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FR¹ SÁR FRÁTTATILKYN HEFUR SENT
SEM HANN BIÈUR NINGU ÖAR
ÎRV¾NTA EKKI BÎRN AÈ
¶R¹TT
FYRIR SL¾MT
VEÈUR MUN
HANN AFHENDA
ALLA PAKKA ¹
RÁTTUM TÅMA
ÖÎKK SÁ
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ur
mikið til að er orðin mjög spennt
opna pakkana
fyrir
bragði ekki
í kvöld. Hún jólunum og hlakkar
man reyndar
jólagjöf. „Égeftir neinu sérstöku
í fljótu
sem hana
er ekki búin
ingslega.
að hugsa það,“ langar að fá í
segir hún
Jólasmák
spekhenni finnstiökur eru í miklu uppáhaldi
hjá Hrafnhild
borða mikið nammikökur bestar.
i og
Ég borða líkanammi. „Ég geri það Hún segist samt
ekki
ekki. Bara
jólamat og
mat og
Hrafnhildur
svo
viðurkenn opnum við pakkana.“ kökur.
arnir það
skemmtilegasta ir fúslega að henni
frá mömmu
finnist pakkog pabba og við jólin. „Ég fæ
sinni Baby-born
marga pakka,
Hermanni
og Auði. Ég
í jólagjöf.
pabba pakka
fékk einu
Ég ætla
alveg að við sem ég bjó til í leikskólanað gefa mömmu
og
höldum jólin
um.“ Hún
eru af því
ekki bara
veit samt
að Jesúbarni
ð fæddist,“ út af pökkunum. „Þau
Hrafnhild
ætlar að farai finnst mjög gaman segir hún.
að
á
vera
jólaball.
í jólafríi og
sem heitir
„Kannski
hún
Gluggagæ
kemur einn
gir eða Gáttaþefu
segir hún og
jólasveinn
hlær.
r með stóra
Í desember
nefið,“
er Hrafnhild
hún hefur
ur búin að
því
vera mjög
sveinunum fengið ýmislegt skemmtil
þæg og
.
egt í skóinn
mamma las „Ég fékk hristu og
frá jólaAuður fékk
hana fyrir
séð jólasveina
Herra Jóla
mig.“ Hún
en
segist samt
sæng og fel na setja neitt í skóinn.
ekkert
mig þegar
„Ég fer bara hafa
ekki viðurkenn
þeir
undir
a að hún sé koma,“ segir hún en
uppáhalds
vill
hrædd við
jólasveinn
þá. „Stekkjas þó alls
inn minn
þefur og allir
taur er
og Gluggagæ
jólasveina
gir og Gáttarnir.“
Eftir jólin
spennt fyrir koma áramót og Hrafnhild
þeim en
ur er ekki
skemmtilegastir.
jólunum.
síður
„Mér finnst
Ég ætla líka
þarf að hafa
flugeldar
að sprengja
gleraugu.
flugelda en
áramót.“
Ég er alltaf
þá
með gleraugu
þegar eru
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Hrafnhildur
Árnadóttir
er bara þriggja
hún veit samt
ára gömul
alveg um hvað
en
jólin snúast.
Hrafnhild

TIL STYRKTAR HINUM
ÕMSU M¹LEFNUM
VEGAR UM LANDIÈ M¹ F¹ VÅÈS
¶AÈ ER GËÈUR
SIÈUR AÈ L¹TA
SLÅKT KERTI LOGA
JËLANËTT OG
¹
STYRKJA UM
LEIÈ GOTT
M¹LEFNI
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6AKNAÈI VIÈ REYKSKYNJARANN

Móðir og þrjú
börn björguðust úr eldsvoða

*ËLADÒLLAN $IDDÒ
$IDDÒ VILL HAFA JËLIN HVÅT
EN KEMST Å JËLASKAP Å
GEGNUM SÎNGINN
6)¨4!, 

(6/,36®,,52 Einstæð móðir og

þrjú börn hennar komust heil á húfi
út úr brennandi húsi á Hvolsvelli
aðfaranótt Þorláksmessu. Móðirin
vaknaði við reykskynjara og reyndi
í fyrstu að slökkva eldinn sjálf.
Lögregla kom á vettvang fimm
mínútum eftir að tilkynning barst
og Brunavarnir Rangárþings
skömmu síðar. Eldurinn var í
svefnherbergi hússins og gekk vel
að ráða niðurlögum að sögn
lögreglu. Upptök eldsins eru ókunn.
Þykkur svartur reykur myndaðist við brunann og talsvert tjón
varð á innanstokksmunum vegna
reyks, sóts og vatns. Húsið er
óíbúðarhæft og dvelja móðirin og
börnin núna hjá vinafólki þar sem
þau munu halda upp á jólin.
SDG

¶ETTA ER VERK UM LÅFIÈ SJ¹LFT
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*ËL Å STORMI
(ERRA +ARL 3IGURBJÎRNSSON BISKUP
SKRIFAR UM FRIÈ OG GLEÈI JËLAH¹TÅÈ
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&INNSKI JËLASVEINNINN VINS¾LL

Fær 700 þúsund bréf í ár

6IGGË KVADDI
MEÈ TAPI
&LENSBURG TAPAÈI
SÅNUM SÅÈASTA
LEIK UNDIR STJËRN
6IGGËS 3IGURÈS
SONAR GEGN +IEL Å
ÖÕSKU ÒRVALSDEILD
INNI Å G¾R

(%,3).+) !0 Jólasveininum í

Finnlandi berast jafnan býsnin öll
af bréfum en sjaldan hafa bréfin
verið fleiri en í ár. Nú þegar eru
bréfin orðin 600 þúsund, og venjan
er sú að ekki færri en hundrað
þúsund bætist við eftir jólin.
Þetta segir Riitta Mattila,
yfirpóstálfur á Pósthúsi jólasveinsins í norðanverðu Finnlandi, þangað sem allur póstur
sem skrifaður er til jólasveinsins
berst. „Sífellt fleiri eru að skrifa
og við gætum náð nýju meti,“
bætti Riitta við.
Bretar eru manna duglegastir
við skrifin, en um það bil helmingur bréfanna kemur frá Bretlandseyjum. Ítalir og Pólverjar láta
ekki heldur sitt eftir liggja og
senda jafnan fjölmargar línur til
sveinka í Finnlandi.
GB
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HVÎSS SUNNAN ¹TT Å FYRSTU ,¾GIR
ÖEGAR H¹TÅÈ GENGUR Å GARÈ SÅST ÖË
ALLRA AUSTAST 6ÅÈA RIGNING NÒ MEÈ
MORGNINUM EN SÅÈAN SM¹SKÒRIR
EN ÖË LENGST AF RIGNING SUNNAN
6ATNAJÎKULS (ITI   STIG Å DAG
SVALAST Å KVÎLD
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Gleðileg jól!
3AMGÎNGUR¹ÈHERRA TELUR AÈ RÁTTILEGA HAFI VERIÈ STAÈIÈ AÈ HLUTAFÁLAGAV¾ÈINGU

Flugmálin í eðlilegum farvegi
3!-'®.'52
Viðbragðsáætlun
Flugmálastjórnar hefur verið
samþykkt af Alþjóðaflugmálastofnuninni. Áætlunin fjallar um
hvernig flugumferð verði stýrt í
kringum Ísland og á Norður-Atlantshafssvæðinu, með einungis 26
flugumferðarstjóra, en um sextíu
flugumferðarstjórar hafa ekki
viljað ganga til liðs við nýtt hlutafélag, Flugstoðir ohf., sem tekur
við rekstrarhluta Flugmálastjórnar eftir áramót.
Engar viðræður eru í gangi
milli Flugstoða og flugumferðarstjóranna, þrátt fyrir fyrirséðar
tafir á flugi og ýmislegt óhagræði
fyrir flugfélögin, en forsvarsmenn þeirra hafa lýst miklum
áhyggjum af gangi mála.

Loftur Jóhannsson, formaður
flugumferðarstjóra, hefur sent
fjölmiðlum tölvupóst frá Ólafi
Sveinssyni,
stjórnarformanni
Flugstoða. Samkvæmt póstinum
virðist sem taka hafi átt kjaramál
til umræðu milli Flugstoða og
flugumferðarstjóra í september,
en það hefur verið bitbein deiluaðila hvort kaup og kjör skuli ræða.
Ólafur segir Loft hafa slitið orð
sín úr tölvupóstinum úr samhengi.
Í honum hafi einungis verið vísað
til skoðunar á kjarasamningsaðild
en ekki á kjarasamningnum sjálfum. „Það var skýrt tekið fram frá
fyrsta degi að við myndum ekki
opna launaliðinn,“ segir Ólafur.
Sturla Böðvarsson samgönguráðherra neitar ekki að hann hafi

Gleðileg jól!
Opið 10–13

vissar áhyggjur af deilunum, en
telur málið þó í eðlilegum farvegi:
„Það er búið að gera allt sem hægt
er til að þetta geti orðið áfallalaust.“ Bíða verði og sjá hversu
margir flugumferðarstjórar fáist
til starfa, segir Sturla: „Ég á þá
ósk heitasta að þetta ágæta fólk
komi til starfa.“ Samgönguráðherra er ekki í vafa um að rétt hafi
verið að málum staðið þegar farið
var út í að breyta rekstri Flugmálastjórnar. Samningaviðræðurnar hafi í raun gengið ótrúlega
vel þar til flugumferðarstjórar
kynntu nýjar launakröfur. „En við
verðum að vona að þetta leysist.
Eins og staðan er núna er þetta allt
í eðlilegum farvegi. Svo stígum
við næstu skref.“
KËÖ

Gjafabréf - harður pakki en samt mjúkur
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3T¾RSTA HLJËMPLÎTUFYRIRT¾KI Å HEIMI LÕSIR YFIR ¹HUGA ¹ AÈ SEMJA VIÈ 'ARÈAR 4HËR #ORTES ËPERUSÎNGVARA

'ARÈAR 4HËR EFTIRSËTTUR AF HLJËMPLÎTURISA
-%..).' Stærsta hljómplötufyrirtæki í

Loftur, er allt loft úr viðræðum
eða munuð þið ná lendingu
fyrir áramót?
¶AÈ HEFUR ÖVÅ MIÈUR ALDREI VERIÈ
NEITT LOFT Å ÖESSUM VIÈR¾ÈUM EN ÁG
VONA AÈ ÖAÈ VERÈI H¾GT AÈ BL¹SA
LOFTI Å Ö¾R EFTIR JËL
,OFTUR *ËHANNSSON ER FORMAÈUR &ÁLAGS
ÅSLENSKRA FLUGUMFERÈARSTJËRA SEM DEILIR
NÒ VIÈ SAMGÎNGUYFIRVÎLD VEGNA HLUTAFÁ
LAGSV¾ÈINGAR &LUGM¹LASTJËRNAR

&LËTTAMENN ¹ ¥SLANDI

50 ár frá komu
Ungverjanna
&,«44!-%.. Fimmtíu ár eru í dag

liðin frá komu fyrstu flóttamannanna til Íslands. Þeir voru á meðal
þeirra 200.000 Ungverja sem flúðu
land eftir innrás Sovétmanna.
Mikill fjöldi Ungverja hélt til
Austurríkis, þar sem stjórnvöld,
Flóttamannastofnun Sameinuðu
þjóðanna og Alþjóðasamband
Rauða krossins unnu að því að
veita fólkinu skjól og aðstoð.
Óskað var eftir aðstoð frá ríkjum
víða um heim og buðu íslensk
stjórnvöld 52 flóttamönnum hæli
hér á landi. Ísland hafði þá verið
aðili að flóttamannasamningi SÞ í
tæpa tíu mánuði, en í dag hefur
531 flóttamaður hlotið hæli á
Íslandi.
SUN

,%.4 (%),5 /' (®,$.5 !LLS ËVÅST VAR
HVORT H¾GT YRÈI AÈ LENDA VEGNA VEÈURS
ÖAR TIL ¹ SÅÈUSTU STUNDU
&2¡44!",!¨)¨!&0

'EIMSKUTLAN $ISCOVERY

Lenti heil eftir
13 daga ferð
&,«2¥$! Bandaríska geimskutlan

Discovery lenti í Flórída á
föstudagskvöld með sjö manna
áhöfn. Óvissa hafði ríkt um
lendinguna vegna veðurs, en
mikil rigning var í Flórída og
hvasst í Kaliforníu, sem var
varalendingarstaður skutlunnar.
Ekki kom í ljós að mögulegt yrði
að lenda í Flórída fyrr en
klukkutíma fyrir lendingu.
Discovery fór í 13 daga ferð til
alþjóðlegu geimstöðvarinnar, þar
sem gert var við stöðina. Þriðju
geimferðinni á vegum NASA á
þessu ári er því lokið, en geimferðastofnunin áætlar að fara í
fimm ferðir á næsta ári.
SUN

²TG¹FA &RÁTTABLAÈSINS

Kemur næst út
á miðvikudag
Fréttablaðið kemur næst út
miðvikudaginn 27. desember.
Móttaka Fréttablaðsins er
lokuð í dag, á jóladag og annan í
jólum en opið verður aftur á
miðvikudag. Smáauglýsingadeildin er lokuð á sama tíma og verður
opnuð aftur klukkan átta á
miðvikudagsmorgni.

&2!++,!.$
(UNDRAÈA BÅLA ¹REKSTUR
4UTTUGU OG FJËRIR SLÎSUÈUST ÖAR AF
FIMM ALVARLEGA Å  TIL  BÅLA
¹REKSTRI ¹ HRAÈBRAUT Å &RAKKLANDI Å G¾R
5M ¹TTATÅU STRANDAGLËPAR VORU FLUTTIR Å
SAMKOMUHÒS Å GRENNDINNI 4ILDRÎGIN
ERU ËKUNN EN MIKIL ÖOKA VAR ¹ SV¾È
INU ÖEGAR SLYSIÈ VARÈ

heimi, Universal, hefur lýst yfir áhuga á að
semja við Garðar Thór Cortes óperusöngvara um útgáfu í Bretlandi og um allan heim.
Forstjóri Universal Classic & jazz í
Bretlandi hefur fylgst náið með Garðari
síðustu tvo mánuði og í síðustu viku voru
Garðar og Einar Bárðarson boðaðir á fund í
höfuðstöðvar fyrirtækisins.
„Universal mun kynna tilboð sitt fyrir
okkur í byrjun janúar. Auðvitað er það
spennandi. Þetta verður þó bara allt að
koma í ljós. En það er gaman að þeir skuli
taka eftir því sem við erum að gera,“ sagði
Garðar sem kom heim frá Bretlandi seint á
föstudagskvöldið.
Hljómplötufyrirtækið Believer Music í
Bretlandi, sem er í mestum hluta í eigu

Einars Bárðarsonar og fjárfestingasjóðsins
Tónvís, gerði í haust framleiðslu og útgáfusamning við Garðar. Í kjölfarið hélt Garðar
í mikla tónleikaferð með Katherine Jenkins
en með henni kom Garðar fram á 27
tónleikum. Gagnrýnendur hafa hlaðið
tenórinn hrósi og hefur honum oftar en einu
sinni verið líkt við Pavarotti.
„Við erum í þeirri skemmtilegu stöðu að
geta gefið þessa plötu út sjálfir en hins
vegar hefur Universal sterkasta dreifingarkerfi í heimi og gríðarlega mikla þekkingu
þegar kemur að markaðssetningu og
kynningu á klassískri tónlist,“ sagði Einar
Bárðarson.
Í síðustu viku átti Universal níu af tíu
söluhæstu plötunum á listanum yfir söluhæstu klassísku plöturnar í Bretlandi.
SDG
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GAMAN AÈ 5NVERSAL SKULI TAKA EFTIR VERKUM SÅNUM

Ríflega tvö þúsund
leituðu aðstoðar
Hjálparstofnunum bárust rúmlega 2.000 umsóknir fyrir þessi jól og er það
nokkur aukning frá því í fyrra. Að baki hverri umsókn eru að meðaltali 2,4 einstaklingar. Talsvert fleiri ellilífeyrisþegar leita aðstoðar nú en áður.
(*,0!234!2& Á bilinu 1.600 til
1.700 manns sóttu um aðstoð
Hjálparstarfs
kirkjunnar
og
Mæðrastyrksnefndar um þessi
jól, að sögn Jónasar Þóris Þórissonar, framkvæmdastjóra Hjálparstarfs kirkjunnar. Að baki hverri
umsókn eru þó að meðaltali 2,4
einstaklingar. Samtökin hafa unnið
saman undanfarið og auk þess
leggur Reykjavíkurdeild Rauða
krossins þeim lið. Þórir segir það
aukningu um 150 til 200 umsóknir
síðan í fyrra.
Ragnhildur G. Guðmundsdóttir, formaður Mæðrastyrksnefndar, segist sjá sömu andlitin ár eftir
ár. „En það eru alltof margir nýir
sem bætast við. Þeir hópar sem
bætast við eru helst eldri borgarar, öryrkjar og ungt fólk sem er að
hefja búskap. Fólk sem þarf að
lifa á 100 þúsund krónum á mánuði getur ekki tekið þátt í lífsgæðakapphlaupinu og mér finnst
misskiptingin í þjóðfélaginu orðin
gríðarleg.“
Vilborg Oddsdóttir, félagsráðgjafi hjá Hjálparstarfi kirkjunnar,
tekur í sama streng. „Það hefur aukist að ellilífeyrisþegar leiti aðstoðar
okkar og erlendir verkamenn eru
einnig nýr hópur sem leitar sér
aðstoðar þótt hann sé ekki stór.“
Fjölskylduhjálpin veitti fimm
hundruð fjölskyldum aðstoð fyrir
þessi jól og var hópur nýrra styrkþega þó nokkur. Ásgerður Jóna
Flosadóttir, formaður Fjölskylduhjálparinnar, segir mest áberandi
hópana vera ungar einstæðar
mæður á örorkubótum, erlenda
verkamenn og forsjárlausa einhleypa karlmenn.

3AMIÈ UM SMÅÈI VARÈSKIPS

Verður tilbúið
um mitt ár 2009
®29'')3-, Skrifað var í gær

*«,!²4(,545. ,/+)¨ !ÈALHEIÈUR &RANTZDËTTIR FR¹ -¾ÈRASTYRKSNEFND OG 6ILBORG
/DDSDËTTIR HJ¹ (J¹LPARSTARFI KIRKJUNNAR HAFA AÈSTOÈAÈ FJÎLDA EINSTAKLINGA OG FJÎL
SKYLDNA FYRIR ÖESSI JËL

„Vegna þess fjölda sem leitaði
aðstoðar fyrir þessi jól var brugðið á það ráð að reisa tjald einn
úthlutunardaginn en þann dag
leituðu yfir 200 manns aðstoðar
okkar. Það var Theódóra Þorsteinsdóttir markaðsstjóri Smáralindar sem tók tjaldið á leigu og
lét koma því upp.“
Nú geta fyrirtæki og einstaklingar styrkt fjölskyldur með
milligöngu Fjölskylduhjálparinn-

ar en þetta er nýtt verkefni sem
kallast Hjartagjöf. Ásgerður
segir verkefnið felast í því að
Fjölskylduhjálpin sjái um að
finna fjölskyldu og tengja hana
styrkþega. „Verkefnið fer vel á
stað og fyrir skömmu ákvað eitt
fyrirtæki að styrkja fjölskyldu
um 75 þúsund krónur sem kom
sér afskaplega vel.“
HUGRUN FRETTABLADIDIS
STIGUR FRETTABLADIDIS

&ÁLAGSM¹LAR¹ÈHERRA VERÈUR AÈ STÎRFUM MILLI JËLA OG NÕ¹RS

Neyðarfundur um Byrgið
&¡,!'3-, Allir þeir aðilar sem

komu að, eða hefðu átt að koma að,
rekstri og eftirliti með Byrginu,
kristilegu líknarfélagi, verða kallaðir á fund í félagsmálaráðuneytinu milli jóla og nýárs. Félagsmálaráðuneytið sendi Byrginu
fyrirspurn þann 19. desember og
bárust svörin í fyrradag. Þau,
ásamt öðrum gögnum, þykja gefa
tilefni til frekari rannsóknar. Taka
skuli til athugunar stjórn og eftirlit með Byrginu í gegnum árin.
Að sögn Þórs Jónssonar, upplýsingafulltrúa
félagsmálaráðherra, á að upplýsa um málefni
Byrgisins svo hægt verði að taka
ákvörðun í ráðuneytinu á málefnalegum, traustum grunni. Þór segir
að boðaðir verði „menn eða stofnanir sem hafa komið að rekstrinum með ýmsum hætti, til dæmis
þeir sem hafa vísað mönnum til
[Byrgisins] í vist. Einnig opinber-

&2 5.$)22)45.)..) "JÎRN "JARNA
SON SKRIFAÈI UNDIR SAMNING UM GERÈ
VARÈSKIPS

undir samning um að skipasmíðafyrirtækið ASMAR í Chile myndi
smíða nýtt varðskip fyrir íslensk
stjórnvöld. Björn Bjarnason
dómsmálaráðherra, Árni Mathiesen fjármálaráðherra og Carlos
Fanta de la Vega, forstjóri
ASMAR, skrifuðu undir samning
þess efnis í gær.
Varðskipið verður öflugra og
betur búið en varðskipin sem eru
fyrir, Ægir og Týr. Það verður 93
metra langt, sextán metrar á
breidd og samtals 4.000 brúttótonn.
Skipið verður hannað af Rolls
Royce í Noregi auk þess sem
aðalvélar skipsins verða frá Rolls
Royce.
Heildarkostnaður vegna
skipasmíðinnar nemur 29,4
milljónum evra eða rúmum 2,6
milljörðum króna. Skipið verður
tilbúið um mitt ár 2009.
MH

3AMIÈN STYRKIR !MNESTY

Fjárstuðningur
í stað jólakorta
3492+52 Samiðn, samband
iðnfélaga, ákvað að veita Íslandsdeild Amnesty International
fjárstuðning um þessi jól í stað
þess að senda út jólakort.
Í tilkynningu frá Samiðn segir
að starf Amnesty International
samræmist í mörgu starfi
verkalýðsfélaga víða um heim en
hér á landi hafi Samiðn tekið
virkan þátt í að gæta að réttindum, kjörum og aðbúnaði erlends
verkafólks hérlendis. Mikil
aukning erlends verkafólks á
Íslandi kalli á aukna eftirfylgni
með stöðu þeirra og réttindi.
SDG

,®'2%',5&2¡44)2
-IKIÈ UM RÒÈUBROT

'5¨-5.$52 ¥ "92').5 -¹LEFNI 'UÈMUNDAR VERÈA EKKI TEKIN TIL SKOÈUNAR AÈ SVO STÎDDU
HJ¹ FÁLAGSM¹LAR¹ÈUNEYTINU ÖAR SEM ÖAU S¾TA NÒ LÎGREGLURANNSËKN
&2¡44!",!¨)¨2«"%24

ar stofnanir sem hefðu átt að koma
að málunum. Við viljum bara upplýsa málið.“
Félagsmálaráðuneytið mun að
svo stöddu ekki athuga sérstaklega málefni Guðmundar Jónssonar, forstöðumanns Byrgisins, enda

sé hans hlutur í málinu í lögreglurannsókn.
Nú styttist í að öll kurl komi til
grafar, segir Þór, því fyrstu niðurstöður úr rannsókn Ríkisendurskoðunar á fjármálum Byrgisins
verði birtar fyrir áramót.
KËÖ

4ALSVERÈAR ANNIR VORU HJ¹ LÎGREGLU Å
'RUNDARFIRÈI AÈFARANËTT LAUGARDAGSINS
VEGNA VEÈURS -IKIÈ VAR UM FOK OG
RÒÈUBROT OG VORU BJÎRGUNARSVEITIR
LÎGREGLA OG SLÎKKVILIÈ AÈ ALLA NËTTINA
4ELUR LÎGREGLA AÈ MIKIÈ EIGNATJËN HAFI
HLOTIST AF

3AUTJ¹N ÖURFTU AÈSTOÈ
.OKKUÈ ËVEÈUR VAR Å «LAFSVÅK AÈFARA
NËTT LAUGARDAGS '¹MUR FAUK OG
BJÎRGUNARSVEITUM B¹RUST  BEIÈNIR
UM AÈSTOÈ -INNIH¹TTAR FOK VORU Å
3TYKKISHËLMI
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Gleðileg jól
Við óskum landsmönnum, nær og fjær, gleðilegra jóla og árs og friðar
um leið og við þökkum viðskiptavinum ánægjuleg samskipti og traustið
sem þeir hafa sýnt okkur á árinu sem er að líða.
Starfsfólk Toyota
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-AÈUR ¹K¾RÈUR FYRIR STËRFELLT KËKAÅNSMYGL LOSNAÈI ÒR G¾SLUVARÈHALDI

,OFT¹R¹S Å !FGANISTAN

,AUS VEGNA SEINAGANGS DËMSTËLA

Einn leiðtoga
talíbana fallinn

"ANDARÅKJADALUR
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$«-3-, Karlmaður sem ákærður
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hefur verið fyrir þátttöku í stórfelldu kókaínsmygli hingað til lands
losnaði á föstudag úr gæsluvarðhald vegna dráttar sem orðið hafði
á málsmeðferð í Héraðsdómi.
Maðurinn hafði setið í gæsluvarðhaldi frá 10. ágúst. Hann var
hnepptur í fangelsi ásamt fjórum
öðrum vegna tilraunar til að
smygla til landsins tæplega tveimur kílóum af kókaíni 9. ágúst.
Fíkniefnin fundust við leit í farangri stúlku þegar hún kom til
landsins um Keflavíkurflugvöll.
Þáttur mannsins í málinu er talinn
verulegur þar sem hann hafi viðurkennt að hafa farið til Spánar,

3$2
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sótt þar efnið, fengið það burðardýri og skipulagt innflutninginn.
Hæstiréttur hefur tekið undir það
álit ákæruvalds að fyrir liggi
sterkur grunur um að maðurinn
hafi framið brot sem geti varðað
hann allt að 12 ára fangelsi.
Héraðsdómur hafði nýverið
úrskurðað manninn í gæsluvarðhald til 25. janúar. Hann kærði til
Hæstaréttar, sem segir í dómi
sínum að verjandi hans hafi í síðasta mánuði óskað eftir því að
aðalmeðferð færi fram fyrir 20.
desember, en þá rann gæsluvarðhald mannsins út.
Héraðsdómari hefði bókað að
ekki væri hægt að verða við því

(34)2¡4452 ¥3,!.$3 b3¾TI SAKBORN
INGUR G¾SLUVARÈHALDI HVÅLIR SÒ SKYLDA
¹ DËMARA AÈ HRAÈA MEÈFERÈ M¹LSINS m
SAGÈI Å DËMNUM

sökum anna. Hæstiréttur taldi þá
skýringu ekki fullnægjandi og
felldi gæsluvarðhaldsúrskurðinn
úr gildi.
JSS

"!.$!2¥+). Bandaríski herinn
greindi frá því í gærmorgun að
einn af fjórum helstu leiðtogum
talíbana í Afganistan, Akhtar
Mohammed Osmani, hefði fallið í
loftárás á þriðjudag. Tveir
liðsmenn uppreisnarsveita
talíbana féllu einnig í árásinni
sem bandaríski herinn gerði
nærri landamærum Pakistana.
Osmani er sagður hafa verið
náinn samstarfsmaður múllah
Omars, helsta leiðtoga talíbana,
og tengst Osama bin Laden.
Osmani mun hafa leitt talíbana í
suðurhluta Afganistans, en
töluverð átök hafa verið á því
svæði undanfarið.
SUN

(ELGIHALD UM JËL OG ¹RAMËT

3EX M¹NAÈA FANGELSI

Mörg hundruð messur og
helgistundir

Skallaði og sló
mann í andlitið
$«-3-, Erlendur karlmaður

hefur verið dæmdur í sex mánaða
fangelsi fyrir að hafa skallað
annan mann og slegið hann í
andlit með glerglasi þannig að
töluverðir áverkar hlutust af.
Árásin átti sér stað á skemmtistað í Reykjavík. Dómurinn, sem
kveðinn var upp í Héraðsdómi
Reykjavíkur, er skilorðsbundinn
til þriggja ára.
Árásarmaðurinn var jafnframt
dæmdur til að greiða fórnarlambinu 150 þúsund krónur, auk um
360 þúsund króna í sakarkostnað.

(%,')(!,$ Messur og helgistundir

hjá þjóðkirkjunni verða á milli sex
og sjö hundruð yfir hátíðarnar.
Í Reykjavík, Seltjarnarnesi og
Kópavogi verða um 160 messur og
helgistundir dagana 24. til 26.
desember og um áramót, í
kirkjum, á sjúkrahúsum, dvalarheimilum og víðar.
Víða verður samverustund í
kirkjum um eftirmiðdag í dag
fyrir börn sem reynist stundum
erfitt að þreyja daginn.
Um allt land er messað fyrir
fólk sem ekki getur sótt kirkju af
ýmsum ástæðum. Þannig er
helgihald um jól á sjúkrahúsum,
heilsugæslustofnunum og
fangelsum. Einnig verður sérstök
messa í kirkju heyrnarlausra.
SDG

%RFIÈUR MORGUNN ¹ )NDLANDI

Óðir fílar gerðu
árás á þorpsbúa
).$,!.$ !0 Nærri 120 óðir fílar
gerðu árás á hundrað þúsund
manna þorp norðaustantil á
Indlandi snemma á þriðjudagsmorgun. Flestir íbúanna í
þorpinu Hojai voru sofandi
þegar fílarnir komu æðandi ofan
úr fjallshlíðinni sem þorpið
stendur við. Að minnsta kosti
tveir þurftu að fara á sjúkrahús
vegna meiðsla sem hlutust af
atganginum.
Það tók um það bil fimm
klukkustundir að koma nærri 70
fílum út úr bænum, en hinum
tókst að safna saman á skólalóð
sem lögreglumenn og skógarverðir stóðu vörð um.
Á undanförnum árum hefur
sífellt verið þrengt meir að
búsvæðum fíla á þessum slóðum,
með þeim afleiðingum að þeir
leita inn í mannabyggðir í leit að
æti.
GB

JSS

7),3/. -55'! ¶YRLA ,ANDHELGISG¾SLUNNAR BJARGAÈI SKIPVERJUM 7ILSON -UUGA FR¹ BORÈI ¹ ÖRIÈJUDAG 3KIPIÈ STENDUR ENN ÖR¹TT

FYRIR VONSKUVEÈUR SÅÈUSTU DAGA SEM BENDIR TIL ÖESS AÈ F¹TT F¹I ÖVÅ HAGGAÈ
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Skipið stefndi í aðra
átt en áttaviti sýndi

"/./ 3®.'6!2) 5

$ROTTNING TIGNAR ROKKARA

Bilaður áttaviti, sem gaf til kynna ranga stefnu Wilson Muuga, olli strandinu á
þriðjudagsnótt. Þetta kom fram í sjóprófi í fyrradag. Líklega verður beðið með
að dæla olíunni úr skipinu þangað til eftir jól. Svartolía hefur lekið úr skipinu.
Sjópróf vegna strands
flutningaskipsins Wilson Muuga
fóru fram fyrir Héraðsdómi
Reykjaness í fyrradag. Fram kom
að ekki hefði aðeins sjálfstýring
skipsins bilað heldur einnig svonefndur gírókompás sem gaf til
kynna að stefna skipsins væri sú
sem til var ætlast þrátt fyrir að
skipið hefði hrakist af leið vegna
hliðarvinds.
Fram kom við sjóprófið að yfirstýrimanni skipsins, sem var við
stjórnvölinn þegar slysið varð,
hafi ekki verið kunnugt um að
gírókompásinn hefði bilað fyrr í
mánuðinum og gert hafi verið við
hann 6. desember. Hefði hann
vitað það hefði hann vitaskuld
verið mun varari um sig.
Þá kom fram að skipverjar á

3*«3,93

ingarinnar sjálfrar. Enn sem
komið er hafi veður verið of slæmt
til að hægt væri að athafna sig svo
lengi í einu. Vissulega hafi lægt
inni á milli en aldrei nógu lengi og
því verði beðið með aðgerðir fram
yfir jól nema alvarlegur olíuleki
geri vart við sig.
Þyrla
Landhelgisgæslunnar
flutti nokkra menn út í skipið í
gærmorgun til að koma upp siglingaljósum á skipinu og einstreymislokum í botn þess fyrir olíuna.
Mennirnir voru á skipinu í fáeinar
klukkustundir og á meðan fór þyrlan í könnunarflug að kanna hvort
olía hefði lekið úr skipinu. Einhver
svartolía hefur lekið úr botntönkum skipsins og lá taumur hennar í
átt til lands.
STIGUR FRETTABLADIDIS

Wilson Muuga hefðu að beiðni
danska varðskipsins Tritons gert
klárt fyrir uppgöngu varðskipsliða sem sendir voru yfir á gúmbát, en hefðu ekki óskað eftir því
og varað við því að afar erfitt væri
að komast um borð vegna öldugangs. Eins og kunnugt er drukknaði 25 ára danskur sjóliði við
björgunaraðgerðirnar.
Wilson Muuga færðist lítillega
nær landi í fyrrinótt en að sögn
Hávars Sigurjónssonar, upplýsingafulltrúa Umhverfisstofnunar,
telja menn skipið hafa staðið af
sér það mikið hvassviðri og stórstreymi að óhætt sé að treysta því
að það muni standa enn eftir jól.
Um tíu klukkustundir þarf til að
koma búnaði út í skipið til að dæla
olíunni burt og annað eins til dæl-

Bono verður
heiðursriddari
"2%4,!.$ Elísabet II Englandsdrottning hefur ákveðið að sæma
írska rokkarann Bono, söngvara
sveitarinnar U2, heiðursriddaratign fyrir störf hans í tónlistargeiranum og baráttu hans fyrir
mannúðarmálum.
Bono mun taka við viðurkenningunni úr hendi breska sendiherrans á Írlandi snemma á
næsta ári. Hann fær hins vegar
ekki að kalla sig Sir Bono, eins og
Bítillinn Paul McCartney og fleiri
nafntogaðir menn, þar sem aðeins
er um heiðursriddaratign að
ræða. Sækja þurfti um sérstaka
undanþágu vegna málsins þar
sem Írar mega ekki taka við
konunglegum viðurkenningum
frá Bretum.
SH

SigurðurÞ.Ragnarsson,
veðurfræðingur

Opnunartímar
um jól og áramót 2006-2007
24. des. Lokað
25. des. Lokað
26. des. kl. 13:00 - 18:00
27. des. kl. 13:00 - 18:00
28. des. kl. 13:00 - 18:00
29. des. kl. 13:00 - 20:00
30. des. kl. 13:00 - 18:00
31. des. kl. 10:30 - 15:00
1. jan. Lokað
2. jan. kl. 13:00 - 18:00

GLEÐILEG JÓL
Jæja, þá eru jólin
loks að ganga í garð
eftir illviðrasaman
veðurkafla að undanförnu. Við getum huggað okkur við það að
ekki er að sjá illviðrakafla það sem eftir lifir
árs. Það verður þó
strekkingur í dag en
lægir með kvöldinu.
Yfirleitt verður hlýtt um
jólin og því verða þau
með rauðu sniði. Ég vil
nota tækifærið og óska
lesendum öllum gleðilegra jóla.
VEÐURHORFUR
Í BORGINNI Í DAG
Sunnan strekkingur.
Lægir í kvöld. Rigning
og síðar smáskúrir. Hiti
4-8 stig, svalast í kvöld.
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* Vindhraði er í metrum á sekúndu.
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8
Kaupmannahöfn
Þórshöfn
Osló
Stokkhólmur
Gautaborg

Yfirleitt 8-13 m/s.
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8Û&OpWWskýjað
Û&VNêMDè
Û&KiOIVNêMDè
Û&KiOIVNêMDè
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7

6

5

3

3
5-13 m/s, úrkomulítið.

London
París
Frankfurt
Friedrichshafen
Berlín

Û&KiOIVNêMDè
Û&KHLèVNtUW
Û&KHLèVNtUW
Û&KiOIVNêMDè
Û&VN~ULU

Alicante
Mallorca
Algarve
Krít
Las Palmas

Û&KiOIVNêMDè
Û&KiOIVNêMDè
Û&KiOIVNêMDè
Û&KHLèVNtUW
Û&KiOIVNêMDè
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GÓÐ HUGMYND
FRÁ ÍSLANDI

ÓSKUM LANDSMÖNNUM ÖLLUM, NÆR OG FJÆR,
GLEÐILEGRAR JÓLAHÁTÍÐAR.



+*®2+!33)..

!NDERS &OGH 2ASMUSSEN GAGNRÕNDUR HARÈLEGA AF STJËRNARANDSTÎÈUNNI

¶RËUNARSAMVINNUSTOFNUN

Mistúlkaði bandarískt skjal

Fjórðungurinn
fer til Malaví

Stjórnarandstaðan í
Danmörku gagnrýnir nú Anders
Fogh Rasmussen forsætisráðherra fyrir að hafa mistúlkað
orðalag í minnisblaði frá George
W. Bush Bandaríkjaforseta um
fanga frá Afganistan. Bandaríkjamenn sjálfir túlki orðalagið með
allt öðrum hætti.
Fogh Rasmussen hefur frá
árinu 2002 staðið á því fastara en
fótunum að í þessu minnisblaði,
sem er frá því í febrúar árið 2002,
lýsi Bush því ótvírætt yfir að
Bandaríkjamenn ætli að fara í
einu og öllu að ákvæðum Genfarsáttmálanna um stríðsfanga að því
er varðar meðferð fanga frá

$!.-®2+

Borðar þú skötu um jólin?
*¹
.EI
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Drekkur þú malt og appelsín
um jólin?
3EGÈU SKOÈUN ÖÅNA ¹ VISIRIS

"ANDARÅKJAMENN Å ¥RAK

Átta ákærðir
fyrir stríðsglæp
"!.$!2¥+). !0 Ákærur á hendur
átta bandarískum hermönnum
fyrir stríðsglæpi í Írak er stærsta
sakamálið á hendur Bandaríkjaher frá því
innrásin í Írak
hófst.
Fjórir óbreyttir hermenn eru
ákærðir fyrir
morð á 24
saklausum
íröskum borgurum, en að auki
34%7!24
eru fjórir
.!6!22%
yfirmenn
þeirra ákærðir fyrir að hafa
hylmt yfir með þeim.
Morðin áttu sér stað í bænum
Haditha í Írak á síðasta ári.
Mennirnir eru sagðir hafa myrt
fólkið eftir að einn félagi þeirra
varð fyrir sprengju og lést.
GB

'ËÈGERÈASÎFNUN Å +RINGLUNNI

Alls söfnuðust
4.000 jólagjafir
*«, Góðgerðasöfnun á jólagjöfum

handa börnum á Íslandi hefur
staðið yfir í Kringlunni og í ár
söfnuðust um 4.000 pakkar.
Fjölskylduhjálp Íslands og
Mæðrastyrksnefnd Reykjavíkur
sáu um að koma pökkunum til
þeirra sem á aðstoð þurftu að
halda fyrir jólin.
Undirtektir voru góðar og ljóst
að mörg börn munu gleðjast um
þessi jól fyrir tilstuðlan þeirra
sem lögðu sitt að mörkum í
söfnuninni. Þörfin er gríðarlega
mikil að sögn starfsfólks Fjölskylduhjálpar Íslands og Mæðrastyrksnefndar.
Íslandspóstur sá um að senda
pakka frítt til söfnunarinnar fyrir
þá sem búsettir eru utan höfuðborgarsvæðisins.
SDG

6IÈHORF ALMENNINGS ¹ ¥SLANDI

Jákvæðni í garð
Íbúðalánasjóðs
+®..5. Tæplega áttatíu prósent
Íslendinga eru jákvæð í garð
Íbúðalánasjóðs og tæp fjögur
prósent neikvæð. Þetta kemur
fram í könnun Capace
t.
Þetta er svipað og kom fram í
sambærilegri könnun sem gerð
var meðal fasteignakaupenda á
tímabilinu júlí til októberloka á
þessu ári. Þar sögðust tæp 76
prósent jákvæð en sjö prósent
neikvæð. Margir kvörtuðu undan
of lágu hámarksláni og takmörkunum vegna brunabótamats sem
hefti eðlilegar lánveitingar.
SDG

2%9+*!6¥+52"/2'
.ÕR FRAMKV¾MDASTJËRI
4ÅU MANNS HAFA SËTT UM STARF FRAM
KV¾MDASTJËRA "ARNAVERNDAR 2EYKJA
VÅKUR EN UMSËKNARFRESTUR RANN ÒT 
DESEMBER 2¹ÈIÈ VERÈUR Å STARFIÈ INNAN
TÅÈAR EN NÒVERANDI FRAMKV¾MDASTJËRI
ER (ALLDËRA 'UNNARSDËTTIR
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Afganistan, jafnvel þótt þeir séu
ekki skilgreindir sem stríðsfangar.
Þennan skilning hefur danska
stjórnin notað sem réttlætingu
fyrir því að danskir hermenn
afhendi bandarískum hermönnum
þá fanga sem Danir taka fasta í
Afganistan.
Nú hefur danska útvarpið hins
vegar upplýst að minnisblaðið
hafi Bandaríkjamenn þvert á
móti notað sem forsendu þess að
fara ekki að ákvæðum Genfarsáttmálanna, þar sem Bush sé
þarna að veita heimild til þess að
gera undanþágur varðandi þessa
fanga.
GB
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Íslands ver um 280 milljónum til
verkefna í Malaví á næsta ári, eða
um fjórðungi þess fjármagns sem
hefur verið samþykkt fyrir árið
2007. Gert er ráð fyrir að kostnaður
við verkefni á næsta ári nemi
rúmum 1.200 milljónum króna.
Þá hefur verið samþykkt að
veita 150 milljónum króna til
Úganda, 140 milljónum til Namibíu,
rúmum 130 milljónum til Mósambik, tæpum 100 milljónum til Srí
Lanka og ríflega 70 milljónum til
Níkaragva, auk um 80 milljónum
króna til samstarfs með frjálsum
félagasamtökum, innan lands sem
utan.
SH

Stjórnkerfisæfingar
auka flækjuferlið
Borgarstjóri segir stjórnskipulag Reykjavíkur undir stjórn R-listans vonlaust og
því nauðsynlegt að einfalda og bæta stjórnsýslu borgarinnar. Dagur B. Eggertsson hafnar því og segir kerfið hafa sparað peninga og skilað bættri þjónustu.
"/2'!2-, Við afgreiðslu fjár-

hagsáætlunar Reykjavíkurborgar
á þriðjudag sagði Vilhjálmur Þ.
Vilhjálmsson borgarstjóri að tiltekt vegna fortíðarvanda hefði
beðið nýs meirihluta eftir kosningarnar í vor.
Gaf hann stjórnskipulagi borgarinnar lága einkunn sem og fjármálastjórn gamla meirihlutans.
Vilhjálmur sagði stjórnskipulagið vonlaust „eftir nokkurra ára
stjórnkerfisæfingar undir forystu
borgarfulltrúa Dags B. Eggertssonar, sem aukið hefur flækjustigið í stjórnsýslu borgarinnar.“
Óhjákvæmilegt væri fyrir
meirihlutann að einfalda og bæta
stjórnsýsluna. Hafi stjórnendur
borgarinnar leitað leiða á undanförnum mánuðum við að veita
þjónustu með skilvirkari hætti og
minni tilkostnaði en áður.
Dagur B. Eggertsson hafnar
þessum útlistunum Vilhjálms.
„Það sem borgarstjóri kallar
æfingar
er
helmingsfækkun
nefnda og einföldun og straumlínulögun á öllu stjórnkerfinu,“
segir Dagur og bætir við að markmið breytinganna hafi verið að
færa þjónustuna eins nálægt borgarbúum og hægt hafi verið.
„Þetta hefur bæði sparað peninga og skilað betri þjónustu eins
og sést á ánægjumælingum.
Umbæturnar eru að mörgu leyti
hliðstæðar því sem okkar framsæknustu fyrirtæki í þjónustu
hafa innleitt hjá sér á sama árabili. Það þarf því að hafa stæka
fortíðarþrá til að átta sig ekki á að
breytingarnar hafa verið til bóta.“
Auk þess að gagnrýna stjórn-
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MAÈUR LOSAR J¹RNIN AF )RVING Å DËMSAL Å
6ÅN ¹ MIÈVIKUDAG
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Látinn laus eftir ár í fangelsi
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kerfið sagði Vilhjálmur að nýja
borgarstjórnin hefði hlotið í arf
„árlegt margra milljarða króna
gat milli almennra tekna og gjalda
aðalsjóðs.“ Því þyrfti að taka enn
frekar á vandanum á nýju ári og
ná fram hagræðingu í rekstri.
Dagur segir að með þeim orðum
sé borgarstjóri væntanlega að
vísa til þess að hluti tekna Reykja-
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víkurborgar komi í gegnum arðgreiðslur og ábyrgðagjald frá
Orkuveitunni. „Menn hafa stundum talað um þetta sem sérkennilegar tekjur til að nýta borgarbúum til heilla en það er ekki nokkur
einasta breyting á því í fjárhagsáætlun meirihlutans þannig að
þarna stangast algjörlega á orð og
gjörðir.“
BJORN FRETTABLADIDIS

&IMM ÅSLENSKIR FRIÈARG¾SLULIÈAR ¹ 3RÅ ,ANKA YFIR H¹TÅÈARNAR

Fá ekkert hangikjöt um jólin
+«,/-"« Starfsfólk Norrænu eftirlitssveitarinnar á Srí Lanka,
SLMM, hefur verið kallað til höfuðstöðva í Kólombó. Átök hafa
harðnað og brot beggja aðila,
stjórnarhers og tamílatígra, á
vopnahléssamningnum hafa aukist verulega, segir í tilkynningu
frá utanríkisráðuneytinu.
Þorfinnur Ómarsson, fjölmiðlafulltrúi SLMM, segir að einnig
hafi komið til jólafrí starfsmanna.
Um helmingur sveitarinnar sé í
jólafríi og vegna fyrirsjáanlegrar
manneklu þótti hentugt að kalla
fólkið saman og skoða stöðu mála.
Yfir jólin verða fimm Íslendingar við skyldustörf í eftirlitssveitunum. Jólin þar eystra eru
ansi frábrugðin hátíðinni hér
heima. Aðalbjörn Sigurðsson og
María Jespersen friðargæsluliðar ætla ekki að herma eftir
íslenskum jólum á Srí Lanka. Þau

!534522¥+) !0 Breski sagnfræðingurinn og rithöfundurinn David
Irving var í liðinni viku látinn
laus úr fangelsi í Austurríki, en
vegna þoku í Lundúnum seinkaði
heimför hans.
Í fangelsinu hafði hann dúsað í
þrettán mánuði er dómstóll í
Vínarborg úrskurðaði að afgangurinn af þriggja ára fangelsisdómi, sem hann var dæmdur til
fyrr á árinu fyrir að véfengja
helförina gegn gyðingum í ræðum
sem hann hélt í Austurríki árið
1989, skyldi skilorðsbundinn.
Samkvæmt austurrískum
lögum liggur allt að tíu ára
fangelsisrefsing við því að afneita
helförinni.
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4VEGGJA M¹NAÈA FANGELSI

Skallaði og
kýldi til blóðs
$«-3-, Átján ára gamall maður

var dæmdur í tveggja mánaða
skilorðsbundið fangelsi fyrir
líkamsárás í Héraðsdómi Vestfjarða á miðvikudaginn. Maðurinn kýldi og skallaði jafnaldra
sinn í andlitið fyrir utan dansstað
nóvember í fyrra. Maðurinn hlaut
glóðarauga hægra megin á
andlitinu, blóðnasir og bólgið nef.
Þegar refsingin yfir manninum var ákveðin var litið til þess
að þrátt fyrir ungan aldur hefur
maðurinn áður verið sakfelldur
fyrir ofbeldisbrot. En það var virt
honum til málsbóta að hafa játað
brot sitt fyrir dómi.
IFV
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halda til borgarinnar Batticaloa í
dag og borða þar með vinum. „Við
gerum bara það besta úr þessu.
Maður tekur ekki stemninguna
með sér og við komum ekki með
hangikjöt eða laufabrauð með
okkur,“ sagði Aðalbjörn. Þess í

stað ætla friðargæsluliðarnir að
gera jólin eins frábrugðin hinum
hefðbundnu og hugsast má og
skella sér í partí í kvöld. Enda lítt
jólalegt á eyjunni; hitinn milli 27
og 34 gráður og við hámark regntímabilsins.
KËÖ

,ÎGREGLAN Å 2EYKJAVÅK STÎÈVAÈI SEX
ÎKUMENN Å FYRRINËTT SEM ALLIR VORU
GRUNAÈIR UM AÈ AKA UNDIR ¹HRIFUM
2ËLEGT VAR HJ¹ LÎGREGLU F¹MENNT Å
MIÈB¾NUM OG ÎLVUN HËFLEG

3LASAÈIST LÅTILS H¹TTAR
%INN VAR FLUTTUR ¹ SJÒKRAHÒS EFTIR
¹REKSTUR TVEGGJA BÅLA ¹ 'LER¹RGÎTU ¹
!KUREYRI UM H¹DEGISBIL Å G¾R -EIÈSLI
HINS SLASAÈA VORU ÖË EKKI TALIN
ALVARLEG
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.Õ REGLUGERÈ UM KOMUGJÎLD ¹ HEILSUG¾SLUSTÎÈVAR

Ósjúkratryggðir
borgi 6.100 krónur
(%),"2)'¨)3-, Þeir sem ekki eru

sjúkratryggðir þurfa að greiða
6.100 krónur í komugjöld á heilsugæslustöðvar, samkvæmt nýrri
reglugerð
heilbrigðisráðherra.
Áður þurftu viðkomandi að greiða
4.000 krónur.
Önnur komugjöld í heilbrigðiskerfinu hækka um 10,5 prósent
og svarar hækkunin til hækkunar
vísitölu.
Reglugerðin nær fyrst og
fremst til útlendinga og annarra
sem ekki hafa fasta búsetu á
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BRIGÈISR¹ÈHERRA

Íslandi en fá hér
heilbrigðisþjónustu.
Á síðasta ári
nam kostnaður
Landspítala
vegna ósjúkratryggðra 188
milljónum króna.
Áætlar sjúkrahúsið að þurfa að
afskrifa 5-8
milljónir af þeirri
fjárhæð.
BÖS

9FIRMENN Å BANDARÅSKA HERNUM Å ¥RAK ¹HYGGJUFULLIR

Fleiri fremja sjálfsvíg
"!.$!2¥+). !0 Yfirmenn banda-

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000

ríska hersins í Írak hafa miklar
áhyggjur af aukningu sjálfsmorða
meðal hermanna þar.
Árið 2003 frömdu 25 bandarískir hermenn sjálfsmorð í Írak
en eingöngu 12 árið eftir. Í fyrra
tóku svo 22 hermenn sitt eigið líf.
Herinn hefur ekki gefið upp
hversu margir hermenn hafa
svipt sig lífi í ár.
„Við teljum eitt sjálfsvíg vera
of mörg,“ sagði Kevin Kilney,
yfirlæknir hersins, á blaðamannafundi í varnarmálaráðuneyti
Bandaríkjanna. Að hans sögn
voru helstu ástæður sjálfsvíganna örðugleikar í ástarlífi
hermannanna, auk lagalegra
vandamála og samskiptavandamála við aðra hermenn.
SMK
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BANDARÅSKIR HERMENN FRÎMDU SJ¹LFSVÅG Å
¥RAK Å FYRRA
&2¡44!",!¨)¨!0

VIÐ ERUM Á JÓLAVAKTINNI

Við erum til taks

um jólin
Orkan er sjaldan mikilvægari en einmitt um jólin. Tugir starfsmanna
Orkuveitu Reykjavíkur eru á vakt í stjórnstöð og í viðbragðsstöðu úti
í hverfum á veitusvæðinu, reiðubúnir að bregðast við ef bilun verður.

Við viljum tryggja ykkur birtu og yl um jólin.

Gleðileg jól

ÍSLENSKA / SIA.IS / ORK 35187 12/06

Starfsfólk Orkuveitu Reykjavíkur
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Jólahátíðin
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ngin hátíð kristinna manna setur eins mikinn svip
á þjóðlífið og jólahátíðin. Gildir þar einu hvort um
er að ræða hér á Íslandi eða annars staðar í hinum
kristna heimi. Jafnvel utan hinna hefðbundnu
kristnu landa fer jólahátíðin ekki fram hjá fólki, og
allra síst nú á dögum alþjóðlegrar og mikillar fjölmiðlunar.
Það er þó nokkuð síðan eplalykt, kerti og spil settu svip
sinn á jólahaldið hér á landi. Nú á tímum er aðventan hins
vegar orðin ein allsherjar tónlistar- og ljósahátíð hér á landi,
og mun vera leitun að öðru eins í nágrannalöndunum, auk
þess sem þessi tími árs er mikil verslunarhátíð.
Ljósaskreytingar setja orðið mikinn svip á umhverfið, ekki
aðeins í höfuðborginni og bæjum um land allt, heldur ekki
síður í sveitum landsins. Þar setja ljósaskreytingar kannski
meiri svip á umhverfið en í bæjunum, þar sem er svo að
segja stöðugur ljósagangur af einhverju tagi í skammdeginu.
Sveitirnar lifna svo sannarlega við á aðventunni og setja oft
ævintýralegan blæ á fjöll og dali .
En jólin eru ekki bara tónleikar og ljósaskreytingar, matarog gjafahátíð. Hinn raunverulegi og upprunalegi tilgangur
jólanna er að minnast fæðingar frelsarans, sem sagt er frá í
jólaguðspjallinu. Því má ekki gleyma í öllu amstrinu fyrir og
um jólin. Það er vegna Jesúbarnsins sem fæddist í jötu í Betlehem, sem við höldum jól. Frelsarinn hefur sett meiri svip á
mannkynið en nokkur annar og hann er stöðugt rannsóknarefni. Það er hann sem hefur mótað siðmenningu okkar og það
er því mikilvægt að boðskapur jólanna drukkni ekki í önnunum
sem fylgja jólahátíðinni. Þetta er okkur mikilvægt að muna, og
reyna að haga því þannig til að kyrrar stundir gefist um jóladagana til að innbyrða frið og helgi jólahátíðarinnar.
En það eru fleiri persónur sem tengjast nútímajólum en
sjálfur Jesú. Nafn hans tengist kyrrð og friði og hann er
umlukinn heilagleika. Hinar persónurnar sem tengjast jólum
eru jólasveinar, og í kringum þá eru ærsl og læti. Þeir eru
ásamt Jesú hluti af jólahaldinu, en með ólíkum hætti þó. Það
má segja að þessar persónur sem tengjast jólunum séu miklar andstæður, en þó ómissandi þáttur jólahaldsins.
Um þessi jól verða kirkjur landins væntanlega þéttsetnar
eins og endranær. Kirkjuferð er hjá mjög mörgum ómissandi
hluti af jólahaldinu. Á þeim vettvangi hafa líka orðið miklar
breytingar frá því að eplalyktin, kertin og spilin settu svip
sinn á jólahátíðina.
Fleiri konur munu líklega skrýðast hempu og hökli um
þessi jól hér á landi en nokkru sinni fyrr. Konum í prestastétt hefur fjölgað töluvert hér á síðari árum og er það vel.
Þær hafa breytt yfirbragði helgihaldsins og eru gott innlegg í
jafnréttisbaráttuna. Þær eiga líka að njóta sannmælis í hinum
kristna heimi og þær eiga sinn rétt. Þeirra hlutverk innan
þjóðkirkjunnar er mikilvægt og það ber að virða og þakka.
Gleðileg jól.
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6ALGERÈUR TEKUR TIL HENDINNI
6ALGERÈUR 3VERRISDËTTIR UTANRÅKISR¹È
HERRA LÁT ÖAÈ VERÈA SITT SÅÈASTA VERK
FYRIR JËLALEYFI AÈ BOÈA STARFSMENN
UTANRÅKISÖJËNUSTUNNAR ¹ FUND OG TIL
KYNNA ÖEIM UM BREYTINGAR ¹ SKIPULAGI
R¹ÈUNEYTISINS SEM TAKA MYNDU GILDI
UM ¹RAMËTIN 5M BREYTINGARNAR SEGIR
6ALGERÈUR Å DAGBËK SINNI AÈ LYKILATRIÈ
IÈ Å ÖEIM SÁ bSAMVINNAm .ÕTT SKIPURIT
OG RÁTT EFTIRFYLGNI MEÈ ÖVÅ ¾TTU AÈ
TRYGGJA BETRI NÕTINGU MANNAUÈSINS
INNAN R¹ÈUNEYTISINS

/F MARGIR SENDIHERRAR
%FTIRTEKTARVERT VAR AÈ 6ALGERÈUR LÕSTI
ÖVÅ YFIR AÈ FJÎLDI SENDIHERRA V¾RI
bNOKKUÈ UMFRAM ÖARFIR R¹ÈUNEYTIS
INSm (ÒN ER FYRSTI UTANRÅKISR¹ÈHERRANN
SEM SPYRNIR ÖANNIG OPINSK¹TT VIÈ

ÖEIRRI ÖRËUN SEM ¹TT HEFUR SÁR STAÈ ¹
SÅÈUSTU ¹RUM ÖAR SEM SENDIHERRA
EMB¾TTUM HEFUR Å STËRUM STÅL VERIÈ
R¹ÈSTAFAÈ SEM Ö¾GILEGUM EFTIRLAUNA
STÎÈUM FYRIR STJËRNM¹LAMENN

+ARLAVÅGI FALLIÈ
¥ SAMTALI VIÈ &RÁTTABLAÈIÈ SAGÈI
6ALGERÈUR AÈ ÖAÈ SEM SÁR
Ö¾TTI STANDA UPP ÒR VARÈANDI
ÖESSAR BREYTINGAR V¾RI FRAM
GANGA KVENNA Å ÖVÅ KARLAVÅGI
SEM UTANRÅKISÖJËNUSTAN HAFI
LENGI VERIÈ 5NDAN ÖEIRRI
ÅMYND V¾RI R¹ÈUNEYTIÈ NÒ
AÈ LOSA SIG 6ALGERÈUR ER
FYRSTA KONAN SEM GEGNIR
EMB¾TTI UTANRÅKISR¹È
HERRA %N EFTIR SKIPULAGS
BREYTINGARNAR VERÈA AUK

ÖESS ÖRÅR AF ¾ÈSTU STJËRNENDUM
R¹ÈUNEYTISINS KONUR AÈ ÖVÅ ËGLEYMDU
AÈ KONUR GEGNA NÒ STÎÈUM PRËTËK
OLLSTJËRA UMSJËNARMANNS ¥SLENSKU
FRIÈARG¾SLUNNAR OG NÕJU SENDIHERRA
EMB¾TTI Å 3UÈUR !FRÅKU
&YRR Å HAUST HAFÈI 6ALGERÈUR BOÈAÈ
bNÕJA OG MÕKRI ¹SÕND ¥SLENSKU FRIÈ
ARG¾SLUNNARm MEÈ ÖVÅ AÈ LEGGJA
¹HERSLU ¹ AÈ FJÎLGA KONUM Å ÖJËN
USTU HENNAR EN DRAGA ÒR Ö¹TTTÎKU
Å VERKEFNUM ÖAR SEM bJEPPAGENGIm
KARLA V¾RU Å AÈALHLUTVERKI
«H¾TT ER AÈ SEGJA AÈ ¹
H¹LFU ¹RI Å EMB¾TTI HAFI
6ALGERÈUR ÖANNIG SETT VAR
ANLEGT MARK SITT ¹ bGAMLA
KARLAVÅGIÈm VIÈ 2AUÈAR¹R
STÅGINN
AUDUNN FRETTABLADIDIS

Jól í stormi
E

r vetrar geysar stormur
stríður þá stendur hjá
oss friðarengill blíður,“
segir í alþekktum
jólasálmi Valdimars Briem, „Í
dag er glatt í döprum hjörtum“.
Vetrarstormarnir hafa geysað,
stríðari en nokkru sinni undanfarna daga. Maður undrast
æðruleysi fólks sem hefur orðið
fyrir tjóni og erfiðleikum vegna
flóða og skriðufalla. Því er mikið
gefið. Eins er alltaf jafn undravert það sem björgunarsveitarfólk og aðrir sem sinna aðstoð og
björgunarstörfum eru reiðubúnir
til að leggja á sig, og leggja sig
jafnvel í hættu. Eins góðir
grannar sem bregðast við til
hjálpar. Þar eru víða hjálpar- og
friðarenglar á ferð meðal okkar
og það er mikið þakkarefni.
Gleymum því ekki.
Guð gefi að allir fái notið
friðar og gleði jólahátíðarinnar,
og að engin alvarleg slys, áföll
eða önnur ótíðindi hendi.
Þegar veðrin sýna á sér slíkar
öfgar þá eru hlýnun andrúmsloftsins og gróðurhúsaáhrif
nærtækir sökudólgar að margra
mati. Sumum finnast veðurfregnirnar vera orðnar stórpólitískar!
Þótt umdeilt sé að hve miklu
leyti breytingar í veðurfari eru
af mannavöldum, eða um
eðlilegar sveiflur er að ræða, þá
virðist óhjákvæmilegt að tengja
öfga veðurfarsins við lífshætti
okkar. Það eru samhengi í lífinu
og sköpunarverkinu sem við
verðum að taka tillit til. Það hafa
menn ætíð talið sig vita.
Kristin kirkja er send með
erindi og boðskap sem hvetur
sérhverja manneskju til hófsemi
og virðingar í umgengni við lífið
og jörðina. Friðarengillinn blíði
bendir enn sem fyrr á lausnina, á
frelsara heimsins, barnið í
jötunni. Boðskapur hans snertir
lífið allt. Það er engin tilviljun að
frelsarinn fæddist í fjárhúskró.
Uxi og asni og jórtrandi lamb
urðu vitni að fæðing hans, sem
er frelsari heimsins, alls
heimsins. Hann beindi athygli
okkar að liljum vallarins og
fuglum himinsins og hvetur
okkur að gefa gaum að hrynjandi
árstíða og gangi himintungla og
tímanna táknum. Og að sjá í því
merki þess að lausnin er í nánd.
Ekki ragnarök eyðingar, heldur
lausn, það ríki, sú veröld þar sem
vilji Guðs hefur sigrað allt. Um
það biðjum við þegar við
segjum:„Til komi þitt ríki. Verði
þinn vilji.“ Og þá um leið erum
við minnt á að okkur ber að
leitast við að greiða því veg.
Og í ljósi þess megum við vita
að lífsstíll okkar almennt er
undir dómi. Við erum orðin háð
gengdarlausri sóun orkulinda,
linnulausum hernaði gegn náttúrunni, almennu virðingarleysi við
manngildið. Við sjáum það
daglega á síðum dagblaðanna og
það æpir á okkur af skjánum,
eitthvað verður að breytast.
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Kristin kirkja er send með
erindi og boðskap sem hvetur
sérhverja manneskju til hófsemi og virðingar í umgengni
við lífið og jörðina.
Yfirgangurinn, óðagotið og
tillitsleysið á vegum landsins er
birtingarmynd andlegs ástands,
sem við getum unnið bót á. Heill
og framtíð okkar er í húfi, já, og
heill og framtíð barnanna okkar.
Ábyrgð, virðing, tillitsemi,
hógværð í umgengni við jörðina,
lífið, annað fólk, okkur sjálf. Við
þurfum ekki að bíða eftir því að
G8 leysi málin, að Sameinuðu
þjóðirnar nái samstöðu, að
ríkisstjórnin taki á sig rögg.
Mikilvægast er að við hvert og
eitt öxlum ábyrgð og sýnum
samstöðu með lífinu og
umhyggju um annað fólk.
Í aðdraganda jólanna kemur
enn og aftur upp umræða um
fátækt og misskipting gæðanna.
Það er eðlilegt, vegna þess að eitt
meginstef jólaboðskaparins er
samstaða með þeim fátæku, þeim
sem heimurinn lokar einatt á og
úthýsir. Jesús Kristur sem
fæddist utangarðs, í fjárhúsinu í
Betlehem, tók sér stöðu með
þeim, og segir: „Það sem þið
gerið einum af þessum mínum
minnstu systkinum, það gerið þið
mér.“ Viðbrögð við ákalli
Hjálparstarfs kirkjunnar og
annarra líknarsamtaka á aðventu
sýna að margir vilja leggja sitt
af mörkum til að hjálpa fátækum, heima og erlendis. Fátækt og
örbirgð er alheimsvandi.

Umræðan og athyglin má aldrei
einskorðast við okkar eigin
heimatún né heldur festast í
deilum um hugtök og í talnaleikjum fræðinga. Fátækt er vissulega afstæð. Aldrei höfum við
verið auðugri sem þjóð, og aldrei
hafa eins margir Íslendingar
verið í hópi auðmanna. Við erum
ekki lengur fátæk og smá, eins
og löngum áður. Hins vegar er
ekki alveg víst að það standist
sem danskurinn segir: „Þegar
rignir á prestinn drýpur á
djáknann.“ Við Íslendingar
höfum viljað byggja það þjóðfélag að hér ríki jöfnuður og að
enginn, hvorki börn né gamalmenni, líði skort. Þeirri þjóðfélagssýn megum við aldrei
gleyma.
Jólin ganga senn í garð.
Jólaklukkur, ljós og helgir
hljómar jólanna bera boðskap
friðar og kærleika inn í sérhvert
hús og vonandi sérhvert hjarta.
Þar er „friðarengill blíður“ að
vitja þín. Eiginlega eru jólin,
jólahaldið, jólagjöf kristninnar
til heimsins! Af því að jólin gefa
innsýn inn í þann heim þar sem
vilji Guðs ræður, hið góða, fagra
og fullkomna. Jólin sýna það
hvernig það er þegar áhrif
góðvildar og gleði, trúar og
kærleika fá að vinna sitt verk.
Jólin segja að góðvildin og
friðurinn, ljósið er okkur ætlað
og áskapað, og við erum kölluð
til að greiða því veg. Þó að
stormarnir geysi í náttúrunni, og
í mannlífinu, þá „stendur hjá oss
friðarengill blíður“ og minnir
okkur á að Guð er góður, það er
góður hugur að baki lífi og
tilveru manns og heims, föðurhjarta sem ann, umhyggja og
ástúð, sem yfir vakir og engum
gleymir. Megi það snerta við
okkur öllum, og lýsa okkur
veginn fram.

Gleðileg jól!
Karl Sigurbjörnsson
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Að koma kjarnorkuandanum
aftur í flöskuna
Þann 9. október síðastliðinn sprengdu Norður-Kóreumenn kjarnasprengju neðanjarðar. Ásamt því að Íranar þverskallast við að
fara að tilmælum alþjóðasamfélagsins og hætta auðgun úrans, er þessi tilraunasprenging Norður-Kóreumanna mesta ógnunin
við samninginn um takmörkun á útbreiðslu kjarnavopna sem fram hefur komið um áratuga skeið. Hans Blix, sænski stjórnarerindrekinn og fyrrum yfirmaður vopnaeftirlits Sameinuðu þjóðanna, sem stjórnaði leit SÞ að gereyðingarvopnum Íraka, færir
rök fyrir því í eftirfarandi grein að takmörkun á útbreiðslu kjarnavopna er ekki úr sögunni og að fram undan eru gullin tækifæri
fyrir þá sem staðráðnir eru í að hindra útbreiðslu þessara vopna.

Þ

eir
atburðir
sem
nýverið hafa gerst í
Norður-Kóreu og Íran
hafa hringt viðvörunarbjöllum víða um
heim. Norður-Kóreumenn gerðu tilraunir með langdræga eldflaug þann 5. júlí og
sprengdu plútóníumsprengju þann
9. október. Og þó svo hvorug tilraunin hafi tekist eins og til var
ætlast, var ógnin sem af þeim stafaði öllum ljós.
Þann 11. apríl tilkynntu Íranar
að þeir hefðu auðgað lítið magn
úrans og lýstu því jafnframt yfir að
þeir teldu sig þar með tilheyra svokölluðum „kjarnorkuklúbbi“. Magnið sem þeir auðguðu var vissulega
lítið og þeir lýstu jafnframt yfir að
markmiðið væri einungis að framleiða eldsneyti fyrir kjarnorkuver.
Engu að síður er ljóst að sá sem
getur auðgað úraníum í 3,5 prósent,
eins og Íranar halda fram að þeir
hafi gert, hefur getu til að auðga
það enn frekar upp að þeim mörkum sem nauðsynlegt er að ná til
framleiðslu kjarnasprengju.

"REYTINGAR ¹ KJARNORKURÅKJUM
Ef Kína, Frakkland, Rússland, Bretland og Bandaríkin mynduðu fyrsta
hóp kjarnorkuríkja og Indland,
Ísrael og Pakistan annan, erum við
þá að verða vitni að myndun þess
þriðja, sem gæti orðið til þess að
kjarnavopn breiddust enn frekar
út?
Ég held að hægt sé að koma í veg
fyrir þetta. Það eina sem til þarf er
að ríkisstjórnir fylgi upphaflegu
hugmynd samningsins um takmörkun á útbreiðslu kjarnavopna, sem á
nú undir högg að sækja.
Á sjöunda áratugnum töldu yfirvöld varnarmála í mörgum ríkjum
að kjarnavopn yrðu viðurkennd
vopn og ómissandi í sérhverju
vopnabúri. Leiðtogar á borð við
John F. Kennedy Bandaríkjaforseta
höfðu áhyggjur af því ótrygga
ástandi sem myndi skapast í heimi
þar sem menn væru með fingurinn
á kjarnorkuhnappnum úti um allan
heim.
Útbreiðsla kjarnavopna hefur
ekki orðið með þeim hætti sem
Kennedy óttaðist mest. Fjölmörg
ríki sem búa yfir tæknikunnáttu til
að þróa kjarnavopn hafa hafnað að
nýta sér hana, hafa staðfest samninginn og bendir ekkert annað til en
að þau muni standa við skuldbindingar sínar.
+JARNORKULAUS RÅKI VILJA ¹RANGUR
Nú þegar árið 2007 er að ganga í
garð hafa margir engu að síður
áhyggjur af afleiðingum þess ef
Norður-Kóreumenn halda áfram tilraunum sínum með kjarnavopn og
ef Íranar feta sömu slóð.
Flest kjarnavopnalaus ríki sem
eru aðilar að samningnum um takmörkun við útbreiðslu kjarnavopna
hafa sömuleiðis verulegar áhyggjur af því að kjarnorkuveldin fimm
taki skuldbindingar sínar um
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afvopnunarviðræður ekki nógu
alvarlega. Þau viðurkenna að
kjarnavopnum hefur vissulega
fækkað úr 50 þúsund sprengjum
þegar mest lét á árum kalda stríðsins, niður í 27 þúsund sem stendur,
en þau gagnrýna harðlega að kjarnorkuveldin hafa ekki náð meiri
árangri.
Fráfarandi framkvæmdastjóri
Sameinuðu þjóðanna, Kofi Annan,
sagði á árinu sem er að líða að
„alþjóðasamfélagið virðist gjörsamlega hafa sofið á verðinum“
gagnvart afvopnun.

"ANDARÅKJASTJËRN ÖRËAR NÕJA TEGUND
KJARNAVOPNA AUK GEIMVOPNA
Á sama tíma og Bandaríkjaþing
hefur fellt tillögur um smíði sérstakra kjarnorkusprengja til að
eyða neðanjarðarbyrgjum undirbýr Bandaríkjastjórn engu að síður
framleiðslu á nýrri tegund af
kjarnasprengjum. Hún eyðir jafnframt milljörðum dala í þróun
geimvopna samtímis sem hún hafnar alþjóðlegum kröfum um að
vopnakapphlaupið í geimnum verði
tekið til umræðu á afvopnunarráðstefnunni í Genf.
Þróun Bandaríkjamanna á eldflaugavörnum í geimnum hefur
leitt til þess að Kínverjar og Rússar eru að þróa vopn sem vinna á
þeim vörnum og breska ríkisstjórnin er að undirbúa þróun
kjarnaflauga til að leysa Tridentflaugar sínar af hólmi fram til
2020. Útgjöld ríkja heims til hermála á árinu 2005 eru talin hafa
numið þúsund milljörðum bandaríkjadala, eða sem svarar um 72
þúsund milljörðum íslenskra króna
og eru útgjöld Bandaríkjanna einna
um helmingur þeirrar upphæðar.
Nú nærri 40 árum eftir fullgildingu samningsins um takmörkun

við útbreiðslu kjarnavopna og
nærri 15 árum eftir lok kalda
stríðsins, er löngu tímabært að
kjarnorkuveldin taki skuldbindingum sínum af meiri alvöru.
Samtímis því sem afvopnun
verður að komast á dagskrá á
næsta ári þarf einnig að finna lausn
á þeirri ógn sem vofir yfir vegna
kjarnorkubrölts Norður-Kóreu og
Írans.

*APANAR HËTA AÈ ÖRËA KJARNAVOPN
Hvað Norður-Kóreumenn snertir
munu Suður-Kórea og Japan líta
frekari uppsöfnun þeirra á kjarnavopnum og þróun kjarnaeldflauga,
sem banvæna ógn. Nýlegar aðgerðir Norður-Kóreumanna hafa þegar
vakið hörð viðbrögð embættis-

manna í Japan, sem bent hafa á að
stjórnarskrá landsins útilokar ekki
þróun kjarnavopna í sjálfsvarnarskyni og jafnvel ekki að þau verði
notuð til árása af fyrra bragði.
Ef þróunin verður með þessum
hætti er ljóst að spenna í þessum
heimshluta eykst verulega. Kína,
Japan, Suður-Kórea, Taívan og
Bandaríkin eiga mikilla sameiginlegra hagsmuna að gæta í að koma í
veg fyrir slíka þróun mála og beina
Norður-Kóreu af núverandi braut.
Er sá möguleiki í stöðunni?
Hvað Írana varðar, hófst undirbúningur þeirra að auðgun úrans
einhvern tímann undir lok níunda
áratugar síðustu aldar, meðan þeir
áttu í hinu skelfilega stríði við Íraka
undir stjórn Saddams Hussein.
Verkinu hefur greinilega miðað
áfram með hraða snigilsins síðan
þá.
Engu að síður álíta flestir að
haldi þeir áætlun sinni til streitu
leiðir það til aukinnar spennu á
þessu svæði sem logar í illdeilum
fyrir. Það gæti haft keðjuverkandi
áhrif í för með sér – þó ekki til
skamms tíma litið því ekkert af
kjarnavopnalausu ríkjunum á svæðinu býr yfir nægilegri tæknikunnáttu til þróunar kjarnavopna.

(EIMURINN ANDSNÒINN HERNAÈI
GEGN .ORÈUR +ËREU EÈA ¥RAN
Án efa óska menn þess um allan
heim að Íranar hverfi frá áætlunum sínum um auðgun úrans, jafnvel þótt slíkt ferli sé ekki bannað
samkvæmt samningnum um takmörkun á útbreiðslu kjarnavopna.
Er hugsanlegt að fá Írana til að
gera þetta?
Eftir innrás Bandaríkjamanna í
Írak, þar sem þeir beittu hervaldi
til að uppræta ímynduð gereyðingarvopn, er sem betur fer almenn
andstaða í heiminum við hernaðaraðgerðir gegn Norður-Kóreu eða
Íran. Þrátt fyrir að umræða komi
upp af og til vestanhafs um skyndiárás á kjarnatilraunastöðvar Norður-Kóreumanna er afar ólíklegt að
menn sjái slíka lausn sem raunhæfan kost.
Höfuðborg Suður-Kóreu, Seúl,
er innan þess sviðs sem eldflaugar
Norður-Kóreumanna draga. Sérhver árás á Norður-Kóreu myndi

leiða til þess að örvæntingarfull
ríkisstjórn landsins gæti gripið til
þess óyndisúrræðis að nota hugsanleg kjarnavopn, sem enginn veit
hvar eru né hversu mörg þau eru.
Jafnvel hótanir einar um árás eða
tilraunir til að koma stjórnvöldum
Norður-Kóreu frá völdum, myndu
að öllum líkindum gera þau illskeyttari og hugsanlega kærulausari.
Hvað Íran varðar myndu hernaðaraðgerðir af þessu tagi og jafnvel hótanir um slíkar aðgerðir vera
gagnslausar og jafnvel snúast upp í
öndverðu sína. Þær gætu þannig
orðið vatn á myllu þeirra afla í Íran
sem halda því fram að landið þurfi
einmitt kjarnavopn til að verja
hendur sínar.

®RYGGI Å STAÈ KJARNAVOPNA
En ef hernaðaraðgerðir koma ekki
til greina, hvað er þá til ráða? Í því
sambandi gæti verið gagnlegt að
spyrja þeirrar spurningar hvers
vegna sum ríki telja sig þurfa á
kjarnavopnum að halda, og reyna í
framhaldinu að fjarlægja hvatana
sem kveikja þessa þörf.
Árið 2003 birti Evrópusambandið áætlun sína um takmörkun við
útbreiðslu gereyðingarvopna og
þar segir meðal annars: „...besta
lausnin á þeim vanda sem við blasir
vegna útbreiðslu gereyðingarvopna
er sú að ekkert ríki telji sig þurfa á
slíkum vopnum að halda. Ef nauðsyn krefur þarf að leita pólitískra
lausna á þeim vanda sem býr að
baki því að ríkin reyna að koma sér
upp gereyðingarvopnum. Því öruggari sem ríki eru um sinn hag, þeim
mun meiri líkur eru á að þau hverfi
frá slíkum áformum...“
Hvað deilurnar við NorðurKóreu áhrærir er spurningin sú
hvort hægt sé að fá þarlend stjórnvöld til að fórna því öryggi sem þau
telja að kjarnavopn veiti þeim. Í
staðinn fengju þau öryggissáttmála,
stjórnmálatengsl og tryggingu fyrir
því að endir verði bundinn á einangrun landsins og því veitt þróunaraðstoð á borð við þá sem stjórnvöld í Víetnam hafa til að mynda
fengið. Þetta er spurningin sem ég
held að Bandaríkin og aðrir þátttakendur í sex landa viðræðunum í
Peking eru að reyna að fá svör við.
Því er skynsamlegast við þær

aðstæður sem uppi eru að ögra
stjórnvöldum í Norður-Kóreu sem
minnst, það gerir fátt annað en að
styrkja þau í þeirri trú að þau þarfnist kjarnavopna.
Með sama hætti verður að koma
Írönum í skilning um að þeim sé
ekki ógnað og að þeir þurfi ekki á
kjarnavopnum að halda til að
tryggja öryggi sitt, né heldur þurfi
þeir að geta auðgað úran. Allt myndi
þetta ganga betur fyrir sig ef
Bandaríkjamenn byðu Írönum
sömu kosti og þeir bjóða NorðurKóreumönnum með skuldbindingu
um að beita hvorki vopnavaldi gegn
þeim né að reyna að grafa undan
stjórnvöldum landsins.
Á sama hátt og í deilunni við Norður-Kóreumenn gæti frumkvæði
Bandaríkjamanna að eðlilegum samskiptum við Írana riðið baggamuninn
í þeirri viðleitni að fá þá til að hverfa
frá áætlunum um auðgun úrans.
Erfitt er að skilja hvers vegna
gert hefur verið að skilyrði fyrir viðræðum við Írana að þeir hætti auðgun úrans þar sem megintilgangur
viðræðnanna verður einmitt að fá þá
til að hætta því. Hvað Norður-Kóreumenn snertir er allt kapp lagt á að
koma á viðræðum þrátt fyrir að þeir
haldi áfram að framleiða plútóníumsprengjur af fullum krafti.
En það sem ef til vill er mikilvægast að allir aðilar gerir sér
grein fyrir er að möguleikinn og
þörfin á takmörkun við útbreiðslu
kjarnavopna er ekki úr sögunni
þrátt fyrir atburðina í Íran og Norður-Kóreu. Þvert á móti hafa þeir
sýnt enn betur fram á þörf þess að á
árinu 2007 megum við alls ekki gefa
upp vonina um að þeim markmiðum
sem lagt var upp með 1968 verði
náð.
(ANS "LIX ER FYRR
VERANDI R¹ÈHERRA Å
3VÅÖJËÈ VAR FORMAÈUR
VOPNAEFTIRLITSSTOFNUNAR
3AMEINUÈU ÖJËÈ
ANNA   OG
STJËRNAÈI LEIT 3¶ AÈ
GEREYÈINGARVOPNUM
¥RAKA ¹ SÅNUM TÅMA (ANN ER NÒVER
ANDI STJËRNARFORMAÈUR ALÖJËÈLEGRAR
NEFNDAR GEGN GEREYÈINGARVOPNUM
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„Ég hef náttúrulega aldrei
átt afmæli á neinum öðrum
degi þannig að ég þekki
ekkert annað.“

TIMAMOT FRETTABLADIDIS

Jólalög í 19 þúsund
Safnplatan 100 íslensk jólalög
fyrir alla fjölskylduna á fimm
geislaplötum er orðin söluhæsta
platan á þessu ári og eru seld 19
þúsund eintök frá útgefanda plötunnar, Senu.
Á plötunum fimm er að finna
samtals hundrað jólalög með
íslenskum flytjendum. Á tveimur
plötum er að finna vinsælustu
jólalögin síðustu tvo áratugina, á
einni er að finna öll gömlu góðu *«,!,®' 3AFNPLATAN ER ORÈIN
jólalögin með eldri flytjendum, á SÎLUH¾STA PLATAN ¹ ÖESSU ¹RI
einni er að finna vinsælustu jólabarnalögin og á síðustu eru
hátíðlegri jólalögin.

Pétur Ben á toppinn
Tónlistarsíðan
Rjóminn
hefur birt lista sinn yfir
bestu plötur ársins, annars
vegar erlendar og hins
vegar innlendar. Af erlendum plötum þótti The Life
Pursuit með Íslandsvinunum í Belle & Sebastian
skara fram úr, en hljómsveitin hélt tónleika á Nasa
og í Bræðslunni á Borgarfirði eystri í sumar. Return
to the Sea með Islands, sem
einnig hélt hljómleika á
Íslandi á árinu, er í öðru
sæti árslistans.
Wine For My Weakness,
frumraun Péturs Ben þótti
besta íslenska plata ársins
að mati Rjómans. Please
Don‘t Hate Me með Lay
Low fylgdi fast á hæla hennar.
SGJ
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Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma,
langamma og langalangamma,

Þórunn Ágústsdóttir
verður jarðsungin frá Akureyrarkirkju miðvikudaginn
27. desember kl. 13.30.
Hulda Eggertsdóttir
Guðrún Eggertsdóttir Klemenz Gunnlaugsson
Dýrleif Eggertsdóttir
ömmubörn, langömmubörn og langalangömmubörn.

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

Þórunn Sólbjört
Friðjónsdóttir
Hjúkrunarheimilinu Eir, áður að Fannafold 158a,
lést á Hjúkrunarheimilinu Eir 21. desember.
Útförin auglýst síðar.
Björn Ingi Þorvaldsson
Þorvaldur Björnsson
Guðrún P. Björnsdóttir
Ingi Þór Björnsson
Helga Þóra Þórsdóttir
Bjarni Björnsson
Brynja Þorkelsdóttir
Kristinn Björnsson
Ampon
barnabörn og barnabarnabörn.

¶ENNAN DAG ¹RIÈ  SÎMDU "ANDARÅKJAMENN
FRIÈ VIÈ "RETA Å STRÅÈI SEM HËFST  &RIÈARS¹TT
M¹LINN VAR UNDIRRITAÈUR Å 'HENT Å "ELGÅU "ANDA
RÅKJAMENN STUDDU .APËLEON OG &RAKKA Å STRÅÈI
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'RUNNT HAFÈI VERIÈ ¹
ÖVÅ GËÈA MILLI ÖJËÈANNA
ALLT FR¹ ÖVÅ AÈ "ANDA
RÅKIN RIFU SIG LAUS FR¹
"RETLANDI "ANDARÅKJA
MENN VILDU LÅKA LAUNA
&RÎKKUM STUÈNINGINN Å
FRELSISSTRÅÈINU "ANDA
RÅKJAMÎNNUM VEGNAÈI
VEL FYRST Å STAÈ EN
STRÅÈSG¾FAN ER HVERFUL
¶EIR RÁÈUST INN Å +AN
ADA ¹ ÖREM STÎÈUM EN
"RETUM TËKST AÈ HRINDA ¹R¹SUNUM %FTIR ËSIGUR
.APËLEONS SËTTU "RETAR Å SIG VEÈRIÈ OG Å ¹GÒST
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+ANADA
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LEIÈINNI YFIR !TLANTSHAF
IÈ  JANÒAR  RÁÈST
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ORRUSTAN OG FRÁTTIR AF
HENNI B¹RUST BANDA
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&LAKKAR ¹ MILLI KIRKNA
„Þetta leggst bara mjög vel í mig, ég
hlakka til,“ segir séra Guðbjörg Arnardóttir, sóknarprestur í Oddasókn, sem
mun sjá um sína fyrstu jólamessu í ár.
Guðbjörg var vígð á árinu og tók við
sókninni 1. júlí síðastliðinn.
„Mætingin hefur verið nokkuð góð
síðan ég byrjaði,“ segi Guðbjörg. „Það
er mjög vel mætt þegar unglinga- eða
barnakórinn er að syngja. Guðsþjónusturnar hafa verið sérstaklega vel
sóttar á aðventunni.“
Guðbjörg verður önnum kafin í dag,
aðfangadag. „Ég verð á Lundi, hjúkrunar- og dvalarheimili á Hellu klukkan
fjögur og messu klukkan sex í Þykkvabæjarkirkju. Loks er messa klukkan
ellefu í kvöld í Odda,“ segir Guðbjörg.
Í Oddaprestakalli eru þrjár kirkjur,
sem eru allar í umsjón Guðbjargar. „Á
jóladag klukkan tvö er aftur messa í
Odda og á sama tíma á öðrum í jólum á
Keldum,“ segir Guðbjörg. „Þetta er
nokkuð þétt dagskrá. Það verður nóg
að gera í helgihaldinu.“
Guðbjörg segir að kirkjustarfið sé
kannski meira sýnileg í desember en á
öðrum tímum ársins. „Prestar fara og
tala á samkomum, í skólum og hjá
félagasamtökum og ég er þakklát fyrir
að fá að taka þátt í þannig starfi,“ segir
hún.
Aðspurð segist hún ekki þurfa að
leggja Lúkasarguðspjallið á minnið.
„Líklega kann ég jólaguðspjallið frá
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því í barnæsku. Það er að sjálfsögðu
hápunkturinn á messunni. Það er
gaman að fá að takast á við að lesa það
og krefjandi að flytja þessa sögu sem
öllu máli skiptir. Það verður spennandi
að fá að boða fagnaðarerindið nákvæmlega eins og það er,“ segir Guðbjörg.
Samveran með fjölskyldunni rask-

ast þó lítillega vegna jólavertíðarinnar.
„Við fjölskyldan borðum ásamt tengdaföður mínum heima í Odda á milli
messunnar í Þykkvabæ og messunnar
í Odda. Þá tökum við upp eitthvað af
pökkunum og gefum börnunum sinn
tíma. Það verður smá flakk á okkur,“
segir Guðbjörg.
STEINDOR FRETTABLADIDIS

Laganemar í öngum sínum
Laganemar á fyrsta ári í Háskóla
Íslands þreyttu próf í hinni víðfrægu
Almennu lögfræði á fimmtudaginn.
„Almennan“, eins og hún er kölluð, er
prófsteinninn á námsferli lögfræðinema og er löngu orðin alræmd fyrir
erfitt námsefni og miskunnarlaus
próf.
„Þetta hefur verið í svínslegri kantinum í ár,“ segir Friðrik Árni Friðriksson laganemi. „‚Það var mikið um andvörp og stunur í prófstofunum og
margir voru hreinlega stjarfir við
komuna út.“
Friðrik telur að prófið hafi verið
erfiðara en undanfarin ár. „Maður
mætir ekki í próf í Almennunni til að
brillera, heldur reynir maður bara að
troða marvaðann og halda sér á floti.
Ég er ánægður með að klára þetta og
þetta er þá allavega að baki eftir langar og erfiðar vikur. Maður reynir að
njóta jólanna og svo kemur bara í ljós
hvernig mér gekk,“ segir Friðrik.
Í fyrra féll rúmur helmingur nemenda að sögn Friðriks, en hann býst við
meira falli í ár. „Það er verið að reyna
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að sigta út, enda óvenju margir skráðir
í námskeiðið í ár. Það er gott mál að
kröfur séu gerðar og það er til marks

Gullbrúðkaup
Á jóladag 25. desember 2006 eiga
gullbrúðkaup hjónin:

Dagrún Kristjánsdóttir
og Þorbjörn Gissurarson.
Þau giftu sig í kirkjunni á Suðureyri við
Súgandafjörð. Vegna ungs aldurs þurftu
þau forsetaleyﬁ til þess.
Þau senda öllum ætting jum sínum og vinum
sínar bestu jóla- og nýárskveðjur.

um gæði lagadeildar HÍ. En það má
náttúrulega deila um hversu langt á að
ganga í því,“ segir Friðrik.
SGJ

Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli og
útfarir í smáletursdálkinn hér að ofan má senda á
netfangið timamot@frettabladid.is.
Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is eða hringja í
síma 550 5000.
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Tími fjölskyldu og fagnaðar
Í hugum margra er Sigrún
Hjálmtýsdóttir – Diddú
– órjúfanlegur hluti af jólunum enda leggja fáir jafn mikið
af mörkum til að skapa jólastemningu á aðventunni og
hún með söng sínum.
Bergsteinn Sigurðsson ræddi
við Diddú um sönginn, friðinn
og fjölskylduna.

Þ

að er ekki jólalegt um að litast
þegar blaðamaður hittir Diddú
á kaffihúsi í Borgartúni, allur
snjór á bak og og burt og skýin
liggja yfir borginni eins og
grátt teppi. Jólabarnið Diddú
viðurkennir að jafnvel hún eigi erfitt með
að komast í jólaskapið þegar veðrið er
svona. „En til þess nota ég sönginn,“ segir
hún og brosir. „Ég er búin að syngja mikið
þessa aðventu, fyrir utan þessa hefðbundnu
tónleika ferðaðist ég líka til Ameríku og
Rússlands þannig það var í nógu að snúast.“
Fyrr um daginn ætlaði hún að syngja
fyrir sjúklinga á Borgarspítalanum sem
eiga ekki heimangengt um jólin, eins og hún
gerir á hverju ári, en nú brá svo við að söngkonan er með hálsbólgu. „Ég vona að ég geti
sungið fyrir þau á morgun, það er hætt við
að jólin komi bara alls ekki ef ég get ekki
sungið fyrir fólkið þarna.“

(ELDUR Å HEFÈIRNAR
Diddú segir að jólin leiki stórt hlutverk í lífi
sínu og á svo margan hátt, „Þetta er tími
fagnaðar og tími fjölskyldunnar. Foreldrar
mínir sungu báðir í kirkjukór þannig að
jólin voru sterklega mótuð af því og tengdust alltaf söng. Og þá var alltaf snjór. Ég
tengi jólin alltaf við fortíðina, ég held að
flestir reyni að endurupplifa stemninguna
frá æskuárunum. Það var alltaf mikið tilstand á heimilinu.Við erum sjö systkinin og
það var erill á þessum árstíma, við föndruðum mikið og bökuðum, fólk hafði meiri tíma
þá en núna. Maður reynir líka að halda í
hefðirnar; ég man að ég var dálítið stressuð
þegar ég hélt fyrstu jólin með manni og
börnum, þar sem við vorum að búa til okkar
jól. Allir leitast við að halda í sínar hefðir og
þá þarf að gera málamiðlanir en þannig
ganga siðirnir í arf milli kynslóða.“
!FSLÎPPUÈ ¹ AÈVENTUNNI
Snjór skiptir Diddú miklu máli á jólum.
„Mér finnst það alltaf vera friðarjól ef það
er dúnmjúkur, þykkur snjór yfir öllu, fólk
róast við það. Mér finnst mikilvægt að finna
frið og geta lagst í notalegheit. Kirkjan
skiptir mig líka miklu máli. Ég hef ekki
sungið á aðfangadag lengi því í mínum huga
er hann heilagur.“ Í ár ætlar hún reyndar að
bregða út af venjunni. „Ég áttaði mig að
yngsta dóttir mín níu ára, hefur aldrei heyrt
mig syngja í messu á aðfangadag þannig ég
ætla að bæta úr því í dag. Ég er trúuð og fæ
mikið úr því að fara í kirkju, ég held að enginn syngi trúlaus.“
Aðventan er alltaf annasöm hjá Diddú en
hún segist þó alltaf geta slakað vel á. „Í
fyrsta lagi þá syngur maður ekki stressaður
og ég er mjög afslöppuð gagnvart jólaundirbúningnum, er jafnvel búin að kaupa jólagjafirnar í janúar og þá er það frá. Ég er
heldur ekki að gefa út plötu í ár eins og svo
oft áður þannig ég þarf ekkert að stússast í
neinu slíku. Undanfarin tvö ár hefur reyndar verið það mikið að gera að ég hef ekki
haft tök á að senda jólakort en sendi bara
jólakveðju í útvarpinu í staðinn.“
¶AÈ SEM M¹LI SKIPTIR
Diddú segir vissulega verða þess vör að
stressið gagnvart jólaundirbúningnum sé
mikið. „Mér fannst svolítið sorglegt að sjá
verlslanir auglýsa jólavarning í október.
Það er verið að æsa fólk upp í eitthvað á
meðan við eigum enn að vera í villibráðinni
og þvíumlíku. Mér finnst jólin og allt þeim
tengt byrja á fyrsta í aðventu. Margir fara á
span alltof snemma og hlaupa eftir einhverju sem er ekki og skilur ekkert eftir.“
Hún man reyndar eftir einni jólahátíð
þar sem stressið keyrði um þverbak hjá
henni sjálfri. „Fyrir utan jólaundirbúninginn og alla hefðbundnu jólatónleikana var
ég að æfa fyrir Íslensku óperuna sem átti
að frumsýna annan í jólum. Á aðfangadag
var ég svo yfirbuguð af þreytu að ég hreinlega grét ofan í pottana. Það var óskemmtileg reynsla, ekki síst því ég var með tengda-
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foreldrana í heimsókn. Kannski upplifa
sífellt fleiri eitthvað svipað, sem væri sorglegt. En mér finnst vera vakning; ungt fólk
er að átta sig á hvað það er sem skiptir máli,
sneiðir fram hjá asanum og efnishyggjunni
og leitast við að eiga notalegar stundir
saman.“

3ÎNGUR ER LÅKNANDI
Það eru algjör forréttindi að vera söngvari,
segir Diddú, sérstaklega á jólum. „Hvort
sem það er á gleði- eða sorgarstundu er allt-

Mér finnst gaman að syngja jólalög. Við
erum svo heppin að þetta eru svo fallegir
söngvar – bæði sálmarnir og lögin sem hafa
verið samin fyrir þetta tilefni. Tónskáldin
sækja greinilega djúpt í hjartað. Að heyra
ákveðna rödd getur fært mann nær jólunum, á mínu heimili hlustum við alltaf á
Mahaliu Jackson syngja inn jólin. Og svo
eru sálmar eins og Hin fegursta rósin er
fundin, Heims um ból og Nóttin var sú ágæt
ein sem fá mann alltaf til að klökkna.“

Mannsröddin er gædd einhverri kynngi sem
getur hreyft við fólki og vakið upp tilfinningar. Þetta eru ósýnilegir straumar sem fara til
fólks, jafnvel inn í það og hreyfa við því svo
úr getur orðið mikil upplifun.
af beðið um söng því hann er líknandi, bæði
í sorg og í gleði. Mannsröddin er gædd einhverri kynngi sem getur hreyft við fólki og
vakið upp tilfinningar. Þetta eru ósýnilegir
straumar sem fara til fólks, jafnvel inn í
það og hreyfa við því svo úr getur orðið
mikil upplifun. Það er yndisleg tilfinning
þegar maður finnur fyrir því gerast.

&¾R ORKU Å -OSFELLSDALNUM
Þótt söngurinn gefi Diddú mikið krefst
hann líka mikillar orku, enda kemur hún
jafnvel fram daglega þegar líða tekur á
aðventuna. Sjálf sækir hún orkuna á heimilið í Mosfellsdalnum. „Við erum svo heppin
að sjá ekki til borgarinnar héðan þannig að
við losnum alveg við erilinn sem fylgir

henni. Það er mikill munaður.“
Diddú hefur haldið jól að heiman en játar
að sér þyki það ekki eftirsóknarvert. „Ég
hef búið bæði á Englandi og Ítalíu og jólahaldið þar er allt annars eðlis, bæði jólahátíðin og undirbúningurinn því þar miðast
jólin nánast eingöngu við jóladag. Mér
finnst það svo ósanngjarnt, þrír dagar eru í
rauninni ekki nóg. Stundum eru við á Íslandi
þó heppin þegar það eru bröndujól, það eru
algjör forréttindi. En mér finnst eitthvað
vanta ef ég er að heiman á jólum; það vantar þetta gat í árið sem brýtur það upp, eins
og maður hafi slegið vindhögg.“

$ÒLLAR VIÈ MATARGERÈ
Aðfangadagur gengur yfirleitt eins fyrir
sig hjá Diddú. „Ég reyni alltaf að vera búin
að taka aðeins til, þótt ég sé ekki í neinum
stórhreingerningnum. Það er alltaf gaman
að vera heima og dúlla við matargerðina
fram eftir degi, ég er algjör jóladúlla. Stundum stelst ég til að fá mér smá portvín um
daginn en sleppi því núna vegna þess að ég
er að fara að syngja. Svo kemur fólk yfir
daginn með pakka og kort og rekur kannski
nefið inn, gestagangurinn er svo notalegur.“
Þar sem Diddú ætlar að syngja í messu í
dag verður borðhaldið á heimilinu klukkustund seinna á ferðinni en venjulega. „En
það er allt í lagi. Þegar klukkkurnar byrja
að hringja veit ég að jólin eru komin.“ N
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Gleðileg jól!
Við óskum viðskiptavinum okkar og öllum landsmönnum gleðilegrar jólahátíðar með ósk
um gæfu og gott gengi á komandi ári. Bestu þakkir fyrir samskiptin á árinu sem er að líða.
Starfsfólk SPRON

"!.+!¨ 500  LFKONA
HEFUR HÁR BANKAÈ UPP ¹ Å
MANNHEIMUM OG SPJALLAR
VIÈ UNGAN MANN

Heilluð af álfum
Florence Helga Thibault er hálfíslensk og hálffrönsk en hefur búið í París
alla sína ævi. Hún hefur komið til Íslands á hverju sumri og heillaðist af
álfasögunum sem móðir hennar og amma sögðu henni. Nú hefur hún gefið
út bókina Álfasögur Jóns Árnasonar, ásamt Önnu Kristínu Ásbjörnsdóttur,
sem endursagði sögurnar en Florence Helga myndskreytti.

Þ
42²)2  ,&! &LORENCE (ELGA ER H¹LFÅSLENSK OG HEFUR VERIÈ HRIFIN AF ¹LFUM OG ¹LFASÎG

UM FR¹ BARN¾SKU .Ò HEFUR HÒN MYNDSKREYTT BËK MEÈ ¹LFASÎGUM *ËNS RNASONAR EN
!NNA +RISTÅN SBJÎRNSDËTTIR ENDURSAGÈI SÎGURNAR

egar ég var lítil sögðu
mamma og amma
mér svo margar
sögur af álfum sem
ég heillaðist algjörlega af,“ segir Florence Helga, sem á íslenska móður
en franskan föður. „Það sem heillaði mig sérstaklega við álfana var
að sögur þeirra minna helst á
ævintýri. Þeir birtast í draumum
og hjálpa mannfólkinu og það er
mjög áhugavert,“ segir Florence
Helga og heldur áfram: „Mennirnir hjálpa álfunum oft líka þrátt
fyrir að geta ekki séð þá. Mér
finnst álfasögurnar alveg frábærar fyrir hugmyndaflugið enda búa
álfarnir úti í sveit og sögurnar eru
mjög margvíslegar.“
Florence

Helga minnir á að álfarnir séu ekki
alltaf góðir við mennina því þeir
geti líka verið ruddalegir. „Amma
mín sá ýmislegt í draumum en það
er ættgengt,“ segir hún og játar
því að stundum sjái hún hluti líka
sem aðrir sjá ekki og bætir því við
að hún trúi sjálf á álfa. Florence tileinkar einmitt bókina Gígju ömmu
sinni, sem er nýlátin.

¥SLENDINGUR Å HJARTANU
Þrátt fyrir að hafa aldrei búið á
Íslandi þá hefur Florence Helga
komið hingað til lands á hverju ári
frá því hún fæddist enda á hún
alla móðurættina hér. „Mig langar
mikið til að búa einhvern tíma á
Íslandi en það er dálítið erfitt af
því maðurinn minn er franskur.

Það er samt aldrei að vita ef hann
fengi góða vinnu,“ segir Florence
Helga og bætir því við að í hjarta
sínu líði henni meira eins og
Íslendingi en Frakka.
Florence Helga segist halda í
íslenskar hefðir varðandi jólahaldið enda finnist henni íslensk
jól mun meira spennandi en
frönsk. „Íslensk jól eru allt öðruvísi en hjá Frökkum. Í Frakklandi
er ekki eins mikið skreytt og mér
finnst líka að trúin gleymist því
allt sem fólk hugsar um eru gjafir
og kjöt. Mér finnst að trúin eigi að
spila þar stærra hlutverk. Fólk fer
ekki mikið í kirkju eða hlustar á
jólalög og sálma,“ segir hún en
telur það þó eitthvað vera að
breytast.
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Þjóðtrú á íslenskum jólum
Í Sögu daganna eftir Árna Björnsson er ýmis
fróðleikur um trú og siði tengda íslensku jólunum
í aldanna rás. Hanna Björk Valsdóttir tók saman
þá helstu.

M

ikil
þjóðtrú
tengist jólum
og jólaföstu í
miðju íslensku
skammdegi.
Jólin eiga sér á
norðurslóðum æviforna sögu
tengda vetrarsólhvörfum. Frá
alda öðli hafa flestar þjóðir á norðurhveli jarðar haldið mikla hátíð í
kringum
vetrarsólhvörfin
og
nefndist þessi hátíð jól löngu fyrir
kristnitöku. Hvort sem það var
skammdegið eða hin rísandi sól
voru vetrarsólhvörfin sjálf tilefni
hátíðarhaldanna. Þegar kristni
barst til Íslands var fæðingarhátíð
Krists fyrir löngu komin í fastar
tímaskorður innan Rómarkirkjunnar og norrænu jólin féllu
saman við kristna hátíð.

N *«,
Jól hefjast nú aðfarakvöld 25.
desember. Nafnið er norrænt en
frummerking þess óljós. Á Norðurlöndum hefur norræna nafnið
haldist en annars staðar tengist
nafnið kristnihátíð, Christmas er á
ensku Krists messa. Ekki er vitað
nákvæmlega hvenær jól voru
haldin í heiðnum sið en sennilega
með fullu tungli í skammdeginu.
Ekki vita menn heldur hvernig
þau voru haldin nema að þau voru
„drukkin“ með matar- og ölveislum.

N 3+!4!
Í upphafi skýrist skötuát einfaldlega að því að ómerkilegur hversdagsmatur var borðaður rétt fyrir
stórhátíðina, en í fiskátinu kynni
einnig að gæta leifa af katólskri
jólaföstu eða sérstakri Þorláksmessuföstu. Á 20. öld hafa Vestfirðingar haldið tryggð við kæsta
skötu sem Þorláksmessumat og
hefur sá siður breiðst út á síðustu
áratugum, sérstaklega á höfuðborgarsvæðinu. Í áratugi hefur
skata og mörflot verið sérstaklega
á boðstólum fyrir þann dag í fiskbúðum og á síðari áratugum hafa
nokkur veitingahús einnig haft
skötu sem aðalrétt á Þorláksmessu.
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Helgi aðfangadagskvölds á rót
sína í vöku sem almenn var kvöldið fyrir katólskar stórhátíðir enda
var oft talið að sólarhringurinn
byrjaði á miðjum aftni klukkan
sex.

N '2µ,!
Skammdegið er sá partur ársins
sem dregið hefur til sín flestar
þjóðtrúarhugmyndir.
Draugar

N ¶/2,+3-%33!
23. desember árið 1193 andaðist
Þorlákur Þórhallsson Skálholtsbiskup og var á Alþingi sumarið

1199 stofnuð Þorláksmessa á andlátsdegi
hans. Þorláksmessan
varð lífseig og veldur
þar nálægð jóla. Þá
var soðið hangikjöt
til jólanna og víða
smakkað á því um
leið. Almennari
varð þó sá siður
að að hafa fiskmeti, skötu eða
soðinn harðfisk
á borðum á
Þorláksmessu.

koma helst við sögu um jólaleytið í Íslendingasögum og
þá var hættast við að allskyns illþýði væri á ferli.
Frægasti óvætturinn telst
Grýla, hún er þekkt sem
flagð frá 13. öld og er á
17.-18. öld barnaæta
tengd jólunum. Frá 17.
öld eru varðveitt fjölmörg Grýlukvæði og
þulur.
Eftirlætismatur Grýlu er kjöt
af óþægum börnum. Þessi óvættur
á sér margar samsvaranir víða í
Evrópu en fáar
eru samt eins
ógnvekjandi og
Grýla. Ljóst
er að Grýla
hefur gegnt
miklu hlutverki við að
temja börn
og ala upp
því hún
fær
aldrei
góð
börn.

N 
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Jólasveinarnir þrettám eru eina
séríslenska jólafyrirbærið sem
finnst ekki annars staðar í heiminum. Fyrst fréttist af jólasveinum á
17. öld sem afkvæmi Grýlu og
miklu illþýði. Þeir taka nokkuð að
mildast á 19. öld, þótt bæði séu
þeir þjófóttir og hrekkjóttir, og
koma þá ýmist af fjöllum eða af
hafi. Seint á 19. öld tekur eðli jólasveina og útlit að blandast dönskum jólanissum annars vegar en
evrópskum og amerískum jólakarli hins vegar. Um 1930 verður
sú aðlögun að jólasveinarnir koma
fram í rauðum alþjóðaklæðnaði og
verða gjafmildir, en halda íslenskum sérnöfnum og fjölda. Smám
saman fá þeir meiri svip af
útlenskum jólasveini hvað snertir
útlit, klæðaburð og innræti. Ímynd
góða jólasveinsins með gjafirnar
náði fljótt nokkurri fótfestu, jólasveinar verða vinir barnanna og
færa þeim gjafir, syngja fyrir þau
og segja sögur. Verslanir munu
ekki síst hafa stuðlað að þessari
þróun með því að nota jólasveina í
búðargluggum. Fyrsta íslenska
blaðaauglýsingin sem fundist
hefur með jólasveini birtist í
Morgunblaðinu 21. desember
1924.

dagskvöld, áður fékk fólk jólaskó
og kerti á því kvöldi. Sá háttur er
líka ráðandi annars staðar á Norðurlöndum og víðast í Mið-Evrópu.

N *«,!+®4452
Gjöfum og öðrum jólaglaðningi
fylgdi óvættur sem illa hefur
gengið að henda reiður á. Jólakötturinn er rammíslenskt fyrirbæri
en á sér ættingja í nautslíki við
Eystrasalt og annan af geitarkyni
í Noregi. Jólakötturinn gerði
engum mein sem eignuðust einhverja nýja flík til að fara í á
aðfangadagskvöld en þeir sem
enga flík fengu „fóru allir í jólaköttinn“. Fyrstu heimildir um jólaköttinn eru frá 1864.
Snemma á 19. öld var orðinn
almennur siður að gefa hverju
barni kerti á jólunum og jafnvel
öllu heimilisfólkinu. Kertin voru
gerð úr tólg og því alldýr enda
helst notuð í kirkjum.
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Jólatréð hefur í heila öld verið eitt
helsta tákn jólanna um heim allan
en það er þó tiltölulega nýtt af nálinni í núverandi mynd. Jólatré
breiddust upphaflega út frá Þýskalandi. Einstaka grenitré tók að
berast til Íslands á síðara hluta 19.
aldar en slík jólatré urðu ekki
algeng fyrr en um síðari heimsstyrjöld. Þangað til var hérlendis
oftast notast við heimasmíðuð tré.
Jólaböll fyrir börn urðu algengur
siður. Í blaðinu Þjóðólfi er sagt frá
Jólatrésskemmtun sem Thorvaldssen félagið hélt fyrir rúmlega hundrað fátæk börn á sjúkrahúsinu í Reykjavík 28. desember
árið 1876.

N (!.')+*®4

Um miðja 20. öld fóru jólasveinarnir að gefa börnum í skóinn að
norðurevrópskum sið sem barst
hingað til lands með sjómönnum.

N *«,!'*!&)2
Jólagjafir í nútímaskilningi eru
ekki nema rúmlega hundrað ára
gamall siður meðal almennings á
Íslandi og tíðkuðust ekki hérlendis fyrr en seint á 19. öld. Hins
vegar fékk vinnufólk og heimilismenn eitthvað klæðakyns fyrir
jólin sem eins konar jólauppbót.
Tengdar því eru sagnir um jólaköttinn. Íslendingar hafa jafnan
afhent jólagjafir sínar á aðfanga-
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Laufabrauðið er eitt af sérkennum
jólahalds á Íslandi. Víða í Evrópu
voru og eru til skrautlegar hátíðarkökur en þær eru mun matarmeiri en laufabrauðið. Laufabrauðið virðist hafa verið útbreitt
um allt land en einkum fyrir norðan eftir miðja 19. öld.
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einna helst meðal fátækara fólks
sem ekki hafði efni á að slátra
neinum grip til jólanna.

Hangiket var lengst af aðalhátíðarmaturinn en algengast var að
borða hann ekki fyrr en á jóladag.
Annað góðgæti var það sem er
kallað gamall íslenskur matur eða
þorramatur. Pottbrauð eða flatbrauðskaka með smjöri og osti var
haft með.
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Svínasteikur og hamborgarhryggir um jólin koma frá dönskum
hefðum. Kannski tengist það
heiðnum sið að slátra svíni fyrir
jólin.

N 2*²052
Rjúpur sem nú á dögum þykja
sælgæti á jólaborði voru áður
sumstaðar hafðar í jólamat og

N 3-+®+52
Snemma á 20. öld hefst kökugerð í
stórum stíl til jóla og yfirgnæfði
sjálfan jólamatinn, en hefur nú
látið undan síga fyrir fjölbreyttara veislufæði. Upp úr 1920 höfðu
menn eignast eldavélar með bakaraofni og auðveldara var að baka
smákökur og tertur. Flæddi þessi
tíska yfir landið í nokkra áratugi
og það var metnaðarmál húsmæðra að eiga sem fjölbreyttastar kökutegundir.
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Elsta íslenska jólakveðja sem
fundist hefur í bréfi er frá 1667 og
segir: „Með ósk gleðilegra jóla,
farsællegs nýja árs, og allra góða
heillastunda í Vors Herra nafni
Amen.“ Fyrsta jóla- og nýárskortið í heiminum var gefið út í Englandi 1843, þrem árum eftir að frímerkið var fundið upp. Sending
jólakorta breiddist hratt út í Evrópu og Norður-Ameríku á 19. öld.
Um jólin 1932 byrjaði Ríkisútvarpið að senda jóla- og nýárskveðjur og voru þær einkum til
sjómanna í fyrstu.

N *«,!(6¥,$
Jóladagur og aðfangadagskvöld
eru nú einn almennasti hátíðis- og
hvíldartími á Íslandi. Öll atvinnustarfsemi liggur niðri nema nauðsynleg sé, ferðalög eru með
minnsta móti þessa daga og engar
samkomur utan kirkju aðrar en í
heimahúsum. Nú er almennastur
sá siður að á jóladag og annan í
jólum komi saman stórfjölskyldan
en aðfangadagskvöldið sé helgað
sjálfri kjarnafjölskyldunni og nánustu gestum hennar.
Heimildir: Saga daganna
eftir Árna Björnsson

Starfsfólk KB banka óskar ﬂér og ﬂínum

gle›ilegrar hátí›ar
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Vi› ﬂökkum vi›skiptin á árinu sem er a› lí›a

Sandalarnir
hans José
Jólasaga eftir Paulo Coelho, byggð á sögu eftir
François Coppée sem skrifuð var árið 1903.

0AULO #OELHO
"RASILÅSKI RITHÎFUNDURINN 0AULO
#OELHO ER F¾DDUR ¹RIÈ  ER
EINN VINS¾LASTI OG ¹HRIFAMESTI
RITHÎFUNDUR SINNAR SAMTÅÈAR
"¾KUR HANS HAFA VERIÈ ÖÕDDAR
¹ MEIRA EN  TUNGUM¹L OG
HAFA VERIÈ ¹ METSÎLULISTUM
VÅÈA UM HEIM ¶EKKTASTA VERK
HANS ER LÅKLEGA !LKEMISTINN ÖË
MARGAR B¾KUR HANS AÈRAR HAFI
N¹È TALI #OELHO HEFUR ¹KVEÈIÈ
AÈ GEFA LESENDUM SÅNUM
ÖESSA JËLASÎGU OG BIRTIST HÒN
Å HELSTU DAGBLÎÈUM VÅÈA UM
HEIM p ÖAR MEÈ Å &RÁTTABLAÈ
INU MEÈ GËÈFÒSLEGU LEYFI
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yrir löngu, fyrir svo
mörgum árum að engin
leið er að muna lengur
nákvæmlega hvenær,
bjó í þorpi í sunnanverðri Brasilíu lítill
sjö ára drengur sem hét José.
Þegar hann var mjög, mjög ungur
missti hann foreldra sína og var
ættleiddur af nískri frænku sinni.
Þó hún ætti nóg af peningum eyddi
hún varla krónu í frænda sinn.
José, sem aldrei hafði kynnst ást
og kærleika, hélt að svona væri
lífið einfaldlega og því var honum
alveg sama.
Þau bjuggu í mjög auðugu og
fínu hverfi en frænkan taldi yfirkennarann á að
taka við frænda
sínum fyrir einungis einn tíunda
eðlilegra kennslugjalda. Hún hótaði svo að hún
myndi kvarta til
lögreglustjórans
ef hann neitaði
því. Yfirkennarinn átti engan
annan kost en að
samþykkja
en
skipaði kennurunum þess í stað
að nota hvert
tækifæri til að
niðurlægja José í
þeirri von að
hann
missti
stjórn á sér og
gerði þá eitthvað
sem gæti reynst
afsökun fyrir því
að hægt væri að
reka hann úr skólanum. José, sem
aldrei hafði kynnst ást og kærleika, taldi að svona væri þetta einfaldlega og þess vegna var honum
alveg sama.
Aðfangadagskvöld
nálgaðist.
Hverfispresturinn var í fríi og því
þurftu nemendurnir að fara til
kirkju í öðru hverfi. Stúlkurnar og
piltarnir gengu saman og ræddu
um hvað jólasveinninn myndi færa
þeim, setja við skóinn sem þau
höfðu komið fyrir við útidyrnar:
Hátískuföt, dýr leikföng, sælgæti,
hjólabretti og/eða reiðhjól? Þar
sem þetta var hátíðardagur voru
þau öll í sparifötum fyrir utan
José, sem var í sínum venjulegu
lörfum og gekk á sínum gömlu gatslitnu sandölum sem voru nokkrum númerum of litlir. (Frænka
hans hafði gefið José sandalana
þegar hann var fjögurra ára og
sagði þá að hann fengi nýja þegar
hann væri orðinn tíu ára gamall.)
Nokkur barnanna spurðu af hverju
hann væri svona fátækur og sögðust skammast sín fyrir að eiga vin
sem væri svona druslulegur til
fara. Þar sem José hafði aldrei
kynnst ást og kærleika þá skiptu
spurningar barnanna og athugasemdir hann engu máli.
Hins vegar, þegar þau fóru inn í
kirkjuna og hann heyrði orgelleik-
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inn og sá björt ljósin og fólkið sem
þarna var komið saman, söfnuðinn, í sínu fínasta jólapússi, sá fjölskyldurnar saman komnar, foreldra faðma börnin sín, fannst José
hann vera aumastur allra. Eftir
messu þá, í stað þess að ganga
heim á leið, settist hann niður á
kirkjutröppurnar og byrjaði að
gráta. Hann hafði kannski aldrei
kynnst ást og kærleika en það var
ekki fyrr en þarna og þá sem hann
skildi hvernig það var að vera
einn, umkomulaus og yfirgefinn af
öllum.
Þá tók José eftir því að hjá
honum stóð lítill drengur, berfættur og greinilega eins fátækur og
hann sjálfur. Hann
hafði aldrei séð
drenginn áður og
taldi því að hann
væri langt að kominn. Hefði gengið
lengi til að komast
til kirkju. José
hugsaði:
Fætur
hans
hljóta að vera mjög
aumir. Ég ætla að
gefa honum annan
sandalann
minn.
Það mun í það
minnsta verða til að
draga úr sársaukanum á öðrum fæti
hans.
Þó að José hefði
aldrei kynnst ást og
kærleika, þá þekkti
hann þjáninguna og
vildi ekki að aðrir
upplifðu hana einnig.
Hann gaf drengnum annan
sandala sinn og sneri heim á leið. Á
aðeins einum sandala. Hann bar
sandalann fyrst á hægri fæti og þá
á þeim vinstri. Svo hann myndi
ekki skráma iljar sínar of illa á
steinunum sem voru í götunni.
Þegar José kom heim tók frænka
hans strax eftir því að hann var
aðeins á einum sandala og sagði
honum að ef hann myndi ekki finna
hinn sandalann strax næsta dag
yrði honum refsað grimmilega.
José fór í rúmið sitt mjög
hræddur því hann þekkti vel refsingar frænku sinnar. Hann lá alla
nóttina og skalf af ótta, náði varla
að sofa dúr, en þá, þegar hann var
við það að festa blund, heyrði hann
háværar raddir við útidyrnar.
Frænka hans kom æðandi inn og
krafðist þess að fá að vita hvað
gengi á. José var enn syfjaður,
enda hafði hann varla sofið neitt
svo heitið geti, en fór fram til að
hitta þá sem voru komnir að húsinu. Og á útidyratröppunum sá
hann sandalann sem hann hafði
gefið litla drengnum. Allt um kring
voru dýrindis gjafir: leikföng,
reiðhjól,
hjólabretti
og
föt.
Nágrannarnir voru þar einnig,
hrópuðu og kölluðu, héldu því fram
að börn sín hefðu verið rænd. Því
þegar þau vöknuðu voru engin

leikföng við skó þeirra. Engin.
Þá kom presturinn sem hafði
þjónað fyrir altari við messuna sem
þau höfðu farið í daginn áður og
náði vart andanum: Á kirkjutröppunum hafði Jesúbarnið birst, bar
gullklæði en var aðeins í einum
sandala. Þögn féll á mannskapinn,
allir viðstaddir lofuðu Guð og krafta-

verk hans, frænkan felldi tár og
baðst fyrirgefningar. Og hjarta José
fylltist orku, hann skildi loks hvað
ást og kærleikur er.
(Þýðing: Jakob Bjarnar
Grétarsson. Byggt á enskri
þýðingu Margret Jull Costa úr
portúgölsku. Myndskreyting
Steingrímur Eyfjörð.)
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3TEINDËR 3IGURGEIRSSON OG FJÎLSKYLDA

Jólamáltíðin úti í garði
S

teindór og fjölskylda hans búa í
Hong Kong og halda jólin þar
eins og undanfarin ár en þar hafa
þau búið vel á sjötta ár. Þeim þykir
sumartíminn betri til að heimsækja Ísland en taka á móti vinum
og ættingjum á heimili sínu á
aðfangadag jóla.
Steindór er framkvæmdastjóri
og einn af eigendum Nautilus
Holdings ltd. sem sérhæfir sig í
fjárfestingum í sjávarútvegsgeiranum. Hulda, konan hans, er ljósmóðir og rekur sitt eigið fyrirtæki
með þjónustu fyrir verðandi og
nýbakaðar mæður. Þau eiga börnin Starra, 9 ára, og Freyju, 8 ára.
„Jólin í Hong Kong eru auðvitað að mörgu leyti frábrugðin því
sem gerist á Íslandi. Hér er mikil
samsuða trúarbragða og þjóðerna
svo í raun eru stórviðburðir helstu
trúarbragða frídagar hjá okkur,
hvort sem um er að ræða kristna,
múslima eða búdda,“ segir Steindór og bætir því við að flestir virð-

ist nýta sér jólin til að gera sér
glaðan dag óháð trúarbrögðum,
enda sé þar lögbundið frí bæði á
jóladag og annan í jólum.
„IKEA er gjarna sá staður sem
við sækjum nauðsynjar til jólanna,
þar fáum við jólatré, skreytingar,
síld, piparkökur og rækjur, en við
höfum reyndar ekki viðhaldið
þeim sið að baka ómælt magn af
smákökum fyrir jólin, enda einhvern veginn ekki nógu kalt hér til
að njóta sykursjokksins sem fylgir
góðri smáköku og bolla af kakói,“
segir Steindór og viðurkennir að
rjómahnallþórur hljóti sömu örlög.
„Þær passa eiginlega ekki inn í
umhverfið. Nóa konfekt fáum við
þó alltaf sent frá Íslandi með jólapökkunum, en það skipar svo
sterkan sess í jólastemningunni að
þó tertur og kökur vanti, þá heldur
Nói gamli velli.“
Steindór segir jólahaldið ósköp
íslenskt í ár og þá sérstaklega
aðfangadagskvöld. „Við fáum rjúp-
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ur sendar frá Íslandi þetta árið, en
aðalréttur jólanna verður kalkúnn,
nú sem síðustu ár. Í gegnum netið
hlustum við yfirleitt á jólakveðjur
Ríkisútvarpsins á Þorláksmessu,
en sökum tímamismunar er morgunútvarpið og fram að hádegisfréttum sá tími sem við náum frá

JÓL AÐ HEIMAN
Ekki eru allir Íslendingar hér á landi um jól og áramót, og halda hátíðina
utan landsteinanna. Sigríður Hjálmarsdóttir hafði samband við fólk sem
heldur jólin í ár á fjarlægum slóðum.

Íslandi, enda klukkan orðin 4 síðdegis hér þegar fólk vaknar á
Íslandi.“
Tíðarfarið á þessum árstíma
sem telst vetur í Kína er yfirleitt
gott að sögn Steindórs. „Hitastigið
er í kringum 20 stig og sólríkt svo
við munum borða jólamáltíðina úti

í garði. Það verður gestkvæmt
þessi jólin hjá okkur, en á aðfangadag verðum við með sex íslenska
gesti í mat hjá okkur. Hluti af þeim
er systkinahópur Huldu, konunnar
minnar, sem flest búa hér og nokkrir vinir að auki sem flugu hingað
niður eftir yfir hátíðarnar.“

"EGGI OG 0ACAS

Hlaðborð af krásum
P

arið Guðbergur Þór Garðarsson og Inácio Pacas da Silva
Filho, sem jafnan eru kallaðir
Beggi og Pacas, ætla að vera í
Brasilíu um jólin ásamt börnunum
sínum.
„Pacas á börn í Brasilíu og við
ætlum að vera hjá þeim um jólin,“
segir Beggi og bætir við að þeir
ætli að hafa brasilísk jól í ár. „Við
verðum með börnunum mínum og
börnunum hans en það sem er líklega mest öðruvísi við þessi jól er
að það er meiri hiti og annað andrúmsloft,“ bætir Beggi við en
segir Pacas mun betur til þess fallinn að segja frá jólahefðunum í
Brasilíu því hann er fæddur og
uppalinn þar í landi.
Pacas segir jólin hefjast á
hádegi á jóladag í Brasilíu og yfirleitt sé þá hlaðborð af jólakrásum.
„Samkvæmt hefðinni verðum við
með jólakalkún auk ýmiss konar
meðlætis og drykkja. Stundum hef
ég farið í miðnæturmessu með
ömmu minni en annars bara slakað á yfir drykk með fjölskyld-

unni,“ segir hann en jólin munu
þeir félagarnir halda hjá systkinum Pacas í Arares.
Börn Pacas eru sextán og sautján ára en börnin hans Begga eru
sjö og fjórtán ára þannig að tími er
kominn til að þau hittist, að þeirra
mati. „Við ætlum að kíkja á ströndina en þar verða allir að vera í
hvítum fötum á jólunum,“ segir
Pacas og bætir því við að í Brasilíu
sé ekki eytt eins miklum pening
fyrir jólin og hér á landi.
„Jólin í Brasilíu eru ekki sérstaklega hátíð barnanna en þó fá
þau einn pakka frá jólasveininum
að morgni jóladags. Þann pakka
finna þau undir rúminu sínu þegar
þau vakna,“ segir Pacas.
Pacas segist hafa steingleymt
að taka með hangikjöt og laufabrauð til Brasilíu en það komi þó
ekki að sök því það verði svo mikið
af kjöti og kræsingum þar hvort
eð er. „Jólin eru löng hátíð í Brasilíu en þar er etið og drukkið í marga
daga í um 40 gráðu hita,“ segir
Pacas og óskar gleðilegra jóla.
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Í Betlehem um jólin
S

veinn Rúnar Hauksson, læknir
og formaður félagsins ÍslandPalestína, ætlar að eyða jólunum í
Palestínu ásamt yngstu dóttur
sinni, Kristínu, sem er fimmtán
ára.
„Það er liðið um það bil ár síðan
ég var síðast í Palestínu en ég hef
aldrei verið þar á jólum. Það varð
því úr að ég og yngsta dóttir mín,
sem er fimmtán ára, mín færum
þangað núna og yrðum yfir jólin,“
segir Sveinn en þau feðginin munu
halda til í Jerúsalem. „Á aðfangadagskvöld ætlum við til Betlehem
og vera þar eitthvað fram á jólanótt,“ bætir hann við.
Spurður hvort það séu yfirleitt
margir í Betlehem yfir jólin segir
Sveinn: „Það var þannig hér áður

fyrr en ég er hræddur um að það
sé ákaflega lítið núna því hernámið hefur algjörlega eyðilagt fyrir
ferðamannaþjónustunni. Það er
því sáralítið um ferðamenn, sérstaklega
á
Vesturbakkanum,
miðað við það sem var. Ísraelsstjórn bannar ferðir útlendinga
og raunar líka Ísraela um Vesturbakkann, þó menn komist nú þangað,“ segir Sveinn og bætir því við
að mikill múr umlyki nú Betlehem. „Það er háð hernámsyfirvöldum hvort hliðið inn í Betlehem verður opið eða ekki þannig að
það er ekkert víst að við komumst
inn í borgina. Ég reikna samt með
því og vona að það gangi.“
Sveinn sér fyrir sér að jólin
verið hátíðleg í Betlehem. „Ég

reikna með að það verði mikil
upplifun að vera á þessum helga
stað á jólanóttina. Stað sem maður
hefur heyrt svo mikið um allt frá
blautu barnsbeini og alist upp við
trúna á Jesú og fæðingu hans í
Betlehem. Þannig að þetta verður
vonandi bara yndislegt.“
Spurður hvort þau sakni þess
ekkert að vera heima yfir jólin
segir Sveinn að það sé nú alltaf
hægt að velta sér upp úr því ef
maður vill. „Ég verð til dæmis
ekki hjá fyrsta barnabarninu um
jólin en það fæddist á þessu ári og
svona en við erum búin að fá
okkar litlu jól með fjölskyldunni
og verðum í huganum með þeim,
eins og þau með okkur,“ segir
Sveinn.
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Hrafnhildur Árnadóttir er bara þriggja ára gömul en
hún veit samt alveg um hvað jólin snúast.
Hrafnhildur er orðin mjög spennt fyrir jólunum og hlakkar
mikið til að opna pakkana í kvöld. Hún man reyndar í fljótu
bragði ekki eftir neinu sérstöku sem hana langar að fá í
jólagjöf. „Ég er ekki búin að hugsa það,“ segir hún spekingslega.
Jólasmákökur eru í miklu uppáhaldi hjá Hrafnhildi og
henni finnsti nammikökur bestar. Hún segist samt ekki
borða mikið nammi. „Ég geri það ekki. Bara mat og kökur.
Ég borða líka jólamat og svo opnum við pakkana.“
Hrafnhildur viðurkennir fúslega að henni finnist pakkarnir það skemmtilegasta við jólin. „Ég fæ marga pakka,
frá mömmu og pabba og Hermanni og Auði. Ég fékk einu
sinni Baby-born í jólagjöf. Ég ætla að gefa mömmu og
pabba pakka sem ég bjó til í leikskólanum.“ Hún veit samt
alveg að við höldum jólin ekki bara út af pökkunum. „Þau
eru af því að Jesúbarnið fæddist,“ segir hún.
Hrafnhildi finnst mjög gaman að vera í jólafríi og hún
ætlar að fara á jólaball. „Kannski kemur einn jólasveinn
sem heitir Gluggagægir eða Gáttaþefur með stóra nefið,“
segir hún og hlær.
Í desember er Hrafnhildur búin að vera mjög þæg og
hún hefur því fengið ýmislegt skemmtilegt í skóinn frá jólasveinunum. „Ég fékk hristu og Auður fékk Herra Jóla en
mamma las hana fyrir mig.“ Hún segist samt ekkert hafa
séð jólasveinana setja neitt í skóinn. „Ég fer bara undir
sæng og fel mig þegar þeir koma,“ segir hún en vill þó alls
ekki viðurkenna að hún sé hrædd við þá. „Stekkjastaur er
uppáhalds jólasveinninn minn og Gluggagægir og Gáttaþefur og allir jólasveinarnir.“
Eftir jólin koma áramót og Hrafnhildur er ekki síður
spennt fyrir þeim en jólunum. „Mér finnst flugeldar
skemmtilegastir. Ég ætla líka að sprengja flugelda en þá
þarf að hafa gleraugu. Ég er alltaf með gleraugu þegar eru
áramót.“
EMILIA FRETTABLADIDIS

)ÈA ER OPIN TIL  Å DAG

ÖANNIG AÈ ÖEIR SEM ERU ¹ ALLRA
SÅÈASTA SNÒNINGI GETA SNÒIÈ SÁR
ÖANGAÈ Å JËLAGJAFALEIT
-IÈN¾TURMESSUR FARA VÅÈA FRAM
Å KVÎLD  WWWKIRKJANIS M¹
FINNA TENGLA ¹ MARGAR SËKNIR
OG ÖAR M¹ SJ¹ HVAR MIÈN¾TUR
MESSUR FARA FRAM
&RIÈARKERTI TIL STYRKTAR HINUM

ÕMSU M¹LEFNUM M¹ F¹ VÅÈS
VEGAR UM LANDIÈ ¶AÈ ER GËÈUR
SIÈUR AÈ L¹TA SLÅKT KERTI LOGA ¹
JËLANËTT OG STYRKJA UM LEIÈ GOTT
M¹LEFNI
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Smáauglýsingasími
550 5000

'LEÈILEG JËL

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

(RAFNHILDUR ¾TLAR AÈ GEFA MÎMMU SINNI OG PABBA PAKKA Å KVÎLD SEM HÒN BJË TIL Å LEIKSKËLANUM
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sunnudaga kl. 21:00
90% heimila ná Sirkus TV á ADSL kerfinu, Breiðbandinu, Digital Ísland
en einnig er hægt að ná Sirkus TV með venjulegu UHF loftneti
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*ËLIN ERU Ö¹ LOKS GENGIN Å GARÈ %IGIÈ GLEÈILEGA H¹TÅÈ OG NJËTIÈ
YKKAR Å FAÈMI ÖEIRRA SEM YKKUR ÖYKIR MEST V¾NT UM

Óskum öllum
viðskiptavinum okkar
gleðilegra jóla og
farsældar á nýju ári

Skólavörðustíg 21
Sími 551 4050 • Reykjavík
¶ESSAR GRENIGREINAR VÎKTU NOKKRA K¹TÅNU MEÈAL HINNA S¾TU GRÅSA SEM KUNNU VEL AÈ META TILBREYTINGUNA
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Hátíðlegt í Húsdýragarði
Jólin í Húsdýragarðinum eru
ekki íburðarmikil en þó er
reynt að gera óvenjuvel við
dýrin á aðfangadag.
Jón Gíslason, yfirdýrahirðir í Húsdýragarðinum, segir að aðfangadagur sé að mestu leyti eins og aðrir
dagar í garðinum. „Það gengur allt
sinn vanagang og við erum með
opið svo fólk getur komið og kíkt
við. Við reynum samt auðvitað að
gera vel við dýrin og gaukum að
þeim besta heyinu og auka skammti
af fóðurbæti og svona,“ segir hann.

Sögusagnir segja að stundum
gerist það að dýrin fari að tala á
jólanótt. „Persónulega hef ég ekki
orðið var við það sjálfur en maður
veit ekkert hvað gerist þegar enginn er nálægt,“ segir Jón.
Á gamlárskvöld er öllu meiri
viðbúnaður í Húsdýragarðinum en
á aðfangadag að sögn Jóns þar sem
dýrin geta orðið hrædd við hávaðann frá hátíðahöldunum. „Við
reynum að vera með ljós í öllum
húsum og tónlist á þannig að dýrin
verði sem minnst vör við lætin í
flugeldum og þess háttar,“ segir
hann.
EÎ

 AÈFANGADAG GENGUR ALLT SINN VANAGANG
Å (ÒSDÕRAGARÈINUM

(ÒS OG HEIMILI
"*,+!(²3 %(&
+RËKH¹LSI A SÅMI  

5M ¹RAMËTIN F¹ DÕRIN AÈ HLUSTA ¹ TËNLIST ÖVÅ H¹VAÈINN FR¹ H¹TÅÈAHÎLDUNUM GETUR
HR¾TT ÖAU

%RTALLT
ALLT
TIL REIÈU
FYRIR NÕTT ¹R

m ÖRIGGJA VIKNA N¹MSKEIÈI FIMMFALDAÈI ÁG
LESTRARHRAÈA MINN 4AKK FYRIR MIGn
+ARËLÅNA &INNBJÎRNSDËTTIR  ¹RA LAGANEMI
m,OKSINS SÁ ÁG FRAM ¹ AÈ GETA KL¹RAÈ B¾KUR
FYRIR PRËFn
%LÅN "JÎRK *ËNSDËTTIR  ¹RA NEMI
m.¹MSKEIÈIÈ HVETUR MANN ¹FRAM
%YKUR SJ¹LFSTRAUST %YKUR ¹HUGA ¹ N¹MIn
2AKEL ¶ORLEIFSDËTTIR  ¹RA (¹SKËLANEMI

(VAÈ SEGJA NEMENDUR OKKAR UM N¹MSKEIÈIÈ
&R¹B¾RT MARKVISST HNITMIÈAÈ ¾VI¹BYRGÈ NYTSAMLEGT KREFJANDI
SKEMMTILEGT MJÎG GOTT SKIPULAGNING EINBEITING J¹KV¾ÈNI MIKIL AÈSTOÈ
GËÈUR KENNARI SPENNANDI ¹RANGURSRÅKT HVETJANDI GËÈ ÖJËNUSTA

«SKUM LANDSMÎNNUM GLEÈILEGRA JËLA
OG FARS¾LDAR ¹ NÕJU ¹RI
3KR¹NING ¹ HRAÈLESTRARN¹MSKEIÈ JANÒAR ER
HAFIN ¹ WWWHIS OG Å SÅMA  

2EYNT ER AÈ GERA VEL VIÈ DÕRIN ¹ JËLUNUM
MEÈ GËÈU HEYI

(EIMS UM BËL
(EIMS UM BËL HELG ERU JËL
SIGNUÈ M¾R SON 'UÈS ËL
FRELSUN MANNANNA FRELSISINS LIND
FRUMGL¾ÈI LJËSSINS EN GJÎRVÎLL
MANNKIND
 MEINVILL Å MYRKRUNUM L¹ 
(EIMI Å H¹TÅÈ ER NÕ
HIMNESKT LJËS LÕSIR SKÕ
LIGGUR Å JÎTUNNI L¹VARÈUR HEIMS
LIFANDI BRUNNUR HINS ANDLEGA
SEIMS
 KONUNGUR LÅFS VORS OG LJËSS 
(EYRA M¹ HIMNUM Å FR¹
ENGLASÎNG !LLELÒJ¹
&RIÈUR ¹ JÎRÈU ÖVÅ FAÈIRINN ER
FÒS ÖEIM AÈ LÅKNA SEM TILREIÈIR SÁR
 SAMASTAÈ SYNINUM HJ¹ 
3VEINBJÎRN %GILS
SON&RANZ
'RUBER

62 OG FLEIRI STÁTTARFÁLÎG STYRKJA Ö¹TTTÎKU FÁLAGSMANNA SINNA ¹ N¹MSKEIÈINU
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Ég kemst í hátíðarskap
Í kvöld leggjast líklega margir á meltuna með góða bók í
hendi.
Jólin eru hátíð bókanna ekki síður
en barnanna og flestir Íslendingar
fá einhverja bók í jólagjöf til að

¶EGAR 4RÎLLI STAL JËLUNUM
ER SÅGILD JËLASAGA AF ÖVÅ
HVERNIG ÖUNGLYNDI OG
FÕLA MEGA SÅN LÅTILS GEGN
HINUM SANNA JËLA
ANDA JAFNVEL ÖËTT ALLT
YTRA BYRÈIÈ HAFI VERIÈ
SKAFIÈ AF JËLUNUM %IN
ALLRA SKEMMTILEGASTA
JËLASAGAN SEM SKRIFUÈ
HEFUR VERIÈ

kúra sig með á jólanótt.
Bækur um jólin eru líka
nauðsynlegar á þessum árstíma, einkum ef eitthvað
vantar upp á jólaskapið. Hér
eru nokkrar taldar upp,
sumar eru sígildar, aðrar
ættu að vera það.

*ËLIN KOMA EFTIR *ËHANNES ÒR +ÎTLUM
ER AUÈVITAÈ AÈALJËLABËKIN %KKI NËG
MEÈ AÈ ÖAR SÁ KV¾ÈIÈ UM JËLASVEIN
ANA 'RÕLU OG JËLAKÎTTINN HELDUR LÅKA
EITT ¹STS¾LASTA JËLAKV¾ÈIÈ "R¹ÈUM
KOMA BLESSUÈ JËLIN

2AKKARAPAKK EFTIR 3IGRÒNU
%DDU "JÎRNSDËTTUR ER TEIKNI
MYNDASÎGUBËK ÖAR SEM SEGIR
¹ SKEMMTILEGAN H¹TT FR¹ LÅFINU
Å 'RÕLUHELLI OG JËLAHALDI FJÎL
SKYLDUNNAR ËGURLEGU

*ËLADÕRIN EFTIR 'ERÈI +RISTNÕJU ER JËLALESNING FYRIR
YNGSTU LESENDURNA (ÒN FJALLAR UM STR¹KINN 6IÈAR
SEM LANGAR Å KANÅNU Å JËLAGJÎF p EÈA ÅSBJÎRN EÈA
GRÅS %N ÖAÈ M¹ EKKI HAFA DÕR Å BLOKKINNI HANS
¶ESS VEGNA VERÈUR HANN AÈ L¹TA SÁR N¾GJA AÈ
ÅMYNDA SÁR DÕRIN &ALLEGAR MYNDIR EFTIR "RIAN
0ILKINGTON VINNA VEL MEÈ ÖESSARI SKEMMTILEGU
SÎGU

5NGFRÒ *ËLA ¹KVEÈUR FYRIR EIN JËLIN
AÈ HÒN ÖURFI AÈ KOMAST Å FRÅ (ÒN ¹
ENN EFTIR AÈ PAKKA INN HEILMÎRGUM
JËLAGJÎFUM OG BIÈUR *ËLASVEININN
OG HERRA *ËLA AÈ SJ¹ UM ÖAÈ MEÈ
TILHEYRANDI FL¾KJUM *ËLABËK YNGSTU
LESENDURNA

Jól um borg og bý
Jólin eru haldin hátíðleg víða
um heim.
Björt ljós, fagurskreytt jólatré og
jólaveinar. Allt eru þetta orðin
alþjóðleg merki jólahátíðar. Borgir hins kristna heims eru uppljómaðar um þessar mundir og eru
skreytingarnar margar og mismunandi. Bandaríkjamenn skreyta
mikið en það er ekki síður skrautlegt um að litast í Evrópu.

-IKIÈ ER UM AÈ VERA ¹ JËLAMARKAÈNUM
Å "RUSSEL

¶AÈ ER FALLEGT JËLATRÁÈ SEM BER VIÈ MINN
ISVARÈANN Å 7ASHINGTON
&2¡44!",!¨)¨!0

Óskum öllum
viðskiptavinum
okkar gleðilegra
jóla
'ULLKISTAN &RAKKASTÅG 

SÅMI  

¥ ®ÈRUVÅSI DAGAR EFTIR 'UÈRÒNU (ELGA
DËTTUR ER FYRSTA BËKIN Å ÖRÅLEIK SEM
LÕKUR UM ÖESSI JËL +AREN +ARLOTTA
UPPLIFIR JËLAGUÈSPJALLIÈ ¹ SINN H¹TT OG
VIÈ LOK BËKAR ¾TTU ALLIR LESENDUR AÈ
VERA KOMNIR Å BULLANDI JËLASKAP

(RËI BJARGAR JËLUNUM EFTIR 2ODDY
$OYLE ER EIN ALLRA FYNDNASTA JËLASAGA
SEM UM GETUR (UNDURINN (RËI
NEYÈIST TIL AÈ BJARGA M¹LUNUM ÖEGAR
JËLASVEINNINN VIRÈIST ¾TLA AÈ KLIKKA
¹ ÖVÅ
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„Þér eruð salt jarðar“

Jólastólar fyrir stelpur og stráka

3ILFURTORGIÈ ¹ ¥SAFIRÈI ER FALLEGT Å JËLALJËSUNUM OG FJARL¾GÈIN VIRÈIST SANNARLEGA GERA FJÎLLIN BL¹

&2¡44!",!¨)¨(!,,$«2

Bæirnir skarta sínu
fegursta á aðventunni
Bæirnir lýsa og ljóma yfir
hátíðarnar.

Stólajól fyrir stórt fólk:
Allt í plasti – Eames plaststóll

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

Postulínið frá Prag:
Klukka eða sparibaukur
í kostulegan smápakka

Fátt er fallegra í þessum síðasta
mánuði ársins en jólaljósin sem
varpa ævintýrablæ á umhverfið og
gleðja bæði börn og fullorðna í
skammdeginu.
Margir eru meira að segja orðnir sammála um að þau mættu alveg
standa lengur, jafnvel fram í miðjan febrúar, því eftir jólin tekur
ekkert við annað en hversdagsleiki
og grámi og því tilvalið að lífga
upp á umhverfið með fallegum
ljósum. Fréttablaðið lagði land
undir fót og virti fyrir sér fallegu
jólaljósin á Selfossi, Akureyri,
Egilsstöðum, Ísafirði og í Keflavík
og það er ekki annað hægt að segja
en að bæirnir skarti sínu fegursta í
þessum ljósum.

$UUS HÒS Å +EFLAVÅK OG RAUÈU LJËSIN ¹ JËLATRÁNU MYNDA FALLEGT SAMSPIL

MARGRETHUGRUN FRETTABLADIDIS

&LOTT YFIRSÕN YFIR 3ILFURTORGIÈ ¹ ¥SAFIRÈI

&2¡44!",!¨)¨%,,%24 '2¡4!233/.

&2¡44!",!¨)¨(!,,$«2

*ËLASTJARNAN TRËNIR HÁR YFIR (AFNARSTR¾TINU ¹ !KUREYRI OG !MARO
HÒSIÈ ER ENN ¹ SÅNUM STAÈ
&2¡44!",!¨)¨(%)¨!)3

3TJÎRNUM PRÕDDIR %GILSSTAÈIR

&2¡44!",!¨)¨'5..!2 '5..!233/.

,JËSASKIPTI Å +EFLAVÅK OG LÅFLEG GATA
&2¡44!",!¨)¨%,,%24 '2¡4!233/.

Ekkert heimili má verða saltlaust:
Gefðu gjafabréf frá Saltfélaginu

(RINGVEGURINN LIGGUR Å GEGNUM 3ELFOSS OG HEITIR ÖAR !USTURVEGUR ¶AR SKÅNA LJËSIN SK¾RT

&2¡44!",!¨)¨).')-!2 "*®2. $!6¥¨33/.

GLE‹ILEGA HÁTÍ‹

VI‹ ÓSKUM VI‹SKIPTAVINUM OKKAR

GLE‹ILEGRA JÓLA &
FARSÆLDAR Á KOMANDI ÁRI.
ﬁÖKKUM SAMSTARFI‹ Á ÁRINU SEM ER A‹ LÍ‹A.

]PóYmó\T

:R}NHYOSxó9L`RQH]xR:xTP^^^OHN]HUN\YPZ

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000
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Ráðningarþjónusta

Íþróttamiðstöð Seltjarnarness

Ert þú í

Óskum að ráða starfsfólk

atvinnuleit?

Sundlaug Seltjarnarness
• Óskum eftir afleysingamanni í þrjá

Leyfðu okkur
að aðstoða.
Skráðu þig á
www.hhr.is.

Gaman að vera
prestur um jól

Íþróttahús Seltjarnarness
• Óskum eftir starfsmanni í gæslu

HH Ráðgjöf, Ráðningarþjónusta • Fiskislóð 81 • 107 Reykjavík
Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Laun eru samkvæmt kjarasamningi starfsmannafélags Seltjarnarness og launanefndar sveitarfélaga.

Viltu sýn’eikkað?

Upplýsingar gefur Haukur Geirmundsson
í síma 898-9490 eða 561-1700.

Ný útlit · Myndaalbúm · Símablogg

SELTJARNARNESBÆR
Íþróttamiðstöð

Stæsta bloggsamfélagið á Íslandi

Sr. Arna Ýrr Sigurðardóttir, prestur í Langholts- og
Bústaðakirkju, nam guðfræði við Háskóla Íslands og
útskrifaðist þaðan árið 1996.

AUGLÝSINGASÍMI

Fyrsti hluti námsins er þriggja ára BA nám í guðfræði.
Síðan bætast við tvö ár í viðbót. Námi lýkur síðan með embættisprófi eða Cand. theol gráðu.
Fyrirkomulag guðfræðinámsins hefur þó örlítið breyst
og þeir sem innritast frá og með næsta hausti fá mastersgráðu, Mag. theol sem veitir embættisgengi.
Það eru þó ekki allir guðfræðingar sem verða prestar.
„Til að gerast prestur þarf að fara í gegnum ákveðið ferli
hjá kirkjunni samhliða námi til að gerast prestur. Þessi
starfsþjálfun er á vegum Biskupsstofu og kallast samfylgdarkefi,“ segir Arna.
Margir guðfræðingar vinna við ýmis spennandi störf, til
dæmis við kennslu eða stjórnun og bæta jafnvel við sig
öðru námi. Innan samfylgdarkerfisins taka guðfræðinemar
þátt í safnaðarstarfi undir handleiðslu prests. Til dæmis
predika þeir eða taka þátt í fermingarfræðslu eða öðru
barna- og unglingastarfi. Arna tók sjálf mikið þátt í kristilegu starfi sem barn og unglingur og fann snemma löngun
til að gerast prestur. „Trú mín á Jesú Krist er grundvöllur
fyrir starfsvalinu,“ segir Arna.
Útskrifaðir guðfræðingar með embættispróf verða þó
ekki sjálfkrafa prestar. „Til að gerast prestur þarf að vígjast í tiltekið embætti þar sem auglýst er eftir presti. Eftir
það er maður prestur ævilangt hvort sem maður er starfandi eður ei,“ segir Arna sem sjálf var vígð til prests á
Raufarhöfn árið 2000. Arna hefur verið starfandi í Reykjavík síðan í sumar og segir starf prestsins vera mjög fjölbreytt. „Maður tekur þátt í öllum stærstu stundunum. Bæði
í gleði og sorg eins og skírn, fermingum, brúðkaupum og
jarðarförum. En síðan sinnir presturinn líka almennu
messuhaldi, kyrrðar- og helgistundum ásamt öðru starfi í
sókninni. „Sálgæslustarfið snýst oft um áfallahjálp við slys
og dauðsföll, en einnig um ráðgjöf við brúðkaup og skilnað.
Það er oft erfitt, en í senn mjög gefandi,“ segir Arna.
Presturinn er embættismaður sem þarf á miklum skipulagshæfileikum að halda. „Við þurfum að skrá allt í kirkjubækur og láta Hagstofu fá upplýsingar um skírn, giftingar,
skilnað og dauðsföll, auk þess að halda utan um allt það
starf sem fer fram í kirkjunni,“ segir Arna. Það eru margir
sem koma að starfi kirkjunnar, eins og tónlistarfólk, kórar,
organistar og fleiri og það eru margir þræðir sem presturinn þarf að halda í. Prestar sinna fjölmörgum öðrum verkefnum og eru meðal annars á sjúkrahúsum, í fangelsum og
á hjúkrunarheimilum. Það er öflugt starf í kirkjum landsins
fyrir hátíð ljóss og friðar og Arna hlakkar mikið til. „Jólin
eru góður tími og það er ofsalega gaman að vera prestur í
desember,“ segir Arna brosandi.
RH

'ERA BARA EKKI NEITT
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!LLIR VITA HVAÈ ER GOTT
AÈ SOFA ÒT EINN OG EINN
MORGUN ,ESA GËÈA BËK
FRAM EFTIR OG HORFA ¹
GËÈA BÅËMYND 5M JËLIN ¶AÈ ER SVO GOTT AÈ SKRÅÈA Å SËFA UM JËLIN
ENDUM VIÈ ¹RIÈ OG ÖESS HANGA OG GERA EKKI NEITT
VEGNA ER MIKILV¾GT AÈ
REYNA AÈ SLAPPA AF TIL AÈ VERA Å STAKK BÒIN TIL AÈ TAKAST ¹ VIÈ NÕTT ¹R
MEÈ NÕJUM FYRIRHEITUM ¶AÈ ER MIKIL KÒNST AÈ H¾GJA ¹ FERÈINNI OG
GERA EKKERT 3ÁRSTAKLEGA FYRIR VINNUSAMA ¥SLENDINGA %N JËLIN ERU
EINMITT TILVALIN TIL AÈ SKRÅÈA NOKKRA DAGA Å HÅÈI FA SIG Å AÈ GERA
EKKI NEITT OG LIFA ÎRLÅTIÈ H¾GAR

búningsklefa kvenna. Um er að ræða
vinnu frá kl. 08:00 - 16:00 virka daga.

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Augl. Þórhildar 2200.337

!RNA µRR 3IGURÈARDËTTIR PRESTUR Å ,ANGHOLTS OG "ÒSTAÈAKIRKJU HLAKKAR MIKIÈ
TIL HELGIHALDS OG JËLA
&2¡44!",!¨)¨'6!

mánuði og hugsanlega áframhaldandi
vinnu eftir það. Í starfinu felst m.a. umsjón
með búningsklefa karla. Um er að ræða
vaktavinnu og fullt starf frá áramótum.

550 5000

Tölvunarfræðingur / Kerﬁsfræðingur
Norðurál óskar að ráða starfsmann til framtíðarstarfa í tölvudeild. Við leitum að einstaklingi
sem er tilbúinn til að takast á við fjölþætt verkefni og vaxa í starﬁ.

Í hverju felst starﬁð?
OAlmennum rekstri netkerﬁs
OUppsetningu vélbúnaðar
OUmsýslu netþjóna
ORáðgjöf og aðstoð við notendur
OÞátttöku í verkefnahópum og ýmsum tilfallandi
verkefnum
Hvaða kröfur gerum við?
OGóð þekking MS Windows kerfum
OÞekking á Cisco svissum
OGagnagrunnsþekking
OÞekking á ERP kerfum, helst SAP
OGóð enskukunnátta
OGóð samskiptahæfni og þjónustulund
OÁreiðanleiki og metnaður
Hvað er í boði?
OGóður aðbúnaður og góð aðstaða hjá fyrirtæki
í mikilli sókn
OKraftmikill og góður hópur samstarfsfólks
OTraustar tekjur og laun að hluta árangurstengd

Jafnrétti
Við leggjum áherslu á jafna möguleika karla
og kvenna til starfa hjá Norðuráli.
Hvernig sækir þú um?
Vinsamlega sendu okkur umsókn þína fyrir 9. janúar
n.k. Þú getur sótt um á vef fyrirtækisins: www.nordural.
is, sent umsókn þína á netfangið umsokn@nordural.is
eða póstlagt umsóknina, merkta: tölvudeild.
Trúnaður
Við förum með umsókn þína og allar persónulegar
upplýsingar sem trúnaðarmál. Öllum umsóknum
verður svarað.
Nánari upplýsingar
Nánari upplýsingar veita Sigurður Jón Björnsson,
fjármálastjóri, og Emil Hilmarsson, deildarstjóri
tölvudeildar, í síma 430 1000.

Norðurál
Norðurál framleiðir árlega 220.000 tonn af áli til útﬂutnings. Um þessar mundir er unnið
að stækkun álversins sem felur í sér að framleiðslugeta verður aukin í 260.000 tonn á
árinu 2007. Hjá okkur starfa nú um 360 manns að margvíslegum verkefnum og gert er
ráð fyrir að starfsfólki fjölgi enn frekar á næsta ári.

Grundartanga • 301 Akranesi • Sími 430 1000 • Fax 430 1001 • nordural@nordural.is • www.nordural.is
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=_{ [ng^gi¨`^cj hiVg[V &)% bVcch { ÏhaVcY^ d\ ZgaZcY^h# H6E
Zg iWgZ^YYVhi^ k^Âh`^eiV]j\WcVÂjg ]Z^bh# ;_{g]V\haVjhc
H6E Zg hVbhZii g [_aYV aVjhcV ¶ [ng^g [_{g]V\! {¨iaVcV\ZgÂ!
hVbhi¨Âjh`^a d\ hi_gcZcYVjeeaÅh^c\Vg ¶ d\ Âgjb iZc\Yjb
aVjhcjb#AVjhc^gcVgZgjhiVÂaVÂVgd\cdiVÂVgV[[aZhijbhi¨ghij
VaÄ_ÂaZ\jb[ng^gi¨`_jbZgaZcY^hd\]gaZcY^h#

6eea^8dcWÅÂjgjee{VaÄ_ÂaZ\Vc
hiVg[h[gVbVH6E"g{Â\_[#
KZ\cV kVmVcY^ kZg`Z[cV W_ÂVhi `gZ[_VcY^ d\ {]j\VkZgÂ hig[
hZbWn\\_Vhi{\Âg^\gZ^c^c\Vg]¨[c^d\a^egjbhVbh`^eijbk^Â
k^Âh`^eiVk^c^d\g{Â\_V[V6eea^8dc{VaÄ_ÂaZ\jbbVg`VÂ^#

K^Â`dbVcY^ÄVg[VÂ]V[Vi^aVÂWZgV/


={h`aVbZccijc{hk^Â^k^Âh`^eiV



<ÂVVabZccViakjÄZ``^c\j



=¨[c^  bVccaZ\jb hVbh`^eijb d\ VÂ b^ÂaV [a`cjb
jeeaÅh^c\jb



<V\cgÅcV]j\hjcd\[gjb`k¨Â^ÄZ``^c\Vg[ajc



H_{a[hi¨Â^k^ccjWg\Âjb



<Zijd\k^a_Vi^aVÂi^aZ^c`Vhgi¨`c^aZ\V]a^ÂH6E



<ÂV`jcc{iijZch`j

:[ÄZgih_{a[hi¨Âjgd\bZicVÂVg[jaajgZ^chiV`a^c\jg
i^aW^cci^aÄZhhVÂiV`Vhi{k^ÂheZccVcY^d\`gZ[_VcY^
kZg`Z[c^VaÄ_ÂaZ\jjb]kZg[^k^a_jbk^ÂZcY^aZ\V[{
Ä^\]e^cc#

K^Â aZ\\_jb {]Zghaj { hiVg[h{c¨\_j! \ÂV a^Âh]Z^aY d\
Ä_{a[jc# K^Â Zgjb bZicVÂVg\_gc d\ \Zgjb `g[j jb
{gVc\jg# K^Â `Vee`dhijb VÂ V[aV WZhij ÄZ``^c\Vg {
k^Â[Vc\hZ[cjbd``Vg#

Jbh`cVg[gZhijgZgi^a&%#_VcVg'%%+#
Ì]j\VhVb^ghZcY^jbh`ci^a<jÂW_Vg\VgÌgcVYiijg!]ehi_gV;_{g]V\haVjhcV6eea^Xdc!\Vg5Veea^Xdc#^h!hZbZ^cc^\kZ^i^gc{cVg^jeeaÅh^c\Vg#

7dg\Vgic(,&%*GZn`_Vk`IZa/ (*)*+(+&%%;Vm/ (*)*+(+&+&lll#Veea^Xdc#^h
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-ATREIÈSLUMAÈUR ËSKAST
6IÈ VILJUM R¹ÈA REGLUSAMAN OG TRAUSTAN MATREIÈSLUMANN
SEM FYRST ¹ GËÈAN VEITINGASTAÈ Å MIÈBORGINNI
(EFÈBUNDNAR VAKTIR MEÈ FRÅI AÈRA HVORA HELGI

6AKTMENN OG STARFSMENN
6AKTMENN ËSKAST TIL STARFA HJ¹ /&, ÎRYGGI OG ÚUTNINGUM
6AKTMENN SINNA ÚUTNINGUM ¹ SPÅTALANUM ¹SAMT ÕMSUM ÎÈRUM
VERKEFNUM $AGVINNA VAKTAVINNA 6IÈKOMANDI ÖARF AÈ VERA
SAMVISKUSAMUR LIPUR Å SAMSKIPTUM OG MEÈ GËÈA ÖJËNUSTU
LUND
3TARFSMENN ËSKAST TIL STARFA HJ¹ /&, SJÒKLINGAÚUTNINGUM
$EILDIN SÁR UM ÚUTNINGA ¹ INNILIGGJANDI SJÒKLINGUM INNANHÒSS
MILLI DEILDA $AGVINNA 6IÈKOMANDI ÖARF AÈ VERA SAMVISKUSAMUR
LIPUR Å SAMSKIPTUM OG HAFA GËÈA ÖJËNUSTULUND SKILEGT ER AÈ
UMS¾KJENDUR HAÙ REYNSLU AF UMÎNNUNARSTÎRFUM
5MSËKNIR BERIST FYRIR  JANÒAR  TIL 0¹LMA ¶ËRS VARSSONAR
ÎRYGGISSTJËRA OG VEITIR HANN UPPLÕSINGAR UM STÎRÙN Å SÅMA 
 EÈA   NETFANG PALMIAEV LANDSPITALIIS
,AUN SAMKV¾MT GILDANDI SAMNINGI VIÈKOMANDI STÁTTARFÁLAGS OG FJ¹R
M¹LAR¹ÈHERRA 5MSËKNAREYÈUBLÎÈ F¹ST Å UPPLÕSINGUM &OSSVOGI OG
(RINGBRAUT SKRIFSTOFU STARFSMANNAM¹LA %IRÅKSGÎTU  ¹ HEIMASÅÈU
WWWLANDSPITALIIS 4EKIÈ ER MIÈ AF JAFNRÁTTISSTEFNU ,3( VIÈ R¹ÈNINGAR
Å STÎRF ¹ ,ANDSPÅTALA H¹SKËLASJÒKRAHÒSI ®LLUM UMSËKNUM VERÈUR
SVARAÈ ÖEGAR ¹KVÎRÈUN UM R¹ÈNINGU HEFUR VERIÈ TEKIN
,ANDSPÅTALI H¹SKËLASJÒKRAHÒS ER REYKLAUS VINNUSTAÈUR

HUGASAMIR HAÙ SAMBAND Å SÅMA  

'ÎTUSMIÈJAN ËSKAR LANDSMÎNNUM ÎLLUM
GLEÈILEGRA JËLA OG FARS¾LDAR ¹ KOMANDI ¹RI
3ÁRSTAKAR ÖAKKIR TIL ALLRA VELUNNARA OKKAR FYRIR ËMETANLEGAN
STUÈNING VIÈ MEÈFERÈARHEIMILIÈ

"9'').'!6%2+&2¨).'52 
4+.)&2¨).'52

"ESTU KVEÈJUR
3TARFSFËLK OG NEMAR 'ÎTUSMIÈJUNNAR

6ERKFR¾ÈISTOFAN (AMRABORG SF ËSKAR EFTIR AÈ R¹ÈA
BYGGINGAVERKFR¾ÈING EÈA BYGGINGAT¾KNIFR¾ÈING TIL
STARFA SEM FYRST Å BURÈARÖOLSVERKEFNI
'ËÈ ÖEKKING ¹ BURÈARÖOLSFR¾ÈI OG ÖEKKING ¹
AUTOCAD ¾SKILEG
.¹NARI UPPLÕSINGAR GEFUR 3¾VAR 'EIRSSON Å SÅMA 
 5MSËKNIR SENDIST MEÈ TÎLVUPËSTI
SAEVAR HAMRABORGIS

&H &RAMKV¾MDASVIÈS 2EYKJAVÅKURBORGAR
MANNVIRKJASKRIFSTOFU /RKUVEITU 2EYKJAVÅKUR
OG 3ÅMANS
(ALLAR ATVINNUSV¾ÈI ¹FANGI GATNAGERÈ OG LAGNIR
6AKIN ER ATHYGLI ¹ ÖVÅ AÈ VERKTAKI ¹ AÈ ÒTVEGA EFNI PLAST
EÈA STEIN Å FR¹VEITULAGNIR
²TBOÈSGÎGN VERÈA SELD ¹ KR  Å UPPLÕSINGAÖJËNUSTU
2¹ÈHÒSS 2EYKJAVÅKUR FR¹ OG MEÈ FÎSTUDEGINUM
 DESEMBER 
/PNUN TILBOÈA KL  FÎSTUDAGINN  JANÒAR 
Å 2¹ÈHÒSI 2EYKJAVÅKUR

.¹NARI UPPLÕSINGAR ER AÈ FINNA ¹
WWWREYKJAVIKISUTBOD
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.ÕIR $ODGE 2AM  0ALLBÅLAR  
, #UMMINS $ISEL NÕTT ÒTLIT MEÈ
b,ARAMIEm BÒNAÈI +M M¾LIR 4IL SÕNIS
¹ STAÈNUM 4VEGGJA ¹RA ¹BYRGÈ ÖJËNU
STAÈUR AF 2¾SI !TH (RAÈATAKMARKANIR
VERÈA SETTAR Å ÖESSA BÅLA FR¹  JAN
&¹R¹NLEGA L¹GT VERÈ  ÖÒS

.ÕR *EEP 'RAND #HEROKEE 324 (RAÈASTI
JEPPINN ¹ MARKAÈINUM Å DAG   , VÁL
 SEC Å  KM b"REMBOm BREMSUR
m ¹LFELGUR SPORTS¾TI SPORT FJÎÈRUN
OG PÒST +M M¾LIR &ULL ¹BYRGÈ ÖJËNU
STAÈUR AF 2¾SI 3VARTUR TIL ¹ LAGER 6ERÈ
AÈEINS  ÖÒS

.ÕIR *EEP 'RAND #HEROKEE ,TD  $ISEL
.Õ "ENZ VÁL %YÈSLA   , Å BLÎNDUÈUM
AKSTRI !LLUR F¹ANLEGUR AUKABÒNAÈUR ¶RÅR
LITIR TIL ¹ LAGER 3ILFUR SVARTUR OG DÎKKGR¹R
&ULL ¹BYRGÈ ÖJËNUSTAÈUR AF 2¾SI /KKAR
VERÈ  ÖÒS

.ÕR  -AZDA #X  'RAND 4OURING
X
3VARTUR SVART LEÈUR TOPPLÒGA
3J¹LFSKIPTUR ALLT RAFKNÒIÈ 8ENON "OSE
HLJËMKERFI OFL TIL SÕNIS ¹ STAÈNUM /KKAR
VERÈ  ÖÒS

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

«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 -EÈ TOPPLÒGU 
ÖÒS

.ÕR -"ENZ %  #$) !VANTGARDE 
HÎ LEÈUR 8ENON RAFKNÒIN S¾TI ST¾RRI
ELDSNEYTIS TANKUR SJ¹LFVIRK LOFTK¾LING
OFL &ULL ¹BYRGÈ ÖJËNUSTAÈUR AF 2¾SI 4IL
SÕNIS ¹ STAÈNUM 3ÅÈASTI BÅLLINN ¹ ÖESSU
VERÈI ,ISTAVERÈ UM  ÖÒS /KKAR
VERÈ  ÖÒS

.ÕR -"ENZ 2  LANGUR X  MANNA
 ÖREPA SJ¹LFSKIPTING LEÈUR 0ANORAMA
GLERÖAK STILLANLEG LOFTPÒÈAFJÎÈRUN m
¹LFELGUR OFLOFL !UKAHLUTIR FYRIR   MILLJ
ËNIR &ULL ¹BYRGÈ ÖJËNUSTAÈUR AF 2¾SI
/KKAR VERÈ  ÖÒS

 -"ENZ -,  #$) $ISEL %IGUM
NOKKRA BÅLA Å SVÎRTU SILFUR OG DÎKKGR¹U
3J¹ N¹NAR ¹ WWWSPARIBILLIS "ÅLARNIR ERU
ALLIR MJÎG VEL ÒTBÒNIR ¶ESSIR BÅLAR ERU
UPPSELDIR ALLSTAÈIR Å HEIMINUM 6ERÈ
 TIL  ÖÒS SEM ER LANGT UNDIR
LISTAVERÈI

.ÕR  "-7 8 'ETUM PANTAÈ STRAX
NÕJA "-7 8   EÈA   !LGERLEGA NÕR
BILL Å ÒTLITI 6AL UM LITI AÈ INNAN SEM UTAN
6EL ÒTBÒNIR BÅLAR MEÈ LEÈRI LÒGU OG
ÎLLUM HELSTA BÒNAÈI 3J¹ N¹NAR ¹ HEIMA
SÅÈU OKKAR WWWSPARIBILLIS 6ERÈ ¹  
ER  ÖÒS 6ERÈ ¹   ER  ÖÒS

.ÕR  2ENAULT 4RAFIC  DISEL "ÅLARNIR
ERU BÒNIR NÕUM  , DISELVÁLUM OG
BREYTTU ÒTLITI 'ETUM PANTAÈ NOKKR
AR VÁLAST¾RÈIR OG MISMUNANDI BÒNAÈ
,ISTAVERÈ ¹  MODELI EKKI F¹ANLEGT
EN  MODEL KOSTAR  ÖÒS¹N
VSK /KKAR VERÈ ¹   ÖÒS
¹N VSK

.ÕR  2ENAULT -ASTER MILLILANG
UR H¹ÖEKJU "ÅLARNIR ERU BÒNIR NÕUM
DISELVÁLUM 'ETUM PANTAÈ NOKKRAR
VÁLAST¾RÈIR OG MISMUNANDI BÒNAÈ
,ISTAVERÈ ¹  MODELI EKKI F¹ANLEGT
EN  MODEL MEÈ SAMA BÒNAÈI
KOSTAR  ÖÒS ¹N VSK /KKAR VERÈ ¹
 ER  ÖÒS ¹N VSK

9LéyVNXP|OOXPODQGVP|QQXPJOHéLOHJUDMyODRJ
IDUV OVNRPDQGLiUVRJí|NNXPYLéVNLSWLQiOLéQXiUL

1ëOHJLUOtWLéQRWDéLUEtODUiIUiE UXYHUéL

 -"ENZ -,  3ILFUR SVART LEÈUR
SPORT PAKKI m KRËMFELGUR LOFTPÒÈA
FJÎÈRUN LEIÈSÎGUBÒNAÈUR 8ENON LJËS
LÒGA (ARMAN +ARDON STEREO OFL EKINN
 ÖÒS KM ,ISTAVERÈ YFIR  MILLJËNIR
/KKAR VERÈ  ÖÒSUND

0ORSCHE "OXTER 3 FSKR  
HÎ EKINN  ÖÒS KM SVARTUR SVART LEÈUR
RAFM Å ÎLLU MINNI ¹ S¾TUM 8ENON
LJËS FJARL¾GÈARSKYNJARAR OFL ,ISTAVERÈ ¹
NÕUM BÅL ER YFIR  MILLJËNIR /KKAR VERÈ
 ÖÒSUND

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

&ORD -ONDEO   , 'IHA  %KINN
 ÖÒS KM SJ¹LFSKIPTUR m ¹LFELGUR ALLT
RAFDRIFIÈ LOFTK¾LING OFL +OSTAR NÕR HJ¹
"RIMBORG  ÖÒS ¶Ò SPARAR  ÖÒS
/KKAR VERÈ  ÖÒS

.ISSAN 0ATROL b.EWm %LEGANCE 
%KINN  ÖÒS KM  MANNA LEÈUR
LÒGA ,OFTK¾LING ALLT RAFKNÒIÈ m DEKK
OFL ,¾GSTA VERÈ ¹ MARKAÈINUM Å DAG
+R  ÖÒS

ZZZVSDULEtOOLV

$ODGE 'RAND #ARAVAN 3PORT X 
EKINN  ÖÒS  X b#APTAINm STËLAR ¹LF
ELGUR SAMLITUR PLUSS ¹KL¾ÈI LOFTK¾LING
ALLT RAFDRIFIÈ .Õ SKOÈAÈUR VÅLANDI 
ÖÒS !LGENGT VERÈ  TIL  ÖÒS
/KKAR VERÈ  ÖÒS
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0ARTAR 643  3UBARU )MPRESA  '8 k
4OYOTA .ISSAN /PEL !UDI  k
,ANCER 'OLF /PIÈ   ,AU   3ÅMI
 

*EPPAR

4ÎLVUR

2¹ÈGJÎF

«DÕRAR TÎLVUVIÈGERÈIR

!LHLIÈA TÎLVUVIÈGERÈIR OG UPPF¾RSLUR
5PPL Å S  

6INNUVÁLAR

4IL SÎLU 4OYOTA 2UNNER 3% ¹RG 
EKINN Ö TOPPLÒGA #$ RAFM Å ÎLLU
!BS %"$ , 6 GOTT EINTAK VERÈ
  ÖÒS  STGR UPPL Å S 


#HRYSLER 4OWN  COUNTRY ¹RG 
EKINN ÖKM , VÁL CD MAGASÅN RAFM
Å RÒÈUM  MANNA  HURÈA SK ¹ ËDÕRARI
VERÈ  ÖÒS UPPL Å S   OG
 

4IL BYGGINGA

+ÅKTU ¹ WWWKAFLASKIPTIIS
3¥-)  

"ÅLAR ËSKAST
"ÒSLËÈAFLUTNINGAR

«SKA EFTIR /PEL &RONTERA HELST   TDI
3  

"ÒSLËÈAFL OG ALLIR ALMENNIR FLUTN 
MENN EF ËSKAÈ ER -* FLUTNINGAR 3
 

«SKA EFTIR .ISSAN 0ATROL ¹RG k EÈA k
VÁLAVANA 5PPL Å S  

6ÎRUBÅLAR

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

&J¹RHAGSÎRÈULEIKAR VANT
AR ÖIG AÈSTOÈ

(ÒSAVIÈHALD

4IL SÎLU $ODGE 3PRINTER   MANNA
EKINN Ö KM EINN MEÈ ÎLLUM AUKA
BÒNAÈI DRIFL¾SING RAFM Å ÎLLU LÒXUSS¾TI
 MIÈSTÎÈVAR SJ¹LFSKIFTUR OLÅUMIÈSTÎÈ
5PPL Å S   OG  

6AGNASMIÈJAN AUGLÕSIR

'L¾SILEGUR "ENZ JEPPI -,  EK 
ÖÒS SJÎ MANNA GULLSANS OG VEL BÒINN
AUKABÒNAÈI 6ERÈ   MILLJ 5PPL Å S
 

'ETUM AFGREITT b¥SLANDSVAGNm  Å
FEBRÒAR OG MARS !LDREI GL¾SILEGRI OG
VANDAÈRI .Ò MEÈ %"3 OG %CAS TÎLVU F
HEMLA OG LOFTFJAÈRAKERFI 6AGNASMIÈJAN
%LDSHÎFÈA  2VÅK 3  

WWWSNJOKEDJURIS

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

6ARAHLUTIR

"ÅLAR TIL SÎLU

4IL SÎLU
"ÅLHLUTIR +APLAHRAUNI 
3  

4IL SÎLU JEPPI  HÒSBÅLL

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  

4ROOPER m ¹RG  SJ¹LFSK NÕSK TOPP
BÅLL ÖJËNUSTUBËK EK  ÖÒS ¹ VÁL 6ERÈ
 ÖÒS !TH SKIPTI 3  

4IL SÎLU &ORD %XPLORER 8LT ¹RG 
EKINN ÖKM  MANNA m FELGUR
AUKA GANGUR ¹ FELGUM EINS OG NÕR UPPL
Å SÅMA  

4IL SÎLU - "ENZ % %LEGANS ¹RGERÈ
 EKIN ÖKM EINN EIGANDI LEÈUR
INNRÁTTING RAFM Å ÎLLU MINNI ¹ S¾TUM
 ¹LFELGUGANGAR TOPP EINTAK VERÈ 
ÖÒS UPPL Å S   OG  

"ËKHALD

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

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

"ÅLAPARTAR EHF 3 

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

'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

 MILLJËNIR

4IL 3ÎLU ,EXUS 28 ¹RG  EKIN
ÖKM LEÈUR RAFM Å ÎLLU DR¹TTARKÒLA
EINS OG NÕR VERÈ   STGR UPP
Å S  

4), 3®,5

'.ª

'L¾SILEGUR ÅSBJARNARFELDUR M UPP
STOPPUÈUM HAUS OG ÎLLUM KLËM 3
 

  (ÒSEIGNAÖJËNUSTAN 
 ,EKAÖÁTTINGAR ÖAKVIÈG MÒRV
IÈG
HÒSAKL
ÎLL M¹LNINGARVINNA
H¹ÖRÕSTIÖV ÖAKÖÁTTIEFNI  TEYGJ
ANL 
6ERKTAKAR GETA B¾TT VIÈ SIG VERKEFNUM
Å PÅPULÎGNUM 5PPLÕSINGAR Å SÅMA 
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&YRIR VEIÈIMENN

3P¹DËMAR

*ËLAGJÎFIN TIL ÖÅN 6ILTU N¹ ALVÎRU VEL
GENGNI %RTU TILBÒINN AÈ LEGGJA ¹ ÖIG
ÖAÈ SEM ÖARF ,2 ER MÅN LEIÈ 


!TVINNA ËSKAST
¡G ER  ¹RA KARLMAÈUR OG VANTAR VINNU
FR¹ OG MEÈ JAN k (EF LOKIÈ TÎLVUNAR
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OG REGLUSAMUR 3  

(EILSUVÎRUR
4AKTU ÖÁR TAK -EÈ (ERBALIFE N¾RÈU
¹RANGRI OG BETRI LÅÈAN %RLA "JARTMARZ S
  WWWECOIS
"OTNLAUS ORKA BETRI LÅÈAN (ERBALIFE
3HAPEWORK (EILSUR¹ÈGJÎF OG EFTIRFYLGNI
+AUPAUKI FYLGIR (ALLDËRA "JARNA HJÒKR
UNARFR¾ÈINGUR WWWHALLDORABJARNAIS
3     
RANGUR MEÈ (ERBALIFE 2¹ÈGJÎF OG EFT
IRFYLGNI %DDA "ORG WWWLIFSSTILLIS 3
 
*ËLAGJÎFIN TIL ÖÅN 6ILTU N¹ ALVÎRU VEL
GENGNI %RTU TILBÒINN AÈ LEGGJA ¹ ÖIG
ÖAÈ SEM ÖARF ,2 ER MÅN LEIÈ 


µMISLEGT
%NGAR SKULDIR (¾RRI
TEKJUR

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

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

6ERSLUN
(ÒSN¾ÈI Å BOÈI
'ISTIHEIMILI $ALSHRAUN (AFNAFJÎRÈUR
TVEGGJA MANNA HERB FR¹  KR PER
M¹N 5PPL  
 FM ÅBÒÈ ¹ RËLEGUM STAÈ Å 3ELJAHVERFINU
TIL LEIGU FR¹ JAN k ,EIGIST ÒT MEÈ ÎLLU
INNBÒI 3  

$ÕRAHALD

JA HERB ÅBÒÈ TIL LEIGU Å  M¹N Å HVERFI
 2VÅK ALLT INNIFALIÈ ¹  KR ¹ M¹N
&YRIRFRAMGR &R¹  JAN k 3  
EÈA ARNDIS?BJ HOTMAILCOM

(ÒSN¾ÈI ËSKAST
  HERB ÅBÒÈ ËSKAST Å RVK FR¹ OG MEÈ
JAN k 2EYKLAUSREGLUS 'REIÈSLUGETA
ALLT AÈ  ÖM¹N 3  
2EYKLAUST PAR ËSKAR EFTIR NOTALEGRI ÅBÒÈ
!LLT KEMUR TIL GREINA

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

'ISTING
%NGLALJËS TIL ÖÅN  

%R SPENNANDI TÅMI FRAMUNDAN !NDLEG
LEIÈSÎGN FYRIRB¾NIR ¡G ËSKA YKKUR
GLEÈILEGRA JËLA %R VIÈ ALLA DAGA FR¹ 
 ,¹RA SP¹MIÈILL

(ÒS ¹ -ENORCA ÅBÒÈ Å "ARCELONA #OSTA
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!TVINNA Å BOÈI
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-ENN VERÈA LÅKLEGA SEINT SAMM¹LA UM HVAÈA
MYNDIR TELJAST BESTU JËLAMYNDIRNAR OG N¾STA VÅST
AÈ VAL HVERS OG EINS ENDURSPEGLAR AÈ EINHVERJU
LEYTI MYNDIR SEM HANN EÈA HÒN S¹ Å ¾SKU 4IL AÈ
KOMAST ¹ LISTANN YFIR FIMM BESTU MYNDIRNAR VERÈA
Ö¾R ENGU AÈ SÅÈUR AÈ BÒA YFIR ¹KVEÈNUM TÎFRUM
OG GETA FRAMKALLAÈ HJ¹ ¹HORFENDUM VELLÅÈAN OG Å
SUMUM TILFELLUM NOSTALGÅU (ÁR AÈ NEÈAN ER LISTI
YFIR FIMM MYNDIR SEM ERU KANNSKI EKKI Ö¾R BESTU
AÈ ALLRA ¹LITI EN NOKKUÈ GËÈAR ENGU AÈ SÅÈUR

 ¶ORL¹KSMESSA DREGUR NAFN SITT
AF ¶ORL¹KI ¶ËRHALLSSYNI BISKUPI Å
3K¹LHOLTI
 ¶ORL¹KUR F¾DDIST ¹RIÈ  OG
LÁST EINMITT  DESEMBER ¹RIÈ

 ¶ORL¹KUR VÅGÈIST SEM BISKUP
¹RIÈ 

 3CROOGED   %IGANDI SJËNVARPSSTÎÈVAR
ER HEIMSËTTUR AF ÖREMUR VOFUM SEM VILJA HJ¹LPA
HONUM AÈ FINNA JËLAANDANN 3ÅGILD SK¹LDSAGA
#HARLES $ICKENS UM 3KRÎGG F¾R NÒTÅMALEGA UPP
F¾RSLU ÖAR SEM LEIKARINN "ILL -URRAY FER HREINLEGA
¹ KOSTUM Å TITILHLUTVERKINU 5PPLÎGÈ FYRIR FÕLUPOKA
 4HE 3NOWMAN   3NJËKARL VAKNAR TIL LÅFSINS
OG FER MEÈ UNGAN DRENG Å ¾VINTÕRALEGA HEIMSËKN
TIL *ËLASVEINSINS ¹ .ORÈURPËLNUM -EÈ EIND¾M
UM FALLEG TEIKNIMYND SEM HEFUR STAÈIST TÅMANS
TÎNN OG TITILLAGIÈ b7ALKING IN THE !IRm LÅKLEGT TIL AÈ
ENDUR VEKJA LJÒFAR TILFINNINGAR

 4HE .IGHTMARE "EFORE #HRISTMAS  
(REKKJAVÎKUKONUNGURINN *ACK 3KELLINGTON SÎLSAR
UNDIR SIG STARF JËLASVEINSINS MEÈ ËFYRIRSJ¹ANLEG
UM AFLEIÈINGUM 3TËRSKEMMTILEG BRÒÈUMYND ÒR
SMIÈJU LEIKSTJËRANS 4IMS "URTON SEM ER VÅS MEÈ
AÈ KOMA MANNI Å RÁTTU STEMNINGUNA FYRIR JËLIN

 HANN HEFUR GJARNAN VERIÈ KALL
AÈUR ¶ORL¹KUR HELGI ENDA HAFA
KRAFTAVERK VERIÈ TENGD NAFNI
HANS
  JANÒAR ¹RIÈ  ÒTNEFNDI
*ËHANNES 0¹LL P¹FI )) ¶ORL¹K SEM
VERNDARDÕRLING ¥SLANDS

 .ATIONAL ,AMPOONlS #HRISTMAS 6ACATION
  'RISWALD FJÎLSKYLDAN HELDUR STËRT JËLABOÈ
FYRIR ¾TTINGJA SÅNA SEM ENDAR MEÈ ËSKÎPUM EINS

 Å +RISTINRÁTTI FR¹  ÎLD ER ¶OR
L¹KSMESSA TALIN MEÈAL  HELG
USTU DAGA ¹RSINS OG ÖANN DAG
ER BANNAÈ AÈ VEIÈA ANNAÈ EN
HVÅTABJÎRN OG ROSMHVAL EKKI
M¹ HELDUR VEIÈA FISKA NÁ FUGLA
NEMA UNNT SÁ AÈ TAKA Ö¹ MEÈ
HÎNDUM
 ÖËTT EKKI SÁ VITAÈ MEÈ VISSU
UM FRUMMERKINGU ORÈSINS JËL
ER Å GRIPI AF .OREGSKONUNGA
SÎGUM FR¹ ÖVÅ UM  TALIÈ AÈ
ORÈIÈ SÁ MYNDAÈ AF ORÈINU *ËLNI
SEM VAR EITT AF HEITUM «ÈINS

OG VIÈ ER AÈ BÒAST ¶RIÈJA OG EF TIL VILL BESTA MYND
IN UM HRAKFARIR 'RISWALD FJÎLSKYLDUNNAR SEM L¾TUR
EKKI DEIGAN SÅGA ÖR¹TT FYRIR SÅFELLT MËTL¾TI

 "ATMAN 2ETURNS   ,EÈURBLÎKUMAÈURINN
ER KALLAÈUR AFTUR TIL STARFA ÖEGAR ILLGJARN MÎRG¾SAR
KARL SEILIST EFTIR VÎLDUM Å 'OTHAMBORG UM JËLIN
$RUNGALEGASTA KVIKMYNDIN UM ,EÈURBLÎKUMANN
INN ER UPPFULL AF BIBLÅULEGUM STEFJUM MEÈ ÎFUG
UM FORMERKJUM "ESTA SKEMMTUN ENGU AÈ SÅÈUR

Um leið og við óskum landsmönnum gleðilegra jóla
og farsæls komandi árs þökkum við viðskiptin

 ORÈIÈ JËL ER NOTAÈ MEÈ MIS
MUNANDI TILBRIGÈUM ¹ ÎLLUM
.ORÈURLÎNDUNUM OG Å FINNSKU
ER AÈ FINNA TÎKUORÈIN JOULU
OG JUHLA SEM MERKIR H¹TÅÈ
ALMENNT

á árinu sem er að líða.

 Å ÎÈRUM LÎNDUM %VRËPU
TENGIST NAFN JËLANNA FREKAR *ESÒ
OG F¾ÈINGU HANA
 Å ENSKU ER ÖAÈ ORÈIÈ #HRIST
MAS +RISTSMESSA ¹ ÖÕSKU ER
ÖAÈ 7EINACHTEN .¾TURNAR
HELGU OG ¹ LATÅNU ERU JËLIN KÎLL
UÈ .ATALIS EÈA .ATIVITAS $OMINI
&¾ÈING (ERRANS 

Með jólakveðjum,
starfsfólk Tekk-Company

 SUMIR TENGJA NAFNIÈ JËL VIÈ
GAMLA M¹NAÈARNAFNIÈ ÕLIR EN
SAMKV¾MT GÎMLU TÅMATALI STËÈ
ÕLIR YFIR FR¹ ÖVÅ UM MIÈJAN NËV
EMBER OG FRAM AÈ MIÈJUM
DESEMBER
 Å 3VISS OG Å ¶ÕSKALANDI SJ¹UM
VIÈ JËLASVEININN GJARNAN Å BISK
UPSBÒNINGI
 Å "ELGÅU OG (OLLANDI ER VÅÈA
S¹ H¹TTUR VIÈHAFÈUR AÈ 
DESEMBER NËTTINA FYRIR DAG
HEILAGS .IKUL¹SAR FYLLA BÎRN TRÁ
SKË SÅNA AF HEYI FYRIR HVÅTA HEST
INN SEM JËLASVEINNINN FERÈAST
UM ¹
 Å &RAKKLANDI TRÒA BÎRN ÖVÅ AÈ
ÖAÈ SÁ *ESÒBARNIÈ SEM F¾RI
ÖEIM GJAFIR OG ÖESS VEGNA SETJA
ÖAU SKËINN SINN ¹ ARINHILLUNA ¹
AÈFANGADAGSKVÎLD
 Å STRALÅU OG ¹ .ÕJA 3J¹LANDI
ÖAR SEM ER HLÕTT OG SËLRÅKT Å
DESEMBERM¹NUÈI ERU H¹TÅÈA
HÎLD JËLANNA OFT HALDIN UTAN
DYRA
 Å STRALÅU ER JËLAM¹LTÅÈIN OFT
BORÈUÈ ¹ STRÎNDINNI OG Å STAÈ
ÖESS AÈ FERÈAST UM ¹ HEFÈ
BUNDNUM SLEÈA KEMUR JËLA
SVEINNINN ¹ B¹T

 ¥TALIR SKIPTAST ¹ JËLAGJÎFUM 
JANÒAR DAGINN SEM VITRINGARNIR
F¾RÈU *ESÒBARNINU SÅNAR GJAFIR

Við vekjum athygli á því að verslunin
:56F=?5B

 ¹ ¥TALÅU BORÈA SUMIR MJÎG
SPARLEGA ¹ SJ¹LFAN JËLADAG EN
EYÈA DEGINUM Å B¾NAHALD

verður lokuð 27. desember.
Útsalan hefst 28. desember kl. 10.

 Å -EXÅKË GENGUR FËLK Å SKRÒÈ
GÎNGU HVERN DAG FR¹ 
DESEMBER OG FRAM TIL 
 Å FORGRUNNI GÎNGUNNAR ERU
STYTTUR AF -ARÅU OG *ËSEF OG
SKRÒÈGANGAN HELDUR HÒS ÒR HÒSI
OG BEIÈIST GISTINGAR ALVEG EINS
OG *ËSEF OG -ARÅA GERÈU ¹ SJ¹LFA
JËLANËTTINA
(EIMILD WWWSKOLAVEFURINNIS

6¡>5F@=B8%(!%*p&$%?dUjc[]



35..5$!'52  DESEMBER 

Jól við Apaflóa
Sigríður Snæbjörnsdóttir framkvæmdastjóri og Sigurður Guðmundsson
landlæknir halda jólin í ár á fjarlægum slóðum við Apaflóa í Malaví. Hér
á eftir kemur pistill sem þau sendu frá Malaví í tilefni jólanna þar sem þau
lýsa hátíðarhöldunum við Apaflóann.

J

ólahald við Apaflóa getur
varla verið ólíkara því
sem við eigum að venjast
heima á Íslandi. Í raun
munum við ekki eftir því
að jólin séu í nánd nema
þegar við lítum á dagatalið. Í Chirombo, þorpinu sem við búum í,
sést ekki neitt sem minnir á jólahald, hvorki jólaskraut né heyrist
jólatónlist. Börnin leika sér í sandinum með skopparagjarðir og
busla í vatninu á nákvæmlega
sama hátt og aðra mánuði ársins.
Fjármunirnir ef til eru hjá fólki
fara í annað. Húshjálpin okkar
sem hefur metnað fyrir okkar
hönd spurði þó um daginn hvort
við ætluðum ekki að skreyta húsið
í tilefni af komu jólanna. Okkur
vafðist nú tunga um tönn en sögðum sem rétt var að við hefðum
ekki tekið neitt jólaskraut með
okkur frá Íslandi og bættum síðan
við af veikum mætti að jólaandinn
kæmi innan frá og bentum á höfuðið. Hún bætti um betur og sagði
frá hjartanu. Þessi ábending leiddi
þó til þess að við fundum nokkrar
rauðar jólakúlur í stórverslun í
höfuðborginni.
Í stórverslunum í Lilongwe má
heyra jólatónlist spilaða í hátölurum eins og maður man eftir af 78
snúninga plötum á ekta grammófón. Við bættum um betur og keyptum pínulítið og óásjálegt gervijólatré fyrir 500 íkr., annað stóð ekki til
boða. Þegar horft er á aumlegt tréð
má velta fyrir sér hvort álagningin
hafi ekki verið ansi rífleg. Tréð er

eiginlega hálfgerð skopmynd af
sjálfu sér, en kemur að notum.

.AUÈSYNJAVÎRUR Å JËLAPAKKA
Aðdragandi jóla á Íslandi krefst
gjarnan mikillar vinnu og er mörgum kvíðvænlegur tími. Miklar
kröfur eru gerðar um að umhverfi
allt sé fagurlega skreytt og nóg sé
til af öllu til að bíta og brenna.
Ekki má gleyma jólagjafaflóðinu
þar sem mikill tími fer í að finna
gjafir fyrir fólk sem á allt. Í Malaví er þessu öðru vísi farið, einu
gjafirnar sem við kaupum í ár eru
fötur fullar af salti, hrísgrjónum,
eldspýtum, margaríni og annarri
brýnni nauðsynjavöru. Þessar
fötur gefum við húshjálpinni
okkar sem er gulls ígildi, garðyrkjumanninum sem ekki er hægt
að segja að hafi mjög græna fingur og vörðunum sem gæta hússins
okkar á nóttunni en eiga það til að
sofna á verðinum. Það var gaman
að sjá svipinn á þeim þegar þau
tóku á móti gjöfunum.
Flestir innfæddir reyna að
komast í kirkju um hátíðarnar og
reyndar er kirkjusókn mikilvægur liður í menningu innfæddra.
Þeir spyrja okkur gjarnan hvar
við munum ganga til messu um
jólin. Við höfum áhuga á að kynna
okkur malavískt kirkjuhald og
munum væntanlega fara í messu
snemma á jóladagasmorgni í
enskri biskupakirkju sem er ekki
langt frá heimili okkar við Apaflóann. Hún er eiginlega ekki annað
en kirkjuskipið eitt, skrautlaus,

bekkjalaus og turnlaus. Það getur
ekki annað en gert okkur gott þó
talað mál muni fara fyrir ofan
garð og neðan, en mál innfæddra
er chichewa.

*ËLAGEIT
Það er hefð að haldið sé jólaboð
fyrir starfsfólk „Monkey Bay
Community Hospital“ og maka
þeirra. Við undirbúning þeirrar
veislu er nú ekki verið að kasta til
höndunum. Sú veisla er haldin á
Þorláksmessu og er þar m.a. slátrað geitum sem grillaðar eru yfir
opnum eldi, kjúklingar steiktir,
fiskur úr Malavívatni eldaður
ásamt fjölbreyttu meðlæti af
ýmsu tagi og hefðbundnum
drykkjarföngum. Þessi veisla
hefur mikið aðdráttarafl og enginn sem getur staðið uppréttur
mun láta sig vanta.
Hvað okkur varðar persónulega þá minnumst við ekki jafnfriðsamlegrar jólaaðventu, við
vöknum útsofin á hverjum morgni
eftir 8-9 tíma svefn og jólastress
er eins fjarlægt og hugsast getur.
Engar áhyggjur eru af því að mála
þurfi húsið, endurnýja þurfi húsgögn eða stell, þrífa kjallaraherbergi og skúmaskot sem enginn
sér mun á í skammdeginu hvort
sem er. Gjafakaupum er sleppt í
ár, þetta snýst allt um rétta viðhorfið eins og við Lifa húshjálpin
okkar vorum sammála um.
(ANGIKJÎT OG NAMMI
Við eigum þó von á kærkomnum

®¨256¥3) *«, (JËNIN 3IGRÅÈUR 3N¾BJÎRNSDËTTIR OG 3IGURÈUR 'UÈMUNDSSON MUNU

EYÈA JËLUM SÅNUM VIÈ !PAFLËA Å -ALAVÅ ÖETTA ¹RIÈ EN ÖAR ERU JËLAHEFÈIRNAR VERULEGA
ËLÅKAR ÖEIM ÅSLENSKU

gesti, Þórunni mágkonu/systur frá
Íslandi, sem verður hjá okkur fram
yfir áramót. Fyrir utan frábæran
félagsskap sem henni fylgir,
gerum við okkur vonir um að fá
smá hangikjöt og jafnvel sælgæti
sem hefur ekki sést á okkar borðum frá því við yfirgáfum land allsnægtanna í október. Við munum
hafa það notalegt í sólinni og hitanum, skoða þorpið okkar betur,
ganga um í hvítum sandinum fyrir
framan húsið okkar og baða okkur
í vatninu. Við ætlum líka að fara í

Liwonde-þjóðgarðinn sem er í
tveggja tíma aksturfjarlægð frá
okkur. Þar má sjá flest þau dýr
sem Afríka er þekkt fyrir, s.s. fíla,
flóðhesta, krókódíla, auk þess að
njóta stórkostlegrar náttúru. Ýmislegt fleira munum við gera okkur
til dundurs og nokkuð ljóst er að
þessi jól munu aldrei gleymast.
Með þessum pistli sendum við
öllum sem eftir okkur muna bestu
jóla- og nýárskveðjur.
Sigríður Snæbjörnsdóttir og
Sigurður Guðmundsson
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.JÎRÈUR 0 .JARÈVÅK SKRIFAR
UM ÅSLENSKT M¹L
4VÎFÎLD NEITUN
Ólafur Sigurgeirsson sendir mér
eftirfarandi klausu:
„Mig langar til að vekja athygli
á sérstakri málnotkun fréttastofu
ríkisútvarpsins. Þar var verið að
segja frá umferðarslysi og sagt að
lagfæra þyrfti aðstæður til að;
„koma í veg fyrir að svona slys
komi ekki fyrir.“ Svona tvöfalda
neitun heyrði ég þrisvar á
nokkrum dögum. Þá er sagt í
fréttum núna þann 6/12, þegar
sagt er frá dómi manns gegn Keri
um meint samráð olíufélaganna,
að dómurinn hafi vísað frá kröfu
um skaðabætur sem dómurinn
ákveddi. Mér finnst þessi „sóðaskapur“ í málnotkun ríkisútvarps
ekki sæmandi, þrátt fyrir þá
alþjóðavæðingu sem nú er í tísku
og þrengir mjög að okkur sem
viljum tala íslensku.“
Engu er hér við að bæta.
6OVEIFLEGUR ATBURÈUR
„Við krufningu benti ekkert til þess
að um voveiflegan atburð hefði
verið að ræða,“ segir í forsíðufrétt
Fréttablaðsins 9. desember af
skyndilegu andláti ungrar konu
eftir ofneyslu fíkniefna. Sannarlega var það voveiflegur atburður,
enda merkir voveiflegur: 1
skyndilegur; 2 hræðilegur,
hörmulegur, átakanlegur, slysalegur. Væntanlega hefur blaðamaður
ætlað að segja að ekkert benti til
saknæms, refsiverðs eða glæpsamlegs athæfis.
¶ETTA ER ÖAKKL¹TT EFNI p
sagði markaðsstjóri Ríkisútvarpsins 6. desember. Hverjum skyldi
efnið vera þakklátt?
,ÎGFR¾ÈINGATAL
Á morgunvakt Rúv. 14. desember

var rætt við lögmenn vegna
ákæru á hendur fyrrum stjórnendum olíufélaganna. Annar velti
því fyrir sér hvort dómstólar
myndu gera sekt í þessu máli. Ég
játa að ég kann ekki skil á
sérstöku lagamáli. Sekt merkir: 1
fésekt; 2 sektardómur; 3 sök.
Betra væri að tala um að dæma
menn seka eða til sektar. Hinn
ræddi um „þessa löngu yfirlegu
sem hefur átt sér stað“ í málinu
og er sömuleiðis heldur klúðurslegt. Getur yfirlega átt sér stað?
Fer ekki betur að segja að lengi
hafi við legið yfir þessu máli? Í
báðum tilvikum gildir enn að nota
sagnorð og firrast nafnorð. Þó
ættu menn að spara sögnina að
gera eftir föngum. Virðum sagnir
og forðumst óþörf nafnorð.

6ARÈANDI R¹ÈGJÎF
„Það var leitað til okkar varðandi
ráðgjöf,“ sagði starfsmaður geislavarna ríkisins í útvarpinu og
þrástagaðist á þessu leiðinlega og
óþarfa varðandi. Hann (og margir
fleiri) ætti að ganga til liðs við
Umvinafélagið, sem stendur vörð
um íslenskar forsetningar. Ég
skora á landsmenn að hætta þessu
varðandi-stagli. Af hverju þykir
mönnum fínna að segja varðandi
en um? Á ég að trúa því að
einhverjum þyki það fallegra?
"RAGHENDA
Í framhaldi af umræðu um
viðtengingarhátt sendir Guðrún
Bjarnadóttir mér þessa braghendu:
Hvorki veit ég hvort ég er né hvort
ég væri.
Ef ég sé og ef ég færi
öllu léttar víst ég bæri.

6ILJI MENN SENDA MÁR BRAGHENDU EÈA GËÈFÒSLEGAR ¹BENDINGAR NPN VORTEXIS
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EN VÅSAST EKKI ÖESSA ÒTG¹FU

%GILL (ELGASON VELUR M¹LVERK VIKUNNAR

Málverk fullt dulúðar og skringilegheita
„Þegar ég var yngri þvældist ég
um heiminn og fór mjög samviskusamlega á listasöfn. Taldi
mér skylt að staldra við hvert einasta verk og íhuga það,“ segir
Egill Helgason sjónvarpsmaður.
Hann velur athyglisvert málverk
að þessu sinni. Og segir svo frá
hvers vegna Todes Insel varð fyrir
valinu:
„Já, svo losnaði ég nú við þessa
vitleysu úr systeminu. Þannig að
síðast þegar ég fór á listasafn þá
fór ég bara til að skoða eina mynd
sem ég vissi að þar var að finna.
Þetta var í Berlín. Og myndin er
Dauðaeyjan, eða Todes Insel, eftir
Arnold Böcklin. Ég sá þessa mynd
fyrst utan á einhverri pappírskilju
sem ég var að baksa við að lesa,
bók eftir Nietzsche, sem ég kláraði
örugglega aldrei. En þetta málverk er frábært, rómantískt verk,
fullt af dulúð. Böcklin mun hafa
málað fimm útgáfur af þessu
verki. En þetta er æðislegt verk

fullt af dulúð og skringilegheitum. Sem orkar sterkt á
mig.“
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Neyðarvakt - Afgreiðslutímar
Afgreiðslutímar yfir hátíðar
Neyðarlínan
Neyðarlínan 112 er opin allan sólarhringinn og svarar fyrir slökkvilið, sjúkrabifreiðir og lögreglu um
allt land.

Slysa- og bráðamóttaka
Slysaö og bráðamóttaka Landspítala - háskólasjúkrahúss í Fossvogi
er opin allan sólarhringinn og
sinnir neyðartilfellum. Aðalsímanúmer er 543 1000.
Einnig bráðamóttaka við Hringbraut.
Aðalsímanúmer er 543
1000.
Beint innval á Slysadeild í Fossvogi er 543 2000 og á Áfalla- og
neyðardeild í Fossvogi 543 2085.
Slysadeild Fjórðungssjúkrahússins á Akureyri við Eyrarlandsveg
er opin allan sólarhringinn. Aðalsímanúmer er 463 0100. Beint innval á Slysadeild er 463 0800.

Læknavaktin Smáratogi:
Móttaka fyrir heilsugæsluumdæmin í Reykjavík, á Seltjarnarnesi, í Kópavogi, Garðabæ og
Hafnarfirði verður opin í Smáratorgi, Kópavogi:
aðfangadag frá 9 til 18 og aftur
milli 20.30 til 23
jóladag frá 9 til 23.30
annan í jólum frá 9 til 23.30
Símaþjónusta og vitjanaþjónusta
er opin allan sólarhringinn yfir
jólin í síma 1770.

Rauði krossinn
Hjálparsími Rauða krossins er
1717 og er svarað í því númeri
allan sólarhringinn.
Konukot, athvarf fyrir heimilislausar konur er í Eskihlíð 4,
Reykjavík. Þar er sólarhringsvakt
til 2. janúar.

Stígamót
Lokað yfir hátíðarnar. Bent er á
Áfalla- og neyðarmóttöku Landspítalans í Fossvogi. Sími 543
2085.

SÁÁ
Lokað. Bent er á Slysadeild og
bráðamóttöku Landspítala komi
alvarleg tilfelli upp. Sími 543
2000.

Kvennaathvarfið
Opið allan sólarhringinn yfir
hátíðarnar. Neyðarsíminn er 561
1205.

Tannlæknaþjónusta
Opið verður á stofum eftirtalinna
tannlækna yfir hátíðarnar:
Aðfangadagur
Benedikt B. Ægisson, Síðumúla
25, Reykjavík. Sími 553 4450. Opið
milli 9.30 og 12.
Jóladagur
Birgir Ólafsson, Melhaga 20-22,
Reykjavík. Sími 557 7791 Opið
milli 11 og 13.
Annar jólum
Bjarki Ágústsson, Staðarbergi 2-4,
Hafnarfirði. Sími 565 1600. Opið
milli 11 og 13.
Sjúklingum er bent á að snúa sér
til Slysadeildar komi upp alvarleg
tilfelli utan opnunartíma.

!+342) 3424« ,µ+52 5- +,5++!.  ¥ $!'

Apótek

Stórmarkaðir

Samgöngur

Aðfangadagur
Lyf og heilsa er opin:
í Austurveri frá 10 til 18
í JL húsinu frá 9 til 12
í Kringlunni frá 10 til 13
í Mjóddinni frá 10 til 12
á Selfossi frá 10 til 13
í Vestmannaeyjum frá 11 til 12.30
á Glerártorgi Akureyri frá 10 til
12
í Keflavík frá 10 til 12

10-11

Strætó bs.

Aðfangadagur
Opið til kl. 16.00.
Jóladagur
Lokað. Opnar í sólarhringsverslunum á miðnætti.
Annar í jólum
Opið frá 9 til miðnættis. Sólarhringsverslanir opnar allan sólarhringinn.

Aðfangadagur
Ekið á öllum leiðum samkvæmt
áætlun sunnudaga en akstri lýkur
um klukkan 16.
Jóladagur
Ekið samkvæmt áætlun helgidaga
og hefst akstur um 15.30.
Annar í jólum
Ekið eftir áætlun helgidaga.

Lyfja í Lágmúla er opin frá 8 til
18

11-11

Herjólfur

Aðfangadagur
Opið 9-16.

Aðfangadagur
Siglt frá Vestmannaeyjum
an 8.15 og frá Þorlákshöfn
an 11.
Jóladagur
Engar siglingar.
Annar í jólum
Siglt frá Vestmannaeyjum
an 8.15 og 16
Frá Þorlákshöfn klukkan
19.30

Lyfjaval Hæðasmára 4 er opin frá
10 til 14
Jóladagur
Lyf og heilsa er opin
í Austurveri frá 10 til 24
í Vestmannaeyjum frá 14 til 14.30
í Hafnarstræti á Akureyri frá 15
til 17

Jóladagur
Lokað, en opnað á Skúlagötu um
miðnætti.
Annar í jólum
Opið frá klukkan 12 til 23 og til 24
í Brekkuhúsum og Hraunbæ.
Bónus:

Lyfja er opin
í Lágmúla frá 10 til 24
Annar í jólum
Lyf og heilsa er opin:
í Austurveri frá 10 til 24
í Vestmannaeyjum frá 14 til 14.30
Í Keflavík frá 10 til 14
Í Hafnarstræti á Akureyri frá 15
til 17
Lyfja er opin:
í Lágmúla frá 8 til 24
Bílaapótek Lyfjavals, Hæðasmára
4 er opið frá 10 til 23
Þeir sem þurfa á lyfjum að halda
geta haft samband við Læknavaktina utan þjónustu apótekanna ef
brýna nauðsyn ber til.

Aðfangadagur
Opið frá 9 til 12.
Jóladagur og annar í jólum
Lokað.
Fjarðarkaup
Aðfangadagur
Opið frá klukkan 10 til 12.30.
Jóladagur og annar í jólum
Lokað.
Hagkaup
Aðfangadagur
Opið frá klukkan 9 til 14.
Jóladagur og annar í jólum
Lokað.
Krónan
Aðfangadagur
Opið frá 10 til 13.
Jóladagur og annar í jólum
Lokað.
Nóatún
Aðfangadagur
Opið frá 9 til 14
Jóladagur og annar í jólum
Lokað

klukkklukk-

klukk12 og

Flugfélag Íslands
Aðfangadagur
Flogið til Akureyrar, Egilsstaða,
Ísafjarðar og Vestmannaeyja
Síðasta brottför frá Reykjavík er
klukkan 12.15
Frá Akureyri kl. 12.40,
frá Egilstöðum kl. 12.40,
frá Ísafirði kl. 13,
frá Vestmannaeyjum klukkan
11.20.
Ekki er flogið á jóladag.
Flogið er samkvæmt áætlun á
annan í jólum. Nánari upplýsingar
á www.flugfelag.is
Sérleyfishafar á BSÍ
Brottför frá BSÍ
Aðfangadagur
Reykjanesbær kl. 14.30,
Hveragerði og Selfoss kl. 8.30 og
12.30,
Þorlákshöfn,
Eyrarbakki
og
Stokkseyri kl. 10.
Hella og Hvolsvöllur kl. 12.30,
Borgarnes kl. 8.30 og 13.
Jóladagur
Enginn akstur.
Annar í jólum
Ekið samkvæmt helgaráætlun.
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Á jólunum er gleði
og gaman, fúmm,
fúmm fúmm. Á
jólunum
rífast
mamma
og
pabbi um sósuna. Svo finnst
einni
frænkunni sín rjúpa
vera seig. Ég
borða
ekki
rjúpur og enginn
skammar mig fyrir
það. Einu sinni borðaði ég meira
að segja eintómt laufabrauð og
öllum var sama.
Á jólunum fékk ég einu sinni
alltaf að opna einn pakka fyrir
mat, en ég tími því ekki lengur.
Því með aldrinum fækka jóla-

pakkarnir. Jólin, jólin allstaðar.
Jólin eru úti í bíl, þar er pabbi
með aðventuljós tengt í bílkveikjarann. Svo geymir hann
stundum gjöfina mína í skottinu,
alveg þar til á síðustu stundu.
Það eru sem sagt jól í skottinu.
Það eru jól líka hjá hundinum, en
mamma batt á hann rauðan tóbaksklút og hann datt beint í jólaskapið.
Snjókornin falla á allt og alla.
Mömmu finnst það jólalegt, en
pabbi segir að nú verðum við öll
fennt inni og komumst ekki út
fyrr en í apríl. Pabbi segir pabbi
segir. Hann segir að bráðum
komi dýrðleg jól, en mamma
segir að við verðum gjaldþrota
ef við hættum ekki að gefa svona

N 0ONDUS
Felst þessi
Ég er
Mikið ertu
með &YRIR áætlun í
rólegur þrátt fyrir
gríðarlegum
áætlun.
að þú sért að fara
próflestri?
í próf!
,EGGÈU
ÖIG OG
LÁTTU ÖIG
3KYNDI
LAUSNIR
EHF

N 'ELGJAN

ÞAR SEM ALLT SNÝST
UM FÓTBOLTA!

NÚ FÆRÐU GRAS.IS
FÉTTIR Í SÍMANN!

Fréttir og Íþróttir

Leikir

Skemmtun

dýrar gjafir. Ég fæ í jólagjöf:
fjarstýrðan bíl, Ipod, fartölvu og
Hyundai 166 mhz PC tölvu og
eina ljóta úlpu. Svo sá ég einu
sinni mömmu kyssa jólasvein, en
það reyndist vera Rúddi frændi,
með rautt nef því hann fékk sér
of mikið af jólabrennsanum.
Jólaísinn, jólagotteríð, jólamyndirnar í ár og jólakötturinn,
þetta allt á sínum stað, en jólabarnið sjálft er ekki að finna.
Það er hátíð í bæ, engin spurning. Bjart er yfir Betlehem, ég
sá það í sjónvarpinu, þeir eru
byrjaðir að bomba gyðingana
með öllu sem þeir eiga. Gleðileg
jól Gibson. Og Dís, þú komst með
jólin til mín og nóttin verður
ágætari en nokkru sinni fyrr.

%FTIR &RODE °VERLI

Mun
Alls
%FTIR
skólastjórinn
ekki!
andast á
dularfullan
máta?

Áætlunin
Þú ert VIKUR ¹ Áætlunin
b,EGÈU ÖIGfellst3KRÕTIÈersem
ERTU sagt
AÈ
mannráni
heitur! OG LÁTTU íÖIGm
ÁG ER og SEGJA AÈaðSUMIR
eyða
til
ALVEG pyntingum
JAFN ÖUNG þarÖESSARA
SKYNDIKÒRA
ævinni á
við fáum okkar
VIRKIhrauninnu,
EKKI
kröfur í gegn!
frábært
plan félagi!

%FTIR *ERRY 3COTT  *IM "ORGMAN

*EF MYNDIRNAR PIRATES OF THE CARRIBEAN, SUPERMAN RETURNS EÐA YOU, ME AND DUPREE ERU EKKI INNI ÞÁ FÆRÐU HANA FRÍA TIL ÚTLEIGU Í EINN SÓLARHRING NÆST ÞEGAR ÞÚ KEMUR GEGN FRAMVÍSUN “100%” KORTS. GILDIR Í EINN MÁNUÐ FRÁ AUGLÝSINGU OG AÐEINS Á ÞEIM SÖLUSTAÐ ÞAR SEM MYNDIN VAR EKKI INNI.

Gleðileg jól
100%
ÖRYGGI
EF HÚN ER EKK
INNI ÞÁ FÆRÐUI
HANA FRÍA*

OPNUNARTÍMI
UM JÓL & ÁRAMÓT

24. des - Opið 10-16
25. des - Lokað
26. des - Opið 14-23:30
14-01:00 í Vídeóhöllinni
31. des - Opið 10.16
1. jan - Opið 16-23:30
16-01:00 í Vídeóhöllinni

100%
ÖRYGGI
EF HÚN ER EKK
INNI ÞÁ FÆRÐUI
HANA FRÍA*

100%
ÖRYGGI
EF HÚN ER EKK
INNI ÞÁ FÆRÐUI
HANA FRÍA*
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Hátíðleg sálmaskífa

!

Kl. 23.30
Miðnæturmessa við kertaljós á jólanótt í Langholtskirkju. Sr. Kristján
Valur Ingólfsson predikar og þjónar
fyrir altari ásamt sóknarpresti.
Margrét Bóasdóttir syngur einsöng
en organisti Lára Bryndís Eggertsdóttir.

MENNING FRETTABLADIDIS

+JARTANSSYNI (INS VEGAR
3M¹SKÅFAN (ELGA
ER LAGIÈ SUNGIÈ AF (RËLFI
HIMNESKA STJARNA MEÈ
3¾MUNDSSYNI BARITËN VIÈ
SAMNEFNDU LAGI ER
ORGELUNDIRLEIK 3TEINGRÅMS
KOMIN ÒT EN ÖAR ER ¹
¶ËRHALLSSONAR ORGANISTA Å
FERÈINNI H¹TÅÈLEGT OG
.ESKIRKJU %IRÅKUR (ILMIS
FALLEGT JËLALAG ,JËÈIÈ
SON ANNAÈIST Ö¹ UPPTÎKU
ORTI 3IGURBJÎRN %IN
!È SÎGN ÒTGEFANDANS
ARSSON BISKUP VIÈ LAG
3TEINS +¹RASONAR HEFUR
3TEINS +¹RASONAR ,AGIÈ
ÒTG¹FA ÖESSA JËLAS¹LMS
ER Å TVEIMUR ÒTG¹FUM ¹
VERIÈ ¹ DÎFINNI UM
ÖESSUM NÕJA HLJËMDISKI
SKEIÈ OG ER HIN (ELGA
!NNARS VEGAR Å FLUTNINGI
HIMNESKA STJARNA AÈ
3CHOLA CANTORUM OG
HANS SÎGN NÒ KOMIN Å
FÁLAGA ÒR KAMMERSVEIT
H¹TÅÈARBÒNING VIÈ H¾FI Å
(ALLGRÅMSKIRKJU UNDIR
FLUTNINGI KËRS OG KAMM
STJËRN (ARÈAR SKELS
,!.'52 !¨$2!'!.$) ,AGIÈ VARÈ TIL ¹ AÈFANGA
ERSVEITAR
SONAR Å ÒTSETNINGU !TLA
DAGSKVÎLD 
$ISKINN VERÈUR MA
(EIMIS 3VEINSSONAR
H¾GT AÈ N¹LGAST Å VERSL
3Ò ÒTG¹FA VAR TEKIN
UNUM 0ENNANS 3KÅFUNNAR OG +3 ¹ 3AUÈ¹RKRËKI
UPP Å (ALLGRÅMSKIRKJU FYRIR SKÎMMU AF 3VEINI

 %KKI GLEYMA
SM¹FUGLUNUM  ÖESSUM ¹RSTÅMA ER
TILVALIÈ AÈ LIÈSINNA OKKAR MINNSTU
VINUM OG GAUKA AÈ ÖEIM AUKAFR¾J
UM

!È BERJAST GEGN STAÈREYNDUM LÅFSINS
„Það er engin svör að hafa
í leikhúsinu, aðeins ótal
spurningar. Í því liggur líka
styrkur leikhússins; það
opnar fyrir fyrir hugmyndir, spurningar, umræðu og
skilur áhorfendur eftir í leit
að svörum.“
Þetta segir gríski leikstjórinn
Giorgos Zamboulakis en hann og
Thanos Vovolis leikmynda- og
búningahönnuður eru listrænu
stjórnendurnir á bak við jólasýningu Þjóðleikhússins í ár, Bakkynjurnar eftir Evripídes. Bakkynjur er eitt af þekktari verkum
grísku gullaldarinnar en engu að
síður er þetta í fyrsta skipti sem
það kemur fyrir sjónir íslenskra
leikhúsgesta, í nýrri þýðingu
Kristjáns Árnasonar.
5PPSPRETTA SPURNINGA

Guðinn Díónýsos, öðru nafni
Bakkos, kemur til Þebuborgar til
þess að minna á guðlegan uppruna
sinn og staðfesta nýjan helgisið,
víndrykkju, sjálfum sér til dýrðar. Þetta leiðir til þess að konur
borgarinnar leggjast út í hlíðar
fjallsins Kíþeron þar sem þær
æða um trylltar í algleymi vímunnar. En Penþeifur konungur
neitar að taka þennan sið í sátt
sem verður til þess að reiði
Bakkosar bitnar á konungsfjölskyldunni og öðrum borgarbúum
með skelfilegum afleiðingum.
„Það er gríðarleg valdabarátta
í þessu verki. Valdabarátta í gegnum konur og um hið guðlega og
ótal margt annað. Verkið er samt
miklu opnara og margbreytilegra
en svo að það einskorði sig við það
efni. Styrkur þess felst í því hvað
það opnar ótæmandi lendur spurninga,“ segir leikstjórinn Giorgos
Zamboulakis.
«RJÒFANLEG LÅFR¾N HEILD

Þeir Giorgos og Thanos vinna alltaf ferli hverrar sýningar saman
frá upphafi, skapa grunnkonseptin sem þeir vilja draga fram í
hverri sýningu og þannig hafa
þeir unnið í ein sextán ár. „Þetta
hefur auðvitað leitt til þess að
vinnubrögðin og stíllinn fastmótast,“ segir Thanos og bætir við að

sýn þeirra á leikhúsið sem form sé
alltaf innan myndarinnar. „Við
erum alltaf að vinna með leikhúsið
sem grundvallarrými fyrir leikarann, textann, líkamann. Leikhúsið
sem líkamlega heild, fæðingarferli sem hefst með nærveru leikarans og sem áhorfandinn fullkomnar, gefur líf með nærveru
sinni og sammannlegum kenndum, vonum og þrám.“ Giorgos
leikstjóri tekur undir þessa hugmyndafræði og segir alla vinnu
þeirra vera meðvitaða um þetta
ferli. „Vinna okkar með leikurunum byggir á þessari sýn. Þessum
væntingum okkar um að skapa
einn heildstæðan lifandi líkama.
Upphitun leikaranna fyrir hverja
æfingu er til að mynda mjög mikilvæg. Upphitunin er eina leiðin til
þess að koma leikaranum í réttar
aðstæður og ástand til þess að
skila þessu verkinu frá sér í hljóði,
hreyfingum, mynd og texta. Upphitunin færir leikarana saman,
hjálpar þeim til þess að verða hluti
af einni órjúfanlegri lífrænni
heild. Markmiðið er að skapa leikurunum sameiginlegt tungumál
og samstilla hópinn, rétt eins og

öllum sem að uppfærslunni koma
ómetanlegan stuðning og eiga
ríkulegan þátt í heildarmyndinni,“
segir Thanos.
Giorgos og Thanos eru sérstaklega ánægðir með íslensku leikarana innan þessa ferlis. Þeim finnst
það ómetanlegt hvað þeir eru
opnir fyrir því að reyna nýjar
aðferðir og viljugir til þess að
læra. Thanos útlitshönnuður tekur
virkan þátt í þessari vinnu sem
hann lítur á sem hluta af því að
skapa heildarútlit sýningarinnar.
„Öll þessi vinna leikaranna skilar
þeim og sýningunni heildstæðari
til áhorfandans. Hver og ein persóna fær t.d. ákveðið mynstur
hreyfinga sem skapa ákveðna tilfinningu á sviðinu. Með skýrleikanum og endurtekningunni verða
þessar hreyfingar að persónueinkennum og mynda ákveðið kerfi.
Þannig geta hreyfingarnar birt
persónuna á sviðinu, skapað nærveru hennar, án þess að hún sé þar
í raun og veru. Rétt eins og í lífinu
þar sem ákveðin tónlist, umhverfi
eða athöfn getur fært tilhugsunina um persónur upp í hugann.“
3PURNINGAR EN ENGIN SVÎR

¥ OKKAR HUGA ER ÖAÈ EKKI SÅST
LEITIN AÈ LAUSNINNI SEM GERIR
OKKUR AÈ BETRI MANNESKJUM
OG STUÈLAR AÈ FRAMÖRËUN

sinfóníuhljómsveit stillir saman
strengi sína. Eftir að hafa unnið
með leikhópi í ákveðinn tíma verður þetta að ritúali sem engum dettur í hug að sleppa áður en lagt er á
djúpið, enda verða leikararnir að
halda tryggð við þetta ferli í sýningunni eftir að við erum farnir.“
+ERFI HREYFINGA OG N¾RVERU

Thanos og Giorgos vilja leggja
áherslu á hversu ómetanleg þátttaka margra hefur verið að sýningunni. Þórunn Sigþórsdóttir er
aðstoðarleikstjóri, Hlín Agnarsdóttir dramatúrg, Erna Ómarsdóttir danshöfundur, Atli Ingólfsson höfundur tónlistar. Lárus
Björnsson hannar lýsingu og
Björk Viggósdóttir sér um myndvinnslu. „Þetta fólk og fleiri til
hafa myndað leikhópnum og okkur

&!23,4 3!-34!2& 4HANOS 6OVOLIS SEM ER HÎFUNDUR LEIKMYNDAR BÒNINGA GERVA OG
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Thanos og Giorgos telja að þessi
aðferðafræði henti ákaflega vel
fyrir verk á borð við Bakkynjur
Evripídesar. Þeir völdu ekki að
vinna við þetta verk vegna þess að
það tilheyri grísku klassíkinni og
að þeir sem Grikkir séu á einhvern
hátt tengdari því en aðrir. Verkið
einfaldlega veki áhuga þeirra og
kallist svo hraustlega á við fjölmargar spurningar sem maðurinn
stendur frammi fyrir í dag; jafnt í
persónulegu, pólitísku og trúarlegu tilliti. „Leikritið tekst á við
það sem við kjósum að kalla grundvallarjöfnur, varpar þeim fram og
hvetur viðtakandann til þess að
leita lausna. Í okkar huga er það
ekki síst leitin að lausninni sem
gerir okkur að betri manneskjum
og stuðlar að framþróun. Í Bakkynjum er verið að takast á um
reglu og kaos, austur og vestur,
stöðu og hlutverk kvenna og karla,
þekkingu og stjórnun sjálfsins,
aðkomumann í fastmótuð samfélagi, hlutverk og hroka valdsins,
trú og trúleysi, vímu og skýrleika
og ótal fleiri spurningar sem verkið dregur upp andstæðukenndar
myndir af. Okkar hlutverk og allra
sem að sýningunni koma er ekki
að finna lausnirnar að þessum
jöfnum heldur draga upp af þeim
skýra og áhugaverða mynd sem
hvetur fólk til þess að velta þeim
fyrir sér. Ef þetta tekst þá er
markmiðum okkar náð. Þess vegna
viljum við meina að það leikhús
sem við erum að skapa leggi í senn
traust og ábyrgð á áhorfandann.“
Þeir Thanos og Giorgos leggja
alltaf mikla áherslu á að heildarupplifun áhorfandans sé ekki bundin af einni skynjun umfram aðra.
Sem dæmi um þetta nefna þeir
hljóðmynd uppfærslunnar sem er
eins og þroskasaga manneskju frá
rokkuðum unglingsárum til fágaðri tónlistar og loks innhverfra
tóna síðustu andartakanna. „Við
verðum að hugsa til þess að hver
og einn áhorfandi upplifir sýninguna á sinn hátt, tekur inn ólíka
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þætti og er öðruvísi samansettur
en sessunautur hans. Hvert og eitt
okkar þarf að leitast við að feta
nýjar og ókannaðar slóðir sjálfsins
og það er meðal þess sem Bakkynjur Evripídesar fjalla um. Alsæla
vímunnar gerir bakkynjunum
kleift að kanna nýja reynslu og
möguleika og verða aðrar persónur en þær eru í hversdaglegu lífi.
Þær ganga langt út yfir mörk skynseminnar og afleiðingarnar eru
skelfilegar, í því felst harmleikur.
Með slíkum hætti reyndu Grikkirnir að skapa innan leiklistarinnar
áhugaverða umræðu um heimspeki, siðferði og stjórnmál – bera
möguleikana á borð fyrir áhorfendur og hvetja fólk til þess leita
svara sem er frelsandi í sjálfu sér.
Við verðum að treysta áhorfendum
til þess að taka þátt í heildarsköpuninni og halda henni áfram eftir
að sýningunni sleppir. Það sem er
svo stórkostlegt við tragedíuna er
hvernig hún virkjar það sem er
sammannlegt. Eitthvað sem við öll
þekkjum og skiljum, nefnilega
sársaukann. Í uppfærslu okkar
notum við sársaukann til þess að
tengjast áhorfendanum og skapa
kvöldstund sem lifir með honum
og hann tekst á við með sínum
hætti. Það sem er erfiðast er að
skilja eftir hæfilega mikið rými
innan sýningarinnar fyrir áhorfandann til þess að stíga þar inn og
fullkomna heildaráhrifin með nærveru sinni og úrvinnslu.“
4ÅMALAUST MEISTARAVERK

Það er greinilega hjartans mál
fyrir þá Thanos og Giorgos að
koma þessari sýn sinni á leikhús-

vinnuna áleiðis. Láta ekki staðar
numið við hugmyndafræðina heldur láta á hana reyna. Á undirbúningstímabilinu deildu þeir því ferlinu með fólki utan sýningarinnar.
„Það komu til okkar ungir listdansnemar, myndlistarnemar, rithöfundar og bara fullt af áhugasömu fólki. Við buðum þeim
menntun, umræðu og gáfum þeim
tækifæri til þess að taka þátt í
ferlinu og þátttaka þessa fólks gaf
okkur í hópnum líka ótal margt til
baka.“
Bakkynjur Evripídesar er um
2.500 ára gamalt verk og því er
óhjákvæmilegt að spyrja að því
hvort og þá hversu mikið erindi
verkið eigi til nútímaáhorfenda
norður á Íslandi. En í huga Thanosar og Giorgosar er verkið svo
tímalaust og sammannlegt að það
mun ávallt eiga erindi til fólks
hvar og hvenær sem er. Þessu til
stuðnings benda þeir á að þeim
finnst engin munur á því að vinna
sýningu fyrir íslenska áhorfendur,
gríska eða annars staðar í veröldinni ef því er að skipta. „Þetta
verk er um lífið sjálft og harmleikurinn felst í að hafna staðreyndum þess eins og Penþeifur
gerir. Hann berst gegn staðreyndinni um líf og dauða og það er það
sem gerir hann að hetju. Móðir
hans sundurhlutar líkama hans í
æði vímunnar, rétt eins og við
erum öll af móður jörð komin og
hún hlutar okkur í sundur í gröfinni að degi okkar liðnum. Einfaldleikinn, óhugnaðurinn og fegurðinn í þessari sögu gerir Bakkynjur
að tímalausu meistaraverki.“
MAGNUSG FRETTABLADIDIS
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Vínartónleikar Sinfóníuhljómsveitarinnar
eru í huga margra jafn ómissandi hluti af því
að fagna nýju ári og flugeldar og brennur.
Líklega verður uppselt á Vínartónleika venju
samkvæmt og því er ráðlegt að tryggja sér
miða í tíma á www.sinfonia.is
græn tónleikaröð í háskólabíói

Troðin slóð
Í Skáldalaunum (bls. 66) fullyrðir
skáldið undir lok ljóðsins:
Hvort þú getur skrifað,
það er ekki málið.
Það eru bókaforlögin
sem stjórna plottinu.
Já: Utanforlagsskáldin veiða
ekki aurinn upp úr vasa skattborgarans hjálparlaust, satt og rétt, en
þótt mörgæsir á fínum mannamótum eigi forlögin, stýra þær ekki
forlögunum, eins og segir raunar í
sjálfu ljóðinu, það eru: bókaforlögin, forlög bókarinnar, hverrar fyrir
sig, sköpin sem stjórna plottinu,
habent sua fata, libelli. Skáldskapur
bókarinnar hefur síðan bein áhrif á
örlög hennar og þá er einmitt
„málið“ hvort þú getur skrifað.
Skáldskapur Haraldar er tíðindalaus – þótt vissulega geti hann
skrifað. Spjall um hvaðeina. Svör
umfram spurnir. Allt fremur augljóst. Tilþrifalítið en víða ekki
ósmellið. Sjálfsagt að sækja um
aftur.
3IGURÈUR (RËARSSON

"+52
'ENGIN SPOR
(ARALDUR 3 -AGNÒSSON

MIÐVIKUDAGINN 3. JANÚAR KL. 19.30 LAUS SÆTI

((

tónleikar utan raða í háskólabíói

4ILÖRIFALÅTIÈ VERK OG TÅÈINDALÅTILL
SK¹LDSKAPUR

FIMMTUDAGINN 4. JANÚAR KL. 19.30 LAUS SÆTI
FÖSTUDAGINN 5. JANÚAR KL. 19.30 ÖRFÁ SÆTI LAUS
LAUGARDAGINN 6. JANÚAR KL. 17.00 ÖRFÁ SÆTI LAUS
Hljómsveitarstjóri ::: Christopher Warren-Green
Einsöngvari ::: Þóra Einarsdóttir
Vínartónlist eftir Johann Strauss yngri,
Johann Strauss eldri, Carl Millöcker og
Richard Heuberger

fl group er aðalstyrktaraðili
sinfóníuhljómsveitar íslands

SÍMI 545 2500 ::: WWW.SINFONIA.IS
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Rödd úr Hafnarfirði
Ljóst var þegar Guðrún Árný kom
fram á skemmtisviðum landsins
að hæfileikar hennar voru miklir,
röddin styrk og stór, framkoma
örugg og viljinn einbeittur til að
standa sig. Í öðrum löndum hefði
söngleikjabransinn gleypta hana
lifandi, þjálfað hana upp til leiks á
sviði – en hér gefast ekki slík tækifæri. Á þeim vettvangi var henni
þó vís frami í tilteknum gerðum
söngleikja – dæmi hennar er því
áminning um hversu vanbúin við
erum til að veita slíka alþýðuskemmtun þó víða leynist talent
sem ráði við slík verkefni.
Á þessum diski leitar Guðrún á
nokkur svið, þetta eru dramatísk,
melódramatísk lög, allt yfirbragðið er sótt í frönsku hefðina eins og
Celine Dion plægði með miklum
vinsældum. Lagavalið er breitt en
sveigt undir stórhljómsveitarstíl
útsetninga Þóris Baldurssonar
fyrir rythmasveit og sinfóníuhljómsveit: hér eru lagasmíðar
eftir Benny í Abba, Stevie Wonder
og George Michael, og minni spámenn íslenska, tvö eftir hana
sjálfa. Ljóðin er sótt til kunnugra textasmiða og í flutningi á lögum sem þessum
reynir mikið á að menn falli
ekki í flatan samsetning til
að þjóna línunni: textarnir
eru veikasti blettur safnsins og sanna að jafnvel í
rómantískum söngvum er
brýnt að ort sé af andagift.
Útgáfa diskins er
öll
af
miklum
metnaði og væri
synd ef Guðrún
næði ekki til
'5¨2². 2.µ
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Þjóðleikhúsið
óskar landsmönnum öllum
gleðilegra jóla!

4«.,)34
%ILÅFT AUGNABLIK

Ný Þjóðmál

'UÈRÒN RNÕ
&ROST MUSIK

((
6ÎNDUÈ OG DRAMATÅSK FRAMLEIÈSLA FYRIR
FLOTTA RÎDD

áheyrenda sem unna tónlist af
þessum skólanum – nóg er af innflutningi í þessum anda. Því
það er jú erindið að ná
eyrum og hér er allt
unnið af slíkum ágætum. Og Guðrún er
söngkona af slíkum
kalíber að synd væri
að henni entist ekki þol
og metnaður til að ná
fullum tökum á list
sinni á vettvangi sem
henni hæfði. Tónlist af
þessu tagi er ekki að
mínum smekk, en ég finn
í henni ríkan metnað
og er viss um að stórum hópi mun falla
hún í geð – komist
rödd hennar og
tónlist að í spilun
og fái athygli þar
sem margir eru
um hituna.
0¹LL "ALDVIN "ALDVINSSON

Vetrarhefti tímaritsins Þjóðmála
er komið út en meðal efnis þar
er viðamikil umfjöllun um pólitískar hliðar Hafskipsmálsins
svonefnda. Björn Jón Bragason
segir þar frá stóryrðum stjórnmálamanna í ræðustóli á Alþingi
um stjórnendur Hafskips, en þau
leiddu til Hafskipsmálsins sem
skók íslenskt samfélag á níunda
áratug 20. aldar. Ragnhildur
Kolka fjallar um hnignun Sameinuðu þjóðanna og spillinguna
sem þrífst innan þessarar alþjóðastofnunar. Árni Björnsson segir
frá tilraunum austur-þýsku leyniþjónustunnar til að veiða hann í
net sitt á námsárum hans í Austurog Vestur-Þýskalandi á sjöunda
áratug 20. aldar í greininni: „Stasi
og ég“. Auk þess skrifa Gréta Ingþórsdóttir, Gísli Freyr Valdórsson,
Björn Bjarnason, Björn Bjarnason, Hannes Hólmsteinn Gissurarson og Jónas H. Haralz í ritið.
Í Þjóðmálum má einnig finna
umfjöllun um jólabækur ársins og
fjármál
stjórnmálaflokkanna,
kvæði Matthíasar Johannessen
auk forvitnilegra bókadóma. Ritstjóri Þjóðmála er Jakob F.
Ásgeirsson.
KHH

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

Smíðaverkstæðið kl. 20:00

PATREKUR 1,5 eftir Michael Druker.
Lau. 6/1 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.

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.

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.

AUGLÝSINGASÍMI

550 5000

Jóladansleikur

MILLJÓNAMÆRINGANNA

Milljónamæringarnir verða í hátíðarskapi á jóladansleik þeirra í Súlnasal Hótel Sögu annan í jólum, 26. desember.
Húsið opnar kl. 22. Miðaverð 2.200 kr. Miðasala í Súlnasal frá kl. 13 samdægurs. Upplýsingar í síma 525 9950.

PI PAR

•

SÍA

•

60911

í Súlnasal á Hótel Sögu annan í jólum
Söngvarar eru: Bogomil Font, Páll Óskar, Bjarni Arason og Raggi Bjarna.
Upplýsingar í síma 525 9950
og á hotelsaga@hotelsaga.is
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(ELGILEIKUR Å ¥SAKSSKËLA
Nemendur í 8 ára Æ í Skóla
Ísaks Jónssonar fluttu
helgileik á jólaskemmtun
skólans í liðinni viku. Leikurinn þótti takast sérstaklega vel, enda framsögn,
leikur og tónlistarflutningur allur hinn vandaðasti.
Sigurveig Úlfarsdóttir umsjónarkennari hafði veg og vanda af
leiknum ásamt þeim Ásu Valgerði
Sigurðardóttur tónmenntakennara og Ebbu Áslaugu Kristjánsdóttur.

30%..!.$) HORFENDUR FYLGDUST
SPENNTIR MEÈ FRAMMISTÎÈU LEIKENDA OG
FRAMVINDU LEIKSINS
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*«,!(%,') ¶AÈ VAR SANNKÎLLUÈ JËLAHELGI
YFIR ÖEIM SRÒNU (ELGU *ËNSDËTTUR OG
3IGRÅÈI ¶ËRDÅSI 0ÁTURSDËTTUR

*«3%& /' -!2¥! ¶ORBERGUR (LYNUR $ANÅ

6)42).'!2.)2 ¥SAK %LÅ -ARINËSSON &INN

ELSSON OG "IRTA «SK &RIÈBERTSDËTTIR SEM
*ËSEF OG -ARÅA MEÈ *ESÒBARNIÈ

BOGI *AKOBSSON OG &INNUR RNI 6IÈARSSON
TËKU SIG VEL ÒT Å HLUTVERKI VITRINGANNA

Fá heiðursverðlaun

4(% $//23 (LJËMSVEITIN 4HE $OORS F¾R
'RAMMY HEIÈURSVERÈLAUN FYRIR FRAMLAG
SITT TIL TËNLISTARINNAR

Hljómsveitirnar The Doors og
The Grateful Dead, ásamt söngkonunni Joan Baez, eru á meðal
þeirra sem fá heiðursverðlaun

Grammy fyrir framlag sitt til tónlistarinnar.
„Þeir sem fá heiðursverðlaunin
á þessu ári eru eins fjölbreyttir
listamenn og þeir eru áhrifamiklir. Hafa þeir tekið upp mörg þekktustu og áhugaverðustu lög allra
tíma,“ sagði forseti bandarísku
tónlistarakademíunnar.
The Doors var gríðarvinsæl
undir lok sjöunda áratugarins með
lögum á borð við Light My Fire,
People Are Strange og Break on
Through. Sveitin hætti störfum
þegar söngvarinn Jim Morrison
lést í París aðeins 27 ára gamall.
Heiðursverðlaunin
verða
afhent í 49. sinn í Los Angeles
þann 11. febrúar næstkomandi.

Til heiðurs Mitchell
Björk Guðmundsdóttir og tónlistarmaðurinn Prince eru meðal
þeirra sem eiga lög á nýrri plötu
til heiðurs kanadísku söngkonunni
Joni Mitchell.
Platan nefnist A Tribute To Joni
Mitchell og hefur að geyma útgáfur ýmissa tónlistarmanna á sígildum lögum söngkonunnar. Syngur
Björk lagið Boho Dance.
Á meðal þeirra sem einnig eiga

"*®2+ "JÎRK 'UÈMUNDSDËTTIR ¹ LAG ¹
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lög á plötunni eru Sufjan Stevens,
sem hélt tónleika í Fríkirkjunni á
dögunum, Elvis Costello, K.D.
Lang, Annie Lennox, Sarah McLachlan og James Taylor.
Platan er væntanleg í búðir
þann 5. mars. Af Mitchell er það
annars að frétta að hún er að vinna
að nýrri plötu í hljóðveri í Los
Angeles.

Kennarinn Wilson
Goðsögnin Brian Wilson úr The
Beach Boys, Mickey Hart úr The
Grateful Dead og Paul Stanley úr
Kiss eru á meðal þeirra sem munu
miðla af reynslu sinni til ungra rokkara í Rock N´Roll Fantasy-æfingabúðunum í Hollywood á næsta ári.
Æfingabúðirnar munu standa
yfir í fimm daga og mun kennslan
fara fram í tólf tíma á dag. Munu
stjörnurnar eyða dögunum með
nemendunum og gefa þeim ýmis
góð ráð. Á meðal fleiri tónlistarmanna sem ætla að taka þátt í
verkefninu eru Scott Ian úr Anthrax
og Bret Michaels úr Poison.

"2)!. 7),3/. 7ILSON ¾TTI AÈ GETA
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Missir ekki titilinn
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YFIR SKART

Fékk tvær
haglabyssur
Elizabeth Hurley er án efa ein
glæsilegasta konan í Hollywood.
Hún er þekkt fyrir að ganga í
glæsilegum kjólum með dýrindis
skartgripi, en nú hefur hún misst
áhugann á glingrinu og stungið
sér á kaf í annað áhugamál. „Þegar
ég átti 41 árs afmæli var mér boðið
skartgripir eða haglabyssur, ég
valdi byssurnar,“ segir Elizabet
Hurley sem er nýtur sín vel í skotveiðinni. Haglabyssurnar sem Liz
fékk að gjöf voru handgerðar í
Spáni og er sagt að þær kostuðu
drjúgan skildingiinn.
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Neitaði
framboði
Leikstjórinn og leikarinn Clint
Eastwood segist aldrei hafa haft
áhuga á að gerast ríkisstjóri Kaliforníu eftir að hann hætti sem
bæjarstjóri í Carmel, þrátt fyrir
að hafa verið hvattur til þess.
Eastwood, sem tók upp myndina
Flags of Our Fathers hér á landi í
sumar, er ánægður með frammistöðu kollega síns Arnolds Schwarzenegger í embættinu. „Hann er
klár og agaður náungi. Hann mætti
alveg fá meiri völd. Það reyndu
margir að fá mig til að bjóða mig
fram sem ríkisstjóra áður en hann
bauð sig fram en ég sagði: „ekki
möguleiki“,“ sagði Eastwood.

-/"9 4ËNLISTARMAÈURINN -OBY VILL AÈ
AÈD¹ENDUR SÅNIR GLEYMI EKKI TILGANGI
JËLANNA

Vill frið og
ást um jólin
Tónlistarmaðurinn Moby hefur
hvatt aðdáendur sína til að gleyma
ekki tilgangi jólanna og láta ekki
auglýsingamennskuna sem fylgir
hátíðinni glepja sig.
„Ég vona að einhvern veginn
getum við gleymt öllu glysinu í
kringum jólin og minnst þess að á
jólunum fögnum við afmæli manns
sem vildi að við hefðum fyrirgefningu, samúð og frið að leiðarljósi.
Jólin snúast um að fagna afmæli
manns sem vildi að við elskuðum
hvert annað og pössuðum upp á
náungann, án þess að láta trúarbrögð, pólitík eða kynþátta- eða
kynjamismun hafa áhrif á okkur,“
sagði Moby í jólakveðju sinni.

Ungfrú Bandaríkin, Tara Conner,
sem hefur verið gagnrýnd fyrir að
hafa sótt bari þegar hún var undir
lögaldri, mun ekki missa titilinn
að sögn Miss Universe-stofnunarinnar.
Eigandi stofnunarinnar er viðskiptajöfurinn Donald Trump og
sjónvarpsstöðin NBC. „Ég hef alltaf trúað á það að gefa fólki annað
tækifæri,“ sagði Trump.
Conner, sem er frá Kentucky,
vann titilinn í apríl. Hún hefur
búið í New York að undanförnu og
þykir hafa stundað skemmtistaðina grimmt þrátt fyrir að hafa
verið undir lögaldri, eða tvítug.
Hún varð 21 árs síðastliðinn
mánudag og má þar með drekka
áfengi.
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Jackson snýr aftur
með stæl
Poppgoðið Michael Jackson hefur
beðið hiphop ofurupptökustjórann
Will I. Am að vera sér til halds og
traust á næstu breiðskífu sinni, en
Michael hefur ekki tekið upp plötu
síðan 2001. Will I. Am er þekktastur fyrir störf sín með hip-pop
grúbbunni Black Eyed Peas, en
hann hefur einnig unnið með listamönnum á borð við Nas og The
Game upp á síðkastið. „Þegar
Michael hringdi í mig, þá datt mér
ekki hug að þetta væri hann. Ég
hélt að einhver væri að gera grín
að mér,“ segir Will. I. Am. Samstarfið hefur gengið vel að sögn
Wills, þrátt fyrir ólíkan bakgrunn,

-)#(!%, *!#+3/. %R AÈ UNDIRBÒA NÕJA

PLÎTU

en hann segir tónlistina sem þeir
skapa saman vera hvetjandi og
jákvæða.
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Frábær ævintýramynd
fyrir alla fjölskylduna!

Þegar myrkrið skellur á...
hefst ævintýrið!

Klikkuð grínmynd þar sem Jack Black og
Kyle Gass fara á kostum í leit að
Örlaganöglinni. Stútfull af frábærri tónlist.

Stórkostleg ævintýramynd
byggð á magnaðri metsölubók
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SKU
KU TALI
ÍSLENS
MEÐ ÍSLEN

LOKAÐ AÐFANGADAG OG JÓLADAG, TÍMARNIR GILDA ANNAN Í JÓLUM
SÍMI 564 0000

MIÐASALA Í SMÁRABÍÓ OG REGNBOGANN Á
SÍMI 462 3500

SÍMI 551 9000

ARTÚR OG MÍNIMÓARNIR ÍSL. TAL kl. 2, 4 og 6
ERAGON
kl. 1, 3.20, 5.40, 8 og 10.20 B.I. 10 ÁRA
SÝND Í LÚXUS
kl. 1, 3.20, 5.40, 8 og 10.20
CASINO ROYALE
kl. 5, 8 og 10.50 B.I. 14 ÁRA
HNOTUBRJÓTSPRINSINN ÍSL. TAL kl. 1.30 og 3.20
HÁTÍÐ Í BÆ
kl. 1.30, 3.40, 5.50 og 8
BORAT
kl. 10.10 B.I. 12 ÁRA
MÝRIN
kl. 8 og 10.20 B.I. 12 ÁRA

ERAGON
ARTÚR OG MÍNIMÓARNIR ÍSL. TAL
TENACIOUS D
CASINO ROYALE
HÁTÍÐ Í BÆ
MÝRIN W.ENGLISH SUBTITLES
BORAT
SKÓGARSTRÍÐ ÍSL. TAL

kl. 3, 6, 8.20 og 10.40 B.I. 10 ÁRA
kl. 3 og 6
kl. 5.50, 8 og 10.10
kl. 10.10 B.I. 14 ÁRA
kl. 3
kl. 5.40 og 8 B.I. 12 ÁRA
kl. 8 og 10
kl. 3

ARTÚR OG MÍNIMÓARNIR ÍSL. TAL kl. 2, 4 og 6
TENACIOUS D
kl. 3.50, 8 og 10
ERAGON
kl. 1.40, 8 og 10.10 B.I. 10 ÁRA
THE HOLIDAY
kl. 5.40

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

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

-EL " R¾ÈUR SÁR STJÎRNULÎGFR¾ÈING
Fyrrverandi Kryddpían
Mel B hefur ráðið einn af
fremstu lögfræðingum
Hollywood fyrir atlöguna
gegn meintum barnsföður
sínum, Eddie Murphy.

"2)4.%9 30%!23 0OPPPRINSESSAN FYRR
VERANDI ¾TLAR AÈ LEYSA FR¹ SKJËÈUNNI Å
VIÈTALI VIÈ TÅMARITIÈ 6ANITY &AIR

Leysir frá
skjóðunni
Orðrómur er uppi um að poppprinsessan fyrrverandi, Britney
Spears, hafi skrifað undir samning við tímaritið Vanity Fair um
að leysa frá skjóðunni um hjónaband sitt með Kevin Federline.
Britney var víst svo ánægð
með hjartnæmt viðtal tímaritsins
við Jennifer Aniston eftir skilnað
hennar við Brad Pitt að hún er tilbúin til að greina á opinskáan hátt
frá hinum ýmsu smáatriðum úr
hjónabandinu.
Britney sótti um skilnað frá
Federline á dögunum og kom það
honum mjög í opna skjöldu.

Eins og frægt er orðið ákvað Eddie
Murphy að slíta sambandi sínu við
Mel B í sjónvarpsþætti og krafðist
þess jafnframt að fram færi DNApróf til að sanna faðerni barnsins sem Mel B gengur með
undir belti. Söngkonan tók
þessar yfirlýsingar óstinnt
upp og hefur hótað gamanleikaranum fræga öllu
illu.
Nú hefur Kryddpían
fyrrverandi fengið til liðs
við sig lögfræðing að
nafni Don Engel en
samkvæmt fréttavef Daily Mirror
er sá sagður
taka í kringum
fimm
hundruð
dollara á
tímann eða
rúmar
þrjátíu og
fimm þúsund
krónur.
Engel þessi er
fyrir löngu
þekktur í
afþreyingariðnaði

Bandaríkjanna og meðal skjólstæðinga hans má nefna Cher,
Meatloaf og Fleetwood Mac.
Heimildarmenn Mirror-blaðsins greina frá því að Mel sé í miklum vígaham og ætli ekki að gefa
tommu eftir í málaferlunum. „Hún
ætlar leggja til atlögu á þann stað
þar sem Eddie er hvað veikastur
fyrir, veskið,“ sagði vinur Mel B
sem ekki vildi koma fram undir
nafni. „Mel ætlar ekki að bugta sig
og beygja fyrir Eddie og sýnir
klærnar með því að ráða Engel til
verksins,“ bætti annar við. Ef
vel tekst til hjá Mel ætti hún
að geta fengið fimmtán
milljónir punda eða tvo
milljarða íslenskra króna í
formi meðlagsgreiðslna frá
Murphy. „Allir vita að Don
Engel er ekki ódýrasti lögfræðingurinn í bænum
en hann er sá besti,“
sagði einn heimildarmanna Mirror. „Allir lögfræðingar vilja
takast á við
stóru laxana og
Engel er engin
undantekning á
því,“ bætti hann
við.
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Vilja stórt brúðkaup
Leikarahjónin Will Smith og Jada
Pinkett Smith ætla að endurnýja
brúðkaupsheit sín á tíu ára brúðkaupsafmæli sínu á næsta ári.
Eftir að hafa verið gestir í brúðkaupi Toms Cruise og Katie Holmes á Ítalíu á dögunum vilja þau
halda stórt brúðkaup en fyrra
brúðkaup þeirra var töluvert
smærra í sniðum. „Þau héldu
alvöru brúðkaup. Þetta var ótrúlegasta og fallegasta athöfn sem
ég nokkru sinni orðið vitni að,“
sagði Jada Pinkett með stjörnur í
augum.
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Mynd eftir Óskarsverðlaunahafann Clint Eastwood.

ER HAFIÐ!

Clint Eastwood
hlaut tilnefningu til

Framleidd
af Steven
Spielberg

Golden Globe
verðlauna fyrir bestu
leikstjórn.

SÝND MEÐ ÍSLENSKU OG ENSKU TALI

Ein besta teiknimynd ársins sem enginn má missa af er komin. Frábært grin og skemmtun fyrir alla fjölskylduna. Tilnefnd til Golden Globe sem besta teiknimynd ársins.

frumlegasti
spennuhasar ársins

Sannkallað meistaraverk sem kvikFÁNI FEÐRANNA

myndað var að mestum hluta á Íslandi.

DENZEL WASHINGTON VAL KILMER

Hér er á ferðinni
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H.J. -MBL

Sýnd í SAMbíóunum Kringlunni

Háskólabíó
EEEE

„SNJÖLL OG BRÁÐFYNDIN“
-H.J. MBL

FORSTJÓRI HEILA KLABBSINS

HINIR FRÁFÖLLNU

/ ÁLFABAKKA
FLAGS OF OUR FATHERS

kl. 2 - 5 - 8 - 10:50

B.i.16

FLAGS OF OUR FATHERS VIP kl. 8 - 10:50
FRÁIR FÆTUR M/- Ísl tal

kl.1 - 3:20 - 5:40

Leyfð

B.i. 16

NATIVITY STORY

kl. 5:50

B.i.6

FRÁIR FÆTUR Ísl tal.

kl. 2:30 - 4:45

Leyfð

SANTA CLAUSE 3

kl. 3:40

Leyfð

HAPPY FEET Ensk tal.

kl. 2:30 - 4:45 - 9

Leyfð

BOSS OF IT ALL

kl. 8 - 10:10

B.i.7

DÉJÁ VU

kl. 5:30 - 8 - 10:30

B.i. 12

SKOLAÐ Í BUR.. Ísl tal kl. 2:30

/ KRINGLUNNI

DOA

kl. 6 - 8

B.i.12

FRÁIR FÆTUR M/- Ísl tal

kl. 1:20 - 3:40 - 5:30 - 6

SAW 3

kl. 10:50

B.i.16

HAPPY FEET M/-Ensk tal.

kl. 3:20 - 5:30 - 8:10 - 10:30 Leyfð

SKOLAÐ Í BURTU Ísl tal.

kl. 1:20 - 3:30

Leyfð

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl tal. kl. 1:30 - 3:40

SANTA CLAUSE 3

kl. 1:20 - 3:30 - 5:40 - 8 Leyfð

Leyfð

Leyfð

FRÁIR FÆTUR VIP

kl. 1 - 3:20 - 5:40

DÉJÁ VU

kl. 8 - 10:30

B.i.12

HAPPY FEET M/-Ensk tal

kl. 5:40 - 8 - 10:20

Leyfð

JÓNAS M/- Ísl tal

kl. 2

Leyfð

THE HOLIDAY

kl. 8 - 10:40

B.i. 7

DÉJÁ VU

kl. 8 - 10:50

B.i.12

BÆJARHLAÐIÐ M/- Ísl tal

kl. 4

Leyfð

BÆJARHLAÐIÐ M/- Ísl tal

kl. 2

Leyfð

THE DEPARTED

kl. 10:20

B.i. 16

Næstir til þess að
slá í gegn
Árið 2001 stofnuðu æskufélagarnir
Akiva Schaffer, Jorma Taccone og
Andy Samberg hópinn Lonely
Island. Nýútskrifaðir úr úr háskóla,
þar sem þeir lærðu kvikmyndagerð
og leiklist, ákváðu þeir að taka
höndum saman til þess að skapa
vandað gamanefni. Þeir bjuggu til
sketsa, tónlistarmyndbönd, stuttmyndir og fleira grín og settu það
allt á heimasíðu sína, thelonelyisland.com. Fljótlega slógu þeir rækilega í gegn á meðal netverja og
innan skamms voru sjónvarpsstöðvar farnar að falast eftir gríni þeirra.
Þannig fór að Akiva Schaffer og
Jorma Taccone réðu sig sem handritshöfunda í einn þekktasta gamanþátt Bandaríkjanna, Saturday
Night Live og var Andy Samberg
ráðinn sem leikari. Saturday Night
Live hefur getið af sér marga af
þekktustu grínleikurum samtímans. Segja margir að drengirnir úr
Lonely Island hafi frískað rækilega

FLAGS OF OUR FATHERS kl. 3 - 4:30 - 7:30 - 9 - 10:30

upp á þáttinn og gert hann samkeppnishæfan öðrum gamanþáttum
á ný, en eftir 30 ár í loftinu var
ferskleikinn ekki lengur í öndvegi. Í
vændum er kvikmynd frá þeim
félögum og ber hún heitið Hot Rod.
Heimasíða þeirra pilta er ennþá
starfrækt og er þar hægt að nálgast
alls kyns grínefni og nýjustu fréttir
af félögunum. Þeir Andy, Akiva og
Jorma eru tvímælalaust þeir grínarar sem fólk ætti að fylgjast með
næstu árin, bjartasta von grínheimsins, ferskir, fyndnir og alveg
ótrúlega sniðugir.
HAL

/ KEFLAVÍK

/ AKUREYRI

FLAGS OF OUR FATHERS kl. 8 - 10:30

B.i. 16

FLAGS OF OUR FATHERS kl 5:40 - 8 - 10:30

B.i. 16

FRÁIR FÆTUR M/- Ísl tal

kl. 3 - 5:30

Leyfð

FRÁIR FÆTUR M/- Ísl tal

kl. 2 - 4 - 6

Leyfð

ERAGON

kl. 3 - 5:30 - 8

B.i. 12

SKOLAÐ Í BURTU M/- Ísl tal

kl. 2

Leyfð

HAPPY FEET M/-Ensk tal.

kl. 4 - 8:30

Leyfð

DÉJÁ VU

kl 10:30

DÉJÁVU

kl. 10:10

Gleðileg bíójól
B.i. 12

'AUKUR ¹ 3TÎNG KVEÈUR
Skemmtistaðurinn Gaukur
á Stöng lokaði endanlega
síðastliðið föstudagskvöld
þegar Jet Black Joe tróð þar
upp í hinsta sinn. Fjölmargar hljómsveitir hafa gert
garðinn frægan á Gauknum
í gegnum tíðina, þar á meðal
Sóldögg, Skítamórall, Jet
Black Joe og Dikta.
Að sögn Sigurðar Hólm Jóhannssonar, sem hefur rekið Gaukinn
undanfarin þrjú ár, stóð reksturinn
ekki undir sér. Þurfti hann að greiða
1750 þúsund krónur í leigu á mánuði og innkoman frá gestum staðarins náði ekki að brúa bilið.
„Þetta er slæmt fyrir öll þessi
bönd sem við erum búnir að vera að
ala upp núna. Miðasalan hefur ekki
verið til staðar lengur, sérstaklega
eftir að sveitaballaböndin fóru að
hætta,“ segir hann og segir jaðar-

")¨2®¨ ¥ BYRJUN ¹RS  VAR MIKIL BIÈRÎÈ FYRIR FRAMAN 'AUK ¹ 3TÎNG VIÈ 4RYGGVAGÎTU

böndin sem hafi spilað á Gauknum
ekki fá nægan stuðning frá stjórnvöldum. „Þetta er það sem við erum
að hlusta á allan daginn í útvarpinu
og öllum þykir sjálfsagt að þessi
jaðarbönd séu að spretta upp. Ég sé
ekki hvernig þau geti farið á
erlenda grund og spilað fyrir fólk
ef þau geta ekki spilað hér fyrst.

þetta oft meðan þau eru lítil og
höfundurinn notar þetta til að
stuðla.“
Heims um ból hefur vakið
athygli fyrir óvenjulegan texta
Sveinbjörns Egilssonar. „Mannkindin liggur sem sagt meinvill í
myrkrinu af því að hún var rammvillt áður en Kristur kom í heiminn,“ segir Árni.
Margir
hafa
jafnframt velt
því fyrir sér
af hverju
Adam sáir
í kvæðinu
um hann
og syni
hans sjö.
„Það
voru
til
tvö dönsk
kvæði
um
Adam, í öðru
sáir hann,
en hitt
fjallar
um syni
hans.
Einhvern
2.) "*®2.33/. &JALLAR UM
tímann
ÅSLENSK JËLALÎG Å NÕRRI BËK
var kvæð-

*«,!36%).. 3VEINARNIR VORU EKKI
ENDILEGA NÅU TALSINS Å KV¾ÈINU

unum slengt saman á íslensku og
þess vegna er þetta svona kjánalegt. Danshreyfingin við að sá er
skrítin, af því að maður á að fara í
bænastellingu. Mér er ekki kunnugt um hvernig það kom til,“ segir
Árni.
Að sögn Árna er það ekki jólahefð að ganga í kringum einiberjarunn. „Mikið af þessum leikjum
eru komnir úr dönsku. Í Danmörku var þetta ekki jólalag, en á
Íslandi kom fólk aðallega saman á
jólunum og þess vegna var lagið
sungið þá.“
Nú skal segja er einnig úr
dönsku. „Textinn hefur alltaf verið
að mestu eins, nema hvað strákarnir gera,“ segir Árni. „Þeir
ýmist sparka bolta, slá á trommu
eða blása í lúður.“ Stelpurnar hafa
hins vegar alltaf vaggað brúðu og
hneigt sig.
„Kynjahlutverkin voru mjög
greinileg í þessum textum,“ segir
Árni og nefnir þar meðal annars
„Hann fékk bók, en hún fékk nál
og tvinna“ úr laginu Hátíð í bæ.
Sama gildir um mömmu sem er í
eldhúsinu á meðan pabbinn bisar
við flibbahnappinn.
„Enginn veit hverjir Andrés og
Jón á Völlunum í Jólasveinar einn

Það þarf eitthvað að gera. Ég er
búinn að reyna mitt besta í næstum
þrjú og hálft ár.“
Ekki er vitað hvað tekur við í
húsnæði Gauksins. Orðrómur hefur
þó verið uppi um að minjagripasala
verði á staðnum og einnig að veitingastaðurinn Hard Rock verði
opnaður þar.

Danssagan
á YouTube

-EINVILL BABBI OG FÒM
Á jólunum er gleði og gaman,
Heims um ból og Göngum við í
kringum eru vinsæl jólalög sem
Íslendingar þekkja flestir frá
barnæsku. Árni Björnsson þjóðháttafræðingur fjallar meðal annars um texta jólalaga í bók sinni,
Sögu jólanna, en þeir hafa margir
valdið heilabrotum.
„Fúm, fúm, fúm er bara eins og
hó, hó, hó eða eitthvað slíkt og
þýðir ekki neitt,“ segir Árni
Björnsson, en bók hans Saga
jólanna kom út nú fyrir jólin.
„Babbi
í
„Babbi segir“
þýðir svo
bara
pabbi,
en
börn
segja

Leyfð

3!'! *«,!..! "ËK RNA UM ÅSLENSKAR
JËLAHEFÈIR ÒTSKÕRIR MEÈAL ANNARS TEXTA
MARGRA ÅSLENSKRA JËLALAGA

og átta eru. Einn og átta þýðir
heldur ekki endilega níu. Þetta
þýðir bara margir jólasveinar og
er notað til að stuðla. En margir
textanna eru ekki skráðir fyrr en
á 19. öld og því ekki endilega víst
að við þekkjum upphaflegu kvæðin,“ segir Árni, en meira má lesa
um íslensk jólalög í bókinni hans.
STEINDOR FRETTABLADIDIS

Myndbandavefurinn YouTube.
com nýtur mikilla vinsælda meðal
netverja, en þar má finna ýmiss
konar skemmtun, meðal annars
heimatilbúin myndbönd og brot
úr frægum sjónvarpsþáttum og
kvikmyndum. Íslendingar hafa
ekki látið sitt eftir liggja og fræg
atriði úr Fóstbræðraþáttunum
vinsælu eru meðal þess sem
Íslendingar hafa lagt til á vefinn.
Vinsælasta myndband allra
tíma á síðunni er þó dansatriðið
„Evolution of Dance“ með grínistanum Judson Laipply, þar sem
hann dansar sig gegnum danssöguna á sex mínútum. Tæplega 37
milljónir manns hafa skoðað
myndbandið síðan það birtist fyrst
fyrir átta mánuðum.
SGJ

*5$3/. ,!)00,9 'RÅNISTINN ER VINS¾LL Å

NETHEIMUM

 %DMOND !ZAMI TIL REYNSLU HJ¹ +2
-EISTARAFLOKKUR +2 Å KÎRFUBOLTA KARLA HEFUR ÖESSA
DAGANA +ËSËVANN %DMOND !ZAMI TIL REYNSLU !ZAMI
ER TVEGGJA METRA H¹R FRAMHERJI OG VERÈUR TIL REYNSLU
HJ¹ +2 ÒT DESEMBERM¹NUÈ ¶ETTA ER LEIKMAÈUR SEM
ER KANNSKI EKKI MEÈ BESTU FERILSKR¹NA SEM HEFUR
KOMIÈ HINGAÈ TIL LANDS EN ÁG HEF TRÒ ¹ ÖVÅ AÈ ÖETTA SÁ
LEIKMAÈUR SEM EIGI EFTIR AÈ HJ¹LPA OKKUR
TÎLUVERT n SAGÈI "ENEDIKT 'UÈMUNDSSON
ÖJ¹LFARI +2 ¹ HEIMASÅÈU FÁLAGSINS
+2 INGAR LEYSTU ¹ DÎGUNUM
¶JËÈVERJANN 0ETER (EIZER UNDAN
SAMNINGI


3%+².$52

-%¨ "*®2'6).)
"*®2'6).339.)

3KÅÈAÅÖRËTTIR ERU  FR¹B¾R ÅÖRËTT

!F HVERJU 2OSSIGNOL !È ÖVÅ AÈ ÁG ER
BÒINN AÈ SKIPTA YFIR ¹ &ISCHER

%RTU GËÈUR ¹ BRETTI (ELVÅTI GËÈUR
 SKÅÈUM  SKEMMTI ÁG MÁR
!USTURRÅKI EÈA 3VISS !USTURRÅKI
3VIG EÈA STËRSVIG 3VIG

(AMBORGARHRYGGUR EÈA RJÒPA (AM
BORGARHRYGGUR 2JÒPA EF ÁG SKÕT HANA
SJ¹LFUR

$RAUMURINN ER  AÈ VERÈA BESTUR Å HEIMI
$ALVÅK ER  PLEISIÈ
&ËRSTU Å +ERLINGARFJÎLL *¹ MJÎG OFT
+AFFI EÈA KAKË +AKË

&¾RÈU MARGA PAKKA ¶EIM FER ALLTAF FJÎLG
ANDI MEÈ ALDRINUM
¶AÈ BESTA VIÈ JËLIN !È KOMA HEIM
AÈ UTAN OG SLAPPA AF %INNIG AÈ
BORÈA MIKIÈ S¾LG¾TI

SPORT FRETTABLADIDIS

²23,)4 '2$!'3).3
Enska úrvalsdeildin:
!34/. 6),,! -!. 54$  
  #RISTIANO 2ONALDO    0AUL 3CHOLES
   #RISTIANO 2ONALDO  

!23%.!, ",!#+"52.  
  .ONDA    'ILBERTO 3ILVA    !LEX
ANDER (LEB    %MMANUEL !DEBAYOR VÅTI
   .ONDA    2OBIN 6AN 0ERSIE 
  2OBIN 6AN 0ERSIE    -ATHIEU &LAMINI
 

&5,(!- 7%34 (!-  
-)$$,%3"2/5'( #(!2,4/.  
  !IYEGBINI 9AKUBU    *ULIO !RCA 

.%7#!34,% 4/44%.(!-  
  +IERON $YER    /BAFEMI -ARTINS   
$ANNY -URPHY    3COTT 0ARKER  

0/243-/54( 3(%&& 54$  
  2OB (ULSE    +OZLUK SJM 
#AMPBELL    .OE 0AMAROT  

  3OL

,)6%20//, 7!4&/2$  
  #RAIG "ELLAMY    8ABI !LONSO  

2%!$).' %6%24/.  
  !NDY *OHNSON 
 

  *AMES -C&ADDEN

,EIKMENN !RSENAL FËRU ¹ KOSTUM
Heil umferð var leikin í ensku úrvalsdeildinni í knattspyrnu í gær og mörg mörk litu dagsins ljós. Arsenal
vann stórsigur á Blackburn á heimavelli og Manchester United hélt toppsætinu með sigri á Aston Villa.
&«4"/,4) Það var mikið skorað í
ensku úrvalsdeildinni í gær þegar
heil umferð var leikin. Leikmenn
Arsenal voru svo sannarlega á
skotskónum gegn Blackburn á
heimavelli því lokatölur urðu 6-2
fyrir Lundúnaliðið. Manchester
United gerði góða ferð til Birmingham þar sem liðið vann Aston Villa,
3-0, og þá vann Liverpool öruggan
heimasigur á Watford, 2-0.
Arsenal tók á móti Blackburn á
heimavelli og þrátt fyrir að gestirnir í Blackburn hefðu komist yfir
á þriðju mínútu með marki frá Shabani Nonda úr vítaspyrnu létu leik-

-!. #)49 "/,4/.  
  .ICOLAS !NELKA    .ICOLAS !NELKA  
,EIK #HELSEA OG 7IGAN VAR EKKI LOKIÈ ÖEGAR
&RÁTTABLAÈIÈ FËR Å PRENTUN
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2/"). 6!. 0%23)% ,ÁK VEL Å G¾R OG
SKORAÈI TVÎ MÎRK Å STËRSIGRI !RSENAL ¹
"LACKBURN
./2$)# 0(/4/3'%449

menn Arsenal það ekki slá sig út af
laginu.
Þegar dómarinn flautaði til
leiksloka hafði Arsenal skorað sex
mörk en lokatölur urðu 6-2. Robin
van Persie skoraði tvö mörk fyrir
Arsenal sem situr nú í fjórða sæti
deildarinnar, 14 stigum á eftir
toppliði Manchester United.
Aston Villa og Manchester
United mættust á Villa Park í
Birmingham og eftir markalausan
fyrri hálfleik settu leikmenn
Manchester United í fluggírinn og
skoruðu þrjú mörk gegn engu
marki Aston Villa í þeim síðari.
Ronaldo skoraði fyrsta markið
og skömmu síðar skoraði Paul
Scholes eitt af mörkum tímabilsins. Eftir hornspyrnu náðu varnarmenn Aston Villa að skalla boltann út úr vítateignum en þar beið
Scholes, tók boltann á lofti og
þaðan fór hann í slána og inn. Ronaldo rak svo smiðshöggið undir
lok leiksins og öruggur 3-0 sigur
Manchester í höfn.
Liverpool fékk Watford í heimsókn á Anfield og fór með sigur af
hólmi, 2-0. Markalaust var í leikhléi en Craig Bellamy kom Liverpool yfir í upphafi síðari hálfleiks.
Það var svo Xabi Alonso sem innsiglaði sigur Liverpool með marki
skömmu fyrir leikslok.
Newcastle virðist vera komið á
beinu brautina en liðið fékk Tottenham í heimsókn í gær. Kieron
Dyer og Obafemi Martins komu
Newcastle í 2-0 eftir aðeins sjö
mínútur en Danny Murphy náði að
klóra í bakkann fyrir Newcastle á
15. mínútu.
Lengra komust leikmenn Tottenham ekki og Scott Parker
skoraði síðasta mark leiksins og
Newcastle vann því góðan og kærkominn sigur, 3-1.

0!5, 3#(/,%3 3KORAÈI EITT AF MÎRKUM TÅMABILSINS Å LEIK !STON 6ILLA OG -ANCHESTER

5NITED Å G¾R

Heiðar Helguson lék allan leikinn í liði Fulham sem varð að sætta
sig við 0-0 jafntefli við West Ham
á heimavelli sínum, Craven
Cottage, í gær. Heiðar fékk gult
spjald í leiknum og verður í leikbanni í næsta leik, þar sem þetta
var hans fimmta gula spjald á leiktíðinni.
Alan Curbishley, knattspyrnustjóri West Ham, náði því ekki að
fylgja eftir góðri byrjun sinni sem
stjóri liðsins en liðið vann
Manchester United um síðustu
helgi í fyrsta leiknum undir hans
stjórn.

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

Hermann Hreiðarsson lék einnig allan leikinn í liði Charlton sem
sótti Middlesbrough heim en hann
náði ekki að koma í veg fyrir 2-0
sigur heimamanna. Charlton er í
næst neðsta sæti deildarinnar,
stigi ofar en Watford sem situr á
botninum.
Reading tapaði á heimavelli
fyrir Everton, 2-0, þar sem Ívar
Ingimarsson lék allan leikinn í
vörn Reading. Brynjar Björn
Gunnarsson sat á varamannabekk
Reading og kom ekkert við sögu í
leiknum.
DAGUR FRETTABLADIDIS

I6CC"
6IGGË 3IGURÈSSON STÕRÈI SÅNUM SÅÈASTA LEIK HJ¹ &LENSBURG GEGN +IEL Å G¾R
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Viggó kvaddi Flensburg með tapi
(!.$"/,4) Flensburg mætti stórliði Kiel á útivelli í þýsku úrvalsdeildinni í handbolta í gær og varð
að sætta sig við tap, 36-34. Þetta
var síðasti leikur Flensburg undir
stjórn Viggós Sigurðssonar en
hann tók tímabundið við liðinu
fyrir þetta tímabil vegna veikinda
þjálfara liðsins.
Árangur Viggós á tímabilinu
hefur verið góður en fyrir leikinn
í gær var Flensburg í efsta sæti
deildarinnar, tveimur stigum á
undan Kiel. Kiel hafði hins vegar
yfirhöndina allan leikinn í gær en
staðan í hálfleik var 17-15 fyrir
heimamenn í Kiel.
Liðin höfðu því sætaskipti eftir
þennan sannkallaða toppslag en
bæði lið hafa 27 stig, en Kiel hefur
töluvert betri markamun en Flensburg.
Íslendingaliðið Lemgo tapaði
illa á heimavelli fyrir Hamburg í
þýsku úrvalsdeildinni í gær, 33-37.
Lemgo hefur ekki náð að fylgja
eftir góðri byrjun á tímabilinu en

",!:%.+/ ,!#+/6)# 3¾KIR HÁR AÈ MARKI +IEL Å LEIKNUM Å G¾R SEM JAFNFRAMT VAR
KVEÈJULEIKUR 6IGGËS 3IGURÈSSONAR
./2$)# 0(/4/3'%449

liðið er nú með 21 stig í sjöunda
sæti deildarinnar. Þýska deildin er
þó gríðarlega jöfn og ekki munar
nema sex stigum á Lemgo í sjöunda sæti og Kiel sem er í efsta
sæti deildarinnar.
Ásgeir Örn Hallgrímsson átti

ágætan leik fyrir Lemgo í gær og
skoraði 5 mörk en Logi Geirsson
skoraði 1 mark fyrir Lemgo. Kóreumaðurinn Kyung-Shin Yoon fór
hins vegar illa með Lemgo og
skoraði hvorki meira né minna en
18 mörk í leiknum.
DSD
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 7OODY (ARRELSON
7OODY (ARRELSON ËLST UPP Å ,ÅBANON ÖË EKKI Å -IÈ
!USTURLÎNDUM HELDUR Å /HIO ®RF¹UM M¹NUÈUM EFTIR
ÒTSKRIFT ÒR LEIKLISTARSKËLA FÁKK HANN HLUTVERK Å 3TAUPA
STEINI SEM HINN GEÈÖEKKI EN TREGG¹FAÈI 7OODY
¶AÈ GEKK EKKI JAFN VEL FYRIR (ARRELSON AÈ KOMA SÁR Å
KVIKMYNDIR &YRSTU MYNDIR HANS VÎKTU LITLA
ATHYGLI (ONUM TËKST ÖË LOKSINS AÈ SL¹
Å GEGN Å $OC (OLLYWOOD ¹RIÈ  OG Å
KJÎLFARIÈ VARÈ HANN STËRSTJARNA ¹RI SÅÈAR Å
MYNDINNI 7HITE -EN #ANlT *UMP
(ARRELSON ER H¾GT AÈ SJ¹ ¹
3TÎÈ  Å ÖEIRRI ANNARS ¹G¾TU MYND
!FTER THE 3UNSET ÖAR SEM HANN
ELTIST VIÈ "OND SJARMÎRINN 0IERCE
"ROSNAN

Vekur alla til umhugsunar
 DAGSKR¹ 3JËNVARPSINS ANNAÈ KVÎLD ER T¾P
LEGA KLUKKUTÅMA LANGT VIÈTAL *ËHÎNNU 6IG
DÅSAR (JALTADËTTUR VIÈ 3IGURBJÎRN %INARSSON
BISKUP SEM ¹TTI  ¹RA AFM¾LI Å SUMAR
¶AU *ËHANNA 6IGDÅS OG 3IGURBJÎRN LÅTA
ÖAR YFIR FARINN VEG OG R¾ÈA M¹LEFNI
SEM 3IGURBIRNI ERU HUGFËLGIN b6IÈ
R¾ÈUM UM AFSTÎÈU HANS TIL ÕMISSA
M¹LA OG TÎLUM UM ¹STINA SORGINA
OG TRÒNA m SAGÈI *ËHANNA 6IGDÅS
3IGURBJÎRN %INARSSON BISKUP ER
MÎRGUM ¥SLENDINGUM HJARTFËLGINN
OG HEFUR SENNILEGA BORIÈ KYNDIL
KRISTINNA MANNA H¾ST ¹ SEINNI
$)34 !¨ 3)'52")2.)

*ËHANNA 6IGDÅS SEGIR EKKI ANNAÈ
H¾GT EN AÈ D¹ST AÈ 3IGURBIRNI

TÅMUM 6IÈTALIÈ SEM SÕNT ER ¹ MORGUN SEGIR
*ËHANNA 6IGDÅS SENNILEGA VERA ÖAÈ LENGSTA
SEM TEKIÈ HEFUR VERIÈ VIÈ 3IGURBJÎRN FYRIR
SJËNVARP
b¶AÈ VAR BARA ALVEG D¹SAMLEGT AÈ
GERA ÖETTA ¶AÈ ERU FORRÁTTINDI AÈ F¹
AÈ TAKA SVONA VIÈTAL HVERNIG SEM
¹ ÖAÈ ER LITIÈ ¶ETTA VAR MJÎG STERK
UPPLIFUN m SAGÈI *ËHANNA 6IGDÅS SEM
KVEÈST VERA EINN ÖEIRRA FJÎLMÎRGU
¥SLENDINGA SEM D¹IST AÈ 3IGURBIRNI
b¶AÈ ER EKKI ANNAÈ H¾GT ¶AÈ SEM
HANN SEGIR GETUR EKKI ANNAÈ EN
VAKIÈ ÖIG TIL UMHUGSUNAR HVER
SEM ÖÒ ERT m SAGÈI HÒN
¶¹TTURINN ER ¹ DAGSKR¹ 3JËN
VARPSINS KLUKKAN 
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ASTI MAÈUR ÖJËÈARINNAR R¾ÈIR UM FARINN VEG Å
LÎNGU VIÈTALI VIÈ *ËHÎNNU 6IGDÅSI (JALTADËTTUR
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VINTÕRIÈ UM ¶YRNIRËS
&RÁTTIR ÅÖRËTTIR OG VEÈUR

3IGURBJÎRN %INARSSON BISKUP ¥
SAMTALI VIÈ *ËHÎNNU 6IGDÅSI (JALTADËTTUR
RIFJAR 3IGURBJÎRN %INARSSON BISKUP UPP ÕMSA
ATBURÈI ¹ VIÈBURÈARÅKRI ¾VI 4EXTAÈ ¹ SÅÈU
 Å 4EXTAVARPI

 "RYNJËLFSMESSA 4ËNVERK 'UNNARS
¶ËRÈARSONAR

 "ROTTN¹MIÈ
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 ¥ GR¾NUM LUNDI
 «PERUDRAUGURINN 0HANTOM OF
THE /PERA "RESKBANDARÅSK BÅËMYND FR¹
 MEÈ SÎNGVUM EFTIR !NDREW ,LOYD
7EBBER -EÈAL LEIKENDA ERU 'ERARD "UTLER
%MMY 2OSSUM 0ATRICK 7ILSON -IRANDA
2ICHARDSON -INNIE $RIVER OG #IAR¹N (INDS

 $AGSKR¹RLOK
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-46 -OVIE !WARDS

 3TUCK /N 9OU
 ,ITTLE "LACK "OOK 3VARTA BËKIN
 .ATIONAL 4REASURE
 4HE )TALIAN *OB "ÎNNUÈ BÎRNUM
 4HE 2ECRUIT
 2OBOCOP  "ÎNNUÈ BÎRNUM
 4HE )TALIAN *OB "ÎNNUÈ BÎRNUM

-UPPET #HRISTMAS 'AMANMYND FYRIR
ALLA FJÎLSKYLDUNA 0RÒÈULEIKARARNIR ERU AÈ
UNDIRBÒA JËLASÕNINGUNA SÅNA EN ÒTLITIÈ ER
SVART +AUPSÕSLUKONA VILL EIGNAST LEIKHÒS
0RÒÈULEIKARANNA OG F¹TT VIRÈIST GETA KOMIÈ
Å VEG FYRIR ¹FORM HENNAR 4EKST +ERMIT
OG FÁLÎGUM HIÈ ËMÎGULEGA OG KEMST
JËLASÕNINGIN ¹ FJALIRNAR ,EIKSTJËRI +IRK 2
4HATCHER  ,EYFÈ ÎLLUM ALDURSHËPUM

 #AT IN THE (AT 4HE +ÎTTURINN MEÈ
HÎTTINN

 %LOISE AT #HRISTMASTIME
*ËLASTELPAN %LOISE

 (¹DEGISFRÁTTIR
 (OME ALONE 
 .EW 9ORK -INUTE !ÈALHLUTVERK

 4ËNLISTARMYNDBÎND FR¹ 0OPP 46
 &RÁTTIR ÅÖRËTTIR OG VEÈUR &RÁTTIR
ÅÖRËTTIR OG VEÈUR FR¹ FRÁTTASTOFU 3TÎÈVAR  Å
SAMTENGDRI OG OPINNI DAGSKR¹ 3TÎÈVAR  OG
3IRKUSS

 )NSIDER E ¥ HEIMI FR¾GA FËLKSINS
ERU GËÈ SAMBÎND ALLT SEM SKIPTIR M¹LI /G
ÖAR ER ENGINN MEÈ BETRI SAMBÎND EN 4HE
)NSIDER ¥ ÖESSUM Ö¹TTUM FARA STJËRNENDURNIR
MEÈ OKKUR Å INNSTA HRING STJARNANNA
ÖAR SEM VIÈ F¹UM AÈ SJ¹ EINKAVIÈTÎL
NÕJUSTU UPPLÕSINGARNAR OG SANNLEIKANN
¹ BAKVIÈ HEITASTA SLÒÈRIÈ Å (OLLYWOOD
¶ESSIR SKEMMTILEGU Ö¾TTIR KOMA FR¹ SÎMU
FRAMLEIÈENDUM OG %NTERTAINMENT 4ONIGHT
,EYFÈ ÎLLUM ALDURSHËPUM

 3EINFELD
 %NTERTAINMENT 4ONIGHT
 -Y .AME IS %ARL E
 4EKINN E 3J¹ÈU SKEMMTILEGA HLIÈ

%UGENE ,EVY -ARY +ATE /LSEN !SHLEY
/LSEN

¹ "UBBA Å 4EKINN Å KVÎLD

 .ICHOLAS .ICKELBY
 &RÁTTIR ÅÖRËTTIR OG VEÈUR
 3J¹LFST¾TT FËLK 3J¹LFST¾TT

 -46 -OVIE !WRDS 
 DÎGUNUM FËRU FRAM HIN ¹RLEGU
KVIKMYNDAVERÈLAUN -46 STÎÈVARINNAR
ÖAR SEM ALLAR SK¾RUSTU STJÎRNUR
KVIKMYNDABRANSANS M¾TTU ¹ SV¾ÈIÈ

FËLK   *ËN RS¾LL ¶ËRÈARSON
HELDUR ¹FRAM MANNLÅFSRANNSËKNUM
SÅNUM Å MEST VERÈLAUNAÈA SJËNVARPSÖ¾TTI
¥SLANDSSÎGUNNAR 3J¹LFST¾TT FËLK HEFUR
EINN ALLRA Ö¹TTA ÖRISVAR SINNUM HLOTIÈ
%DDUVERÈLAUNIN SEM SJËNVARPSÖ¹TTUR ¹RSINS
¹RIÈ   OG NÒ SÅÈAST ¹RIÈ 

 4HE 0OLAR %XPRESS &ERÈIN
¹ NORÈURPËLINN 4EIKNI MYND FYRIR ALLA
FJÎLSKYLDUNA ÖAR SEM ÖEKKTIR LEIKARAR LJ¹
PERSËNUM RÎDD SÅNA OG M¹ ÖAR NEFNA 4OM
(ANKS OG $ARYL 3ABARA
 4HE !VIATOR &LUGFRÎMUÈURINN

"ÅËMYND ÒR SMIÈJU -ARTINS 3CORSESE SEM
FJALLAR UM HINN GOÈSAGNAKENNDA RITHÎFUND
OG FLUGMANN (OWARD (UGHES SEM BRAUT
ÅTREKAÈ BLAÈ Å SÎGU FLUGSINS

 !FTER THE 3UNSET %FTIR SËLARLAGIÈ
'AMANSÎM SPENNUMYND FR¹ ÖAR SEM
0IERCE "ROSNAN LEIKUR GAMALREYNDAN ÖJËF
SEM ¹KVEÈUR AÈ FREMJA SITT SÅÈASTA R¹N
"ÎNNUÈ BÎRNUM

 -ISS -ARPLE  &ROM
0ADDIN ,ESTIN FR¹ 0ADDINGTON $ULARFULL
SAKAM¹LAMYND SEM ER BYGGÈ ¹ SK¹LDSÎGU
EFTIR !GÎTHU #HRISTIE

 %ARTHSEA 4HE ,EGEND OF %ARTH


 %ARTHSEA 4HE ,EGEND OF %ARTH

 )NSIDER ¥ HEIMI FR¾GA FËLKSINS ERU
GËÈ SAMBÎND ALLT SEM SKIPTIR M¹LI /G
ÖAR ER ENGINN MEÈ BETRI SAMBÎND EN 4HE
)NSIDER ¥ ÖESSUM Ö¹TTUM FARA STJËRNENDURNIR
MEÈ OKKUR Å INNSTA HRING STJARNANNA ÖAR
SEM VIÈ F¹UM AÈ SJ¹ EINKAVIÈTÎL NÕJUSTU
UPPLÕSINGARNAR OG SANNLEIKANN ¹ BAK
VIÈ HEITASTA SLÒÈRIÈ Å (OLLYWOOD ¶ESSIR
SKEMMTILEGU Ö¾TTIR KOMA FR¹ SÎMU
FRAMLEIÈENDUM OG %NTERTAINMENT 4ONIGHT

 4WENTY &OUR  E
 4WENTY &OUR  E  
*ACK FINNUR *OE 7ALD OG +IM RÕKUR ¹
SJÒKRAHÒS MEÈ -EGAN ÖEGAR HÒN F¾R KAST
0ALMER KEMST AÈ MISGJÎRÈUM 2AYBURN OG
"OB DREGUR ÒR GRUN +ATE ¹ 2EZA 3TRANGLEGA
BÎNNUÈ BÎRNUM

 3EINFELD *ERRY 'EORGE %LAINE OG
+RAMER HALDA UPPTEKNUM H¾TTI Å EINUM
VINS¾LASTA GAMANÖ¾TTI ALLRA TÅMA
 %NTERTAINMENT 4ONIGHT
 4ËNLISTARMYNDBÎND FR¹ 0OPP 46
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&RÁTTAÖ¹TTURINN +ORTER ER SÕNDUR KL OG
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$AGSKR¹ ALLAN SËLARHRINGINN

 2ACHAEL 2AY E
 6ENNI 0¹ER E
 4HE "ORROWERS "R¹ÈSKEMMTILEG
FJÎLSKYLDUMYND FR¹  UM SM¹FËLK SEM
BÕR Å LAUMI UNDIR GËLFINU Å GÎMLU HÒSI

 %VITA 3TËRBROTIN OG DRAMATÅSK
SÎNGVAMYND FR¹  ÖAR SEM -ADONNA
FER ¹ KOSTUM -YNDIN ER BYGGÈ ¹ SÎNGLEIK
EFTIR 4IM 2ICE OG !NDREW ,LOYD 7EBBER EN
LEIKSTJËRI MYNDARINNAR ER !LAN 0ARKER

 7HAT ) ,IKE !BOUT 9OU E
 'AME TÅVÅ E
 "EVERLY (ILLS 
 2ACHAEL 2AY
 7ILL  'RACE E
 7ILL  'RACE E
 %VERYBODY LOVES 2AYMOND E
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&YRRI HLUTI SPENNANDI FRAMHALDSMYNDAR
SEM BYGGÈ ER ¹ SÎGU EFTIR 2OBERT ,UDLUM
HÎFUND 4HE "OURNE )DENTITY 3TEPHEN
$ORFF LEIKUR AÈALHLUTVERKIÈ EN AUK HANS
LEIKA «SKARSVERÈLAUNALEIKKONURNAR -IRA
3ORVINO OG !NJELICA (USTON STËR HLUTVERK
!ÈALSÎGUHETJURNAR ERU MEÈLIMIR Å LEYNILEGRI
SÁRSVEIT SEM ER Å KAPPHLAUPI VIÈ TÅMANN AÈ
KOMA Å VEG FYRIR AÈ BANV¾NN VÅRUS BREIÈIST
ÒT OG DREPI MILLJËNIR MANNA

 ,AW  /RDER "
 ,OVE  3EX 2ËMANTÅSK GAMANMYND
FR¹ ¹RINU  MEÈ &AMKE *ANSSEN OG *ON
&AVREAU Å AÈALHLUTVERKUM

 %VERYBODY LOVES 2AYMOND
 *AY ,ENO
 "EVERLY (ILLS  E
 /UT OF 0RACTICE E
 #ASINO E

3+*2 30/24
 ¶RUMUSKOT
 ,IVERPOOL 7ATFORD
 .EWCASTLE 4OTTENHAM
 %VERTON #HELSEA
 !STON 6ILLA -AN 5TD
 !RSENAL "LACKBURN
 2EADING %VERTON
 &ULHAM 7EST (AM
 $AGSKR¹RLOK
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4HE 0OLAR %XPRESS
4EIKNIMYND FYRIR ALLA
FJÎLSKYLDUNA ÖAR SEM
ÕMSIR ÖEKKTIR LEIKARAR LJ¹
PERSËNUM RÎDD SÅNA
&REMSTUR MEÈAL JAFN
INGJA ER 4OM (ANKS EN
EINNIG M¹ NEFNA %DDIE
$EEZEN SEM LEIKLES Å
2ANNSËKNARSTOFU $EXT
ERS OG *OHNNY "RAVO
4HE 0OLAR %XPRESS
FJALLAR UM UNGAN STR¹K
SEM EFAST UM TILVIST
JËLASVEINSINS ¶AR SEM
HANN LIGGUR Å RÒMINU ¹ JËLANËTT OG VONAST EFTIR ÖVÅ AÈ HEYRA Å SLEÈABJÎLLUM
JËLASVEINSINS F¾R HANN ËVENJULEGA HEIMSËKN ¶AR ER ¹ FERÈ .ORÈURPËLSLESTIN
OG LESTARSTJËRINN BÕÈUR DRENGNUM AÈ KOMA Å ËGLEYMANLEGT FERÈALAG SEM
REYNIST HIN MESTA SVAÈILFÎR

¥ !LEINN HEIMA  ERU FORELDRAR HANS
OG SYSTKINI FARIN Å FRÅ TIL (AWAII EN
+EVIN ER SJ¹LFUR KOMINN TIL STËRBORGAR
INNAR .EW 9ORK ¶AR VERÈA KUNNUGLEG
IR N¹UNGAR ¹ VEGI HANS ËPRÒTTNIR MIS
INDISMENN SEM NÒ HAFA EINSETT SÁR AÈ
BRJËTAST INN Å ST¾RSTU LEIKFANGAVERSLUN
BORGARINNAR +EVIN
¹KVEÈUR AÈ
TAKA M¹LIN Å
SÅNAR HENDUR
Å STAÈ
ÖESS AÈ
KALLA TIL
LÎGREGL
UNA OG
KOMA
SKÒRK
UNUM
AFTUR Å OPNA
SKJÎLDU

²TSENDING FR¹ STËRLEIK +IEL OG &LENSBURG Å
ÖÕSKA HANDBOLTANUM

 (- SAGAN  3P¹NN 2AKIN
ER SAGA HEIMSMEISTARAKEPPNINNAR Å
KNATTSPYRNU FR¹  TIL  ¥ ÖESSUM
Ö¾TTI ER FYLGST MEÈ KEPPNINNI ¹ 3P¹NI ¹RIÈ


 (- SAGAN  ¥TALÅA 2AKIN
ER SAGA HEIMSMEISTARAKEPPNINNAR
Å KNATTSPYRNU FR¹  TIL  ¥
LOKAÖ¾TTINUM ER FYLGST MEÈ KEPPNINNI ¹
¥TALÅU ¹RIÈ  !RGENTÅNUMENN ¹TTU TITIL
AÈ VERJA EN FENGU HARÈA MËTSPYRNU FR¹
NOKKRUM %VRËPUÖJËÈUM ÖAR SEM ¶JËÈVERJAR
FËRU FREMSTIR Å FLOKKI ,ÅTT ÖEKKTUR ¥TALI HAFÈI
SIG MIKIÈ FRAMMI Å MARKASKORUN FYRIR
HEIMAMENN

 +LUKKNAHRINGING
 4ËNLIST AÈ MORGNI JËLADAGS
 *ËLAÖ¹TTURINN ÒR ËRATORÅUNNI -ESSÅASI
 &RÁTTIR
 6EÈURFREGNIR
 b+VEIKIÈ MÁR JËL Å *ESÒ NAFNIn
 'UÈSÖJËNUSTA Å "RAUTARHOLTSKIRKJU
 (¹DEGISÒTVARP
 (¹DEGISFRÁTTIR
 6EÈURFREGNIR
 $RENGURINN OG DULARÎFLIN 5M
'UNNAR 'UNNARSSON SK¹LD
 5NDIR YFIRBORÈI 6ATÅKANSINS
 -AÈURINN ER HANN SJ¹LFUR
 &RÁTTIR
 6EÈURFREGNIR
 (¹TÅÈARTËNLEIKAR 3INFËNÅUHLJËMSVEITAR
¥SLANDS

 +VÎLDFRÁTTIR
 (NOTUBRJËTURINN EFTIR 0JOTR 4SJAJKOFSKÅJ
 -INNINGAR JËLANNA
 +EMUR HEILÎG H¹TÅÈ
 3M¹SAGA "ARNSGR¹TUR
 «BË HORN OG ORGEL
 3AGA 3TJARNEYG
 &RÁTTIR
 6EÈURFREGNIR
 +VÎLDTËNAR
 b3VO LÅTIL FRÁTT VAR F¾ÈING HANSn
 &RÁTTIR
 ²TVARPAÈ ¹ SAMTENGDUM R¹SUM

&-   4ALSTÎÈIN &-   ²TVARP 3AGA &-   "YLGJAN &-   &-  4OPP
TËNLISTARSTÎÈIN &-   ²TVARP ,ATIB¾R  &JÎLSKYLDU ÒTVARP &-   ,INDIN 
+RISTILEGT EFNI &-   ,ÁTT "YLGJAN  4ËNLIST OG AFÖREYING &-   ²TVARP "OÈUN
 +RISTILEGT EFNI &-   +ISS  .ÕJA BÅTIÈ Å B¾NUM &-   8! 2ADÅË   SPORA
EFNI &-   8&-  4ËNLIST OG AFÖREYING &-   8 )¨  %NGINN VIÈBJËÈUR

Gleðileg jól
í BT

 ¶ÕSKI HANDBOLTINN  

 (- SAGAN  -EXICO 2AKIN
ER SAGA HEIMSMEISTARAKEPPNINNAR Å
KNATTSPYRNU FR¹  TIL  ¥ ÖESSUM
Ö¾TTI ER FYLGST MEÈ KEPPNINNI Å -EXÅKË ¹RIÈ
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SUIT
TRIVIAL GPENUUR
S 2006

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

 (- MYNDASAFNIÈ  53!
 (- FR¹ ! ®
  &)&! 7ORLD #UP 3AGA (-

Xbox360



 +& .ÎRD  +& .ÎRD
 +& .ÎRD  +& .ÎRD
  &IFA 7ORLD #UP /FFICAL &I
 "ARDAGINN MIKLI -IKE 4YSON

6.499
4.999 5.999
CARS

3.999

,ENNOX ,EWIS

PC, PSP, GBA

 &OOTBALL )CONS

GSM SÍMI

 .ÕJAR EIGNIR p NÕJUSTU EIGNIRNAR ¹

PS2, Xbox

MARKAÈNUM SÕNDAR

 %INBÕLISHÒS p %RTU AÈ LEITA AÈ
EINBÕLISHÒSI p ÖÒ FINNUR ÖAÈ HÁR

 &JÎLBÕLI OG H¾ÈIR p ,ITLAR OG
MEÈALSTËRAR EIGNIR SÕNDAR

 .ÕJAR EIGNIR E
 3-3 EIGNIR p VELDU Ö¹ EIGN SEM ÖÒ

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

VILT SKOÈA MEÈ ÖVÅ AÈ SENDA SMS SKILABOÈ

 $EBATTEN  5DEFRA $ET POLITISKE DRIVHUS
 -YSTERIET OM $ANMARK %KSPEDITIONEN 
.YHEDER P½ TEGNSPROG  46 !VISEN MED VEJRET
 $AWSONS #REEK  (JERTEFLIMMER 
"OOGIE 5PDATE  ,ANDULVEN OG BYULVEN 
9U 'I /H  4ROLDSPEJLET  $EN HVIDE STEN
 46 !VISEN MED 3PORT OG 6EJRET  $AGENS
$ANMARK  46 !VISEN  'ENBRUGSGULD
 -ED +LÐVEDAL P½ REJSE LANGS 'RÐNLANDS
VESTKYST  46 !VISEN  (ORISONT 
3PORT.YT  (UN S½ ET MORD  +ONGELIGT
BEDRAG  6IDEN OM  "OOGIE 5PDATE

 4OM OG *ERRY  3ISTE NYTT 
3CHRÎDINGERS KATT  !RBEIDSLIV  3ISTE
NYTT  .ORGE RUNDT  PEN HIMMEL
'UDSTJENESTE I 3TORSALEN MENIGHET I /SLO 
3ISTE NYTT  )AN TAR REGIEN  $EN
BL½SANDENS HEMMELIGHET  3ISTE NYTT 
.½DLANDING  %KSPEDISJON ½RKEN  3ISTE
NYTT  /DDASAT .YHETER P½ SAMISK  4ID
FOR TEGN  -ÆNÆID 46 3AMISK BARNE TV 
.YHETER P½ TEGNSPR½K  (ARRY MED B½TTA FULL
AV DINOSAURER  'UBBEN OG +ATTEN 
6ENNENE P½ 3OLFLEKKEN  $ISTRIKTSNYHETER
 $AGSREVYEN  0ULS  &AKTOR 0ETTER
.ORTHUG T½FF I SKALLEN  2EDAKSJON %. 
$ISTRIKTSNYHETER  $AGSREVYEN   $OK
%T LIV MED HIV  3MITH OG *ONES GODT OG
BLANDET  +VELDSNYTT  3TORE 3TUDIO 
$ETEKTIMEN 0OIROT +OM TIL MEG DÎD

Samsung SGH-X160
Nettur samlokusími
frá Samsung

DVD

2.299

8.999

PSP TILBOÐ 3 litir
Vélin stök

Action

23.999
VELDU 1
leik

Bílaleikir

Fjölskylduleikir

364 
 !GENDA  3PORTSPEGELN  'ÎSTA
"ERLINGS SAGA  2APPORT  'OMORRON
3VERIGE  'ARAGE LSKA FILM  +ROKODILL
 3M½ %INSTEINS  :OÁ +ÁZAKO 
+LISTER  ,ILLA SPORTSPEGELN  2APPORT
 -¼STERVERKET  0LUS  +OBRA 
3UPERNATURAL  2APPORT  +ULTURNYHETERNA
 "INGO 2OYALE  (UMORLABBET 
3¼NDNING FR½N 364

Vélin með leik

24.999
Íþróttaleikir

ÓTRÚLEGT
úrval
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 !MANDA 0EET
0EET ER F¾DD OG UPPALIN Å .EW 9ORK &RUMRAUN HENNAR
¹ LEIKSVIÈINU ER HARLA ËVENJULEG EN ÖRIGGJA ¹RA STÎKK
HÒN UPP ¹ SVIÈ Å LEIKHÒSI OG VALSAÈI UM SVIÈIÈ Å MESTU
RËLEGHEITUM
0EET L¾RÈI SAGNFR¾ÈI Å H¹SKËLA EN VAR FLJËTLEGA UPP
GÎTVUÈ AF 5TA (AGEN LEIKLISTARKENN
ARA VIÈ H¹SKËLANN Å #OLOMBIA &YRSTA
STËRA T¾KIF¾RI HENNAR KOM Å 4HE
7HOLE .INE 9ARDS EN FRAMHALD ÖEIRRAR
MYNDAR 4HE 7HOLE 4EN 9ARDS ER SÕNT
¹ 3TÎÈ  BÅË Å KVÎLD
¶ESS M¹ TIL GAMANS GETA AÈ 0EET
VAR VALIN EIN AF  FALLEGUSTU KONUM
VERALDAR AF 0EOPLE -AGAZINE ¹RIÈ


Íslensk fjölskyldusaga
-YNDIN "LËÈBÎND EFTIR RNA «LAF SGEIRS
SON ER ¹ DAGSKR¹ 3JËNVARPSINS KLUKKAN
 AÈ KVÎLDI ANNARS DAGS JËLA ¶AR SEGIR
AF AUGNL¾KNINUM 0ÁTRI OG FJÎLSKYLDU HANS
SEM KEMST Å NOKKURT UPPN¹M EFTIR AÈ 0ÁTUR
KEMST AÈ ÖVÅ AÈ HANN ER EKKI RÁTTUR FAÈIR
SONAR SÅNS
RNI «LAFUR SAGÈIST HAFA SËST EFTIR ÖVÅ AÈ
ENDURSPEGLA ÅSLENSKAN VERULEIKA Å MYNDINNI
b4IL ÖESS VAR LEIKURINN GERÈUR AÈ FJALLA UM
EITTHVAÈ SEM ¹ VIÈ HÁRNA HEIMA m SAGÈI
HANN (UGMYNDIN VAR ÖË NOKKUÈ LENGI Å
MËTUN EN HÒN SPRATT FYRST UPP ÖEGAR RNI
VAR AÈ LJÒKA N¹MI VIÈ KVIKMYNDASKËLA Å 0ËL
LANDI b¡G FÁKK HUGMYND AÈ EINNI PERSËNU
0ÁTRI OG VISSI Å SJ¹LFU SÁR EKKERT MEIRA ¶AÈ
TËK SVONA EITT TVÎ ¹R AÈ N¹ ALVEG UTAN UM
HUGMYNDINA m SAGÈI HANN

"LËÈBÎNDUM HEFUR VERIÈ VEL TEKIÈ ¹
KVIKMYNDAH¹TÅÈUM ERLENDIS EN HÒN ER ENN
¹ FERÈ UM HEIMINN OG MUN HALDA ÖVÅ ¹FRAM
¹ N¾STA ¹RI b¶AÈ ER ALLTAF GAMAN AÈ SÕNA
SVONA FYRIR UTAN LANDSTEINANA OG SJ¹ HVORT
SAGAN SKILAR SÁR EINHVERS STAÈAR ANNARS
STAÈAR SEM HÒN VIRÈIST VERA AÈ GERA m SAGÈI
RNI b¶ETTA ER LÅKA FJÎLSKYLDUSAGA Ö¾R ERU
ALLS STAÈAR OG ALLS STAÈAR EINS m SAGÈI HANN
OG HLË
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DESEMBER ANNAR Å JËLUM

%++) -)33! !&

3*«.6!20)¨
 -ORGUNSJËNVARP BARNANNA
 3AMMI BRUNAVÎRÈUR 

 .Õ SKAMMARSTRIK %MILS ,EYFÈ
ÎLLUM ALDURSHËPUM

 4ËNLISTARMYNDBÎND FR¹ 0OPP 46
 &RÁTTIR ÅÖRËTTIR OG VEÈUR &RÁTTIR

&IREMAN 3AM

 3WAN 0RINCESS  3VANAPRINSESSAN
&ALLEG ¾VINTÕRAMYND UM 3VANAPRINSESSUNA
3ÎGUHETJURNAR /DETTE OG $EREK KLJ¹ST VIÈ
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 )NSIDER
 &OUR +INGS E $REPFYNDNIR

3EINNI HLUTI SPENNANDI FRAMHALDSMYNDAR
SEM BYGGÈ ER ¹ SÎGU EFTIR 2OBERT ,UDLUM
HÎFUND 4HE "OURNE )DENTITY 3TEPHEN $ORFF
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HVERNIG FËR ÖETTA FËLK AÈ ÖVÅ AÈ KOMA ¹ NÕ REIÈU ¹ LÅF SITT N¹ ¹TTUM EFTIR
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Å .EW 9ORK BORG &ORELDRAR HENNAR
ERU AF DÎNSKUM OG PËLSKUM ¾TTUM
EN ÖAU HEITA -ELANIE OG +ARSTEN
*OHANSSON
3NEMMA BAR ¹ LEIKLISTAR¹HUGA 3CARL
ETT OG SEM BARN LÁK HÒN Å MÎRGUM
LEIKRITUM (ÒN ¹ TVÅBURABRËÈUR AÈ
NAFNI (UNTER SYSTUR SEM HEITIR
6ANESSA OG BRËÈURINN !DRIAN 3CARL
ETT LEIKUR EITT AÈALHLUTVERKANNA Å
MYNDINNI 3TÒLKAN MEÈ PERLUEYRNA
LOKKINN  SEM SÕND VERÈUR ¹
3TÎÈ  KL  Å NËTT
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Íslenskt, já takk
(VERNIG KOMA JËLIN 3UMIR FINNA FRIÈINN
Å BAÈI AÈRIR Å MESSU ÁG HEYRI JËLIN KOMA
Å ÒTVARPINU ¶EGAR KLUKKURNAR HRINGJA OG
HRINGJA OG HRINGJA OG ÖAÈ ER EINS OG Ö¾R
¾TLI ALDREI AÈ H¾TTA AÈ HRINGJA OG SVO
SEGIR ÖULAN 'ËÈIR ¥SLENDINGAR GLEÈILEG JËL
FINN ÁG HELGINA HRÅSLAST NIÈUR BAKIÈ ¶¹ ERU
KOMIN JËL OG ÁG HORFI EKKI ¹ SJËNVARP NÁ
HLUSTA ¹ ÒTVARP FYRR EN ¹ ANNAN Å JËLUM
*ËLABOÈ JËLAB¾KUR FJÎLSKYLDAN OG VINIRNIR
KOMA ÎLL ¹ UNDAN SJËNVARPINU ¹ AÈFANGA
DAGSKVÎLD OG JËLADAG %N ¹ ANNAN Å JËLUM
ER SEM BETUR FER AF NËGU AÈ TAKA ¹ SKJ¹NUM
AF ÅSLENSKU EFNI SEM MÁR FINNST BR¹ÈNAUÈ
SYNLEGT ¹ JËLUNUM  DAGSKR¹ 3JËNVARPSINS
VERÈA TV¾R MJÎG ËLÅKAR ÅSLENSKAR KVIKMYND
IR (VORUGA ÖEIRRA HEF ÁG SÁÈ ENDA AF SEM

¹ÈUR VAR ÖEGAR NÕ ÅSLENSK BÅËMYND HAFÈI
SAMA SESS OG ¹RAMËTASKAUPIÈ ALLIR FËRU
AÈ SJ¹ HANA OG ENGIR TVEIR VORU ALVEG
SAMM¹LA UM HVORT HÒN HEFÈI VERIÈ
SNILLDIN T¾R EÈA SKELFINGIN UPPM¹LUÈ
%N ÁG HLAKKA TIL AÈ HRINGA MIG UNDIR
TEPPI MEÈ TEBOLLANN Å HÎND ¹ ÖRIÈJU
DAGINN OG HORFA FYRST ¹ )KINGUT KLUKKAN
H¹LF FJÎGUR MYNDINA UM ESKIMËADRENG
¹ SEXT¹NDU ÎLD SEM REKUR ¹ ÅSLENSKA
FJÎRU MEÈ HAFÅSJAKA OG SVO "LËÈBÎND
SEM MÁR SKILST AÈ FJALLI ¹ MJÎG FALLEGAN
H¹TT UM HVAÈA TENGINGAR SKIPTA MESTU
M¹LI Å LÅFINU ¥ KVÎLD ¾TLA ÁG HINS VEGAR
BARA AÈ HLUSTA ¹ ÒTVARPIÈ KLUKKAN SEX
'ËÈIR ¥SLENDINGAR N¾R OG FJ¾R TIL SJ¹VAR
OG SVEITA GLEÈILEG JËL

 DESEMBER AÈFANGADAG
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3EABISCUIT 34®¨ 

 *ËLADAGATALIÈ 3TJÎRNUSTR¹KUR
 4¹KNM¹LSFRÁTTIR
 &RÁTTIR OG VEÈUR
 "EÈIÈ EFTIR JËLUM
 0ËSTURINN 0¹LL
 +ËALABR¾ÈUR
 '¾LUDÕR ÒR GEIMNUM 0ET !LIEN
 ,ATIB¾R ,AZYTOWN
 'EIM¹LFURINN 'ÅGUR
 (REFNA OG )NGVI 
 *ËLADAGATALIÈ 3TJÎRNUSTR¹KUR
 3TUNDIN OKKAR 
 (LÁ
 .ËTTIN VAR SÒ ¹G¾T EIN
 2ENÁE &LEMING SYNGUR
 .ORR¾NIR JËLATËNLEIKAR
 !FTANSÎNGUR JËLA
 &YRIR Ö¹ SEM MINNA MEGA SÅN
 STIN GRÅPUR ALLA
 ²TVARPSFRÁTTIR Å DAGSKR¹RLOK

34®¨  "¥«
 3CORCHED 0OTTÖÁTT GL¾PAGRÅN
 4O 7ALK WITH ,IONS
 4HE 3CHOOL OF 2OCK
 4HE 0ACIFIER
 3CORCHED
 4O 7ALK WITH ,IONS
 4HE 3CHOOL OF 2OCK
 4HE 0ACIFIER
 7ELCOME TO -OOSEPORT
 ,ADDER 
 5NBREAKABLE
 7ELCOME TO -OOSEPORT

T

 4HE 'REATEST 3TORY
%VER 3+*2 %)..



4EKINN 3)2+53

3+*2%)..
 4OPPSKÅFAN E
 $ÕRAVINIR ,OKAÖ¹TTUR E

 3WAN 0RINCESS  3VANAPRINSESSAN

 4HE 0LAYER E  KARLMENN
BERJAST UM HYLLI OFURSKUTLUNNAR $AWN
/LIVIERI Å ÖESSU Ö¹TTUM ÖAR SEM EINN MUN
STANDA UPPI SEM SIGURVEGARI 3TJËRNANDI
KEPPENDANNA ER "OSTON 2OB SEM EFLAUST
MARGIR MUNA EFTIR ÒR !MAZING 2ACE OG
3URVIVOR



 4EKINN E ¶AÈ ER "ADDI Å

 &ROSKURINN &RIKKI &R¹B¾R

 3NOW 3NJËR (UGLJÒF OG GËÈ

HLJËMSVEITINNI *EFF 7HO SEM F¾R AÈ FINNA
FYRIR ÖVÅ HJ¹ !UDDA Å Ö¾TTINUM Å KVÎLD

&OR 'IVING 3PECIAL

 3AGAN UM *ËA 3N¾LAND
 3VAMPUR 3VEINSSON "ÅËMYNDIN
4HE 3PONGE"OB 3QUARE 0ANTS -OVIE

JËLAMYND FYRIR ALLA FJÎLSKYLDUNA ¶AÈ ERU
ÖRÅR DAGAR TIL JËLA OG .ICK 3NOWDEN ER MEÈ
HUGANN VIÈ ALLT ANNAÈ EN JËLIN (ONUM ER
NEFNILEGA EFST Å HUGA AÈ BJARGA HREINDÕRI ÒR
DÕRAGARÈI %N GETUR VERIÈ AÈ ÖETTA SÁ 2ÒDOLF
MEÈ RAUÈA NEFIÈ !ÈALHLUTVERK 4HOMAS
#AVANAGH !SHLEY 7ILLIAMS 0ATRICK &ABIAN
,EIKSTJËRI !LEX :AMM  ,EYFÈ ÎLLUM
ALDURSHËPUM

 (¹DEGISFRÁTTIR
 *ËLASÎGUR 3IMPSON
FJÎLSKYLDUNNAR  (ËMER -ARGE
OG 3IMPSON FJÎLSKYLDAN ÎLL ER Å JËLASTUÈI
µMSAR SKEMMTILEGAR SÎGUR ERU RIFJAÈAR UPP
Å Ö¾TTINUM !BE AFI KEMUR Å HEIMSËKN OG
SEGIR SÎGUR AF SÁR Å STRÅÈINU ÖAR SEM HANN
BARÈIST MEÈ BRËÈUR SÅNUM #YRUS

 3HREK  3KREKKUR 
 'OOD "OY (RESSILEG MYND
FYRIR KRAKKA UM DRENG SEM FINNUR HUND
SEM KEMUR OFAN ÒR GEIMNUM OG BÕR YFIR
OFURKRÎFTUM !ÈALHLUTVERK +EVIN .EALON
-OLLY 3HANNON ,IAM !IKEN ,EIKSTJËRI
*OHN 2OBERT (OFFMAN  ,EYFÈ ÎLLUM
ALDURSHËPUM

 (,¡
 3EABISCUIT 3ANNSÎGULEG STËRMYND
SEM VAR TILNEFND TIL SJÎ «SKARSVERÈLAUNA

 -IRACLE +RAFTAVERK %INKAR VEL GERÈ
OG RAUNS¾ SANNSÎGULEG MYND UM EINN
FR¾KNASTA SIGUR SEM UNNINN HEFUR VERIÈ ¹
ËLYMPÅULEIKUM

 4HE 'IRL 7ITH A 0EARL
%ARRING 3TÒLKAN MEÈ PERLULOKKINN
6ERÈLAUNAKVIKMYND SEM FULLYRÈA M¹ AÈ SÁ
SANNKALLAÈ LISTAVERK KONFEKT FYRIR AUGUN RÁTT
EINS OG MYNDLIST SÎGUPERSËNU MYNDARINNAR
SEM ER HOLLENSKI LISTM¹LARINN 6ERMEER
#OLIN &IRTH LEIKUR LISTM¹LARANN EN Å SÎGUNNI
ER LÎGÈ HÎFUÈ¹HERSLA ¹ SAMBAND HANS VIÈ
EFTIRL¾TISFYRIRS¾TU HANS UNGU SVEITASTÒLKUNA
SEM SJ¹LF VAR G¾DD MIKLUM H¾FILEIKUM
GERÈIST AÈSTOÈARKONA HANS OG SAT FYRIR ¹
NOKKRUM AF HANS KUNNUSTU VERKUM Ö¹ M
VERKINU 3TÒLKAN MEÈ PERLULOKKANA 3CARLETT
*OHANSSON LEIKUR FYRIRS¾TUNA 
 *ËLASÎGUR 3IMPSON FJÎLSKYLDUNNAR
 3IMPSONS #HRISTMAS 3TORIES 
 4ËNLISTARMYNDBÎND FR¹ 0OPP 4Å6Å

www.minnsirkus.is/tv

 4HE (ILLS E ,AUREN ÒR ,AGUNA

3KEMMTILEG Ö¹TTARÎÈ UM G¾LUDÕR OG
EIGENDUR ÖEIRRA

  7ORLD 0OOL -ASTERS
,OKAÖ¹TTUR
TEIKNIMYND MEÈ ÅSLENSKU TALI ,EIKRADDIR
®RN RNASON +ARL GÒST ²LFSSON 2ANDVER
¶ORL¹KSSON OG FLEIRI

T

 'RALLARAJËL $AFFY $UCKS 4HANKS

 3EINFELD *ERRY 'EORGE %LAINE OG
+RAMER HALDA UPPTEKNUM H¾TTI Å EINUM
VINS¾LASTA GAMANÖ¾TTI ALLRA TÅMA

 +VIKMYND 'REATEST 3TORY
%VER 4OLD -EISTARAVERK FR¹  UM ¾VI
*ESÒ ,EIKSTJËRI ER 'EORGE 3TEVENS OG Å
AÈALHLUTVERKUM ERU -AX VON 3YDOW 3IDNEY
0OITIER $ONALD 0LEASENCE -ARTIN ,ANDAU
2OBERT ,OGGIA #HARLTON (ESTON OG !NGELA
,ANSBURY -YNDIN VAR TILNEFND TIL FIMM
«SKARSVERÈLAUNA

 3EINFELD *ERRY
 &OUR +INGS E $REPFYNDNIR

 ,OVE )NC E "ANDARÅSK
GAMANSERÅA

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

 )NNLIT  ÒTLIT E (ÎNNUNAR OG

"EACH Ö¹TTUNUM ER FLUTT TIL ,! OG ER ¹
LEIÈINNI Å SKËLA-EÈ SKËLANUM HEFUR HÒN
R¹ÈIÈ SIG Å VINNU HJ¹ HINU VINS¾LA TÅMARITI
4EEN 6OGUE

T

3HREK  34®¨ 

 -ORGUNSTUNDIN OKKAR
 "UBBI BYGGIR "OB THE "UILDER
 'EIRHARÈUR BOJNG BOJNG
 *ËLAAPPELSÅNAN
 +ARL 3UNDLÎV 
 $ISNEYSTUNDIN
 3TJ¹NI  3TANLEY
 3ÅGILDAR TEIKNIMYNDIR
 (ERKÒLES 
 (REFNA OG )NGVI 
 -ATTA FËSTRA 
 ,EITIN AÈ .EMË
 VINTÕRI (# !NDERSEN

T
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 4EKINN E "EST /F ¥ Ö¾TTINUM
Å KVÎLD F¹UM VIÈ AÈ SJ¹ BROT AF ÖVÅ BESTA Å
HREKKJUM !UDDA Å VETUR
 'HOST 7HISPERER  E
-ELINDA 'ORDON ER EKKI EINS OG FLESTIR
AÈRIR EN HÒN HEFUR Ö¹ EINSTÎKU H¾FILEIKA
AÈ N¹ SAMBANDI VIÈ Ö¹ L¹TNU 3¹LIRNAR
SEM HÒN N¾R SAMBANDI VIÈ EIGA ÖAÈ
SAMEIGINLEGT AÈ ÖURFA ¹ HJ¹LP -ELINDU AÈ
HALDA -ELINDA NOTAR H¾FILEIKANA TIL AÈ F¹
MIKILV¾GAR UPPLÕSINGAR AÈ HANDAN OG KEMUR
SKILABOÈUNUM TIL ÖEIRRA SEM ER ¾TLAÈ AÈ F¹
ÖAU EN STUNDUM GETUR ÖAÈ REYNST ERFITT ÖAR
SEM EKKI TRÒA ALLIR ÖVÅ SEM ÖEIM ER SAGT

 0EPPER $ENNIS E
 3IRKUS 2VK E
 %NTERTAINMENT 4ONIGHT

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

$AGSKR¹ ALLAN SËLARHRINGINN

.IGHTLIFE 'AMANSÎM SAKAM¹LAMYND UM
LÎGREGLUFORINGJANN #OLUMBO !ÈALHLUTVERKIÈ
LEIKUR 0ETER &ALK

 #ANT "UY -E ,OVE
3TËRSKEMMTILEG BRESK SJËNVARPSMYND FR¹
¹RINU  UM MANN SEM ÖYKIST HAFA
UNNIÈ Å LOTTËI TIL AÈ TRYGGJA AÈ EIGINKONA
HANS FARI EKKI FR¹ HONUM -YNDIN ER BYGGÈ
¹ SÎNNUM ATBURÈUM

 $A 6INCIkS )NQUEST
 ,AW  /RDER E
 4HE 2EAL (OUSEWIVES OF /RANGE
#OUNTY E

 !MERICAkS .EXT 4OP -ODEL 6) E
 "ATTLESTAR 'ALACTICA E
 1UEER %YE FOR THE 3TRAIGHT 'UY E

3+*2 30/24

3*«.6!20 ./2¨52,!.$3

/-%'!

LÅFSSTÅLSÖ¹TTUR

 2ACHAEL 2AY E
 #OLUMBO #OLUMBO ,IKES THE

 .EWCASTLE 4OTTENHAM
 2EADING %VERTON
 !RSENAL "LACKBURN
 !STON 6ILLA -AN 5TD
 (LÁ
 ,IVERPOOL 7ATFORD FR¹  DES
 &ULHAM 7EST (AM FR¹  DES
 $AGSKR¹RLOK

JANICE DICKINSON

MODELING

AGENCY
BYRJAR 8. JANÚAR
mánudaginn kl. 21:00

90% heimila ná Sirkus TV á ADSL kerfinu, Breiðbandinu, Digital Ísland
en einnig er hægt að ná Sirkus TV með venjulegu UHF loftneti



35..5$!'52  DESEMBER 

T

6)¨ -,5- -%¨ 4(%
'2%!4%34 34/29 %6%2 4/,$
 3+* %).5- +,

¥ +6®,$
34®¨  +, 
b3(2%+ m
¥ STËRMYNDINNI 3HREK  ER GR¾NA
TRÎLLIÈ 3HREK OG VINUR HANS !SNI
M¾TTIR ¹ NÕ ¶AR ERU 3HREK OG &IONA
BÒIN AÈ GIFTA SIG OG BÒA SAMAN Å
MIKILLI HAMINGJU Å FENJAKOFA 3HREKS
ÖEGAR BOÈ BERST FR¹ FORELDRUM &IONU
PRINSESSU UM AÈ ÖAU VILJI HITTA NÕJA
TENGDASONINN %N ÖAR BÅÈUR &IONU
LÅKA $RAUMAPRINSINN EINI SANNI SEM
HYGGST BEITA ÎLLUM BRÎGÈUM TIL AÈ
N¹ HENNI FR¹ ÖESSU ËGURLEGA GR¾NA
TRÎLLI %N EINS OG ALLIR VITA Ö¹ ERU
ENGIR DRAUMAPRINSAR TIL OG OFT LEYNIST
FLAGÈ UNDIR FÎGRU SKINNI (ÁR ER ¹ FERÈ BR¹ÈSKEMMTILEG TEIKNIMYND FYRIR ALLA
FJÎLSKYLDUNA SEM SLË AÈSËKNARMET ÖEGAR HÒN VAR SÕND Å BÅË OG HEFUR MEIRA
AÈ SEGJA VERIÈ SKR¹È Å SÎGUB¾KUR SEM TEKJUH¾STA TEIKNIMYND ALLRA TÅMA
,EIKSTJËRI !NDREW !DAMSON +ELLY !SBURY  ,EYFÈ ÎLLUM ALDURSHËPUM

 (- SAGAN  3VISS 2AKIN ER SAGA
HEIMSMEISTARAKEPPNINNAR Å KNATTSPYRNU FR¹
 TIL  &YRSTI Ö¹TTUR ER UM 3VISS
 (- SAGAN  3VÅÖJËÈ ¥ ÖESSUM
Ö¾TTI ER FYLGST MEÈ KEPPNINNI Å 3VÅÖJËÈ ¹RIÈ
 ¶AR SLËGU "RASILÅUMENN SKEMMTILEGA
Å GEGN EN ÖEIR TEFLDU MA FRAM UNGUM
LEIKMANNI 0ELÁ SEM ¹TTI SÅÈAR EFTIR AÈ HEILLA
KNATTSPYRNUUNNENDUR UM ALLAN HEIM MEÈ
LEIKNI SINNI

 (- SAGAN  #HILE ¥ ÖESSUM
Ö¾TTI ER FYLGST MEÈ KEPPNINNI Å #HILE ¹RIÈ
 "RASILÅUMENN ¹TTU TITIL AÈ VERJA EN FENGU
HARÈA KEPPNI FR¹ B¾ÈI HEIMAMÎNNUM OG
4ÁKKUM SEM KOMU VERULEGA ¹ ËVART

 (- SAGAN  %NGLAND ¥ ÖESSUM

¥ ÖESSARI STËRMYND FR¹ ¹RINU 
LEIKUR -AX 6ON 3YDOW FRELSARANN *ESÒ
+RIST -YNDIN SEGIR
FR¹ GUÈSPJÎLLUM .ÕJA
4ESTAMENTISINS F¾È
INGU FRELSARANS LÅFI
DAUÈA OG UPPRISU
&RAMLEIÈANDI OG
LEIKSTJËRI MYNDARINN
AR 'EORGE 3TEVENS
SPARAÈI HVERGI TIL VIÈ
LEIKARAVALIÈ EN Å ÖESSARI MYND LEIKA
MEÈAL ANNARS ST¾RSTU STJÎRNUR ÖESS
TÅMA EÈA MENN ¹ BORÈ VIÈ #HARLTON
(ESTON OG *OHN 7AYNE 3AMA ¹R OG
MYNDIN KOM ÒT FÁKK HÒN FJÎLDA ËSK
ARSVERÈLAUNATILNEFNINGA -EÈAL ANNARS
FYRIR TËNLIST KVIKMYNDATÎKU OG LIST
R¾NA STJËRNUN -YNDIN ER  MÅN AÈ
LENGD OG LEYFÈ ÎLLUM ALDURSHËPUM

23  &-   
 &RÁTTIR
 -ORGUNANDAKT
 4ËNLIST AÈ MORGNI AÈFANGADAGS
 &RÁTTIR
 ,ËÈRÁTT EÈA L¹RÁTT
 &RÁTTIR
 6EÈURFREGNIR
 *ËLASIÈIR HÁR OG ÖAR
 *ËLIN ALLSSTAÈAR
 (¹DEGISÒTVARP
 (¹DEGISFRÁTTIR
 6EÈURFREGNIR
 +ONUKOT
 &IÈLA -OZARTS
 3ÎNGVAM¹L
 -INNINGAR JËLANNA
 &RÁTTIR

 6EÈURFREGNIR
 (¹TÅÈ HLJËMAR
 3AGA 3TJARNEYG
 (ÒMAR AÈ JËLUM
 (,¡
 !FTANSÎNGUR Å $ËMKIRKJUNNI Å
2EYKJAVÅK
 *ËLATËNLEIKAR
 *ËLAVAKA ²TVARPSINS
 6EÈURFREGNIR
 *ËLAËRATORÅAN
 4ËNLIST ¹ JËLAVÎKU
 0ASTORALE EFTIR *OHANN 3EBASTIAN
"ACH
 &IMM JËLAS¹LMAR
 (IN FEGURSTA RËSIN  *ËLATËNLIST
TIL MORGUNS

&-   4ALSTÎÈIN &-   ²TVARP 3AGA &-   "YLGJAN &-   &-  4OPP
TËNLISTARSTÎÈIN &-   ²TVARP ,ATIB¾R  &JÎLSKYLDU ÒTVARP &-   ,INDIN 
+RISTILEGT EFNI &-   ,ÁTT "YLGJAN  4ËNLIST OG AFÖREYING &-   ²TVARP "OÈUN
 +RISTILEGT EFNI &-   +ISS  .ÕJA BÅTIÈ Å B¾NUM &-   8! 2ADÅË   SPORA
EFNI &-   8&-  4ËNLIST OG AFÖREYING &-   8 )¨  %NGINN VIÈBJËÈUR

GLEÐILEG SKIFUJÓL
OPIÐ Í DAG FRÁ 10:00 -13:00
2xCD

2xCD

2xCD

Ö¾TTI ER FYLGST MEÈ KEPPNINNI Å %NGLANDI ¹RIÈ
 (EIMAMENN ÖËTTU LÅKLEGIR TIL AFREKA EN Å
LIÈI ÖEIRRA VORU KAPPAR EINS OG "OBBY #HARLTON
"OBBY -OORE OG 'EOFF (URST

 (,¡
 (- SAGAN  -EXICO ¥ ÖESSUM
Ö¾TTI ER FYLGST MEÈ KEPPNINNI Å -EXÅKË ¹RIÈ
 "RASILÅUMENN FËRU ¹ KOSTUM OG ÖAR VAR
FREMSTUR Å FLOKKI SNILLINGURINN 0ELÁ

 (- SAGAN  ¶ÕSKALAND ¥
ÖESSUM Ö¾TTI ER FYLGST MEÈ KEPPNINNI Å
6ESTUR ¶ÕSKALANDI ¹RIÈ  (OLLENDINGAR
MEÈ *OHAN #RYUFF FREMSTAN Å FLOKKI HEILLUÈU
KNATTSPYRNU¹HUGAMENN MEÈ SKEMMTILEGUM
LEIK EN &RANZ "ECKENBAUER OG FÁLAGAR HANS Å
ÖÕSKA LIÈINU HÎFÈU EKKI SAGT SITT SÅÈASTA

 (- SAGAN  !RGENTÅNA ¥
ÖESSUM Ö¾TTI ER FYLGST MEÈ KEPPNINNI Å
!RGENTÅNU ¹RIÈ  (EIMAMENN MEÈ -ARIO
+EMPES FREMSTAN Å FLOKKI KOMU STERKIR TIL LEIKS
OG M¾TTU (OLLENDINGUM Å ÒRSLITUM

2.499

2.499

1.999
Barnaskífan í 30 ár
Ýmsir

2.499

1.999
Rokkskífan í 30 ár
Ýmsir

1.999
Poppskífan í 30 ár
Ýmsir

CD+DVD

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

 &JÎLBÕLI OG H¾ÈIR p ,ITLAR OG
MEÈALSTËRAR EIGNIR SÕNDAR

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

 0½ JOBJAGT  !TTENTION -OBNING 
'UDSTJENESTE I $2 +IRKEN  4EMALÐRDAG
0ROTESTSANGEN HAVDE VINGER ENGANG OG NU FLYVER
DEN IGEN  lERNE  lERNE 
0ROTESTSANGEN P½ VINGERNE IGEN  3IGURD OG
"IG "ANDET  46 !VISEN MED 3PORT OG 6EJRET
 -YSTERIET OM $ANMARK %KSPEDITIONEN 
,IVET P½ SKINNER  °RNEN  46 !VISEN
 3ÐNDAG  3ÐNDAGSSPORTEN MED 3!3
LIGA  4AVI ½NDEN DER STEG OP FRA HAVET 
#OLUMBO  &ORTIDENS BEDRAG

 6 CUP SKÐYTER  M KVINNER  6
CUP KOMBINERT  6 CUP SKÐYTER  M
MENN  3PORT I DAG   BUD 
PEN HIMMEL 'UDSTJENESTE I 3TORSALEN MENIGHET
I /SLO  /LE !LEKSANDER &ILIBOM BOM BOM
 3OLA ER EN GUL SJIRAFF  .EWTON 
3ÐNDAGSREVYEN  3PORTSREVYEN  +VITT
ELLER DOBBELT  +ONGEKABALEN  +VELDSNYTT
 %T MESTERVERK  .YTT P½ NYTT 
+UNSTLÐP 'RAND 0RIX FRA 0ARIS  5NGKARSREIRET

2.599
Stóra stundin ykkar
Ýmsir

2.199

2.999

Ástarsól - Lög Gunnars Þórðars

06.06.06
Bubbi

Óskar Pétursson

2xCD

2.199
Magga Stína syngur Megas
Magga Stína

2.999

2.199

Sálin og Gospel
Sálin

Jól og Blíða
Baggalútur

364 
 -'0 .ORDIC  3ÎDERLUND  "IE 
+OBRA  'REAT THINKERS OF OUR TIME  2EEF
2OUTE   'ROUNDED  6¼RLDEN 
-AKALÎSA MONUMENT  /M BARN OCH BÎCKER
 !NSLAGSTAVLAN  !NKI OCH 0YTTE 
3K¼RG½RDSDOKTORN  2ADIOHJ¼LPEN HJ¼LPER
6¼RLDENS BARN  2APPORT  6¼RLDSCUPEN
!LPINT !SPEN  3PORTSPEGELN  !GENDA
 /RDEN MED !NNA #HARLOTTA  6ETENSKAP
UNIVERSUM I PROVRÎR  2APPORT  #UPPEN
 "ROTHER

ÚRVALIÐ ER Í SKÍFUNNI
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Dreymir um frí á Páskaeyjum

...fær Atli Freyr Steinþórsson
sem lætur sér ekki detta í hug
að breyta jólakveðju Ríkisútvarpsins og mun halda fast í
ævafornar hefðir klukkan
17.59:57 í kvöld.

&2¡44)2 !& &«,+)
%INS OG KUNNUGT ER HEFUR 3KJ¹R EINN
SLEGIÈ AF MAGASÅN Ö¹TTINN  TIL SJÎ Å
UMSJËN 'UÈRÒNAR 'UNNARSDËTTUR
OG &ELIX "ERGSSONAR OG VAR SÅÈASTI
Ö¹TTURINN SENDUR ÒT ¹ FÎSTUDAG
+VÎLDIÈ ¹ÈUR KOMU UMSJËNAR
MENNIRNIR SAMAN ¹SAMT ÎÈRUM
SEM TËKU Ö¹TT Å GERÈ Ö¹TTARINS OG
SK¹LUÈU FYRIR VEL UNNU
STARFI ÖËTT ÖAU SÕTTU
AÈ KOMIÈ V¾RI AÈ
LEIÈARLOKUM ¶EGAR
LEIÈ ¹ KVÎLDIÈ L¹
LEIÈIN ¹ ®LSTOFUNA
OG M¹TTI Ö¹ HVORKI
SJ¹ SORG NÁ SÒT ¹
MANNSKAPNUM
SEM GENGUR
GREINILEGA BJART
SÕNN TIL ANNARRA
VERKA
%KKI ER VÅST HVAÈ ÖAU &ELIX OG 'UÈ
RÒN TAKA SÁR FYRIR HENDUR &ELIX SEGIR
ÖË ËLÅKLEGT AÈ VEGIR HANS OG 3KJ¹S
EINS LIGGI SAMAN AFTUR Å BILI OG EKKI
LIGGUR LEIÈIN HELDUR AFTUR UPP ¹ LEIK
AF
SVIÈ ¶ËTT &ELIX VERJIST FRÁTTA
FRAMHALDINU UPPLÕSTI
HANN ÖË MEÈ SEMINGI
AÈ HANN V¾RI SENNI
LEGA ¹ LEIÈ Å ÒTVARP EN
VILL BÅÈA FRAM YFIR
¹RAMËT MEÈ AÈ
KUNNGJÎRA BYLGJU
LENGDINA
"LAÈAMAÈUR
INN !NDRÁS
-AGN
ÒSSON ¹
"LAÈINU FÁKK REISUPASSANN Å FORMI
SÅMSKEYTIS FR¹ 3IGURJËNI - %GILS
SYNI FYRIR NOKKRUM M¹NUÈUM ¶Ë
AÈ 3ME SÁ FARINN BREYTIR ÖAÈ ÖVÅ
EKKI AÈ UPPSAGNARFRESTUR !NDRÁSAR
ER ÒTRUNNINN OG HANN HORFINN ¹
ÎNNUR MIÈ !NDRÁS GERIR UPP VIÈ
FYRRUM RITSTJËRA SINN Å MIKILLI BLOGG
F¾RSLU OG VERÈUR EKKI BETUR SÁÈ EN
HANN BROSI ÒT Å B¾ÈI ÖEGAR HANN
MINNIST ¹ Ö¹ SÎGUSKÕRINGU SEM 3ME
SJ¹LFUR VILL HAFA UPPI AÈ HONUM SÁ
AÈ ÖAKKA ¹KVEÈIN UPPRISA "LAÈSINS
¹ SÅNUM TÅMA b¡G HELD AÈ 3IGURJËN
HEFÈI ÖURFT AÈ VERA ALVEG SÁRSTAKLEGA
ÎMURLEGUR RITSTJËRI EF LESTUR "LAÈSINS
q HVAÈA BLAÈS SEM
ER RAUNAR q HEFÈI
EKKI AUKIST
VERULEGA VIÈ ÖAÈ
EITT AÈ F¹ 
MILLJËNA KRËNA
INNSPÕTINGU
FRJ¹LSAR HENDUR Å
STARFSMANNAVALI OG
MORGUNDREIFINGU
¹ EINU BRETTIn
BSJBG

(VAÈ ER AÈ FRÁTTA "ARA ALLT ¹G¾TT ÁG ER
KOMIN Å JËLAFRÅ ¶AÈ ER BÒIÈ AÈ VERA MIKIÈ
AÈ GERA Å DESEMBER OG BARA ALLTAF
!UGNLITUR "L¹GR¹R
3TARF 6ERKFR¾ÈINGUR OG RITHÎFUNDUR Å
HJ¹VERKUM
&JÎLSKYLDUHAGIR ¡G ¹ MANN OG TVÎ BÎRN
+RISTÅNU 3ËL OG -¹NA SEM ER ORÈINN
PABBI SVO ÁG ¹ LÅKA LÅTIÈ BARNABARN /G
HUND OG KÎTT
(VAÈAN ERTU ¡G ER F¾DD Å 2EYKJAVÅK
ËLST UPP AÈ HLUTA TIL Å (AFNARFIRÈI BJË Å
"ANDARÅKJUNUM OG BÕ NÒ ¹ 3ELTJARNARNESI
%RTU HJ¹TRÒARFULL .EI
5PP¹HALDSSJËNVARPSÖ¹TTURINN
¡G ER NÒ BARA NÕLEGA KOMIN MEÈ SJËN
VARP -ÁR FINNST SÎGULEGIR HEIMILDAÖ¾TTIR
REYNDAR MJÎG SKEMMTILEGIR OG !RRESTED
$EVELOPMENT ER LÅKA ALVEG HRIKALEGA

SKEMMTILEGT
5PP¹HALDSMATUR 3TEIKT LIFRARPYLSA MEÈ
KANIL ÖAÈ ER MJÎG GOTT
&ALLEGASTI STAÈUR 3J¹VARSÅÈAN HÁRNA ¹
3ELTJARNARNESINU
I0OD EÈA GEISLASPILARI 'EISLASPILARI ¡G
¹ I0OD EN ÁG VEIT NÒ EKKI EINU SINNI HVAR
HANN ER
(VAÈ ER SKEMMTILEGAST !È VERA Å FRÅI
MEÈ SÅNUM
(VAÈ ER LEIÈINLEGAST 4ANNL¾KNAHEIM
SËKNIR
(ELSTI VEIKLEIKI ¡G ¹ MJÎG ERFITT MEÈ AÈ
SEGJA NEI
(ELSTI KOSTUR ¡G ER MJÎG FLJËT AÈ SEGJA
J¹
(ELSTA AFREK TLI ÖAÈ SÁ EKKI AÈ HAFA
ÖR¾LAÈ MÁR Å TANNRÁTTINGAR ¹ GAMALS
ALDRI ÖR¹TT FYRIR AÈ VERA SVONA ILLA VIÈ AÈ

ÖAÈ SÁ UNNIÈ Å MUNNINUM ¹ MÁR
-ESTU VONBRIGÈIN ¶EGAR ËF¾RT
ER FR¹ +¹RAHNJÒKUM OG ÁG KEMST
EKKI HEIM
(VER ER DRAUMURINN !È FARA Å FRÅ
TIL 0¹SKAEYJA UMKRINGD STEINHAUS
UM SEM GETA EKKI SAGT ORÈ
(VER ER FYNDNASTURFYNDNUST
-ÁR FINNST PABBI MINN MJÎG FYND
INN /G SVO (ARALD 3MITH SAM
STARFSFÁLAGI MINN ¹ +¹RAHNJÒKUM
(VAÈ FER MEST Å TAUGARNAR ¹
ÖÁR ¶EGAR FËLK KENNIR ÎÈRUM UM
HLUTINA OG AXLAR EKKI ¹BYRGÈ
(VAÈ ER MIKILV¾GAST "ARA AÈ
VERA GLAÈUR MEÈ SITT
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6ILL F¹ ËPERUR ¹ $6$ Å JËLAGJÎF
„Nei, hann hefur ekki alltaf sungið, byrjaði á þessu þegar hann var
sex ára,“ segir Díana Þyri Einarsdóttir en sonur hennar, Alexander
Jarl Þorsteinsson, hefur vakið
mikla athygli fyrir söng sinn sem
minnir frekar á karlmannlegan
tenór en brostna táningsrödd.
Alexander var reyndar upptekinn
þegar Fréttablaðið hringdi út til
Vestmannaeyja á föstudag enda
var hann að halda upp á þrettán
ára afmæli sitt.
Alexander tók nýverið upp plötuna O Sole Mio ásamt Sigurði Rúnari Jónssyni, betur þekktum sem
Didda fiðlu, og segir Díana að upphaflega hugmyndin hafi verið að
eiga þessa rödd á geisladiski til
minningar. „Síðan skemmtu þeir
félagarnir sér svo rosalega vel að
það var ákveðið að gera þetta
almennilega,“ útskýrir Díana.
Alexander sjálfur er mikill
óperuunnandi og upplýsir strákurinn að hann vilji helst fá óperuuppfærslur á mynddiskum í jólagjöf en móðir hans segir að þær
geti hann horft á svo tímunum
skipti. Alexander segir að áhuginn
á óperusöng
sé þó fyrst
og
fremst
afa

'!2¨!2 #/24%3

!LEXANDER LÅTUR MJÎG UPP
TIL HINS GEYSIVINS¾LA TENËRS
'ARÈARS 4HËRS

!,%8!.$%2 *!2, (EFUR LÅTINN ¹HUGA ¹ SÅBYLJU OG POPPI EN GETUR GLEYMT SÁR YFIR
ËPERUM ¹ $6$ DISKUM
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sínum að þakka. „Hann á bústað í
Grímsnesi og þangað er klukkutíma akstur frá Bakka,“ segir stórsöngvarinn. „Hann var alltaf með
upptökur af Robertino og þaðan er
áhuginn kominn,“ bætir Alexander við og Díana segir heimilisfólkið hafa rekið upp stór augu þegar
drengurinn vildi bara hlusta á
óperur og söng eins og ítalska
undrabarnið. „Þetta var ekki alveg
í takt við þá tónlist sem við höfum
verið að hlusta á,“ segir hún og
hlær. Díana bætir því síðan við að
Alexander syngi lítið sem ekkert á
íslensku, kjósi frekar ítölskuna
fram yfir hið ylhýra. „Hann kann
brekkusönginn og þjóðsönginn,“
útskýrir hún. Það var aftur á móti
ekki auðvelt fyrir svona ungan
strák að hafa þennan einstaka
hæfileika og segja mæðginin að
krakkarnir í skólanum hafi ekki

alveg meðtekið þetta í byrjun.
„Mér var stundum strítt á
þessu en það er alveg hætt,“
segir Alexander sem er nemi í
áttunda bekk Hamraskóla.
Alexander segist líta
mikið upp til þeirra
Jóhanns Friðgeirs og
Garðars Cortes en í
mestu eftirlæti sé
ítalski hetjutenórinn
Luciano
Pavarotti.
„Þeir eru samt bestir
þrír saman, Pavarotti,
Carreras og Domingo,“ segir Alexander.

&92)2-9.$).

,UCIANO 0AVAROTTI ER Å MIKLU UPP¹
HALDI HJ¹ !LEXANDER

FREYRGIGJA FRETTABLADIDIS

2/"%24)./ 3ÎNGUR
ÅTALSKA UNDRABARNSINS
VARÈ TIL ÖESS AÈ !LEXANDER
FÁKK MIKINN ¹HUGA ¹
ËPERUSÎNG

Klukkurnar hafa aldrei klikkað
„Þetta er alveg pottþéttur mekanismi,“ segir Ástbjörn Egilsson,
kirkjuhaldari í Dómkirkjunni, en
það eru einmitt klukkur þeirrar
kirkju sem hringja jólin
inn klukkan sex í
kvöld. Klukkurnar
eru ekki tölvustýrðar eins og margir
kynnu að halda heldur trekkir Ástbjörn
þrjú lóð einu
sinni í viku og
setur þær síðan
af stað úti í
húsi. „Það er
ákveðið ritú39.'52
*«,). )..

3ÁRA (J¹LMAR
*ËNSSON F¾R
ÖAÈ MIKILV¾GA
HLUTVERK AÈ
SYNGJA JËLIN
INN

al að hringja til messu. Við byrjum
hálftíma fyrir messu með einni
klukku, svo hljóma tvær korteri
fyrir og klukkan sex hringja þær
allar þrjár,“ útskýrir Ástbjörn
sem er í engri sérstakri viðbragðsstöðu þótt klukknahringingin á
aðfangadag sé ein sú mikilvægasta á árinu. „Enda hafa þær aldrei
klikkað,“ segir hann.
Séra Hjálmar Jónsson, dómkirkjuprestur, segir að starfsmenn
Dómkirkjunnar hafi verið á fullu
við að undirbúa jólamessuna. Kórinn hefur verið á stífum æfingum
og Hjálmar sjálfur hefur ekki látið
sitt eftir liggja en eins og sýnt var
frá í kvöldfréttum Ríkissjónvarpsins hefur presturinn verið í stífri
söngþjálfun að undanförnu enda
gegnir hann mikilvægu hlutverki í
jólahaldinu. „Þetta er mikill heiður, að vera presturinn sem syngur
inn jólin,“ segir Hjálmar. „Og ég
tek þessu hlutverki af mikilli auð-

+,5++.!(,*«- SBJÎRN ¹SAMT MIKILV¾GUSTU KLUKKUM LANDSINS SJ¹LFUM JËLAKLUKK
UNUM SEM HRINGJA JËLIN INN STUNDVÅSLEGA KLUKKAN SEX

mýkt og þakklæti,“ bætir hann
við. Hjálmar segist ekki finna
fyrir neinu stressi þrátt fyrir að
meirihluti
þjóðarinnar
muni
hlusta. „Við erum öll sömu megin

við borðið, að þakka Guði fyrir
jólin og svo leiði ég hugann ekki
að því að fólk mæti í messu til að
leita eftir einhverjum misferlum,“
segir Hjálmar.
FGG

TÓNLEIKAR
ANNAN Í JÓLUM

tónleikaröð á NASA

BUBBI TEKUR FYRIR

BROT AF ÞVÍ BESTA
TÓNLEIKAR
ANNAN Í JÓLUM
ÞRIÐJUDAGINN
26. DESEMBER

Miðar seldir á tónleikunum
við innganginn. Fyrstir koma,
fyrstir frá. Tónleikarnir hefjast
kl. 21, húsið opnar kl 20.

www.nasa.is
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Gleðileg jól

H

öfum eitt á hreinu. Jól eru
ekki kristin hátíð. Orðið „jól“
hefur verið í málinu mun lengur
en kristnin í þjóðinni, það er svo
fornt að uppruni þess er í raun
hulin ráðgáta. Heiðnir menn héldu
hátíð í tilefni af vetrarsólstöðum
og kölluðu hana „jól“.

(®&5-

annað á hreinu. Við
vitum ekki hvenær ársins Jesús
fæddist. Líkurnar á að það hafi
verið 24. desember eru einn á móti
365. Hafi hann fæðst þennan dag
er það hrein tilviljun. Auk þess
fæddist Jesús löngu áður en tímatal okkar var búið til og afar óvísindalegt er að ætla að reikna einstakar dagsetningar aftur í tímann
langt aftur fyrir upphaf þess.

(®&5-

loks á hreinu að Jesús,
sá er fæddur var af Maríu þeirri
sem kölluð er „Mey“ og píndur á
dögum Pontíusar Pílatusar, var til.
Til að trúa því að persónan Jesús
Maríuson sé uppspuni frá rótum
þarf mun meiri trúgirni en til þess
að viðurkenna að hann hafi verið
til, heimildirnar eru bara of sannfærandi. Hvað einstök æviatriði
hans, ætterni í karllegg og sagnfræðilegan áreiðanleika hinna
ýmsu frásagna Nýja testamentisins varðar, þá verða menn hins
vegar að ákveða hver fyrir sig að
trúa postullegu trúarjátningunni
eða ekki – hún verður hvorki sönnuð né afsönnuð með þeim aðferðum sem við beitum hinn mælanlega
raunveruleika. Í trúarsannfæringu felst nefnilega meðal annars
fullvissa um að til sé sannleikur
sem er dýpri og æðra eðlis en
sannleikshugtak
efnisheimsins.
Þannig getur fjöldi manns til
dæmis vitnað um áhrif bænarinnar á líf sitt þótt þau séu auðvitað
ekki mælanleg með neinum þekktum aðferðum.

%. þegar upp er staðið þá er ekkert skrýtið að kristið fólk skuli
velja jólin til að fagna fæðingu
frelsarans. Það er einfaldlega allt
of gráupplagt, öll táknfræðin æpir
beinlínis á það. Myrkur (fáfræðinnar, dauðans, mannvonskunnar,
óttans og alls sem myrkrið getur
táknað) tekur að hopa fyrir birtu
(sannleikans, lífsins, kærleikans,
friðarins og alls þess sem Jesús
stendur fyrir).
!¨ ¶%335 3®'¨5 vil ég óska

landsmönnum öllum árs, friðar og
gleðilegra jóla. Ennfremur óska
ég ykkur öllum til hamingju með
birtuna í lífi ykkar, hvaðan sem
hún er runnin.
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