKUM ¹   SEKÒNDUM
Å UPPTÎKUVERI ,"# ÒTVARPSSTÎÈV
ARINNAR Å ,UNDÒNUM NÅUNDA MAÅ
¹RIÈ 
 AÈ GERVIHNETTINUM 3PÒTNIK )
VAR SKOTIÈ ¹ LOFT MEÈ ELDFLAUG FR¹
"AÅKONUR SKOTPALLINUM Å +ASAKST
AN OG KOMIÈ ¹ SPORBAUG JARÈAR
FJËRÈA OKTËBER 
 AÈ SJERPINN !PA FR¹ .EPAL HEF
UR MANNA OFTAST KLIFIÈ %VEREST
TIND (ANN KLEIF TINDINN Å FIMMT
¹N SKIPTI  MAÅ ¹RIÈ 
 AÈ ()6 ER S¹ SJÒKDËMUR SEM ER
NÒ Å ÎRUSTUM VEXTI ()6 TILFELLUM
FJÎLGAÈI UM   MILJËNIR Å HEIM
INUM ¹RIÈ  ¶AR MEÈ ER TALIÈ
AÈ   MILLJËNIR JARÈARBÒA GANGI
MEÈ VEIRUNA
 AÈ FULLVAXNIR !FRÅKUFÅLAR ,OXOD
ONTA AFRICANA ERU ST¾RSTU LAND
DÕRIN ¶EIR VERÈA     M YFIR
HERÈAKAMBINN OG VEGA FJÎG
UR TONN
 AÈ VESTUR AFRÅSKA SPORÈDREKA
TEGUNDIN 0ANDINUS IMERATOR ER
ÖYNGST SPORÈDREKA (ANN VERÈ
UR ALLT AÈ  G AÈ ÖYNGD EN LENGD
HANS ER ¹ BILINU ÖRETT¹N TIL ¹TJ
¹N CM ¶AÈ SAMSVARAR HÁR UM BIL
HANDARLENGD FULLORÈINNAR MANN
ESKJU
 AÈ %L #APITAN Å 9OSEMITE ÖJËÈ
GARÈINUM Å +ALIFORNÅU Å "ANDA
RÅKJUNUM ER H¾STI STEINDRANGI ÒR
GRANÅTI Å HEIMI EN HANN TEYGIR SIG
 M UPP Å LOFTIÈ
 AÈ *APANINN -INORU $AIGAKU
HEFUR UNNIÈ FLEST ALÖJËÈLEG LJËS
MYNDAVERÈLAUN $AIGAKU HEF
UR UNNIÈ TIL  VERÈLAUNA ¹ 
ALÖJËÈLEGUM LJËSMYNDASÕNINGUM
FYRIR MYNDIR SÅNAR SÅÈAN 
 AÈ STRALÅUMAÈURINN !ARSON
3ANDILANDS ER H¾STI LEIKMAÈUR
INN SEM HEFUR SPILAÈ Å !&, DEILD
INNI (ANN ER  M ¹ H¾È OG
LÁK MEÈ &REMANTIE LIÈINU
 AÈ HINN BANDARÅSKI "RUCE 7ILL
IS FÁKK  MILLJËN KRËNA Å SINN
HLUT AF HAGNAÈI MYNDARINNAR
4HE 3IXTH 3ENSE  EN FRAM
LEIÈSLA HENNAR KOSTAÈI 
MILLJËNIR KRËNA ¶AÈ ERU H¾STU
LAUN LEIKARA
 AÈ ELSTA BÅËIÈ SEM ER ENN Å
NOTKUN VAR OPNAÈ UNDIR NAFNINU
(ELIOS ¹RIÈ  ¶AÈ ER Å 0ËL
LANDI OG ENN Å FULLRI NOTKUN .AFNI
ÖESS VAR ÖË BREYTT ¹RIÈ  Å
/RDRA ÖEGAR 0ËLLAND HLAUT SJ¹LF
ST¾ÈI EN FIMM ¹RUM SÅÈAR FÁKK
ÖAÈ NAFNIÈ 0IONIER
 AÈ STYSTA KVIKMYNDIN SEM HEF
UR VERIÈ DREIFT ER AÈEINS SJÎ SEK
ÒNDUR
(EIMILD (EIMSMETABËK 'UINNESS

#!2!#!3
Höfuðborg Venesúela
#ARACAS VAR STOFNUÈ ¹RIÈ  AF SP¾NSKA HEIMSVALDASINNANUM
$IEGO DE ,OSADA ÈUR EN HANN KOM ¹ SV¾ÈIÈ VAR BORGARST¾ÈIÈ
FRIÈS¾LL DALUR ÖAR SEM B¾NDUR R¾KTUÈU AFURÈIR SÅNAR
"ORGIN DAFNAÈI OG FYRIR TILSTUÈLAN KAKËR¾KTAR ¹ SV¾ÈINU ËX
HÒN HRATT (INN  JÒLÅ ¹RIÈ  VARÈ #ARACAS AÈ MIÈPUNKTI
SJ¹LFST¾ÈISBAR¹TTU 6ENESÒELA EN Ö¹ VAR SJ¹LFST¾ÈISYFIRLÕSING
UNDIRRITUÈ Å BORGINNI Å MIÈRI BORGARASTYRJÎLD RI SÅÈAR EYÈILAGÈIST
BORGIN HINS VEGAR Å JARÈSKJ¹LFTA
3P¾NSKIR KONUNGSSINNAR SÎGÈU AÈ UM GUÈLEGA REFSINGU V¾RI
AÈ R¾ÈA FYRIR ËHLÕÈNI VIÈ KRÒNUNA OG BORGARASTRÅÈIÈ HÁLT ¹FRAM
RIÈ  LAUK STRÅÈINU OG #ARACAS VARÈ LOKS FORMLEGA HÎFUÈBORG
6ENESÒELA
-ARGAR SÎGUFR¾GAR BYGGINGAR ERU Å #ARACAS EN FR¾GUST ÖEIRRA
ER 5NIVERSIDAD #ENTRAL DE 6ENEZUELA (¹SKËLINN Å 6ENESÒELA 
(ÒN VAR HÎNNUÈ AF ARKITEKTINUM #ARLOS 2AÒL 6ILLANUEVA EN BYGG
INGIN ÖYKIR SVO FÎGUR AÈ HÒN VAR SETT ¹ HEIMSMINJASKR¹ 5.%3#/
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.ISSAR ERU GJARNAN GR¹KL¾DDIR MEÈ RAUÈA TOPPHÒFU OG SÅTT SKEGG
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Nissarnir eru afar vinsæl fyrirbæri í skandinavískri þjóðtrú og
tengjast sérstaklega jólunum. Þeir
eru eins konar húsálfar sem halda
aðallega til í útihúsum á bændabýlum og gæta búsins sé vel við þá
gert. Þess vegna þarf til dæmis
alltaf að gefa þeim jólagraut á jólunum. Nissinn með jólagrautinn
sinn er orðinn eitt af einkennistáknum jólanna á Norðurlöndum
og birtist þannig í ýmsum myndum á jólakortum og jólaskrauti.
Oftast er nissinn í mannsmynd:
Lítill, ófríður, gráklæddur með
rauða topphúfu og sítt skegg.

.ISSI ER DREGIÈ AF .IKUL¹S
Orðið ‘nissi’ er ungt orð í sænsku
og norsku og er gæluorð dregið af
nafni jólasveinsins, heilags Nikulásar. Fyrirbærið sjálft á sér
samt mun eldri rætur í þjóðtrúnni. Ýmis önnur nöfn eru notuð
yfir þennan húsálf í norsku svo
sem: Gardsvorden, gardsbonden,
tunvorden, tunkallen og tomten.
Svipuð nöfn eru til í sænsku.
.ISSARNIR ÖOLA EKKI ËREGLU
Meginverkefni nissanna er að
halda öllu í röð og reglu á bændabýlunum, sérstaklega í gripahúsum og úti við. Þeir eru reglufastir
og strangir og þola ekki óreglu af
neinu tagi. Vinnuaðstaða þeirra
er gjarnan í fjósinu en rúmbæli
eiga þeir inni í bæ. Í það getur
enginn lagst nema hljóta verra af.
Í Noregi og Svíþjóð eru til margar sagnir um hvernig þeim hefnist fyrir sem gleyma að gefa nissanum jólagraut eða borða hann
sjálfir.
(AUGBÒAR F¹ EINNIG GJAFIR ¹ JËLUM
Nissarnir eiga sér rætur í þeirri
trú að sá sem upphaflega byggði
býlið og gjarnan er heygður í bæjarlandinu sé enn á stjái; hann vaki
yfir býlinu og sé annt um velferð
þess. Eins og nissunum voru haugbúum líka gefnar gjafir á jólunum
eða öðrum árstímum, til dæmis
jólagrautur eða jólaöl.
.ISSARNIR FINNAST EKKI Å ÅSLENSKRI
ÖJËÈTRÒ
Nissarnir eins og þeir birtast á
hinum Norðurlöndunum eru ekki
til í íslenskri þjótrú. Hér eru þó til
sagnir um að býlum fylgi landnámsmenn eða fyrri ábúendur,
sömuleiðis að sérstakir staðir séu
fornmannagrafir eða haugar og
við þeim megi ekki hrófla. Sú trú
hefur stundum fylgt slíkum stöðum að í þeim sé fólgið fé eða önnur
verðmæti. Reyni menn hins vegar
að nálgast þetta góss elti óhappið
þá eða þeim missýndist, svo sem
að bæjarhús standi í ljósum
logum. Til er líka í íslenskum
þjóðsögum að huldufólki sé færð-

ur matur, til dæmis á jólunum.
Rétt er að taka fram að íslensku
jólasveinarnir eru af öðru sauðahúsi en skandinavísku nissarnir. Í
seinni tíð hafa þeir þó allir starfað
á sama vettvangi ásamt heilögum
Nikulási, og margt af þessari
gömlu þjóðtrú hefur runnið saman
við nýrri jólasiði.
Símon Jón Jóhannsson
þjóðfræðingur

Í jólalaginu ‘Jólasveinar ganga
um gólf’, hvort stend ég upp á hól
eða kannan upp á stól?
Þessi vísa birtist fyrst í seinna
bindi af Þjóðsögum Jóns Árnasonar árið 1864:
Upp á stól
stendur mín kanna;
níu nóttum fyrir jól,
þá kem ég til manna.

+ÎNNUSTËLL VAR ÖEKKT HÒSGAGN
Stóllinn sem kannan stendur á
heitir könnustóll og var þekkt
húsgagn á heimilum heldri manna
á miðöldum. Á honum stóðu ýmis
ílát með vínföngum. Vísan virðist
vera úr samnorrænu danskvæði
og á að líkindum ekkert skylt við
jólasveina. Vísurnar um jólasveinana sem ganga um gólf annars vegar og könnuna hins vegar,
standa heldur aldrei saman í
handritum.
6ÅSURNAR EKKI TENGDAR SAMAN FYRR
EN 
Árið 1949 gáfu Friðrik Bjarnason
og Páll Halldórsson út Nýtt
söngvasafn handa skólum og
heimilum, en í því birti Friðrik lag
sitt við vísurnar tvær. Þær höfðu
ekki verið tengdar saman áður, en
lagið og vísurnar urðu brátt mjög
vinsæl og hafa valdið því að nú
telja flestir að vísurnar hafi átt
samleið frá alda öðli.
5PP ¹ HËL STEND ÁG OG KANNA
Kringum 1990 var farið að kenna
börnum í sumum leikskólum upphaf seinni vísunnar með þessu
afbrigði:
Upp á hól
stend ég og kanna.
Þessi texti á sér enga forsendu.
Auk þess er það hugsanavilla að
einhver standi upp á hól og kanni,
án þess að tilgreina hvað það sé
sem kannað er. Enginn vill nú
gangast við að eiga upptökin að
þessari útgáfu vísunnar. Hún
hefur samt illu heilli komist á
geisladisk með söng hins ágæta
barnakórs Kársnesskóla og gerir
það líklega erfiðara um vik að
kveða villuna niður.
Árni Björnsson,dr. phil. í
menningarsögu.

6ÅSINDAVEFUR (¹SKËLA ¥SLANDS FJALLAR UM ÎLL VÅSINDI HVERJU NAFNI SEM ÖAU NEFNAST
!È JAFNAÈI BIRTAST ÖAR   NÕ SVÎR Å HVERRI VIKU -EÈAL SPURNINGA SEM GLÅMT
HEFUR VERIÈ VIÈ AÈ UNDANFÎRNU ERU (VER VORU HELSTU VOPN VÅKINGA OG HVERNIG VORU
ÖAU GERÈ HVER ER MUNURINN ¹ EIN¾RUM TVÅ¾RUM OG FJÎL¾RUM PLÎNTUM HVAÈA
STEFNU FYLGIR RITHÎFUNDURINN )SABEL !LLENDE OG AF HVERJU ER HÒN SVONA FR¾G HVER
ERU HLUTVERK HEILAKÎNGULS OG HEILADINGULS OG HVERNIG TENGJAST ST¾RÈFR¾ÈI OG
SAMSKIPTI (¾GT ER AÈ LESA SVÎR VIÈ ÖESSUM SPURNINGUM OG FJÎLMÎRGUM ÎÈRUM ¹
SLËÈINNI WWWVISINDAVEFURHIIS
6ÅSINDAVEFURINN ËSKAR LANDSMÎNNUM ÎLLUM GLEÈILEGRA JËLA
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Afar, ömmur og mömmur
í meðferð um og eftir jólin
Þau geta verið þung skrefin inn á Vog og svo þaðan í eftirmeðferð. Ekki síst
nú þegar jólin – fjölskylduhátíðin sjálf – fer í hönd. Halldóra Jónasdóttir
er nýr dagskrárstjóri á meðferðarheimilinu Vík á Kjalarnesi. Þar er kvennameðferð og meðferð fyrir karla sem eru 55 ára gamlir og eldri. Í samtali við
Jakob Bjarnar Grétarsson segir Halldóra að meðferð leggist þyngra á konur
en karla – þeim finnist þær hafa brugðist fjölskyldum sínum.

Í

fyrra var slegið met í
fjölgun nýkomna í meðferð í eldri aldurshópum.
Og Ari Matthíasson, framkvæmdastjóri hjá SÁÁ,
segir að það stefni í að það
met verði slegið á þessu ári. SÁÁ
rekur tvö meðferðarheimili, Staðarfell í Dölum og Vík á Kjalarnesi,
auk göngudeildar. En eftir tíu daga
afvötnun á Vogi tekur við 28 daga
eftirmeðferð.
Athyglisvert, og kann að koma
mörgum á óvart, er að af öllum
núlifandi Íslendingum eldri en 15
ára þá hafa komið á Vog um 10 prósent allra karla og um fjögur prósent allra núlifandi kvenna. Samtals 7,2 prósent allra landsmanna.

6¥+  +*!,!2.%3) 9FIR JËLIN DVELJA UM TUTTUGU EINSTAKLINGAR KONUR OG KARLAR ELDRI EN
 ¹RA ÖAR Å MEÈFERÈ FJARRI FJÎLSKYLDUM SÅNUM
&2¡44!",!¨)¨(%)¨!

.OTALEG JËLASTEMNING ¹ 6ÅK
Nýlega tók Halldóra Jónasdóttir
við sem dagskrárstjóri á Vík. Sjálf
kynntist hún áfengissýkinni fyrir

tuttugu árum sem aðstandandi. Og
hefur starfað hjá SÁÁ í átján ár.
Áður var hún á unglingadeildinni
á Vogi og svo hefur hún starfað
mikið á göngudeildinni. Og séð um
aðstandendanámskeið. Hið nýja
starf leggst vel í Halldóru.
Hún segir að starfsemin þar
yfir hátíðarnar verði að mestu í
föstum skorðum. Að vísu verður
ekki starfsemi alla daga en ekki
verður lokað. Þeir sem eru í meðferð fara ekki heim – ekki verður
lokað. Á Vík er starfsemi alla daga
allan ársins hring.
„Fólk er hérna á aðfangadagskvöld og jóladag eins og aðra daga.
En dagskrá verður að nokkru frábrugðin. Og við reynum að gera
hátíðarstemningu með góðum mat
og fólk fær jólapakka. Síðan er
hlustað á messu og á jóladag fær
fólk sína nánustu í heimsókn eftir
hádegi. Reynt er að hafa notalega

og góða jólastemningu með heitu
kakói og kökum. Bara svona eins
og er hjá öllum,“ segir Halldóra.
Annan í jólum verður síðan
haldið áfram með fyrirlestra,
meiri fræðslu og hópastarf.

+ONUR D¾MDAR HARÈAR
AF UMHVERFINU
Víst er að jólin hljóta að toga í fólk
heim en Halldóra segir ekki mikið
um að fólk hverfi frá þegar það er
komið á annað borð.
„En það sem gerist þegar jólin
eru að nálgast, og fólk sér fram á
að vera í meðferð yfir hátíðarnar,
að konur koma ekki eins mikið.
Þær gefa sér ekki tíma til þess.
Bundnar börnum og fjölskyldu.
Eins dregur nokkuð úr komum
karla.“
Fullt hús er á Vík þegar 32 eru í
meðferð þar. Þar er rekin sérstök
kvennameðferð.
Dagskrá
og
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fræðsla er sérstaklega búin til
fyrir áfengissjúkar konur.
„Þá er til dæmis tekið á þeim
verkefnum og þeim málum sem
þær þurfa að undirbúa sig fyrir
þegar þær koma heim aftur. Til
dæmis í sambandi við börnin. Þar
þurfa þær oftar að bera ábyrgð en
verða jafnframt að taka sér tíma
til að sinna meðferðinni. Taka sér
tíma frá fjölskyldunni. Þær þurfa
meiri stuðning og meiri hvatningu
til þess.“
Spyrja má af hverju það sé svo,
að samviskubitið gagnvart fjölskyldunni nagi konur meira. Líkast til eru það djúpstæðar ástæður
sem liggja meðal annars í samfélagsgerð og sögu. Halldóra segir
skömm meiri hjá konum en körlum.
„Þær eru dæmdar harðar en
karlar. Áfengissjúkar konur eru
oft dæmdar harðar af umhverfinu
– okkur sjálfum – en áfengissjúkir
karlar.“
Þetta er staðreynd að mati Halldóru.

Það getur verið sárt.
Að geta ekki verið ein
með barnabarninu
sínu af því að það
finnst af þér lykt.
Og börnin treysta
þér ekki. Þetta er oft
þannig. Að afar og
ömmur fá ekki að
hitta barnabörn sín.
%NN ÖYKIR SKÎMM AÈ FARA Å MEÈFERÈ
Auk þess sem kvennameðferð er
rekin á Vík eru þar í meðferð karlar 55 ára og eldri. Á Vík eru sem
sagt afarnir, ömmurnar og mömmurnar í meðferð. Gróflega skipt
eru að jafnaði 20 konur og 10 karlar í meðferð á Vík hverju sinni. Á
Staðarfelli eru hins vegar eingöngu karlar. Þangað er hætt að
senda konur. Að sögn Halldóru
segja tölur til um að komum hafi
fjölgað mikið í eldri hópnum – það
er meðal þeirra sem eru að koma í
fyrsta skipti.
„Við metum það sem svo að þar
ráði meiri léttvíns- og bjórneysla.
Dagdrykkja hefur verið að aukast.
Hún er lúmskari. Þeir sem eru að
koma í fyrsta skipti hafa verið að
reka sig á það og farið að há þeim
varðandi heimili og vinnu.“
Aðspurð segir Halldóra gott ef
auknar nýkomur þeirra sem eldri
eru megi að einhverju leyti reka
til aukinnar fræðslu og þar með
minni fordóma.
„Fræðsla eyðir vissulega fordómum. Við vitum það. Og mikil
hjálp er í að fræðslan sé fyrir
hendi. Samt er það svo, þegar
kemur að manni sjálfum, að þá er
afneitunin mikil. Það er eitthvað
að hjá Jóni í næsta húsi og Siggu á
móti en ekki hjá mér. Ég þarf ekki
í meðferð. Já, þó nú sé árið 2006
þykir enn skömm að fara í meðferð.“

'.ª

®MMUM EKKI TREYST FYRIR
BARNABÎRNUM
Halldóra reiknar með því að yfir
hátíðarnar verði 20 manns í meðferð. Strax að hátíðum loknum
fyllist allt. Sú er reynslan.
„Það er miklu meira að gera hjá
okkur eftir jól en fyrir jól. Þá taka
afarnir, ömmurnar og mömmurnar sem eiga við áfengisvanda að
stríða á sínum málum. Betra er að
vera edrú amma en full,“ segir
Halldóra.
Hún segir jafnframt að konur
verði oft fyrir því að fá ekki að
hitta barnabörnin sín af því að þær
hafa verið að drekka.
„Það getur verið sárt. Að geta
ekki verið ein með barnabarninu
sínu af því að það finnst af þér lykt.
Og börnin treysta þér ekki. Þetta er
oft þannig. Að afar og ömmur fá
ekki að hitta barnabörn sín. Og oft
er það þetta sem hvetur eldra fólk
til að fara í meðferð. N
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 ÖESSU LÅNURITI SÁST GLÎGGT AÈ
ALDUR KVENNA ÖEIRRA SEM LEITA SÁR
AÈSTOÈAR VEGNA ¹FENGISVANDA SINS
HEFUR FARIÈ H¾KKANDI ¹ UMLIÈNUM
¹RUM b ¹RINU  INNRITUÈUST 
¹ 3JÒKRAHÒSIÈ 6OG ¥  TILVIKA ¹TTU
KONUR Å HLUT EÈA Å   TILVIKA )NN
RITANIR KARLA VORU  ¥  TILVIKUM
VORU ÖEIR SEM INNRITUÈUST  ¹RA EÈA
YNGRI EÈA Å   TILVIKA )NNRITANIR
ÖEIRRA SEM VORU  ¹RA EÈA ELDRI VORU
 EÈA   -EÈALALDUR ÖEIRRA
SEM INNRITUÈUST VAR   ¹R KVENN
ANNA   ¹R OG KARLANNA  n
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Lýðræðisleg en tregafull ákvörð
Hljómsveitin Í svörtum
fötum hefur starfað
saman frá árinu 1998
en hefur nú ákveðið að
láta gott heita og hætta
samstarfinu. Sigríður
Hjálmarsdóttir hitti Jón
Jósep Snæbjörnsson og
Einar Örn Jónsson og
fór með þeim yfir feril
hljómsveitarinnar.

V

ið erum búnir að starfa
saman í átta ár en
haustið 1998 kom Jónsi
inn í hljómsveitina.
Síðan þá höfum við
mest
tekið
okkur
þriggja vikna pásu þannig að við
höfum spilað mest allra hljómsveita
á Íslandi,“ segir Einar og bætir við:
„Núna þykir okkur tími til að segja
þetta gott, að minnsta kosti í bili.“
Hljómsveitin ætlar að enda á þremur dansleikjum í sínum helstu vígjum, í Sjallanum, á Players og á
Nasa.
Spurðir hvers vegna þeir hafi
ákveðið að hætta núna, segir Jónsi:
„Við erum spilaðir sem aldrei fyrr
og höfum átt miklu fylgi að fagna.
Við viljum ekki tapa því bara í einhverju kæruleysi og vegna þess að
okkur langar til að spila.“ Jónsi segir
það rosalega gott að hafa mikla
spilagleði í hljómsveitum en þeir
vilji ekki að fólk fái nóg af þeim.
„Við ætlum að hvíla dísilvélarnar og
leyfa þeim að kólna aðeins,“ segir
hann.
Einar segir að í raun og veru hafi
það staðið til fyrir tveimur árum að
hætta en það hafi einhvern veginn
alltaf tafist. „Við erum allir að fara í
sína áttina hver núna og fæstir líklega í tónlist,“ segir Einar. „Einn er
að fara að sinna bankaferlinum og
annar kennaraferlinum. Sá þriðji
ætlar að fara að sinna sumarbústöðunum sem hann er að byggja en ég
verð líklega bara að nota tækifærið
og auglýsa eftir vinnu,“ bætir hann
við og hlær.
Jónsi og Einar eru báðir búnir að
lifa eingöngu á tónlistinni í nokkur
ár. „Ég hef séð um að reka þetta
batterí og fengið eitthvert smotterí
fyrir það en annars hef ég bara lifað
á tónlistinni. Það hefur verið svo
rosalega mikið að gera hjá okkur að
það hefur gengið vel upp,“ segir
Einar.
Spurðir hvað sé í pípunum hjá
þeim segir Jónsi: „Ég má ekki segja
frá þremur hlutum sem ég er að
fara að gera.“ Einar segir hins vegar
ekkert vera ákveðið hjá sér varðandi tónlistina. „Ég er menntaður
viðskiptafræðingur og sé fram á að
starfa við fagið á næstunni.“

*ËNSI BETRI Å ¹HEYRNARPRUFUNUM
Jónsi og Einar segja hljómsveitina
upphaflega verið samsetta úr tveimur kjörnum. „Það var vinskapur
Hrafnkels og Áka annars vegar og
hins vegar minn og Einars en við
vorum saman í Menntaskólanum á
Akureyri,“ segir Jónsi og bætir við:
„Þegar hljómsveitin Gullfiskarnir
leystist upp í öreindir stóð trommuleikarinn einn eftir og viðaði að sér
fjórum náungum en það vorum við
fjórir og við bundumst töluverðum
böndum.“
Einar segist langa svolítið til að
segja frá því þegar Jónsi kom inn í
hljómsveitina. „Það var nefnilega
þannig að upprunalega vorum við
með söngkonu með okkur sem heitir
Þóra Jónsdóttir en hún varð ólétt og
hætti. Þá héldum við áheyrnarprufur þar sem komu félagi Hrafnkels
og Áka úr Garðabænum og Jónsi,“
segir hann og þeir hlæja báðir.
„Þetta voru sem sagt mjög víðfeðmar áheyrnarprufur á stærð við XFactor,“ skýtur Jónsi inn í en hann
var á þessum tíma nýfluttur í bæinn
og var að reyna að komast að hjá
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Við erum
hamhleypur og vitleysingar
og spilum
allt of hratt.
Það er algjör snilldarformúla
sem hefur
virkað vel

Gunnari Þórðarsyni í Abbasýninguna á Broadway.
Einar segir að eins og fólk
geti ímyndað sér þá hafi á
þessum tíma tekið hina strákana í hljómsveitinni töluverðan tíma að venjast Jónsa. „Ég
þurfti að sannfæra strákana
um að hann væri ekki alveg
svona klikkaður eins og hann
lét í áheyrnarprufunni,“ segir
hann og hlær að minningunni.
Jónsi tekur undir og segist
hafa verið alveg skelfilegur í
áheyrnarprufunum.
„Eftir
það gengu símtölin milli
strákanna þar sem Einar
reyndi að telja þeim trú um
að ég væri ekki svona ruglaður og Einar sagði mér að
strákarnir væru ekki svona
miklir karlar. Þá setti hljóða í
áheyrnarprufunum og það
var nú aldeilis ekki í fyrsta
sinn sem slíkt hefur gerst á
mínum ferli.“
Einar segir það líka hafa
tekið nokkur ár fyrir þjóðina
að venjast Jónsa en nú viti
fólk að hverju það gangi.

&ËLK FÅLAÈI EKKI FÎNKIÈ
Spurðir út í nafnið á hljómsveitinni segir Einar að þegar
hún var stofnuð árið 1998 hafi
fönkið þótt flottast og því hafi
þeir ætlað að spila fönktónlist. „Við hétum Fönk í svörtum fötum og þóttumst vera
eina bandið sem væri með
söngvara sem væri nógu
fönkaður. Við fengum samning við Sævar Karl og vorum
allir klæddir í svört jakkaföt
þegar við komum fram fyrstu
tvö árin og í brjáluðu stuði,“
segir Einar. „Í raun og veru
held ég að fólk hafi ekkert
verið að fíla okkar flutning á
fönk og soul-tónlist,“ bætir
hann við hlæjandi og Jónsi
tekur við: „Við erum náttúrlega líka hvítir en þetta er
tónlist þeldökks fólks og
þegar slíkt fólk kom á tónleika hjá okkur hló það bara
að þessum hvítu gulrótum
sem voru að rembast á sviðinu.“
Einar segir að poppið og
rokkið hafi farið að læðast að

hjá hljómsveitinni í síauknum
mæli þannig að loks fór það
þannig að orðið Fönk var tekið
út úr nafni hljómsveitarinnar.

!LDREI MEÈ PRËGRAMM
Einar segir að þeir sem hafi
gaman af að fara á böll og
skemmta sér komi á böllin
hjá þeim því það sé nákvæmlega enginn eins og Jónsi á
sviði. Jónsi segir málið vera
það að engin hljómsveit sé
eins og Í svörtum fötum. „Við
erum hamhleypur og vitleysingar og spilum allt of hratt.
Það er algjör snilldarformúla
sem hefur virkað vel,“ segir
hann og Einar heldur áfram:
„Ef lögin eru spiluð nálægt
sínum rétta takti þá erum við
bara farnir að geispa og orðnir óþreyjufullir og finnst allt
vera að fara til fjandans á
gólfinu.“
Jónsi segir hljómsveitarmeðlimi vera rosalega mikla
tækifærissinna. „Við höfum
aldrei notast við uppskrifuð
prógrömm nema til hátíðar-
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brigða. Við erum bara með
merkjakerfi okkar á milli sem
spannar öll 300-500 lögin sem
við kunnum og svo erum við
bara með tákn með tali milli
laga,“ segir hann og hlær.
Einar segir einn kost
hljómsveitarinnar vera að
hún geti brugðið sér í allra
kvikinda líki. „Við höfum til
dæmis mikið spilað á árshátíðum þar sem fólk er á öllum
aldri og erum líka vinsælasta
grunnskólabandið þannig að
við getum teygt okkur í allar
áttir.“

$REKKA EKKI Å VINNUNNI
Hljómsveitarmeðlimir Svörtu
fatanna eru allir fjölskyldumenn og ekki miklir djammarar. „Við drekkum ekki áður
en við förum í vinnuna. Við
erum bara heima hjá okkur
þangað til ballið byrjar nema
það sé eitthvað sérstakt í
gangi,“ segir Jónsi.
Einar segir þá koma dálítið
úr annarri átt en margar
aðrar hljómsveitir. „Við erum
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un að hætta
(VERFA TIL NÕRRA VERKEFNA
(LJËMSVEITARMEÈLIMIR ¥ SVÎRTUM
FÎTUM ¾TLA NÒ AÈ GERA ALVÎRU ÒR
ÖVÅ AÈ HVÅLA SIG ¹ SAMSTARFINU ¶EIR
SEGJA EKKI ÒTILOKAÈ AÈ HLJËMSVEITIN
KOMI SAMAN EINHVERN TÅMA SÅÈAR
EN ÖAÈ ER ALLT ËR¹ÈIÈ ENN
*ËNSI ER S¹ EINI ÖEIRRA SEM ER MEÈ
EITTHVAÈ TËNLISTARTENGT ¹ PRJËNUNUM
EN HINIR ¾TLA AÈ EINBEITA SÁR AÈ
SÅNUM STÎRFUM UTAN TËNLISTARGEIR
ANS (RAFNKELL ER AÈ LJÒKA VIÈ TËN
SMÅÈAN¹M Å ,ISTAH¹SKËLANUM AUK
ÖESS AÈ SMÅÈA SUMARBÒSTAÈI KI
HYGGST EINBEITA SÁR AÈ MARKAÈSM¹L
UNUM HJ¹ 'LITNI OG 0ALLI ER KENNARI
Å 'ARÈASKËLA %INAR ER VIÈSKIPTA
FR¾ÈINGUR AÈ MENNT OG HEFUR VERIÈ
FRAMKV¾MDASTJËRI OG UMBOÈSMAÈ
UR HLJËMSVEITARINNAR UNDANFARIN ¹R
(ANN ER ÖESSA DAGANA AÈ ATHUGA
MEÈ VINNU ÖESSA DAGANA Å SAM
R¾MI VIÈ MENNTUN SÅNA

skemmtikröftum í veislum eða á
böllum sem eru í glasi. Fyrir það
er ég allt of vakandi fyrir því hvað
það er mikilvægt að hafa góðar
fyrirmyndir. Ég var sjálfur með
frábærar fyrirmyndir í kringum
mig og finnst það skítt að fólk
mæti í vinnuna án þess að vera
með „fulde fem“.“ Einar bendir á
að Jónsi hafi svo sannarlega engin
höft sem hann þurfi að losa um.

3JÎ TËNLISTARVERÈLAUN
Einar segir hápunktinn á ferli
hljómsveitarinnar eflaust hafa
verið þegar þeir fengu sjö verðlaun á FM hátíðinni árið 2003. „Já,
og keyrðum til Ísafjarðar daginn

eftir,“ skýtur Jónsi inn í. Einar
segir það einmitt týpískt fyrir
hljómsveitina að hafa verið skotið
niður á jörðina daginn eftir að tónlistarverðlaunin voru veitt það
árið. „Við áttum að spila á Ísafirði
kvöldið eftir en það var ekki flugfært þangað þannig að við smöluðum öllu bandinu inn í bíl og keyrðum vestur í hálku og viðbjóði með
Jónsa veikan,“ segir Einar og
bætir því við að þeir hafi verið
komnir á Ísafjörð klukkan korter í
tólf og ballið hafi byrjað hálftíma
síðar. „Síðan rótuðum við bara
allir,“ segir Jónsi og heldur áfram:
„Fólki finnst það oft asnalegt að
sjá söngvarann vera að setja upp
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allir giftir og eigum allir börn, tólf
samtals,“ segir hann en Jónsi tekur
við: „Það gerir okkur töluvert settlegri en margar aðrar hljómsveitir
en um leið líka töluvert sprækari í
að komast út og spila, ánægju
okkar vegna. Við höfum oft rætt
það hvað okkur þyki svekkjandi að
hlusta á hljómsveitir sem eru ekki
alveg að standa í stykkinu vegna
þess að menn eru ekki í ástandi til
að spila. Ég vil ekki vera að skjóta
niður ákveðna einstaklinga eða
koma með einhverjar yfirlýsingar
um hvernig á að vera eða ekki
vera. Fólk hefur það bara eins og
það vill. Sjálfur hef ég afskaplega
litla ánægju af því að fylgjast með

ljós eða vesenast með mónitor en
við erum bara saman í þessu og
hjálpumst þess vegna að.“
Spurðir hvort einhvern tíma á
þessum átta árum hafi verið erfitt
eða leiðinlegt að vera í hljómsveitinni segir Jónsi: „Við höfum
aldrei lent í þess háttar erfiðleikum að það hafi skaðað samstarfið
okkar. Við höfum alveg átt okkar
góðu og slæmu daga og verið
ósammála um hitt og þetta en
okkur er öllum mjög í mun að
fylgja eftir þessu verkefni með
hljómsveitina eins og við mögulega getum og þá koma upp fimm
mismunandi skoðanir.“ Hann
segir oft fara í hart þegar þeir séu

að gefa út plötur en þá séu málin
rædd og þeir komist að þeirri niðurstöðu sem sé best fyrir hljómsveitina. „Það er mjög gott. Ég get
verið frekjudallur en ef ég er
sleginn út í lýðræðinu þá tek ég
því,“ segir Jónsi. Einar bendir á
að þeir séu orðnir svo vanir því að
umgangast hver annan að síðustu
árin hafi samstarfið bara orðið
auðveldara og auðveldara. „Síðan
hittumst við náttúrlega í barnaafmælum einu sinni í mánuði og það
eru ágætis fundarstaðir,“ bætir
Einar við og hlær.

'¹FULEG ¹KVÎRÈUN
Spurðir hvort allir hljómsveitarmeðlimir hafi verið sammála og
sáttir við að hætta núna verður
Jónsi fyrir svörum: „Að vísu er ég
náttúrlega kolklikkaður og með
nóga orku þannig að ég væri
örugglega til í að spila til fimmtugs. En ég sé alveg að þetta er
gáfulegt og þurfti að lúffa fyrir
lýðræðinu. Ég held að einingin
hafi gott af þessu,“ segir hann og
horfir sposkur á Einar sem segir
alls ekkert útilokað að bandið
komi einhvern tíma saman aftur.
„Þetta er sem sagt útreiknuð
ákvörðun hjá okkur en ekki eitthvert
tilfinningamál,“
segir
Einar.
Jónsi játar því að þessi ákvörðun sé tregafull. „En þetta er
kannski aðferð til að halda gleðinni en Svörtu fötin verða aldrei
neitt án hennar. Það er sama
hversu gamlir við verðum því við
erum bara fimm strákar sem
munum hafa gaman af að fíflast
uppi á sviði þangað til við verðum
settir ofan í kistuna.“
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Brotið á íslensku samfélagi
Ákæra á hendur forstjórum olíufélaganna á árunum 1993 til og með 2001, Einari Benediktssyni, Kristni Björnssyni og Geir
Magnússyni, var birt á dögunum. Liðir ákærunnar eru samtals 27 og er ákært vegna samkeppnisbrota á fyrirtækjum, sveitarfélögum eða almennum viðskiptavinum olíufélaganna. Magnús Halldórsson skoðaði ákæruefnin.

Þ

olendur samkeppnisbrota olíufélaganna
eru þeir sem stunduðu viðskipti við
félögin á fyrrnefndu
tímabili. Það liggur í
hlutarins eðli enda samráð fyrirtækja á markaði til þess fallð að
hefta eða takmarka samkeppni,
hækka verð á þjónustu og auka
með því ávinning af viðskiptunum.
Þolendur brotanna í fyrsta
hluta ákærunnar, sem forstjórar
olíufélaganna hafa verið ákærðir
fyrir, eru í fimm tilfellum einstök
fyrirtæki eða sveitarfélög.

3AMR¹È VEGNA ÒTBOÈA
Í fyrsta hluta ákærunnar eru tiltekin útboð á árunum 1996 til
2000. Eitt þeirra er útboð Reykjavíkurborgar og fyrirtækja í hennar eigu en á dögunum voru borginni dæmdar tæpar 78 milljónir
króna í skaðabætur vegna samráðsins og tapsins sem borgin
varð fyrir.
Dómurinn féllst meðal annars á
þá grundvallarröksemd í stefnu
Reykjavíkurborgar að ómögulegt
væri að álykta annað en að viðurkennt samráð olíufélaganna væri
til þess að fallið að hækka verð og
þar með valda stefnanda tjóni.
Gísli Baldur Garðarsson, lögmaður Olís og stjórnarformaður fyrir-

tækisins, lét hafa eftir sér í Fréttablaðinu að dómurinn í máli Reykjavíkurborgar
væri
ekki
fordæmisgefandi fyrir önnur mál
sem gætu komið í kjölfarið. Forsvarsmenn fyrirtækjanna ÍSAL,
Flugleiða og Brims, áður Útgerðarfélags Akureyringa, hafa þó
staðfest við Fréttablaðið eftir að
dómur féll að fyrirtækin séu að
skoða hvort dómurinn auki líkurnar á málsókn á hendur olíufélögunum en niðurstaða þeirra skoðunar er enn ekki ljós.

-ARKAÈSSKIPTING p SM¹IR SEM STËR
IR MARKAÈIR
Annar hluti ákæranna tekur til
kerfisbundinnar skiptingar olíufélaganna á mörkuðum, stórum sem
smáum. Í tólf ákæruliðum er fjallað um markaðsskiptinguna sem
beinist, eðli brotsins samkvæmt,
að öllum þeim sem eiga viðskipti
við félögin á tilteknum mörkuðum. Markaðsskiptingin felst öðru
fremur í því að bæta hag olíufélaganna með samstarfi til þess að
hámarka framlegð, eins og fram
kemur í ákærum. Slíkar aðgerðir
fela í sér samkeppnisheftar
aðstæður. Þær bitnuðu á öllum
viðskiptavinum olíufélaganna á
fyrrnefndu tímabili.
Starfsmenn
olíufélaganna
höfðu töluverð samskipti vegna
markaðsskiptingar í sveitarfélög-
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3AMR¹È VIÈ GERÈ TILBOÈA
 ,)¨52 "ROTAÖOLAR 2EYKJAVÅKURBORG
OG FYRIRT¾KI Å HENNAR EIGU VEGNA
SAMR¹ÈS FYRIR ÒTBOÈ HAUSTIÈ 
¥SLENSKA RÅKIÈ SÁRSTAKLEGA ,ANDHELGIS
G¾SLAN VEGNA ÒTBOÈS HAUSTIÈ 
²TGERÈARFÁLAG !KUREYRINGA NÒ "RIM
VEGNA SAMR¹ÈS VIÈ GERÈ TILBOÈA FYRIR
ÒTBOÈ HAUSTIÈ  2EYKJAVÅKURBORG
GEKK TIL SAMNINGA VIÈ 3KELJUNG EN
2ÅKISKAUP HAFNAÈI AÈ LOKNU ÒTBOÈI
ÎLLUM TILBOÈUM
 ,)¨52 "ROTAÖOLAR ¥SLENSKA RÅKIÈ
ÖAÈ ER DËMSM¹LAR¹ÈUNEYTIÈ VEGNA
SAMR¹ÈS FYRIR ÒTBOÈ FYRIR LÎGREGLU OG
ÎNNUR EMB¾TTI SEM HEYRÈU UNDIR
DËMSM¹LAR¹ÈUNEYTIÈ ¹RIÈ 
2ÅKISKAUP HÎFNUÈU ÎLLUM TILBOÈUM
AÈ ÒTBOÈINU LOKNU
 ,)¨52 "ROTAÖOLAR 6ESTMANNAEYJA
B¾R OG FYRIRT¾KI Å EIGU HANS Å TENGSL
UM VIÈ ÒTBOÈ SEM FRAM FËR ¹ FYRRI
HLUTA ¹RSINS ¹RIÈ  ¥ ¹K¾RU KEMUR
FRAM AÈ SAMR¹È UM VERÈ OG SKIPTINGU
FRAMLEGÈAR HAFI HAFT Ö¾R AFLEIÈINGAR
AÈ TILBOÈSVERÈ FÁLAGANNA VORU AÈ
MESTU MIÈUÈ VIÈ VERÈ Å VERÈLISTUM
ÖEIRRA ¹N AFSL¹TTAR
 ,)¨52 "ROTAÖOLI ¥3!, DËTTURFÁLAG
!LCAN Å TENGSLUM VIÈ ÒTBOÈ SEM
FRAM FËR HAUSTIÈ  /LÅUFÁLÎGIN
SAMM¾LDUST UM AÈ VIÈHALDA ÖVÅ
FYRIRKOMULAGI AÈ 3KELJUNGUR HF S¾TI
EITT AÈ VIÈSKIPTUM VIÈ ¥3!, OG HÁLDI
¹FRAM AÈ GREIÈA HINUM FÁLÎGUNUM
HLUTDEILD Å FRAMLEGÈ AF VIÈSKIPUM VIÈ
¥3!, EN ÖETTA FYRIRKOMULAG VAR VIÈ LÕÈ
FRAM ¹ ¹RIÈ 
 ,)¨52 "ROTAÖOLI ¥SLENSKA J¹RN
BLENDIFÁLAGIÈ VEGNA ÒTBOÈS FÁLAGSINS
SNEMMA ¹RS ¹RIÈ  %INAR "ENE
DIKTSSON OG +RISTINN "JÎRNSSON R¾DDU
SAMAN Å SÅMA UM ÒTBOÈIÈ  FEBRÒAR
¹RIÈ  FUNDUÈU  FEBRÒAR VEGNA
ÒTBOÈSINS OG SÅÈAN SAT 'EIR -AGNÒS
SON MEÈ ÖEIM FUND  FEBRÒAR ÖAR
SEM R¾DD VORU ÕMIS UPPGJÎRSM¹L
VEGNA VIÈSKIPTA VIÈ ¥SLENSKA J¹RN
BLENDIFÁLAGIÈ OG SKIPTST ¹ UPPLÕSINGUM
UM V¾NTANLEGA Ö¹TTTÎKU Å ÒTBOÈINU

-ARKAÈSSKIPTING
 ,)¨52 "ROTAÖOLAR &LUGFÁLÎG OG ALLIR
SEM SKIPTU VIÈ REKSTRARFÁLAG UM REKST
UR SAMEIGINLEGRAR AFGREIÈSLUSTÎÈVAR
FYRIR FLUGVÁLAELDSNEYTI ¹ 2EYKJAVÅKUR
FLUGVELLI SEM BAR HEITIÈ %LDSNEYTIS
AFGREIÈSLAN ¹ 2EYKJAVÅKURFLUGVELLI SF

OG VAR Å EIGU 3KELJUNGS OG /LÅS -EÈ
SAMNINGUM VAR REYNT AÈ TRYGGJA bAÈ
ÖAÈ MYNSTUR FASTRA VIÈSKIPTAm SEM Ö¹
VAR ¹ SÎLU FLUGVÁLAELDSNEYTIS HÁLDIST
OG LAUK ÖEIM VIÈR¾ÈUM MEÈ ÖVÅ AÈ
¹K¾RÈU %INAR OG +RISTINN UNDIRRITUÈU
SAMNING UM FYRIRKOMULAG REKSTRAR
INS  MARS  ÖAR SEM SAGÈI
MEÈAL ANNARS AÈ SALA TIL bERLENDRA
ËSAMNINGASBUNDINNA VIÈSKIPTAAÈILA
¹ 2EYKJAVÅKURFLUGVELLIm YRÈI SKIPT AÈ
JÎFNU MILLI FÁLAGANNA
 ,)¨52 "ROTAÖOLAR %RLEND SKIPAFÁLÎG
SEM HINGAÈ KOMU ¹ ¹RUNUM 
TIL  TIL ÖESS AÈ KAUPA ELDSNEYTI
/LÅUFÁLÎGIN GERÈU MEÈ SÁR SAMNING
UM AÈ ALLRI SÎLU SKYLDI bSKIPT M¹NAÈ
ARLEGA MILLI FÁLAGANNAm bEFTIR SÎLUVERÈ
M¾TI Å FJ¹RHAGSBËKHALDI EN EFTIR MAGNI
Å BIRGÈABËKHALDIm Å ÖEIM HLUTFÎLLUM
AÈ /LÅS FENGI   PRËSENT /LÅUFÁLAGIÈ
%SSO  PRËSENT OG 3KELJUNGUR  
PRËSENT AF HEILDARSÎLUNNI
 ,)¨52 "ROTAÖOLAR !LLIR ÖEIR SEM
SKIPTU VIÈ BENSÅNSTÎÈVAR OLÅUFÁ
LAGANNA ÖAR SEM SV¾ÈISBUNDIN
MARKAÈSSKIPTING ¹TTI SÁR STAÈ FR¹ 
FEBRÒAR TIL  JÒLÅ  /LÅUFÁLÎGIN
KOMU SÁR SAMAN UM MARKAÈSSV¾ÈI
MEÈ ÖVÅ AÈ SKIPTAST ¹ KERFISBUNDIÈ
AÈ LOKA ELDSNEYTISAFGREIÈSLUSTÎÈV
UM SÅNUM OGEÈA SELJA HVERJU ÎÈRU
REKSTUR HINNA ¹ TILTEKNUM KAUPSTAÈ
KAUPTÒNI EÈA TILTEKNUM SV¾ÈUM
.¹ÈI MARKAÈSSKIPTINGIN TIL ¹ FJËRÈA
TUG SVEITARFÁLAGA UM LAND ALLT
 ,)¨52 "ROTAÖOLAR !LLIR ÖEIR SEM
SKIPTU VIÈ BENSÅNSTÎÈ /LÅS Å 'RINDAVÅK
FR¹  FEBRÒAR  TIL  FEBRÒAR
 ÖAR SEM OLÅUFÁLÎGIN GERÈU MEÈ
SÁR SAMKOMULAG UM AÈ /LÅS S¾TI EITT
FÁLAGA AÈ BENSÅNSÎLUNNI Å 'RINDAVÅK ¹
ÖESSU TÅMABILI TIL ÖESS AÈ KOMA Å VEG
FYRIR SAMKEPPNI MILLI FÁLAGANNA
 ,)¨52 "ROTAÖOLAR !LLIR ÖEIR SEM
SKIPTU VIÈ /LÅUFÁLAG ÒTVEGSMANNA HF
¹ ¥SAFIRÈI EN /LÅS OG 3KELJUNGUR GERÈU
MEÈ SÁR SAMKOMULAG TIL ÖESS AÈ
KOMA Å VEG FYRIR SAMKEPPNI UM AÈ
SKIPTA JAFNT ¹ MILLI SÅN SÎLU ¹ SMUROLÅU
OG FLJËTANDI ELDSNEYTI TIL VIÈSKIPTAVINA
SÅNA Å GEGNUM /LÅUFÁLAG ÒTVEGS
MANNA !UK ÖESS N¹ÈI MARKAÈSSKIPT
ING TIL SÎLU ¹ BENSÅNSTÎÈVUM ¹ ¥SAFIRÈI
 ,)¨52 "ROTAÖOLAR !LLIR ÖEIR SEM
SKIPTU VIÈ OLÅUFÁLÎGIN Å 3TYKKISHËLMI
¹ ¹RUNUM  TIL  %SSO OG /LÅS
GERÈU MEÈ SÁR SAMKOMULAG UM AÈ
SKIPTA MÎRKUÈUM TIL JAFNS ¹ MILLI SÅN

VIÈ SÎLU ¹ GASOLÅU OG FLOTAOLÅU
 ,)¨52 "ROTAÖOLAR !LLIR ÖEIR SEM
SKIPTU VIÈ OLÅUFÁLÎGIN ¹ 2AUFARHÎFN FR¹
 MARS  TIL  ÖAR SEM FÁLÎGIN
HÎFÈU UPPI SAMSTILLTAR AÈGERÈIR UM AÈ
SKIPTA Å JÎFNUM HLUTFÎLLUM ALLRI SÎLU
¹ GASOLÅU ¹ 2AUFARHÎFN AUK ÖESS AÈ
SKIPTA ¹ SAMA TÅMABILI SÎLU ÖEIRRA ¹
SVARTOLÅU TIL 32 MJÎLS HF
 ,)¨52 "ROTAÖOLI &YRIRT¾KIÈ 32
MJÎL &R¹  FEBRÒAR  TIL ¹RSLOKA
 HÎFÈU %SSO /LÅS OG 3KELJUNGUR
MEÈ SÁR SAMR¹È UM SÎLU ¹ SVARTOLÅU
TIL 32 MJÎLS EN ALLRI SÎLU VAR SKIPT ¹
MILLI FÁLAGANNA %SSO FÁKK  PRËSENT
EN HIN TVÎ FÁLÎGIN  PRËSENT AF
HEILDARTEKJUM AF SÎLUNNI &ÁLÎGIN
GREIDDU KOSTNAÈ AF SÎLUNNI Å SÎMU
HLUTFÎLLUM VEGNA SÎLU TIL VERKSMIÈJA
32 MJÎLS HF ¹ 2AUFARHÎFN 2EYÈ
ARFIRÈI 3IGLUFIRÈI OG 3EYÈISFIRÈI AUK
VERKSMIÈJU Å (ELGUVÅK FR¹ ÖVÅ Å FEBRÒAR
¹RIÈ 
 ,)¨52 "ROTAÖOLAR 3ÁRLEYFIS OG
HËPFERÈABÅLAR +EFLAVÅKUR OG ¹HALDA
HÒS +EFLAVÅKUR VEGNA SAMR¹ÈS %SSO
OG 3KELJUNGS UM SÎLU ¹ GASOLÅU FR¹ 
MARS  TIL ¹RSLOKA  3KELJUNGUR
ANNAÈIST SÎLU TIL ¹HALDAHÒSSINS EN
%SSO TIL 3"+ &ÁLÎGIN SKIPTU SÅÈAN SÎLU
SINNI TIL HELMINGA MEÈ HINU ÖANNIG AÈ
%SSO FÁKK HELMING AF SÎLU 3KELJUNGS TIL
¹HALDAHÒSSINS OG 3KELJUNGUR HELMING
AF SÎLU %SSO TIL 3"+
 ,)¨52 "ROTAÖOLAR ¥3!, ÖAR SEM
OLÅUFÁLÎGIN HÎFÈU SAMR¹È UM SÎLU ¹
SVARTOLÅU GASOLÅU OG BENSÅNI TIL FÁLAGS
INS ¹ ¹RUNUM  TIL  &ÁLÎGIN
HÎFÈU UPPI SAMSTILLTAR AÈGERÈIR UM
AÈ SKIPTA JAFNT ¹ MILLI SÅN ALLRI SÎLU ¹
FLJËTANDI ELDSNEYTI TIL FÁLAGSINS
 ,)¨52 "ROTAÖOLAR +ÅSILIÈJAN VIÈ
-ÕVATN /LÅUFÁLÎGIN HÎFÈU FR¹ 
TIL  SAMR¹È UM SÎLU ¹ SVARTOLÅU
TIL +ÅSILIÈJUNNAR VIÈ -ÕVATN &ÁLÎGIN
GERÈU MEÈ SÁR SAMKOMULAG UM AÈ
SKIPTA TIL JAFNS ¹ MILLI SÅN SÎLU ¹ SVART
OLÅU TIL +ÅSILIÈJUNNAR
 ,)¨52 "ROTAÖOLAR &YRIRT¾KI Å
EIGU 2EYKJAVÅKURBORGAR EN OLÅUFÁ
LÎGIN HÎFÈU SAMR¹È UM AÈ SKIPTA
MILLI FÁLAGANNA FRAMLEGÈ ÖEIRRA AF
VIÈSKIPTUM 3KELJUNGS VIÈ 6ÁLAMIÈ
STÎÈ 2EYKJAVÅKURBORGAR 3TR¾TISVAGNA
2EYKJAVÅKUR OG -ALBIKUNARMIÈSTÎÈ
2EYKJAVÅKUR 3KELJUNGUR GERÈI UPP VIÈ
HIN FÁLÎGIN EFTIR ÒTBOÈ HAUSTIÈ 
MEÈ GREIÈSLU SEM NAM RÒMUM NÅU
MILLJËNUM KRËNA

3AMR¹È UM ¹KVÎRÈUN VERÈS ¹
SÎLUVÎRUM AFSL¹TTAR ¹LAGNING
AR OG VIÈSKIPTAKJARA
 ,)¨52 "ROTAÖOLAR %RLEND SKIPA
FÁLÎG SEM HINGAÈ KOMU FR¹  MARS
 TIL ¹RSLOKA  EN OLÅUFÁLÎGIN
HÎFÈU SAMR¹È HVERNIG SKYLDI STANDA
AÈ SÎLU ¹ OLÅU EN ÖAÈ SKYLDI BYGGJA
¹ bGILDANDI ÒTSÎLUVERÈI HÁR ¹ LANDI
HVERJU SINNI UMREIKNAÈ TIL VIÈKOMANDI
GJALDMIÈILS ¹ KAUPGENGI AFGREIÈSLU
DAGSm 3AMNINGUR FÁLAGANNA KVAÈ
¹ UM HVERNIG REIKNA SKYLDI VERÈ ÒR
ÖEGAR ÖAU V¾RU GEFIN UPP SEM VERÈ
¹ TONNI OG VERÈ ¹ SVARTOLÅU SKYLDU
GEFIN ÒT MIÈAÈ VIÈ TONN ¶¹ VAR EINNIG
SAMR¹È UM HVERT AFGREIÈSLUGJALD V¾RI
OG HVERNIG GREIÈSLUM SKYLDI H¹TTAÈ
 ,)¨52 "ROTAÖOLAR !LLIR VIÈ
SKIPTAVINIR FÁLAGANNA ¹ ¹RUNUM 
¹GÒST  TIL  NËVEMBER  ¥
¹K¾RU ER GREINT FR¹ STËRFELLDU SAMR¹ÈI
FÁLAGANNA UM MEGINÖ¾TTI Å STARF
SEMI FÁLAGANNA TIL D¾MIS ¹LAGNINGU
AFSL¾TTI OG ÕMIS HAGSMUNAM¹L TENGD
REKSTRI FÁLAGANNA .EFND ERU  D¾MI
UM SAMR¹ÈSFUNDI OG SAMSKIPTI LYKIL
STARFSMANNA FÁLAGANNA
 ,)¨52 "ROTAÖOLAR !LLIR ÖEIR SEM
SKIPTU VIÈ OLÅUFÁLÎGIN VEGNA KAUPA
¹ SKIPAELDSNEYTI ¹ ¹RUNUM 
TIL  ÖAR SEM OLÅUFÁLÎGIN HÎFÈU
SAMR¹È UM SÎLU ¹ ELDSNEYTI TIL SKIPA
ÖAR SEM OLÅUFÁLÎGIN HÎFÈU SAMSTARF
UM INNFLUTNING ¹ 3$ OLÅU SVOKALLAÈRI
.EFND ERU FJÎGUR D¾MI UM FUNDI OG
SAMSKIPTI MILLI OLÅUFÁLAGANNA VEGNA
ÖESSA SAMSTARFS
 ,)¨52 "ROTAÖOLAR !LLIR ÖEIR SEM
SKIPTU VIÈ OLÅUFÁLÎGIN FR¹  OKTËBER
 TIL  APRÅL  EN FORVARSMENN
FÁLAGANNA HÎFÈU ¹ ÖESSU TÅMABILI STËR
FELLT SAMR¹È UM VERÈLAGNINGU OG SÎLU
¹ SVARTOLÅU ,YKILSTARFSMENN FÁLAGANNA
R¹ÈF¾RÈU SIG OG SKIPTUST ¹ UPPLÕSING
UM OG SKOÈUNUM UM HVERNIG SKYLDI
SELJA SVARTOLÅU OG ¹ HVAÈA KJÎRUM ¥
¹K¾RUNUM ERU NEFND FIMM D¾MI UM
SAMSKIPTI LYKILSTARFSMANNA Å TENGSLUM
VIÈ ÖETTA TILTEKNA SAMR¹È
 ,)¨52 "ROTAÖOLAR !LLIR ÖEIR SEM
SKIPTU VIÈ OLÅUFÁLÎGIN ¹R ¹RUNUM
 TIL  VEGNA KAUPA ¹ GASI
/LÅUFÁLÎGIN HÎFÈU SAMR¹È VEGNA ËSKA
¥SAGA HF UM KAUP ¹ GASI EN OLÅUFÁ
LÎGIN ¹KV¹ÈU SAMEIGINLEGA ÒTSÎLU
VERÈ ¹ GASI R¾DDU FRAMLEGÈ VEGNA
GASSÎLUNNAR OG FJÎLLUÈU UM ÖÎRF ¹
ÖVÅ AÈ HEFJA INNHEIMTU ¹ GJALDI VEGNA

FLUTNINGS ¹ GASI SEM SELT VAR ¹ LANDS
BYGGÈINNI 3LÅKT GJALD VAR ¹ ENDANUM
TEKIÈ UPP
 ,)¨52 "ROTAÖOLAR !LLIR ÖEIR SEM
SEM SKIPTU VIÈ OLÅUFÁLÎGIN ¹ ¹RUN
UM  TIL  OG HÎFÈU AFNOT AF
ELDSNEYTISTÎNKUM OG ÎÈRUM BÒNAÈI
ÖEIM TENGDUM EN OLÅUFÁLÎGIN HÎFÈU
SAMR¹È UM HVERNIG ÖESSUM M¹LUM
SKYLDI H¹TTAÈ !È LOKUM FÁLLUST OLÅUFÁ
LÎGIN ¹ Å SAMEININGU H¾TTA AFHEND
INGU TANKA
 ,)¨52 "ROTAÖOLAR "JÎRGUN
ARB¹TASJËÈUR 36&¥ ¹ ¥SAFIRÈI 5M
MIÈJAN DESEMBER  HÎFÈU /LÅS OG
3KELJUNGUR MEÈ SÁR SAMR¹È Å FORMI
SAMNINGA OG SAMSTILLTRA AÈGERÈA
MEÈ ÖAÈ AÈ MARKMIÈI AÈ HAFA ¹HRIF
¹ OG KOMA Å VEG FYRIR SAMKEPPNI MILLI
FÁLAGANNA Å TENGSLUM VIÈ AFSL¹TTARKJÎR
AF ELDSNEYTI ¹ BJÎRGUNARB¹TINN 'UNN
AR &RIÈRIKSSON
 ,)¨52 "ROTAÖOLAR ¶ORMËÈUR
RAMMI HF (JARÈARNESBR¾ÈUR EHF
OG 'RANDI HF VEGNA SAMR¹ÈS Å FORMI
SAMNINGA OG SAMSTILLTRA AÈGERÈA ¹
¹RUNUM  TIL OG MEÈ  
DESEMBER SENDI +RISTINN "JÎRNSSON
%INARI "ENEDIKTSSYNI TÎLVUPËST MEÈ
YFIRSKRIFTINNI b3AMEIGINLEGIR KÒNNARm
¶AR GERIR HANN MEÈAL ANNARS ATHUGA
SEMD b3AMEIGINLEGIR KÒNNAR EINS OG
TIL D¾MIS VINIR OKKAR ¹ 3IGLUFIRÈI ;¶OR
MËÈUR RAMMI HF= ERU SÁRFR¾ÈINGAR Å
AÈ HRINGJA Å OKKUR TIL SKIPTIS OG BERA
FRAM KVARTANIR VEGNA ÖESS AÈ bHITT
OLÅUFÁLAGIÈm HEFÈI MIKLU BETRI VERÈ OG
KJÎRm +RISTINN LAGÈI TIL AÈ MENN ¾TTU
AÈ bSKIPTAST ¹ VERÈUMm TIL AÈ ALLT GETI
VERIÈ KL¹RT
 ,)¨52 "ROTAÖOLAR ²TGERÈARFÁLÎG
OG FORSVARSMENN ,ANDSSAMBANDS
ÅSLENSKRA ÒTGERÈARMANNA /LÅUFÁLÎGIN
HÎFÈU ¹ SEINNI HLUTA ¹RSINS 
SAMR¹È UM AÈ BEITA SÁR FYRIR ÖVÅ AÈ
AÈGERÈIR ,¥² UM AÈ L¾KKA VERÈ ¹
OLÅU TIL FISKISKIPA N¾ÈU EKKI FRAM AÈ
GANGA
 ,)¨52 "ROTAÖOLAR !LLIR ÖEIR SEM
SKIPTU VIÈ OLÅUFÁLÎGIN ¹ ¹RUNUM 
TIL  /LÅUFÁLÎGIN HÎFÈU SAMR¹È
MEÈ ÖVÅ AÈ SKIPTAST M¹NAÈARLEGA ¹
TÎLUM UM MAGN SÎLU FÁLAGANNA SEM
TIL SAMKEPPNISTAKMARKANA  ¹RUNUM
 TIL  SKIPTUST OLÅUFÁLÎGIN ÖRJÒ
¹ UPPLÕSINGUM EN FR¹  TIL 
VORU ÖAÈ /LÅS OG %SSO SEM SKIPTUST
M¹NAÈARLEGA ¹ ÖESSUM UPPLÕSINGUM
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um eins og Raufarhöfn, Bíldudal,
Ísafirði og Grindavík, sem sérstaklega eru tiltekin í ákærunum.
Miðuðu samskiptin einkum að því
að komast að niðurstöðu um það
hvar væri skynsamlegt að reka
„bensínstöðvar í sameiningu“, eins
og orðrétt segir í skýrslu Samkeppniseftirlitsins vegna samráðsins. Forsvarsmenn olíufélaganna
mátu stöðuna á markaðnum sem
svo að samráð um staðbundna
markaði væri nauðsynlegt til þess
að ná fram ákjósanlegri framlegð.
Í tíu ákæruliðum eru brotaþolar allir þeir sem áttu sértæk viðskipti við olíufélögin, það er sem

'%)2 -!'.²33/.

tengjast efni ákæruliðanna, á tilteknu tímabili en í hinum beinast
brotin að fyrirtækjum eða sveitarfélögum.

fellum
þolendur
samstilltra
aðgerða félaganna. Forstjórarnir
eru ákærðir fyrir samráð vegna
viðskipta við skipafélög, erlend
sem innlend, en útgerðarfélög

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

ákærðir fyrir að beita sér gegn
Landssambandi íslenskra útvegsmanna er það leitaði leiða til þess
að lækka kostnað útgerðarfyrirtækja vegna olíukaupa á haust-

Starfsmenn olíufélaganna höfðu töluverð samskipti vegna
markaðsskiptingar í sveitarfélögum eins og Raufarhöfn, Bíldudal, Ísafirði og Grindavík
3ÎLUVÎRUR AFSL¾TTIR OG ¹LAGNING
Ljóst er að erlend skipafélög sem
hingað komu voru í mörgum til-

hafa um árabil verið með stærri
olíukaupendum á landsvísu.
Forstjórarnir eru sérstaklega

mánuðum árið 2000.
Eins og greint hefur verið frá
í Fréttablaðinu verður mál

ákæruvaldsins gegn forstjórunum þremur þingfest í Héraðsdómi Reykjavíkur 9. janúar á
komandi ári en meðferð málsins
fyrir dómi verður einstök að því
leyti að aldrei áður hafa einstaklingar verið ákærðir fyrir
brot á samkeppnislögum. Þess
er krafist af hálfu ákæruvaldsins að forstjórarnir verði dæmdir til refsinga fyrir þátt sinn en
eins og fram hefur komið í
Fréttablaðinu eru skiptar skoðanir um á hvaða forsendum röksemdir fyrir ákæru geta byggt.
Refsiákvæði eru þó ótvíræð í
lögum. N
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BÆTTU BORÐSIÐINA!
Íslendingar hafa, því miður, skelfilega borðsiði.
Við liggjum oft yfir matnum, spænum hann
upp með annarri hendinni í miklum flýti, helst
með dagblað eða sjónvarp fyrir framan okkur.
Anna Margrét Björnsson tók til það helsta sem
vert er að rifja upp varðandi góða borðsiði, sem
bæði stórir og smáir af báðum kynjum ættu að
tileinka sér.

F

æstir kunna að halda
rétt á hníf og gaffli,
margir sötra, smjatta,
ropa, sjúga upp í nefið
og dæsa. Þetta kann
að þykja sjarmerandi
áminning um það að Íslendingar
bjuggu flestir í kotum í afdölum
fyrir ekki svo löngu síðan? Líklegt er að við eigum meira sameiginlegt með Bandaríkjamönnum
hvað varðar borðsiði en Evrópubúum, en þar var „Good Etiquette“ (góðar kurteisisvenjur) í
hávegum hafðar, að minnsta kosti
meðal hefðarfólks, allt frá miðöldum. Eins og ágætis enskt kver um
borðsiði frá átjándu öld segir:
„Heimili þar sem borðsiðir eru lítilsvirtir elur af sér illa upp alin
börn.“
Notaðu heilann. Til dæmis
þurfa karlmenn ekki að standa
upp í hvert skipti sem kona stendur upp frá borðum. Vertu bara
eins kurteis og þú getur. En ef þú
ert á fínu veitingahúsi er ekkert
að því að karlmaður dragi stólinn
undan borðinu fyrir konu.

1

5

Nú byrjar forrétturinn, og þú
byrjar á ysta gaflinum og
hnífnum, eða skeiðinni ef þetta er
súpa. Enn og aftur, notaðu heilann.
Þú notar ekki hníf í súpu eða skeið
í salat. Það er líka ágætt að fylgjast með hvað sessunautarnir gera
ef þú hefur enga hugmynd. Það er
enginn að horfa á þig undir smásjá.

6

Hvernig á að halda á hníf og
gaffli? Haltu gafflinum í vinstri
hendi og hnífnum í þeirri hægri.
Láttu gaffalinn snúa niður með
teinana bogna í átt til þín, en ekki
út á við. Ekki halda á hníf og gaffli
eins og þú sért með morðvopn í
hendinni eða eins og Andrés Önd
beint upp í loft. Hafðu vísifingurinn ofan á þeim báðum sem gefur
þér meiri stjórn á því sem þú ert
að gera. Aldrei setja hnífapörin
aftur á borðið, eftir að þú ert byrjuð/aður að nota þau. Þegar þú
hefur lokið við matinn skaltu raða
þeim saman, hlið við hlið á diskinn.

2

Aldrei gera neitt fyrr en að
gestgjafinn geri það fyrst.
Þetta gildir um að setjast, borða,
setja servíettuna á borðið og
standa upp frá borðum.

3

Þú ert sestur. Hvað af þessu
dóti tilheyrir þér og hvað tilheyrir sessunautinum? Mundu að
diskurinn er í miðjunni, hnífar og
skeiðar eru til hægri, og gafflar og
servíettan þín er til vinstri. Vatnsog vínglös eru til hægri, en litlir
diskar, td brauðdiskur, eru til
vinstri. Ef það eru margir gafflar,
hnífar og skeiðar, þá áttu alltaf að
byrja yst, og enda innst. Þetta er
vegna þess að venjulega eru manni
réttir diskar og vín frá hægri
hönd, en þetta er fjarlægt frá
borðum frá þeirri vinstri.

4

Hvernig á að nota þetta allt
saman? Settu servíettuna í
kjöltu þér um leið og þú ert sest/
ur. Servíettan á aldrei að vera á
borðinu nema þú hafir lokið við
matinn. Aldrei setja servíettuna í
hálsmálið, nema þú sért ungabarn.
Ef þú ert karlmaður, settu aldrei
bindið yfir öxlina á þér eða ofan í
skyrtuna til að forða því frá matardisknum. Núna máttu fá þér
brauð úr brauðkörfunni, og það
þykir mun fínna að brjóta brauðið
heldur en að skera það. Ekki
smyrja brauðið núna, það er alveg
bannað. Þú átt að taka þér smá
smjör úr smjördiskinum með
þínum smjörhníf og setja hann á
þinn brauðdisk. Rífðu smá bita af
brauðinu og settu smásmjörklípu
með þínum hníf á þennan litla bita.
Svona máttu halda áfram.

Ekkert sýnir hversu
vel upp alinn einstaklingur er eins og
borðsiðir hans. Það
er hægt að klæðast
vel, halda uppi ágætis samræðum, en ef
maður er ekki fullkomlega „ au fait“ þá
kemur kvöldverðurinn upp um mann.

!,6%' "!..!¨
o !LDREI TALA MEÈ FULLAN MUNNINN
o !LDREI SMJATTA EÈA SÎTRA
o !FSAKAÈU ÖIG FR¹ BORÈUM EF
ÖÒ ÖARFT AÈ STANDA UPP
o !LDREI NOTA TANNSTÎNGUL FYRIR
FRAMAN FËLK FARÈU BARA ¹
KLËSETTIÈ 
o %KKI SKILJA ALLT EFTIR ÒTBÅAÈ Å VARALIT
o %KKI SETJA DRASL UM ALLT BORÈ
VESKI BLÎÈ LYKLA SÅMA 
o %KKI REYKJA NEMA SPYRJA LEYFIS
o %KKI IÈA UM Å STËLNUM
EÈA RUGGA ÖÁR
o %KKI VERA MEÈ TYGGJË FYRIR EÈA
EFTIR MAT EÈA MILLI M¹LA
3ÁRÅSLENSKT OG HROÈALEGT D¾MI
o %KKI SEGJA b¹TTU !ROMATm

#/22%#4 3/#)!, %4)15%44%
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7

Hvernig á að borða súpu? Fylltu
skeiðina um 75 prósent og súptu
úr henni, án þess að sötra, úr hlið
skeiðarinnar í stað þess að stinga
henni allri upp í þig. Ekki berja
skeiðinni í botninn og vera með
læti meðan þú klárar síðustu
dreggjarnar, gerðu þetta varlega
og hljóðlega.

8

Hvernig á að sitja? Beint á
stólnum, ekki halla þér fram,
eða aftur, og aldrei með olnbogana uppi á borði. Ekki draga
munninn að disknum þegar þú
borðar heldur færðu matinn upp
að munninum. Ef einhver biður
þig um að rétta eitthvað, getur
þú aðeins rétt hluti sem eru

nálægt þér. Aldrei rétta hluti eða
diska yfir fólk, þú getur bara rétt
þá á milli fólks. Ef einhver biður
þig um að rétta salt, þá á maður
alltaf að rétta saltið og piparinn
saman. En aldrei, aldrei salta
neitt eða pipra áður en þú hefur
bragðað á matnum, það er argasti dónaskapur og óvirðing við

"/2¨3)¨)2 &2 %.',!.$)
")24)2 2)¨ 
o !LDREI LEIKA ÖÁR MEÈ HNÅFAPÎRIN
EÈA MYLJA NIÈUR BRAUÈIÈ
o !LDREI SETJA OLNBOGA ¹ BORÈIÈ SITJA
OF LANGT FR¹ BORÈINU EÈA SITJA HOK
INN YFIR MATNUM
o !LDREI TALA OF H¹TT OG YFIRGN¾FA AÈRA
o 'ERÈU ÖITT BESTA TIL AÈ HALDA UPPI
SKEMMTILEGUM SAMR¾ÈUM
o !LDREI HËSTA EÈA HNERRA VIÈ MATAR
BORÈIÈ
o !LDREI RUGGA STËLNUM AFTUR ¹ BAK
o !LDREI TALA MEÈ FULLAN MUNNINN
o !LDREI OPNA MUNNINN ¹ MEÈAN
ÖÒ TYGGUR ¶AÈ ER ËNAUÈSYNLEGT
AÈ SÕNA FËLKI OG LEYFA ÖVÅ AÈ HEYRA
HVERNIG ÖÒ TYGGUR MATINN

o !LDREI SEGJA AÈ MATURINN SÁ VONDUR
o !LDREI STINGA BRAUÈI OFAN Å SÒPUNA
EÈA TIL AÈ KL¹RA SËSUNA ¶AÈ ER MJÎG
ËKURTEIST
o !LDREI STANDA UPP FR¹ BORÈUM
NEMA TIL AÈ AFSAKA ÖIG EÈA ÖEGAR
BORÈHALDIÈ ER YFIRSTAÈIÈ
o "ORÈAÈU OSTRUR MEÈ GAFFLI
o %F ÖÒ VILT GEFA TIL KYNNA AÈ ÖIG LANGI
Å MEIRA TE EÈA KAFFI SETTU SKEIÈINA ¹
UNDIRSK¹LINA
o 4E EÈA KAFFI SKAL ALDREI HELLA Å
UNDIRSK¹LINA TIL AÈ K¾LA ÖAÈ HELDUR
DRUKKIÈ ÒR BOLLANUM
o %F EINHVER RÁTTIR ÖÁR MATARÅL¹T F¹ÈU
ÖÁR FYRST OG RÁTTU ÖAÈ SVO ¹FRAM

matreiðslukunnátu gestgjafans.
Eins er með sósur og annað
krydd.

9

Viðkvæm augnablik. Sullaðirðu niður? Ropaðirðu? Hikstaðirðu? Reyndu að finna þinn
innri James Bond. Haltu alltaf í
klassann. Segðu bara „afsakið“
og settu servíettuna fyrir munninn. Ef þú sullar einhverju á einhvern annan, alls ekki byrja að
reyna að þurrka það af sjálfur.
Þú gætir verið ásakaður um kynferðislega áreitni. Biddu afsökunar og þú getur boðist til að
borga
hreinsunarkostnaðinn.
Hversu asnalegt sem sullslysið
er, haltu alltaf kúlinu. Svona
getur alltaf gerst.

10

Hvenær má nota fingurna?
Ef þú ert ekki viss, notaðu
alltaf gaffal. En það eru ákveðnir
hlutir sem má nota fingurna við:
ferskur nýsoðinn aspas, samlokur,
smákökur, litlir ávextir, franskar
kartöflur og snakk, hamborgarar
og pylsur, maískólfar og þistilhjörtu, og kræklingur (en þá er
tóm skel notuð til að krækja kjötið
úr hinum). N

Gleðileg jól
í BT
50
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Frá því að Sovétríkin liðuðust í sundur fyrir
fimmtán árum hafa Rússar þurft að glíma við
mikla erfiðleika. Guðsteinn Bjarnason rifjar upp
fáein atriði úr þessari sögu.
Sovétríkin liðu endanlega undir
lok þegar Mikhaíl Gorbatsjov
sagði af sér sem forseti þeirra
seint í desember árið 1991.
Boris Jeltsín var þá forseti
Rússlands, hafði gegnt því embætti frá því um sumarið þegar
hann vann sigur í forsetakosningum á móti Nikolaí Rúsjkov,
manninum
sem
Gorbatsjov
hefði viljað fá í embættið.

«UMFLÕJANLEG ENDALOK
Rúmlega hálfum mánuði áður
en Gorbatsjov sagði af sér höfðu
leiðtogar
Rússlands,
HvítaRússlands og Úkraínu, þeir
Boris Jeltsín, Stanislav Sjúskevitsj og Leoníd Kravtsjúk,
komið saman í Hvíta-Rússlandi
og lýst því formlega yfir að Sovétríkin væru lögð niður. Jafnframt undirrituðu þeir samkomulag um að stofna í staðinn
Samveldi sjálfstæðra ríkja.
Gorbatsjov var tregur til að
fallast á þessi málalok, en sá sér
ekki fært að standa gegn
straumnum lengur en til 25.
desember, sem reyndar er ekki
jóladagur í Sovétríkjunum því
enn í dag miðast jólin í Rússlandi við gregorska tímatalið og
eru því haldin um það bil tveimur vikum á eftir því sem tíðkast
víðast hvar annars staðar meðal
kristinna.
4ALAST EKKI VIÈ
Daginn sem Gorbatsjov sagði af
sér flutti hann sjónvarpsávarp
þar sem hann lagði áherslu á
það, við sína „kæru landsmenn“,
að hann hefði aldrei misnotað
völd sín til þess að stjórna „eins
og keisari“. Á hinn bóginn sagði
hann í Íslandsheimsókn sinni nú
í haust, þegar hann kom hingað
til þess að minnast þess að tuttugu ár væru liðin frá leiðtogafundi þeirra Ronalds Reagan í
Höfða, að „ást Jeltsíns á völdum“ hefði verið einna líkust „ást
manns til konu“.
Við sama tækifæri sagðist
Gorbatsjov ekki hafa yrt á Jeltsín einu orði frá þessum degi, 25.

desember árið 1991, og bætti
við að hann væri staðráðinn í að
tala aldrei nokkurn tímann við
Jeltsín framar.

²T Å DJÒPU LAUGINA
Gorbatsjov hafði á valdatíma
sínum lagt áherslu á að opna
rússneskt samfélag, koma þar á
fót einhvers konar lýðræði en
þó án þess að vilja sleppa hendinni af sameignarskipulaginu
sem alræði Kommúnistaflokksins hafði frá byrjun verið byggt
á.
Jeltsín stökk hins vegar beint
út í djúpu laugina og opnaði
rússneskt efnahagslíf upp á
gátt, einkavæddi ríkisfyrirtæki
í stórum stíl og bauð erlenda
fjárfesta velkomna. Skattar
voru hækkaðir til að styrkja
stöðu ríkissjóðs og verðbólgan
rauk upp með þeim afleiðingum
meðal annars að mikil fátækt
varð almenn í landinu meðan
auðurinn safnaðist á fáar en
valdamiklar hendur.
'LÅMT VIÈ AFLEIÈINGARNAR
Jeltsín átti eftir að stjórna
Rússlandi til ársloka 1999 og
hafði þá fengið Vladimír Pútín,
fyrrverandi yfirmann sovésku
leyniþjónustunnar KGB, til
þess að taka við af sér. Pútín er
enn við völd en samkvæmt
stjórnarskrá landsins rennur
síðasta kjörtímabil hans út árið
2008.
Pútín hefur alla tíð glímt við
afleiðingarnar af því efnahagshruni sem varð eftir að Sovétríkin liðuðust í sundur og Jeltsín tók við stjórninni. Þjóðfélagið
meira og minna lamaðist í nokkur ár, glæpum fjölgaði upp úr
öllu valdi, áfengisdrykkja jókst
verulega og heilbrigðisþjónusta hríðversnaði sömuleiðis,
sem varð til þess að fæðingartíðni lækkaði og lífslíkur fólks
minnkuðu verulega. Nú er svo
komið að Rússar geta að meðaltali vænst þess að verða 66 ára
gamlir, sem er 14 árum skemmri
ævilengd en meðaltalið í ríkj-

um
Evrópusambandsins.Til
marks um ástandið, sem enn er
vægast sagt erfitt, má nefna að
íbúum Rússlands hefur fækkað
um sex milljónir frá því að Sovétríkin liðu undir lok, úr 149
milljónum í tæplega 143 milljónir, og enn er þeim að fækka
um 700 þúsund manns á ári
hverju.

Fall Sovétríkjanna

%NGINN H¾GÈARLEIKUR
Þegar Mikhaíl Gorbatsjov kom
til Íslands nú í haust sagði hann
Pútín vera samherja sinn. Báðir
stefni þeir að því að efla raunverulegt lýðræði í Rússlandi, en
það verkefni sé hins vegar enginn hægðarleikur.
Í ljósi nýlegra frétta af
núverandi og fyrrverandi njósn-

urum hjá KGB eða FSB, sem
eitrað er fyrir með dularfullum
hætti, hafa hins vegar spurningar vaknað um hvort stjórnarfarið í Rússlandi sé ef til vill
enn í dag undirlagt af leynimakki og harðvítugri valdapólitík þar sem einskis sé svifist,
ekki frekar en á tímum Sovétríkjanna.

Fyrir fimmtán árum liðu Sovétríkin undir lok og jafnframt lauk kalda stríðinu,
sem hafði mótað alþjóðastjórnmál á seinni hluta 20. aldar. Sex árum áður
hófst með viðamiklum umbótum Gorbatsjovs sú keðja atburða sem
á endanum leiddi til falls Sovétríkjanna.

Júní 1991: Jeltsín
kosinn forseti
Rússlands
19. ágúst: Kvöldið
áður en undirrita átti
bandalagssamning sem
gæfi lýðveldunum aukið frelsi reyna
harðlínumenn að taka völdin meðan
Gorbatsjov var á ferðalagi á Krímskaga
1985: Mikhaíl Gorbatsjov, nýr
21. ágúst: Valdaránstilraunin fer út um
aðalritari Kommúnistaflokksins,
þúfur í kjölfar fjölmennra mótmælafunda
boðar efnahagsumbætur
þar sem Jeltsín fór fremstur í flokki
(perestroika) og opin stjórnmál
22. ágúst: Gorbatsjov snýr aftur til
(glasnost)
Moskvu en er auðmýktur á þingi af
1988: Sjálfstæðishreyfingar komast á Jeltsín, sem skipar svo fyrir að
Kommúnistaflokkur Sovétríkjanna
kreik í Litháen, Lettlandi og Eistlandi
1989: Boris Jeltsín kjörinn á þing hætti allri starfsemi í Rússlandi
23. ágúst: Gorbatsjov segir af sér
sem stofnað er til með umbótum
sem aðalritari KommúnistaGorbatsjovs. Austantjaldsblokkin
hrynur þegar Berlínarmúrinn opnast flokks Sovétríkjanna
1990-91: Gorbatsjov boðar fjölflokkastjórnmál – en mótmælafundir sjálfstæðissinna í Aserbaídsjan og Litháen eru barðir
niður harðri hendi

6. sept: Fullveldi Litháens, Eistlands
og Lettlands er viðurkennt
8. des: Leiðtogar Rússlands,
Hvíta-Rússlands og Úkraínu hittast
til að leysa upp Sovétríkin og stofna
nýtt Samveldi sjálfstæðra ríkja
25. des: Gorbatsjov segir af sér
sem forseti Sovétríkjanna og þar
með er tilvist þeirra formlega lokið

1.000 km

1

2
4

6

3

Moskva

5

RÚSSLAN

Sovétlýðveldin:
Dagsetningar
Dsjálfstæðisyfirlýsinganna, 1991

7

Feb / Apr: Litháen (1), Georgía (7)
20.-22. ágúst: Eistland (3), Lettland (2),
Úkraína (5)
25.-31. ágúst: Hvíta-Rússland (4),
Moldóva (6), Aserbaídjan (9),
Úsbekistan (11), Kirgisistan (13)
Sept: Tadsjikistan (14), Armenía (8)
Okt: Túrkmenistan (10)
Des: Kasakstan (12)

12

8
9
  
Myndir: Associated Press

10

11

13
14

Eistland, Lettland og Litháen
standa utan Samveldis sjálfstæðra
ríkja – Túrkmenistan er með
aukaaðild
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Hello Kitty aftur í tísku

4¥3+5"9,'*! (ILDUR SEGIR (ELLO +ITTY TÅSKUBYLGJU SEM FARI MJÎG VÅÈA UM HEIM ALLAN

UM ÖESSAR MUNDIR
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LEGI MASKARI ER KJÎRINN TIL AÈ LÅFGA
UPP ¹ JËLA OG ¹RAMËTAÒTLITIÈ Å ¹R EN
HANN GEFUR GLITRANDI ¹FERÈ ¹ AUGN
H¹RIN
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Hildur Aðalsteinsdóttir hjá HB
heildverslun hefur flutt inn Hello
Kitty-vörurnar í tvö ár en slíkar
vörur voru gríðarlega vinsælar
fyrir um 25 árum. „Þessar vörur
fengust varla hér á landi í um
fimmtán ár en eru núna að slá í
gegn aftur,“ segir Hildur og
bætir því við að þetta sé rosaleg
tískubylgja núna sem komi frá
Japan og Bandaríkjunum en
dreifist þaðan um allan heim.
„Hello Kitty varð þrjátíu ára um
daginn en ég held að þetta tengist því ekkert endilega,“ segir
hún.
Aðspurð hvernig Hello Kitty
varð upphaflega vinsæl segir
Hildur: „Ég held að það sé bara
vegna þess að Hello Kitty stelp-

an þykir svo sæt. Hún hefur
verið mjög vinsæl á alls konar
barnadóti
og
fylgihlutum.
Stimpladótið kemur í pínulítilli
ferðatösku og hefur verið mjög
vinsælt en einnig litlar handtöskur fyrir ungar dömur.“
Hildur segir vörurnar vera
allar mjög krúttlegar og því
meðal annars vinsælar sem smádót í pennaveski, svo sem blýantar, strokleður, yddarar og fleira.
„Það sem er vinsælast núna fyrir
jólin eru litlar hliðar- og handtöskur fyrir litlar stelpur, bakpokar og stimplasett,“ segir Hildur, sem var einmitt afskaplega
hrifin af Hello Kitty sjálf þegar
hún var lítil stúlka.
SIG

+2²44,%' (ELLO +ITTY HEFUR ÖËTT OFSA
LEGA KRÒTTLEG Å GEGNUM TÅÈINA EN MARGAR
UNGAR KONUR MUNA EFLAUST EFTIR AÈ HAFA
¹TT DËT MEÈ MYNDUM AF ÖESSARI S¾TU
KISU

AFGREIÐSLUTÍMI
SUNDSTAÐA ÍTR
UM JÓL OG ÁRAMÓT
2006 - 2007

Glitrandi
glæsileiki
Á jólum og áramótum er gaman
að hressa aðeins upp á snyrtibudduna og nú hefur Lancome
sent frá sér glitrandi maskara og
augnskuggapallettur fyrir jólin.
Glimmermaskarinn er borinn
fremst á augnhárin, yfir svartan
maskara, til að gera augun tindrandi og er óneitanlega spennandi viðbót í snyrtivörusafnið.
Augnskuggaboxin eru í tveimur litasamsetningum, Rose Du
Soir og Envoutment, og hægt er
að leika sér og prófa sig áfram
með samsetningarnar endalaust.

Laugard.

Sunnud.

Mánud.

Þriðjud.

Miðvikud.

Sunnud.

Mánud.

Þriðjud.

23. Des

24.Des

25.Des

26.Des

27.Des

28.Des

29.Des

30.Des

31.Des

1.Jan

2.Jan

Árbæjarlaug

8:00-18:00

08:00-12:30

lokað

lokað

06:30-22:30

06:30-22:30

06:30-22:30

08:00-20:30

08:00-12:30

lokað

06:30-22:30

Breiðholtslaug

8:00-18:00

08:00-12:30

lokað

lokað

06:30-22:00

06:30-22:00

06:30-22:00

08:00-20:00

08:00-12:30

lokað

06:30-22:00

Grafarvogslaug

8:00-18:00

08:00-12:30

lokað

lokað

06.30-22.30

06.30-22.30

06.30-22.30

08:00-20:30

08:00-12:30

lokað

06.30-22.30

11:00-15:00

10:00-12:30

lokað

lokað

17.00-22.00

17.00-21.00

17.00-21.00

11.00-15.00

10:00-12:30

lokað

17.00-21.00

Laugardalslaug

8:00-18:00

08:00-12:30

lokað

12:00-18:00

06.30-22.30

06.30-22.30

06.30-22.30

08.00-20.00

08:00-12:30

12:00-18:00

06.30-22.30

Sundhöllin

8:00-18:00

08:00-12:30

lokað

lokað

06.30-21.30

06.30-21.30

06.30-21.30

08.00-19.00

08:00-12:30

lokað

06.30-21.30

Vesturbæjarlaug

8:00-18:00

08:00-12:30

lokað

lokað

06.30-22.00

06.30-22.00

06.30-22.00

08.00-20.00

08:00-12:30

lokað

06.30-22.00

Kjalarneslaug

Fimmtud.

Föstud.

Laugard.

&!,,%')2 ,)4)2 2OSE $U 3OIR AUGN

SKUGGAPALLETTURNAR ERU Å FALLEGUM
ÎSKJUM OG ÖVÅ HIN MESTA PRÕÈI ENDA
MINNA Ö¾R JAFNVEL ¹ FÅNAN FYLGIHLUT
&2¡44!",!¨)¨0*%452
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%).) !¨34/¨!2-!¨52).. *USTO 'ALLEGO -ARTÅNEZ HAFÈI EINN AÈSTOÈARMANN VIÈ
DËMKIRKJUSMÅÈINA ÖEGAR BLAÈAMANN BAR AÈ GARÈI EN ÖAÈ VAR RÒMENSKUR VERKAMAÈUR
SEM HAMRAÈI LITLAR J¹RNPLÎTUR

$«-+)2+*! -%*/2!$! $%, #!-0/  ¹R ER SÅÈAN SMÅÈI HËFST ¹ DËMKIRKJUNNI
*534/ ¥ +)2+*5..) *USTO FÁKK MEÈAL ANNARS VEL GREITT FYRIR AÈ LEIKA Å AUGLÕSINGU FYRIR #OCA #OLA EN FRAMLAGIÈ FËR TIL KIRKJUNNAR

&RUMHERJINN *USTO 'ALLEGO -ARTÅNEZ TELUR AÈ HONUM MUNI EKKI ENDAST LÅF TIL AÈ SJ¹
KIRKJUNA FULLBÒNA (ANN ER NÒ  ¹RS
&2¡44!",!¨)¨*3%

Byggir dómkirkju úr
endurunnu efni
Árið 1965 héldu flestir þorpsbúar í Mejorada Del
Campo að Justo Gallego Martínez væri endanlega
genginn af göflunum þegar hann byrjaði að byggja
dómkirkju í þorpinu, aleinn og án véla, tækja og
nokkurrar sérfræðikunnáttu. Jón Sigurður Eyjólfsson
ræddi við þennan 81 árs gamla mann sem áður var
álitinn ruglaður en nú kraftaverkamaður.

J

usto var um tvítugt þegar
hann gekk í klaustur en 27
ára varð hann að yfirgefa það
þar sem hann veiktist af
berklum. Hann var þó enn
ákveðinn í því að þjóna Guði
og kirkjunni. Þegar hann erfði svo
jarðir eftir föður sinn ákvað hann að
selja þær og hefjast handa við dómkirkjuna í Mejorada Del Campo með
leyfi frá Franco upp á vasann.
Enn vantar nokkuð upp á að dómkirkjan sé tilbúin en byggingin er
átta þúsund fermetrar og eru hæstu
turnarnir yfir sextíu metrar á hæð
en miðhvolfið eða kúpurinn um þrjátíu og sjö metrar á hæð.

&¾R EKKI AÈ SJ¹ DËMKIRKJUNA
FULLKL¹RAÈA
„Mér þykir svo vænt um kirkjuna og
Maríu mey svo allt sem ég á og geri
er tileinkað þeim,“ segir Justo þegar
hann er spurður hvers vegna hann
hafi ráðist í þessa framkvæmd. „Auðvitað hélt fólk að ég væri eitthvað
klikkaður þegar ég byrjaði á þessu.
Enda er það kannski ekkert skrítið,
hvað myndi maður halda sem kæmi
að einhverjum sem væri að bardúsa

á auðu túni og segðist vera að byggja
dómkirkju?“ segir hann og brosir
við. Svo þyngist yfir honum þegar
hann er spurður um áætluð verklok.
„Ég fæ ekki að upplifa þann dag, það
fæst ekki nægur peningur til að klára
þetta.“
„Heldur þú að Íslendingarnir fáist
til að senda pening?“ spyr hann svo
þegar blaðamaður hefur sagt honum
hvaðan hann sé. Blaðamaður taldi
það alls ekki útilokað og Justo spyr
þá hverrar trúar Íslendingar séu.
„Já, eruð þið mótmælendur? Ja, þar
fór í verra.

6ILJA BLEÈLA EN EKKI BACALAO
Annars er Pablo Cantuel, 84 ára
mágur Justos, sá sem gengur harðast
fram í því að fá fjármagn til verksins. Gestir sem ganga framhjá
söfnunarbauknum í dómkirkjunni
eru ekki teknir neinum vettlingatökum; því fékk blaðamaður að kynnast
þegar hann gekk rakleiðis inn án
þess að gefa bauknum eða Pablosi
gaum. „Hvert ert þú að fara?“ hrópaði hann rámri röddu og sló stafnum
í hjólbörur svo heyra mátti að hljómburðurinn í dómkirkjunni er afar

góður. Seinna sagði Justo svo við
Pablos, til að mýkja viðmót hans
gagnvart blaðamanni, að hann væri
frá Íslandi og það væri athugandi
hvort hann myndi ekki fá Íslendinga
til að gefa þeim bacalao. „Heldur þú
að þú klárir dómkirkjuna með bacalao? Við þurfum pening,“ segir hann
og stafurinn er aftur kominn á loft.

$ËMKIRKJA ÒR ENDURUNNU EFNI
Justo talar um þetta ævistarf sitt af
svo miklu æðruleysi líkt og að dómkirkjur séu hristar fram úr erminni
sisona ef vilji sé til staðar. „Ég hef
enga verkfræðikunnáttu, ég notast
bara við þá kunnáttu sem ég hef úr
bókum og héðan og þaðan. Svo notast
ég við fyrirmyndir. Kúpurinn er til
dæmis áþekkur þeim sem er á Vatíkaninu.“
Efniviðurinn er heldur ekki af
dýrara taginu en byggingin er að
mestu úr endurunnu efni. Eða eins og
Justo orðar það: „Menn láta mig hafa
eitt og annað; múrsteina, sement,
steinhellur og járn. Það er hægt að
gera mikið úr því.“
Í dag fengju sjálfsagt fæstir leyfi
til að hefja framkvæmdir á við þessar en sumir hlutir á sjöunda áratugnum voru einfaldari en þeir eru nú.
„Ég sótti um leyfi hjá Franco og hann
gaf mér það bara. Þá gat ég hafist
handa og þurfti aðeins að hafa það
hugfast að byggingin sneri í áttina að
Jerúsalem.“
,ÁK Å AUGLÕSINGU FYRIR #OCA #OLA
FYRIRT¾KIÈ
Þorpsbúar sem blaðamaður ræddi
við voru flestir hneykslaðir á því að

Auðvitað hélt
fólk að ég
væri eitthvað
klikkaður
þegar ég byrjaði á þessu

Justo nyti hvorki styrkja frá ríki né
kirkju. En ekki hafa allir haldið að sér
hjálparhöndum. Á hverju sumri koma um
tvö þúsund gestir að skoða dómkirkjuna
og láta margir pening af hendi rakna enda
er annars Pablosi að mæta.
84 ára gamall járnsmiður, Alfonso
Nunez af nafni, gaf svo dómkirkjunni í
fyrra sex hurðir sem allar eru um þrír
metrar á hæð og kirfilega skreyttar. Justo
hefur heldur ekki farið varhluta af stóru
markaðsöflunum því Coca Cola fyrirtækið
fékk hann til að leika í auglýsingu fyrir
Aquarius-drykkinn. Fékk hann vel greitt
fyrir og framlögum fjölgaði stórlega í
framhaldinu.
Um þessar mundir er Justo með einn
aðstoðarmann, sem er verkamaður frá
Rúmeníu, og var hann að hamra til litlar
járnplötur meðan á heimsókn blaðamanns
stóð.
En hvað sem framlögum, aðstoðarmönnum og stuðningsaðilum líður þá
mætir Justo gamli í dómkirkjuna klukkan
sex á hverjum morgni og stendur vaktina
til klukkan sex að kvöldi eins og hann
hefur gert frá deginum örlagaríka 12. október 1965 þegar hann hófst handa við
Dómkirkju Justo Gallego.
Eftir að hafa gengið um þorpið, fengið
sér næringu og spjallað við vegfarendur
um Justo og ævistarf hans kemur blaðamaður aftur við í dómkirkjunni til að
kasta kveðju á kraftaverkamanninn og
félaga hans. Rúmenski verkamaðurinn,
sem er ekki með lögmæta pappíra upp á
vasann og vill því ekki segja til nafns, var
þá að negla plötur hægt og rólega. Justo
svaf hins vegar sitjandi skammt frá. Það
þarf því greinilega eitt kraftaverk til ef
Justo gamli á að fá að lifa þann dag þegar
dómkirkjan verður vígð.

ÞÖKKUM FYRIR
FRÁBÆRAR VIÐTÖKUR
OG ÓSKUM ÖLLUM
GLEÐILEGRAR HÁTÍÐAR
SJÁUMST Á NÝJU ÁRI
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Hrafninn lætur sverfa til stáls
með nýrri sjónvarpsstöð
„Þeir eru fleiri asnar í fjölmiðlum en þeir sem ætla að sturta milljónatugum niður í prentmiðlaklósettið enn einn ganginn, með
gamla bátsmenn í brúnni sem eira illa í plássi,“ segir meistari ljósvakans, sjálfur Ingvi Hrafn Jónsson, í samtali við Jakob Bjarnar
Grétarsson. Ingvi Hrafn hefur, ásamt syni sínum Ingva Erni, stofnað fyrirtækið ÍNN sem ætlar að hefja sjónvarps- og vefútsendingar. Hrafninn ætlar í loftið upp úr bóndadegi, eða 19. janúar, og þá geta nú ýmsir farið að biðja bænirnar sínar.

Þ

egar
Fréttablaðið
reyndi að ná í skottið á
Ingva Hrafni var hann
á hraðferð um bæinn.
Hann þurfti að hitta
menn úti á Granda til
að skoða húsnæði þar sem ætlunin
er að hýsa hið nýja fjölmiðlafyrirtæki. Ingvi Hrafn er í essinu sínu
eins og fyrri daginn. Sláttur á
honum eins og kemur á daginn
þegar tekst að fá hann til að greina
nánar frá þessu nýja veldi á fjölmiðlamarkaði. ÍNN er alfarið í eigu
þeirra feðga en rekið í samstarfi
við Mentis og Breiðbands- og
ADSL-þjónustu Símans. Í þessu
viðtali skýtur Ingvi Hrafn í allar
áttir og hlífir engum.

6INSTRI VILLAN AFHJÒPUÈ
„Við fetum okkur áfram hægt og
örugglega. Höfum verið að vinna í
þessu allt frá því Fréttablaðið
greindi frá þessum áformum
mínum í haust. Nú erum við, sem
sagt, að festa okkur húsnæði.
Tækniráðgjafar og tæknimenn eru
byrjaðir að hanna stúdíóið. Ef allt
fer samkvæmt áætlun gerist þetta
uppúr bóndadegi. Getur vel verið
að það verði ekki allt tilbúið akkúrat þá en þá bara það. Ég get sagt frá
því, svona í „jólaforbífarten“ að
hvar sem ég er og fer eru allir að
spyrja hvort Hrafnaþing sé ekki á
leiðinni í loftið á ný. Ég lofa ykkur
því að þið farið ekki í kosningar 140
daga inn í nýtt ár öðruvísi en málefnin verði brotin til mergjar á la
Hrafninn þar sem ábyrgðarleysi
vinstri villunnar verður afhjúpað
sem aldrei fyrr í umleitan til að
forðast tsunami 12. maí.“
Ingvi Hrafn talar um ÍNN sem
ákaflega skemmtilegt verkefni.
Nauðsynlegt að hans sögn eftir að
„þessum blessuðum mönnum,
kollegum mínum, tókst að eyðileggja Talstöðina og svo eyðileggja
þeir NFS. Á alveg ótrúlega skömmum tíma. Hlýtur að jaðra við met.
Skammsýnin, og mér liggur við að
segja heimskan, hún reið ekki við
einteyming,“ segir Ingvi Hrafn
sem var einmitt á þeim báðum miðlum með sinn skelegga þátt –
Hrafnaþing.
'L¾PSAMLEGT FRUMVARP
Og Ingvi Hrafn er kominn í gang.
Reyndar þarf ekki að hvetja gæðinginn úr sporunum, frekar að
menn reyni að halda í beislið þegar
hann fer á stökk. Ingva er mikið
niðri fyrir þegar hann tjáir sig um
þau myrku ský sem greina má við
sjóndeildarhringinn.
Nefnilega
nýtt frumvarp um Ríkisútvarpið
þar sem hann var einmitt fréttastjóri á sínum tíma:
„Við erum búnir að tryggja
okkur fjármagn til að halda stöðinni í loftinu í það minnsta sex
mánuði. En hversu umfangsmikil
dagskráin á ÍNN verður ræðst af
því hvernig Sjálfstæðisflokkurinn
afgreiðir Sikileyjarfrumvarpið um
RÚV. Sem mun gera Pál Magnússon að sannkölluðum Corleone.
Frumvarpið er glæpsamlegt í
mínum
bókum.
Menntamálaráðherra hæstvirtur sér ekki upp
fyrir koppinn sinn. Menn eru alltaf
að hugsa um Jón Ásgeir, Baug, 365,
en málið er að þetta frumvarp mun
skerða stórkostlega alla þróunarmöguleika í þessum miðli. Þessu
gleyma menn. Gömlu sjónvarpsstöðvarnar, fréttastofurnar, tapa
áhorfi í hverri viku. Vegna þess að
fólk sækir fréttir sínar einfaldlega
á Netið daginn út og inn. Að Páli sé
gert kleift að ota ríkisapparatinu
óhindrað inn á auglýsingamarkað
er eins og að senda fíl í postulínsbúð.“

.µ44 (²3.¨) &EÈGARNIR SKOÈA SIG UM Å HÒSN¾ÈI ÒTI ¹ 'RANDA SEM MUN HÕSA STARFSEMINA )NGVI (RAFN GEFUR EKKI MIKIÈ FYRIR FRÁTTIR Å SJËNVARPI EINS OG Ö¾R ERU NÒNA !LLT EINS
OG ÖAÈ VAR ¹RIÈ  NEMA STUNDUM STANDA 0¹LL 3IGMUNDUR OG %DDA ÖEGAR ÖAU LESA
&2¡44!",!¨)¨(%)¨!

3J¹LFST¾ÈISMENN BETUR M¹LI FARNIR
Aðspurður um hvaða fjársterku
aðilar standi á bak við stöðina
svarar Ingvi:
„Ingvi Hrafn Jónsson til að
byrja með. Fullt af mönnum sem
segja: Megum við vera memm. Við
sjáum við til hvað gerist. Málið er
að kostnaður við tæknina í dag er
orðinn svo lítill. Þetta kostar ekki
skrilljónir eins og það gerði. Fá má

„Maður forðar sér úr loftinu
þegar stóru strákarnir koma. En
þetta verður rennandi dagskrá,
þættir um viðskipti og stjórnmál
með stöðugu fréttaívafi. Þáttaútsending verður rofin til að greina
frá því nýjasta. ÍNN stendur fyrir
Íslands nýjasta nýtt. Og þarf engan
snilling til að sjá að þar er verið að
vísa til CNN.“
Ingvi Hrafn er yfirlýstur

svo miklu betur máli farnir og með
miklu betri málafylgju.“

0¹LL %DDA OG 3IGMUNDUR  ALLT VIÈ
ÖAÈ SAMA
Ingvi Hrafn er einhver reyndasti
fjölmiðlamaður landsins. Var lengi
á Mogganum, svo fréttastjóri bæði
á Ríkissjónvarpinu og á Stöð 2.
Umdeildur en óneitanlega hressilegur. Aðspurður um hvernig

áður á vefnum. Það er bara
þannig. En spurðu mig að þessu
þegar komið hefur í ljós hvort
þingið afgreiði þetta RÚV-frumvarp. Ég er alveg eins á því að
sjálfstæðismenn heykist á því og
vilji ekki ganga til kosninga með
það á samviskunni að svo glæpsamlegt frumvarp verði að lögum
svo skömmu fyrir kosningar. En
sjónvarp í dag? Puffff, það er

En hversu umfangsmikil dagskráin á ÍNN verður ræðst af því hvernig Sjálfstæðisflokkurinn afgreiðir Sikileyjarfrumvarpið um RÚV. Sem mun gera Pál Magnússon
að sannkölluðum Corleone. Frumvarpið er glæpsamlegt í mínum bókum.
fína stúdíókameru, Sony, á 200 þúsund kall sem tekur þessa fínu
digital-mynd. Dýrustu græjurnar
eru mixerinn sem kostar eina og
hálfa milljón.“
Ekki er búið að negla neitt niður
enn hvað dagskrárgerðarmenn
varðar. En ráðgert er að hafa
útsendingu frá eitt til sex og svo
endurflutning.

sjálfstæðismaður, en segir að í
dagskrárgerðinni verði einnig
menn úr öðrum flokkum.
„Ef ég finn einhvern kjaftforan
og vel máli farinn Samfylkingarmann þá leggst ég við fætur hans og
reyni að fá hann. Þeir eru bara svo
fáir sem skiljast. Og verða strax illa
liðnir eins og þingflokkur Samfylkingar. Við sjálfstæðismenn erum

fjölmiðlalandslagið horfi við honum
eins og það er núna stynur Ingvi
Hrafn þungan – fallast nánast
hendur.
„Ohhhh, fjölmiðlaumhverfið
núna ... Það er á þeim punkti að ég
þarf ekki að setjast niður klukkan
hálf sjö til að horfa á kvöldfréttir.
Þar kemur ekkert fram sem ekki
hefur gengið allan sólarhringinn

ekkert öðruvísi en var þegar ég
tók við stjórn fréttastofu Ríkissjónvarpsins haustið 1985 og bylti
því. Ekkert hefur breyst. Enn er
verið að lesa sömu fréttirnar.
Páll, Edda, Sigmundur, eru að lesa
sömu fréttirnar. Stundum standa
þau upp í staðinn fyrir að sitja.
That’s it. Það er bara nákvæmlega svona.“ N
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Sjálft bragðið af jólunum
Flestir geta verið sammála um að jóladrykkurinn eini sanni er hin fróma blanda, malt og appelsín. Enginn veit hvernig þessi
blanda er til komin en ein er sú kenning sem þykir öðrum trúlegri að sögn Andra Guðmundssonar og Lárusar Berg hjá
Ölgerðinni: Á krepputímum var appelsínið notað til að drýgja hið dýra malt.

A

ndri Guðmundsson er
forstjóri Ölgerðarinnar.
Auðvitað ekki alveg
hlutlaus umsagnaraðili
en enginn vafi leikur á
um það í huga hans að
þetta sér hinn eini sanni jóladrykkur:
Egils malt og appelsín. „Því verður
ekki breytt svo auðveldlega. Það þarf
þá eitthvað meiri háttar að koma til.“
Ölgerðin framleiðir bæði maltið og
appelsínið þannig að orð Andra koma
ekki beinlínis á óvart. Hins vegar má
ætla að þeir séu ekki margir til að
mótmæla þessum orðum.
Að sögn Andra er hins vegar ekki
vitað hvernig þessi þekkta blanda er
til komin. Bara tilgátur. „Ég hef oft
spurt Lárus Berg, framkvæmdastjóra
á tæknisviðinu, út í þetta. Hann þekkir
söguna betur en nokkur annar. Og þær
eru margar tilgáturnar. Sú helsta er að
þegar kreppan var þá drýgðu menn
maltið, sem var mjög dýrt, með
appelsíni. Maltið kom til árið 1913 og
er fyrsti drykkur fyrirtækisins.
Appelsínið varð til töluvert síðar. En
þetta er gáta.“

'AT Å SÎGUNNI
Fréttablaðið taldi rétt að heyra ofan í
Lárus sjálfan. Hann hefur verið hjá
Ölgerðinni allt frá árinu 1978 og
reyndar fyrr því strax um 1960 var
hann farinn að starfa þar sem sumarstrákur. Lárus tekur undir með
Andra.
„Þetta er gáta. Menn mér eldri
voru að reyna að finna út úr þessu en
komust aldrei að því hvernig þetta er
til komið. Menn eru ekki klárir á því.
Hvort menn voru að drýgja maltið af
því það var svo dýrt. Það veit enginn.
Þegar ég var barn var þetta ekki
blandað, eða um 1954. En strax þegar
ég er á unglingsaldri þá er farið að
blanda þetta saman. Um 1960. Þá var
farið að blanda þessu saman heima.
En vel má vera að menn hafi verið
farnir að stunda það á öðrum heimilum. Þetta er gat í sögunni. Og ég hef
aldri fengið nákvæma vitneskju um
þetta atriði.“
5PPSKRIFTIN HERNAÈARLEYNDARM¹L
Ljóst er að mönnum hjá Ölgerðinni
þykir miður að vita ekki hvernig á
því stendur að þessi drykkur, sjálft
bragðið af hinum íslensku jólum, er
til kominn. Lárus segir svo frá að árið
1913 hafi maltið komið til sögunnar
sem fyrsti drykkur fyrirtækisins. En
það er komið að lokuðum dyrunum
þegar spurt er nánar út í þann drykk.
Algert hernaðarleyndarmál.
„Uppistaðan er maltkorn „ nei, nú
má ég ekki segja meira. Bruggunin
byggist á sínum hefðum. Þetta er
algerlega einstakt. Tómas Tómasson,
stofnandi Ölgerðarinnar, fór til Danmerkur að læra ölgerð. Hann kom
heim með uppskrift í farteskinu. Sem
hann lagaði svo að íslenskum smekk.
Já já, maltið hefur alltaf verið eins.
Aldrei breyting á maltinu. Sá sem
myndi breyta því yrði rekinn með
það sama. Allar götur eins. Sömu
aðferðum beitt við bruggun þess.
Og þessi vara var verulega dýr á
sínum tíma.“
&¹T¾KTIN SKAPAR TÅSKURÁTTINA
Maltið er stolt Ölgerðarinnar.
En þeir eru ekki síður ánægðir
með appelsínið. Hinn faktorinn
í þessari blöndu. „Það er algerlega júníkk, þú færð hvergi
svona appelsín. Ég hef verið að
smakka orange-drykki erlendis
og reynt að finna eitthvað
sem jafnast á við appelsínið. En það er hvergi. Það er
samsetningin sem ræður.
Enn og aftur. Blandan,“
segir Lárus og ekki hægt að
fá orð upp úr honum
umfram það þegar talið
berst að því hvernig
appelsínið er gert.
Líkt og með svo margar
uppfinningar sem skipta
sköpum í sögunni má allt
eins gera ráð fyrir því að
drykkurinn sé til kominn

fyrir misskilning. Einhver NN hafa
fundið þetta upp. En meðan annað
kemur ekki í ljós verður stuðst við þá
kenningu að drykkurinn sé til kominn vegna þess að menn vildu drýgja
hið dýra malt. Það stemmir við upplýsingar sem Árni Björnsson þjóðháttafræðingur setur fram í nýrri
bók sinni, Saga jólanna. Rjúpur
voru til dæmis fátækramatur
en vegna þess að húsfreyjurnar,
kokkarnir á heimilinu, nostruðu svo mjög við að útbúa
matinn svo hann væri frambærilegur varð rjúpan með
tíð og tíma tískumatur. Og er
svo með ýmislegt annað á
sviði matargerðar.

b¡G SET MALTIÈ ¹ UNDANn
En hvað er það sem gerir
malt og appelsín svona
þekkilegan
drykk?
!00%,3¥.

,¹RUS SEGIR
ÖENNAN
ÅSLENSKA
ORANGE
DRYKK
ALGERLEGA
EINSTAKAN Å
HEIMINUM
SEM OG
MALTIÈ

-!,4 &YRSTI
DRYKKUR FYRIR
T¾KISINS EN
4ËMAS 4ËMAS
SON STOFNANDI
FYRIRT¾KISINS
KOM HEIM
UPP ÒR SÅÈUSTU
ALDAMËTUM
MEÈ UPPSKRIFT
Å FARTESKINU

Lárus framleiðslustjóri segir þetta
fara svo vel saman:
„Þetta dimma bragð í maltinu sem
er og svo kemur þessi fríski orangekeimur með. Og nú skulu menn
athuga að ekki er sama hvers konar
orange-drykkur það er. Þetta geta
menn sannreynt sjálfir. Það verður
að vera Egils appelsín.“
Það var nefnilega það. Og
svo er það froðan sem
skiptir máli. Sú sem
kemur þegar þessum
drykkjum er blandað
saman. Lárus upplýsir að
menn geti blandað þessu
saman þannig að eigi við
smekk hvers og eins.
„Setjirðu maltið á
undan þá æsir þú það
upp með appelsíninu.
Og færð þannig meiri
froðu. Fari appelsínið
á undan þá freyðir
ekki eins mikið. Persónulega finnst mér
það ekki eins gott. Ég
set maltið á undan.“

«RJÒFANLEGUR
PARTUR
JËLANNA
Fyrir nokkrum árum
fór Ölgerðin að bjóða
upp á þessa blöndu í
sérstökum dósum. Þó

!.$2) /' ,253 ®LGERÈARMENNIRNIR BLANDA

SÁR JËLADRYKK (VERNIG ÖESSI BLANDA ER TIL
KOMIN ER HULIN R¹ÈG¹TA
&2¡44!",!¨)¨!.4/. "2).+

Já já, maltið
hefur alltaf
verið eins.
Aldrei breyting á maltinu. Sá sem
myndi breyta
því yrði rekinn með það
sama.

svo að Lárus sé ófáanlegur til að upplýsa um eitt eða neitt sem talist geta
hernaðarleyndarmál tókst rannsóknarblaðamanni Fréttablaðsins að toga
það upp úr honum að þar er blandað
til helminga. „Fifftí fifftí.“
„Sú blanda er talin falla flestum í
geð,“ segir Lárus.
Framleiðslustjórinn gefur afar
lítið fyrir það aðspurður hvort menn
hafi reynt að blanda malt og appelsín
með öðrum hætti. Til dæmis með því
að setja saman við Coca Cola.
„Ég veit það ekki. Ekki svo ég hafi
heyrt. Og alveg ábyggilega ekki með
neinum árangri svo heitið geti. En
maður veit náttúrlega ekki hverju
fólk tekur upp á.“
Ekki fer á milli mála að þeir
Lárus og Andri eru stoltir af sinni
framleiðslu. Og mjög færist í aukana að þeir séu að senda malt og
appelsín til útlanda. Til Íslendinga
sem þar eru búsettir. Svo þeir fái á
tunguna þetta eina sanna íslenska
jólabragð. Órjúfanlegur partur af
jólunum.
JAKOB FRETTABLADIDIS
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Gabb, blöff og allt í plati
Á dögunum tilkynnti belgíska ríkissjónvarpið að flæmski hluti landsmanna Belgíu hefði lýst yfir sjálfstæði og hygðist stofna eigið
ríki. Fréttin olli uppþoti og reiði í landinu, en í ljós kom að hún var einungis vel undirbúið gabb. Steindór Grétar Jónsson skoðaði
fleiri göbb, framkvæmd í gróðavon eða gríni, sem hafa valdið heilabrotum gegnum tíðina.

F

jöldi
Bandaríkjamanna lét gabbast árið
1938 þegar útvarpsleikritið Innrásin frá
Mars
eftir
Orson
Welles var frumflutt
og hélt að Marsbúar hefðu fyrir
alvöru lent á jörðinni.
Svipuð voru viðbrögðin í Belgíu
þegar ríkissjónvarpið RTBF tilkynnti að Flæmingjar hefðu lýst
yfir sjálfstæði. Þúsundir manna
hringdu í örvæntingu í fjölmiðla
og stjórnmálamenn og fjöldi fólks
þusti út á göturnar til að sýna
óánægju sína. Gabbið hafði verið
tvö ár í undirbúningi, en mætti
litlum skilningi þegar ljóstrað var
upp um það.
Mikill stuðningur er við
aðskilnaðaröfl í landinu og var
það markmið aðstandenda fréttarinnar að skapa umræðu um
málið. „Ætlun okkar var að kynna
belgískum áhorfendum hversu
miklu máli þetta skiptir fyrir
framtíð Belgíu og að mögulega
muni Belgía ekki vera ríki innan
nokkurra mánaða,“ sagði yfirmaður RTBF. „Við hræddum þó
greinilega marga, fleiri en við
höfðum ætlað okkur.“

(OPPIDAGURINN
Hinn 20. júlí síðastliðinn átti
alþjóðlegi hoppidagurinn sér stað.
Skipuleggjendur hans sögðu að
600 milljónir manns á vesturhveli
jarðar hygðust hoppa látlaust í
tvær mínútur á slaginu 11.39.13 í
því skyni að færa jörðina af sporbaug yfir í annan sem myndi
stöðva afleiðingar gróðurhúsaáhrifa.
Dagurinn var í raun gjörningslistaverk þýska listamannsins
Torsten Lauschmann, en margir
tóku þó hugmyndina alvarlega og
höfðu 600 milljónir manna skráð
sig til leiks, samkvæmt síðunni
www.worldjumpday.org, en það er
um helmingur allra netnotenda
heims. Þessar tölur voru þó líklega falsaðar sem hluti af gabbinu.
Vísindamenn hafa bent á að
fjöldahopp af þessu tagi geti ekki
mögulega haft áhrif á sporbaug
jarðar, en aðstandendur verkefnisins héldu því fram að vegna
góðrar þátttöku hefði meðalhitastig jarðarinnar lækkað lítillega á
hoppidaginn.
7ALKEN 
Haustið 2005 birtist síða á netinu
þar sem tilkynnt var að leikarinn
góðkunni Christopher Walken ætlaði í forsetaframboð í Bandaríkjunum haustið 2008. „Landið okkar
góða er á hrikalegri niðurleið,“
var haft eftir Walken á síðunni.
„Við verðum að beina athygli
okkar að því sem er mikilvægt, að
sýna börnunum, borgurunum og
framtíðinni athygli. Það er tími til
kominn að koma Bandaríkjunum
aftur á beinu brautina.“
Walken kom af fjöllum þegar
hann var spurður út í hver stæði
fyrir síðunni í spjallþætti Conan
O‘Brien stuttu seinna. Honum
þótti uppátækið fyndið, en datt
aðspurðum ekkert betra kosningaslagorð í hug en „Enga dýragarða!
Ég vil að öll dýrin verði frjáls!“
0AUL ER DAUÈUR
Í árslok 1969 fór fjöllunum hærra
orðrómur um að Paul McCartney,
bassaleikari Bítlanna, hefði látist
árið 1966. Bítlarnir hefðu þó ekki
látið bugast og einfaldlega skipt
honum út fyrir annan söngvara.
Sá héti William Shears Campbell
og hefði unnið McCartney-eftirhermukeppni.
Aðdáendur Bítlanna kepptust
við að lesa í tónlist og plötuumslög
hljómsveitarinnar í leit að vísbendingum um lát McCartneys.
Með því að sjóða saman nokkur
textabrot komust þeir að því að

!LLT Å PLATI
"ELGÅSKA RÅKISSJËNVARPIÈ 24"&
TILKYNNIR SJ¹LFST¾ÈI &L¾MINGJA
#HRISTOPHER 7ALKEN SAGÈUR HAFA
FARIÈ Å FORSETAFRAMBOÈ TÅU MILLJËNIR
KRËNA FYRIR FALSAÈAR DAGB¾KUR (ITL
ERS OG KRUFNING ¹ GEIMVERUM SEM
¹TTU AÈ HAFA BROTLENT ¹RIÈ  VIÈ
B¾INN 2OSWELL Å "ANDARÅKJUNUM

McCartney hefði látist í bílslysi.
Hann hefði ekki tekið eftir rauða
ljósinu af því að hann hefði verið
of upptekinn við að horfa á stöðumælavörðinn Ritu.
Margar vísbendingarnar um
dauða Pauls má finna með því að
spila lög afturábak og er það helst
á plötunum Sgt. Pepper‘s, Magical
"2/4 ²2 &23®'. 4¥-!&,!++!2
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  "ORGARASTYRJÎLD Å
"ANDARÅKJUNUM
 2AUÈAHAFIÈ VERÈUR
KLOFIÈ Å TVENNT LÅKT OG -ËSES
GERÈI
 ¶RIÈJA HEIMSSTYRJÎLDIN
BRÕST ÒT +ÅNA HERTEKUR
N¹GRANNARÅKI OG R¾ÈST ¹
STRALÅU  MILLJARÈAR MANNA
L¹TA LÅFIÈ "ANDARÅKJUNUM ER
SKIPT Å FIMM HLUTA EFTIR STRÅÈ
HVERN MEÈ SÅNUM FORSETA
/MAHA Å .EBRASKA VERÈUR
HÎFUÈBORG
 (ERÖJËNUSTA ER DAGLEGT
BRAUÈ -ICROSOFT OG 9AHOO
LÅÈA UNDIR LOK EN .APSTER ER
ENN VINS¾LT KÒARIÈA ER MIKIÈ
VANDAM¹L OG Å 4EXAS BÒA
EINGÎNGU -EXÅKANAR

Mystery Tour, Hvíta albúminu og
Abbey Road sem vísbendingar er
að finna. McCartney er þó enn
sprelllifandi, þótt hann sé kannski
ekki kátur þessa dagana, enda
nýbúinn að ganga í gegnum erfiðan skilnað.

'EIMVERUKRUFNING
Sagan segir að fljúgandi furðuhlutur hafi brotlent árið 1947 í
nágrenni við bæinn Roswell í Nýju
Mexíkó í Bandaríkjunum. Stjórnvöld höfnuðu þessu og sögðu að
fyrirbærið hefði verið veðurloftbelgur sem hrapaði. Þetta er ein af
mörgum ráðgátum um geimverur
sem áhugamenn um allan heim
hafa rýnt í.
Myndatökumaðurinn Ray Santilli skaust fram á sjónarsviðið árið
1995 þegar hann sýndi myndband
af vísindamönnum að kryfja það
sem leit út fyrir að vera geimvera
frá öðrum hnetti. Hann sagði að
myndatökumaður úr bandaríska
hernum hefði tekið myndbandið
upp í tjaldi stuttu eftir Roswell
atvikið.
Árið 2006 viðurkenndi Santilli
reyndar að myndbandið væri falsað, en hélt því þó statt og stöðugt
fram að það væri endurgerð á
öðru myndbandi sem hann hafði
séð árið 1990, en týndist stuttu
seinna. Einnig væru nokkrir
rammar úr myndbandinu teknir

úr því myndbandi. Þetta hefur þó
ekki fengist sannað.

$AGB¾KUR (ITLERS
Í apríl árið 1983 keypti þýska
tímaritið Stern brot af texta sem
voru talin vera dagbækur Adolfs
Hitler, leiðtoga nasista og einræðisherra Þýskalands, frá árinu 1932
til dauðadags hans árið 1945.
Tímaritið borgaði tíu milljónir
þýskra marka fyrir textann og við
skoðun töldu fjölmargir virtir
sagnfræðingar hann vera ekta.
Blaðamaðurinn Gerd Heidemann sagðist hafa uppgötvað dagbækurnar og að þær hafi fundist í
flugvél sem hrapaði nálægt Dresden árið 1945.
Allt þetta reyndist tómur uppspuni. Innan nokkurra vikna kom
í ljós að dagbækurnar voru illa
vandaðar falsanir, skrifaðar á
nútímapappír með nýrri gerð
bleks og fullar af sagnfræðilegum rangindum. Meðal annars
stóð skammstöfunin FH á forsíðunni, en ekki AH, og hafði
falsarinn greinilega ekki þekkt
vel til gamaldags þýsks leturs.
Texti bókanna var að mestu fenginn beint upp úr gömlum ræðum
Hitlers.
Tímaritið beið mikinn álitshnekki vegna málsins og neyddust
ritstjórar þess til að segja af sér.
Sagnfræðingarnir sem höfðu farið

yfir handritin fengu einnig skömm
í hattinn, en upp komst um falsarann bíræfna og fékk hann fjögurra og hálfs árs fangelsisdóm
fyrir uppátækið.

4ÅMAFLAKKARINN
Á árunum 2000 og 2001 tóku að
birtast færslur á umræðuvefjum
áhugamanna um tímaflakk frá
manni að nafni John Titor. Sá sagðist vera hermaður frá árinu 2036
sem hefði ferðast aftur í tímann til
að ná í IBM 5100 tölvu sem ríkisstjórnin þurfti til að stilla tölvur
framtíðarinnar.
Í skrifum sínum sagði Titor frá
atburðum framtíðarinnar og lýsti
því yfir að þriðja heimsstyrjöldin
væri í nánd, en hún á víst að hefjast árið 2015 með kjarnorkuátökum í Mið-Austurlöndum. Hann
sagði einnig að upp úr árinu 2004
yrði mikil óöld í Bandaríkjunum
sem yrði til þess að borgarastríð
brytist út í kringum forsetakosningarnar 2008.
Titor vildi lítið gefa upp um
hvernig tímavélin hans virkaði,
en sagði að Ólympíuleikarnir
árið 2004 yrðu þeir seinustu sem
yrðu nokkurn tímann haldnir. Sú
spá brást þegar Vetrarólympíuleikarnir fóru fram í febrúar síðastliðnum með glæsibrag. Ekkert hefur spurst til Titors síðan
2001. N
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ÆVINTÝRIÐ
Í ENGLABORG

JÓLABLAÐIÐ
KOMIÐ ÚT!

Ég er svo heppin að
vera búin að koma
öllum
nauðsynjavörum í hús fyrir
jólin og þarf því
lítið annað að gera
í dag en ekki
neitt. Ég er strax
farin að slaka á
og gleyma því að til
sé nokkuð sem heitir
vinnustaður. Ég er búin að fá mér
jólabjór og er eitt aulabros
eyrnanna á milli. Enda er ég í fríi,
jólafríi.
Ég hélt í fyrradag að ég myndi
ekki hafa þetta. Ég fór nefnilega í
Bónus, sem er hættulegur staður
svona rétt fyrir jól. Ég gaf mér
nokkrar sekúndur í að anda og

blása áður en ég greip mér gula
körfu í hönd og hélt inn á ólgandi
stríðssvæði úttaugaðra húsmæðra,
ráðvilltra eiginmanna og yfirspenntra barna. Marineraður vígvöllur jólanna. Gular innkaupakörfur stefndu á mig úr öllum
áttum, taugatrekktur húsbóndi
fálmaði skelfingu lostinn eftir
bestu mandarínunum og ógnvekjandi konur í miðri matseld gáfu
mér illt auga þegar ég nálgaðist
mjólkurkælinn, enda rjóminn
alveg að klárast. Ég skipti um
ham. „Ég skal komast héðan út
lifandi. Ég skal ná rjómanum!“
hugsaði ég og tók á sprettinn með
gulu kerruna í eftirdragi sem ískraði hærra og hærra eftir því sem
fráir fætur mínir báru mig hraðar

og hraðar í átt að rjómanum sem
beið mín bakvið skæruliðahúsmæðurnar. „You can´t take
away my freedom!“ ómaði í huga
mínum og mér fannst ég svífa yfir
pulsurekkann með blaktandi hárið
í golu kjötkælisins, og viti menn,
ég náði rjómanum. Og ég komst út
lifandi. Ég er alveg með þetta.
Þannig að nú mega jólin koma
fyrir mér. Ég er sátt, ég á rjóma,
og ég á bjór og hvað þarf maður
meira um jólin?
Ég er búin að bíða eftir þessum
degi allan desembermánuð. Frí.
Ég ætla að segja það aftur. Frí.
Fallegt þetta orð, frí. Líka
skemmtilegt hvernig það rímar
við víííííí.
Góðar jólastundir.

N 0ONDUS

%FTIR &RODE °VERLI

Velkomin Elsa! Eins og þú kannski
veist þá er bílprófið í tveimur &YRIR Hefurðu
eitthvað keyrt
hlutum, annars vegar er
áður?
bóklegt próf og hinsvegar Ég
er verklegt próf.
skil.

,EGGÈU
ÖIG OG
LÁTTU ÖIG
3KYNDI
LAUSNIR
EHF

Já, það ætti
Jæja þá skulum
Glæsilegt,
Já eitthvað
Fingurna
við baraÖIG
byrja3KRÕTIÈ
á
auðvitað að
 VIKUR ¹ b,EGÈU
 ERTU
AÈ
keyrði ég %FTIR og gekk það
af
fitunni,
grunninum,
hérna
vera
góður
OG
LÁTTU
ÖIGm
ÁG
ER
ekki vel?
SEGJA
AÈ
SUMIR
nú þegar ég
dónakall!
niðri eru ..
undirbúningur
ALVEG JAFN ÖUNG ÖESSARA SKYNDIKÒRA
var yngri í
en
í
raun
gekk
það
VIRKI EKKI
sveitinni.
alveg hrikalega.

N 'ELGJAN

%FTIR *ERRY 3COTT  *IM "ORGMAN

0ALLI VERTU NÒ
SVO V¾NN
AÈ
Slæmar
Foreldrar
mínir
fréttirRAÈA SKËNNUM
ætla aðÖÅNUM
innrétta
strákar.
kjallarann sem
*¹ þannig
skrifstofu
að við getum ekki
æft hér lengur.

Og þess utan er ég orðinn
leiður á hljósmveitinni, ég
er hættur!

Allt í lagi.
Þetta er engin
ástæða til að örvænta,
við höfum séð það
svartara!

sem skiptir
máli er
!LLTAFÞað
RÎFLANDI
Å
að við höldum saman í
MANNI
gegnum þetta.

N (ANDAN VIÈ HORNIÈ

%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

Herra dómari, ég verð
að óska eftir stuttu
hléi, svo virðist sem
kveiknað hafi í buxum
skjólstæðings míns af
einhverri dularfullri
ástæðu!

MÁLUM BÆINN RAUÐAN
100 HUGMYNDIR
FYRIR JÓLABÖRNIN

N +JÎLTURAKKAR

%FTIR 0ATRICK -C$ONNELL

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

,AXINN KEMUR ALLA
LEIÈ FR¹ !LASKA
Hvar er skálin mín!?!

¶AÈ
AÈ VERA
Hún er
hér,HLAUT
og lítur
út
EINHVER
fyrir
að vera¹ST¾ÈA
tóm. FYRIR
ÖVÅ HVAÈ HÒN VAR
LENGI AÈ KOMA MEÈ
ÖETTA

LAGT Á HÁTÍÐARBORÐIÐ

N "ARNAL¹N
.Ò
SKULUM
Erum
við að fara
VIÈ ÎLL SETJA ¹
að eignast
OKKUR
NAFNannað
SPJALD barn?
SVO AÈ
VIÈ GETUM
L¾RT NÎFNIN ¹
HVERT ÎÈRU

Jamm.

3OLLA
Þrjú ÁG HELD AÈSamkvæmt
NAFNSPJALDIÈ
ÖITT mínum
börn!
SNÒI ÎFUGT útreikningum.

Ég
líka

Ég er
svo
glöð.

Bara að barni fylgi
stærra húsnæði.
-ÁR SÕNIST
ÖAÈ SNÒA
RÁTT

3OLLA

ÁSKRIFTARSÍMI 550 5060 | WWW.VISIR.IS

%FTIR *ERRY 3COTT  2ICK +IRKMAN

Já það gæti orðið
nokkuð þröngt
um okkur.

Stuðningur sem þú treystir, þægindi sem þú elskar

fullkomnasta svefnkerfið

bZY^a^cZ

Einkaleyfin 4 frá Sealy:

<a¨h^aZ\jg\_V[VeV``^VÂkZgÂb¨i^VaaiVÂ`g#(.#.%%
[na\^g]kZg_jhZaYj]_cVgb^

%
15
afsláttur

Af mjúku vörunni, gjafavörunni og
völdum rúmum og hvíldarstólum.

De^ÂVaaVhjccjYV\Vi^a_aV
[g{`a#&("&+

Opið virka daga: 10-18, laug.: 11-16 og sun.: 13-16
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Allir í óperukarókí
Kl. 16.00
Arnaldur Indriðason áritar bók
sína Konungsbók í Þjóðmenningarhúsinu. Höfundur mun koma
sér fyrir nálægt hinni einu sönnu
Konungsbók Eddukvæða, handriti
frá síðari hluta 13. aldar, sem er
til sýnis á sýningu Árnastofnunar
Handritin í Þjóðmenningarhúsinu. Í bók Arnaldar er það einmitt
leyndarmál tengt Konungsbók
Eddukvæða sem leiðir atburðarásina áfram.

MENNING FRETTABLADIDIS

Óperusöngvarinn
geðþekki
Davíð
Ólafsson
hefur
umsjón með svokölluðu
óperukarókí á Þorláksmessukvöld en með
fram
iðandi
jólaamstrinu hafa margir
gripið tækifærið fegins hendi og látið í sér
heyra í Íslensku óperunni milli verslunartarna. Hefur þetta
framtak hans vakið
stormandi lukku en í
fyrra ómaði söngurinn
út í Ingólfsstræti langt
fram eftir kvöldi.
Davíð mun spila
þekkt lög af geisladiskum og bjóða gestum og

gangandi að taka lagið með
sínu nefi. Einnig mun hann
fá til sín góða gesti og að
sjálfsögðu tekur hann
lagið sjálfur.
Það verður því án efa
gríðarleg jólastemning
í Óperunni í kvöld. Dagskráin hefst kl. 20 en
kaffihúsið Sólon verður með veitingasölu á
staðnum ef hungrið
sverfur að söngvurunum.
¶!¨ %2 %++%24 -, !¨
3+%,,! 3¡2 ¥ +!2«+¥

 $USTAÈU RYKIÈ AF
SK¹KBORÈINU ¶AÈ BRÕNIR HVEL
IN OG STYTTIR STUNDIRNAR AÈ TEFLA
AUK ÖESS SEM ÅÖRËTT SÒ HENTAR
UNGUM B¾ÈI OG ÎLDNUM

$AVÅÈ «LAFSSON TEKUR SÎNG
ELSKUM FAGNANDI Å ¥SLENSKU
ËPERUNNI Å KVÎLD
&2¡44!",!¨)¨34%&.

4EKIST ¹ VIÈ TOSSABANDALAGIÈ
Ég keyri inn í völundarhús. Það er slagveður, dimmt
og rigning og umferðin hæg á Vesturlandsveginum. Hraðinn yfir mörkum og sviptingar á veginum
snarpar og tillitslausar. Ég er á leið í miðhús Einars
Más Guðmundssonar. Úr jaðrinum inn í miðju. Heim
til Einars.

H

ann stendur í myrkrinu og
tekur á móti gesti glaður í
hlaðinu. Í ritstofunni hans
eru bunkar af pappír, skjöl, handrit,
blöð, og bækur. Í fyrrakvöld og í
gær var hann að lesa upp úr nýrri
ljóðabók sem kom út snemma í
bókavertíð, fyrsta ljóðabókin hans
um margra ára skeið. Hún kemur út
í danskri þýðingu í vor, rétt í kjölfarið á stórum safnútgáfum af eldri
skáldsögum.

&YRST AÈ LJËÈABËKINNI NÕJU
„Ég vinn margt í einu. Það er aðferð
sem hefur mótast gegnum tíðina. Ég
byrjaði þannig, skrifaði og skrifaði,
úr fimmhundruð ljóðum kom
kannski eitt sem var nothæft. Ég á
þetta efni allt í kössum. Þetta er
einskonar samtal við mann sjálfan.
Ég byrjaði í ljóðunum og þau þróuðust svo út í sögur. Þegar maður les
Róbinson kemur allt í einu bernskuljóð. Bernskan fær rödd, sem ég
þróaði svo áfram yfir í Riddara
hringstigans og þær sögur.“
Er það óhjákvæmilegt þegar
menn taka að setja saman sögur að
þeir fari í gúmmistígvélin og sæki
aftur í bernsku sína?
„Það fer eftir hvar menn eru
staddir held ég. Ákveðin gerð sagnalistar sækir í minnið. Íslendingasögurnar eru til dæmis bernskusögur
þjóðar. Gunnar Gunnarsson og
Gabriel Garcia Marques gera þetta
hvor með sínum hætti.“
3TELPU OG STR¹KAB¾KUR
Nú var bernskusögum þínum ekki
vel tekið af sumum í bókmenntastofnuninni: Helga Kress kallaði
þær strákabækur?
„Nei, það þótti ekki fínt í þeirri
veröld, að vera strákur og skrifa
bækur, það var baneitraður kokteill.
Prófessor Ástráður Eysteinsson var
líka gerður út af örkinni, það má
segja að þau séu andlegir arkitektar
þeirrar múgsefjunar sem stundum
er kallað tossabandalagið. Ég er ekkert að vanvirða fræðimennsku þessa
fólks, hvorki fyrr né síðar, en tónninn hjá Ástráði var, þarna er kominn
náungi sem skorar bókmenntirnar á
hólm, við skulum taka hann niður.
Þetta er einhver misheppnaðasta
aftaka sem farið hefur fram, enda er
ég sprelllifandi og enn í fæting við
vindmyllur orðanna.
Síðan hefur þetta færst yfir á
eitthvað svona síðdegisblaðamentalítet, um Vogasögur, strákasögur, ég
meina, hvers eiga Vogarnir að
gjalda? Menn búa til staðfræði sem
segir, saga má gerast í sveit, saga
má gerast í New York, en ekki í Vogunum. Hvað myndu menn segja ef
ég léti sögu gerast á Vogi? Þetta
hefur farið rosalega í taugarnar á
sumu fólki og það breiðir úr einhverjum svona eldhúsborðapirringi
yfir alla þjóðina, eiginlega mígur
yfir hana einsog Thor sagði um

Kristmann. Þessi viðhorf hafa verið
algeng hjá sorpblaðamönnum, en
það þýðir ekkert að vera að æsa sig
yfir þeim. Ég verð bara að búa við
þetta, þetta kemur svona í gusum,
en þarna kemur sér vel að bækur
mínar eru þýddar og lesnar af fólki
sem er ekkert sérlega uppsigað við
Vogahverfið, nú eða stráka. En það
sem ég vildi sem sé gera í þessum
sögum og í sögulegu bókunum líka
var að rifja upp það gleymda. Sagnalist byggist alltaf á minningum, endursköpun hins liðna.“

4ÎFRANDI RAUNVERULEIKI
Þú nýttir þér töfraraunsæið í fyrstu
sögum þínum?
„Það fer allt í hringi: raunsæið
kemur aftur og hugarflugið líka. Ég
finn ekki mun þar á. Ég vil vera
raunsær og framkvæma hið ómögulega. Töfrar eru raunveruleiki fyrir
mér. Það sem ég er að reyna er að
gera hið óskáldlega skáldlegt, eins
og Eliot sagði. Okkar heimur krakkanna sem ólumst upp á þessum
árum, þótti ekki fínn til skáldskapar, þessi heimur alþýðumenningar.
Við vorum alin upp við að við værum
ekki í frásögur færandi, en þannig
fæðist sagnalistin.“
Módernistarnir voru ekki par
hrifnir af hasarblöðum.
„Ónei, en þeirra aðferðir dugðu
samt vel til að takast á við þennan
heim og það var stutt í súrrealismann í hasarblöðunum. Eins og gerist
oft. Þegar sagan og ljóðið rekast á
gerist eitthvað. Hugarflugið verður
að raunsæi og um leið að sýn á heiminn. Svo var á þessum tíma, fyrir og
um 1970, hægt að ganga inn í bókabúð og kaupa sér ljóðasöfn í aðgengilegum útgáfum eftir öll helstu ljóðskáld heimsins. Það gerist ekki
núna.“
,ÅTIÈ EITT UM LJËÈIÈ
Hann teygir sig eftir þverhandarþykkum bunka af ljóðaútgáfum
Penquin og hampar þeim framan í
mig.
„Þetta les maður aftur og aftur:
var það ekki Pablo Neruda sem
sagði að hann ætti sér þann draum
að ljóðið lenti ekki úti í horni. Sjáðu
heimspekina – hún varð að áhugamáli örfárra sérvitringa, sagði
Pablo Neruda. Ég held að hann hafi
ekki óað fyrir að örlög ljóðsins yrðu
þau sömu. Ljóðið er rosalegt tæki,
tjáningarmiðill sem á sér enga hliðstæðu, en jafnvel útgáfufyrirtækin
líta á það mjög svipuðum augum og
ríkisstjórnin á öryrkjana. Menn
segja að ljóðið sé bara fyrir fáa.
Þjóðirnar eru hættar að talast við í
ljóðum. Það er til í tímaritum og einhverstaðar á netinu, en í vitund
manna er það hornreka. Þess vegna
er það einsog ég segi í ljóðinu: Það
vantar ekki bara ljóðlist í lífið heldur líf í ljóðið. Og það er svo sem
sprelllifandi ef út í það er farið.

%).!2 -2 '5¨-5.$33/. b,JËÈIÈ ER ROSALEGT T¾KI TJ¹NINGARMIÈILL SEM ¹ SÁR ENGA HLIÈST¾ÈU EN JAFNVEL ÒTG¹FUFYRIRT¾KIN LÅTA ¹
ÖAÈ MJÎG SVIPUÈUM AUGUM OG RÅKISSTJËRNIN ¹ ÎRYRKJANA -ENN SEGJA AÈ LJËÈIÈ SÁ BARA FYRIR F¹A ¶JËÈIRNAR ERU H¾TTAR AÈ TALAST VIÈ Å
LJËÈUMm
&2¡444!",!¨)¨34%&.

Sjáðu bara Nýhil og allar uppákomurnar í kringum þau. Ljóðið er leit
að innihaldi, og því barátta gegn
tómleikanum, andspyrnuhreyfing
andans. Þess vegna mælist ljóðlistin
ekki í eintakafjölda, þó hann mætti
alveg vera meiri.

&REK F¹VITAV¾ÈING
Skáldsagan gæti líka verið á leiðinni
út í horn. Er ekki allt að fyllast af
einhverjum mannræktarbókum eða
lífsstíls skáldsögum sem hægt er að
kvikmynda með Hugh Grant í aðalhlutverki? Fyrir tuttugu árum þá
var skáldsagan afgerandi og staða
hennar sterk. Þegar Rushdie var að
senda frá sér Miðnæturbörn. Bara
sem dæmi. Eða Tunström. Skáldsagan skiptir máli. Sögur eru sameiginlegt prógram þjóðanna. Menn finna
skyldleikann birtast við ólíkar
aðstæður. Tengsl hins staðbundna
og hnattræna eru gömul tíðindi í
bókmenntunum. Nú eru menn að
reyna að gera sakamálasögurnar og
reyfarana að aðalatriði, að mainstreami. Þar er auðvitað að finna
perlur, en það er ekki annað hægt en
að skoða obbann af þessu sem hluta
af fávitavæðingunni, allt þetta crazy
world of Dan Brown flipp.“
.AMMI *¹ TAKK
Er fimm ára plan hjá þér? Nú ertu
kominn yfir miðjan aldur – veistu
núna hvað þú ætlar að gera?
„Við skulum orða það svo að ég
veit að margt er ógert. Svo koma
nýir og nýir vinklar upp. Heimar
toga í mann. En eins og ég hef sagt
þá eru engin mál afgreidd. Ég trúi á
spurningamerkið. Þannig kallast
Bítlaávarpið á við strákabækurnar

og þegar maður kom aftur að þessu
yrkisefni kom í ljós að þegar þær
voru settar saman var heimurinn
meira niðurnjörvaður, viðhorfið
breytist. Við vorum aldir upp í heimi
þar sem persónulegir múrar voru
aðrir: ef það kom til manns kall og
bauð manni nammi sagði maður já
takk. Nú er hann þegar í stað grunaður um græsku. Við erum að horfa
á heim þar sem undantekningin er
gerð að reglu.“

&ËRNFÒSIR MENN
Tal okkar berst að þýðendum. Einar
hefur átt þeirri gæfu að fagna að
hann hefur átt liðsinni góðra þýðenda, Erik Skyum Nielsen hefur þýtt
öll verk hans jafnharðan á dönsku
og Inge Knutson hefur líka verið
iðinn að þýða verk hans: hugsum við
nægilega vel um þessa þýðendur
íslenskra bókmennta á önnur mál?
„Starf þýðenda er fórnfúst starf.
Þeir yrðu glaðir ef þeim væri sýndur meiri áhugi.“
Nú er ljóðabók að baki – er von á
nýrri skáldsögu á næstunni?
„Já, á næstunni. Tilraunin er í
ljóðunum og ef menn lesa ljóðabókina vel sjá þeir kímin að efni næstu
sögu. Vatnið er byrjað að sjóða, nú
er bara að hella uppá. Þannig eru
þessi heimar sem ég get horfið í.
Sagan er aldrei sögð að fullu og svo
dettur maður um ný viðfangsefni.“
&YLKINGAR¹RIN
Ertu búinn að líta á sögu Fylkingarinnar í Óvinum ríkisins?
„Er ég þar? Er ég óvinur ríkisins?“
Nei, en þú varst þar eins og þú
lýstir í Rauðum dögum.

„Já það var ábyrgðarlaus bók,
lífsglöð bók. Ég var búinn að fá alveg
nóg af þessum þunglyndislegu
bókum um það tímabil, fór í gegnum
bækur, minningar og heimildir og
vildi skila tilfinningu þess tíma. Skrá
sögu andófsins. Rauða húsið var
umferðarmiðstöð alls kyns strauma.
Mér hefur þótt minnið ansi gloppótt
um árin eftir 68. Menn gleyma
atvinnuleysinu og landflóttanum
sem var eina bjargráð fólks til að
komast af. Þetta var enginn Súlnasalsgamanleikur. Þessi heimur var
heillandi. Ég hef ekki sagt mitt síðasta orð um hann og á enn talsvert
efni.“

,ÎNG KAFFIP¹SA
„Þetta er svolítið eins og að skreppa
í kaffi og svo geta liðið mörg ár: ég
vinn eftir mínum æðri mætti, tilfinningu og hugboðum. Það sem var
heillandi við þennan tíma var að
heimurinn kom til okkar. Maður
væri dofinn ef það efni leitaði ekki á
mann.“
Sérðu einhvern rauðan þráð í
verkunum þínum?
„Ef ég kíki yfir verkin mín þá sé
ég að það er sameiginlegur þáttur
með þeim: að minna á hið gleymda.
Það var markmið mitt með sögulegu
sögunum. Það er alltaf talað um
alþýðuna en gleymist að þetta voru
einstaklingar – lifandi fólk. Eins var
það með börnin í Riddurunum. Þetta
er andóf gegn gleymskunni, að
koma sögunni til skila. Sáldsagan er
rannsókn, tilraun til að finna
mennskuna. Sérhver maður er
áhugaverður, ekki síst þeir sem fara
sínar eigin leiðir.“
PBB
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Skyndilegur áhugi á ferli og verkum Magnúsar Blöndals Jóhannssonar er tekinn að skila hljóðritunum á verkum hans í aðgengileg
form. Við vitum nú meira um tónsmíðar hans en nokkru sinni fyrr:
Bjarki Sveinbjörnsson hefur unnið
mikið þarfaverk við að bjarga
þekkingu um Magnús, jafnvel
verkum hans í frumútgáfum.
Smekkleysa er í fararbroddi í
þessu starfi og sendir nú frá sér
einsöngslög Magnúsar í túlkun
Ásgerðar Júníusdóttur og fleiri.
Þessi diskur er dýrgripur, jafnframt grætilegur minnisvarði um
smæð íslensks samfélags um
miðja síðustu öld að eiga svo
snjallt tónskáld, svo næman túlkanda ljóða í tónum sem því miður
eru flest dökk, og vita ekki af hvað
við áttum. Hvað við misstum,
hvers við fórum á mis.
Útgáfa disksins er að stærstu
leyti framtak, einkafyrirtæki
Ásgerðar, framtak sem verður í
senn að þakka og lofa. Hún rekst á
sönglögin í fórum Guðmundu
Elíasdóttur og verður eftir kynningu af þeim að koma fjársjóðnum
á framfæri. Mezzo-rödd hennar
hæfir afar vel efni flestra ljóðanna og tindrandi píanóvinnsla
tónmálsins styrkir dimmt þelið í
ljóði, lagi og sönglínunni.
Magnús er kviksjá miðrar
aldar: hann sækir sér efni í eldri
skáldskap og yngri, nemur innan
úr kvæðum staka kafla sem hann
tóngerir með rómantískum blæ í
upprunalegum skilningi þess orðs,
en um leið er hann að vísa fram:
það er ögurstund í menningunni
og hann ármaður sem stjakar
okkur að nýrri strönd. Tólftónasköpun hans er ungleg í dag en
ekki ókennileg.
Allt er hér fallegt, fallega samið
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og hugsað, fallega sungið af
mildum innileik með snörpum og velbyggðum áherslum sem byggja á djúpum
skilningi lags og ljóðs með
glæsilegum undirleik Árna
Heimis, trúi ég því ekki er
getið um undirleikara á
kápu og vel unnum
bæklingi.
Ásgerður
er
glæsileg söngkona,
röddin
hennar
mjúk með dimmum áfellum, gátt í
hugsun sem er
heillandi
og
hættuleg í senn.
Henni
tekst
afburðavel
að

miðla jafn ólíkum efnum og sálmakenndu tónmáli í Ég kveiki á
kertum mínum, sálmabroti Hallgríms sem þekktast er af lokalínunni Sitji guðs englar, og dáindisfallegu stefi Magnúsar við Í
draumi sérhvers manns, og stærri
ópusum þar sem heil ljóð eru lögð
undir: Seinustu nóttinni eftir Þorstein Erlingsson, Höndum Steins,
Rakk eftir Grím Thomsen, og
hinni gullfallegu Draumsýn Jakobs J. Smára sem er eitt hinna
gleymdu stórskálda á fyrri hluta
síðustu aldar.
Ásgerður kýs að taka vokalísur
Magnúsar og leggja þær í smiðju
yngri tónskálda. Víst er það forvitnileg endurvinnsla og mátast
prýðilega við meginefni disksins,
en skákar þó ekki frumsömdu
efni: Kosið hefði ég að heyra NaNo-Mani sungið af henni, en þar er
Magnús kominn nálægt konkretljóðlistinni sem fáir lögðu fyrir
sig hér á landi á þeim árum.
Örlög Magnúsar eru okkur
hugstæð nú. Hann er varði í tónsmíðum íslendinga á síðustu öld,
víti sem lýsti inn í framtíðina,
náði því að vera forsmáð tónskáld á sama tíma og eitt
sönglag hans, Sveitin milli
sanda, varð almenningseign.
Þessi glæsilega útgáfa að
sönglögum hans er tímabær
og kærkomin viðbót sem á
skilið hástemmt lof og
langa lífdaga.
0¹LL "ALDVIN "ALDVINSSON
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Óperustórar persónur á heiðarbýli

Bakkynjur, frumsýning 26. desember.

Stóra sviðið kl. 20:00

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

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

BAKKYNJUR eftir Evrípídes
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

Því verður ekki neitað að Wuthering Heights er meðal þekktustu
verka breskrar ritlistar og hefur
tvímælalaust bókmenntasögulegt
gildi – og þá ekki síst kvennabókmenntasögulegt. Ritað af konu
fyrir hartnær hundrað og sextíu
árum, á tíma þar sem ritlist var
ekki talin kvenmannsverk; enda
gefin út undir dulnefni karlmanns
í fyrstu lotu.
Hins vegar er allur gangur á
því hversu hrífandi skáldsagan er
sem slík. Þegar ég las hana fyrst
fyrir rúmlega þrjátíu árum (á
ensku) fannst mér persónur hennar yfirgengilega móðursjúkar í
tjáningu sinni, varanlega á barmi
örvæntingar, deyjandi á unga aldri
eftir að hafa pumpað sig sjálfar
upp í algera geðveiki. Þær eru í
nokkuð öflugum óperustílsstærðum. En, eins og verða vill, lesast
sögur með ólíkum gleraugum með
aldri og þroska. Þótt mér finnist
tjáning persónanna ennþá nokkuð
yfirdrifin, verður ekki litið framhjá því að Emily Brontë gefur
mynd af harðneskjulegu og
kreddufullu samfélagi þar sem
ekki er pláss fyrir tilfinningar eða
mennsku af nokkru tagi. Hún
dregur skýrt fram þá staðreynd
að lengi búi að fyrstu gerð; það sé
ástæða fyrir illsku þeirra sem
verða að samúðarlausu fullorðnu
fólki.
Heimur sögunnar er ákaflega
lokaður. Hún gerist hjá heldra
fólki á tveimur býlum uppi til
heiða. Þótt sagt sé frá því í sögunni að stærra samfélag sé utan
túnmarka býlanna, berst sagan
aldrei þangað. Feðurnir bregða
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sér bæjarleiðir en engum sögum
fer af ferðum þeirra. Á meðan
þeir skreppa er sagt frá lífi kvenna
og barna á býlunum. Þeirra heimur er húsið sem þau búa í og garðurinn í kring.
Allt hefur leikið í ágætislyndi
þar til húsbóndinn á Wuthering
Heights kemur með lítinn dreng
heim með sér úr einni af ferðum
sínum út fyrir sögusvæðið; dreng
sem hann fann einan og yfirgefinn

og gefur nafnið Heathcliff. Koma
drengsins verður til að sundra
fjölskyldunni; húsbóndinn dekrar
við hann, eiginkonan þolir hann
ekki, sonurinn leggur fæð á hann
en dóttirin, Catherine, leggur
ofurást á hann. Þegar húsbóndinn
deyr og sonurinn tekur við býlinu
er Heathcliff sviptur stöðu dekurbarnsins og hann hrakinn út í horn
til vinnufólksins. Í kjölfarið fylgir
all-dramatísk saga. Örlagapunkturinn verður þegar Catherine giftist piltinum á hinu býlinu, pilti
sem hæfir hennar þjóðfélagsstöðu. Heathcliffe fer í burtu í
nokkur ár en snýr síðan aftur vellauðugur maður sem hyggur á
hefndir – og hefndarþorsti hans er
ofsafenginn.
Hvað þýðinguna varðar, þá er hún
nokkuð nútímaleg. Andrúmsloft
sögunnar tapast að hluta, heimur
hennar færist nær okkur í tíma og
virkar þar af leiðandi á köflum
fáránlegur. Orðræða verður einsleit, sem og samtöl: hin skörpu skil
milli persónanna hverfa nánast.
Þegar sagan er lesin á ensku er
stéttamismunur til dæmis ljós en
hann hverfur í þessari þýðingu.
Sagan verður nokkuð flatari fyrir
vikið um leið og ofstæki persónanna fær enn ýktari blæ. Hvað
titil bókarinnar varðar, þá get ég
hins vegar alveg fallist á Wuthering Heights. Býlið sem allt snýst
um heitir jú Wuthering Heights en
ekki, til dæmis, Fýkur yfir hæðir.
Það er alltaf smekksatriði hvort
þýða á staðar- og bæjarnöfn. Í
þessari þýðingu hefur verið farin
sú leið að gera það ekki og það er
alveg ásættanlegt.

PATREKUR 1,5 eftir Michael Druker.
Lau. 6/1 nokkur sæti laus, fös. 12/1 kl. 16:30 nokkur sæti laus, lau. 13/1 örfá sæti laus,
lau. 20/1. Ath! Miðaverð aðeins 1.500 kr. fyrir nema gegn framvísun skólaskírteinis.

www.visir.is

Kúlan

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

Leikhúsloftið

LEITIN AÐ JÓLUNUM eftir Þorvald Þorsteinsson
Í dag 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.

FYRSTUR MEÐ
FRÉTTIRNAR
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Fréttaskýringar í grófum dráttum
Teiknarinn Halldór Baldursson
hefur sótt í sig veðrið jafnt og
þétt frá því hann byrjaði að birta
pólitískar skopmyndir sínar á
síðum Blaðsins í fyrra og í dag
skín stjarna hans mun skærar í
íslenskum fjölmiðlaheimi en
miðilsins sem birtir teikningar
hans. Óhætt er að fullyrða að á
meðan Blaðið var eitt útlitsgallaðasta skrípi sem prentað hefur
verið í íslenskri útgáfusögu hafi
teikningar Halldórs verið nánast það eina sem kallaði á að
Blaðinu væri flett og þrátt fyrir
jákvæðar stökkbreytingar þess
eru Halldór og teikningar hans
enn ákveðin kjölfesta.
3ÅGILT EFNI

Líftími hvers tölublaðs dagblaðs
er tæpur sólarhringur og flest
það sem prentað er á síður þeirra
fyrnist því fljótt. Önnur lögmál
gilda um eiturskarpar fréttskýringar Halldórs sem tekst ítrekað
að bregða ljósi á málefni líðandi
stundar með aðeins einni teikningu. Það er því ekki aðeins vel
til fundið að safna teikningum
Halldórs saman á bók og tryggja
þeim þannig framhaldslíf heldur er með bókinni 2006 í grófum
dráttum kominn einn beittasti
og besti fréttaannáll ársins.
/FLOFIÈ ER EKKERT H¹È

Fjölmiðlungar og elítubloggarar
hafa keppst við að ausa Halldór
og bókina slíku lofi á síðum
sínum að maður hefur
stundum fundið hálfpartinn
til
með
blessuðum manninum að vera hafinn til skýjanna
af nafntoguðum
besserwisserum.
Í þessu tilfelli vill
þó svo ánægjulega til að kenningar
Snorra
Sturlusonar um of
ákaft klapp á bakið
(!,,$«2
"!,$5233/.

í móa af miklu kappi á meðan
þeir láta líta út fyrir að allt sé í
lukkunnar velstandi.
3TOKKIÈ INN Å TËMARÒM
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"ALDURSSONAR SKOPMYNDATEIKNARA
"LAÈSINS SEM HEFUR TEKIÈ ATBURÈI
LÅÈANDI STUNDAR FÎSTUM OG
BR¹ÈSKEMMTILEGUM TÎKUM ¹
SÅÈUM BLAÈSINS ¶AÈ VAR ÖVÅ B¾ÈI
ÖARFT FRAMTAK OG ÖAKKL¹TT AÈ SAFNA
FR¹B¾RUM TEIKNINGUM HANS SAMAN
Å ÖESSA GL¾SILEGU BËK SEM ER
AÈSTANDENDUM HENNAR TIL SËMA
OG LESENDUM ENDALAUS UPPSPRETTA
HL¹TURS

'L¾SILEG UMGJÎRÈ

eiga ekki við og Halldór stendur
undir öllu hólinu.
Bókin er þó síður en svo
einungis fyrir „bláblóðunga“
internetsins og ætti að
vera skyldueign á
heimilum alls hugsandi fólks þar sem
hér geta kjósendur með gullfiskaminni
fengið
hressandi áminningu um það að
við lifum á öld
fáránleikans á
Íslandi.
Halldóri er einkar lagið að draga
fram það skoplega í orðum og
gjörðum
þeirra
sem keyra alla
þjóðfélagsumræðu hérna út
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Halldór nýtur þess vissulega að
heimskan ríður ekki við einteyming á Íslandi og stjórnmálafólk og
aðrir máttarstólpar í samfélaginu
sjá honum endalaust fyrir eðal
efnivið en hann á það skuldlaust
hversu skemmtilega hann klýfur
delluna með penna sínum.
Innkoma Halldórs á þennan
vettvang er þó enn sterkari og
þakklátari vegna þess að lítil hefð
er fyrir beittum pólitískum skopteikningum í íslenskum dagblöðum. Sigmund hefur vissulega
verið á útkikki eftir hinu skoplega
í rúm fjörutíu ár á síðum Moggans en þar með er það upp talið.
Halldór stekkur því inn í ákveðið
tómarúm og fyllir það glæsilega
með sérstökum og bráðskemmtilegum teiknistíl sínum, næmri
sýn á samfélagið og hörkufínum
húmor. Nálgun hans á málefnum
líðandi stundar er meira svona
eins og þeir gera þetta í útlöndum
eins og Egill Helgason bendir
réttilega á í formála bókarinnar.

  

Teikningar Halldórs, einar og sér,
gera 2006 í grófum dráttum að
eigulegri bók en það spillir síður
en svo fyrir að allur frágangur
bókarinnar og umgjörð utan um
myndirnar eru til hreinnar fyrirmyndar.
Takturinn í flettingunni er
brotinn skemmtilega upp með
því að breiða úr völdum myndum
á heilsíðu en teikningarnar njóta
sín í botn þegar hægt er að rýna í
þær í stóru broti. Þá er allt annað
að skoða myndirnar þegar þær
eru prentaðar á gæðapappír frekar en venjulegum dagblaðapappír. Þessi útgáfa er því einfaldlega
brilljant og öllum sem að henni
koma til mikils sóma. Að maður
tali ekki um hversu mikill happafengur hún er fyrir þá sem láta
sig málefni líðandi stundar varða
og fá ekki blaðið Blaðið í hendur
daglega.
¶ËRARINN ¶ËRARINSSON
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Gengið í þágu friðar
Íslenskir friðarsinnar standa sem
fyrr að blysför niður Laugaveginn
á Þorláksmessu en safnast verður
saman á Hlemmi og leggur gangan af stað stundvíslega kl. 18 og er
fólk hvatt til að mæta tímanlega.
Friðargangan á Þorláksmessu er
nú orðin fastur liður í jólaundirbúningi margra en gangan í ár er
sú tuttugasta og sjöunda í röðinni.
Að venju munu friðarhreyfingarnar selja kyndla á Hlemmi í
upphafi göngunnar.
Söngfólk úr Hamrahlíðarkórnum og Kór Menntaskólans við
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Hamrahlíð undir stjórn Þorgerðar
Ingólfsdóttur kórstjóra taka þátt í
blysförinni sem endar með stuttum
fundi á Lækjartorgi. Þar mun Falasteen Abu Libdeh frá Palestínu
halda stutt ávarp. Fundarstóri verður Arnar Jónsson leikari. Fundinum lýkur síðan með friðarsöng.
Friðargöngur verða einnig á
Akureyri en þar verður lagt upp
frá Samkomuhúsinu kl. 20 og
gengið að Ráðhústorginu en á
Ísafirði leggur friðargangan upp
frá Ísafjarðarkirkju kl. 18 og
endar á Silfurtorgi.
KHH
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Laundóttir Gibsons vill DNA-próf
Carmel Sloane, 29 ára málari frá
Ástralíu, heldur því fram að hún
sé laundóttir Mels Gibson og fer
nú fram á DNA-próf til að sanna
mál sitt. Mamma Sloane, Marilyn, segist hafa hitt Gibson þegar
hún var á puttaferðalagi um
Ástralíu áður en að hann varð
frægur. Gibson gaf henni far, og
aðeins meira, því eftir ástarnótt
í aftursætinu komst Marilyn að
því að hún var ólétt. Marilyn
ekki að setja sig í samband við
leikarann fyrr en árið 1995,
þegar hún komst að því að hann
hefði keypt sér hús í Ástralíu.
Hún náði þá ekki til hans áður en
hann var floginn aftur til Bandaríkjanna, og segist ekki hafa viljað valda vandræðum, hún hafi

Depp á Britverðlaunum
Talið er að leikarinn Johnny Depp
muni koma fram á tónlistarverðlaununum Brit Awards á næsta
ári. Depp mun
stíga á svið til að
afhenda
rokksveitinni Oasis
heiðursverðlaun
fyrir
framlag
hennar til tónlistarheimsins.
Depp og Noel
Gallagher,
aðallagahöfundur Oasis, hafa verið góðir vinir
síðan þeir hittust fyrst í gegnum
þáverandi kærustur sínar, Meg
Matthews og Kate Moss.
Á meðal þeirra sem munu troða
upp á Brit-verðlaununum eru Take
That, The Scissor Sisters og Amy
Winehouse.

 (!.. ,!5.$«4452 #ARMEL 3LOANE SEGIR -EL 'IBSON VERA FÎÈUR SINN OG VILL F¹
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bara viljað láta hann vita af
Carmel.

Carmel segist ekki sækjast
eftir peningum frá leikaranum,

.OTALEG STEMNING

heldur vilji hún bara hitta manninn sem hún hafi alltaf vitað að
sé faðir sinn. Eins vilji hún kynna
Gibson fyrir syni sínum, en það
er mál manna að stráksi líkist
óstaðfestum afa sínum töluvert.
Carmel hefur séð hverja einustu
mynd sem Gibson hefur leikið í,
og segist óska þess að hann viðurkenni að þau séu skyld. Helst
af öllu vilji hún þó fá úr því skorið hvort sagan sé sönn eða ekki.
Enn hafa engin viðbrögð borist úr herbúðum Gibsons, en
honum verður gert skylt að gangast undir DNA-próf viðurkenni
hann ekki faðernið. Gibson hefur
verið giftur konu sinni í 26 ár og
er því að minnsta kosti ekki
sekur um framhjáhald.

Fjögur lög
tilbúin

Tónlistarmaðurinn Birgir
Örn Steinarsson, eða Biggi,
hélt tónleika í Hljómalind á
dögunum til að kynna sína
fyrstu sólóplötu, Id.

Jimmy Chamberlin, trommari
hinnar endurreistu The Smashing
Pumpkins, segir að sveitin sé búin
að taka upp fjögur ný lög fyrir
næstu plötu sína.
„Við höfum verið upptekin við
að búa til hljóðrænt landslag með
hafsjó af gítar og helling af bassa,“
sagði Chamberlin. Fregnir herma
að hljómsveitin ætli að spila á
nokkrum
tónlistarhátíðinum
næsta sumar til að kynna nýju
plötuna, sem hefur verið beðið
með mikilli eftirvæntingu af rokkurum um heim allan.

Biggi, sem er búsettur í London,
var einn með kassagítarinn á tónleikunum og spilaði lögin af plötunni í sinni nöktustu mynd. Spilaði
hann einnig eldri lög með hljómsveitinni Maus og náði upp notalegri stemningu á þessum litla tónleikastað. Biggi stefnir að því að
halda útgáfutónleika með hljómsveit sinni á næsta ári.

#526%2 ,ISTAMAÈURINN #URVER LÁT SIG
EKKI VANTA ¹ TËNLEIKANA Å (LJËMALIND
0 $)$$9 6ARÈ PABBI Å ÖRIÈJA OG FJËRÈA

SKIPTI Å VIKUNNI

Eignaðist
tvíbura

 #%.4 "YRJAÈI UNGUR AÈ STUNDA KYNLÅF

Byrjaði ungur
Rapparinn 50 Cent greinir frá því
í nýlegu viðtali að hann hafi aðeins
verið 12 ára gamall þegar hann
stundaði kynlíf í fyrsta skipti. Í
dag er rapparinn þekktur kvennamaður og hikar ekki við að grobba
sig um það í lögum sínum, en í viðtalinu viðurkennir hann að hafa
verið glórulaus um hvað ætti að
gera í fyrsta skiptið. „Ég var 12
ára gamall og hún hefur verið 22
ára, og ekkert sérstaklega sæt. Ég
vissi ekkert hvað ég átti að gera
svo ég fylgdi henni í einu og öllu,“
segir 50 Cent um sína fyrstu kynlífsreynslu.

(,534!¨  ")''! 4ËNLEIKAGESTIR HLUST

UÈU ¹ NÕJUSTU TËNA "IGGA MEÈ ATHYGLI
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GESTUR NOTAÈI TËNLIST "IGGA SEM INNBL¹ST
UR VIÈ TEIKNINGAR SÅNAR
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Kim Porter, kona rapparans og
tískujöfursins P.Diddy eignaðist
tvíburadætur í vikunni. Fyrir á
rapparinn tvö börn, 12 ára gamlan
son úr fyrra hjónabandi og annan
átta ára gutta með Porter. Diddy
hefur ákveðið að skíra telpurnar
eftir ömmum sínum, eða Lila Star
og Jessie Smalls. P.Diddy hefur
lengi sagt að hann sé mikill fjölskyldumaður og að hann vanti
bara stelpu í krakkaskarann og þá
sé allt klárt. Nú hefur hann aldeilis verið bænheyrður og mun væntanlega hafa það unaðslegt í faðmi
fjölskyldunnar um jólin.
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500 BLAÐSÍÐUR

MEIRA EN 1000 MYNDIR

Kominn hringinn
Það er ekkert nýtt við The
Information, níundu stúdíóplötu
Becks. Hann hefur verið kallaður
kamelljón innan tónlistarbransans
enda hafa flestar plötur hans farið
í allt aðra átt en hann hafði áður
fengist við. Nú virðist sem Beck sé
kominn hringinn. The Information
er flott plata enda er á henni að
finna brot af flestu því besta sem
hann hefur gert. Beck er bara ekki
eins spennandi og hann var.
Fyrstu fjögur lögin eru frábærlega vel heppnuð, sér í lagi Strange
Apparation sem er eflaust eitt af
allra bestu lögum Becks frá
upphafi. Byrjunarkafli plötunnar
minnir á allt það besta sem hann
sýndi á Odelay, flott sömpl, flottir
taktar og yndislegar poppmelódíur.
Þetta heldur áfram í lögum eins og
Nausea, We Dance Alone og No
Complains en þegar líður á plötuna
fer honum að fatast flugið. Þá gerast lögin bæði myrkari og tilraunakenndari. Áhrif upptökustjórans,
Nigels Godrich, eru auðheyrð á
seinni helmingi The Information,
hér minnir margt á nýlega sólóplötu Thoms Yorke sem hann vann
að. Það er ekkert nýtt að Beck
skjóti inn nokkrum tilraunakenndum lögum á plötur sínar. Að þessu
sinni ganga þau bara ekki eins vel
upp og þau hafa gert áður. Auk
þess er seinni hluti plötunnar allt
of langur, þeir félagar hefðu skilað
af sér mun betra verki ef þeir

'ILLIAM AFTUR TIL ,A -ANCHA
Fyrir rúmum sex árum
reyndi bandaríski leikstjórinn Terry Gilliam að festa
á filmu sögu Miguel De
Cervantes um hugprúða riddarann Don
Kíkóta en nánast allt
fór úrskeiðis.

4«.,)34
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"ECK
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"ECK KANN ENN AÈ BÒA TIL FR¹B¾R
POPPLÎG OG ¹ FÅNA SPRETTI HÁR 4HE
)NFORMATION ER AÈ MÎRGU LEYTI FLOTT
PLATA EN "ECK ER BARA EKKI EINS
SPENNANDI OG HANN VAR

hefðu verið grimmari í niðurskurðinum.
Það er engin ástæða til að afskrifa
Beck þó þessi plata hans valdi
nokkrum vonbrigðum. Hann getur
enn samið frábær popplög og gerir
það hér. Því miður skýtur hann yfir
markið í tilraunastarfseminni að
þessu sinni.
(ÎSKULDUR $AÈI -AGNÒSSON

Terry Gilliam lýsti því hins
vegar yfir í fjölmiðlum nýverið
að hann gæti vel hugsað sér að
fara aftur á stað með myndina.
Gilliam hafði fengið Johnny Depp
og Jean Rochefort til að leika fyrir
sig en eftir að flóð og hvers kyns
veikindi settu strik í reikninginn
urðu kvikmyndagerðarmennirnir
frá að hverfa þó að leikmyndir og
handrit væru fyrir hendi. Fjármagnið var einfaldlega uppurið og
gott betur en það. Reyndar varð til
heimildarmynd um þessa „stórmynd“ sem bar hið skemmtilega
heiti Lost In La
Mancha
en
þar var þessari misheppnuðu tilraun
gerð
góð skil.
4%229 '),,)!- (EFUR VERIÈ UTANGARÈSMAÈUR Å BANDARÅSKRI KVIKMYNDAGERÈ UNDANFARIN

¹R EN G¾TI FARIÈ AFTUR Å GERÈ KVIKMYNDAR UM $ON +ÅKËTA

Eminem skilinn
Rapparinn Eminem hefur skilið í
annað sinn við æskuást sína Kim
Mathers, aðeins ári eftir að þau
giftust á nýjan leik.
Ákváðu þau að skipta eignum
sínum samkvæmt eigin samkomulagi og munu þau hafa sameiginlegt forræði yfir dóttur sinni,
hinni tíu ára Hailie Jade Scott.
Að sögn dómarans í málinu
gerðu Eminem og Kim sér grein
fyrir því að skilnaðurinn væri
endanlegur og voru þau yfirveguð
í dómsalnum.
Eminem og Kim giftust í annað
sinn þann 14. janúar. Sótti rapparinn um skilnað aðeins tæpum
þremur mánuðum síðar, eða 5.
apríl. Þau giftust fyrst árið 1999
en skildu 2001.
Eminiem, sem heitir réttu nafni
Marshall Bruce Mathers III, hefur
unnið níu Grammy-verðlaun á

Slíkt varð fjárhagslegt tap Gilliam
að hann tók upp samband við
Weinstein-bræðurna, Bob og
Harvey, fyrir sína næstu mynd,
The Brothers Grimm. Þetta olli
aðdáendum Gilliam nokkru hugarangri og mörgum fannst sem
hann væri að svíkja sjálfan
sig með þessu skrefi enda
væri hann þar með komin
í öruggan faðm kvikmyndaiðnaðarins.
Gilliam lýsti því síðan yfir í
samtali við fjölmiðla að kvikmyndin The Man Who Killed
Don Quixote gæti eftir allt
saman orðið að raunveruleika,
aftur. „Ég hef fengið upplýsingar
um að handrit að myndinni gæti
orðið klárt um jólin,“ sagði Gilliam. „Reyndar hef ég heyrt þann

%-).%- 2APPARINN HEIMSFR¾GI HEFUR
SKILIÈ VIÈ +IM -ATHERS Å ANNAÈ SINN
&2¡44!",!¨)¨!0

ferli sínum, þar á meðal þrenn
fyrir bestu rappplöturnar: The
Slim Shady LP, The Marshall
Mathers LP og The Eminem Show.
Hann vann einnig Óskarinn fyrir
lag sitt Lose Yourself úr myndinni
8 Mile.

*/(..9 $%00 ,ÁK Å UPPHAFLEGU MYNDINNI SEM

'ILLIAM ¾TLAÈI AÈ GERA OG VILL LEIKSTJËRINN ËLMUR F¹
HANN AFTUR TIL LIÈS VIÈ SIG

orðróm á hverju ári undanfarin
sex ár en að þessu sinni er ég
nokkuð bjartsýnn,“ bætti leikstjórinn við en hann er ef til vill
hvað þekktastur fyrir afrek sín
með Monty Python-flokknum og
kvikmyndir á borð við Brazil,
Time Bandits og Fisher King.
„Vandamálið er hins vegar hvenær
Johnny Depp er tilbúinn og hvort
ég verði á lífi þá,“ sagði Gilliam.

$/. +¥+«4) +VIKMYNDALEIKSTJËRANUM
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LOKAÐ Í DAG ÞORLÁKSMESSU

Óskum Landsmönnum Öllum Gleðilegra Jóla
opnum aftur annan í jólum
Nánari upplýsingar um sýningartíma má ﬁnna á WWW.SAMbio.is

2OWLING AFHJÒPAR TITILINN
Sjöunda og síðasta bókin
um galdrastrákinn Harry
Potter mun heita Harry
Potter and the Deathly
Hallows. Þykir titillinn vísa
í myrkt umfjöllunarefni
lokabókarinnar. Enn á eftir
að finna íslenskan titil á
bókina.

-%¨ '5,,0,®452.!2 "UBBI -ORTHENS HELDUR ¹ GULLPLÎTUNUM SEM HANN FÁKK FYRIR
TËNLEIKAPLÎTU OG MYNDDISK SINN 
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Höfundurinn J.K. Rowling hefur
þegar viðurkennt að tvær persónur muni deyja í bókinni og hafa
einhverjir talið að önnur þeirra
verði sjálfur Harry Potter.

Bubbi fékk gull
Rokkkóngurinn sjálfur, Bubbi
Morthens, tók á móti gullplötum
fyrir tónleikaplötu og mynddisk
sinn, 06.06.06, á útvarpsstöðinni
Bylgjunni í gær. Jónatan Garðarsson afhenti honum plöturnar í
beinni útsendingu og var Bubbi
vitaskuld hæstánægður með þessa
góðu sölu.
Alls hafa platan og mynd-

6ANGAVELTUR UM BËKARTITLA
Aðdáendur Potter gátu tekið þátt í
leik á heimasíðu Rowling til að
komast að bókatitlinum. Orðrómur
hafði verið uppi um hina ýmsu
titla, þar á meðal Harry Potter and
the Graveyard of Memories, en
Rowling vísaði þeim öllum á bug.
Talið er að bókin komi út á ensku
næsta sumar og kemur hún
væntanlega út í íslenskri þýðingu
um haustið. Má búast við því að
hún njóti mikilla vinsælda eins og
fyrri bækurnar um galdrastrákinn og ævintýri hans.
$REYMIR 0OTTER
Í nýlegu viðtali sagðist Rowling
vera farin að skrifa á kaffihúsum á nýjan leik, rétt
eins og hún gerði fyrir
þrettán árum þegar
hún byrjaði fyrst
að semja bækurnar um Harry Potter.
Hún
hefur
einnig viðurkennt
að hafa dreymt að
hún væri bæði
Potter og sögumaður á sama
tíma.
Rowling
sagði að margir
hefðu spurt sig í
gegnum árin hvort
hana dreymdi nokkurn
tímann að hún væri í
heimi Potters. „Svarið
var „nei“ þangað
til fyrir skömmu
þegar
mig

diskurinn selst í rúmum 17.500
eintökum sem kemur í sjálfu sér
ekki á óvart miðað við aðsóknina á
afmælistónleika Bubba í Laugardalshöll. Seldist upp á þá á skömmum tíma og var mikil stemning í
Höllinni eins og sjá má á mynddisknum. Söng Bubbi þar öll sín
bestu lög við frábærar undirtektir
tónleikagesta.

Lygamælar í símum
-%¨ %)').-!..).5- *+ 2OWLING MEÈ EIGINMANNI SÅNUM $R
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&IMMTA KVIK
MYNDIN UM
(ARRY 0OTTER ER
V¾NTANLEG Å KVIK
MYNDAHÒS N¾STA
SUMAR

dreymdi að ég væri á sama tíma
Harry og sögumaðurinn,“ sagði
hún. „Kannski ætti ég að draga úr
koffínneyslunni.“

Væntanlegur er á
markað lygamælir
fyrir farsíma, en sá
mælir stress í rödd
þess sem er hringt í.
Nú þegar geta þeir sem
nota forritið Skype til
símtala nálgast lygamælinn á netinu án endurgjalds,
en Skype gerir fólki kleift
að hringja í hvort annað yfir
netið. Lygamælirinn notast við
sömu tækni og þeir lygamælar
sem löggæslustofnanir í Bandaríkjunum nota við að yfirheyra

glæpamenn, en um leið og sá sem
prófaður er fer að ljúga verða öll
ljós rauð. Mælinn má nálgast á
heimasíðu Skype, en þar er líka
hægt að sjá hvernig mælirinn
bregst við orðum Bill Clinton,
þegar hann sagði bandarísku
þjóðinni að hann hefði ekki
stundað kynlíf með Monicu
Lewinsky. Talið er að grunsemdafullar eiginkonur
muni nýta sér þessa
tækni hvað mest, en
nú geta ótryggir eiginmenn hvergi flúið.

N¾GÈ MEÈ MYNDINA
Rowling bætti því við að hún hefði
séð tuttugu mínútna myndskeið úr
fimmtu kvikmyndinni um Harry
Potter, Harry Potter og Fönixreglan, og fannst mikið til koma. Verður
myndin frumsýnd í júlí á næsta
ári.
Bækurnar um Potter hafa
selst í milljónum eintaka um
heim allan og hafa verið þýddar yfir á 63 tungumál.

Enginn sveitaballastaður
„Ég er komin með staðinn og vinnan þar inni er byrjuð, en annars
tekur allt svona svo langan tíma,“
segir Inga Friðjónsdóttir um nýjan
tónleikastað sem hún hefur í hyggju
að opna. Staðurinn verður staðsettur
í Hafnarstræti, þar sem áður var
staður að nafni Rökkurbarinn. Í
næsta nágrenni er skemmtistaðurinn Gaukur á stöng,
sem lokar á næstunni og
þurfa því þeir tónlistarunnendur sem vanið hafa ferðir
sínar á þessar slóðir ekki
að örvænta. Inga undirstrikar að framkvæmdir
staðarins séu nýfarnar af stað og því lítið
hægt að fara út í
smáatriði hvað varðar framtíðar rekstur
hans. „Þetta verður
þó
ekki
neinn
sveitaballastaður,
).'! &2)¨*«.3
$«44)2 3TEFNIR ¹ AÈ

OPNA TËNLEIKASTAÈ Å
(AFNARSTR¾TI

&²8 &2 (LJËMSVEITARMEÈLIMIRNIR HAFA ALLIR VERIÈ Å TËNLIST Å FJÎGUR ¹R EÈA LENGUR EN

SEMJA ÖË VENJULEGA MELËDÅSKT ROKK

&2¡44!",!¨)¨'6!

Sömdu lag fyrir kór
(!&.!23424)¨ 3TAÈURINN MUN FYLLA ÖAÈ DJÒPA SKARÈ SEM 'AUKURINN SKILUR

EFTIR SIG EN HANN VERÈUR STAÈSETTUR BAKVIÈ HANN

heldur bara það helsta
sem er að ske“ segir Inga
örugg og bætir því við að
framsækin tónlist verði
helst á boðstólnum. Inga
er alls ekki ókunnug
rekstri staða sem þessum, en lengi vel átti hún
helming í skemmtistaðnum Sirkus við Klapparstíg. Þegar Gaukurinn

og Grand Rokk loka, verður framboð tónleikastaða í Reykjavík engan
veginn nægilegt til þess að svara
eftirspurn. Staðurinn sem þessi
verður því kærkominn í íslenskt
tónlistarlíf og fagna tónlistarmenn
opnun hans. En að opna stað tekur
tíma eins og allt annað og býst Inga
við því að staðurinn verði ekki klár
í fyrsta lagi fyrr en í apríl eða maí á
komandi ári.
HAL

Á nýafstaðinni jólamessu Vogaskóla flutti kór skólans lag eftir
fjóra nemendur úr tíunda bekk.
Þeir Tómas Hrafn Ágústsson,
Magnús Ingvar Ágústsson, Davíð
Stefánsson og Sigurður Ingi
Einarsson mynda hljómsveitina
Fúx-Frá sem hefur nú verið starfrækt í eina fjóra mánuði. „Við
sömdum lagið eiginlega fyrir
okkur, en fengum svo þá hugmynd
að fá kórinn með okkur í þetta,“
sagði Tómas, en strákarnir semja
allt sitt efni sjálfir. Tómas sagði
það þó hafa verið dálítið frábrugðið því sem þeir eiga að venjast að
semja fyrir kórinn, því venjulega
er melódískt rokk á efnisskránni.
„Þetta var kórstjóranum, henni
Ágústu, að þakka líka. Við bjuggum til laglínuna alveg sjálfir, en

hún hjálpaði okkur svolítið við að
koma kórnum inn í þetta, með
röddun og þannig lagað,“ sagði
Tómas.
Hljómsveitarmeðlimir Fúx-Frá
hafa allir verið lengi í tónlist. „Við
höfum verið að spila í svona fjögur ár. Trommarinn okkar hefur
verið lengst í þessu, í heil sex, sjö
ár, held ég,“ sagði Tómas. Jólamessan var frumraun strákanna í
Vogaskóla, en þeir hafa áður komið
fram í félagsmiðstöðinni Þróttheimum. „Annars höfum við bara
verið að reyna að redda okkur
giggum,“ sagði Tómas, sem sagði
Íslendinga alveg mega eiga von á
því að heyra frá Fúx-Frá í framtíðinni. „Það verður samt ekki kóratónlist, nema við fáum aftur svona
hugdettu,“ sagði hann.



 DESEMBER  ,!5'!2$!'52

$!'.µ ,).$! +2)34*.3$«44)2 +6!24!2 %++) 5.$!. 3.*«,%93) ¥ %62«05

 'RINDVÅKINGAR STYRKJA SIG
+ARLA OG KVENNALIÈ 'RINDAVÅKUR Å KÎRFUBOLTA F¹
B¾ÈI NÕJAN LEIKMANN EFTIR ¹RAMËT EN ÖAÈ KOM
FRAM ¹ HEIMASÅÈU FÁLAGSINS Å G¾R ¥ KARLALIÈIÈ KEMUR
"ANDARÅKJAMAÈURINN #ALVIN #LEMMONS SEM FÁKK
NÕLEGA PORTÒGALSKT VEGABRÁF (ANN LÁK MEÈ
3N¾FELLI ¹ ÖARSÅÈASTA TÅMABILI OG ER
MYNDIN HÁR TIL HLIÈAR TEKIN ÒR LEIK
LIÈSINS GEGN +EFLAVÅK #LEMMONS
TIL H¾GRI R¾ÈIR M¹LIN VIÈ -ICHAEL
!MES Ö¹VERANDI LEIKMANN
+EFLAVÅKUR +VENNALIÈIÈ F¾R EINNIG
LIÈSSTYRK EN UM ER AÈ R¾ÈA
SERBNESKAN LEIKMANN AÈ NAFNI
4ANJA 'ORANOVIC "¾ÈI VERÈA
ÖAU LÎGLEG Å FYRSTA LEIK LIÈANNA ¹
NÕJU ¹RI

SPORT FRETTABLADIDIS

Ætla að koma mér í hóp þeirra 30 bestu
!KUREYRARM¾RIN $AGNÕ ,INDA +RISTJ¹NSDËTTIR
HEFUR VERIÈ ¹ FERÈ OG FLUGI SÅÈUSTU M¹NUÈI
EINS OG REYNDAR SVO OFT ¹ÈUR (ÒN KEPPIR ¹
HEIMSBIKARMËTARÎÈINNI Å ALPAGREINUM
ÖAR SEM RISASVIG OG BRUN ERU HENNAR
SÁRGREINAR ¥ VIKUNNI KEPPTI HÒN Å
TVEIMUR BRUNKEPPNUM OG Å ÖEIRRI
SÅÈARI KOM HÒN Å MARK Å  S¾TI
ÖR¹TT FYRIR AÈ VERA MEÈ R¹SNÒMER 
N EFA EIN AF HENNAR BESTU KEPPNUM
TIL ÖESSA
b¡G VAR AUÈVITAÈ ¹N¾GÈ
MEÈ ÖETTA ÖË ÁG HEFÈI
VILJAÈ KOMA MÁR INN ¹
TOPP  m SAGÈI $AGNÕ
,INDA ER HÒN VAR
NÕKOMIN TIL !KUR
EYRAR Å G¾R Å JËLAFRÅ
b¶ETTA VAR SAMT

MUN BETRA EN ÁG HEF GERT ¹ÈUR OG FINNST MÁR
AÈ ÁG HAFI VERIÈ AÈ B¾TA MIG AÈ UNDAN
FÎRNU ¶ETTA VAR SKREF Å RÁTTA ¹TTm
&YRIR F¹EINUM MISSERUM MEIDDIST
$AGNÕ ,INDA ILLA ¹ HNÁ EN HÒN SEGIR
AÈ HÒN HAFI JAFNAÈ SIG FULLKOMNLEGA
OG MEIÈSLIN H¹I HENNI EKKI Å
KEPPNUM
b-ARKMIÈ VETRARINS ER AÈ
REYNA AÈ FESTA MIG Å SESSI Å
HËPI  BESTU ¹ MËTARÎÈ
INNI ¡G VEIT AÈ ÖAÈ VERÈUR
MJÎG ERFITT ENDA ER BAR¹TTAN
¹ TOPPNUM GRÅÈARLEGA MIKIL
¶AÈ M¹ HREINLEGA EKKERT
KLIKKA SÁRSTAKLEGA Å BRUNI
OG RISASVIGI %F MAÈUR GERIR
EIN MISTÎK VERÈUR MJÎG
ERFITT AÈ B¾TA FYRIR ÖAUm

¶AÈ SEM HEFUR HELST EINKENNT TÅMABIL
IÈ Å SKÅÈAÅÖRËTTUM TIL ÖESSA ER ÖAÈ MIKLA
SNJËLEYSI SEM ER Å ®LPUNUM ¶AR HAFA HLÕINDI
EKKI VERIÈ MEIRI Å FLEIRI HUNDRUÈ ¹R OG ÖVÅ
LÅTIÈ UM SKÅÈASNJË
$AGNÕ ,INDA SEGIR AÈ REYNT SÁ AÈ FRAM
LEIÈA SNJË EN ÖAÈ GANGI ILLA VEGNA HITANS
b¡G KEPPTI Å +ANADA FYRIR SKEMMSTU OG
ÖAR HEFUR VETURINN VERIÈ GËÈUR 6IÈ ¾FÈUM
OG KEPPTUM ÖAR VIÈ GËÈAR AÈST¾ÈUR ¥
HAUST HEF ÁG EINNIG VERIÈ MIKIÈ Å JÎKLUNUM
Å 3VISS EN SINNT ÖREK¾FINGUM ÖESS ¹ MILLI
¡G ¾TLAÈI REYNDAR AÈ REYNA AÈ ¾FA MIG Å
BREKKUNUM HÁR ¹ MILLI JËLA OG NÕ¹RS EN ÖAÈ
LÅTUR ÒT FYRIR AÈ ÁG ÖURFI AÈ FARA Å R¾KTINA
ÖESS Å STAÈm
$AGNÕ ,INDA OG "JÎRGVIN "JÎRGVINSSON
VORU Å G¾R ÒTNEFND SKÅÈAMENN ¹RSINS HJ¹
3KÅÈASAMBANDI ¥SLANDS

(VAÈA ÅÖRËTTAMAÈUR HAMPAR
NÕJU STYTTUNNI FYRSTUR
+2)34).. 2 *«.33/. .¾STI ÖJ¹LFARI 5

 LANDSLIÈS KARLA

&2¡44!",!¨)¨0*%452

Hinn 28. desember verður kunngjört hver hlýtur sæmdarheitið Íþróttamaður
ársins. Listi yfir tíu efstu íþróttamennina í kjörinu liggur fyrir. Ný stytta mun
fylgja sæmdarheitinu en gamla styttan er farin á Þjóðminjasafnið.

!5¨5.. *«.33/.
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,ANDSLIÈSÖJ¹LFARAM¹L

Kristinn þjálfar
U-19 lið karla
&«4"/,4) KSÍ tilkynnti í gær

ráðningu Kristins R. Jónssonar í
starf þjálfara landsliðs karla
skipuðu leikmönnum 19 ára og
yngri. Gerði hann tveggja ára
samning. Þá verður Luka Kostic
áfram með U-17 lið karla næstu
tvö árin en hann þjálfar einnig U21 liðið.
Freyr Sverrisson verður
þjálfari U-16 liðsins næstu tvö
árin og þá gerði Ólafur Þór
Guðbjörnsson samning um að
halda áfram með U-19 lið kvenna
næsta árið hið minnsta.
ES¹

3TAÈA "ECKHAMS VERSNAR

Gago til liðs við
Real Madrid
&«4"/,4) Real Madrid keypti í
vikunni Gonzalo Higuain frá River
Plate fyrir 9 milljónir punda og í
gær gekk félagið frá kaupum á
Fernando Gago frá Boca Juniors
fyrir 14 milljónir punda. Koma
Gago til félagsins þykir ýta undir
þær sögusagnir að David Beckham muni yfirgefa félagið.
Gago er tvítugur og skrifaði
undir sex og hálfs árs samning
við Real Madrid. Hann getur spila
bæði á miðjunni og úti á hægri
kanti og hefur verið líkt við
snillinginn Fernando Redondo
sem lék á sínum tíma með Real
Madrid.
DSD

'%

¥¶2«44!-!¨52 23).3 Kjöri íþrótta-

manns ársins verður lýst á Grand
Hótel hinn 28. desember næstkomandi. Samtök íþróttafréttamanna standa að kjörinu og allir
23 meðlimir samtakanna kusu að
þessu sinni.
Á topp tíu listanum eru knattspyrnumenn fjölmennastir, þrír
talsins, og handboltinn kemur
næstur með tvo fulltrúa. Hlutur
kvenna er nokkuð góður en fjórar
konur eru á listanum að þessu
sinni.
Atkvæðagreiðslan í kjörinu er
leynileg en efsti maður hvers lista
fær 20 stig, 15 stig eru gefin fyrir
annað sætið og þriðja sætið gefur
10 stig. Allar frekari upplýsingar
um reglugerðir og kjörið sjálft má
finna á heimasíðu samtaka íþróttafréttamanna, www.sportpress.is.
Eiður Smári Guðjohnsen, knattspyrnumaður hjá Barcelona, hefur
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S¾MDARHEITIÈ ¥ÖRËTTAMAÈUR ¹RSINS SÅÈUSTU TVÎ ¹R OG ER AFTUR ¹ MEÈAL TÅU EFSTU Å ¹R
&2¡44!",!¨)¨6!,,)

3494452.!2 '«¨5 %INS OG SJ¹ M¹ ER
NÕJA STYTTAN MIKIÈ MANNVIRKI

hlotið sæmdarheitið síðustu tvö ár
og hann er aftur á topp tíu listanum.
Maðurinn sem hlaut sæmdarheitið
tvö ár í röð þar á undan, handknattleiksmaðurinn Ólafur Stefánsson
hjá Ciudad Real, er einnig á topp tíu
listanum að þessu sinni.
Eins og áður segir eru flestir
knattspyrnumenn á listanum og
vekur athygli að meirihluti þeirra
sé konur. Þrír fyrrverandi handhafar sæmdarheitisins eru á listanum en auk þeirra Eiðs Smára og
Ólafs hefur sundkappinn Örn Arnarson lyft styttunni góðu og það
þrisvar sinnum.
Eins og áður segir verður kjörinu lýst 28. desember næstkom-

andi. Bein útsending frá kjörinu
hefst klukkan 20 á Sýn og RÚV en
Sýn byrjar að rifja upp íþróttaárið
klukkan 19.25.
HENRY FRETTABLADIDIS

2!'.! ).'«,&3$«44)2
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$ETROIT 0ISTONS OG 7ASHINGTON 7IZARDS UNNU GËÈA ÒTISIGRA Å ."! Å FYRRINËTT

Billups afgreiddi Cleveland

$!.)%, !,6%3 (EFUR VERIÈ LYKILMAÈUR Å

LIÈI 3EVILLA SEM VANN 5%&! KEPPNINA ¹
SÅÈUSTU LEIKTÅÈ
./2$)# 0(/4/3'%449

3P¾NSKA LIÈIÈ 3EVILLA

Alves framlengir samning sinn

."! Tveir leikir fóru fram í NBAdeildinni í fyrrinótt þar sem
Detroit Pistons og Washington
Wizards unnu bæði góða útisigra
á andstæðingum sínum. Detroit
gerði góða ferð til Cleveland og
vann LeBron James og félaga,
87-71, og Washington vann góðan
útisigur á Sacramento Kings,
126-119.
Chauncey Billups fór fyrir liði
Detroit Pistons, skoraði 17 stig
og gaf 10 stoðsendingar. Tayshaun
Prince kom næstur í stigaskori
þar sem hann skoraði 16 stig en
sex leikmenn Detroit skoruðu tíu

stig eða meira í leiknum.
Billups lét lítið fyrir sér fara
þar til í fjórða leikhluta þar sem
hann skoraði tólf af sautján stigum sínum í leiknum en hann skoraði aðeins úr einu af níu skotum
sínum í þriðja leikhluta. „Þeir
sáu mig klúðra skotum fyrr í
leiknum við slökuðu þeir aðeins á
í vörninni gegn mér. Það var þá
sem ég sótti á þá. Þannig leikmaður er ég,“ sagði Billups eftir
leikinn.
Lebron James var stigahæstur heimamanna í Cleveland með
26 stig auk þess sem hann hirti 10

fráköst en næstur honum kom
Zydrunas Ilgauskas með 16 stig
skoruð.
Antawn Jamison átti góðan
leik fyrir Washington Wizards
þegar liðið vann Sacramento
Kings, 126-119. Jamison skoraði
33 stig og tók 13 fráköst. Gilberto
Arenas átti einnig mjög góðan
leik fyrir Wizards og skoraði 30
stig en Washington skoraði 73
stig í síðari hálfleik.
Stórleikur Kevin Martin fyrir
Sacramento dugði ekki til en
hann skoraði 40 stig fyrir Kings.
DSD

#(!5.#%9 "),,503 ,ÁK VEL Å FJËRÈA LEIK
HLUTA OG LAGÈI GRUNNINN AÈ SIGRI $ETROIT
¹ #LEVELAND
./2$)# 0(/4/3'%449

&«4"/,4) Brasilíski bakvörðurinn

Daniel Alves hefur framlengt
samning sinn við Sevilla um eitt
ár og er því með samning til
ársins 2012 við spænska liðið.
Alves er 23 ára gamall og hefur
verið orðaður við bæði Barcelona
og Liverpool að undanförnu.
„Þessi samningur sýnir að
báðir aðilar eru ánægðir og að
leikmanninum líður vel hjá
félaginu,“ sagði Monchi Rodriguez, yfirmaður íþróttamála hjá
Sevilla.
Alves er þó með klásúlu í
samningi sínum þar sem segir að
hægt sé að kaupa hann fyrir 60
milljónir evra.
DSD

!-)2 +!(. %R EINN EFNILEGASTI HNEFA

LEIKAMAÈUR HEIMSINS Å DAG

"OXARINN !MIR +AHN

Stefnir á heimsmeistaratitil
"/8 Hnefaleikakappinn Amir

',!:%2 "R¾ÈURNIR "RYAN !VRAM OG *OEL R¾ÈA HÁR M¹LIN ¹ LEIK -ANCHESTER 5NITED OG %VERTON Å SÅÈASTA M¹NUÈI

%2.)% %,3 3IGRAÈI ¹ /PNA 3UÈUR !FRÅKU
MËTINU Å SÅÈUSTU VIKU ./2$)# 0(/4/3'%449

%RNIE %LS

Með áætlun
um að ná Tiger
'/,& Suður-afríski kylfingurinn

Ernie Els segist hafa þriggja ára
áætlun í huganum sem stuðli að
því að veita Tiger Woods harða
keppni í golfheiminum. Els hefur
átt við hnémeiðsli að stríða en
segist vera búinn að ná sér að
fullu og virðist vera í góðu formi.
„Ég sé árið 2007 fyrir mér sem
byrjun á þriggja ára áætlun þar
sem ég mun algjörlega endurskoða mitt spil. Mig langar að
vinna fleiri risamót og veita Tiger
harða keppni. Ef maður lítur á
stöðu hans núna er ekki hægt að
sjá að neinn muni ógna honum á
næstunni.
Ég ætla að gefa mér þrjú ár í
þetta markmið og ég trúi því að
ég geti náð þessu,“ sagði Els á
heimasíðu sinni, ernieels.com.
DSD
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-IÈAVERÈ ¹ /LD 4RAFFORD
MUN H¾KKA UM HELMING
Glazer-fjölskyldan er tilbúin að leggja fram 25 milljónir punda aukalega til
handa Manchester United til leikmannakaupa eftir því sem kemur fram í nýrri
fjárhagsáætlun. Á móti kemur að miðaverð mun tvöfaldast á næstu fimm árum.
&«4"/,4) Glazer-fjölskyldan, eig-

andi enska knattspyrnuliðsins
Manchester United, er tilbúin að
leggja fram 25 milljónir punda
aukalega til leikmannakaupa ef
félagið hefur áhuga á að kaupa
ofurstjörnu til félagsins. Þetta
kemur fram í 60 blaðsíðna fjárhagsáætlun sem fjölskyldan hefur
lagt fram.
Sir Alex Ferguson, knattspyrnustjóri Manchester United, mun
áfram fá 25 milljónir punda árlega
til leikmannakaupa en ef Ferguson
hefur möguleika og áhuga á að
kaupa stóra stjörnu til félagsins
segist fjölskyldan ekki ætla að

standa í vegi fyrir því.
Fjölskyldan segist gera sér
grein fyrir því að hún geti ekki
keppt við Chelsea hvað eyðslu í
leikmenn varðar en bætir við að
Manchester United ætli sér að feta
í fótspor Real Madrid hvað varðar
auknar auglýsingar, jafnt innan
sem utan vallar.
Fram kemur í áætluninni að
miðaverð á Old Trafford, heimavelli Manchester United, muni
hækka jafnt og þétt næstu sex árin
og að miðinn muni verða á um 50%
hærra verði árið 2012 en hann er á
núna. Fjölskyldan segir að sæti
sem seljast á verðinu 23 pund til 39

pund séu ódýr þegar mið sé tekið
af Lundúnafélögunum, sem rukka
um helmingi meira fyrir svipuð
sæti.
Ekkert kemur fram um að fjölskyldan ætli sér að selja Old Trafford og leigja hann aftur, né er
minnst á það að félagið muni reyna
að gera sína eigin sjónvarpssamninga.
Fjölskyldan virðist ekki hafa
getað stillt sig um að skjóta örlítið
á Chelsea því í skýrslunni segir að
ensku meistararnir séu ekki vænlegur auglýsingaaðili vegna þess
hve fáa stuðningsmenn félagið eigi
utan Bretlandseyja.
DSD

Kahn hefur látið hafa eftir sér að
hann ætli sér að verða heimsmeistari innan tólf mánaða. Kahn
vann til silfurverðlauna á
Ólympíuleikunum í Aþenu árið
2004, þá sautján ára gamall, og
hefur unnið tíu fyrstu bardaga
sína sem atvinnuhnefaleikamaður.
Kahn, sem er nýorðinn
tvítugur, ætlar sér að verða
heimsmeistari áður en hann
verður 21 árs. „Ég vil vinna
titilinn á næsta ári og ég sé ekki
af hverju það ætti ekki að takast.
Tyson gerði þetta þegar hann var
20 ára, af hverju ætti ég ekki að
geta það?“
DSD

-EIÈSLI HJ¹ "ARCELONA

Lilian Thuram
frá í mánuð
&«4"/,4) Lilian Thuram, varnar-

maður Barcelona, verður frá
keppni í mánuð eftir að hafa rifið
lærvöðva í leik Barcelona og
Athletico Madrid á fimmtudaginn
sem endaði með jafntefli, 1-1.
Vetrarhlé er nú í spænsku
deildinni og það er kærkomið
fyrir ríkjandi Spánarmeistara því
félagið er með sex varnarmenn á
sjúkralistanum hjá sér. Edmilson,
Rafael Marquez, Giovanni van
Bronckhorst, Sylvinho og Oleguer
eiga allir við meiðsli að stríða en
ættu að vera klárir í slaginn
þegar mótið fer af stað aftur eftir
áramótin.
DSD
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Sakar dómara í X-Factor um klíkuskap
„Það sem ég kynntist fyrir utan
myndavélarnar var mér ekki að
skapi,“ segir Hafsteinn Þór Auðunsson, sem vakti mikla athygli í
síðasta X-Factor þætti þegar hann
lýsti því yfir að eitthvað væri
bogið við þáttinn og gerð hans.
„Mér fannst aðaldómarinn í
mínum hópi vingast meira
við suma keppendur en
aðra,“ útskýrir hann. „Varð
vitni að klíkuskap þegar
slökknaði á myndavélunum,“
bætir
hann við. „Ég vil

...fá Bubbi og frítt föruneyti
hans, sem leggja leið sína á
Litla-Hraun á morgun til að
létta föngunum lund, en þetta er
23. heimsókn Bubba á Hraunið í
þeim tilgangi.
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STAKLINGSHËP ÖEIRRA
SEM ERU YNGRI EN
 ¹RA

ekki vera að kasta rýrð á aðra
keppendur í þættinum eða segja
hverjir áttu hlut að máli en menn
geta sagt sér sjálfir um hvaða
dómara er rætt,“ segir Hafsteinn
en í hópi hans voru einstaklingar
undir leiðsögn Elínborgar Halldórsdóttur, betur þekktrar
sem Ellýjar í Q4Y.
Hafsteinn viðurkenndi
að ef hann hefði komist
áfram eða ekki verið með
þeim síðustu til að vera
sendir heim hefðu þessi orð
aldrei verið látin falla.
„Ég var bara pirraður og
ósáttur með málalyktir,“
útskýrir hann en dregur
hins vegar fullyrðingu
sína um klíkuskap í X-

Factor ekki til baka. Hann sagðist
aftur á móti vita vel af því að í
einu laganna hefði honum ekki
tekist nægjanlega vel upp. „Mér
fannst það hins vegar ekki
nægjanlega góð ástæða til að láta
henda mér út,“ segir hann.
Hafsteinn er liðtækt ljóðskáld
og er með ljóðabók í undirbúningi
en er ekki búinn að fastsetja
útgáfudag. „Þetta er allt í vinnslu,
bókin verður á ensku og fjallar um
tilfinningar fólks eins og nafnið
gefur til kynna,“ útskýrir Hafsteinn en bókin mun að öllum líkindum heita Feelings as you know
them If you know them.
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&LAGS OF /UR &ATHERS VAR FORSÕND
MEÈ VIÈHÎFN Å (¹SKËLABÅË ¹
FIMMTUDAG ¶AR SEM HELSTU BAR
DAGAATRIÈI MYNDARINNAR VORU TEKIN
UPP Å 3ANDVÅK ¹ 2EYKJANESI STËÈU
VONIR TIL ÖESS AÈ #LINT %ASTWOOD
LEIKSTJËRINN SJ¹LFUR YRÈI VIÈSTADDUR
¶¾R VONIR URÈU AÈ ENGU EN ¹ÈUR
EN SÕNING MYNDARINNAR HËFST VAR
KVEÈJU FR¹ #LINT OG MEÈFRAMLEIÈ
ANDA HANS 2OBERT ,ORENZ VARPAÈ
¹ TJALDIÈ ¥ BÕSNA FORMLEGU OG
ANDLAUSU BRÁFI LÅKLEGA SKRIFUÈU AF
SKRIFSTOFUBLËK HJ¹ 7ARNER "ROTHERS
KOM FRAM AÈ ÖEIR FÁLAGAR ¾TTU EKKI
HEIMANGENGT EN ¥SLANDSDVÎLIN
HEFÈI VERIÈ ¹N¾GJULEG OG
ÖEIR V¾RU ¹KAFLEGA
¹N¾GÈIR MEÈ HLUT
LANDSINS Å MYNDINNI
2OB OG #LINT KLYKKTU
ÒT MEÈ AÈ ÖEIR
HLÎKKUÈU TIL AÈ KOMA
TIL LANDSINS AFTUR OG
ÕJUÈU AÈ ÖVÅ AÈ
ÖAÈ GETI GERST FYRR
EN SÅÈAR
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EINS  M¹LMHÒÈA
,«¨2¡44  KVEINA  KRINGUM  INN
TAK  ËHREINKA  ANDV¾GI  ÖYRPING
 SVELG  POTTRÁTTUR  ASKA 
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Atli Freyr Steinþórsson, þulur hjá
Ríkisútvarpinu, flytur hina hefðbundnu jólakveðju annað árið í
röð á slaginu 18 á aðfangadagskvöld á Rás 1. Mikil ábyrgð hvíli á
herðum hans, enda gildi strangar
reglur um kveðjuna.
„Ég hef góða tilfinningu fyrir
þessu,“ segir Atli Freyr, sem
stundar nám við Háskóla Íslands
samhliða starfi sínu sem þulur.
„Í fyrra átti ég líka jólavaktina
og þá sveif hátíðin mjög yfir vötnum. Útvarpshúsið er nánast mannlaust á aðfangadagskvöld, þar eru
þulur, tæknimenn Rásar 1 og 2 og
húsvörður og það var hátíð hjá
okkur, menn tókust í hendur og
klöppuðu hver öðrum á öxlina. Það
er gaman ef hlustendur finna fyrir
þessum hátíðleika hjá okkur,“
segir Atli.

Miklar og strangar reglur gilda
um
flutning
jólakveðjunnar,
aðdraganda hennar og eftirmál.
„Dagskráin á aðfangadagskvöld
er í föstum skorðum. Að lokinni
hátíðartónlist hér um bil stundarfjórðungi fyrir sex er gert hlé og
útsending Útvarpsins liggur niðri
þar til nákvæmlega fjórum mínútum fyrir klukkan 18,“ segir Atli.
„Þá hefst hátíðarhringing Dómkirkjunnar og klukkan 17:59:57
hefur þulur yfir kallmerki stöðvarinnar,
„Útvarp
Reykjavík,
Útvarp Reykjavík“ og býður gleðileg jól um leið og kvöldsett verður
og heilagt klukkan 18:00:00. Þá
hefst beint útvarp frá aftansöng í
Dómkirkjunni í Reykjavík,“ segir
Atli.
Aðspurður segir Atli að honum
hafi aldrei dottið í hug að breyta

jólakveðjunni.
„Ríkisútvarpið
snýst um hefð, það er í senn ævafornt og spánnýtt, það er stöðugur
punktur sem engin ástæða er til að
stroka yfir. Jólakveðjan á aðfangadagskvöld er eitt af því sem ekki
er ástæða til að breyta,“ segir
Atli.
Jólamessan hefur verið send út
á samtengdum rásum Ríkisútvarpsins í fjöldamörg ár, en í ár
verður breyting á. Jólamessan
verður aðeins send út á Rás 1, en á
Rás 2 leikur Svanhildur Jakobsdóttir íslensk jólalög.
Atli segist aðspurður vera mikill jólamaður. „Ég á segulbandsspólu þar sem Helgi S. Ólafsson
leikur jólasálma á gamalt pípuorgel
Hvammstangakirkju. Stundum er
þessi spóla komin í tækið í bílnum
í október.“
STEINDOR FRETTABLADIDIS

¶AÈ ÖËTTI VARPA NOKKRUM SKUGGA
¹ FORSÕNINGARGLEÈINA AÈ ÅSLENSKIR
AUKALEIKARAR Å MYNDINNI HUGÈUST
MËTM¾LA FYRIR UTAN (¹SKËLABÅË
ÖAR SEM ÖEIM VAR EKKI BOÈIÈ ¹
FORSÕNINGUNA 'UNNAR «LAFSSON
SEM LAGÈI HJARTA OG S¹L Å STATISTA
HLUTVERK SITT SKIPULAGÈI MËTM¾LIN
SEM VORU ÖË EKKI ÎFLUGRI EN SVO
AÈ HANN STËÈ VIÈ ANNAN MANN VIÈ
ANDDYRI (¹SKËLABÅËS ÖEGAR GESTIR
STREYMDU AÈ 3¹ HËPUR TALDI HINS
VEGAR FLESTA Ö¹ SEM KOMU AÈ GERÈ
MYNDARINNAR ¹ ¥SLANDI OG MARGIR
ÖEIRRA SEM NUTU ÖEIRRA FORRÁTTINDA
AÈ F¹ AÈ SJ¹ MYNDINA G¹FU SÁR TÅMA
TIL ÖESS AÈ KASTA KVEÈJU ¹ STATISTANN
SEM NORPAÈI STAÈFASTUR Å ROKINU
-ËTM¾LENDUNUM VORU AÈ VÅSU
BOÈNIR MIÈAR ¹ MYNDINA Å ÖAÈ
MINNSTA Å TVÅGANG ANNARS VEGAR
AF FRAMKV¾MDASTJËRA 3AMFILM OG
HINS VEGAR AF BOÈSGESTI
(ELMINGUR MËTM¾L
ENDA SLË TIL EN 'UNN
ARI VARÈ EKKI HAGGAÈ
ÖÖ

Risavaxin jólakerti við Tjörnina

*ËLA (UMAR
VERÈ FR¹ KRKG

¶Ò GETUR ALLTAF TREYST ¹ PRINSINN
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Undanfarna daga hafa borgarbúar
flykkst í miðbæinn. Sumir kaupa
jólagjafir og aðrir njóta stemningarinnar og skoða jólaskreytingarnar. Marga hefur þó rekið í
rogastans þegar að Tjörninni er
komið, en risavaxin kerti hafa þar
komið í stað ljósastaura.
„Þetta á að hafa róandi áhrif á
fólk, svona eins og kertaljósin.
Þetta er ekki eitthvað öskrandi,

./2¨!. ", ®RN !LEXANDERSSON *ËSEP
'ÅSLASON &ROSTI &RIÈRIKSSON OG ¶ORLEIFUR
%GGERTSSON  MYNDINA VANTAR 3KÒLA
2ÒNAR (ILMARSSON
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æpandi, blikkandi nútímajólaskraut,“ sagði Örn Alexandersson,
en hann er einn fimm meðlima í
hópnum Norðan Bál sem stendur
fyrir jólakertunum. „Þetta er bara
svolítið stærra í sniðum,“ bætti
hann við, en það er Orkuveitan
sem tók hugmynd hópsins upp á
arma sína.
Norðan Bál hefur staðið fyrir
ýmsum uppákomum sem flestar
hafa verið frekar stórar í sniðum.
Hópurinn hefur til dæmis klætt
ljósastaura
í
miðbænum
í
túlipanaskrúð á Vetrarhátíðum, sá
um opnunaratriði síðustu Vetrarhátíðar og reisti stærstu brúðu
sem reist hefur verið á Íslandi á
Ljósanótt í haust. Örn sagði Norðan Bál þó ekki einbeita sér að
stærðinni. „Þetta hefur bara æxlast svona, en það er ekki allt stórt
sem við gerum,“ sagði hann. Örn
hafði ekki fengið viðbrögð við
risakertunum þegar Fréttablaðið
talaði við hann, en þau hafa nú

'!-!,$!'3 +%24!,*«3 *ËLASKREYTINGIN

¹ AÈ HAFA RËANDI ¹HRIF ¹ FËLK OG ER EKKI
EINS OG ÎSKRANDI BLIKKANDI NÒTÅMAJËLA
SKRAUT
&2¡44!",!¨)¨6),(%,-

verið uppi í tæpar tvær vikur. „Ég
held reyndar að fæstir viti að
þetta sé eftir okkur,“ sagði hann
og hló.

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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Opið til 23:00
í kvöld

Gjafir

É

g geri fastlega ráð fyrir því að
núna, að morgni Þorláksmessu,
séu hundruð Íslendinga, aðallega
karlmenn, í panikkasti út af gjöfum. Einkum og sér í lagi hafa þeir
einstaklingar misst svefn í nótt
sem standa frammi fyrir því verkefni að gefa kærustum sínum í
fyrsta skipti gjöf. Stressið er skiljanlegt. Svona lagað getur nefnilega
algerlega misheppnast. Ég heyrði
fyrir skömmu af strák sem gaf
kærustu sinni kjól, sem hann hélt
að væri flottur. Hún hætti með
honum daginn eftir.
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hef lært bæði af gjöfum sem
ég hef gefið og gjöfum sem ég hef
fengið, að það er ekki endilega
gjöfin sjálf sem skiptir máli heldur hugurinn sem fylgir. Fyrsta
gjöfin sem ég gaf, sem krakki –
upp á eigin spýtur – var fölgult
símaborð úr plasti sem ég gaf
foreldrum mínum. Ég keypti það í
Magasín í Kópavogi. Tók strætó
sjálfur og allt. Þau voru vissulega
þakklát og ég man hvað ég var
spenntur þegar mamma og pabbi
settu borðið upp í eldhúsinu og
tylltu símanum á það. En svo var
undrunin ekki minni þegar símaborðið var allt í einu horfið tveimur dögum síðar. „Hvar er borðið?“
spurði ég stóreygður og opinmynntur í náttfötunum. Það var
fátt um svör. „Jólasveinninn tók
það,“ umlaði einhver.

495,-

FLER kertasett. Inniheldur 1 kertadisk Ø8 cm
2 kertastjaka Ø6 H4,6 cm, 4 kerti H19 cm,
1 kubbakerti H7,5 cm, 8 sprittkerti

"®2.

gefa oft það sem þeim
sjálfum þykir flott. Í því liggur
ákveðin kómísk fegurð. Ég veit um
eina litla systur sem gaf bróður
sínum á unglingsaldri dollu af
marglitum perlum til að strauja.
Unglingurinn var ekki sáttur. Hún
var hins vegar alsæl. Í þeirri fjölskyldu kallast svona gjafir perlugjafir. Ég verð að viðurkenna að
ég gef oft perlugjafir. Til dæmis
gef ég mjög oft bækur, sem mig
langar til að lesa (og viðtakendum
vonandi líka). Í febrúar-mars fer
ég svo rúntinn og fæ þær lánaðar.

REKTANGEL vasi
H22 cm gler 495,-

FRUKOST bolli 30 cl dökkblár 295,FRUKOST undirskál 23x18 cm dökkblá 295,DRAGON kaffiskeiðar 6 stk.
H11 cm ryðfrítt stál 395,-

ISIG kubbakertasett
5 stk. ýmsir litir 490,-

!4(9',)36%2¨!2

er að minnsta kosti kristaltært: Ég neita staðfastlega að taka
þátt í þeim leik að fá einfaldlega
miða frá fólki, eins og sumir fá,
þar sem stendur hvað viðkomandi
– einkum kærustur – vilja fá í jólagjöf. Mér yrði verulega misboðið
ef það myndi gerast. Ekki bara
yrði það túlkað af mér sem fullkomin vantrú á mína jólagjafahæfileika, heldur væri spennan og
fegurðin þar með horfin. Fyndnar
og misgáfulegar gjafir eru
ófrávíkjanlegur hluti af anda
jólanna. Í mótmælaskyni myndi ég
ekki hika við að gefa viðkomandi
fölgult símaborð úr plasti.

FINLIR myndastandur
f/12 myndir 15x10 cm 1.290,MISTEL sængurverasett
150x200/50x60 cm 690,-

BETTAN púðaver
72x72 cm marglitt 695,INNER púði 72x72 cm 995,-

MYLONIT borðlampi
12x31 cm ýmsir litir 695,-

ISIG rammar 2 stk.
13x18 cm rautt 290,-

PJATTERYD mynd
túlipani 53x53 cm 2.990,-

POLARVIDE teppi
130x170 cm ýmsir litir 495,-

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

Hangikjöt
með kartöflum, uppstúf,
rauðkáli og grænum baunum

590,PJATTERYD myndir brönugras
3 stk. 56x56 cm 6.990,-

IKEA Restaurant & Café

© Inter IKEA Systems B.V. 2006
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KAFFE kaffipressa
1 l ryðfrítt stál 995,-

www.IKEA.is

gjafir sem
ég hef fengið eru nokkrar. Einu
sinni fékk ég frá einni og sömu
manneskjunni bæði allt of stóra
skyrtu og allt of litlar buxur. Hér
stóð viðkomandi í þeirri trú að ég
væri í laginu eins og persóna í The
Incredibles. Um síðustu jól fékk
ég svo frá þremur aðilum þrjár
allt of stórar peysur, keyptar í
útlöndum. Þær eru uppi í skáp,
mér til áminningar um það að ég
er greinilega almennt talinn þó
nokkuð feitari/þreknari en ég er.
En hér er það hugurinn sem gildir.
Ég er viss um að eftir nokkur jól,
með öllum þeim smákökum sem
þeim fylgja, mun ég passa í þær.

Opið Þorláksmessu 10-23
Lokað aðfangadag
Lokað jóladag
Lokað annan í jólum
Opið 27. desember 10-20

